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Pertanyaan Pertama 
Pertanyaan: Tolong terjemahkan bagian yang digarisbawahi berikut ini ke dalam 
bahasa modern. 

Samurai itu telah menyamar, berpakaian lusuh sebelum pergi ke pelayan wanita, yang 
melayani Tuan Youken. Samurai ini, yang melayani Youken, berpikir dalam hati, 'Prajurit 
seperti apa yang akan memasuki lingkungan seorang pelayan wanita?' "Berjaga-jaga, dan 
ketika dia pergi keesokan paginya, kita akan meletakkan amarah kita padanya," Jadi 
mereka berkata, saling mempersiapkan, dan akibatnya, gadis itu menjadi sangat tertekan. 
Seperti hari lainnya, senja datang, jadi dia pergi ke gadis itu, sehingga gadis itu menangis, 
dia berkata, "Tidak ada hal seperti itu sama sekali. Aku akan melihat dan kembali " , dan 
pergi.[1] 

Jawaban Shimada Minami: 

"[2] 

Komentar Guru 

Sangat disayangkan membiarkan jawaban kosong dalam situasi ini. Lain kali, cobalah 
menulis beberapa kata meskipun Anda tidak tahu jawabannya. 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

'Dengarkan aku, Mike. Istri saya mengalami kecelakaan lalu lintas beberapa hari yang lalu. ' 

Komentar Guru: 

Aku memang memintamu untuk menulis sesuatu... 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

'Jangan khawatir, Johnny. Selama Anda menggunakan Otot Super ☆ baru ini, noda apa pun 
dapat dibersihkan sekali! ' 

Komentar Guru: 

Melihat nama merek ini, saya kira tidak digunakan untuk membersihkan noda, bukan? 

 

"Nona Himeji Mizuki, aku merasa lamaran kepala sekolah cukup bagus. Ini pasti lebih baik 
untukmu juga, kan? " 

"..." 
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"Setelah kamu kalah dalam perang pemanggilan melawan kelas C, fasilitas kelas F akan 
diturunkan menjadi kotak karton oranye dan tikar jerami. Saya kira keluarga Anda tidak 
ingin melihat ini. " 

"Itu pasti tidak akan terjadi! Karena kita akan menang! " 

"... Menang... apakah itu? Kamu bisa mengalahkan kelas C dalam situasi seperti ini? " 

"Ya, jadi fasilitas kami tidak akan diturunkan." 

"Meski begitu, kamu hanya akan mendapatkan fasilitas kelas C. Saya dengar jika Anda pergi 
ke sana, Anda akan diperlakukan seperti kelas A. " 

"Biarpun begitu ... hasilnya akan tetap sama jika kita mengalahkan kelas A." 

"Itu benar. Itu akan menjadi kasus jika Anda menang --- tapi, bagaimana jika Anda kalah? " 

"Jika kita kalah... Aku ingin terus lebih. Saya tidak bisa begitu tidak bertanggung jawab. " 

"Karena teman sekelasmu akan meremehkanmu karena 'melarikan diri setelah kalah', 
bukan? Teman-temanmu tidak begitu baik sehingga menyuruhmu pergi dulu demi kamu. " 

"It, itu tidak benar sama sekali! Semua orang sangat baik, memikirkan teman mereka... " 

"Saya rasa begitu. Jika itu temanmu, mereka pasti orang seperti itu. " 

"Itu benar, mereka penting --- teman." 

"Apakah begitu? Tidakkah teman baikmu akan merasa bersalah karena membuatmu 
berjalan di jalan yang sulit ini sambil terikat oleh rasa tanggung jawab? " 

"... Itu..." 

"Yah, ngomong-ngomong, ini hanya mengasumsikan bahwa kalian kalah dalam perang." 

"... Jangan khawatir. Kami pasti akan menang. " 

☆ 

Ada baris yang disebut 'memberi penghargaan menurut kontribusi'. 

Kalimat ini, yang diturunkan sejak zaman kuno, memiliki arti 'memberi penghargaan 
kepada semua orang berdasarkan kontribusi mereka'. 

Selama Era Sengoku, orang-orang yang memiliki kontribusi luar biasa selama pertempuran 
akan diberikan tanah atau harta karun. 

Meskipun bentuknya mungkin berbeda-beda, perang pemanggilan adalah bentuk perang. 
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Jadi, hadiah yang kami gunakan untuk memberi penghargaan kepada mereka yang berhasil 
dalam perang pemanggilan adalah--- "Nitta Yuu. Dengan ini saya mempersembahkan 
kepada Anda Alkitab Buku Ero dan Potret Rahasia " 

"Ya, terima kasih atas kemurahan hati yang diberikan kepadaku." 

Dia mengambil informasi pendidikan kesehatan dan pergi. 

"Lalu, Sugawa Ryo, yang menjatuhkan kepala jenderal musuh selama perang melawan 
kelas E." 

"Iya." 

Sugawa-kun menegakkan punggungnya saat dia berdiri di depan Yuuji. 

"Berdasarkan kontribusi Anda, saya dengan ini menghadiahi Anda dengan Abu dari Abu 
Suci Buku Ero yang terbakar ." 

"..." 

Sepertinya Yuuji menilai Sugawa-kun agak rendah. Yah, dia adalah orang pertama yang 
mengkhianati dalam perang melawan kelas C dan bahkan memimpin pemberontakan, jadi 
mau bagaimana lagi. 

Tapi kenapa Yuuji memiliki abu dari beberapa Ero-book yang terbakar? Aku agak 
penasaran ketika melihat air mata langsung muncul di matanya. 

"Kalau begitu, kita akan membagikan hadiah untuk perang melawan kelas C. Untuk Yoshii 
Akihisa, yang sendirian menerobos barisan musuh dan menyelamatkan Himeji Mizuki dari 
krisis pembunuhan. " 

"Iya." 

Begitu namaku dipanggil, aku menjawab sambil berdiri di depan Yuuji. 

"Berdasarkan kontribusi Anda, saya persembahkan untuk Anda minuman penuh protein 
bergizi tinggi yang ditinggalkan oleh seorang guru tertentu." 

Sepertinya pendapatnya tentang saya juga agak rendah. 

"Seorang guru tertentu... siapa itu..." 

"Nona Takahashi mungkin? Iri sekali. " 

"SEMUA ORANG MENGATAKAN TUJUAN INI KARENA KAU TAHU JAWABANNYA, BENAR !? 
MUNGKIN TAKAHASHI-SENSEI MINUM MINUMAN PROTEIN! JENIS HAL INI PASTI--- " 
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"Aku akan memberi petunjuk kepada semua orang. Jika Anda mengubah urutan namanya, 
itu akan menjadi 'Man' Iron '. " 

"SEMUA ORANG TAHU BAHKAN TANPA PETUNJUK! ITU IRONMAN! SIAPA LAGI BISA! 
BERBICARA, NAMA INI HANYA MEMILIKI DUA KATA, DAN BAHKAN ITU BUKAN 
PETUNJUK JIKA ANDA MENGUBAH PESANAN! ITU PADA DASARNYA JAWABAN !! " 

Aku menggerutu dengan cara yang sangat cepat yang membuatku kehabisan nafas. Yuuji 
kemudian menyeringai nakal dan berkata, "Yah, aku hanya bercanda." 

Heh...? Bercanda...? 

"Yoshii Akihisa, berdasarkan kontribusi Anda, saya mempersembahkan dua alkitab, 5 
potret dan sebuah karya seni ERO DVD ." 

"Eh --- EHHHHHHHHHHHHH !!?" 

"Apa? Anda tidak mengambilnya? " 

"Tidak, bukan itu. Terima kasih untuk berkatmu." 

Aku berlutut di depan Yuuji dan menerima hadiahnya. Aku, aku tidak percaya dia menilai 
aku begitu tinggi! Yuuji itu benar-benar berpendapat positif padaku... " 

"Sebenarnya mendapatkan sebuah karya seni --- Yoshii memilikinya dengan baik..." 

"Mengesampingkan alkitab dan potret, sebuah karya seni benar-benar merupakan hadiah 
yang bagus." 

"Sial. Saya pasti harus memberikan kontribusi besar selama perang berikutnya. " 

Suara samar kecemburuan dan kecemburuan bisa terdengar di sekitarku... jadi begitulah 
adanya. 

Sepertinya salah satu alasan mengapa Yuuji menilai saya sangat tinggi adalah untuk 
memompa siswa kelas kami sebelum perang besar melawan kelas A. Melalui tanggapan 
semua orang, saya dapat mengatakan bahwa ini cukup efektif. 

"Selanjutnya, Hazawa, yang menjadi batu loncatan kita menuju kemenangan dalam 'taktik 
baju besi sekali pakai' dan tidak menentangnya..." 

Kontribusi semua orang dipuji saat upacara penghargaan berlanjut. 

"---Itu saja untuk upacara penghargaan untuk perang melawan Kelas C dan Kelas E. Juga, 
tidak ada yang menggerutu saat aku menukar fasilitas yang lebih baik dengan yang lebih 
buruk. Kerja bagus, semuanya! " 
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Yuuji melihat sekeliling pada semua orang saat dia mengatakan ini. 

Dalam kemenangan sebelumnya, kami akhirnya berhasil memenangkan fasilitas kelas C, 
tetapi menukar fasilitas yang lebih baik ini ke kelas E. saat kami mengalahkannya. 
Sepertinya Yuuji menggunakan hadiah seperti itu sebagai kompensasi atas tindakannya 
saat itu. Ini adalah taktik untuk mengalahkan kelas A, tetapi semua orang tidak senang 
karena kami menukar fasilitas superior kepada yang kalah. Dengan kata lain, Yuuji 
bermaksud menggunakan barang fisik untuk menenangkan semua orang. 

"Setelah kita mengalahkan kelas A, kita akan dapat menggunakan layar super besar itu." 

"Saya harus melakukannya dengan baik, mendapatkan karya seni dan memutarnya di layar 
super besar." 

"Mari kita ambil apa yang Yoshii dapatkan pada saat yang sama." 

Oleh karena itu, percakapan berbahaya seperti itu dapat didengar. Tidak baik. Berharga 
saya akan diambil jika saya ceroboh. 

Saat saya memasukkan karya seni ke dalam saku untuk mencegah pencurian, sesuatu yang 
berat tiba-tiba menempel di punggung saya. Apa yang sedang terjadi? 

"Apa yang kamu sembunyikan? Akihisa? " 
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Telingaku mendengar suara ini yang terdiri dari bahasa Jepang yang agak rusak. Suara ini, 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Linne-kun?" 

"Betul sekali. Kamu masih ingat aku, Akihisa! " 

Linne-kun berkata dengan gembira sambil memegang punggungku dengan erat. Ugh... ini 
tak tertahankan... 

"Un? Akihisa, siapa bocah ini? " 

Yuuji bertanya padaku, menatap Linne-kun, yang entah bagaimana masuk ke kelas kami. 

"Ah, un. Itu Linne-kun. Aku bertemu dengannya selama pertarungan kita melawan kelas C. 
" 

"Saya Linne Kline, siswa tahun pertama di sini mulai hari ini! Tolong jaga aku! " 

Linne-kun berkata dengan ekspresi ceria di wajahnya. Ia, yang lahir dengan rambut pirang 
alami dan mata hijau, memiliki seragam Fumitzuki Gakuen di tubuh kecilnya. 

"Sebenarnya, aku bolos, dan aku seharusnya belajar di tahun ketiga, tapi Todou bilang 
bahasa Jepangku masih belum sesuai standar, jadi dia menyuruhku belajar sebagai tahun 
pertama." 

Mendengar istilah 'melewatkan nilai' yang agak asing ini, saya merasakan semacam 
kesadaran. Sebagai siswa SMA, penampilan Linne-kun terlalu kecil. 

"Lalu, Akihisa, apa yang kamu sembunyikan?" 

Linne-kun menatapku dengan tatapan polos yang murni. Tidak peduli apa aku tidak bisa 
memberitahu anak lugu ini bahwa aku menyembunyikan "Akihisa menyembunyikan DVD 
Ero, anak nakal". 

"Ero DVD? Apa itu?" 

"Sepertinya seperti film film pendidikan tentang pendidikan kesehatan." 

"Betulkah? Akihisa benar-benar pekerja keras! " 

Ekspresi polos Linne-kun sangat melukai hatiku. 

"Akihisa sangat keren selama perang pemanggilan sebelumnya. Itu menakjubkan!" 

"Eh? Apakah begitu? " 

"Un! Akihisa paling aktif di saat krisis, selalu memikirkan teman-temannya, seperti 
pahlawan! " 
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Linne-kun terus mengucapkan kata-kata yang tidak terlalu kukenal. Aku memang merasa 
agak gatal saat dipuji seperti ini. 

"""...Dicuci otak...?""" 

"Bisakah semua orang berhenti menatapku dengan ekspresi 'wow, orang ini benar-benar 
yang terburuk'? Saya tidak melakukan apa-apa sama sekali! " 

Ekspresi teman sekelasku dengan jujur mengungkapkan pemikiran mereka. 

"Brat, apakah orang ini benar-benar sekeren itu?" 

Mendengar pertanyaan Yuuji, Linne-kun menjawab dengan lantang, 

"Dia sangat keren! Dia yang terbaik!" 

Bagi saya, yang menyembunyikan Ero-DVD di saku saya, kata-kata ini hanya akan 
membebani saya. 

"Bagaimana orang sekeren itu bisa memiliki DVD Ero?" 

"Jika ada hal seperti itu, itu harus diserahkan kepada kami, orang-orang yang paling buruk." 

"Ya. Pria yang luar biasa dan keren tidak cocok dengan hal itu. " 

Dan ada kehadiran berbahaya di sekitarku. 

"Bocah, tidak peduli bagaimana aku melihat hal-hal di sini, orang ini bukan pria yang begitu 
keren, kan?" 

"DIA SANGAT KEREN! MESKIPUN DIA MUNGKIN MENJADI KECEWAAN BIASA, DI MASA 
DARURAT AKIHISA AKAN BERUBAH MENJADI PAHLAWAN! " 

"Apakah begitu? Jadi, di saat-saat sulit, Akihisa akan mengubah dirinya menjadi HENTAI ... 
"[3] 

"Hei, transformasimu hanya memiliki suku kata pertama yang sama! Dan itu bahkan tidak 
sama! " 

Linne-kun terus menegaskan pendapatnya sendiri. Saat ini, Yuuji menatapku, 
menunjukkan seringai jahat dan bertanya, "Lalu, Akihisa, apa yang kamu rasakan? Apakah 
Anda seorang hentai (cabul)? Atau pahlawan? " 

Gu ... apakah orang ini bermaksud menyita hartaku berdasarkan jawabanku? Betapa 
kotornya orang ini, untuk mengambil kembali harta setelah membangkitkan semangat 
semua orang... 

Karena sangat terhina, saya memaksakan diri untuk mengeluarkan kata-kata itu. 
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"... ... ntai..." 

"Aku tidak bisa mendengarmu jika kamu tidak angkat bicara." 

Orang ini... Aku pasti akan mengirimnya terbang nanti! 

"A, hentai." 

"Siapa itu?" 

"AKU PERVERT!" 

GARAK! 

Hideyoshi masuk ke ruang kelas, dan waktunya sangat kebetulan, aku yakin ini sengaja 
direncanakan. 

"..." 

Hideyoshi melewati saya, yang pada intinya tidak bisa berkata-kata, meletakkan barang-
barangnya di atas mejanya dan berkata, "... Jadi kamu sudah tahu?" 

"UWAAAAAAAAHHHHHHHHH !!" 

SAYA TERLUKA! Sungguh menyakitkan untuk membiarkan HIDEYOSHI MENDENGAR 
ANEH INI TERIAKKAN DARI SAYA, TAPI APA YANG PALING MENYAKITI SAYA ADALAH 
BAHWA DIA SEPENUHNYA TIDAK TERGERAH OLEH DEKLARASI BAHWA SAYA SESUATU! 

"Akihisa, apakah kamu seorang hentai?"[4] 

"Ah... eh... yah, bagaimana aku mengatakannya..." 

Ini adalah pertanyaan di mana sulit untuk menyangkal atau mengakuinya. 

"Tidak apa-apa! Aku akan menyelamatkan Akihisa dengan cintaku! " 

"Terima kasih, Linne-kun, tapi jika kamu ingin membantuku, aku akan lebih berterima 
kasih jika kamu tidak menambahkan '---con' padaku." 

Karena Hazuki-chan, saya mendapat gelar 'lolicon'. Karena nee-san, saya mendapat gelar 
'siscon'. Jika saya mendapatkan gelar lain yang disebut 'shotacon' dalam situasi ini, itu pada 
dasarnya akan memukul kalkun[5] . Ketiga tanda hitam ini akan menjadi penghalang besar 
bagi saya, mencegah saya berjalan di jalan kehidupan manusia yang benar. 

"Juga! Saya ingin melihat Akihisa menjadi keren dalam banyak hal! Akihisa keren banget 
saat menghadapi masalah! Saya sangat menyukainya! " 

"Tidak, tidak, tidak, kataku, Linne-kun, itu --- hm?" 
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Tepat ketika saya hendak menyangkalnya, saya melihat sebuah buku jatuh di samping 
Linne-kun. Tidak, ini lebih seperti buku catatan daripada buku. 

Bagaimanapun, saya mengambil buku itu dan melihat sampulnya. 

"Apa ini? 'Tagebuch'? "[6] 

Saya tidak tahu apa arti kata itu, jadi saya melihat ke dalam, tapi semua kata ada dalam 
alfabet non-Jepang. Sepertinya itu bukan milik kita karena itu bahasa asing, dan karena 
diletakkan di samping Linne-kun, itu mungkin miliknya. 

"Linne-kun, kamu menjatuhkan sesuatu." 

"Eh? Aku menjatuhkan sesuatu? " 

Aku menyerahkan buku catatan itu kepada Linne-kun, yang berkedip dan menunjukkan 
ekspresi terkejut. 

"Bukankah begitu? Sepertinya dalam bahasa Inggris. " 

"Uu... apa aku tidak sengaja membawanya dari rumah? Terima kasih, Akihisa. " 

Setelah berterima kasih padaku, Linne-kun mengambil buku catatan itu. Sepertinya Linne-
kun terkadang agak ceroboh, tidak memperhatikan sesuatu yang dia jatuhkan. 

"Karena aku membiarkanmu melihat penampilanku dalam seragam, aku harus pergi ke 
ruang staf, Akihisa." 

Ruang staf? 

"Un! Saya akan mempersiapkan apa yang akan saya katakan di sore hari! Sampai jumpa!" 

Setelah mengucapkan selamat tinggal padaku, Linne-kun meninggalkan kamar. Anak laki-
laki ini sangat bersemangat. 

"Pertemuan sore? Karena sekarang sore ini, mungkin mengacu pada bimbingan konseling 
tahun ke-3, ya? " 

"Un? Ada apa, Yuuji? " 

"Tidak, aku hanya berpikir apakah tahun pertama benar-benar harus mengikuti pertemuan 
tahun ke-3?" 

Sekarang dia menyebutkannya, ini benar-benar sedikit aneh. 

"Karena dia mahasiswa asing?" 

"Mungkin. Beberapa tahun ke-3 pasti ingin belajar di universitas asing. " 
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Begitu ya, jadi Linne-kun harus mengikuti bimbingan konseling untuk menjelaskan tentang 
sekolah dan budaya di luar negeri. 

"Kalau begitu, karena upacara hadiah selesai, kita akan mulai mempersiapkan perang 
melawan kelas A hari ini." 

Setelah mengatakan itu, Yuuji kembali ke kursinya dan mengeluarkan buku catatan. Dia 
harus memeriksa skor semua orang untuk perang hari ini. 

Mungkin saya harus mulai mempersiapkan dengan cara saya sendiri. Saat aku memikirkan 
hal ini, aku melihat seorang gadis dengan kuncir kuda bergumam saat dia menundukkan 
kepalanya dan berjalan ke ruang kelas. Itu Minami. 

"... Kemana buku harian saya pergi..." 

Selamat pagi, Minami. 

"... Aku memilikinya kemarin dan tidak sengaja membawanya ke sekolah... apa yang harus 
aku lakukan... jika seseorang melihatnya, aku..." 

Aku menyapa Minami, tetapi dia sepertinya tidak memperhatikanku karena dia sepertinya 
sedang memikirkan sesuatu. Ada apa dengan dia? 

"Minami?" 

"Eh? Ah, ahh, selamat pagi, Aki. " 

"Un, selamat pagi." 

Kami saling menyapa selamat pagi, tetapi Minami sepertinya tidak memperhatikan. Apakah 
ada sesuatu dalam pikirannya? " 

"A, sebenarnya, Aki, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu..." 

"Apa, ada apa?" 

Minami terlihat agak serius, jadi aku tegang saat ditanya. 

"Bukan apa-apa, ini bukan sesuatu yang sangat besar! Un, sungguh, aku hanya ingin 
bertanya tentang sesuatu yang sepele. " 

Tapi itu tidak terlihat sepele bagi saya ... 

"Nah, Tagebuch-ku --- tidak! Eh, sudah lihat buku referensi literatur klasik saya? Sepertinya 
saya menjatuhkannya di suatu tempat... " 

Buku referensi literatur klasik? 
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Saat aku mendengarnya mengatakan ini, aku mulai melihat sekeliling, dan melihat ada 
sesuatu yang tersembunyi di balik tas dan tepi kursi seseorang. 

"Ah, apakah itu? Sepertinya ada judul sastra klasik di atasnya. " 

"Eh? Dimana?" 

Sepertinya Minami tidak bisa melihatnya. 

"Yang ini --- erm, eh?" 

Saya bangun dari kursi dan mengambil benda itu untuk melihat-lihat. Pada akhirnya yang 
jatuh hanya di sampul buku referensi, dan buku itu tidak ada di dalam. 

"Ya ampun, hanya sampulnya?" 

"Ah, Aki... di mana buku itu?" 

"Un... Sepertinya aku tidak bisa menemukannya..." 

Saya melihat sekeliling, tetapi tidak dapat menemukan buku di dalamnya. Aneh jika 
sampulnya jatuh di sini. Jika sampul buku lepas karena bukunya jatuh, buku itu sendiri 
harus berada di suatu tempat di dekatnya. 

"Saya memang melihat buku berbahasa Inggris dengan ukuran yang sama..." 

"DI MANA BUKU ITU !?" 

Untuk beberapa alasan, Minami mencengkeramku dengan sangat gelisah. 

"Ca, tenanglah, Minami! Itu hanya buku berbahasa Inggris, bukan buku sastra klasik! " 

"Apakah kamu membacanya? Apakah kamu membaca apa yang ada di dalamnya !!? " 

Minami terdengar sangat gelisah. Apakah ada sesuatu yang menyebabkan ini? 

"Minami, jangan bilang kamu---" 

Apa, apa? 

"Apakah Anda menggunakan sampul buku referensi sebagai penyamaran untuk 
menyembunyikan buku lain di dalamnya?" 

"THAAAAAAAAT BUKAN KASUS! ITU BUKAN BUKU REFERENSI SEJARAH DUNIA ANDA, 
AKI! " 

"BAGAIMANA KAU TAHU RAHASIA BUKU REFERENSI SAYA!" 
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SAYA BARU SAJA MENYEMBUNYIKAN TEMPAT PENYEMBUHAN! APAKAH NEE-SAN !? 
APAKAH NEE-SAN MULAI MENGUNGKAPKANNYA DI MANA SAJA !! ?? 

"Mengesampingkan itu, Aki, apa kau membaca apa isi buku itu dengan seksama?" 

"Nggak. Saya membukanya sebelumnya, tapi saya tidak tahu apa yang tertulis di sana. " 

"Benarkah? Itu benar. Tidak mungkin bagi Aki untuk memahami bahasa asing selama 
hidupnya. " 

Minami sepertinya menghela nafas sedikit lega. Memang benar aku tidak bisa 
membacanya, tapi dia tidak perlu mengatakan bahwa aku tidak akan pernah bisa 
memahaminya seumur hidupku. " 

"Kalau begitu, tunjukkan saja buku referensinya. Di mana buku bahasa Inggris itu? " 

"Saya menyerahkannya kepada siswa tahun pertama asing itu karena saya pikir itu 
bukunya." 

"SAYA SUDAH INGAT SESUATU YANG SAYA LUPA!" 

Setelah mendengar kata-kataku, Minami bergegas keluar kamar tanpa berpikir dua kali. 
Kemungkinan besar, dia akan memeriksa apakah buku itu, adalah buku referensi literatur 
klasik. Tapi Linne-kun menuju ke ruang guru, dan seharusnya tidak berada di ruang kelas 
tahun pertama. 

Hideyoshi dan Yuuji tampak tertarik dengan reaksi panik Minami saat mereka menuju ke 
meja saya dan bertanya, "Ada apa dengan Shimada?" 

"Apakah ada masalah?" 

"Un... Kurasa seharusnya tidak ada masalah. Sepertinya dia mencoba mencari buku 
referensi literatur klasik. " 

"Buku referensi? Apakah ada kebutuhan untuk terlalu panik karenanya? " 

"Kamu bertanya padaku. Aku juga tidak tahu... " 

Mungkin dia akan meminjam buku dari orang lain? [7] 

"Fmm... entah kenapa, gadis-gadis di kelas kita agak aneh akhir-akhir ini. Bahkan Himeji 
yang serius itu sudah terlambat sampai di kelas. " 

"Itu benar. Sepertinya Himeji masih belum datang. " 

Karena kami melanjutkan dengan hadiah, hampir semua anak laki-laki datang ke kelas 
lebih awal. Tapi sekarang diantara para gadis, hanya Hideyoshi yang ada. 
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"Aku tidak yakin ada apa dengan Minami, tapi apakah Himeji-san mengacaukan kelas?" 

Itu kamu kemarin. 

"Uu... karena kita sudah berganti ruang kelas selama ini..." 

Saya pergi ke ruang kelas F seperti biasa kemarin, dan terkejut menemukan bahwa ada 
siswa kelas C di sana. Koyama-san bahkan memelototiku. 

"Haa, aku tidak akan mencampuradukkan ruang kelas, tapi bahkan aku tidak bisa 
memastikan kelas mana yang menggunakan ruangan mana." 

"Ya, ini sedikit rumit." 

"Kalian... ini tidak terlalu rumit. Ingat ini dengan benar. " 

Yuuji menghela nafas, menunjuk satu jari dan mulai menjelaskan. 

"Dengarkan! Ruang kelas sebelumnya kelas F kami diubah menjadi ruang kelas C dan 
menjadi ruang kelas E, dan ruang kelas sebelumnya kelas E sekarang menjadi ruang kelas C 
sekarang sedangkan bekas ruang kelas C... " 

"Sudah cukup Yuuji. Akihisa sudah menyerah untuk berpikir. " 

"Itu tidak benar. Mantan kelas F menjadi piala E sedangkan bekas kelas E menjadi piala C. " 

"Saya melihat. Saya salah." 

Yuuji dan Hideyoshi menunjukkan tatapan tak berdaya. Tapi bagaimana saya bisa mengerti 
ketika dia mengatakan hal-hal rumit itu sekaligus? 

"Kamu benar... jadi agar tidak mengacaukan segalanya, aku akan menyerah untuk 
mengatakan 'bekas kelas F'. Bahkan setelah beralih ke kelas C, kami masih menyebut diri 
kami kelas F, jadi ini seharusnya lebih mudah untuk dipahami. " 

"Un, itu benar." 

"Kalau begitu, untuk fasilitas... karena ini 'kelas C' ruang kelas ', kita akan menyebutnya' 
ruang kelas C '." 

"Haa, itu masalahnya. Jika kita menggantinya dengan 'cangkir' seperti yang Akihisa 
katakan, orang-orang di kelas kita mungkin akan bergegas menuju kelas F. " 

Itu benar. Tidak sulit membayangkan bahwa banyak teman sekelas kita akan mengabaikan 
perintah Yuuji untuk menyerang 'A cup' dan bahkan muncul dengan perintah mereka 
sendiri untuk 'menyerang F cup'. 

"Dengan kata lain, situasi saat ini adalah---" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Kelas kami F ada di 'kelas E', kelas C ada di 'kelas F', dan kelas E ada di 'kelas C'." 

"Itu jauh lebih mudah." 

Yuuji berkata sambil menggambar peta di notebook. Sekarang saya bisa memahaminya... 
Saya kira. 
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"Eh, jadi kelas A yang tersisa ada di 'kelas A', dan kelas B ada di 'kelas B', kan?" 

"Tidak, kelas A boleh saja, tapi kelas B kalah dari kelas A sebelumnya, jadi mereka 
menggunakan 'kelas B yang memiliki fasilitas diturunkan ke kelas C'." 

Selama perang pemanggilan, kelas peringkat bawah yang kalah tidak harus mengganti 
ruang kelas mereka, tetapi peralatan mereka akan diturunkan. Sekolah tidak dapat 
membiarkan kelas yang kalah bertukar dengan kelas lain yang belum melakukan apa-apa, 
dan tidak mungkin mengubah kelas agar terlihat lebih compang-camping. 

"Sekarang setelah Anda melihatnya, ada cukup banyak perubahan." 

Di antara kelas tahun ke-2, kelas D adalah satu-satunya yang tidak ikut ambil bagian dalam 
perang pemanggilan, sementara kelas lainnya telah mengambil bagian. Perang ini menjadi 
sangat besar. 

"Dan akan ada cukup banyak perubahan hari ini juga." 

"Ya." 

Hideyoshi dan aku menatap Yuuji, dan Yuuji, yang sedang dilihat, mengangguk keras. 

"Jika semuanya sudah siap, kita akan memulai perang kita dengan kelas A jam 10 pagi hari 
ini." 

Saat dia mengatakan itu, ketegangan langsung merasuki kami. Ke kelas F, sudah setengah 
tahun sejak kita kalah dalam perang pemanggilan ke kelas A. Waktu untuk balas dendam 
akhirnya tiba --- saat aku memikirkan hal ini, tubuhku tidak bisa menahan tegang. 

"Jadi, saya ingin menjelaskan poin penting tentang strategi ini setelah semua orang 
berkumpul. Namun..." 

Sayangnya, tidak semua orang ada di sini. Adapun kehadiran kelas kami, ada Minami yang 
baru saja meninggalkan kelas, Himeji-san yang belum sampai di sekolah, dan... 

"Muttsurini belum datang, kan?" 

"...Aku disini." 

Hideyoshi bergumam, dan Tsuchiya Kouta, yang dijuluki 'Muttsurini', tiba-tiba muncul dari 
suatu tempat. Hideyoshi tidak pernah menghadiri upacara penghargaan, jadi sepertinya dia 
tidak tahu kalau Muttsurini ada di sini. 

"Sekarang apa, jadi kamu sudah di sini, Muttsurini? Di mana kamu?" 

"... Ada banyak tempat untuk ditangani di kelas baru." 
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Kantong Muttsurini menunjukkan peralatan saya yang tidak saya kenal. Begitu, jadi dia 
menghilang untuk memasang kamera mikroskopis di ruang kelas baru? 

"Dengan kata lain, Himeji satu-satunya yang tidak ada disini, kan?" 

Kami, yang biasanya sembrono, sudah berada di sekolah, namun panutan paling menonjol 
di kelas kami belum tiba di kelas. Situasi abnormal saat ini membuatku merasa sedikit 
aneh. 

"Akan ada masalah jika dia tidak ada di sini ..." 

Yuuji sedikit mengernyit saat dia bergumam, 

"Baru-baru ini, saat revisi diri pagi hari, Himeji menjadi orang terakhir yang berjalan ke 
kelas, dan akan segera pulang setelah pelajaran berakhir." 

"Itu benar tentang dia baru-baru ini ... apa pun yang kamu tahu, Akihisa?" 

"Ah, tidak, tidak ada, aku tidak..." 

Lagipula aku tidak tahu kenapa, tapi bukannya aku tidak punya ide. Hal yang terpikir 
olehku adalah hal aneh yang Himeji-san lakukan pagi itu sebelum perang kita melawan 
kelas C. Dia mengabaikan protes saya dan, yah... mencium saya. Aku benar-benar ingin 
bertanya pada Himeji-san kenapa dia melakukan itu, tapi akhir-akhir ini, dia tidak 
sendirian, dan akan ada Minami dan orang lain disekitar. Jadi, saya tidak bisa bertanya 
bahkan jika saya mau. 

Adapun kenapa Himeji-san melakukan itu, alasan yang terpikir olehku adalah --- 
penyesalan. Dia mungkin berharap apa yang terjadi pagi itu tidak pernah terjadi, atau 
sengaja bersembunyi dariku karena malu. Tapi bagi saya, saya tidak merasa menyesal sama 
sekali, hanya malu dan senang... 

"Tapi setiap kali aku berbicara dengannya, tanggapannya seperti biasa..." 

"Mu? Apakah begitu?" 

Mendengar gumaman saya yang tidak disengaja, Hideyoshi menjawab, 

"Bagiku, menurutku Himeji akan terlihat seperti ada sesuatu yang mengganggunya." 

Dia terlihat seperti biasa, tapi nyatanya tidak --- sepertinya Hideyoshi memandang Himeji-
san seperti itu. Karena Hideyoshi, yang pandai mengamati orang lain, mengatakan ini, itu 
pasti sesuatu yang tidak bisa diabaikan. 

"Juga, aku merasa dia berusaha terlalu keras dalam perang pemanggilan." 
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Yuuji berkata, sepertinya melanjutkan dari tempat Hideyoshi tinggalkan. Sebenarnya, saya 
juga merasakan hal ini. Ekspresi Himeji-san tampak jauh lebih buruk dari biasanya selama 
perang pemanggilan melawan kelas E. 

Namun, apakah itu karena dia bekerja terlalu keras atau apakah ada sesuatu yang 
mengganggunya, sulit untuk mengaitkannya dengan apa yang terjadi pagi itu. 

Kalau begitu, tindakan Himeji-san belakangan ini tidak ada hubungannya dengan rasa 
malu, kan? Tapi apakah ada alasan lain? 

Aku menenangkan diriku sedikit dan mencoba memikirkan Himeji-san. Saya ingin 
mengingat apa yang terjadi ketika saya tinggal bersamanya dan mencari petunjuk dari 
sana. 

"Erm..." 

Aku memejamkan mata, mencari melalui lautan kenangan, dan mungkin aku mungkin 
menemukan semacam petunjuk yang mengambang di permukaan. 

Di hari ketika Himeji-san datang ke rumahku. 

---Setiap orang makan hotpot bersama, dan dia menyaksikan nee-san mabuk dan 
memelukku. 

Pagi hari libur. 

---Himeji-san membangunkanku dari tempat tidur dan mengetahui tentang buku Ero yang 
selama ini aku sembunyikan. 

Sore hari libur itu. 

---Himeji-san dan aku pergi berbelanja. Untuk berbagai alasan, aku menerobos masuk ke 
Himeji-san berganti dengan celana dalam di kepalaku. 

Biasanya di sekolah. 

---Selama perang melawan kelas C, seseorang menyebarkan rumor kalau aku dan Yuuji 
sedang jatuh cinta. 

Hari itu, sepulang sekolah. 

---Himeji-san menemukan beberapa Ero-book yang aku sembunyikan. 

Keesokan harinya sepulang sekolah. 

---Himeji-san menemukan lebih banyak Ero-book yang aku sembunyikan. 

"... Apa... pilihan salah yang telah saya pilih dalam hidup saya..." 
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"Apa, ada apa, Akihisa? Kenapa tiba-tiba kamu menangis? " 

"Hideyoshi... mungkin Himeji-san merasa aku cabul..." 

"Tidak ada 'mungkin' tentang itu. Bukankah kamu baru saja dengan berani menyatakan 
dirimu sebagai mesum...? " 

Semakin saya mengingat, semakin saya ingin mengalahkan masa lalu saya. Begitu, jadi itu 
sebabnya Himeji-san ingin sendiri? 

"Apa yang kalian berdua katakan? Bukankah itu fakta yang kuat kalau Akihisa itu idiot? " 

"Itu benar." 

"... Ini tidak cukup alasan untuk perilakunya yang aneh." 

Saya merasa saya dimarahi di sini. 

"Haa, mari kita kesampingkan ini untuk saat ini. Bagaimanapun, setelah semua orang 
berkumpul, saya akan menjelaskan rencananya. Lebih baik dijelaskan lebih awal, tapi kita 
baru akan mulai bertarung jam 10 pagi, jadi kita hanya perlu membuatnya saat itu. " 

Setelah mengatakan ini, Yuuji mengakhiri percakapan ini. 

Pada akhirnya, Himeji-san dan Minami memasuki ruang kelas pada waktu yang hampir 
bersamaan dengan Ironman, yang berada di sini untuk periode revisi diri. 

☆ 

"Semuanya dengarkan! Sekarang saya akan menjelaskan poin-poin penting dari rencana 
kami dalam pertempuran terakhir kami melawan kelas A! " 

Belajar mandiri pagi telah berakhir, dan begitu Ironman keluar dari kelas, Yuuji segera naik 
ke podium dan mengumumkan kepada semua siswa di kelas. Kali ini, Himeji-san dan 
Minami ada di kelas, jadi setidaknya semua orang ada di sini. 

"... Kita hanya perlu mengalahkan kelas A..." 

"... Harus cepat dan menemukannya... jika itu terlihat, aku akan..." 

Tapi keduanya terlihat sangat aneh. 

"Sebelum ini, kami harus mengirim utusan kami --- tunggu sebentar, Akihisa, mau 
kemana?" 

"AKU TIDAK INGIN! SAYA PASTI TIDAK HADIR! SAYA PASTI TIDAK AKAN MENJADI 
MESSENGER YANG MENYATAKAN PERANG DI SINI! " 
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Memori dari setengah tahun yang lalu terbangun di dalam diriku. Semakin tinggi posisi 
lawan, semakin terlihat bahwa mereka memandang kelas F terburuk yang menyatakan 
perang terhadap mereka sebagai 'meremehkan mereka', jadi saya diperlakukan dengan 
buruk setiap kali saya menyatakan perang terhadap mereka. Saya sudah muak dengan 
perawatan tanpa ampun ini. 

"Apa yang kamu khawatirkan..." 

Yuuji berkata dengan lelah. Oh ya, memikirkannya, ada banyak orang yang saya kenal di 
kelas A, dan mereka semua sangat baik, jadi saya mungkin tidak akan diperlakukan begitu 
kejam--- "---Kau harus terbiasa dipukuli, kan?" 

Tidak, ini bukan poin utamanya. 

"Sungguh... dalam hal ini, kita akan menentukan pemenangnya." 

Pemenang? Uu... 

"Seseorang pasti harus melakukan ini, jadi kamu tidak bisa menjadi satu-satunya 
pengecualian, kan?" 

Entah kenapa, Yuuji hanya punya dua pilihan 'aku' dan 'orang lain' dalam pikirannya... haa, 
kesampingkan ini untuk sementara waktu, aku hanya perlu menang. 

"Un, mengerti." 

"Baik." 

"Tapi kontes harus adil dan diputuskan oleh orang lain." 

Jika aku membiarkan Yuuji memutuskan bagaimana kita akan memenangkan ini, itu 
mungkin sangat merugikanku. Saya pasti tidak bisa minggir. 

"Baik. Aku akan mengalahkanmu tidak peduli apapun jenis kontesnya. Hideyoshi, bisakah 
Anda mengajukan pertanyaan? " 

Setelah menyetujui dua syarat yang kubuat, Yuuji menominasikan Hideyoshi untuk 
mengajukan pertanyaan. Un, jika Hideyoshi yang memutuskan ini, aku bisa santai. Dia pasti 
akan mengajukan pertanyaan yang adil. 

"Kalau begitu... karena kalian berdua selalu bertengkar, mungkin bagus untuk memuji 
orang lain." 

Begitu dipanggil, Hideyoshi mulai berpikir keras. 

Kemudian, dia bertepuk tangan dan berkata, 
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"Oke, saya punya pertanyaan di sini. Bagaimana dengan 'Tolong sebutkan poin yang bagus 
tentang kepala sekolah'? " 

"........." 

Pertanyaan Hideyoshi membuatku tanpa sengaja menundukkan kepalaku. 

Ini benar-benar... terlalu menyakitkan! 

"........." 

Namun, Yuuji itu menunjukkan ekspresi sekarat. Begitu, ini pasti kontes genap. 

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

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

Kami berdua terus diam. 

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

"........................... Ah, sehat dianggap poin yang baik, kan?" 

Yuuji tiba-tiba bergumam. Sial! Masih ada metode ini !? 

"SIAL!" 

"Hah! Akihisa! Anda 100 tahun terlalu dini untuk mengalahkan saya! " 

Masuk akal bagi Yuuji untuk menjadi sepuas ini. Merupakan pencapaian yang luar biasa 
besar untuk mengangkat poin yang baik tentang kepala sekolah. Mereka yang dapat 
melakukannya pasti memiliki hak untuk mengangkat kepala. 

"Seberapa... Anda memandang kepala sekolah di sini..." 

Tidak, setelah mempertimbangkan perawatan menyakitkan yang kami derita dalam 
pemanggilan tes, ini adalah reaksi yang logis. 

"Sudah diputuskan, Akihisa." 

"Ku...!" 

Saya tidak keberatan dengan hasil ini. Tapi, untuk menyatakan perang... jujur saja, saya 
merasa berat hati. Jika kita akan menyatakan perang terhadap kelas A, seharusnya tidak 
ada sesuatu yang salah --- meskipun menurutku, ada sesuatu yang membuatku tidak 
nyaman. 

"Eh... mau bagaimana lagi. Aku akan pergi ke kelas A nanti--- " 
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"Ah, Akihisa, kamu sepertinya salah." 

"Hm?" 

"Kamu akan pergi ke 'kelas C'. Anda tidak akan menyatakan perang, tapi memberi perintah 
kepada orang-orang di kelas E. " 

"Eh? Itu saja?" 

Aku akan pergi ke kelas C dimana siswa kelas E sekarang? Bukan kelas A? 

"Karena aku sudah menyatakan perang terhadap kelas A kemarin." 

Apa itu. Jadi Yuuji sudah melakukan hal seperti itu. 

"Hampir saja! Anda bisa mengatakannya lebih awal jika Anda memberi perintah ke kelas E. 
Saya sangat gugup karena saya pikir itu untuk menyatakan perang. " 

"Betulkah? Sangat menyenangkan bahwa Anda dapat menyetujuinya dengan mudah. 
Orang-orang dari kelas E itu berasal dari klub olahraga dan semuanya berdarah panas. 
Sepertinya mereka sangat marah karena kalah dari kelas F dan dikasihani oleh musuh. 
Sejujurnya, saya agak terganggu karena mereka menunjukkan niat buruk kepada kami. " 

"Eh? Tahan! Apakah kelas E seperti ini sekarang? " 

Bukankah buruk memberi perintah kepada kelas ini dalam situasi seperti itu? Dan 
tampaknya perwakilan kelas E Nakabayashi-san sangat membenciku... 

"Karena Akihisa telah mengambil misi yang paling merepotkan, aku akan mulai 
menjelaskan rencana kita hari ini. Maaf membuat semua orang menunggu! Aku akan 
menjelaskan lagi bagaimana memenangkan perang melawan kelas A! " 

"Oi, Yuuji! Anda pada dasarnya mengirim kekuatan tempur penting ke kematiannya 
sebelum duel dengan kelas A! " 

"Dengarkan. Pertama, lihat peta ini. " 

Yuuji benar-benar mengabaikan kata-kataku saat dia mulai menunjukkan rencana tata 
letak level 3 (level yang kami gunakan tahun kedua) dan menjelaskan. Uu... Aku benar-
benar punya banyak hal untuk dikatakan, tapi mengalahkan kelas A adalah keinginan yang 
sudah lama kita nantikan. Karena ini adalah pengarahan tentang strategi untuk mencapai 
tujuan kami, saya lebih baik mendengarkannya. 

Kelas F kita saat ini ada di sini, dan musuh berada di sini. 

Yuuji menunjuk ke 'kelas E' dan 'ruang kelas'. 
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"Kalau begitu, jika kita hanya membandingkan kekuatan pertarungan kedua belah pihak 
dengan poin, ada sekitar perbedaan 3 kali lipat antara kita dan kelas A." 

3 kali --- bahkan setelah mendengar perbedaan kekuatan seperti itu, tidak ada dari kami 
yang menunjukkan keterkejutan atau keluhan, dan beberapa bahkan memberikan ekspresi 
'hanya perbedaan ini'. Tentu saja, alasan mengapa semua orang akan bereaksi seperti itu 
adalah karena kami menghadapi perbedaan kemampuan yang jauh lebih besar selama 
perang sebelumnya. Jadi bagi kami, perang di mana kami bisa bertarung dalam kondisi 
terbaik kami jauh lebih mudah. 

"Strategi dasar kami di sini adalah mencoba menjatuhkan mereka semua, dan sama sekali 
tidak ada satu lawan satu yang bertarung. Setelah poin Anda berkurang sedikit pun, segera 
mundur untuk mengisi kembali dan pastikan Anda siap sebelum menantang lagi. " 

Ini adalah strategi yang kami gunakan sampai sekarang, jadi semua orang harus 
mengenalnya. 

"Nilai kelas F kita tidak sebaik kelas A, tapi pengalaman perang pemanggilan, roh, dan 
kekuatan kita masih menguntungkan bagi kita. Jika kita terus memanfaatkan keunggulan 
ini dengan baik, kita tidak akan rugi. Juga, kita akan memperluas medan perang untuk 
memanfaatkan keuntungan ini secara maksimal --- dengan kata lain, kita harus 
membubarkan pasukan musuh. Alasan mengapa kami menyerah pada ruang kelas C 
sebelum ini dan memindahkan basis kami ke ruang kelas E adalah karena ini. " 

Ruang kelas C berada di samping ruang kelas A. Jika kita memulai perang di sana, kita akan 
ditahan di medan perang itu. Dalam hal ini, akan sulit menjalankan strategi Yuuji untuk 
menjatuhkan mereka semua. 

"Yuuji, kalau begitu, kita tidak perlu mengambil kelas C dan tetap berada di kelas F, kan?" 

Hideyoshi mengangkat tangannya untuk menanyakan pertanyaan ini yang menurut saya 
cukup masuk akal. 

"Tidak, aku ingin menghancurkan kelas B dan C sebelum perang kita dengan kelas A. Jika 
kami tidak melakukannya, kami mungkin akan mendapatkan gangguan yang tidak perlu. " 

Saat ini, kelas B dan C kehilangan haknya untuk melakukan perang pemanggilan karena 
kalah. Dalam hal ini, kelas kami tidak akan mengalami gangguan yang tidak perlu selama 3 
bulan ke depan. Ini untuk menghilangkan potensi masalah di masa depan. 

Juga, saat membicarakan tentang Yuuji--- 

"Kamu jelas memikirkan beberapa trik licik, kan?" 

"Betapa kejam. Tolong sebut ini sebagai strategi. " 
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Yuuji tidak mungkin memulai perang hanya untuk menutupi punggung kita. Dia pasti 
sudah menyiapkan semacam rencana tercela. 

"Yuuji, karena semua orang tahu rencana dasarnya, bagaimana tepatnya kita mengalahkan 
kelas A dalam hal hasil?" 

Hideyoshi bertanya lagi. 

Pertanyaan ini juga agak logis. Kelas A lawan kita, akademisi terkuat diantara tahun kedua, 
dan perwakilan kelas lawan nilai Kirishima-san adalah yang terbaik di tahun kita. Jika kita 
tidak bisa mengalahkannya, kita tidak akan bisa memenangkan perang ini. Saat 
menghadapi pemegang rekor skor tertinggi di tahun kami, agak penting mencari cara 
untuk menang. 

"Yuuji, jangan bilang kamu akan melakukan serangan cepat pada Kirishima-san?" 

Kirishima-san luar biasa di semua nilainya, jadi secara logis seharusnya tidak ada 
kelemahan. Tapi untuk beberapa alasan, dia memiliki perasaan yang baik pada Yuuji, yang 
merupakan kelemahan terbesarnya. Jika kita memanfaatkan kelemahan ini dengan baik, 
dan jika rencana berjalan dengan baik, mungkin kita memiliki kesempatan untuk menang... 

"Siapa yang akan melakukan itu? Saya tidak bermaksud untuk melaksanakan rencana ini, 
saya tidak yakin apakah itu akan berhasil atau tidak. " 

"Ayo tuangkan asam sulfat ke mulut." 

"Tidak menyemprotkan asam nitrat ke mata?" 

"Bagaimana kalau memukul pantat dengan kelelawar penuh paku?" 

"Un... itu tidak berbeda dari biasanya." 

"Bagaimana kalau kita pergi ke perpustakaan dan meminjam << Sejarah Interogasi >> untuk 
referensi?" 

"""Mari kita lakukan!""" 

"Selain itu, jika kita menang dengan cara itu, hidupku dalam bahaya." 

"Ahaha, itu benar." 

Saya setuju secara lisan. 

Faktanya, saat Kirishima-san yang cantik, cerdas dan berpenampilan model jatuh cinta 
pada Yuuji, dia pada dasarnya dijamin hukuman mati. Alasan kenapa dia masih hidup 
adalah karena dia adalah bakat penting dalam mengalahkan kelas A. Jadi, setelah perang 
melawan kelas A berakhir, Yuuji, yang tidak ada hubungannya dengan perencanaan akan 
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disingkirkan oleh semua orang --- tapi aku akan tetap diam karena aku ingin melihat Yuuji 
dieksekusi juga. 

"Yah, mengesampingkan hidupku, bagaimanapun aku tidak berniat melakukan ini." 

"Eh? Betulkah?" 

Saya pikir dia akan menggunakan segala cara yang diperlukan. 

"Pikirkan tentang itu. Kami adalah apa yang orang lain sebut sebagai kelas bodoh terburuk, 
tapi kami akan mengalahkan kelas terbaik di tahun kami! Bukankah sia-sia menggunakan 
metode yang membosankan untuk memenangkan duel yang luar biasa ini? " 

Yuuji menyeringai, menyeringai penuh arogansi dan kepercayaan diri. Aku merasa agak 
nostalgia melihat senyum yang seperti setengah tahun lalu. 

"Kalau begitu, kembali ke poin sebelumnya, ada dua cara bagi kami untuk mengalahkan 
Shouko. Salah satunya adalah menyelesaikannya dengan taktik gelombang manusia. Kami 
terus menyerang untuk mencegah lawan menambah poin mereka dan melemahkan mereka 
untuk menang. " 

Yuuji mengangkat jari telunjuknya saat dia menjelaskan. 

"Namun, meskipun ini dapat dilakukan secara teoritis, pada dasarnya tidak mungkin untuk 
melakukannya secara realistis." 

Situasi saat ini yang Yuuji bicarakan hanya akan terjadi jika kelas A tidak memiliki 
kekuatan lain. Faktanya, Kirishima-san mungkin tidak akan terisolasi. Bahkan jika kita 
berhasil mengisolasi dia, kita tidak dapat melakukan ini selama kelas F sangat lemah 
melawan kelas A. 

"Jadi kami punya metode lain. Kami akan menggabungkan kekuatan kelas kami dan 
meluncurkan serangan padanya. Pada dasarnya, itu adalah aku, Himeji atau Muttsurini 
yang akan melawan Shouko. " 

Yuuji telah meningkat nilainya dengan cukup adil, Himeji-san menduduki peringkat kedua 
secara akademis di tahun kami, dan Muttsurini tidak tertandingi dalam bidang pendidikan 
kesehatan. Ketiganya adalah pemegang rekor yang memiliki kekuatan terbesar dalam 
serangan instan kelas F. 

"Dengan kata lain, kunci dari perang ini adalah 'bagaimana cara mengirim salah satu dari 
trio ke Kirishima', kan?" 

"Itu masalahnya." 

Dalam duel sebelumnya, rencana kami adalah 'berduel dengan anggota terpilih satu lawan 
satu'. Lalu, apa rencana Yuuji kali ini? 
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"Ada pertanyaan lain? Jika tidak, saya akan menjelaskan beberapa spesifik. " 

Setelah mengatakan itu, Yuuji menggambar daftar anggota di papan tulis. 

"Pertama, jalur penghubung. Ini akan menjadi area paling intens pagi ini. Akihisa dan 
Shimada akan memimpin 20 orang untuk mengawasi tempat ini. " 

Yuuji membuat tanda di peta. 20 orang? Jumlahnya cukup banyak. 

"Misi terpenting di sini di jalur penghubung adalah untuk bertahan. Anda harus menutup 
jalannya dan mencegah musuh terhubung secara langsung. Ini minimal. Silakan lakukan itu. 
" 

Yuuji sedang menjelaskan tugas kelompok kami. Harus mengingatnya dengan baik. 

"Misi kedua adalah mengalahkan Kinoshita Yuuko. Jika orang itu muncul di sini, tolong 
temukan cara untuk menyingkirkannya. " 

"Yuuji, kenapa menargetkan Kinoshita-san?" 

"Pada dasarnya, saya ingin membuat gangguan di sana. Akan mengganggu sampai batas 
tertentu jika orang-orang yang dapat memimpin pasukan tetap di sana. " 

Dengan kata lain, saya harus mencoba dan mengalahkan Kinoshita-san secepat yang saya 
bisa dan mengirimnya ke ruang perbaikan. 

"Juga, Akihisa." 

"Hm?" 

"Jangan memaksakan diri. Tetaplah di belakang skuad. " 

"Eh? Apa? Menjijikkan mendengar Anda mengatakan hal seperti itu... " 

Kata-kata yang tidak terduga ini menyebabkan merinding. Kupikir Yuuji ini akan 
menyuruhku menyerang tanpa mempedulikan nyawaku. 

"Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, saya harap Anda dapat membantu pasukan kami, 
jadi itulah mengapa saya meminta Anda untuk melakukan ini." 

"Jadi, Anda ingin saya menghemat tenaga untuk memberikan dukungan?" 

"Un. Juga, ada misi yang hanya bisa kamu lakukan sebagai Inspektur Hukuman. Saya akan 
terganggu jika Anda meninggalkan medan perang sebelum itu. " 

"Apa misi setelah itu." 

Aku akan menjelaskannya nanti. 
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"Un... Aku tidak begitu tahu apa yang terjadi, tapi aku mengerti." 

Sebuah rencana yang mengharuskan saya untuk tidak bekerja terlalu keras bermanfaat 
bagi saya. Selain itu, sementara aku bisa mengisi kembali poinku yang telah dikurangi saat 
monster panggilanku dikalahkan, tapi rasa sakit yang ditimbulkan tidak akan hilang. " 

"Kalau begitu, selanjutnya adalah... Himeji, kelompokmu adalah kelompok patroli. Jagalah 
tangga dan awasi penyergapan musuh. Jika Anda melihat musuh, kirim seseorang yang 
tidak terlibat dalam pertempuran untuk melapor kepada saya. " 

"Ya, ya! Aku akan melakukan yang terbaik!" 

Himeji-san memiliki kemampuan peringkat kedua di tahun kita, jadi dia tidak akan kalah 
dari sebagian besar lawan kita. Dia mungkin tidak akan mengalami masalah jika lawan 
tidak mengirimkan kekuatan besar. 

"Kalau begitu, itu akan menjadi pasukan cadangan dan pasukan pembawa pesan --- 
sebelum ini, Akihisa, kamu harus mulai menyerahkan ini ke ruang kelas C. Anda tidak akan 
bisa pergi setelah perang pemanggilan dimulai. " 

Yuuji mengeluarkan surat dan menaruhnya di atas mejaku. 

"Eh? Em, tapi, saya harus mengikuti perencanaan strategi ini. " 

"Aku sudah menyelesaikan penjelasan bagianmu, jadi tidak apa-apa." 

"Saya kurang lebih harus mengetahui keseluruhan strategi." 

"Lagipula kau akan lupa setelah mendengar itu. Ayo pergi pergi, cepat. " 

Setelah mendengar penjelasan ini, saya digiring keluar pintu. Sungguh, Yuuji itu sangat 
kasar. Saya dapat memahami rencananya... sekitar setengahnya. 

☆ 

"Kemudian-" 

Jalan penghubung menghubungkan gedung baru ke gedung lama, dan jika saya pindah, itu 
akan menjadi ruang kelas C. Aku harus maju dan menyerahkan surat yang Yuuji minta 
untuk aku serahkan. Tapi... 

"... Aku benar-benar tidak ingin pergi..." 

Bahkan aku tidak sebodoh itu untuk pergi ke kelas C dengan santai setelah mendengar 
penjelasan Yuuji. Saya sudah terbiasa dengan rasa sakit, tetapi hal yang menyakitkan itu 
menyakitkan. 
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Baiklah, pertama, saatnya memeriksa situasinya. 

Saya diam-diam mengintip ke dalam kelas untuk memeriksa situasinya. Sekarang, saya bisa 
melihat pemandangan di dekat lemari. Barang-barang yang diletakkan di sana haruslah 
milik kelas E. 

Judogi. 

Pedang bambu. 

Bat logam. 

Itu aneh, faktor-faktor tidak nyaman menumpuk. 

"Oh, oh ya. Mari kita periksa isi surat itu! " 

Jika aku memeriksa apa yang Yuuji perintahkan untuk aku serahkan, aku akan tahu apakah 
negosiasi ini bisa berakhir dengan damai. Bagaimanapun, mari kita lihat suratnya sebelum 
memutuskan. 

Eh, isi surat itu... uu! 

"ßTinta tak terlihat." 

Sial! Teks yang kacau ini semakin mengkhawatirkan saya. 

"Apa yang orang itu rencanakan! Jika hidupku ditawarkan ke kelas E seperti ini, bagaimana 
dia akan mengkompensasinya !? " 

Apakah ini tindakan demi perang pemanggilan? Tak peduli bagaimana aku memikirkannya, 
itu karena Yuuji secara pribadi menyimpan dendam padaku dan ingin aku mati! 

"Ngomong-ngomong, aku harus mengirimkan surat ini..." 

Saat aku ragu--- 

"Yoshii-kun, apa yang kamu lakukan?" 

"Kamu terlihat mencurigakan sambil memegangi kepalamu seperti itu." 

"Ah, Kudou-san, Kinoshita-san." 

Sebuah kelas 'Kudou Aiko dan Kinoshita Yuuko kebetulan lewat. Untuk sesaat, aku mengira 
Hideyoshi dari Kinoshita-san, tapi... um, dia memakai rok dan memberikan kesan jantan, 
jadi aku tidak membuat kesalahan di sini. Orang ini bukan Hideyoshi, tapi saudara 
perempuannya. 
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"... Aku hanya menganggap ini menjengkelkan... tapi aku akan melepaskanmu sekali ini. 
Mungkin ada masalah jika aku melakukan sesuatu padamu sebelum perang pemanggilan. " 

Apa yang dia maksud dengan melakukan sesuatu padaku? Aku berinteraksi dengannya 
sebelumnya selama perang melawan kelas C, dan aku merasa ada niat membunuh atau 
sesuatu yang serupa di bawah wajahnya yang tersenyum. 

"Oh ya, apa yang kamu lakukan di sini, Yoshii-kun?" 

"Eh? Ah, tidak, tidak, tidak apa-apa. " 

Aku buru-buru menyembunyikan surat yang Yuuji berikan padaku. Kami akan melakukan 
pertarungan melawan kelas A nanti, dan Kinoshita-san dari kelas A. Akan buruk jika saya 
tidak sengaja membocorkan sesuatu tentang rencananya, jadi lebih baik saya 
menyembunyikan surat ini! 

"Apakah kelas F punya rencana?" 

Keduanya terus menatapku. Uu... merepotkan... Aku sangat buruk dalam menyembunyikan 
rahasia... 

"Un ~ oh baiklah, itu tidak masalah. Itu adalah sesuatu yang Anda tidak ingin kami lihat, 
kan? " 

"Eh? Tidak masalah? " 

Tanpa disangka, keduanya tidak mempermasalahkan hal ini lebih jauh. Sikap terus terang 
seperti itu membuat saya lengah. 

"Karena kami sudah tahu kamu merencanakan sesuatu ketika kamu menukar fasilitas 
dengan kelas E." 

"Nn nn, kita sudah tahu ~" 

"Muu..." 

Kami mendapat ruang kelas C, tapi sengaja dipindahkan ke kelas E yang lebih buruk. 
Tindakan aneh ini diketahui sepanjang tahun ajaran, bukan hanya kelas A. Karena kami 
sengaja melakukan ini, lawan kami pasti mengharapkan sesuatu. 

"Dan seseorang seperti Sakamoto-kun pasti tidak akan menggunakan rencana yang akan 
gagal karena seseorang melihatmu. Dia pasti sedang merencanakan tindakan balasan, kan? 
" 

Kinoshita-san sangat mengagumi Yuuji, ya? Saya agak penasaran seperti apa reaksinya 
setelah melihat surat yang membutuhkan pemanas tinta tak terlihat ini? 
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"Ah, itu benar, berbicara tentang Sakamoto-kun." 

"Hn? Apa, apa itu? " 

"Ketika dia datang untuk menyatakan perang terhadap kelas A, dia bahkan berkata kepada 
kami 'terima kasih atas bantuanmu dalam perang melawan kelas C'." 

"Dia tidak perlu mengkhawatirkan hal seperti itu. Selain itu, kami sudah mendengar 
informasi penting darimu bahwa 'kelas B dan kelas C bekerja sama', Yoshii-kun. " 

Itu benar, tapi tanpa Kudou-san dan yang lainnya membantu, itu akan menjadi kekalahan 
total kami. Jadi bagi kami, itu tidak akan cukup tidak peduli seberapa banyak kami 
berterima kasih kepada mereka. 

"Dan dalam perang kita melawan kelas B, kita mendapatkan surat yang sangat aneh dari 
Nemoto-kun!" 

"Surat itu sangat mengejutkan kami. Tidak kusangka Nemoto-kun adalah orang seperti itu. 
Kami pikir dia akan menggunakan kebohongan aneh untuk mengganggu perwakilan kelas, 
tapi... " 

"Tanpa diduga, itu adalah undangan pernikahan dia dan Nishimura-sensei. Kami sangat 
terkejut! " 

"Secara hukum, ini mungkin tidak diizinkan. Ini mungkin tentang menyatakan bahwa 
mereka akan menikah. " 

Kudou-san dan Kinoshita-san mengangguk saat mereka berkata. 

Eh? Apakah mereka benar-benar percaya dengan isi amplop itu? 

"Ahaha. Kami hanya bercanda, Yoshii-kun. Tidak ada yang akan percaya hal seperti itu. " 

"Seseorang dari suatu tempat pasti telah menukar surat yang dimaksudkan untuk 
mengelabui perwakilan kelas. Kami menginginkan balasan untuk ini. " 

Keduanya menatapku ragu-ragu. Lalu apa maksudnya? 

"Yah, Nemoto-kun mendapatkan bayarannya, kan? Dia melakukan banyak hal tidak 
bermoral sebelumnya. " 

"Itulah karma yang pantas dia terima ~" 

Kudou-san terkekeh. Kali ini, orang yang pertama kali mengganggu perang pemanggilan 
orang lain adalah Nemoto-kun, jadi dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. 
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"Oh ya, Yoshii-kun. Mungkin aneh bagi kami untuk mengatakan ini kepada Anda saat kami 
mengganggu Anda, tetapi apakah Anda punya waktu untuk mengobrol dengan kami di sini? 
" 

"Eh? Ah, kamu benar. " 

Saya harus menyerahkan surat itu ke kelas E. 

"Aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan, tapi kelas lain sedang ada pelajaran, jadi 
berhati-hatilah untuk tidak dimarahi." 

"Ya. Sampai jumpa di perang pemanggilan nanti, Yoshii-kun. " 

Setelah mengatakan itu, Kudou-san dan Kinoshita-san pergi. 

"Eh? Mereka bilang sekarang waktunya kelas... " 

Kalau begitu, kenapa mereka muncul di tempat seperti itu? Apakah kelas juga sedang 
mempersiapkan sesuatu? Tapi tidak terlihat kasus ini ... 

"Apa yang kamu pikirkan, Akihisa?" 

"WAAAHHH!" 

Semacam benturan datang dari punggungku. Ini tidak terlalu berat, dan dari beban yang 
menekan leher saya, saya tahu bahwa itu dia. 

"Linne-kun?" 

"Un, kita bertemu lagi." 

Linne-kun menyeringai sambil tersenyum bahagia. 

"Apakah ada yang kamu inginkan dariku?" 

"Un." 

Linne-kun dengan lembut melepaskan punggungku dan bergerak di depanku. 

"Akihisa, buku yang baru saja kau berikan padaku bukanlah Sverige [8] . " 

"Eh? Betulkah?" 

"Un, jadi aku menebak ini sesuatu yang lain." 

Aku tidak tahu apa itu Sverige, tapi aku mengerti bahwa Linne-kun memberitahuku bahwa 
ini bukan milikku. Betulkah? Tidak ini... 
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"Saya melihat ke dalam dan menemukan bahwa ada banyak 'Akihisas' di sana. Jadi saya 
merasa pemilik notebook ini memiliki hubungan dengan Akihisa. " 

"Un? Dengan saya? WHO?" 

Jika itu seseorang yang terkait dengan saya, kemungkinan pemilik buku catatan menjadi 
anggota siswa kelas E yang menggunakan ruang kelas sebelumnya lebih rendah. Karena 
buku catatan itu bertuliskan bahasa Inggris, satu-satunya orang yang memiliki buku seperti 
itu adalah Himeji-san. Apakah itu buku catatan yang dia gunakan untuk belajar bahasa 
Inggris? Tetapi jika itu masalahnya, buku catatan itu harus memiliki sedikit bahasa Jepang 
... 

"Aku akan membantu menerjemahkan konten buku catatan untukmu, Akihisa! Anda dapat 
mengembalikannya ke pemiliknya nanti. " 

Tepat ketika saya memberikan ekspresi bermasalah, Linne-kun mengusulkan sesuatu yang 
sangat saya syukuri. 

"Benarkah, Linne-kun?" 

"Un! Ini hanya masalah kecil. " 

"Terima kasih." 

"Tidak, tidak apa-apa." 

Linne-kun berkata dengan riang. Dia benar-benar anak yang baik. 

"Sampai jumpa lagi ~" 

"Un, nanti aku serahkan padamu." 

Linne-kun melambaikan tangannya dengan penuh semangat dan menuruni tangga sebelum 
pergi. 

"Saya tidak bisa berpikir lama di sini. Harus cepat dan mengirim surat itu. " 

Saya berdiri di depan kelas C dan mulai berpikir. 

Benar, karena kelas E sedang ada pelajaran, saya hanya perlu menulis 'ke perwakilan kelas 
E' dan menyelinap ke seseorang di kelas. Benar, ayo lakukan ini! 

Saya mengeluarkan pulpen dan menuliskan nama penerimanya. Saya kemudian membuka 
sedikit celah di pintu belakang dan menyerahkannya kepada orang di dekatnya. Orang 
yang menerima surat itu meragukan hal ini, tetapi menyerahkan surat ini kepada 
perwakilan kelas E. 
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"Itu selesai. Sekarang cepat kembali ke kelas. " 

Sebelum saya menyadarinya, inilah saatnya untuk memulai pertempuran. Harus cepat 
kembali ke kelas F. 

"JOKE APA INI !!!" 

Ada raungan marah dari belakang, tapi aku memutuskan untuk mengabaikannya. 

☆ 

Pada saat aku berhasil kembali ke semua orang di kelas F, pengarahan telah selesai karena 
Yuuji telah kembali ke kursinya. 

"Wow, Akihisa, kamu berhasil kembali dengan selamat?" 

Yuuji bergumam menyesal saat melihatku. Ada apa dengan tampilan kecewa itu. 

"Ah baiklah, bagaimanapun juga aku sudah terbiasa... oh iya, Yuuji, ada apa dengan surat itu 
(yang hanya menunjukkan kata-kata saat dipanaskan)?" 

"Un? Bahwa? Surat itu tidak banyak artinya. " 

"HIIIYYYAAA !!!" 

"Tenang sedikit, Akihisa. Berbahaya tiba-tiba meninju seseorang seperti itu. " 

Pukulan yang aku ayunkan tertahan erat di telapak tangan Yuuji. Sial, betapa jahatnya ini... 
Aku sangat terganggu karena surat yang tidak berarti itu! 

"APA YANG ANDA MAKSUD DENGAN ITU MURAH! DALAM KASUS ITU, TIDAK PERLU SAYA 
PERGI KE ATAS KANAN !? 

"Itu sebabnya aku menyuruhmu untuk tenang. Isi surat itu tidak ada artinya, tapi tindakan 
Anda untuk mengirimkannya berarti. " 

"Eh?" 

Ada makna dari tindakanku mengirim surat itu? Dalam hal ini, ini hanya acara yang 
disengaja bahwa kelas F memiliki pesan untuk dikirim ke kelas E, bukan? Itu berarti bahwa 
tindakan barusan ada hubungannya dengan strategi gangguan yang terbaik itu, bukan? 
Fakta bahwa aku pergi ke kelas E akan menyebabkan kelas A berpikir bahwa kita 
melakukan sesuatu di kelas A, dan Yuuji akan menggunakan pemikiran ini untuk 
melaksanakan suatu rencana. 

"Ah, aku bertemu Kudou-san dan Kinoshita-san dalam perjalanan, jadi kurasa aku 
beruntung dalam hal ini." 
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Karena mereka akan melaporkan fakta bahwa saya pergi ke kelas C kembali ke kelas A. 

"Apakah begitu? Jadi Anda bertemu Kudou dan Kinoshita. " 

"Un." 

"Jadi bahkan kelas A yang Mahakuasa akan memeriksa untuk melihat apa yang akan 
dilakukan penantang mereka. Tapi ini mungkin membuat tindakan kami lebih bisa 
dipercaya. " 

Yuuji bergumam, tapi sepertinya dia tidak terlalu peduli dengan ini. Ngomong-ngomong, 
Kinoshita-san baru saja menyebutkan bahwa 'kami sudah tahu kamu merencanakan 
sesuatu ketika kamu menukar fasilitas dengan kelas E', jadi ini seharusnya diharapkan oleh 
mereka. 

"Eh? Tapi dalam kasus ini, alasan untuk membuatku pergi ke kelas E adalah... " 

Pasti ada beberapa transaksi curang dalam hal ini --- jika ini adalah fakta bagi kedua belah 
pihak, tindakan saya untuk mengirim surat itu tidak perlu. Kalau begitu, kenapa Yuuji ingin 
aku keluar? 

"---Kau main-main denganku?" 

Ada niat ini juga. 

HIYAHHH! 

"Siapa yang akan terkena itu, idiot?" 

INI, Bajingan sialan ini! 

"Perang pemanggilan penting akan segera dimulai, kenapa kamu masih begitu santai !? 
Kami harus menang kali ini dan memenuhi keinginan kami--- " 

"Lihat, itu dia." 

Bahwa? Apa? 

"Saya mengatakan bahwa Anda terlalu tegang." 

"Ahh..." 

Sekarang dia menyebutkan ini, ini pertama kalinya saya menyadarinya. Sejak kami kalah 
perang, kami berharap mendapat kesempatan untuk menantang kelas A. Mungkin karena 
kita sudah lama menunggu, aku merasa diriku agak bersemangat. Memang ada sedikit 
ketegangan, tetapi kegembiraan ini akan membuat tubuh dan pikiran saya mati rasa. 
Sepertinya Yuuji mencoba mengoreksi saya tentang ini. 
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"Sungguh... terima kasih Yuuji. Anda benar-benar berpikir dalam banyak hal meskipun 
Anda sepertinya tidak berpikir. " 

"Ya, menurutku alasan yang baru saja kupikirkan ini cukup bagus." 

"OI, APA YANG KAU KATAKAN, IDIOT!" 

Orang ini benar-benar... 

"Meski hanya sedikit, kuharap kau bisa memiliki hati yang murni dan polos seperti Linne-
kun uwahh!" 

Seseorang tiba-tiba mencengkeram bagian belakang kerah bajuku dan menyeretku pergi. 
Apa yang sedang terjadi? 

"Aki, bisakah kamu ikut denganku!" 

Sementara aku masih belum tenang, Minami, yang menunjukkan niat membunuh di 
matanya saat dia memaksaku ke sudut kelas untuk melakukan penyelidikan. Eh? Apa? 
Apakah saya mengatakan sesuatu yang tidak perlu? 

"Jawab aku, Aki. Apa itu Linne-kun, kau menyebutkan murid pindahan yang mengambil 
buku itu dari lantai? " 

"Uu, ya. Saya baru saja bertemu dengannya. Dia berbeda dari Yuuji, orang yang sangat 
murni dan polos. " 

"Saat Anda bertemu dengannya mengacu pada ..." 

"Aku berhenti untuk mengobrol dengannya sebentar ketika aku pergi untuk mengirim 
surat ke kelas E." 

"A-begitu ..." 

Ngomong-ngomong, aku ingat Minami pergi mencari Linne-kun sebelum belajar mandiri. 
Melihat ini, saya kira dia belum pernah bertemu dengannya. 

"Apa kamu ingin tahu dimana Linne-kun?" 

"A-aku tidak benar-benar ingin tahu! Hanya saja... aku hanya ingin tahu di mana kamu 
bertemu dengannya. " 

Dekat jalan penghubung. 

"Apakah ... begitu ~" 

Minami pura-pura tidak keberatan saat dia mencondongkan tubuhnya ke arahku. 
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"Lalu, dia... erm... apakah dia mengatakan sesuatu?" 

Linne-kun? Baik... 

"Linne-kun mengatakan bahwa apa yang aku serahkan padanya bukanlah miliknya." 

"Mu, hm. Apakah ini? apakah itu yang dia katakan padamu? " 

Eh, dan juga... 

"Buku itu bertuliskan namaku, jadi Linne-kun ingin membantuku menerjemahkan ini dan 
menyerahkannya padaku. Lalu aku akan tahu siapa pemiliknya dan mengembalikannya --- 
itulah yang dia katakan. " 

"..." 

Wajah Minami menjadi pucat karena sangat putih dan lucu. Luar biasa! Ini seperti dia 
mengoleskan bedak putih di wajahnya. 

"Minami, tentang ini..." 

"AKI!" 

Ya-ya! 

Minami tiba-tiba bergerak ke arahku dan memegang erat bahuku. 

"Anda tidak dapat mempercayai satu kata pun yang dikatakan siswa asing. Juga, jika dia 
datang untuk mencarimu, beri tahu aku sebelum kalian berdua bicara, oke? " 

"Eh? Mengapa?" 

"MEMAHAMI?" (BERDERAK) 

"SETUJU! SAYA MENGERTI!" 

Aku mendengar tulang bahuku mengeluarkan suara berderit saat aku dengan panik 
menganggukkan kepalaku. 

Ada apa dengan tekanan ini? Ini pasti disebut Menekan melalui Kehendak Iblis, kan? 

"Baik sekali! Kalau begitu, ada yang harus kulakukan, pertama--- " 

"Hm? Shimada, kemana kamu pergi? " 

Minami buru-buru mencoba meninggalkan kelas, tapi dihentikan oleh Yuuji. 

"Tidak-tidak sama sekali." 
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"Maaf, tapi bisakah kamu tetap di sini? Perang akan segera dimulai. " 

"Eh? Erm... baik... uu... " 

"Hm? Apakah ada sesuatu yang penting? " 

"Aku-penting? Tidak semuanya! Saya hanya ingin mencari buku referensi biasa, jadi itu 
tidak penting sama sekali! " 

"Oh benarkah? Kalau begitu tetap di sini. " 

Saat Minami mulai gemetar karena suatu alasan, Yuuji berjalan menuju podium. 

"Ahhh... Aku idiot... Aku tidak bisa pergi begitu perang dimulai, kan..." 

Dan untuk beberapa alasan, Minami menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Ada apa 
dengan dia? 

Yuuji mengabaikan Minami yang tampak aneh ini dan dia berdiri di podium dan 
meletakkan tangannya di atas meja. 

"..." 

Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun karena dia hanya berdiri tepat di depan 
teman sekelas kita. 

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

Tindakan ini saja menenangkan kelas yang berisik. 

Jarum menit berdetak ke depan. 

Segera, Yuuji berkata perlahan kepada semua orang di kelas, 

"Kalau begitu... maaf membiarkan semua orang menunggu." 

Dia tidak meraung, tapi kata-katanya bergema di seluruh kelas dengan jelas. 

"Sejak kita berkumpul, banyak hal terjadi selama setengah tahun terakhir ini." 

Sebelum kami menyadarinya, sudah setengah tahun sejak kami menjadi tahun kedua. 
Dengan kata lain, kelas kami telah menghabiskan waktu menggunakan fasilitas yang sama 
di ruangan yang sama. 

"Kami dipandang rendah sepanjang waktu, tapi melihat kembali setengah tahun ini, apakah 
kami benar-benar sekelompok sampah? Apakah kita sampah yang tidak bisa menang apa 
pun yang kita lakukan? " 
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Kami menghadiri festival kelas, kamp sekolah, perang melawan kelas D, turnamen bisbol, 
dan ujian keberanian. Sudahkah kita mencapai hasil yang hanya akan dipandang rendah 
oleh orang-orang? Apakah kami tidak dapat mengubah situasi kami menjadi kemenangan 
dalam pertempuran terpenting? 

Mana ada. 

Kami lemah secara akademis, tetapi kami terus berjuang melalui upaya semua orang di 
kelas kami, dan kami memperoleh hasil. 

"DENGARKAN! KELAS F KAMI ADALAH YANG TERKUAT! " 

Jadi karena itulah Yuuji bisa mengatakan ini dengan percaya diri. Apa yang kami 
kumpulkan selama setengah tahun terakhir ini bukanlah sia-sia. Ini akan menjadi 
pengalaman, kekuatan. Hari ini adalah kesempatan kita untuk melunasi hutang ini dan 
membuktikan kemampuan kita. 

"SEMUA ORANG, TUNJUKKAN KEKUATAN ANDA! PERGILAH! AYO BURU KELAS TERBAIK 
DI TAHUN KITA! " 

"" "KANAN !!" "" 

Kami kembali menantang target yang kami miliki setengah tahun lalu. 

Masih ada waktu sampai perang pemanggilan. Duel terakhir dalam setengah tahun terakhir 
ini ada di depan kita. 
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Volume 10 Chapter 2 

Pertanyaan Kedua 
Mohon jawab pertanyaan berikut: 

Tolong sebutkan apa yang Pangeran Shoutoku [9] melakukannya pada tahun 603 dan 604 
masing-masing. 

Jawaban Himeji Mizuki: 

'Di Tahun 603, Pangeran Shoutoku menciptakan Dua Belas Level Cap dan Sistem Peringkat. 
Pada Tahun 604, Pangeran Shoutoku menciptakan Tujuh Belas Artikel Konstitusi '. 

Komentar guru: 

Betul sekali. Harap mengingat urutan kejadian selama beberapa tahun ini, termasuk 
pengiriman diplomat[10] 

Jawaban Shimada Minami: 

Tahun 603, Pangeran Shoutoku makan. Tahun 604, Pangeran Shoutoku tidur nyenyak. ' 

Komentar guru: 

Saya tidak mengacu pada aktivitas sehari-hari yang tidak perlu dipikirkan. 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

'Di Tahun 603, Pangeran Shoutoku menikah. Di Tahun 604, Pangeran Shoutoku menjadi 
gila. ' 

Komentar guru: 

Apa yang terjadi dengan pangeran selama tahun itu? 

 

Saat saya bersiap untuk meninggalkan kelas dan menuju area tempat saya bertanggung 
jawab, Aku melirik Himeji-san untuk memeriksanya, karena aku belum sempat berbicara 
dengannya akhir-akhir ini. 

"... Tidak apa-apa, kami pasti akan menang, kami pasti akan menang..." 

Dia merasa berbeda dari biasanya, dan itu membuatku khawatir. 
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-Dan sekarang 

Saat ini, saya berdiri di jalur penghubung mengendalikan pertempuran, dan saya beralih ke 
Minami untuk memeriksanya. 

"... Tidak apa-apa, aku hanya perlu tinggal bersama Aki dan mendapatkan buku itu sebelum 
siswa asing itu bertemu dengannya. Aku hanya perlu membawanya pergi dari Aki. Aku 
hanya perlu tinggal dengan Aki dan tidak membiarkan dia bergerak sendiri... " 

Dia jelas terlihat berbeda dari biasanya, dan itu membuatku sangat khawatir. 

"Aki!" 

"Ya, ya! Bolehkah saya tahu apa yang Anda inginkan, Minami-san? " 

"Saya pasti akan hidup dan tidak akan mati dalam pertempuran. Apakah ini baik-baik saja? 
" 

"Un, tentu saja tidak apa-apa." 

"Semuanya akan berakhir jika saya kehilangan kebebasan setelah saya dibawa ke ruang 
remedial, jadi saya pasti akan berjuang keras. Baik?" 

"Un, kamu sangat bisa diandalkan." 

"Juga, jika itu benar-benar tidak dapat membantu, aku akan membawamu ke ruang 
perbaikan juga. Apakah itu baik-baik saja? " 

"Tunggu sebentar, Minami. Itu tidak bagus sama sekali. " 

Aku sangat khawatir dengan apa yang terjadi pada Himeji-san dan Minami... 

Saat saya merenungkan tentang ini, 

"Yoshii! Orang-orang dari kelas A ada di sini! " 

Kata-kata Sugawa-kun menginterupsi pikiranku. 

"Ayo pergi, Aki!" 

"Baik!" 

Minami agak aneh sekarang, tapi sekarang ekspresi berubah total. Dia baru saja 
mengucapkan banyak kata-kata konyol, tapi dia tidak ragu membiarkan kelas kami 
menang. Baik! Waktu bagi saya untuk mendapatkan mood dan beraksi! 

"Semuanya, jangan lupa misi yang Yuuji minta untuk kami lakukan!" 
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"DITERIMA!" 

Ini adalah jalan penghubung yang menghubungkan gedung sekolah baru dan sekolah lama. 
Duel kita antara kelas F dan kelas A akan dimulai dari sini. 

"MEMANGGIL!" 

Kedua siswa kelas A yang berdiri di depan melaksanakan panggilan mereka. Ada 5 siswa 
kelas A yang berdiri di belakang, mungkin karena mereka mencoba untuk menyelidiki 
situasinya untuk sementara waktu. 

Karena lawan sesantai itu... kita akan menjatuhkan mereka sebelum mundur! 

"Katou-kun, Kondou-kun, kumohon!" 

""Baik! Memanggil!!"" 

Pihak kami mengirimkan dua orang serta Katou-kun dan Satou-kun melaksanakan 
panggilan mereka Kelas A dan kelas F memanggil dua makhluk yang dipanggil saat kita 
berhadapan di tengah jalur penghubung. 

Kelas A, Kurimoto Raita, Matematika 239 poin & kelas A, Youta Nana, Matematika 243 poin. 

Vs 

Kelas F, Katou Takashi, Matematika 91 poin & kelas F, Kondou Yoshimune, Matematika 84 
poin Kedua sisi mata pelajaran dan skor ditampilkan. Seperti yang diharapkan dari kelas A, 
nilai mereka lebih tinggi daripada perwakilan kelas mana pun yang kami hadapi di masa 
lalu. Jika itu pertarungan frontal, kami pasti akan kalah. 

Makhluk panggil Katou-kun dan Kondou-kun memimpin saat mereka mengangkat senjata 
di atas kepala. Serangan langsung diblokir oleh senjata lawan. 

Kedua belah pihak bentrok satu sama lain, lalu--- 

"""Memanggil!!""" 

Panggilan 4 rekan kelas F lainnya. 

Katou-kun dan Kondou-kun yang memimpin serangan agak terspesialisasi dalam 
matematika. 

Kemudian, untuk 4 yang terakhir--- 

Kelas F, Udou Sumiyoshi, Matematika 58 poin dan kelas F, Endou Kensuke, Matematika 70 
poin. 
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Dan kelas F, Hotsuta Kiichi, Matematika 87 poin dan kelas F, Manaka Tatsuo, Matematika 
64 poin. 

Seperti yang bisa dilihat, skor mereka agak tersebar, dan matematika bukanlah mata 
pelajaran terbaik mereka. 

Namun, grup ini tidak hanya dibuat secara acak. Mereka dibentuk melalui faktor-faktor 
selain skor dan mata pelajaran terbaik. 

"Kelompok senjata jarak jauh, serang!" 

"" "OHHHHH !!!" "" 

Udou-kun dan yang lainnya yang disisir mengangkat senjata mereka dan menyerang 
musuh secara berturut-turut. 

Poin umum mereka adalah bahwa senjata makhluk panggilan mereka memiliki panjang. 
Keempat orang ini adalah pemegang senjata tombak atau tongkat panjang, senjata dengan 
jangkauan serangan yang luas. 

"Bagaimana po ... !?" 

Tindakan pihak kami menyebabkan lawan melebarkan mata mereka karena terkejut. Bagi 
mereka, kita mungkin tampak agak sembrono. 

Tidak mudah mengendalikan monster yang dipanggil karena ukurannya tidak sebanding 
dengan tubuh kita, dan kekuatannya sangat berbeda dari manusia. Kita harus berbaris 4 
summoned beast berturut-turut di jalur sempit, berdampingan sebelum menyerang lawan 
di depan mereka, tapi ini dalam praktiknya jauh lebih sulit daripada yang dijelaskan. Orang 
biasa akan menabrak sekutu mereka, memiliki kecepatan serangan yang berbeda-beda, 
atau menusuk tombak kita ke punggung mitra kita. 

Tapi jika itu kami, kami pasti bisa melakukannya. Kelas F kami telah mengalami perang 
pemanggilan yang tak terhitung jumlahnya dan melalui berbagai macam pertempuran. Bagi 
kami, ini bukanlah sesuatu yang mustahil untuk kami lakukan. 

Kelas A, Kurimoto Raita, Matematika 73 poin & kelas A, Youta Nana, Matematika 179 poin. 

Lawan yang melawan 2 barisan depan kelas F kami mengambil pukulan langsung dari 
depan. 

"" Bagaimana po ... "" 

Kedua orang dari kelas A memberikan tatapan menyesal. 

Setelah melihat ini, Kondou-kun menunjukkan senyum licik. 
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"Jangan meremehkan kami kelas F!" 

Kelas F, Kondou Yoshimune, Matematika 26 poin. 

Kondou-kun membual tentang kemenangan itu karena punggungnya memiliki tombak 
teman yang menusuk ke belakang... lebih baik aku tetap diam tentang ini. 

"Mau bagaimana lagi! Beralih-" 

Lawan yang terluka berniat untuk keluar dengan anggota lain, tapi mengapa kita 
membiarkan mereka melakukannya? 

"Aku mengandalkanmu Minami, tolong serang dengan Katou-kun! Kondou-kun, mundur. 
Cepat dan dapatkan kembali poinmu! " 

"Dimengerti. Memanggil!" 

"Jangan berani-berani kabur!" 

"Ku...!" " 

"Eh? Mengapa saya harus menambah poin saya? " 

3 dari 4 serangan menghantam lawan ketika sangat sulit untuk mengendalikan monster 
yang dipanggil, jadi strategi ini berhasil. Sekarang, kita hanya perlu melakukan pukulan 
terakhir. 

Kelas A, Kurimoto Raita, Matematika 73 poin 

Vs 

Kelas F, Shimada Minami, Matematika 161 poin. 

Minami segera mendekati lawan yang diperlambat oleh serangan itu. Begitu poin turun, 
pihak kami akan mendapat keuntungan karena pengalaman, jadi tidak mungkin pihak kami 
kalah. 

"Hu, cepat lindungi Kurimoto-kun! Memanggil!" 

Orang lain dari kelas A mulai panik. Sepertinya mereka merasa ini bukan waktunya untuk 
duduk dan mengamati setelah menerima serangan yang begitu kejam. Kalau begitu, kelas 
kita punya sesuatu yang lain! 

"Saitou-kun, Tanaka-kun!" 

""Memanggil!"" 
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Aku menambahkan angkanya dan mengirim Saitou-kun dan Tanaka-kun yang pandai 
matematika. Pada saat ini, 4 orang mengangkat senjata panjang mereka mundur untuk 
jarak summoned beast. Tidak banyak kelas yang bisa melakukan gerakan terorganisir 
seperti itu. Ini adalah poin kuat dari kelas F kami. 

"JIKA ANDA MENGIRIM KE BANYAK ORANG, KITA PUNYA ORANG DI SINI JUGA!" 

Seseorang dari kelas A berteriak. 

Kalau yang lain dari kelas lawan ambil bagian maka akan ada 7, sedangkan kita tertinggal 4 
karena peserta kita mundur. Dalam perbedaan angka seperti itu, jelas bahwa kelas A lebih 
baik. 

Namun, bukan itu masalahnya. 

"Sial!" 

"Aku tidak akan kalah!" 

Minami mengalahkan Kurimoto-kun dari kelas A dan mundur sementara tiga lainnya 
membentuk barisan. Sekarang, lawan pasti akan membentuk garis dan melawan. Kuncinya 
di sini adalah lebar koridor. Jika kita berbaris berdampingan, skuad yang terdiri dari 4 
orang akan menjadi maksimal. Dengan kata lain, 3 orang dari pihak lawan tidak akan bisa 
bertarung. Tidak, Minami baru saja menghabisi satu lawan, jadi 2 dari 6 tidak bisa 
bertarung. 

"Wai --- tonton...!" 

"I, itu berbahaya!" 

"Sial, minggir di sana!" 

Orang-orang dari kelas A mulai memarahi satu sama lain. Sepertinya mereka tidak bisa 
bergerak dengan bebas. 

Pihak kita menggunakan formasi yang padat, dan sebenarnya, lawan harus memanfaatkan 
nilai tinggi mereka dengan baik dan membiarkan seseorang melancarkan serangan yang 
kuat. Kekuatan kita sendiri tidak bisa menghentikan kekuatan ini. 

Namun, lawan kita sudah marah atas serangan pendahuluan kita, jadi mereka mengirimkan 
semua kekuatan mereka. Namun, mereka tidak dapat memberikan pukulan yang 
menentukan karena mereka mungkin akan saling memukul. 

Di sisi lain, situasi pihak kita--- 

"ANDA BAJINGAN! ANDA HANYA SERANG SAYA, BUKANLAH! 
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"DIAM! ITU TIDAK PENTING APAKAH ANDA TERKENA ATAU TIDAK KARENA KITA MENCARI 
MUSUH! PENGORBANAN ANDA TIDAK ADA! " 

"MENGATAKAN HAL-HAL TERSEBUT !? KAMU YANG TETAP KONDOU DI BELAKANG! " 

Dan begitu saja, pihak kami akan terus menyerang meski kami akan melukai rekan kami. 
Orang-orang ini menyerang Yuuji dan aku dengan semua yang mereka miliki meskipun kita 
berperang melawan kelas C. 

Orang kelas A yang cerdas harus memahami logika seperti itu, tetapi mampu memahami 
secara mental sama sekali berbeda dari mampu melakukannya secara fisik. 

Sementara lawan bingung, kami dengan terampil menggunakan ruang sempit untuk 
bertempur, dan sesekali menyerang dengan dukungan senjata jarak jauh. 

Dalam pertempuran awal, kelas F kami mungkin mendapatkan keuntungan. 

"Teruskan. Hati-hati jangan sampai mengacaukan formasi. " 

"""Diterima.""" 

Saya mengatur orang-orang dengan skor lebih tinggi (di antara kami) di depan, dan 
membiarkan mereka dengan dukungan jangkauan serangan yang lebih luas dari belakang. 
Taktik hati-hati dan tak tertembus ini melemahkan kekuatan mereka. 

"Tenang dan mundur ke kelas dulu." 

Gadis-gadis kelas A mulai mundur untuk berkumpul kembali. Lawan mundur... apa yang 
harus aku lakukan? Haruskah saya dengan sengaja menekan dan mengejar mereka? 

Pada tahap saat ini, kami akan mencapai gedung baru setelah beberapa langkah lagi. 
Setelah kita melanjutkan perjalanan, kita akan dapat menutup tangga gedung baru, dan ini 
akan menjadi kesempatan yang bagus untuk menghentikan pergerakan musuh. 

Saat aku bertanya-tanya tentang ini, Minami berjalan ke arahku dan berbisik, 

"Aki, perintah yang diberikan lawan barusan agak mencurigakan." 

"Eh? Bagaimana?" 

Beberapa dari mereka melirik ke tangga ketika mereka mengatakan mereka mundur. 

Jika itu tangga... Kurasa mereka tidak memeriksa jalan untuk mundur kembali ke kelas A, 
tapi mereka sengaja melirik ke sana menunjukkan bahwa ada sesuatu di sana. 

"Penyergapan...?" 

"Yang paling disukai." 
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Mereka mungkin merencanakan strategi balasan di sini. Terima kasih kepada Minami yang 
mengingatkan saya bahwa saya dapat menyadarinya, dan ini akan sangat memengaruhi 
situasi. 

"Terima kasih telah memperhatikan itu, Minami." 

"A, aku tidak kehilangan konsentrasi dalam perang pemanggilan! Hanya saja saya sangat 
waspada dengan lingkungan sekitar karena saya merasa seseorang mungkin datang 
kemari! " 

Minami benar-benar menyumbangkan sesuatu, jadi kenapa dia panik karena suatu alasan? 

"Lalu, apa yang harus kita lakukan, Aki? Apakah kita berhenti di sini? " 

"Uu... apa Kinoshita-san muncul di markas lawan?" 

"Tidak untuk sekarang." 

Berdasarkan kesimpulan Yuuji, Kinoshita-san biasanya akan muncul di tempat kejadian 
dan mengarahkan mereka, tapi sampai sekarang, dia belum melangkah ke medan perang 
utama. Dengan kata lain, dia mungkin bersembunyi di suatu tempat. 

"Baiklah, terus kejar. Minami, Sugawa-kun, Yokomizo-kun dan --- 4 orang dengan nilai lebih 
tinggi akan membentuk satu tim dan standby di sisi kiri. " 

"Kamu ingin kami menghadapi lawan?" 

"Un, aku berniat menyelesaikan misi lain yang diberikan Yuuji padaku." 

Pasukan penyergapan yang terungkap sama sekali tidak menakutkan. Aku ingin 
mengalahkan Kinoshita-san yang bersembunyi saat ini! 

"Ya, mari kita coba dan pastikan keuntungan ada di pihak kita! Kita harus cepat dan 
menyelesaikan perang ini meskipun itu sedetik lebih awal...! " 

Suara dengan emosi yang kuat di dalamnya terngiang di telingaku. Momentum Minami hari 
ini tidak bisa dianggap remeh. Ada apa dengan dia? 

"Aku akan menjelaskan rencananya kepada Sugawa dan yang lainnya." 

Minami kembali ke garis depan dan bersiap di samping tangga. Sugawa-kun dan Yokomizo-
kun kemudian mengikutinya. Baiklah, ayo bergerak! 

"SEMUA ORANG! UJI MEREKA! BIAYA SEKARANG! " 

"""BAIK!!!""" 

Panggilan yang dapat diandalkan bergema kembali saat rekan rekanku maju. 
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Sebaliknya, kelas A mempelajari pelajaran mereka karena serangan barusan, jadi mereka 
tidak banyak melawan saat mereka mundur dengan hati-hati. Kelas mundur sementara 
kelas F mengejar, dan ini bukan akal sehat. 

Juga, saat medan perang bergerak ke tangga, suara yang diharapkan bisa terdengar dari 
kiri. 

"""Memanggil""" 

Baiklah --- tepat sasaran! 

"Aku serahkan padamu, Minami!" 

"Baik!" 

Lawan muncul dari tangga, dan Minami dan yang lainnya segera menyerang mereka. 

Lawan menyerang untuk penyergapan, tapi kami balas mengejutkan mereka. 

"... Tidak buruk, Yoshii-kun. Untuk berpikir bahwa Anda bisa menyadari ini. " 

Suara Kinoshita-san, yang terdengar seperti Hideyoshi, datang dari tangga saat dia 
bermaksud untuk menyergap kami dari samping. Hanya ada 3 orang di sana, jadi kita bisa 
menang jika hanya sebanyak ini! 

"Yozawa-kun, Negishi-kun, Himuro-kun, pergilah ke Kinoshita-san! Kami akan 
mengalahkannya di sini! " 

"" "Dimengerti!" "" 

Kinoshita-san memiliki 6 orang untuk melawannya, termasuk Minami, Sugawa-kun, dan 
saya memiliki 6 orang lagi di depan saya. Tidak mudah menerobos di sini, jadi kami akan 
menang di sini! 

"...Mundur." 

Kinoshita-san memberi perintah. Seolah kami akan membiarkanmu! 

"Semuanya, kejarlah. Kita harus menghabisinya di sini. " 

Aku memberikan perintah dari belakang pasukan untuk menyelesaikan misi yang 
diberikan Yuuji, dan membiarkan semua orang mengejar Kinoshita-san yang melarikan 
diri. 

Saat aku melakukan ini, Kinoshita-san bergumam dari tangga. 

"Oh? Kamu mengejarku? " 
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Suaranya tetap tenang meski sedang terpojok. Tahan...? Sepertinya saya punya firasat 
buruk tentang ini... 

"---Rep sangat memahami Sakamoto-kun dengan sangat baik." 

"""Memanggil!""" 

"" "- !?" "" 

Panggilan bisa terdengar dari arah yang berlawanan, dan semua orang di kelas F 
melebarkan mata mereka karena terkejut. Sisi lainnya adalah... kelas B? Apa yang sedang 
terjadi!? 

Kelas A, Tokito Masahiro, Matematika 265 poin 

Vs 

Kelas F, Himuro Tadashi, Matematika, 6 poin. 

Kelas A, Hanaoka Rei, Matematika 243 poin 

Vs 

Kelas F, Nomura Ippei, MATI 

Serangan yang datang dari belakang menyebabkan beberapa rekan di pihak kita 
kehilangan poin atau menderita nasib tragis mati dalam pertempuran. 

Tidak baik. Punggung kami terbuka lebar untuk musuh karena kami sedang menyerbu ke 
tangga tempat Kinoshita-san berada! 

"Kelilingi mereka! Kirim mereka semua ke ruang perbaikan! " 

Saya mendengar perintah Kinoshita-san. Mereka mundur dari tangga, dan sekarang 
mereka menggunakan kesempatan ini untuk melawan. Kami telah memiliki... apakah 
umpan Kinoshita-san ada di sini? 

Begitu kita dikepung, taktik fleksibel tidak bisa bekerja, dan kita tidak akan bisa kembali 
untuk menambah poin kita. Dalam hal ini, kita pasti akan musnah, dan kelas F akan 
kehilangan setengah kekuatan mereka di pertarungan pertama saja. Kelas A lawan kita, dan 
aku menjadi serakah dan membiarkan segala sesuatunya melampaui kepalaku... 

"Semuanya, cepat mundur --- berbaris di jalur penghubung!" 

Tapi masih ada cara untuk menyelamatkan situasi ini! Lawan belum mengepung kita! 

"Siapa yang akan membiarkanmu !?" 
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"Tidak, ayo kabur --- panggil!" 

Aku memanggil monster panggilanku untuk bertarung saat aku menghadapi serangan 
musuh yang keluar dari kelas B. Jika saya berhenti di sini untuk menghentikan serangan 
lawan, saya akan dapat membuat jalur mundur. Begitu, jadi Yuuji mengharapkan ini dan 
biarkan aku di belakang, kan? 

"Yoshii...! Tolong jangan menghalangi! " 

"Itu tidak akan berhasil. Saya tidak akan mundur. " 

Saat lawan mencoba membidik bagian belakang kelompok Minami, aku berdiri tepat di 
depan mereka dan mengayunkan pedang kayuku. Musuh saya memblokir gerakan ini dan 
bersiap untuk membalas, tetapi kali ini, saya bergerak ke samping dan mengayunkannya 
tanpa membidik ke mana pun. Saya tidak bertujuan untuk mengalahkan mereka, tetapi 
untuk memperlambat mereka, jadi tidak perlu memukul mereka. 

"Uu... ini...!" 

Lawan sudah melakukan pergerakan besar, mungkin karena kurangnya pengalaman 
bertempur karena dia terus meleset. 

"Semuanya, cepat lari! Mereka yang poinnya habis harus lari cepat! " 

"Jangan biarkan mereka lolos! Kelilingi mereka! Lupakan menghabiskan usahamu 
mengalahkan Yoshii-kun! " 

Kinoshita-san dan saya bertukar pesanan. 

"Tokito-kun, serahkan sisi itu padaku!" 

"Sial. Silahkan!" 

Selagi aku terus melawan Tokito-kun, gadis kelas A lainnya mencoba melewatiku. Apakah 
Anda pikir saya akan membiarkan Anda melakukannya? 

Panggilan ganda! 

Aku memanggil makhluk panggilan lainnya untuk memblokir jalur lawan. Kami pasti tidak 
akan diturunkan di sini! 

"Minggir!" 

Gadis kelas A menggunakan perbedaan poin sebagai perisai saat dia meringkuk dan 
menyerang. Dia pasti berpikir bahwa dia masih akan memiliki poin yang cukup bahkan jika 
dia menerima 1, 2 pukulan. 
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Namun, saya sudah terlalu sering melihat taktik ini, jadi saya sudah terbiasa menangani ini. 

"Disini!" 

Saat monster panggil lawan melangkah maju untuk berakselerasi, aku membiarkan 
monster panggilanku melakukan tendangan menyapu di pergelangan kaki dan 
membantingnya ke lawan saat dia kehilangan keseimbangan. 

"Ah! Jadi, maaf, Tokito-kun. " 

Summoned beast yang dikirim terbang terjerat dengan Summoned Beast Tokito-kun, dan 
selama ini, aku mengayunkan pedang kayunya ke bawah. 

Kelas A, Tokito Mashiro, Matematika 224 poin. 

Vs 

Kelas F, Yoshii Akihisa, Matematika 82 poin 

 

"Anda bajingan...!" 

Tokito-kun menatapku dengan penuh dendam. 

"Tinggalkan Yoshii-kun untuk saat ini, Tokito-kun! Dia bukan seseorang yang bisa 
dijatuhkan dengan mudah! " 

"Ugh... aku, aku tahu itu!" 

"Itu tidak akan berhasil. Aku harus membiarkanmu bermain-main denganku. " 

Sambil mengatakan ini, saya menjatuhkan lawan ketiga yang mencoba untuk melewatinya. 
Makhluk panggilanku lemah, tapi bukan berarti itu tidak berguna. 

Saat saya mencoba mengulur waktu, rekan-rekan saya yang terkepung mulai perlahan 
kembali. Jika saya terus begini, kami akan dapat membatasi pengendalian kerusakan 
seminimal mungkin. 

"Kinoshita, kita akan membiarkan mereka lolos jika terus begini! Kami akan 
menyerahkannya padamu! " 

"Uu... lakukan, apakah aku harus melakukan ini?" 

"Apa yang kamu katakan sekarang? Bukankah kita memutuskan untuk pergi semua saat ini? 
" 
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"Ahh, benarkah! Aku mengerti, aku akan melakukannya --- Yoshii-kun, aku tidak akan 
melupakan hutang ini! " 

Setelah mengatakan ini, ada beberapa gerakan di tangga tempat Minami dan Sugawa-kun 
bertarung. Kinoshita-san sepertinya sedang berbicara dengan seseorang. Orang itu adalah -
-- Sugawa-kun? 

"Uu, erm, kamu... Sugawa-kun, kan?" 

"Ya, bagaimana dengan itu?" 

"Saya mungkin seharusnya tidak mengatakan ini pada saat ini, tapi yah..." 

"???" 

"Terus, jika dilihat lebih dekat... aku merasa bahwa kamu --- tipeku..." 

"" " SUGAWA Kami HARUS menemukan MATI sebagai bidah. "" " 

TUNGGU SEBENTAR! SEKARANG BUKAN WAKTU UNTUK MELAKUKAN HAL-HAL 
TERSEBUT! 

Rekan kami yang akhirnya berhasil menerobos perimeter dan kembali ke markas kami 
kembali ke garis depan untuk menginterogasi Sugawa-kun. Situasi ini pasti tidak bagus, 
kan !? 

"SEMUA ORANG, ANDA TIDAK HARUS TERTUNDA! TOLONG TENANG! " 

"" " DIVE PUSH HIM TO FROM THE BLUE BACK ON THE ROOF" "" 

INI BUKAN KASUS, SEMUA ORANG! KINOSHITA-SAN MENGATAKAN KEBOHONGAN 
KEPADA SUGAWA-KUN! 

"SEMUA ORANG, PIKIRKAN TENTANG ITU! IT'S YANG Kinoshita-SAN TALKING TO Sugawa-
KUN! HAL TERSEBUT TIDAK MUNGKIN TERJADI! " 

"HAH !? DA, Sialan! KAMI TELAH SUDAH! " 

"SANGAT TIDAK MUNGKIN BAGI AYAM MENGATAKAN JENIS DIA SUGAWA!" 

"Kami telah dibodohi oleh kebohongan yang begitu nyata..." 

"Bagaimanapun, mari kita melalui krisis ini sebelum mengeksekusi Sugawa." 

"EH !? MENGAPA SAYA HARUS DILAKSANAKAN SETELAH DIKENAKAN KEKERASAN VERBAL 
!? " 

Semua orang tampaknya telah pulih, tetapi tampaknya sedikit terlambat... 
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"Yoshii-kun, setelah saya menangani geng ini, saya akan meminta Anda apa yang dimaksud 
dengan ' yang Kinoshita-san'." 

Kelompok 6 orang Minami dan Sugawa-kun benar-benar terisolasi di depan tangga. 

Tidak baik. Minami dan yang lainnya mungkin dimusnahkan! 

"Sial... apakah ini akhirnya... !?" 

"Tidak kusangka kita akan mati karena Sugawa ... bajingan ini!" 

"Tidak ada perbuatan baik yang tidak dihukum, seperti ini, ya ..." 

"MENGAPA KAU BEGITU SERIUS DENGAN SAYA !!?" 

Termasuk saya, semua orang yang hadir sudah berpikir bahwa mereka akan mati dalam 
pertempuran. 

Dalam situasi ini- 

"(GATAGATAGATA)... berhenti bercanda... dikirim ke ruang remedi di tempat seperti itu? 
Tidak mungkin tidak mungkin tidak mungkin tidak mungkin tidak mungkin tidak mungkin 
tidak mungkin tidak mungkin... " 

Untuk beberapa alasan, Minami lebih takut mati dalam pertempuran daripada orang lain. 

"... Apa yang harus saya lakukan jika saya dikirim ke ruang perbaikan di tempat seperti itu? 
Saya harus tetap berada di ruang perbaikan dan menunggu buku harian saya 
diterjemahkan? Mustahil! Saya tidak bisa mengaku kalah di sini! Saya pasti harus 
menemukan cara untuk bertahan ... " 

Suara Minami terdengar seperti dia telah pingsan secara mental. Harus pergi 
menyelamatkannya! 

"Aku akan kesana, Minami!" 

"Tunggu, Yoshii! Menyerah, kita hanya bisa menyerah pada kelompok Shimada! " 

"Ku...! Tapi!" 

"KAMU SIALAN! TIDAK BISA MELIHAT EKSPRESI SHIMADA SAAT INI !? " 

Ekspresi Minami? 

"... Aku tidak bisa kalah Aku tidak bisa kalah jika buku harian itu terungkap Aku mungkin 
juga mati bersama uu tidak itu tidak benar bahkan jika aku mati Aku tidak bisa mencegah 
orang lain mengungkapkan buku harian itu... jika aku mati aku mungkin juga bawa Aki... " 
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Ahh, tidak bagus. Dia benar-benar tersesat. 

"Baiklah, semuanya, mundur!" 

"" "MEMAHAMI !!!" "" 

Maaf Minami! Tapi kamu tidak tampak seperti kawan ketika kamu memberikan niat 
membunuh padaku bahkan setelah dikelilingi oleh musuh! 

"Mereka yang bertugas mengepung, singkirkan mereka! Sisanya mengikuti saya! 
Menyerang!" 

Setelah melahap kelompok Minami yang terisolasi, Kinoshita-san memimpin 4 rekannya ke 
sini. Sial! kita belum menyusun kembali diri kita sendiri! Kalau begitu ... Aku hanya bisa 
mengulur waktu di sini! 

"Kinoshita-san, ayo bertarung!" 

Aku memanggil monster panggilanku dan berdiri di depan Kinoshita-san. Kemudian- 

"Un, baiklah. Kalau begitu duel, Yoshii-kun. " 

Kupikir Kinoshita-san akan mengabaikan kehadiranku dan menyerang yang lain, tapi tiba-
tiba monster panggilannya mengangkat panggilannya saat berhenti di sini. Eh? Dia tidak 
akan pergi ke tempat semua orang? 

"Kinoshita-san? Ini adalah..." 

"Maaf, Yoshii-kun. Silakan pensiun dari sini. " 

Saat Kinoshita-san mengatakan ini, anggota kelas A lainnya berhenti mengejar tempat 
pelarian, dan sepertinya mereka berniat untuk mengepung saya saat mereka berhenti, 
mengangkat senjata mereka ... eh, jika kelas A tidak mengirim beberapa orang untuk 
mengejarnya mereka, aku tidak punya tempat untuk melarikan diri... 

"Kamu orang penting, Yoshii-kun. Kunci pertama yang mempengaruhi perang ini pasti 
kamu. " 

"Kamu, pendapatmu tentang aku sangat tinggi, Kinoshita-san... tapi, kamu tahu kalau aku 
adalah orang idiot yang paling menentukan di sekolah ini, kan?" 

Lawan mencoba membatasi gerakanku bahkan dengan yang lainnya melarikan diri. 
Biasanya, mereka tidak akan melepaskan kesempatan besar untuk mengejar hanya untuk 
fokus padaku. 

"Jika kamu berpikir seperti ini, bisakah kamu membiarkan kami menghabisimu, Yoshii-
kun?" 
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Makhluk panggil Kinoshita-san mengangkat senjatanya sambil mencondongkan tubuhnya 
ke depan. 

"Jika kamu tidak keberatan, aku bisa menemanimu ke ruang remedial." 

Mata Kinoshita-san menunjukkan ekspresi serius yang sederhana saat dia mengatakan ini. 
Dia benar-benar ingin menghabisiku di sini. 

"YOSHII! KAMI PASTI TIDAK AKAN BIARKAN PENGORBANAN ANDA SALAH! " 

"KITA PASTI AKAN HIDUP DAN MENGALAHKAN KELAS!" 

"BANTU SAYA KATAKAN HALO KEPADA IRONMAN!" 

Dan rekan-rekan saya memperlakukan saya sebagai korban tanpa ragu saat mereka 
melarikan diri. Dorongan saya untuk menembus sekutu dan musuh saya berasal dari 
pemikiran semacam ini. 

"Sialan ... Aku benar-benar idiot karena bahkan mengkhawatirkan mereka sedikit pun!" 

Aku seharusnya mencampakkan orang-orang itu dan kabur dalam situasi itu sekarang, 
sialan! 

"Sederhananya... itu sebagai retret yang cukup mudah..." 

"Jika kamu mengasihani aku, tolong biarkan aku pergi..." 

"Aku tidak bisa melakukan itu, ayo berduel." 

Kelas A, Kinoshita Yuuko, Matematika 313 poin 

Vs 

Kelas F, Yoshii Akihisa, Matematika 82 poin. 

Skor kami ditampilkan. Seperti yang kuduga, perbedaan kemampuan bertarung di kedua 
sisi sangat besar sehingga tidak bisa dibandingkan. Juga, selain perbedaan poin yang luar 
biasa, ada 4 siswa kelas A di sekitarku. Dalam situasi ini, saya akan sangat lelah mencoba 
mencegah celah di belakang. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan...? 

Saat punggungku mengeluarkan keringat yang menjengkelkan--- 

"PERGI DARI SANA !!!" 

Beberapa monster yang dipanggil terlempar di belakang Kinoshita-san. Apa yang sedang 
terjadi? 

"Suara itu barusan... Shimada-san? Apa yang sedang terjadi?" 
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Kinoshita-san terkejut saat dia melihat ke belakang. 

Minami, yang mengeluarkan kehadiran iblis, bergegas melewati tembok kelas A dan 
menyerang tepat di sini. 

"Aku tidak bisa kalah ... Aku pasti tidak boleh kalah di sini!" 

Minami menunjukkan ekspresi serius yang belum pernah kulihat sebelumnya. Apa yang 
menyebabkan dia menjadi seperti ini? 

"Eh, ini tidak penting!" 

Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal lain. Aku harus memanfaatkan 
pembukaan yang dibuat Minami untukku ini! 

"Terima kasih Minami! I berutang budi padamu!" 

"Tidak masalah --- aku hanya ingin menjadi dirimu. Saya hanya ingin memastikan bahwa 
saya dapat mengirim Anda ke Surga jika sesuatu terjadi! " 

Mengesampingkan kalimat berbahaya Minami yang baru saja dia katakan untuk beberapa 
alasan, berkat tindakannya itulah lawan mengalihkan perhatian dariku. Sekarang saya 
harus menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri! 

"A, aku tidak akan membiarkanmu pergi, Yoshii-kun!" 

Sementara orang-orang kelas A masih berdiri di sekitar, Kinoshita-san pulih lebih dulu dan 
menyerah untuk mengepungku dengan aman saat dia melepaskan serangan. Sial, penilaian 
orang ini sangat cepat! 

Aku ingin membiarkan monster panggilanku melarikan diri, tapi sekarang aku harus 
menghindar. Kinoshita-san mengayunkan pedang satu tangan itu, dan itu menyerempet 
lengan monster panggilanku. 

"Ini hurrrttttsss!" 

Rasa sakit yang tajam menyerang tubuh saya melalui umpan balik. Sebuah goresan saja 
menyakiti saya seperti ini, dan saya merasa poin saya turun drastis. 

Tapi saya masih bisa melompat kembali pada menit terakhir. Sekarang, saya hanya perlu 
mundur. 

Senjata panjang, lindungi aku! 

"""Diterima!""" 
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Begitu aku mundur kembali ke jalur penghubung, orang-orang bersenjata panjang yang 
mundur kembali ke bidang pemanggilan mulai menyerang. Ini lebih untuk menahan lawan 
daripada mengalahkan mereka, penutup untuk memungkinkan kita melarikan diri dengan 
aman. 

"... Akan berbahaya untuk mengejar mereka lebih jauh." 

Sulit untuk mencoba dan melewatinya, jadi Kinoshita-san dan yang lainnya berhenti. 

Baik! Kami akan baik-baik saja di sini! Aku akan membiarkan Katou-kun dan yang lainnya 
menangani ini saat mereka berkumpul kembali. Saya akan mengisi kembali poin saya! 

"Katou-kun, Saitou-kun, aku akan serahkan kembali padamu!" 

"Apa... Yoshii, kenapa kamu masih hidup... !?" " 

Tidak peduli bagaimana aku memikirkan ini, ini bukanlah kalimat yang harus dikatakan 
oleh rekanku. Meskipun demikian, mari lupakan tentang ini. Situasi saat ini sedemikian 
rupa sehingga lebih penting untuk mengisi kembali poin saya. 

"Setiap orang harus menjaga tempat ini dengan baik!" 

Setelah meninggalkan garis depan ke Katou-kun, saya kembali ke kelas E untuk mengisi 
kembali poin saya. 

Karena medan perang bergeser kembali ke jalur penghubung, setidaknya kita harus bisa 
menarik garis pertahanan kita kembali. Saat aku kembali ke ruang kelas E dan memanggil 
Yuuji untuk memutar kekuatan, kita harus bisa bertahan sebentar. 

"Tunggu, Aki." 

"Un? Ahh, Minami, senang sekali kamu aman. " 

Panggilan di belakangku menyebabkan aku menoleh. Tampaknya Minami berhasil 
melarikan diri dari kekacauan itu saat dia tiba di belakangku. 

"Kamu akan menambah poinmu juga, Minami?" 

"Un, aku akan ikut denganmu." 

Kemudian, dia meraih tanganku dengan erat. Eh? Mengapa? 

"Mi, Minami? Mengapa kau melakukan ini?" 

Saya secara naluriah mencoba untuk melambaikan tangannya karena saya takut dengan 
FFF, dan pada akhirnya... 

"Kamu tidak boleh melepaskannya!" 
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Dia meraih tanganku dengan lebih kuat. Wai wai wai tunggu tunggu! 

Kupikir ini semacam lelucon atau lelucon, tapi melihatnya--- 

"Dengarkan! Kamu harus bersamaku, oke? " 

Ekspresi Minami sangat serius. Apakah, apakah krisis yang barusan membuatku takut? 
Tapi matanya sepertinya tidak memberikan getaran ini. Saya tidak tahu apa yang Minami 
pikirkan. Aku, aku harus menemukan semacam petunjuk dalam kata-katanya... 

"Mi, Minami, itu sangat luar biasa darimu barusan. Anda berhasil berjuang untuk keluar 
dari situasi mematikan itu. " 

"Ya..." 

Minami meraih tanganku saat dia mengatakan ini. 

"Begitu seseorang siap mati, segalanya mungkin terjadi." 

Sungguh, apa yang menyebabkan dia menjadi seperti ini? 

"---Nah, jika aku mati, kamu akan mati bersamaku juga, Aki." 

Dan mengapa saya juga terlibat dalam hal ini? 

Saya tidak tahu tentang apa situasi saat ini, dan ini membingungkan saya. Saat ini, saya 
pikir ada gumaman lembut yang datang dari tangga gedung tua. 

"Un... ini bukan Akihisa yang ingin aku lihat."[11] 

Aku menoleh ke tempat suara itu berasal, dan hanya bisa melihat sosok mungil di sana. Un? 
Apakah itu... 

"Un? Aki, ada apa? " 

"Eh, sepertinya aku baru saja melihat Linne-kun di sana UWAHH !!" 

Saat saya menjelaskan, mata saya tiba-tiba menjadi hitam. Eh? Apa sekarang? Apa yang 
sedang terjadi? 

"Aki, kamu terlalu sensitif." 

Minami berkata padaku sementara aku semua bingung. 
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Saya hanya merasa sangat nyaman, dan saya bisa mencium sesuatu yang harum. Suara 
Minami juga tepat di telingaku. Sampai sekarang, aku baru menyadari sesuatu --- apakah 
aku sedang dipeluk oleh Minami? 

"Eh? Apa? Mengapa? Apa yang terjadi sampai sekarang? " 

"Aki, kamu hanya perlu fokus pada perang pemanggilan. Lupakan pelajar asing dan barang 
hilang yang Anda serahkan kepadanya. Memahami?" 

"... (Mengangguk mengangguk)." 

Pikiranku terguncang secara mental karena situasi yang tiba-tiba karena aku hanya bisa 
mengangguk di pelukan Minami. 

☆ 

"Apa itu? Shimada, Akihisa? Apakah kalian berdua menambah poin kalian? Eh, Akihisa, apa 
kamu demam? Wajahmu sekarang merah padam. " 

Setelah akhirnya berhasil kabur dari cengkeraman Minami, kami kembali ke ruang kelas E, 
dan Yuuji mengatakan ini setelah melihat wajahku. 

"Yu, Yuuji..." 

"Apa itu? Kamu idiot tapi kamu bisa kena flu? " 

"Himeji-san sangat aneh di sini, tapi situasi Minami sekarang lebih buruk..." 

"Tunggu sebentar, apa yang terjadi di jalur penghubung?" 

Seharusnya aku yang bertanya apa yang terjadi di sini. 

Di samping catatan, bahwa Minami yang aneh telah menempati posisi di dekat koridor saat 
dia kembali ke kelas, dan menatap ke luar seperti seseorang yang ingin membalas dendam. 
Sepertinya dia keluar mencari seseorang daripada waspada... 

"Ahh, kesampingkan urusan apa yang kalian berdua miliki untuk saat ini. Bagaimana situasi 
di jalur penghubung? " 

"Iya, maaf Yuuji. Bisakah Anda mengirim regu cadangan ke jalur penghubung? Setiap orang 
kehilangan cukup banyak poin. " 

"Saya mengerti. Fukumura, Asakura, Kimijima, pergi sebentar. Hideyoshi, cari guru. Kami 
akan mengubah subjek tes di koridor dari matematika menjadi kimia. " 
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Yuuji memberi perintah dengan sopan. Mereka yang ahli dalam matematika telah 
kehilangan cukup banyak poin, jadi beralih mata pelajaran di sini adalah keputusan yang 
logis. 

"Kalau begitu, Akihisa, aku ingin tahu kenapa semua orang kehilangan begitu banyak poin 
dalam waktu sesingkat itu. Apa yang terjadi?" 

"Eh, sebenarnya..." 

Saya menjelaskan apa yang terjadi di jalur penghubung. 

Setelah mendengar penjelasanku, Yuuji bergumam dengan tidak senang, 

"Jadi, mereka menggunakan Kinoshita sebagai umpan untuk mengepung sisi kita... niat kita 
terlihat jelas. Shouko terkutuk itu... " 

Seperti yang diharapkan dari Kirishima-san, reputasinya sebagai pidato perpisahan tahun 
kita bukanlah untuk pertunjukan. 

"Dan dia menggunakan beberapa gerakan pasif, itu rumit... akan lebih bagus jika dia 
meremehkan kelas F..." 

"Un, untuk berpikir bahwa Kinoshita-san benar-benar akan mengatakan hal seperti itu 
kepada Sugawa-kun." 

Saya pasti dapat mengatakan bahwa jika itu setengah tahun yang lalu, mereka pasti tidak 
akan mencoba trik semacam ini pada kami. 

"Ya, mengesampingkan kata-kata Kinoshita, rencana kelas untuk memposisikan orang di 
kelas lain itu konyol." 

"Eh? Betulkah?" 

Yuuji mungkin berbicara tentang bagaimana orang kelas A di kelas B. Tetapi apakah itu 
benar-benar tidak terduga? 

"Bagaimana? Pikirkan tentang itu, apakah kelas lain memiliki pelajaran? Dengan kata lain, 
orang-orang di sana adalah--- " 

...Saya melihat. Bahkan jika itu untuk memenangkan perang, mereka masih mengganggu 
waktu kelas orang lain. Kepada orang kelas A, melakukan ini, "Benar-benar memalukan." 

"AH, kamu tidak berbicara tentang mengganggu kelas orang lain, tapi sesuatu yang lain, 
kan?" 

Saya melihat. Memikirkan hal ini, semua orang menghadiri pelajaran seperti biasa, dan 
berdiri dengan tenang di pintu masuk dalam keadaan standby benar-benar memalukan. 
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Mereka mencoba meraih kemenangan meski malu --- begitu, jadi kelas A benar-benar 
serius tentang ini. 

"Eh, alasan normal 'tidak ada orang di kelas karena pelajaran praktis' tidak berfungsi di 
sini?" 

"Nggak." 

"Mengapa?" 

"Karena aku memeriksa jadwal kelas lain." 

"Kapan, kapan kamu..." 

Makalah yang dipegang Yuuji memiliki informasi di mana setiap kelas setiap tahun 
mengadakan pelajaran mereka, termasuk semua kelas di tahun kedua kita. Jadwal sore 
tahun ketiga memiliki kolom 'penasihat kelulusan'. Ini mungkin pertemuan yang kita 
bicarakan pagi ini. Aku tidak menyangka Yuuji akan menyelidiki semuanya dengan 
seksama. Orang ini tidak takut repot selama dia memutuskan bahwa dia harus melakukan 
sesuatu. 

"Lalu, bagaimana laporan kerusakan kita dibandingkan dengan lawan?" 

"Eh..." 

Aku menjawab sebaik mungkin, dan Yuuji mencatat situasinya ke dalam buku catatan. 

"Saya mengerti. Sejauh ini tidak terlalu banyak kerusakan di sisi lain, jadi kami bisa 
bertahan sampai siang. Anda dan Shimada harus menambah nilai matematika Anda. " 

"Eh? Ada sampai istirahat siang? Kami memiliki perang pemanggilan. " 

Saya tidak bisa tidak bertanya. Saya ingat kami tidak pernah memiliki satu pun dalam 
perang kami melawan kelas C. 

"Ini adalah permintaan yang dibuat oleh kelas A. Mereka berharap gencatan senjata saat 
makan siang. " 

"Saya melihat." 

Siang hari ... dalam hal ini, mereka yang lelah secara fisik dan mental dapat menggunakan 
kesempatan ini untuk beristirahat. Kondisi ini baik untuk mereka yang tidak sehat secara 
fisik. 

"Eh? Dalam hal ini, bukankah akan menguntungkan bagi kita untuk tidak istirahat siang 
karena kita begitu percaya diri dengan kemampuan fisik kita? " 
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"Itu benar, selain Himeji." 

"Ahh..." 

Saya melihat. Saat menantang Kirishima-san, Yuuji, Himeji-san, dan Muttsurini akan 
menjadi penting. Kemudian, bahkan jika sepertinya kelas A akan mendapat keuntungan, 
kita akan mendapat manfaat dari istirahat makan siang karena 3 'ace' kita akan punya 
waktu untuk istirahat. 

"Juga, hal penting lainnya bagi saya tentang istirahat makan siang adalah semua orang bisa 
tenang, dan saya bisa menjelaskan rencana selanjutnya dengan benar." 

"Apakah begitu? Jadi ada keuntungan seperti itu. " 

Bagi kami, yang tidak bisa menang dengan poin, kunci untuk menentukan kemenangan di 
sini adalah kerja tim antara rekan-rekan kami, strategi. Selama semua orang bisa tenang 
saat strategi dijelaskan, kita bisa mengurangi kesalahan yang dibuat dalam pertempuran. 
Ini yang Yuuji katakan. 

"Selain itu, meski aku mengatakannya sekali, kemungkinan kalian mengingat ini sampai 
akhir tidak terlalu tinggi." 

Nah, Anda juga bisa mengatakannya seperti itu. 

"Kalau begitu, cepat dan kembalikan poinmu. Jika Anda memiliki mata pelajaran dengan 
poin yang habis, Anda akan memiliki kerugian saat mengambil mata pelajaran gabungan. " 

Saat ini, kata-kata Yuuji disela oleh teman sekelasnya yang terengah-engah saat dia masuk. 

"Sakamoto! Kubo muncul di lantai 4! Cepat dan kirim bala bantuan! " 

Mendengar nama Kubo, wajah Yuuji menunjukkan ekspresi tegang. Nilai Kubo-kun adalah 
yang kedua setelah Kirishima-san, dan jika kita menganggap bahwa ketua kelas Kirishima-
san tidak bisa bergerak sendiri, Kubo-kun akan menjadi kekuatan terbesar yang dimiliki 
kelas A. 

"Dengan kata lain, memikat Himeji ke lantai dua adalah pengalihan." 

Nada suara Yuuji sepertinya menyiratkan bahwa dia sedang repot. Sepertinya Himeji-san 
ditahan oleh pertarungan di lantai bawah. 

"Mau bagaimana lagi... Akihisa, bisakah aku serahkan padamu?" 

"Eh? Saya? Anda tidak akan mengirim banyak bala bantuan? " 

"Tidak, jika musuh adalah Kubo, kaulah kandidat yang paling cocok. Silahkan." 
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Yuuji menunduk saat dia bergumam. Cara bertanya yang sopan. Apakah misi ini benar-
benar penting? 

"Karena kamu berkata begitu, aku akan melakukan yang terbaik... tapi aku mungkin tidak 
bisa bertahan lama." 

"Setelah pertarungan di level kedua selesai, aku akan segera mengirim Himeji. Anda hanya 
perlu bertahan sampai saat itu. " 

Oke, mengerti. 

"Jika memungkinkan, coba dan luangkan waktu dengan menawarkan diri sendiri." 

"Maaf, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan di sini." 

Bagaimanapun, tidak peduli apa, aku tidak bisa membiarkan lawan lewat, kan? Saat saya 
memikirkan hal ini, saya bangkit dari tempat duduk saya. Kinoshita-san sekarang, dan 
sekarang Kubo-kun. Lawan memiliki kekuatan tembak yang begitu dalam, seperti yang 
diharapkan dari kelas A. 

"Maaf, saya tidak bisa mengirim lebih banyak pasukan. Selain itu, karena lawannya adalah 
Kubo, tidak ada orang lain yang dapat saya kirim secara acak yang akan menjadi lawannya. 
" 

Yah, aku tidak merasa bisa melawannya. Tetapi jika itu hanya untuk mengulur waktu untuk 
melarikan diri, saya harus lebih atau kurang bisa melakukannya... mungkin? 

"Kalau begitu aku pergi." 

"Un. Berhati-hatilah agar tidak dihabisi. Cegah Kubo untuk bergerak maju. " 

"Jangan membuat permintaan yang tidak masuk akal..." 

Meski begitu, saya hanya bisa melakukan ini. Lawannya adalah kelas A. Tidak mungkin 
menang jika saya tidak sembrono. 

Saat aku buru-buru meninggalkan kelas--- 

"EH? EH, EH? AKI, KE MANA KAMU? APAKAH AKU BUKANLAH KAU TIDAK MENINGGALKAN 
SAYA !? " 

Sepertinya ratapan Minami atau sesuatu memasuki telingaku. 

☆ 

Saat saya melangkah ke tingkat 4, saya mendengar tangisan rekan-rekan saya. Mereka 
bertarung di depan kelas 3-F. 
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"Wa, tunggu sebentar, Kubo! Tenang! NOOOOO !!! " 

"Kubo --- mari kita duduk dan berbicara, kamu akan mengerti HIIIIII !!" 

"Menjadi sangat serius pada kami kelas F karena lawanmu terlalu UKKIIIII !!!" 

Makhluk panggil rekanku berlarian seperti lalat tanpa kepala, dan di tengah mereka 
adalah--- "Bisakah kamu minggir. Saya hanya ingin melewati sini. " 

Makhluk panggilan Kubo-kun melambaikan Deathscythe, dan ada orang kelas A lainnya 
yang berdiri di belakangnya dan rekan kelas F kita yang sedang dihancurkan dan dibawa ke 
ruang perbaikan. Ini ... garis pertahanannya runtuh! 

"Memanggil!" 

Aku cepat dan memanggil monster panggilanku untuk membantu rekan rekanku. Akan 
buruk jika Kubo-kun diizinkan untuk maju. Saya harus menghentikannya di sini! 

Kelas A, Kubo Toshimitsu, Bahasa Modern 428 poin 

Vs 

Kelas F, Yoshii Akihisa, Bahasa Modern 69 poin 

Tapi apa yang harus saya lakukan tentang perbedaan skor yang menyedihkan ini... 

"!! ... Yoshii, kun... " 

Setelah melihatku, Kubo-kun menggunakan tangannya untuk menyentuh kacamatanya. Eh? 
Apakah dia terguncang? 

"Ah, baiklah..." 

Kubo-kun mungkin terlihat agak menyendiri, tapi dia agak baik. Mungkin dia merasa sulit 
untuk menindakku sebagai teman. Situasi saat ini adalah seperti ini, jadi dalam hal ini, saya 
mungkin tidak akan menerima pembalasan ilahi jika saya menggunakan sifat baik-baik-
baik Kubo-kun. 

"Eh, Kubo-kun. Meskipun kondisinya agak--- " 

"Saya akan memberikan semua yang saya miliki tanpa menahan diri." 

"MENGAPA JADI SEPERTI INI !?" 

Hal buruk apa yang saya lakukan pada Kubo-kun? 

"Aku mendengar Kirishima-san berkata bahwa kamu membenci orang yang tidak 
memberikan segalanya dalam pertarungan, Yoshii-kun. Aku benar-benar merasa kamu 
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terlihat agak bersemangat sekarang, jadi mari kita bertarung dengan semua yang kita 
miliki! " 

"Tidak, ITU TIDAK BENAR!" 

SAYA SUKA ORANG-ORANG TERBANYAK! LAWAN YANG MEMBERIKAN KRISIS TERSEBUT 
ADALAH ORANG YANG BAIK! 

Tetapi bahkan jika saya mengatakan ini, itu tidak akan dapat memecahkan kebuntuan. 
Kami akan memutuskan kemenangan ini melalui kerja tim! 

"Semuanya, cepatlah berbaris!" 

"" "KAMI AKAN MENINGGALKANNYA KEPADA ANDA DI SINI, YOSHII!" "" 

"<< TUTOR H-HOME BARU >>!" 

"" "DIBAWA SENDIRI !!!!" "" 

Saya dengan lantang menyatakan tema dari DVD berperingkat teratas yang saya dapatkan 
pagi ini, dan semangat pihak saya meningkat. Sisi kami tidak dikelilingi seperti sekarang 
oleh Kinoshita-san dan yang lainnya, jadi kami harus bisa menangani ini. 

Itulah yang kupikirkan, tapi--- 

"Yoshii-kun." 

"Hm?" 

"Aku bilang aku akan keluar semua, kan?" 

"Ya... AH!" 

Makhluk panggil Kubo-kun mengangkat deathscythe dan membiarkan gelang emasnya 
bersinar. Eh? Wa, tunggu sebentar tunggu sebentar! Kubo-kun memiliki lebih dari 400 poin 
dalam Bahasa Modern? 

Aku buru-buru membiarkan monster panggilanku melompat ke samping, dan benda 
seperti pisau angin segera lewat. Merobek monster panggilan rekan-rekanku di belakang. 

"KENAPA KAU MENGHINDARI, YOSHII, KAU MENGIDAP!" 

"SEKARANG SAYA HARUS MENGAMBIL PERBAIKAN KARENA ANDA TIDAK MEMBLOKIR 
SERANGAN HIII !!" 

Dua rekan saya yang berkumpul kembali dibawa pergi oleh Ironman, yang muncul tanpa 
kata-kata. Gerakan barusan adalah gerakan super yang hanya bisa digunakan oleh mereka 
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yang memiliki lebih dari 400 poin. Tidak banyak orang yang memiliki skor ini, jadi aku lupa 
tentang langkah ini --- DOOOHH !? 

Makhluk panggilan Kubo-kun mengayunkan summonnya, dan deathscy berdengung saat ia 
menyerempet sisi summoned beastku. Untuk beberapa alasan, sepertinya Kubo-kun terlalu 
kompetitif untuk menjadi pria yang keren dan tenang. 

"Sial --- IITTT!" 

Tapi akan ada celah saat membuat langkah besar seperti itu. 

Makhluk panggil saya membidik tubuh lawan yang tidak berdaya dan menyerang pedang 
kayu itu. 

Makhluk panggilan Kubo-kun tidak mengelak atau bertahan saat menerima serangan ini 
secara langsung --- dan tanpa rasa takut mengayunkan pedang maut ke arahku. Tidak 
mungkin!? 

Aku membiarkan monster panggilanku menjatuhkan pedang kayunya dan melompat 
mundur. Jika dia memegang senjata, dia tidak akan bisa mengelak tepat waktu. 

"Seperti yang diharapkan dari Yoshii-kun, kamu sulit untuk ditangani." 

Hasil dari ini menyebabkan potongan lawan hanya mengenai bagian atas bahu makhluk 
yang dipanggil. Itu, hampir saja! 

Kelas A, Kubo Toshimitsu, Bahasa Modern 321 poin 

Vs 

Kelas F, Yoshii Akihisa, Bahasa Modern 27 poin 

Data poin kedua belah pihak diperbarui. Poin Kubo-kun turun lebih dari 100 karena dia 
menerima serangan saya dan menggunakan beberapa poin dengan menggunakan gelang. 
Sebaliknya, saya memiliki lebih dari separuh poin saya berkurang dengan merumput. 
Perbedaan kekuatan ini tidak bisa diremehkan! Aku harus membiarkan Kubo-kun lebih 
santai padaku! 

"Yah, Kubo-kun, aku tidak punya senjata di tanganku sekarang, jadi bisakah kau---" 

"Saya mengerti. Anda mengatakan untuk tidak menahan diri bahkan jika Anda tidak 
memiliki senjata, kan? " 

AKU TIDAK KATAKAN APA PUN! 

Meski begitu, apakah aku memiliki senjata terbaikku atau tidak, aku hanya punya pilihan 
untuk menghindar. Makhluk panggilanku akan dihancurkan bersama dengan pedang kayu 
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jika aku ingin mempertahankan serangan sekuat itu. Dalam kasus ini, mungkin tepat untuk 
tidak menahan diri bahkan jika saya dengan tangan kosong. 

"Kalau begitu, ayo lanjutkan, Yoshii-kun." 

Makhluk panggilan Kubo-kun mengangkat senjatanya dan mendekatiku. 

"" "<< TUTOR H-HOME BARU >> ~!" "" 

Pada saat ini, rekan-rekan saya dengan antusias mengucapkan mantra yang memotivasi 
mereka saat mereka berkumpul kembali dan dengan berani menyerang Kubo-kun. Ah... 
tidak apa-apa jika itu orang lain, tapi ini tidak akan berhasil pada Kubo-kun! 

"Cara kalian berkumpul sangat membantu saya." 

Makhluk panggilan Kubo-kun menerima serangan terus menerus dari depan dan 
mengayunkan maut besar ke depan. 

"APAKAH KAMU BERCANDA!!!" 

Penyerang dipenggal dan dikirim ke ruang perbaikan. Orang-orang yang memegang 
tombak di belakang selamat, tetapi kehilangan cukup banyak poin. Sekarang, kami 
memiliki 3 orang mati dan 5 membutuhkan poin tambahan. Kami telah ditangani dengan 
buruk oleh Kubo-kun... 

"Itulah akhirnya. Biarkan aku lewat. " 

"TUNGGU KEDUA... JANGAN BERKELILING DI SINI!" 

Makhluk panggilan Kubo-kun terus maju, tidak terintimidasi oleh serangan kami. 
Berdasarkan strateginya, mereka yang berada di dekatnya, teman atau musuh semuanya 
akan terkena. Rencana mereka pasti membiarkan Kubo-kun membuat celah dan kemudian 
memobilisasi rekan kelas A mereka untuk menghabisi sisanya. 

Kelas A, Kubo Toshimitsu, Bahasa Modern 211 poin. 

Setelah pembaruan lainnya, poin Kubo-kun ditampilkan. Kami telah menerima begitu 
banyak kerusakan di sini, namun dia memiliki setengah poin tersisa. 

Saat aku berduka atas situasi putus asa ini, seorang gadis kelas A berjalan menuju Kubo-
kun dan berkata padanya, "Kubo-kun." 

"Apa itu?" 

"Saatnya beralih. Himeji-san sepertinya ada di sini. " 
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"Himeji-san? Begitukah... sepertinya aku membuang banyak waktu di sini. Maaf, boleh saya 
serahkan ini kepada Anda? " 

"Un, serahkan padaku." 

Mendengar nama Himeji-san, Kubo-kun meninggalkan tempat kejadian kepada gadis-gadis 
lain untuk mengambil alih dan berjalan keluar dari lapangan pemanggilan. Dia mungkin 
merasa tidak bijaksana untuk melawan Himeji-san dengan poin yang sudah habis. 

"Yoshii-kun, sampai lain kali." 

Kubo-kun meninggalkan kata-kata ini saat dia kembali ke gedung sekolah yang baru. 

Melihat ini, rekan-rekan saya yang tersisa menyusun kembali diri mereka sendiri dan 
mempersiapkan pertahanan mereka. Kami akhirnya berhasil melarikan diri... Kurasa? 

"Haa... syukurlah." 

Aku meninggalkan bidang pemanggilan dan memanggil kembali makhluk pemanggilku. 
Hampir saja. Jika Himeji-san selangkah lagi ... memikirkan hal ini, aku tidak bisa menahan 
gemetar. 

Aku akan berterima kasih pada Himeji-san sebelum aku pergi saat itu. Saat memikirkan hal 
ini, aku menoleh untuk melihat tangga, dan Himeji-san muncul tepat di depanku saat dia 
berlari kesini. 

"..." 

Himeji-san terlihat sangat serius sambil terus berlari. 

Saat aku ingin memanggilnya, pikiran tertentu muncul di pikiranku tanpa peringatan. 

Ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak berbicara dengan Himeji-san secara langsung 
seperti ini... 

"Maaf terlambat, Akihisa-kun!" 

Saat aku memikirkan hal ini, Himeji-san berhenti tepat di depanku dan menundukkan 
kepalanya saat dia meminta maaf. 

"Tidak, kamu bukan aku---" 

Saat aku hendak mengatakan 'tidak terlambat sama sekali', Himeji-san mengangkat 
kepalanya saat mulutnya memasuki tatapanku... atau lebih tepatnya, bagian tertentu 
darinya. 
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Ini saja menyebabkan wajahku berangsur-angsur menjadi panas, dan itu sangat jelas 
bahkan aku mengetahuinya. 

"Nuaa..." 

"Baiklah... Akihisa-kun?" 

Kenapa sih aku memikirkan hal seperti itu dalam situasi ini !? APAKAH INI PIKIRAN JAHAT 
!? APAKAH PIKIRAN JAHAT YANG ADA MELAKUKAN INI UNTUK SAYA !? 

"Menghilang, dimurnikan, tinggalkan oh pikiran jahatku lenyapkan masalahku..." 

"Akihisa-kun! Menarik diri bersama-sama!" 

Aku pulih saat melihat Himeji-san menggoyangkan bahuku. 

"Ah, itu, bukan apa-apa! Tidak ada sama sekali. Aku hanya memikirkan sesuatu. " 

"Haa... itu bagus..." 

Saya hanya mengatakan alasan bahkan saya tidak begitu mengerti. 

Uu... Kurasa aku tidak bisa datang kapanpun aku memikirkan kejadian itu. Pikiranku jauh 
lebih lambat dari biasanya. 

"Jangan lengah. Kami sedang berperang penting di sini! " 

Sebaliknya, Himeji-san tidak terlihat berbeda dari biasanya selain termotivasi. Mungkin 
anak perempuan memiliki kekebalan yang lebih kuat terhadap hal-hal seperti itu. 

"Akihisa-kun!" 

"Hah?" 

Eh, jadi sekarang bukan waktunya memikirkan itu. 

"Terima kasih, Himeji-san. Penguatan Anda benar-benar menyelamatkan kami. " 

"Tidak, akan lebih baik jika aku datang lebih awal... maafkan aku." 

Himeji-san menundukkan kepalanya dengan perasaan bersalah. Tapi dia pasti pergi ke sini 
dengan tergesa-gesa. 

"Kalau begitu, serahkan tempat ini padaku. Kamu bisa kembali untuk melakukan tes 
pengisian sekarang, kan, Akihisa-kun? " 

"Dimengerti. Aku serahkan sisanya padamu, Himeji-san. " 
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"Baiklah, panggil!" 

Saat dia memanggil monster panggilannya, Himeji-san berbalik menghadap orang-orang 
kelas A. Bala bantuan kami yang dikirim Yuuji sekarang sedang melawan musuh di sekitar 
kami. 

Tidak ada alasan bagiku untuk tinggal. 

"Mereka yang poinnya habis harus kembali untuk mengisinya. Juga, jangan lupa untuk 
memeriksa siapa yang dibawa ke ruang perbaikan. " 

Aku mengalihkan pandanganku untuk melihat ke belakang dan melihat bahwa pihak kami 
mendorong kembali dengan kekuatan Himeji-san, dan kembali menuju ruang kelas E yang 
menjadi markas kami. 
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Volume 10 Chapter 3 

Pertanyaan Ketiga 
Mohon jawab pertanyaan berikut. 

Dalam musikal terkenal di dunia, apa karakter yang disebut 'Tampak menyeramkan, 
celakalah orang yang melihatnya'? Juga, inilah kalimat yang diucapkan oleh karakter itu 
dalam drama. 

Mungkin aku memiliki wajah yang mengerikan, namun hatiku jernih. Saya menonton dari 
bayang-bayang, memimpikan hal-hal indah. 

Jawaban Himeji Mizuki: 

'The Phantom of the Opera' 

Komentar Guru: 

Itu benar. Sangat mengesankan bahwa Anda akrab dengan musikal, Himeji-san. 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

'Setan yang tampak menakutkan'. 

Komentar Guru: 

Tidak bisakah Anda mencoba memikirkan jawaban lain? 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

'Jelek' 

Komentar Guru: 

Cara yang tidak terkendali dalam meletakkan sesuatu. 

Bel berbunyi tepat saat aku kembali ke kelas. Berdasarkan waktu sekarang, itu adalah 
istirahat makan siang. 

"Jadi Kubo sekuat itu sekarang..." 

"Kemampuan terobosan itu pasti tidak normal..." 

"... Pengamuk." 
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"Un un. Itulah perasaan yang saya dapatkan. Aku tidak bisa membayangkan Kubo-kun yang 
tampan namun baik hati dan lembut menggunakan taktik yang menakutkan. " 

Hideyoshi dan Muttsurini berkumpul di mejaku saat kita makan siang dan mendiskusikan 
tentang pertempuran barusan. Nah, Kubo-kun barusan benar-benar menakutkan. 

"Sepertinya ide mengirim Akihisa untuk membiarkan Kubo rileks tidak akan berhasil." 

"... Niat kami terungkap." 

Lawan sudah mengetahui kemampuan Himeji-san, tanda pendidikan kesehatan Muttsurini 
dan gelang platinumku. Jadi, mau bagaimana lagi mereka akan menyusun strategi pada 
kita. Meski begitu, kami mengalami pertempuran yang sulit. 

"Jika kami ingin mengalahkan Kubo, kami harus memiliki beberapa poin seperti Himeji." 

Hideyoshi berkata sambil melihat ke belakang. 

"Baiklah... bisakah aku bergabung denganmu untuk makan siang?" 

Berdiri di sana adalah Himeji-san dengan bento-nya. 

"Sejak kapan kami tidak menyambutmu?" 

"... Seperti biasa." 

Hideyoshi dan Muttsurini menyambutnya. Tentu saja, saya tidak mungkin keberatan di sini. 

"Terimakasih semuanya." 

Setelah berterima kasih kepada kami, Himeji-san duduk di kursi di dekatnya. 

"Ada apa dengan Shimada?" 

Hideyoshi menatap Himeji-san sambil bertanya, 

"Eh, Minami-chan sepertinya tidak ingin meninggalkan kursi itu..." 

Himeji-san memasang ekspresi bermasalah di wajahnya saat dia menatap ke sudut kelas 
dan menjawab. Minami biasanya akan datang dan makan siang bersama kami, tapi dia 
sekarang menempati kursi di koridor, menatap ke luar. 

"... Murid pindahan itu kemungkinan besar akan datang dan menemukan Aki saat ini... 

Aku pasti tidak boleh merindukannya! " 

Minami menatap koridor dengan tatapan yang cukup untuk membunuh saat dia 
bergumam. Sangat sulit bagi kami untuk mendekatinya seperti ini. 
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"Oh ya, apa yang kamu bicarakan?" 

"Nm? Kubo membuat Akihisa bertarung sengit sebelum istirahat makan siang, jadi kami 
mendiskusikan strategi balasan di sini. " 

"... Musuh yang kuat." 

"Musuh yang kuat... kalau begitu, aku harus fokus!" 

Himeji-san mengepalkan tinjunya di depan dadanya. Bahkan selama istirahat makan siang, 
dia tidak terlihat terganggu sama sekali. Himeji-san pasti fokus pada perang ini, jadi aku 
harus belajar darinya! 

"Baiklah, sekarang aku harus mengisi perutku dengan benar untuk mencapai tujuan ini." 

Saya membuka paket bento saya dan membuka tutupnya. Sebagai tontonan nee-san, 
makan siang saya hari ini adalah sup daging sapi bergaya pedesaan yang terdiri dari sisa 
daging sapi dan sayuran dan saus demi glasir, ditambah dengan telur dadar dan salad 
kentang, hidangan bento yang enak. Setelah saya menyelesaikan makan siang saya dengan 
benar, saya akan melakukan yang terbaik di sore hari. 

Aku sedang menyelipkan. 

Aku dengan anggun memasukkan telur dadar ke dalam mulutku. 

Mungkin saya memasukkan terlalu banyak gula --- saya terus mengunyah karena saya 
bertanya-tanya tentang ini. Pada saat ini, saya merasakan tatapan kuat yang aneh melihat 
ke atas. Hm? Apa yang sedang terjadi? 

"..." 

Sepertinya Himeji-san yang menatap. 

Dia menatap... ujung sumpit di mulutku. Apa? 

"Himeji-san?" 

Eek! 

Begitu aku meneleponnya, Himeji-san balas berteriak panik dengan suara bernada tinggi. 
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"Eh, erm, itu... kita, yah...!" 

Himeji-san sangat tersipu dan melambai-lambaikan tangannya dengan liar karena 
sepertinya dia merasa memalukan karena aku melihatnya sedang menatapku. Ah, jangan 
beri tahu aku? 

"Apakah kamu ingin makan?" 

Aku mengambil sepotong telur dadar dan menyerahkannya, tapi Himeji-san tidak 
menyadari tindakanku saat dia terus melambaikan tangannya. 

"A, aku tidak memikirkan tentang itu saat melihatmu! Aku hanya bisa melihat bibirmu 
ketika aku melihatmu menikmati dirimu sendiri! " 

Tidak perlu menyembunyikannya sedemikian rupa, lho. Bukannya aku merasa kau rakus. 

Saat aku memikirkan hal ini, suara yang familiar memasuki telingaku. 

"Maaf membuatmu menunggu, Akihisa! Buku itu barusan--- " 

"Menemukan Anda-! Anda membuat saya menunggu, mahasiswa asing! " 

"Eh !? Apa apa? Onee-san, apakah kamu mencari saya? " 

"Kita akan berbincang lagi nanti! Pokoknya, serahkan buku harian itu di tanganmu! " 

"WAAA! TUNGGU TUNGGU! AKU HARUS MENANGANI INI OLEH AKIHISAAA !!! " 

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

Peristiwa mendadak ini membuat kami tidak bisa berkata-kata selama beberapa waktu. 

Sepertinya setelah Linne-kun masuk ke dalam kelas, dia dibawa pergi oleh Minami... 

"Apakah itu murid pindahan pagi ini?" 

"U, un, kurasa. Sepertinya dia membawa sesuatu kepadaku ... " 

Linne-kun menghilang bahkan sebelum aku bisa berbicara dengannya. 

Aku melihat ke tempat Linne-kun berdiri, dan kemudian, secarik kertas muncul di mataku. 
Ah, apakah dia membawa apa yang dia terjemahkan dari buku berbahasa Inggris untuk 
saya? 

Aku berjalan ke pintu, mengambil kertas itu, dan berjalan kembali. 

"Erm, tertulis... 'uji induksi dan penggunaan sistem pemanggilan'? Eh, apa ini? " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Hm? Biar saya lihat. " 

Hideyoshi menjulurkan kepalanya dari samping. 

"Apa kau tahu apa yang terjadi, Hideyoshi?" 

"Muu... Aku tidak begitu yakin, tapi mungkin ini tentang hal-hal yang harus diperhatikan 
oleh sister school saat menerapkan sistem pemanggilan ini." 

"Saya melihat..." 

Ini yang disebut sekolah saudara perempuan, apakah itu sekolah asing tempat Linne-kun 
berasal? Dia berkata bahwa dia akan mempersiapkan pertemuan, jadi apakah dia mengacu 
pada ini? Tapi itu tidak terasa seperti sesuatu yang akan dia jelaskan pada pertemuan 
tahun ketiga... un ~ Aku tidak begitu mengerti. 

"Bagaimanapun, ini bukan terjemahan dari buku itu." 

Berdasarkan apa yang Linne-kun katakan, namaku muncul di buku itu, jadi makalah ini 
harusnya lain. 

Setelah saya membuat kesimpulan ini, saya kembali melihat bento di atas meja. Hideyoshi 
dan yang lainnya meraih bento itu karena kami mengabaikan kertas itu. 

"Ngomong-ngomong, Akihisa, mahasiswa asing itu sepertinya dekat denganmu." 

"Hm? Betulkah?" 

"Ya. Jika dia tidak dekat denganmu, dia tidak akan datang dari level lain hanya untuk 
menemukanmu. " 

Mendengar Hideyoshi mengatakan ini, mungkin inilah masalahnya. Aku mengenal Linne-
kun lebih awal dari siapa pun, dan dia berlari menghampiriku untuk menunjukkan padaku 
bagaimana penampilannya dalam seragam, dan bahkan akan memelukku. Tapi alasan 
kenapa dia begitu dekat denganku adalah--- "Mungkin dia merasa kesepian karena harus 
meninggalkan teman-temannya di sana." 

"Mu... itu benar. Dia dan teman-temannya mungkin merasa kesepian. " 

Dia pasti merasa kesepian karena harus mengucapkan selamat tinggal ketika pergi ke luar 
negeri untuk belajar, dan orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang tidak dia 
kenal. 

"... Aku tidak tahu apakah ada orang di luar negeri yang mencoba menghentikan Linne-
kun?" 
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Himeji-san memberikan ekspresi tertekan saat dia mengatakan ini. Dia pasti sedang 
memikirkan bagaimana perasaan Linne-kun dan teman-temannya. 

Bagaimana perasaan Linne-kun dan teman-temannya... 

"Baiklah ... Saya pikir mereka ingin mempertahankan Linne-kun, tapi yang lebih penting, 
mereka akan merasa bahwa itu baik untuknya dan harus mendukungnya sebagai teman." 

"Um. Dia membuat negaranya bangga. " 

"... Bukan perpisahan yang sekarat." 

Kami menjawab, dan saya pikir Himeji-san akan merasa termotivasi. Untuk beberapa 
alasan, dia terlihat lebih tertekan. Eh? Dia tampak aneh... 

"Himeji-san." 

"..." 

"Himeji-san?" 

"... Heh? Ah iya! Apa ada sesuatu? Akihisa-kun? " 

Himeji-san bertingkah aneh di sini. Apa yang menyebabkan dia kehilangan konsentrasi? 

"Himeji-san, apakah ada yang mengganggumu---" 

"Eh, erm! Aku akan pergi membeli minuman! Semua orang ingin yang biasa, kan? " 

Himeji-san berdiri dan meninggalkan kelas bahkan sebelum aku bisa menyelesaikannya. 
Uu... sangat mencurigakan... 

"Hideyoshi, Muttsurini. Bagaimana menurutmu tentang tindakan Himeji-san barusan? " 

Saya meminta dua lainnya yang tersisa di tempat kejadian. 

"Dia benar-benar merasa bahwa kamu telah Menjadi perasaan yang luar biasa bagi siswa 
asing, jadi dia mungkin khawatir, Akihisa." 

"... Dia pasti sangat haus." 

Saya mendapat jawaban yang sangat andal. 

Mau bagaimana lagi. Sepertinya aku harus memikirkan ini sendiri. Hm... 

"Dia hanya bisa menangis karena dia memikirkan kesulitan Linne-kun, kan?" 
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Alasan kenapa Himeji-san melakukan ini pasti bukan karena dia ingin aku melihatnya 
menangis. Jelas bukan karena dia tidak ingin terus berbicara denganku. 

"Nn? Apa? Cabul, apa Himeji kabur karena kau memakai celana dalam di kepalamu lagi? " 

"JANGAN LAKUKAN INI, YUUJI! JANGAN MENGATAKAN FAKTA YANG TIDAK SAYA 
PIKIRKAN! " 

Yuuji berjalan mendekat dan melukai hatiku. Benar-benar pria yang kejam! 

"Atau lebih tepatnya, KARENA KAMU YANG AKU LAKUKAN, YUUJI!" 

"Oi, tunggu. Kapan saya membuat Anda mengenakan celana dalam di kepala Anda selama 
liburan di pusat perbelanjaan dan bertemu dengan ruang ganti perempuan? " 

"Jebakan itu sangat rumit..." 

"Jebakan macam apa yang harus aku buat untuk membuatmu melakukan tindakan mesum 
seperti itu! Oi, Muttsurini, jangan memberikan pandangan 'jadi alasan ini bisa digunakan 
juga', oke !? Tindakan Anda benar-benar menarik minat Anda! " 

"... Taktikmu sangat menakutkan, Yuuji." 

Anda harus mengatakan bahwa kemampuan orang yang dulu disebut jenius hidup sesuai 
dengan gelar sebelumnya. 

"Sungguh, dan kamu sekarang memberikan alasan yang tidak berdasar karena kamu 
cabul..." 

"Menurutku, kamu sudah luar biasa karena memanggil orang lain karena tidak berdasar 
ketika kamu memimpin seluruh kelompok tahun untuk mengintip ..." 

"Ayo makan, makan!" 

Yuuji pura-pura tidak mendengar snark Hideyoshi. Pria yang sangat hina. 

"Oh ya, kemana Himeji pergi?" 

"... Dia pergi membeli minuman." 

"Apa? Sudah Janken? " 

"Tidak, kami tidak melakukannya." 

"Dia keluar bahkan sebelum kita menghentikannya." 

"Betulkah? Jika dia ingin membeli minuman, saya ingin dia membeli minuman saya juga. " 
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"Jika itu Himeji-san, kupikir dia akan membelikanmu kembali, kan?" 

Kami terus mengobrol saat kami makan siang. 

Saat ini. Kok kok, suara ketukan ringan masuk ke telinga kita. 

"Maaf mengganggu makan siang semua orang, aku ingin bertemu dengan siswa bernama 
Himeji Mizuki." 

Suara yang tidak dikenal dan nada yang sopan --- siapa itu? 

Sepertinya Yuuji dan yang lainnya tidak tahu dan semua orang terlihat bingung. 

"Permisi." 

Saat kami menyelidiki ingatan kami, pintu terbuka, dan seseorang yang belum pernah kami 
temui sebelumnya memasuki ruang kelas. 

Orang itu sangat tinggi dan kurus, seseorang dengan wajah yang tampak halus dan mata 
sipit yang panjang, seorang siswa yang tampak keren. Waa... bukankah dia sudah terlalu 
tampan... 

"OI! SIAPA YANG MENGIZINKAN ANDA UNTUK DATANG !? " 

"KAMI AKAN MEMBUNUH ANDA!" 

"APA!? ANDA INGIN DIKIRIM KE RUMAH SAKIT !? " 

Begitu mereka tahu bahwa itu adalah anak laki-laki yang cantik, teman sekelas kami segera 
mulai bersumpah dengan kebencian. Penampilan yang benar-benar tercela ini benar-benar 
mengejutkanku, atau lebih tepatnya, membuatku tergerak. 

"Aku sangat menyesal. Saya tidak bermaksud membuat semua orang tidak bahagia. " 

Bocah cantik itu membungkuk dengan anggun saat dia meminta maaf. WOW! Itulah 
pertama kalinya saya melihat seseorang membungkuk seperti yang saya lihat di televisi. 

"PULANG, KAMU CUKUP!" 

"YA! SESEORANG SEPERTI ANDA HANYA AKAN MEMBUAT UGLINESS KAMI LEBIH JELAS! " 

"AKU SATU-SATUNYA ANAK CUKUP YANG DIBUTUHKAN DI KELAS INI!" 

Mungkin semua orang gelisah dengan keanggunan ini karena mereka semua sangat marah. 
Dalam hal ini, tidak ada yang akan percaya bahwa ini adalah sekolah terintegrasi. 

Bocah cantik itu mencoba menenangkan kegelisahan semua orang saat dia berkata, 
"Tidak... aku merasa setiap orang memiliki wajah imut seperti binatang." 
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"" "OI !! AYO PERGI KE LUAR DAN BERTANGKAP !!! "" " 

Apakah orang itu benar-benar berpikir bahwa dia dapat menghibur orang dengan kata-
kata ini? 

"Takashiro-kun, kamu belum membuat kemajuan dalam apa yang ingin kamu lakukan." 

Orang lain keluar dari belakang orang yang disebut Takashiro. Kali ini, ini adalah orang 
yang semua orang kenal. Orang itu memiliki sosok yang bagus di balik seragamnya dan 
gerakan anggota tubuh yang mempesona. Dialah yang membantu memunculkan ide untuk 
perwakilan kelas C Koyama sebelumnya--- "Kogure, senpai..." 

Halo, semuanya di kelas F. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Kogure-senpai sedikit mengangkat roknya dan membungkuk, nampaknya meniru orang 
bernama Takashiro itu. Tidak tidak tidak, biasanya berbicara, ini dilakukan dengan rok 
panjang. Jika Anda melakukan ini dengan rok pendek... 

"Tolong panggil kami anjing, ojou-sama." 

"Selamat datang di kebun binatang, Kogure-sama." 

"Hewan apa yang Anda ingin pengalaman yang menyenangkan?" 

Lihat, semua orang bingung sekarang. Betulkah. 

"Tidak, Nona Kogure dan saya tidak di sini untuk mencari hewan yang bahagia." 

"SIAPA YANG MEMBERITAHU ANDA UNTUK BICARA, HAR !?" 

"KAMI AKAN MEMBungkusMU DALAM MAT BAMBU DAN MEMBUAT ANDA, ANDA TAHU!" 

"KAMI BERBICARA DENGAN KOGURE-SAMA DI SINI, KAMU IDIOT !!" 

Eh, keributan ini benar-benar pemandangan yang indah. 

Kogure-senpai benar-benar mengabaikan keadaan jelek kelas kami saat dia berjalan ke 
arah kami dan berkata kepada kami dengan nada menyihir. 

"Ini tempat yang luar biasa, Yoshii-kun." 

" Kenapa kamu sengaja ke sini untuk kelas F? Sempai, kenapa aku tidak bisa melihat celana 
dalammu bahkan saat kamu mengangkat rok pendekmu? " 

"Tenang, Akihisa. Dia akan tahu di mana Anda mencari, dan Anda telah 
mencampuradukkan pertanyaan yang sebenarnya. " 

Sepertinya aku tidak bisa tenang di depan musuh yang mencoba menipu kita terakhir kali. 

"Itu karena aku tidak memakai pakaian dalam." 

"Dan kamu benar-benar menjawab pertanyaan itu !? Lagipula, apa maksudmu dengan tidak 
memakai !? " 

"SESEORANG MEMANGGIL AMBULANCE !! MUTTSURINI MEMILIKI KESULITAN NAPAS 
KARENA MIMISAN !! " 

BAGAIMANA, BAGAIMANA INI MUNGKIN !? APAKAH HUKUM MENGIZINKAN HAL 
TERSEBUT !? ATAU APAKAH INI NORMAL SETELAH KITA BERGERAK HINGGA TAHUN 3 !? 
DALAM KASUS ITU, SAYA PUNYA TUGAS UNTUK BELAJAR KERAS !! 
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Kogure-senpai tertawa pada kami saat dia melihat keributan ini, "Fufu, aku hanya 
bercanda. Semuanya, harap tenang. " 

"Mimisan akhirnya berhenti... sungguh, lelucon ini terlalu menakutkan." 

"Menurutku itu karena aku memakai celana dalam bersenar sehingga lebih sulit untuk 
melihatnya." 

"TIDAK BAIK! TIDAK ADA YANG MENYELAMATKAN KITA DI SITUASI INI! " 

Ada banyak hal di dunia ini yang tidak kita ketahui. Bukankah alasan mengapa kita 
dilahirkan di dunia ini untuk mengejar kebenaran ini? 

"... Nona Kogure, aku merasa topik ini lebih sulit untuk terus berlanjut denganmu." 

"Ya ampun, maaf, Takashiro-kun. Sepertinya saya berlebihan dengan lelucon saya. " 

Darah dapat terlihat berceceran di semua tempat, dan Muttsurini pasti berada di tengah-
tengah tumpahan darah yang seperti danau itu. 

"Lalu, kenapa kamu di sini? Kamu bilang kamu di sini untuk mencari Himeji, kan? " 

Yuuji berpura-pura terlihat tegar saat bertanya. 

"Ya, ada yang ingin saya katakan di sini, jadi saya ke sini untuk berkunjung. Namun, 
sepertinya dia tidak ada di sini. " 

Hm? Himeji-san? Apa yang senpai miliki dengan Himeji-san? 

"Ada yang ingin kau katakan pada Himeji? Apakah kalian berdua mencarinya? " 

"Tidak, aku hanya bisa mengatakan ini padanya sendiri." 

"Takashiro-kun, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak mengambil tindakan 
sendiri seperti itu?" 

Kogure-senpai mengomel. 

"Ahh... aku benar-benar tidak terbiasa dengan cara bicara yang sopan ini... bisakah kamu 
berbicara dengan cara yang biasa?" 

"Jika itu membuatmu tidak nyaman, izinkan aku untuk meminta maaf. Namun, Nona 
Kogure menyuruhku berbicara seperti ini. " 

"Hm? Apa maksudmu?" 

"Tunggu, Takashiro-kun, jangan katakan apapun yang tidak perlu---" 
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"Menurutnya, 'lebih pintar berbicara seperti ini'." 

"" "..." "" 

Seluruh kelas terdiam. 

Jadi 'Takashiro-senpai adalah sesuatu' yang Kogure-senpai coba sembunyikan adalah--- 
"Kamu adalah Takashiro, kan? Bukankah kamu cukup bodoh? " 

"Kenapa Takashiro-kun menjadi seperti ini? Jangan meremehkan Takashiro-kun seperti ini, 
Sakamoto-kun. Dia peringkat teratas di antara tahun ke-3. " 

"" "PERINGKAT TERTINGGI DI ANTARA 3RD TAHUN !!! ???" "" 

"Ya, saya menduduki peringkat pertama di antara tahun ketiga." 

Memang benar apakah itu tindakannya atau sikapnya yang halus, tidak mengherankan 
melihat pria ini memiliki nilai yang luar biasa. 

"Karena Nona Kogure mengatakan bahwa tidak ada yang akan mengatakan bahwa saya 
idiot yang mudah tertipu jika saya mendapat peringkat pertama." 

"Takashiro-kun, tolong anggap saja itu permintaan. Setidaknya katakan sesuatu yang bisa 
aku tutupi, ya? " 

Tapi sepertinya dia orang bebal. 

"Kami-baiklah ... bagaimanapun juga, jika kalian ada di sini untuk mencari Himeji, dia tidak 
ada di sini kan---" 

"Fuu... akhirnya mengambilnya kembali... sekarang aku bisa bersantai untuk saat ini --- apa 
yang terjadi !?" 

"Maaf membuat semua orang menunggu. Ada banyak orang di mesin penjual otomatis... eh, 
apa yang terjadi di sini? " 

Saat ini, Minami dan Himeji-san masuk ke dalam kelas. Keduanya melebarkan mata saat 
melihat kehancuran di kelas. Memang benar orang biasa akan kaget jika melihat ruang 
kelas berlumuran darah. 

"Apa kamu baik-baik saja hari ini? Nona Himeji Mizuki? Saya lupa menyebutkan beberapa 
kata yang dikatakan kepala sekolah kepada saya, jadi saya datang ke kelas ini. " 

Takashiro-senpai membungkuk dengan sopan, mengabaikan reaksi mereka. 

"Ah... Ta, Takashiro-senpai! Apa yang kamu lakukan di sini?" 

Dari sikap Himeji-san, sepertinya dia mengenal Takashiro-senpai. 
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"Permisi. Apakah akan menimbulkan masalah bagi saya untuk mengunjungi Anda di sini? " 

"Kita, yah, tentang itu... erm... kurasa aku sedikit terganggu daripada bermasalah..." 

Himeji-san menunjukkan ekspresi lemah saat dia berbalik menatap kami. Kenapa dia 
menunjukkan ekspresi seperti itu? 

"Ada apa, Himeji-san?" 

Tidak ada, aku baik-baik saja! 

Aku bertanya, tapi Himeji-san hanya menggelengkan kepalanya, dan yang bertanya 
sekarang adalah Minami. 

"Mizuki, apa kamu tahu senpai ini? Kata-kata kepala sekolah yang dia ucapkan barusan 
adalah ... " 

"Kukira aku kenal dia? Erm... " 

Mungkin Himeji-san tidak tahu harus menjawab apa karena dia tergagap. Kepala sekolah 
dan Takashiro-senpai... kombinasi ini benar-benar membuatku bingung. Hubungan macam 
apa yang mereka miliki? 

Saat aku merenung dengan keras, Takashiro-senpai menyela pembicaraan kami. 

"Nona Himeji Mizuki, kamu bisa bilang 'kita sedang menjalin hubungan resmi', bagaimana 
dengan itu?" 

"Eh? Takashiro-senpai dan kepala sekolah? " 

"..." 

"Takashiro-senpai, bisakah kau lebih elegan dalam kata-katamu? Kebodohanmu akan 
terlihat. " 

Himeji-san secara tidak sengaja mengeluarkan kata-kata kasar. Adapun Kogure-senpai, 
samar-samar aku bisa menebak bahwa dia akan mengatakan sesuatu yang ganas. 

"Er, erm, kepala sekolah dan ibuku adalah teman tenis..." 

"Menurutku kepala sekolah itu tidak tahu cara bermain tenis ..." 

"Ta-Takashiro-senpai adalah... yah... dia teman golf dengan ayahku!" 

"Nona Himeji Mizuki. Berbohong bukanlah hal yang baik. Saya tidak punya kebiasaan 
bermain golf. " 
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Untuk beberapa alasan, Takashiro-senpai dengan senang hati menghancurkan kebohongan 
Himeji-san. 

Dan kemudian, mungkin karena dia tidak tahu bagaimana melewati ini--- "Ah, auuu..." 

"Himeji-san?" 

"MAAFKAN SAYA-!" 

Himeji-san lari sambil menangis. Betulkah? Jadi Himeji-san kabur karena ini lebih dari yang 
bisa dia tangani, kan? 

"Sungguh, Mizuki itu, apa yang dia lakukan... aku akan mengejarnya untuk memeriksanya." 

Minami memberikan ekspresi masam saat dia mengikuti Himeji-san keluar dari kelas. 
Karena Minami sangat peduli pada orang lain, dia pasti tidak akan meninggalkan Himeji-
san sendirian seperti itu, ya? Aku harus menjaga hidungku dari ini dan menyerahkannya 
padanya dalam situasi ini. 

"Seperti yang diharapkan dari Nona Himeji Mizuki. Dia sangat imut bahkan ketika dia 
mengatakan kebohongan yang bisa dilihat melalui atau melarikan diri dengan cara yang 
bingung. " 

Takashiro-senpai terus mengangguk sambil melihat ke arah dimana Himeji-san dan 
Minami berlari keluar. 

Aku merasa kebohongan Himeji-san juga mudah dilihat. Kepala sekolah tahu cara bermain 
tenis? Ini tidak mungkin. 

"Dalam pemeran itu, hubungan samar antara kamu dan kepala sekolah lebih bisa 
dipercaya, Takashiro-senpai." 

Setelah saya mengatakan lelucon ini, 

"Hahaha, Yoshii Akihisa-kun, lelucon ini keterlaluan." 

Takashiro-senpai tertawa. Hm? Orang ini benar-benar bisa menerima lelucon. 

"Tidak, tidak, tidak, kepala sekolahnya adalah tipe penelitian, jadi mungkin dia sangat 
menyukai Takashiro-senpai peringkat atas tahun ketiga dan eye-catching." 

"Nona Kogure, apa yang harus saya lakukan? Jika nilai saya menjadi lebih buruk, orang lain 
akan berpikir bahwa saya mudah dibodohi. Tapi jika ini terus berlanjut, kepala sekolah 
akan benar-benar jatuh cinta padaku. " 

Takashiro-senpai secara serius mendiskusikan hal ini dengan Kogure-senpai. Eh? Apakah 
dia memperlakukan lelucon ini secara nyata? 
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"Takashiro-senpai, kau mudah dibodohi seperti biasanya. Yoshii-kun sedang bercanda 
denganmu. " 

"..." 

Takashiro-senpai terdiam sekarang. Tidak, saya tidak berniat berbohong padanya! 

"... Akan sangat bagus jika semua orang di dunia dapat dikendalikan seperti Nona Mizuki...." 

Gumaman ini sepertinya sangat serius. Berapa kali orang ini dibodohi? 

"Fuu... mudah tertipu... biarkan aku mencobanya." 

Yuuji bergumam sambil berdiri di depan Takashiro-senpai. 

"Takashiro-senpai, ya? Himeji dan gadis yang mengejarnya memiliki hubungan fisik 
terlarang. " 

"BAGAIMANA MUNGKIN! INI SUNGGUH..." 

"Tidak, ini benar. Pikirkan tentang itu. Penampilannya, dan kepribadiannya itu, namun dia 
belum punya pacar sampai sekarang, jadi itu artinya jawabannya sangat jelas kan? 
Bukankah kamu seharusnya bisa melihat ini sebagai peringkat teratas tahun ini? " 

"(GAK GAK GAK GAK) I-itu... benar. Saya bisa menebak ini, jadi saya tidak terguncang 
sekarang... " 

Ah, sepertinya dia sangat mudah tertipu. Biarkan aku mencoba. 

"Takashiro-senpai, sekolah ini sebenarnya terhubung ke dunia sihir, dan makhluk yang 
dipanggil dipanggil keluar dari gerbang yang terhubung." 

"Kalau begitu, akan ada masalah suatu hari nanti jika kita terus menggunakan makhluk 
panggilan, kan?" 

Luar biasa, bahkan saya bisa menipu dia dengan mudah. 

"Takashiro-senpai, sepertinya Hari Natal akan dibatalkan tahun ini karena kondisi ekonomi 
yang buruk." 

"Saya melihat. Kemudian saya harus menelepon gadis yang saya kencani sekarang dan 
membatalkan kencan dengan mereka. " 

"""PERGI KE NERAKA! KAMU MENAKUT !!! "" " 

"Mengapa kamu tiba-tiba melecehkanku?" 

"Takashiro-senpai, kudengar cowok dan cewek akan berganti seragam lain kali." 
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"Apa yang kamu katakan? Aku belum pernah mendengar itu sebelumnya. " 

"Tidak, buktinya ada, bukankah gadis itu mengenakan seragam sekolah laki-laki?" 

"... Begitu, seragam wanita... itu sedikit tidak ekonomis untuk mengganti seragam di tahun 
ketiga kita, tapi aku hanya bisa melakukannya jika ini yang diinginkan sekolah." 

"Saya sudah terlalu malas untuk membantah perlakuan ini ..." 

Semua kebohongan yang dibuat bisa menipu Takashiro-senpai. Situasi ini sangat buruk. 

"Ya ampun, ada banyak hal yang tidak saya ketahui. Sepertinya saya belajar beberapa hal 
dari kelas terburuk yang terkenal di sekolah. " 

"" "Ini semua bohong." "" 

"..." 

"Takashiro-kun, setidaknya katakan sesuatu sebelum pergi." 

"Aku punya urusan mendesak yang harus diurus. Permisi." 

Takashiro-senpai meninggalkan kelas, dan matanya bersinar-sinar. 

"Kenapa orang itu ada di sini?" 

"Siapa tahu? Sepertinya dia di sini untuk Himeji... " 

Ngomong-ngomong, sepertinya dia ada di sini untuk menyampaikan pesan dari kepala 
sekolah. 

"Lalu, Kogure-senpai, apakah ada yang kamu inginkan?" 

"Aku di sini hanya untuk menemani Takashiro-kun. Saya tidak tahu apa yang ingin dia 
lakukan. " 

Kogure-senpai memberikan senyum masam setelah mengatakan itu. 

"Kalau begitu, aku harus pergi. Maaf mengganggumu, tahun kedua. " 

Kali ini, Kogure-senpai tidak mengangkat roknya, tapi menyapa kami dengan sopan saat 
dia pergi. 

"Tidak ada biggies. Kami tahu bahwa tahun ketiga cukup menarik di sini. " 

Yuuji mungkin memikirkan sesuatu saat dia mengucapkan selamat tinggal padanya dengan 
cara yang sarkastik. 
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Kogure-senpai tersenyum. Sebelum pergi, dia berbalik dan berkata, "Izinkan saya 
meninggalkan beberapa kata terakhir. Sakamoto-kun, kamu akan mengalami kebangkitan 
yang brutal jika kamu meremehkan Takashiro-kun. " 

"Hn? Orang itu?" 

"Rencana yang memojokkan kalian selama perang melawan kelas C direncanakan oleh 
Takashiro-kun, tahu?" 

"" "!!!!!!" "" 

Kata-kata ini membuat kita merasakan ketegangan. 

Saya benar-benar lupa tentang itu. Ngomong-ngomong, aku sepertinya ingat mendengar 
bahwa Kogure-senpai bertanggung jawab untuk meneruskan strategi selama perang 
melawan kelas C, jadi orang yang merencanakannya adalah Takashiro-senpai! 

"Oi, senpai, apa yang terjadi?" 

Yuuji memberikan ekspresi tegas yang berbeda dari biasanya. 

Pertarungan itu benar-benar di luar ekspektasi Yuuji, dan kami terpaksa bertaruh pada 
akhirnya. Jika itu senpai yang memanipulasi pertandingan itu, Yuuji jelas tidak bisa 
membiarkan ini begitu saja. 

"Dengan kata lain, 'menjadi mudah tertipu' dan 'menjadi bodoh' adalah dua hal yang 
berbeda. Sampai jumpa. " 

Kali ini, Kogure-senpai pergi tanpa berbalik. 

"Kupikir rencana yang digunakan dalam pertempuran itu terlalu pintar untuk Nemoto dan 
Koyama ... jadi begitulah adanya." 

"Aku tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya, tapi sekarang dia menyebutkannya, 
strategi itu mungkin tidak memiliki salah satu dari dua gaya itu." 

Takashiro-senpai bisa membaca pikiran Yuuji. Dengan kata lain, bukanlah hal yang sulit 
baginya untuk membuat rencana itu. 

"Lalu, apakah penampilannya yang mudah tertipu adalah sebuah akting?" 

"Tidak, sepertinya itu wajar. Dia benar-benar menangis. " 

Saya benar-benar tidak tahu apakah Takashiro-senpai itu pintar atau bodoh. 

"... Aku khawatir tentang ini, tapi mari kita kesampingkan itu untuk saat ini. Selain itu, kelas 
A saat ini lebih penting dari ini. " 
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"Itu benar." 

"... Ada prioritas." 

"Um. Mari pikirkan sisanya setelah perang. " 

Kami menyelesaikan percakapan kami dengan Yuuji dan melanjutkan makan siang kami. 

☆ 

"Hei, Mizuki, apakah ada yang mengganggumu?" 

"Hei? Saya, saya tidak terganggu, Anda tahu? " 

"Tidak ada gunanya berbohong, Mizuki. Kebohonganmu mudah dilihat. " 
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"Uu... e, biarpun kamu bilang begitu, Minami-chan, kamu terlihat lebih aneh. Kamu lebih 
mengkhawatirkan daripada aku! " 

"Ah... ahahahaha. Saya baik-baik saja, saya berhasil menghadapinya! " 

"A-aku juga baik-baik saja. Tidak perlu khawatir! " 

"Jadi itu artinya sudah beres, kan?" 

"... Menurut rencananya, itu akan diselesaikan setelah beberapa saat." 

"Setelah beberapa saat akan berarti..." 

"Setelah kita mengalahkan kelas A, semua orang akan memiliki akhir yang bahagia." 

"Fm... jadi kita hanya perlu menang untuk menyelesaikan ini?" 

"Iya!" 

"Maaf, tapi kamu tidak terlibat dalam hal buruk atau aneh, kan?" 

"Iya!" 

"Betulkah? Karena kamu berkata begitu, Mizuki, aku akan mempercayaimu. " 

"Maaf membuatmu khawatir..." 

"Jangan khawatir tentang ini... ngomong-ngomong, ini benar-benar terasa seperti turnamen 
pemanggilan selama festival musim panas yang sejuk." 

"Memanggil turnamen?" 

"Iya. Anda memiliki sesuatu yang mengganggu Anda, Mizuki, dan saya bertanya kepada Anda 
dan Anda mengatakan bahwa menang bisa menyelesaikan segalanya pada akhirnya. " 

"Ahh..." 

"Bukankah itu mirip?" 

"Kamu benar..." 

"... Ini benar-benar... terasa seperti... saat itu..." 
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Volume 10 Chapter 4 

Pertanyaan Keempat 
Mohon jawab pertanyaan berikut: 

Tolong beri idiom untuk baris ini 'berlebihan dan tidak perlu'. 

Selain itu, gunakan idiom untuk membuat kalimat. 

Jawaban model: 

Idiom: Memukul lalat dengan palu godam. 

Contoh: Menggunakan payung untuk menghalangi matahari pada hari berawan seperti ini 
seperti menepuk lalat dengan palu godam. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

'Idiom: Sakamoto Yuuji memiliki pacar yang cantik.' 

Komentar Sakamoto Yuuji: 

KELUAR DAN PERANG !!! 

Jawaban Sakamoto Yuuji: 

'Kalimat: Membiarkan Yoshii Akihisa belajar tentang pendidikan kesehatan pada dasarnya 
adalah menepuk lalat dengan palu godam' 

Komentar Yoshii Akihisa: 

ANDA PUNYA NIKMAT! BAWA ITU!!! 

"Kalau begitu, saya akan menjelaskan strateginya untuk sore ini." 

Setelah banyak peristiwa yang terjadi di istirahat siang yang sibuk ini, hanya tersisa 10 
menit lagi, dan kami semua berkumpul di meja Yuuji saat kami memulai pertemuan. 

Rapatnya dimulai, tapi... 

"Hanya Minami dan aku?" 

"Ya. Saya memberi tahu yang lain tentang rencananya ketika Anda pergi ke kelas C, dan 
saya mengingatkan mereka sebelum makan siang. " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Betulkah? Jadi itu sebabnya dia datang terlambat mencari kita. 

"Tetapi jika Anda ingin selesai menjelaskan sesuatu kepada semua orang, saya tidak perlu 
melakukan ini. Tidakkah kamu harus melakukan sesuatu dua kali? " 

"Saya tidak keberatan. Ini adalah proses yang penting. " 

"Eh? Apakah itu benar-benar penting? " 

Tidak peduli apa, aku hanya merasa dia hanya mempermainkanku... 

"Sakamoto, aku mendengar penjelasanmu di pagi hari." 

"Kamu mendengarkan, Shimada, tapi kamu tidak pernah benar-benar membayarnya, kan?" 

"... Aku tidak bisa menyangkal itu." 

Minami mengatakan itu dengan menyeringai. Sepertinya dia sudah kembali normal, jadi 
apa yang dia khawatirkan sudah beres, bukan? Pokoknya, syukurlah. 

"Juga, ada sesuatu yang aku lupa memberitahumu, Shimada. Dengarkan juga, Akihisa. Ini 
ada hubungannya denganmu. " 

"Oh? Kedengarannya mencurigakan. " 

"Nah, jangan khawatir dengan detail kecil. Saya akan menjelaskan strateginya di sini. " 

"Baiklah kalau begitu." 

Karena Yuuji, yang bertanggung jawab atas ini, berkata demikian, aku tidak perlu khawatir. 
Bagaimanapun, kami harus fokus pada pertarungan di sore hari. 

"Mengenai strategi sore kami, pertama-tama kami akan mencoba menarik garis di jalur 
penghubung ke belakang untuk memikat lawan. Kami melakukan ini untuk mencoba dan 
memaksa lawan menjauh dari markas mereka. " 

"Pancing mereka dari markas mereka? Dengan kata lain, kami akan menggunakan 
kesempatan ini untuk... " 

"Un, selesaikan ini sekali dan untuk selamanya." 

Kata-kata Yuuji membuatku merasa tegang. 

Momen menentukan yang kami tunggu selama lebih dari setengah tahun akan terjadi. 
Memikirkan hal ini, saya secara alami tegang. 

"Lalu, bagaimana kita akan menyerang dimana Kirishima-san berada?" 
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"Berdasarkan rencana, saya berniat untuk bergegas ke gedung baru dari level lain. Saya 
meminta Muttsurini untuk bersiap-siap untuk ini. " 

"Dapatkan tangga atau apa?" 

"Ya, sesuatu seperti itu." 

Jika itu Muttsurini, dia pasti bisa menyelesaikan ini tanpa ada yang menyadarinya, dan 
mungkin tidak ada yang akan menyadarinya saat dia mempersiapkan ini dan menyebabkan 
rencana kita diketahui. 

Apa gerakan spesifiknya? 

"Mereka ada dua. Anda bertanggung jawab atas yang kedua... tapi, saya akan menjelaskan 
sisi utamanya. " 

"Baik." 

"Kekuatan utama ada di tingkat 4, dan mereka akan berpindah dari ruang kelas 3-D ke 
ruang kelas 2-D." 

"Eh? Kelas D? Bukan kelas C? " 

Ide yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya membuat saya bertanya kembali. Selama 
perang pemanggilan baru-baru ini, kelas D adalah satu-satunya kelas yang tidak memiliki 
pergerakan, jadi mereka masih menggunakan kelas D. Saya tidak berharap ruang kelas D 
terlibat dalam rencana ini. 

"Tujuan kami adalah menjadi kelas A, jadi mengapa kami mengalahkan kelas C dan kelas E? 
Ada banyak alasan untuk ini, dan salah satunya adalah ini. Adapun mengapa kita tidak 
bertarung dengan kelas D... " 

"Karena tidak perlu bertengkar?" 

"Jarang sekali bagimu untuk mengatakan ini dengan benar, Akihisa. Berdasarkan ini, poin 
utamanya bukanlah mengapa kami menyerang kelas C dan kelas E, tapi juga 'mengapa 
hanya kelas D yang aman'. " 

Kami bertarung melawan kelas D dua kali, perang pemanggilan pertama setengah tahun 
lalu dan waktu setelah kamp belajar. Kedua perang itu berakhir seri. Bagi kami kelas F, jauh 
lebih mudah untuk berbicara dengan kelas D karena mereka memiliki lebih sedikit dendam 
dengan kami daripada kelas B, C, dan E. 

"Saya melihat. Kelas waspada tentang banyak hal. Jika mereka melihat kita muncul di kelas 
D, mereka pasti akan terkejut. " 
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Kami pindah dari kelas F ke kelas C, dan sekarang kami berada di ruang kelas E. Artinya, 
sebelumnya kelas F tinggal di tiga ruang kelas. Sebuah kelas mungkin berpikir bahwa kami 
melakukan sesuatu pada ruang kelas ini, jadi mereka harus sangat waspada terhadap kami. 
Dalam situasi ini, kelas A pasti akan shock jika musuh keluar dari kelas D yang tidak 
dipertahankan. 

"Kita akan mengumpulkan sebagian besar pasukan kita di ruang kelas D ini, dan menurut 
rencana, Hideyoshi dan aku akan berada di sini." 

Yuuji membuka daftar nama, dan ada sekitar 15 nama di dalamnya. Saya melihat. Itu 
kekuatan yang cukup besar jika kita mempertimbangkan angka-angka yang tertinggal 
untuk kita. 

"Tapi apakah tidak apa-apa mengumpulkan begitu banyak orang? Ruang kelas D hanya 
seukuran ruang kelas biasa tidak seperti yang lainnya. " 

Itu sebabnya kami memiliki kesepakatan sebelumnya. 

"Ah masa?" 

Kalau hanya pindah tangga, tidak perlu bernegosiasi. Tapi kita membutuhkan kelas D 
untuk membuka jendelanya dan memberi jalan bagi kelas F untuk mengisi daya di kelas A. 
dalam angka. Jadi Yuuji sudah bernegosiasi dengan kelas D untuk tujuan ini, kan? " 

"Oh ya, Yuuji. Apa kondisi kelas D yang dibuat? Bahkan jika mereka senang bernegosiasi, 
mereka tidak mungkin begitu saja menyetujui permintaan kita seperti itu, kan? " 

"Ah, aku juga agak khawatir tentang itu." 

Karena kita akan menggunakan seluruh ruang kelas D, ada harga relatif yang harus kita 
bayar. 

"Mengenai kondisi yang kami angkat, saya hanya memberi tahu siswa kelas D bahwa 'kami 
berniat menggunakan monitor besar di ruang kelas A untuk menonton Ero-DVD'. Mereka 
yang menentang ini akan lenyap. " 

"Orang-orang kelas D sama seperti kalian..." 

Memang benar, sejak kamp belajar, kami memiliki semacam chemistry yang luar biasa 
dengan mereka. 

"Lalu, aku memberi tahu gadis-gadis kelas D bahwa 'Shimada akan bisa tinggal di gedung 
yang sama', dan mereka setuju." 

"TUNGGU SEBENTAR! SAKAMOTO! SAYA BERPIKIR SANGAT BEBERAPA GADIS YANG 
AKAN BERPIKIR DENGAN CARA INI! " 
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Pikiranku langsung memikirkan seorang gadis dengan kuncir bor kembar. 

"Tapi Yuuji, Minami benar. Bahkan jika Shimizu-san setuju, ini tidak mewakili seluruh 
pandangan kelas D. " 

"Eh, ini agak sulit untuk dikatakan, tapi..." 

"??? Ada apa, Sakamoto? " 

"Mungkin karena Shimizu telah mencuci otak --- mengoreksi, mendidik mereka, sebagian 
besar gadis kelas D memiliki perasaan yang sangat baik terhadap Shimada." 

"SAYA, SAYA TIDAK BISA MENDENGAR APA PUN! JEPANG SULIT SULIT! " 

"Juga, beberapa gadis langka senang mereka 'bisa berada di kampus yang sama dengan Aki-
chan'." 

"SAYA TIDAK BISA MENDENGAR APA PUN! JEPANG SANGAT SULIT! " 

Kelas D tampaknya mengalami beberapa masalah serius, begitu serius sehingga saya 
langsung merasa bahwa mungkin lebih baik bagi kita untuk tidak pindah ke gedung 
sekolah baru. 

"Begitulah adanya. Jadi penggerebekan di ruang kelas D tidak akan menjadi masalah. " 

"Tapi ada banyak masalah bagiku..." 

Tapi bagi saya, saya pikir itu harus sama seperti sebelumnya... saya rasa? 

"Kesampingkan itu untuk saat ini, jika serangan kelas D adalah kekuatan utama, bukankah 
lebih baik bagi Himeji-san dan Minami untuk pergi juga?" 

"Un, itu benar. Jika memungkinkan, saya ingin mengajak Himeji dan Shimada. " 

"Apakah ada alasan mengapa Anda tidak melakukannya? Seperti kita harus menahan 
musuh di jalur penghubung atau semacamnya? " 

"Ini salah satu alasannya. Tapi alasan terbesarnya adalah bagaimana kita akan menyerang 
ruang kelas D. " 

"Ah... begitu..." 

Himeji-san tidak terlalu atletis. Agak sulit baginya untuk naik dan turun di luar gedung 
sekolah. Bahkan jika dia bisa melakukannya, tidak cocok baginya untuk mengambil bagian 
dalam rencana yang membutuhkan kecepatan ini. 

"Eh? Tapi Minami seharusnya baik-baik saja. " 
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"Itulah kenapa aku meminta kamu untuk berpikir? Kami turun dengan tangga, tapi 
Shimada memakai rok! " 

"Eh? Anda khawatir tentang ini? Tidak kusangka kau begitu sopan, Sakamoto--- " 

"---Mereka yang datang semuanya akan menjadi sampah." 

"Itu benar." 

"... Apa yang kalian perlakukan sebagai...?" 

Dalam hal ini, semua orang akan memperebutkan tempat di bawah Minami, dan mereka 
akan bersemangat setelah melihatnya sebelum menjadi sampah. Pertimbangan Yuuji di sini 
agak bijak. 

"Dan aku akan merasa agak menyesal tentang ini." 

"Eh? Aki, ini... maksudmu kau tidak ingin milikku dilihat oleh orang lain, kan? " 

Semua orang mengambil bagian dalam hal yang menyenangkan, dan saya harus melakukan 
sesuatu yang lain. Tidakkah akan menyedihkan bahwa aku diabaikan oleh semua orang? 

"Tunggu tunggu, tunggu sebentar, Aki. Erm... " 

Minami melonggarkan kait di roknya dan membuang muka. Apa yang dia lakukan? 

"Tidak tidak hari ini! Mungkin lain waktu!" 

"Hm?" 

Minami melakukan sesuatu yang ambigu. 

"Shimada, kamu..." 

"Eh? Ah, tidak! Bukan seperti ini! Aku, aku hanya sedikit bingung, jadi... " 

"Yah, karena kamu adalah anggota kelas F..." 

"Uu... untuk beberapa alasan, aku merasa kamu menyebutkan sesuatu yang benar-benar 
tidak ingin aku dengar..." 

Lalu, jalan lainnya. 

"Un, kumohon." 

Yuuji mengabaikan Minami yang sedih sambil terus menjelaskan. 
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Saat ini, kita berbicara tentang misi yang diberikan kepada saya, jadi saya harus mengingat 
semua yang Yuuji katakan. Harus mendengarkan! 

"Sisi Anda hanya memiliki satu misi, untuk mengambil kepala Shouko." 

"Eh? Bukankah ini yang harus kamu lakukan, Yuuji? " 

Berdasarkan apa yang kita katakan sebelumnya, kupikir Yuuji akan pergi ke Kirishima-san. 

Menanggapi pertanyaanku, Yuuji dengan santai menganggukkan kepalanya dan berkata, 
"Un, itu kekuatan utama, tapi kami hanya pasukan umpan. Antara aku, Himeji dan 
Muttsurini, orang yang benar-benar akan menghadapi Shouko dan menjatuhkannya 
adalah--- " 

☆ 

"... Pilihan sebenarnya adalah Tsuchiya." 
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"Muttsurini-kun? Bukan Sakamoto-kun atau Mizuki-chan? " 

"... Un" 

"Prez, kenapa kamu begitu yakin? Selain Sakamoto-kun, kurasa kita tidak bisa mengabaikan 
Himeji-san. " 

"... Yuuji pasti akan menggunakan taktik yang memiliki tingkat keberhasilan yang lebih 
realistis." 

"Memang benar bahwa satu-satunya cara realistis untuk mengalahkan Kirishima-san 
sekarang adalah pendidikan kesehatan Tsuchiya-kun." 

"Tapi sebelumnya, apa yang membuatmu yakin bahwa Sakamoto-kun akan menggunakan 
taktik yang berpeluang lebih tinggi untuk berhasil?" 

"... Kelas F telah mempersiapkan pertempuran ini sejak lama, jadi mereka sangat termotivasi 
sekarang. Juga, mereka tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menantangku. 
" 

"Jadi mereka akan fokus pada Tsuchiya-kun yang bisa cepat menang?" 

"... Un, juga, Yuuji mungkin tidak menyadarinya --- tapi perasaan kalah di saat-saat terakhir 
setengah tahun lalu masih ada di pikiran Yuuji." 

"Jadi itu sebabnya dia akan memilih peluang pasti untuk menang saat melawanmu di 
pertarungan terakhir, prez?" 

"... Un." 

"Saya melihat. Saya mengerti sekarang." 

"Un... tapi aku merasa Mizuki-chan dan Sakamoto-kun juga menakutkan ~" 

"... Tidak apa-apa. Mizuki dan Yuuji kuat, tapi--- " 

"Tapi?" 

"---Aku mungkin masih lebih kuat dari mereka." 

☆ 

"Tidak apa-apa bertaruh pada Muttsurini, tapi bagaimana kita akan mengirimnya ke 
Kirishima-san?" 

"Aku akan memanfaatkan ruang kelas C." 

"Jadi kamu masih menggunakan kelas C pada akhirnya?" 
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Kupikir alasan mengapa Yuuji mengambil kelas C adalah untuk menyembunyikan niat 
menyerang dari kelas D. 

"Lawan kita adalah kelas A. Ada kebutuhan yang pasti untuk melakukan ini. " 

Bagaimanapun, Yuuji akan mengejutkan kelas A dengan muncul dari kelas D. Saat lawan 
mencoba melawan kelompok Yuuji, Muttsurini dan aku akan melawan Kirishima-san. 
Tentu saja, Yuuji mungkin mempertimbangkan untuk menyerang Kirishima-san secara 
langsung. 

"Akihisa, tugasmu adalah mengirim Muttsurini ke Shouko." 

Yuuji berkata padaku. Urutan ini pada dasarnya hanya tentang apa yang saya harapkan. 

Dalam situasi ini, jika Yuuji ingin aku mengalahkan Kirishima-san, aku akan diganggu. 
Biarpun aku memiliki keuntungan besar dalam kendali, aku tidak mungkin mengalahkan 
Kirishima-san. 

"Kalian harus memasuki ruang kelas 2-C dari ruang kelas 3-C dan menyerang ruang kelas 
A. dari sana." 

"Tidak, tidak, tidak, Yuuji, tunggu sebentar. Serangan apa? Anda mungkin mengatakannya 
dengan sederhana, tapi menurut Anda berapa banyak lawan dari kelas C ke kelas A? " 

Jika kelompok Yuuji bertarung di depan ruang kelas D, pasti akan ada banyak lawan di 
koridor dari ruang kelas C ke ruang kelas A. Bahkan aku dengan kekuatan seranganku yang 
lemah tidak mungkin bisa memotong begitu saja, apalagi Muttsurini yang mengincar 
dengan ketat. 

Tapi Yuuji hanya menertawakannya dengan santai karena dia tidak peduli dengan 
kekhawatiranku. 

"Oi oi, Akihisa. Sudahkah kamu lupa?' 

"Eh? Lupa tentang apa? " 

"Bukankah kamu menyerang ruang kelas B dalam situasi yang sama?" 

"Situasi serupa? Jangan beritahu aku... " 

Setengah tahun yang lalu, Yuuji ingin aku menyerbu kelas B, jadi aku menyerang dari kelas 
D. Metode yang saya gunakan adalah- 

"Hancurkan dinding kelas C." 

"Apakah kamu serius?" 
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Menghancurkan dinding di antara ruang kelas --- bahkan menurutku ini terlalu gila. Saya 
sangat meminta maaf saat itu, dan akhirnya berhasil mendapatkan pemahaman sekolah. 
Apa yang akan terjadi pada saya jika hal yang sama terjadi di lain waktu...? 

"Tenang, kamu pasti tidak akan dimarahi oleh guru." 

Benarkah? 

"Un. Saya merusak dinding agar lebih mudah dihancurkan. Sepertinya sudah diperbaiki. " 

"Kamu ... kamu benar-benar melakukan hal seperti itu ..." 

Ini terlalu merepotkan bahkan bagi Yuuji... apa dia berniat memenangkan perang ini 
apapun yang terjadi? " 

"Jika itu adalah dinding yang dapat dihancurkan dengan mudah, itu pasti akan terlihat, jadi 
aku membiarkan beberapa tingkat kekerasan tetap utuh. Namun, ini tidak akan 
menimbulkan banyak kesulitan bagi Anda. " 

"Un, jika tidak apa-apa jika aku mengandalkan kekuatan dari monster yang dipanggil." 

Selain itu, saya menghancurkan tembok baru sebelumnya. 

"Di samping catatan, dinding yang saya rusak ada di sisi kanan papan tulis, dekat 
permukaan dengan kalender menyala." 

"Oke, dekat kalender di sisi kanan tembok, kan?" 

"Ya. Setelah tembok hancur, langsung serang ke kelas A. Tahan lawan yang Anda lihat di 
depan Shouko dengan yang lainnya di sekitar Anda. Adapun cara untuk membuka jalur, 
gunakan gerakan itu melawan kelas C. " 

Langkah melawan kelas C mungkin adalah melompat ke lawan tanpa peduli mati dalam 
pertempuran dan membuka jalan untuk pertempuran dalam sekejap. 

"Jadi taktik yang digunakan untuk melawan kelas C adalah yang dirancang untuk ini..." 

"Agak. Saya sebenarnya ingin menyembunyikan gerakan ini sehingga kelas A tidak akan 
mengetahuinya. Namun di sisi lain, bukan ide yang buruk untuk mempraktikkannya dalam 
pertempuran. Juga, kelas A dan kelas B sedang mengalami pertempuran sengit, jadi langkah 
ini mungkin tidak akan terungkap jika kita beruntung. " 

Yuuji menambahkan. 

"Ngomong-ngomong, Sakamoto, aku mungkin sudah lupa, tapi bagaimana dengan guru 
pendidikan kesehatan? Aku merasa karena lawan waspada terhadap Tsuchiya, mereka 
pasti akan mengawasi kemana arah pergerakan guru pendidikan kesehatan, kan? " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Minami meletakkan jarinya di bawah dagunya saat dia bertanya. Saya belum sepenuhnya 
menyadari hal ini, tetapi pertanyaan Minami adalah logis. 

"Guru pendidikan kesehatan akan ikut dengan kita. Setelah kami menang menggunakan 
mata pelajaran lain, saya akan membiarkan dia pergi ke kelas A. " 

"Jadi kita harus bertanya pada guru sebelumnya?" 

"Ya. Selain itu, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa kami tidak dapat mengirim guru 
terlebih dahulu. Saya akan menemukan kesempatan untuk membiarkan guru pendidikan 
kesehatan pergi ke Shouko. Begitu Muttsurini sampai di sana, saya akan memintanya untuk 
membuka bidang pemanggilan. " 

Saya melihat. Jika kelompok Yuuji membawa guru pendidikan kesehatan, lawan akan 
waspada terhadap Yuuji. Orang ini benar-benar memikirkan banyak hal. 

"Eh? Tapi bagaimana dengan guru selain guru pendidikan kesehatan. " 

Jika Yuuji dan yang lainnya berada di ruang kelas D untuk mengalihkan perhatian, mereka 
akan membutuhkan guru dari mata pelajaran selain pendidikan kesehatan. Namun, hanya 
Ooshima-sensei dan Ironman yang memiliki kemampuan untuk masuk dari jendela. 
Ironman mengawasi di ruang remedial, jadi Ooshima-sensei satu-satunya yang bisa 
mengikutinya. Dalam hal ini, mereka tidak akan bisa bertarung menggunakan mata 
pelajaran selain pendidikan kesehatan. 

Menghadapi pertanyaanku, Yuuji menyeringai licik seolah dia baru saja berhasil, dan 
berkata, "Tentu saja ada seorang guru di sini. Guru sedang belajar di kelas D. " 

"Eh? Itu berarti..." 

"Alasan mengapa saya memilih untuk menyerang pada saat kelas dibubarkan bukanlah 
untuk mencegah kelas D mengganggu pelajaran, tetapi untuk menangkap guru yang selesai 
mengajar. 

Siasat licik Yuuji membuatku terkesima. 

Dalam penyerangan ini seperti akrobatik, jika ada guru pendidikan kesehatan, mereka akan 
menganggap lawannya akan bertempur menggunakan pendidikan kesehatan. Jika itu 
masalahnya, lawan pasti akan memeriksa apakah Muttsurini ada. Namun, ini hanyalah 
umpan. Faktanya, Muttsurini akan menunggu di ruang kelas C bersamaku, dan ruang kelas 
D akan berperang menggunakan mata pelajaran selain pendidikan kesehatan. Dalam 
pemeran itu, lawan tidak akan punya waktu untuk khawatir dengan Muttsurini yang 
muncul di sisi lain. 

"Ah. Jadi guru kelas C seharusnya memiliki situasi yang sama, bukan? " 
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"Ahh. Guru bahasa Inggris Endou ada di sana, jadi biarkan dia mengizinkanmu memanggil 
monster panggilmu. " 

Guru bahasa Inggris Endou-sensei adalah guru wanita yang baik dan mudah diajak bicara. 
Saya mungkin harus meminta maaf untuk ini, tetapi tidak ada yang lebih cocok daripada 
dia dalam situasi di mana saya harus 'menghancurkan tembok' ini. Jika saya dengan paksa 
bertanya padanya 'Kami sedang mengadakan perang pemanggilan. Tolong izinkan saya 
untuk memanggil 'di sini, dia pasti akan mengizinkan kami. 

"Itulah alasan mengapa kami memilih hari ini..." 

"Agak. Tahun ke-3 belum ada, jadi tingkat ke-4 benar-benar kosong; Juga, guru bahasa 
Inggris Endou ada di sekitar kelas 2-C, dan hari ini satu-satunya hari dengan kondisi yang 
sempurna. " 

Sekarang aku akhirnya mengerti kenapa Yuuji memeriksa jadwal kelas lain. 

Bahkan jika jam malam perang pemanggilan dihapus lebih awal, Yuuji mungkin tidak akan 
menantang kelas A sebelum hari ini. Bagi kami, hari ini adalah hari yang sangat bermanfaat 
bagi kami... tidak, bukan itu. itu karena Yuuji datang dengan strategi 'yang membuat 
kondisinya sangat menguntungkan'. 

"Sebagai catatan, status linkway harus tetap sama. Akan mencurigakan jika kita mulai 
mundur setelah istirahat tengah hari berakhir, jadi kita akan berpura-pura bahwa kita 
dipaksa mundur karena perbedaan poin. Meski begitu, kami terpaksa mundur sejak awal. " 

Yuuji melanjutkan. Mau bagaimana lagi jika perbedaan kemampuan di kedua sisi terlihat 
jelas tanpa strategi baru. 

"Kalau begitu, itu untuk strategi sore hari. Apakah ada pertanyaan?" 

"Sakamoto. Jika Mizuki dan aku baik-baik saja, bisakah kita pergi menyerang kelas A juga? " 

"Tentu saja. Tapi Anda harus menahan musuh yang melawan kekuatan utama sebagai 
prioritas. " 

Sebuah kelas mungkin merasa bahwa Minami dan yang lainnya hanyalah umpan, jadi 
mereka tidak akan menugaskan pasukan di sana. Dalam hal ini, mereka akan bisa 
menggunakan kekuatan Himeji-san untuk menyapu lawan dan membuka jalan seperti 
gerakan melawan kelas C. Kemudian, Minami dan Himeji-san akan bisa bergegas ke 
Kirishima-san. Selama kelas A mengungkapkan pembukaan di suatu tempat, kita akan bisa 
mengalahkan mereka dari sana. Hal-hal akan menjadi menarik di sana. 

"Apakah Hideyoshi dan Muttsurini sudah kembali? Sempurna," 

Yuuji melihat ke pojok kelas. Aku juga melihat ke atas, dan melihat bahwa Hideyoshi dan 
Muttsurini masuk dari pintu belakang dan duduk. Apakah mereka pergi ke toilet? 
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"Mizuki juga kembali." 

Himeji-san juga berada di belakang kursinya. Semuanya disini. 

"Baik! Semuanya, dengarkan! Pergilah ke tempat Anda bertanggung jawab sebelum 
istirahat! Kalau begitu, kita akan mencapai klimaks perang ini! " 

"" "OHHHH !!!" "" 

Raungan yang menggema di kelas berdering, dan perang pemanggilan kami melawan kelas 
A berlanjut. 
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Volume 10 Chapter 5 

Pertanyaan Kelima 
Mohon jawab pertanyaan berikut: 

Harap hitung luas wilayah yang diarsir. Gunakan π sebagai konstanta lingkaran. 

 

Himeji Mizuki menjawab: 

Asumsikan jari-jari lingkaran kecil adalah r, dan keliling as. 

ℓ = 2πr 

Pertanyaan menanyakan luas antara radius 1 dan 3, jadi kita akan menyebutnya 'S'. 

 

Oleh karena itu, jawabannya adalah 8π. 

Komentar Guru: 

Dijawab dengan baik. Ini adalah pertanyaan standar untuk area. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

Iπ[12] 

Komentar Guru: 

Sudah lama sejak saya merasa pembuluh darah saya pecah. 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

Oπ [13] 

Komentar Guru: 

Datanglah ke ruang konseling. Saya ingin mendengar penjelasan Anda. 

Setelah menyelesaikan pertemuan strategis kami, kami semua merasa sangat termotivasi, 
yang menanti kami adalah tes pengisian ulang karena kami harus mengisi kembali tanda 
yang hilang sebelum tengah hari. 
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"..." 

Masih banyak pertanyaan yang tidak bisa saya mengerti, jadi saya akan mencoba 
menjawab dengan kemampuan terbaik saya. 

Jawab, lewati, jawab, lewati, jawab separuh, lewati, lewati, lewati 

Saat saya terus menulis, kesulitan pertanyaan menjadi semakin sulit. Sepertinya 
pertanyaan di belakang adalah pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, jadi saya melompat 
kembali ke depan untuk menjawab. 

"(Coretan coretan coretan coretan coretan coretan)" 

"(Coretan coretan coretan coretan coretan coretan)" 

Minami dan Himeji-san ada di dekatku, Minami mengisi poin matematikanya, dan Himeji-
san mengisi poin chemistry-nya. Keduanya menulis dengan pena yang menempel di tangan 
mereka. 

Berbahaya membiarkan keduanya meninggalkan garis depan, tapi ada alasan bagus 
mengapa kami melakukan ini. 

Minami mengikuti tes pengisian ulang karena poin subjek terbaiknya telah habis. 

Himeji-san ikut serta dalam tes pengisian ulang karena kami mendengar Kubo-kun 
mengikuti tes pengisian ulang. 

Kami membutuhkan kekuatan Himeji-san untuk menghentikan serangan kuat Kubo-kun, 
jadi Himeji-san sedang melakukan tes pengisian ulang saat ini. 

"Ono, Asaga, Mitarai, pergi ke tingkat kedua untuk standby. Coba dan lawan menggunakan 
subjek gabungan. Mereka mengganti subjek tiga kali, jadi seharusnya ada cukup banyak 
musuh dengan poin gabungan yang habis. Juga, saya harap Anda bisa mencoba dan membuat 
beberapa tindakan besar untuk memikat mereka. " 

"" "Dimengerti." "" 

"Saitou, bawa guru fisika ke dekat tangga. Saya akan menggunakan pengalihan untuk 
membuat mereka berpikir subjek akan diubah ke fisika dan mengubah anggotanya. " 

"Setuju." 

"Setelah Saitou mengambil tindakan, Watarai, bersiaplah dan ubah topik pembicaraan ke 
sejarah dunia. Harada, ikuti tindakan mereka dan pimpin bala bantuan dengan Manaka, 
Mutou, Watanabe. " 
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Yuuji terus memberi perintah satu demi satu karena suaranya bisa terdengar dari jauh. Dia 
belum pernah memberikan perintah sedetail itu dalam pertarungan kami sebelumnya, dan 
ini menunjukkan betapa kuatnya lawannya. 

Namun, ini juga berarti bahwa kami --- yang tidak diperlakukan dengan serius ketika kami 
menantang kelas D untuk berperang setengah tahun yang lalu --- sekarang dapat melawan 
kelas A yang kuat ini sebagai lawan secara langsung. 

Kami --- yang dipandang sebagai sekelompok idiot setengah tahun lalu --- telah 
mendapatkan kekaguman dari semua rekan kami Saat saya memikirkan hal ini, tangan saya 
yang memegang pena menjadi sedikit lebih kuat. Mungkin ini pertama kalinya aku merasa 
perang pemanggilan itu menarik. 

Tes pengisian ulang berlangsung cukup lama. 

"Fuu ~ akhirnya berakhir..." 

Setelah pemeriksaan kedua selesai, tes pengisian bahasa modern saya selesai. Nilaiku 
harus sama. Sekarang, setelah saya menyerahkan naskah saya kepada guru untuk dinilai--- 
"SAKAMOTO !! KUBO MUNCUL !!! " 

Saat ini, intel ini datang ke telinga kami. 

"Kubo? Orang itu pasti butuh waktu sebelum dia bisa kembali ke medan perang. " 

Mendengar laporan itu, Yuuji langsung mengernyit. 

Himeji-san masih menjalani ujian, tapi Kubo-kun sudah kembali ke medan perang. Ini 
sendiri aneh karena Himeji-san melakukan tes pengisian ulang pada saat yang sama 
dengan Kubo-kun untuk melawannya, jadi mereka berdua harus kembali ke medan perang 
pada waktu yang sama. 

"Tidak, itu pasti Kubo! Pokoknya, cepat dan kirim bala bantuan! " 

Namun berdasarkan laporan tersebut, Kubo-kun sepertinya sudah kembali ke medan 
pertempuran. 

Keduanya mengikuti tes pada waktu yang sama, tetapi keluar pada waktu yang berbeda. 
Dalam hal ini, satu-satunya kemungkinan adalah--- "Dengan kata lain, bajingan itu 
mengakhiri tes pengisian lebih awal!" 

Ini berarti Kubo-kun membutuhkan waktu lebih sedikit untuk tes pengisian ulang. 

"Sialan... dia murid teladan, namun dia menggunakan metode licik seperti itu!" 

Tindakan Kubo-kun benar-benar tidak diharapkan dari kelas A. Tindakannya menyerahkan 
tes pengisian sebelumnya lebih dari gaya kelas F. 
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Jika kita mempertimbangkan kemampuan terobosan Kubo-kun, sekarang tidak ada waktu 
untuk menunggu Himeji-san kembali. Bahkan jika dia bisa menyerahkan kertasnya lebih 
awal, lawan akan menerobos pertahanan kita jika kita menunggu guru selesai menandai 
skripnya. 

Jika kita bisa mengirimkan pasukan kita yang tersisa, kita bisa menghentikan Kubo-kun. 
Kubo-kun hanya menyerang tanpa repot-repot bertahan, jadi semua orang harus bisa 
menurunkan poinnya jika kita semua menyerang dengan pola pikir bunuh diri. 

Tapi melakukan ini akan menyebabkan pihak kita kehilangan rakyatku. Dengan banyak 
dari kita sekarat, peluang keberhasilan strategi akhir akan diturunkan. Rencana yang 
diharapkan semua orang yang mengabulkan keinginan kita akan gagal dengan mudah. 

---Aku ingin pergi. 

Saya pikir. 

Kuharap Yuuji menyerahkan Kubo-kun padaku sehingga kita bisa memfokuskan kekuatan 
kita pada rencana. Saya ingin mempertaruhkan ini untuk meningkatkan peluang 
keberhasilan strategi akhir. 

Saya benar-benar tidak berdaya saat bertemu Kubo-kun sebelum tengah hari. 

Dan saya tidak punya strategi pasti untuk menang di sini. 

Jika saya pergi sekarang, saya tidak akan bisa menunggu guru memberi saya nilai bahasa 
modern. Dalam hal ini, saya harus memberikan waktu yang berharga untuk mengisi 
kembali. 

Ada terlalu banyak faktor yang merugikan. 

Sebaliknya, praktis tidak ada keuntungan bagi saya. Aku masih memiliki kepercayaan diri 
pada kendali monster panggilanku --- satu-satunya keuntungan ini adalah satu-satunya 
kesempatan untuk menang yang aku miliki yang aku gunakan untuk mendorong diriku 
sendiri. 

Biasanya, saya tidak akan melakukan taruhan yang tidak menguntungkan seperti itu, dan 
saya bahkan tidak akan memikirkan hal ini. 

Seharusnya begitu, tapi--- 

"Akihisa! Berebut! Cepat dan hentikan Kubo! " 

Yuuji langsung berkata tanpa ragu. 

"Oi, Sakamoto, Yoshii masih menunggu guru untuk menandai kertas bahasa modern---" 
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"Kami tidak punya waktu untuk menunggu! Menghentikan Kubo lebih penting di sini! Mori 
dan Hirata, ikuti Akihisa. Anda akan menjadi pendukung! " 

Pilihan yang cepat dan menentukan. Bahkan saya merasa bahwa dorongan diri saya agak 
bodoh. 

"Bisakah kamu melakukannya, Akihisa?" 

Yuuji menatap mataku saat dia bertanya. 

Sebelum menjawab, saya harus memeriksa sesuatu. 

"Yuuji, Kubo-kun sepertinya tidak akan menahan siapa pun lawannya." 

"Ahh, aku tahu itu, tapi aku harus bertanya padamu." 

Mata Yuuji tidak menunjukkan tanda-tanda bercanda. Apa orang ini benar-benar merasa 
aku bisa melawan Kubo-kun? Apa dia benar-benar merasa aku bisa melawan peringkat ke-
2 di tahun kita? 

Orang ini benar-benar ada di sini? Bahkan aku, yang ingin mengemukakan rencana ini, ragu 
apakah aku bisa menghentikan Kubo-kun. 

"Akihisa, jika itu kamu, kamu pasti bisa menghentikan Kubo." 

Yuuji menyimpulkan dengan tegas seolah dia mencoba mendorongku dari belakang. 

Kata-kata ini menyingkirkan semua keraguan dan kecemasan di benak saya. 

"Dimengerti. Aku pasti akan menghentikannya. " 

"Maaf telah membuatmu kehilangan nilai yang telah kamu hasilkan dengan kerja keras." 

Yuuji tidak perlu meminta maaf untuk ini. Saya bahkan ingin berterima kasih padanya. 

"Satu langkah lagi sebelum kita bertarung habis-habisan. Dengarkan... kita tidak boleh 
membiarkan dia lewat! " 

"" "Dimengerti!" "" 

Saat kami menjawab balik, aku bergegas ke koridor bersama Mori-kun dan Hirata-kun. 

Kemudian, kami melihat lawan bergegas ke sini. 

"Yoshii, ini kelas A! Dua dari mereka menembus garis dengan sangat cepat! " 

Hanya ada 2 orang untuk saat ini, tetapi jika beberapa orang mampu menerobos seperti ini, 
itu menunjukkan bahwa garis pertahanan di depan runtuh secara bertahap karena Kubo-
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kun. Sekarang saatnya kita harus berjuang untuk setiap detik. Tidak ada satu momen pun 
yang diizinkan! 

"Kamu berniat mengganggu Kubo-kun? Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya, 
Yoshii-kun! Memanggil!" 

Gadis yang datang berlari ke sini memiliki izin dari Ujiie-sensei saat dia memanggil. 

"Gek! Bukankah itu Satou Miho? " 

Kata-kata Mori-kun membuatku teringat. Orang itu adalah Satou-san yang bertarung 
melawanku setengah tahun lalu. Saya tidak terlalu mengenalnya, jadi saya tidak dapat 
langsung mengingat namanya. 

"Apa yang harus kita lakukan? Yoshii. Dia cukup kuat! " 

Kami melawannya! 

"APA YANG MENGAMBIL DIA! ANDA KALAH TERLALU OLEH DIA SETENGAH TAHUN 
LALU! APAKAH INI BENAR-BENAR BAIK? " 

"-Memanggil!" 

Aku tidak menjawab kata-kata Mori-kun saat aku berlari dan memanggil monster 
panggilanku. 

Kelas A, Satou Miho, Sejarah Jepang, 281 poin. 

Vs 

Kelas F, Yoshii Akihisa, Sejarah Jepang 189 poin 

Satou Miho-san mengalahkanku dengan teliti dalam fisika terakhir kali saat kami 
menantang kelas A untuk perang pemanggilan setengah tahun lalu. Pada saat itu, saya sama 
sekali tidak bisa bertarung dengannya. 

Tapi jika itu duel Sejarah Jepang--- 

"Yoshii-kun, ayo pergi!" 

Satou-san membiarkan makhluk panggilannya mengangkat senjatanya saat dia menyerang 
ke arahku. 

Aku membiarkan monster panggilanku menyerang dari depan, dan saat kami bergerak satu 
sama lain, aku menggunakan pedang kayuku untuk menebas tubuh lawan sebelum dengan 
cepat berbalik untuk memukul punggung lawan. 

Kelas A, Satou Miho, Sejarah Jepang, 95 poin. 
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Vs 

Kelas F, Yoshii Akihisa, Sejarah Jepang 189 poin 

"Eh..." 

Satou-san memberikan ekspresi terkejut, tidak tahu apa yang terjadi, mungkin karena dia 
lengah karena kemenangan luar biasa yang dia dapatkan sebelumnya. 

Jika ini adalah pertempuran menggunakan Sejarah Jepang, saya rasa saya tidak akan kalah! 

"Senang pergi, Yoshii! Jika skor Sejarah Jepang lawan seperti ini, saya hampir tidak bisa 
melawan musuh! " 

"Saya juga! Serahkan orang ini kepada kami! Memanggil!" 

"Terima kasih, serahkan padamu, Mori-kun, Hirata-kun!" 

Kami beralih pada siapa yang harus berurusan dengan Satou-san, dan saya terus berlari ke 
depan. 

Kubo-kun... kamu mempermainkanku sebelum tengah hari, tapi aku tidak akan 
membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Saya pasti akan menghentikan Anda 
untuk bergerak maju untuk memenangkan perang ini! 

Saya melewati gedung tua dan mencapai tujuan saya, jalan penghubung. Saya melihat 
semua orang dari kelas F dalam posisi yang tidak menguntungkan karena formasi yang 
runtuh. 

"Oi! Akan buruk jika kita terus membiarkan dia lewat! " 

"Bicara itu murah di sini! Siapa yang bisa menghentikan monster itu! " 

"Semua orang di kelas F, maaf, tapi bisakah kamu mengizinkanku lewat?" 

"SIAPA YANG AKAN LEWATKAN ANDA !? BAHKAN KITA PUNYA WAKTU DI MANA KITA 
TIDAK BISA MUNDUR! 

"---Tidak dapat membantu kalau begitu. Mari kita selesaikan ini. " 

"BAGAIMANA KITA BISA KALAH !!!" 

Kelas A, Kubo Toshimitsu, Sejarah Dunia, 323 poin 

Vs 

Kelas F, Takashi Atsuya, MATI 
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Serangan putus asa Takahashi-kun menyerempet bahu lawan, dan gada raksasa Kubo-kun 
menebas kepala monster yang dipanggil Takahashi-kun. 

"Ayo maju, Kinoshita-san." 

"Terima kasih, Kubo-kun. Kemudian, kami akan menyerahkan penyapuan di sini kepada 
Okui-san dan yang lainnya. Mari kita hadapi Sakamoto-kun secara langsung dan akhiri 
perang ini. " 

Dengan Kubo-kun memimpin, kelas A menyapu jalan mereka ke sini. Mereka memiliki 
sekitar 10 orang dengan mereka, mencoba menerobos batas kelas F yang dipasang di jalur 
penghubung. 

Namun- 

"JANGAN BERPIKIR ANDA BISA MENDAPATKAN JALAN ANDA !!" 

"!?" 

Makhluk panggilan yang berjalan di depan Kubo-kun berhenti untuk memblokir 
seranganku. 

Kelas A, Kubo Toshimitsu, Sejarah Dunia, 323 poin 

Vs 

Kelas F, Yoshii Akihisa, Sejarah Dunia, 158 poin 

"Yoshii-kun...!" 

"Kubo-kun, ini tidak seperti kamu mengirimkan naskahmu lebih awal. Tidak perlu terburu-
buru. Pelan-pelan di sini! " 

Sistem menunjukkan nilai saya dan Kubo-kun setelah habis oleh serangan Takahashi-kun. 

Saat ini, skor sejarah dunia Kubo-kun tidak lebih dari 400, jadi jika dia tidak menggunakan 
kekuatan gelang itu, kita mungkin punya kesempatan! 

"Kerja bagus, Yoshii!" 

"Sekarang! Mereka yang masih hidup, berkumpul di sini! Kita perlu berkumpul kembali 
dengan penyerang dan pembela! " 

Rekan-rekanku dari kelas F segera berkumpul kembali dan beraksi untuk menahan 
Kinoshita-san dan yang lainnya di belakang. Rasa haus mereka untuk membayar dan 
pengalaman pertempuran yang tak terhitung jumlahnya bukanlah untuk pertunjukan. 

Juga- 
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"Yoshii-kun. Kami ada perang di sini, jadi saya tidak bisa melibatkan perasaan pribadi di 
sini, tapi setidaknya saya tidak ingin Anda merasa bersalah. Bisakah Anda pergi sebelum 
merasakan umpan baliknya? " 

Kubo-kun tepat di depanku. Jika kita memaksanya kembali, kita akan dapat menyusun 
kembali pertahanan kita. 

"Itu kalimatku, Kubo-kun. Semua orang di kelas A baik hati, tapi memenangkan perang ini 
adalah keinginan kami yang sudah lama ditunggu, jadi kami tidak bisa mundur di sini. " 

"...Saya mengerti. Jika Anda berkata demikian, saya akan membuat keputusan di sini. " 

Pertukaran monster panggilan Kubo-kun melotot dengan monster panggilanku saat kita 
berhadapan. 

Lawan saya memegang senjata khusus Deathscythe dalam posisi diagonal, dan itu 
melompat ke arah saya. Kubo-kun tidak bisa menggunakan kekuatan gelang, tapi skornya 
masih lebih dari 300 poin, dan kecepatan larinya tidak kecil. 

Namun, saya mengalami banyak pertempuran selama setengah tahun ini. Tidak peduli 
seberapa cepat lawannya, serangan langsung ini tidak mungkin mengenaiku. 

Saya bisa memprediksi arah serangan lawan dari cara lawan menyerbu, postur dan jenis 
senjatanya. Kubo-kun sepertinya akan menggunakan sabit horizontal yang bisa 
memaksimalkan jarak serangan. Seperti sebelumnya, dia tidak punya niat untuk bertahan. 

"Fuu..." 

Aku sudah memprediksi jalur serangan Kubo-kun, jadi aku menghembuskan napas sedikit 
dan membungkuk untuk menghindari serangannya. 

Tidak peduli seberapa banyak tanda telah meningkat, tidak mungkin melakukan teknik ini 
tanpa pengalaman bertarung yang sebenarnya. Termasuk kamp belajar, Kubo-kun hanya 
memiliki pengalaman bertarung 4 kali, jadi aku pasti tidak akan dikalahkan oleh 
serangannya! 

"Ku...!" 

Makhluk panggilan Kubo-kun menarik kembali sabit kematian yang meleset dan kali ini 
mengangkatnya tinggi-tinggi untuk mengungkapkan tebasan di atas kepala yang besar. 
Berdasarkan posisi itu, dia pasti akan mengayunkan sabitnya ke bawah. Tidak peduli 
seberapa kuat kekuatan lawan, tidak sulit untuk menghindari gerakan sebesar itu. 

Aku membiarkan makhluk panggilanku bergerak ke samping dan mengayunkan pedang 
kayu tepat ke tubuh lawan dengan sedikit tindakan. 

Kelas A, Kubo Toshimitsu, Sejarah Dunia, 303 poin 
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Vs 

Kelas F, Yoshii Akihisa, Sejarah Dunia, 158 poin 

Makhluk panggil saya memberikan kerusakan ringan pada lawan dan dengan cepat 
melompat menjauh dari posisinya. Pada saat itu, deathscy merobek ruang yang tidak ada 
siapapun. 

Aku sudah melihatnya meski dengan sedikit kerusakan, Kubo-kun akan mengabaikannya 
dan terus menyerang. Kalau begitu, aku akan menghindari serangan itu dan memberikan 
serangan kecil namun tajam. 

"..." 

Makhluk panggilan Kubo-kun menggunakan tangan kanannya untuk menggunakan sabit 
dua tangan, mungkin karena dia merasa bahwa serangan besar tidak akan mengenaiku 
dengan postur tubuhku seperti ini, sementara tangan kirinya terkepal. Dia mungkin ingin 
menggunakan tinju yang menyerang lebih cepat dan menarik kembali lebih cepat untuk 
menghentikan seranganku dan menggunakan deathscythe saat aku berhenti. Seperti yang 
diharapkan dari Kubo-kun, kemampuan analitis dan pengambilan keputusannya sangat 
luar biasa. 

Kali ini, makhluk panggilan Kubo-kun mengangkat punggung maut ke bahunya, dan 
kemudian menyerangku tepat ke arahku. 

Aku mengumpulkan konsentrasiku dan membiarkan monster panggilanku menggunakan 
gerakan yang lebih halus. 

Lawan saya mengangkat tinjunya, sementara saya mengincar bahu kiri. Klang. Suara 
berdering lembut dan tajam. Serangan ini tidak bisa menyebabkan kerusakan pada Kubo-
kun dengan nilai tingginya, tapi ini bukan tujuanku. 

"..." 

Summoned beast Kubo-kun tidak bisa mengayunkan tinjunya saat titik awal gerakan 
dipukul. Dalam hal ini, Kubo-kun akan berpikir untuk menggunakan deathscythe dan 
membiarkan summoned beastnya mengayunkannya di tangan kanan, tapi kekuatan dan 
kecepatan dengan mengayunkan satu tangan saja tidak cukup, jadi bahkan aku bisa 
memblokirnya dengan poinku. 

Kali ini, yang menyerang adalah aku. Aku membiarkan monster panggilanku bergegas ke 
arah lawan, berpura-pura menyerang. Makhluk panggilanku kemudian menghindari tinju 
yang menembus udara dan mengayunkan pedang kayu. Namun, gerakan ini terhalang oleh 
deathscythe lawan di tangan kanannya. 

Aku tidak berhenti saat aku mundur dengan cepat. Tinju kiri lawan meleset. 
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"Oi oi oi... Yoshii itu, apakah dia nyata...?" 

"... Melawan Kubo itu secara langsung. Dia pasti gila... " 

Serangan tegang dan pertempuran pertahanan terus berlanjut. Lawan normal mungkin 
akan membuat gerakan yang jauh lebih besar karena kecemasan, tapi Kubo-kun agak 
tenang karena dia mengendalikan monster panggilannya dengan kemampuan terbaiknya. 

Saya ingin memaksa lawan kembali, tetapi kekuatan serangan tidak cukup. Kubo-kun bisa 
menang jika dia bisa memukul sekali, tapi dia tidak bisa mengenai target. Semua orang di 
kelas F runtuh dalam formasi, tapi mereka masih bertarung bersama rekan mereka. 
Namun, mereka mulai didorong oleh lawan. 

Tepat ketika aku berpikir bahwa situasi ini tidak akan bertahan lama, dia muncul. 

"Maaf membuatmu menunggu, Akihisa-kun! Tolong minggir! Memanggil!" 

"Baik! Himeji-san! " 

"!? Sial-" 

Makhluk panggilanku minggir, dan jalur berapi-api berkobar melalui ruang yang kubuat. 

Makhluk panggilan Kubo-kun menjadi target, dan lambat dalam menghindar saat bagian 
kanan tubuhnya terbakar. 

Kelas A, Kubo Toshimitsu, Sejarah Dunia, 34 poin 

Vs 

Kelas F, Himeji Mizuki, Sejarah Dunia, 379 poin 

Sistem menunjukkan poin yang terkuras dari kerusakan yang diambil Kubo-kun dan 
kekuatan yang digunakan Himeji-san. 

Haruskah saya mengatakan bahwa Kubo-kun luar biasa karena tidak mati dalam 
pertempuran setelah menerima serangan gelang, atau haruskah saya mengatakan bahwa 
Himeji-san luar biasa karena hampir bisa membunuh Kubo-kun meskipun serangan itu 
meleset? Bentrokan antara dua orang dengan nilai tinggi menunjukkan bahwa saya tidak 
dapat menentukan hasilnya. 

"... Maaf, Kinoshita-san. Saya harus mundur dan menambah poin saya di sini. " 

Kubo-kun tidak terpana oleh perubahan situasi yang tiba-tiba saat dia dengan cepat 
mundur dari area pertempuran. 
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Kami tidak dapat mengalahkan musuh secara menyeluruh, tetapi kami berhasil memaksa 
mereka kembali. Sekarang kita akan dapat menyusun kembali pertahanan kita. 

Semuanya, antri! 

"" "TAGIHAN !!!" "" 

Sekutu saya tidak pernah melepaskan kesempatan ini karena semua orang mencoba untuk 
berkumpul kembali dalam formasi tim tombak dengan Himeji-san di tengahnya. Saya terus 
berlari ke depan untuk menghentikan Kinoshita-san yang mencoba menghentikan mereka. 

"Kamu benar-benar usil, Yoshii-kun. Aku seharusnya mencoba menemukan cara untuk 
segera menyingkirkanmu saat kami mengepungmu pagi ini. " 

Kinoshita-san menerima serangan monster panggilanku saat dia berkata. 

"Kamu menyanjungku, Kinoshita-san. Berkat kekuatan Himeji-san kita bisa membuat 
Kubo-kun mundur. " 

"Tidak, Himeji-san benar-benar kuat, tapi itu adalah kekuatan yang bisa diprediksi dan 
dilawan. Lawan yang dapat dilawan melalui perencanaan tidaklah menakutkan bahkan jika 
mereka menakutkan. " 

"Apakah itu berarti saya tidak dapat diprediksi? 

"Ya, itu karena kamu idiot, Yoshii-kun." 

"..." 

Saya agak terluka. 

"Hanya bercanda. Maksud saya adalah bahwa Anda dapat memanggil dua makhluk yang 
dipanggil bahkan dengan poin rendah, dan Anda adalah Inspektur Hukuman. Anda lebih 
merupakan ancaman daripada mereka yang hanya kuat. Tentu saja, yang paling 
menakutkan adalah Sakamoto-kun yang bisa memanfaatkanmu secara maksimal dan 
memanipulasi situasi. " 

Kinoshita-san bergumam. Aku ingin tahu apakah aku benar-benar memiliki kemampuan 
yang mengancam, tapi itu agak buruk bagi kita kelas F jika musuh mengetahui situasi kita 
seperti itu. Jika kelas A tidak tahu apa-apa, mereka akan melepaskan kewaspadaan mereka 
dengan berpikir bahwa kita adalah kelas terburuk sepanjang tahun, dan mereka bahkan 
tidak akan repot-repot memeriksa keberadaan Muttsurini atau Himeji-san. Mungkin satu-
satunya kesempatan kita untuk mengalahkan kelas A adalah selama perang itu setengah 
tahun yang lalu. Saya tidak bisa membantu tetapi berpikir. 

"Akihisa-kun, tidak apa-apa sekarang! Tolong mundur! " 
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Suara Himeji-san mencapai telingaku, dan reformasi sisiku sepertinya sudah selesai. 

Kalau begitu, aku tidak perlu muncul. 

"Sampai jumpa, Kinoshita-san." 

"Huh, aku pasti tidak akan membiarkanmu kabur lain kali." 

Sepertinya Kinoshita-san tidak ingin terburu-buru ketika pihak kita diatur kembali, jadi dia 
tidak mencoba menyerangku saat aku mundur. 

☆ 

Saya kembali ke kelas E yang menjadi markas kelas F, dan menemukan bahwa itu agak 
kosong. 

"Eh? Dimana sisanya? " 

Aku bertanya pada Yuuji, yang tetap tinggal di kelas. Banyak orang masih melakukan tes 
pengisian ulang sampai sekarang. 

"Saya memindahkan semua orang ke level 4 selama kekacauan. Itu adalah kesempatan 
sempurna yang tidak bisa saya minta lebih baik. " 

Begitu lawan melihat semua orang bergerak, rencana Yuuji akan terungkap. Bagiku, 
serangan yang Kubo-kun dan yang lainnya lakukan hanyalah krisis sederhana, tapi bagi 
Yuuji sepertinya tidak seperti ini. 

"Jadi kami berhasil memindahkannya?" 

"Un. Berkat Anda pamer di jalur penghubung, musuh teralihkan, jadi gerakan itu berhasil. " 

"Bagus." 

Saya benar-benar merasa seperti batu loncatan menuju kemenangan jatuh kepada kami 
satu demi satu, mendorong saya. 

"Oh ya, apa kau tidak akan pindah, Yuuji?" 

"Idiot, aku wakil kelas. Posisi kita akan terungkap kepada musuh seperti ini. " 

"Ah, kamu benar." 

Menurut aturan, posisi perwakilan kelas harus diungkapkan untuk mencegah perang 
menjadi jalan buntu. Kalau Yuuji naik ke lantai 4 tadi, lawan akan langsung sadar kalau kita 
sedang merencanakan sesuatu. 
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"Jadi saya akan tinggal di sini sampai menit terakhir. Setelah yang lainnya bergerak, saya 
akan segera ke sana. " 

Sampai posisinya terungkap, lawan tidak akan dapat bereaksi tepat pada saat itu. Yuuji 
akan tetap standby di posisi ini tanpa ada pemain bertahan. Artinya begitu lawan 
menerobos pertahanan, perang akan segera berakhir. Namun, itu karena kami akan 
sedemikian rupa sehingga kemungkinan kami mengalahkan kelas A. akan muncul. 

"Aku akan pergi ke ruang kelas 3-C untuk menunggu." 

"Oh. pergilah." 

Aku meletakkan tanganku di pintu kelas saat aku bersiap untuk melakukan pertempuran 
terakhir. 

Akihisa. 

'Hm? " 

Yuuji tiba-tiba memanggilku tepat sebelum aku akan keluar dari kelas. 

"... Kami akhirnya mencapai titik ini." 

Kata-kata Yuuji memiliki banyak arti di baliknya. 

"Ya." 

Aku menjawab balik, dan Yuuji diam-diam melihat buku catatan di samping tangannya. 

Momen yang menentukan perlahan-lahan semakin dekat. 

☆ 

Begitu kami mencapai kelas 3-C, saya menemukan 5 siswa di sana, termasuk Muttsurini, 
dan--- "Halo, Yoshii Akihisa-kun. Bagaimana perasaan Anda hari ini?" 

Untuk beberapa alasan, Takashiro-senpai ada di sini. 

"Eh? Kenapa kamu disini, Takashiro-senpai? " 

"... Aku baru saja menanyakan pertanyaan yang sama." 

Menurut Yuuji, siswa kelas 3 harus berkumpul di aula olahraga menghadiri bincang-
bincang kelulusan atau sesuatu. 

"Karena aku sudah tahu tentang apa acara itu nanti." 

Dia sudah tahu apa yang akan terjadi? Sepertinya agak aneh. 
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"Jadi karena aku punya waktu, aku memutuskan untuk memeriksa keberadaan kelas 2-F 
Nona Himeji Mizuki." 

Keberadaan kelas 2-F Himeji-san... 

"Kamu agak ngotot ingin memiliki Himeji-san." 

"Ya ampun, apakah kamu tidak senang tentang itu? Maafkan saya untuk itu. " 

Takashiro-senpai berpura-pura membungkuk seperti biasa. Untuk beberapa alasan, 
tindakan senpai ini membuatku marah. 

"... Ini tidak bisa dianggap sebagai jawaban atas pertanyaan itu." 

Aku tidak bisa menahan amarahku karena nada bicaraku semakin keras. Tapi alis 
Takashiro-senpai bahkan tidak bergerak bahkan saat dia menghadap nadaku saat dia 
menjawab dengan nada sopan. 

"Yah... ini mungkin menyebabkan kesalahpahaman---" 

Takashiro-senpai berhenti sejenak, dan kemudian menyatakan, 

"---Aku ingin melakukan hal yang tidak senonoh dengan Nona Mizuki." 

"" "DI MANA KAMAR UNTUK KESALAHAN DI SINI !!!!!" "" 

Semua yang hadir berseru. Apa yang dibicarakan orang ini? 

"Bisakah semua orang diam? Sekalipun gedung sekolah baru memiliki isolasi kedap suara, 
tidak baik untuk bersuara terlalu keras. " 

"DIAM!? APA NONSENSE YANG ANDA SPEWING DI BAWAH CAHAYA HARI YANG LUAR BIASA 
!! " 

"AKU INGIN MELAKUKAN ITU JUGA!" 

"APAKAH ANDA BERPIKIR DIIZINKAN JIKA ANDA BERTANYA DENGAN POLITEL !?" 

"Benar, semuanya. Aku sangat ingin melakukan hal yang tidak senonoh padanya. " 

"" "SEMUA KITA TELAH INGIN MELAKUKAN INI TERLALU PENTING KAPAN !!!" "" 

Ahh, begitu. Jadi senpai ini hanya elegan dalam kata-kata, tapi tidak sopan sama sekali. 

"Apakah tidak apa-apa untuk menjadi begitu keras? Sepertinya semua orang menjalankan 
misi rahasia yang menurutku tidak diketahui orang lain. " 

"""Ah...""" 
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Semua orang dengan panik diam. Kata-kata konyol Sempai membuat kami merasa cemas, 
tapi jika posisi kami terungkap, ini tidak akan bagus. 

"Tapi kurasa tidak ada yang menemukan siapa pun di sini. Begitu pintu dan jendela ditutup, 
suaranya tidak akan terlalu keras. " 

Karena perang pemanggilan adalah aktivitas yang menimbulkan banyak keributan, fasilitas 
kedap suara Fumitzuki Gakuen agak kokoh. Jadi, tingkat kebisingan ini seharusnya tidak 
menjadi masalah. 

"... Kenapa kamu begitu ngotot pada Himeji?" 

Jarang Muttsurini bertanya. Saya juga bertanya-tanya tentang ini. 

Himeji-san memang imut, dan dia memang memiliki sosok yang bagus, tapi senpai di 
depanku ini sepertinya dia tidak akan kekurangan wanita yang jatuh cinta padanya. Kalau 
begitu, kenapa dia ngotot memilih Himeji-san? 

"Saya mendengar tentang apa yang terjadi selama turnamen bisbol?" 

"Turnamen bisbol? Maksudmu turnamen bisbol binatang yang dipanggil? " 

"Iya. Saya mendengar bahwa dia mempercayai kata-kata teman sekelasnya dan hanya 
fokus pada melempar dengan sungguh-sungguh, dengan mata tertutup juga. " 

Memori kehancuran itu, ketika Himeji-san menginjak gundukan kendi selama pertandingan 
kita melawan kelas 3-A, terbangun dalam pikiranku. Pada saat itu, dia sangat percaya pada 
kata-kata Yuuji, dan percaya pada saya (semacam), jadi dia bekerja sangat keras untuk 
melempar. Namun, alih-alih mempercayai, saya akan mengatakan itu hanya ditipu ... 

"Aku tidak bisa menahan perasaan cinta yang tumbuh ketika aku melihat gadis yang begitu 
polos dan murni." 

"Maaf senpai. Sangat sulit untuk memahami saat Anda mengatakannya seperti ini. Bisakah 
Anda menjelaskannya dengan kata-kata yang lebih sederhana? " 

"Aku suka gadis yang paling mudah dibodohi." 

Apakah ini kata-katanya yang sebenarnya? 

"Jadi itu berarti kamu menyukai gadis yang tidak pandai mengatakan kebohongan karena 
kamu mudah tertipu..." 

"Apa yang kamu katakan? Bagaimana orang pekerja keras seperti saya yang belajar 
kesopanan dan keanggunan bisa dengan mudah dibodohi? " 

"Sempai, menjadi pekerja keras dan anggun tidak ada hubungannya dengan dibodohi." 
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"Eh...?" 

Takashiro-senpai terlihat sangat tidak percaya. Hm, orang ini mungkin pandai belajar, tapi-
-- "Kamu tampaknya tidak memiliki otak yang pintar..." 

"Tunggu sebentar. Saya tidak ingin Anda dari semua orang mengatakan itu. " 

Tidak, orang ini pasti lebih bodoh dariku. Saya tidak bisa salah di sini. 

"... Yah, sudahlah. Kebenaran sangat jelas bagi orang ketiga. " 

"Ya, saya kira sekutu saya tahu apa kebenarannya." 

"Itu agak galak. Ini seperti membiarkan simpanse melawan orangutan karena kecerdasan... " 

"Ahh... sepertinya mereka berdua bertarung sampai mati demi pisang..." 

Teman-teman sekelas ini sama sekali tidak memiliki pandangan ke depan. 

"Ngomong-ngomong, ada 3 orang di kelas F kalau kita berbicara tentang gadis manis. Tapi 
di antara mereka, aku merasa Nona Himeji Mizuki masih yang paling menarik perhatian. " 

Untuk beberapa alasan, kata-kata Takashiro-senpai benar-benar membuatku kesal. Ini 
bukan kecemburuan... tapi bagaimana saya harus mengatakannya? 

Himeji-san itu imut, dan senpai memang mengatakan bahwa Minami dan Hideyoshi juga 
manis. Teman-teman saya dipuji, tetapi mengapa saya merasa sangat frustrasi? 

"Gadis yang lugu dan rajin tetaplah yang paling menawan. Saya merasa bahwa Nona Himeji 
Mizuki adalah wanita yang luar biasa. " 

Saya tidak tahu perasaan seperti apa yang saya miliki saat saya mengatakan kata-kata ini 
kepada Takashiro-senpai, "Takashiro-senpai. Tolong jangan melihat Himeji-san dalam 
cahaya ini. Dia tidak suka kalah, dan dia akan melakukan banyak hal dengan teliti. Minami 
memiliki beberapa aspek feminin dan imut, dan Hideyoshi jauh lebih berani daripada siapa 
pun, dan keren, tahu? " 

Alasan kenapa aku tidak senang bukan karena Hideyoshi dan Minami dinilai lebih rendah 
dari Himeji-san, tapi alasan dasar lainnya. 

Saya terus mencari alasan di balik perasaan frustasi ini. Pada saat ini, Takashiro-senpai 
berkata kepadaku, "Aku tidak tahu siapa gadis bernama Minami ini... tapi kudengar Nona 
Kinoshita sangat pandai berakting dan menyembunyikan hatinya sendiri. Seseorang 
seperti dia mungkin berbohong atau menyembunyikan sesuatu, jadi pesona 
kepribadiannya sedikit--- " 

"Itu tidak benar sama sekali, senpai." 
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Saya memotong kata-kata Takashiro-senpai. 

Mendengar kata-kata ini, saya rasa saya samar-samar mengerti sesuatu, mengapa saya 
merasa kesal dengan kata-kata orang ini. 

"Kamu salah, senpai." 

"Salah?" 

"Ya. Hideyoshi pandai membuat wajah poker, dan tidak mudah untuk membaca isi hatinya, 
tapi ini karena Hideyoshi bekerja keras untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan. " 

Hideyoshi terus fokus sepenuh hati untuk mengembangkan minatnya sendiri dan berusaha 
keras untuk itu? Apakah ini bagian dari dirinya bahkan bukan hasil, tapi cacat? Ini mungkin 
hal yang menarik dari dirinya selain dari segi penampilan yang baik. 

"Itu karena Hideyoshi bekerja sangat keras untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan 
sehingga dia sangat menawan. Saya bahkan merasa bangga memiliki teman saya ini! " 

Senpai ini hanya melihat bagaimana penampilan orang lain. 

Dia hanya menilai semua orang melalui apa yang dia lihat di permukaan. 

Ini adalah hal yang saya tidak suka, itulah mengapa saya merasa jijik karenanya. 

"Karena kamu tidak dapat melihat poin menawan terbesar mereka, bisakah kamu tidak 
mengomentari rekan-rekan terpenting saya, senpai?" 

Bahkan saya merasa tidak sopan jika saya menggunakan nada ini untuk berbicara dengan 
senpai. Namun, saya harus mengucapkan kata-kata itu. 

"Yoshii Akihisa-kun. Ini adalah pandangan pribadi Anda, dan pandangan saya mungkin 
tidak serupa dengan Anda. " 

Itu benar tapi- 

"...Ini tentang waktu." 

Saya ingin membantah, tetapi Muttsurini mengatakan ini sambil menunjuk ke jam di 
dinding. 

"Ahh, tanpa disadari..." 

Waktu tanpa sadar berlalu saat saya berbicara dengan Takashiro-senpai. Kita harus cepat 
dan bersiap untuk penyerbuan. 

"Maaf, Takashiro-senpai, masih ada yang harus kita lakukan." 
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"Saya mengerti. Kalau begitu, aku akan pergi dulu sebagai orang luar. Selain itu, cukup 
bagiku untuk hanya menonton perang pemanggilan ini. " 

"Cukup menonton perang pemanggilan?" 

Kata-kata yang agak tidak wajar membuatku merasa agak bingung. Takashiro-senpai 
mengabaikan respon saya saat dia meletakkan tangannya di pintu kelas. 

"Ah, benar. Izinkan saya untuk mengajukan satu pertanyaan lagi, jika Anda tidak keberatan. 
" 

Oke, ada apa? 

"Yoshii Akihisa-kun. Ketika seseorang dengan kemampuan, tetapi diperlakukan tidak adil, 
mencoba untuk mendapatkan kembali posisi yang seharusnya dia dapatkan, apakah Anda 
akan turun tangan untuk ikut campur? " 

Apakah ini pertanyaan tentang apakah mereka yang bekerja keras harus mendapatkan 
kembali apa yang pantas mereka dapatkan? 

Kalau begitu, saya jelas hanya punya satu jawaban. 

Aku tidak akan. 

"Jawab dengan baik. Saya harap Anda dapat mengingat kata-kata ini. " 

Takashiro-senpai meninggalkan kata-kata yang sulit untuk dipahami, dan meninggalkan 
adegan itu. 

Apa yang orang itu coba katakan? Apa yang dia maksud dengan mengganggu? 

Tidak... ngomong-ngomong, mengapa senpai itu ada di sini? Karena nilainya luar biasa, dia 
seharusnya termasuk kelas A. Tidak ada alasan baginya untuk datang ke ruang kelas 3-C 
saat ini. 

"Itu senpai... dia di sini bukan untuk menghibur kita, kan?" 

"Mungkin tidak. Kita mungkin dibenci oleh tahun ke-3, tapi jelas tidak disukai oleh mereka. " 

Kata-kata teman sekelas saya masuk ke telinga saya, dan saya tiba-tiba teringat sesuatu. 

Itu benar, orang itu adalah orang yang membantu lawan membuat rencana selama perang 
kita melawan kelas C --- musuh. 

Lalu, dia di sini untuk mengganggu kita, bukan? Tapi senpai hanya berkata 'menonton saja 
sudah cukup'. Kalau begitu, dia merasa kita akan kalah? Ataukah dia merasa strategi ini 
akan gagal? 
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"Dan mengapa dia memandang kita sebagai musuh...?" 

Saya tahu bahwa tahun ke-3 tidak memiliki hubungan yang baik dengan kami, tahun ke-2. 
Faktanya, saya memiliki semacam perasaan melawan dalam hal senpai itu. Namun, saya 
tidak mengerti alasan mengapa senpai itu datang untuk mengganggu kami. 

Jika senpai itu tidak menyukai saya seperti bagaimana saya tidak menyukainya, dia 
mungkin tidak perlu datang kepada saya. Tidak, jika saya benar-benar harus 
mengatakannya, saya hanya memiliki perasaan negatif padanya sekarang. Kami tidak 
mengenal satu sama lain, tetapi alasan mengapa dia datang untuk berbicara dengan saya 
adalah--- "... (Tok tok)" 

"Eh? Ada apa, Muttsurini? Aku sedang memikirkan sesuatu--- " 

"...Konsentrat." 

Ah... 

Kata-kata lembut Muttsurini membuatku pulih. 

Saya hampir lupa. Sekarang adalah adegan penting untuk menentukan pemenang, dan aku 
memikirkan hal-hal yang tidak perlu dengan kacau! Harus berkonsentrasi pada tugas yang 
ada dan kalahkan A cass! 

"Maaf Muttsurini. Terima kasih." 

"...Tidak apa." 

Saya melihat jam untuk memeriksa waktu saat ini. 

Saatnya bersiap menyerang. 

"Apakah semuanya siap?" 

"""Baik""" 

Kami saling mengangguk, membuka jendela, dan bersiap untuk bergerak. 
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Volume 10 Chapter 6 

Pertanyaan Keenam 
Mohon jawab pertanyaan berikut: 

Dalam proyek pengembangan luar angkasa, diperlukan fenomena untuk mendorong Objek 
A ke luar angkasa. Tolong jawab gaya apa yang diperlukan untuk diterapkan pada Objek A. 

Jawaban Sakamoto Yuuji 

'Gaya yang memberi Object A kecepatan untuk mengatasi Kecepatan Kosmik Pertama' 

Komentar Himeji Mizuki: 

Seperti yang diharapkan dari Sakamoto-kun. 

Juga, Kecepatan Kosmik Pertama dinyatakan kira-kira 7,97 km / s Jawaban Tsuchiya 
Kouta: 

'...Saya menyerah.' 

Komentar Himeji Mizuki: 

Anda tidak bisa menyerah! 

Masih ada waktu untuk belajar sampai ujian. Mari bekerja keras bersama! 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

'Kekuatan untuk mengubah program pengembangan luar angkasa menjadi kertas.' 

Komentar Himeji Mizuki: 

Itu bukan jenis kekuatan yang saya tanyakan! 

Setelah kami turun ke ruang kelas 2-D, saya memberi tahu semua orang dengan 
lantang, 

"AYO, KAMU!" 

"""BAIK!!!""" 

Kami naik ke kelas D dari jendela, dan seperti yang dibahas sebelumnya, ada jalan 
setapak di sana. Guru yang sedang mengikuti pelajaran sampai sekarang telah 
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dihentikan karena perwakilan kelas D Hiraga sedang berbicara dengannya. 
Semuanya sudah diatur. 

"Takenaka-sensei! Kami sedang mengadakan perang pemanggilan di sini. Tolong 
izinkan kami memanggil monster panggilan kami! " 

Rekan kelas F kami menunjuk ke ruang kelas A saat kami meminta bantuan guru. 
Guru klasik Takenaka-sensei terkejut, tapi tetap menyetujui permintaan kami. 

"Jangan biarkan orang-orang kelas F itu masuk ke kelas A! Atau mereka akan 
melakukan sesuatu! " 

Musuh menyerang ke dalam kelas D. 

Dan di antara musuh-musuh itu--- 

"Jadi kau disini, Sakamoto-kun. Apa Kinoshita-san di sini bersamamu? " 

Di antara mereka adalah lawan yang menduduki peringkat kedua bahkan di antara 
kelas A, Kubo Toshimitsu. 

"Jadi itu kamu, Kubo. Anda tidak perlu mengisi kembali poin Anda yang habis, 
bukan? " 

"Saya tidak perlu melakukannya. Saya tidak merasa kita akan bertarung 
menggunakan sejarah dunia. " 

Mau tak mau aku sedikit merajuk... bajingan ini benar-benar berani. Jika jalur 
tersebut diputus oleh Himeji, subjek tes akan menjadi sejarah dunia. 

"Ayo bertarung, Sakamoto-kun, Kinoshita-kun. Kami akan mengakhirinya di sini. " 

Kubo-kun, yang berdiri di depan pintu masuk sebagai penjaga, menatapku dan 
Hideyoshi di sampingku saat dia mengatakan ini. Saya tidak menyangka Kubo akan 
muncul di sini, tetapi semuanya masih sesuai rencana di sini. 

Sekarang, Akihisa, kamu harus mengikuti rencananya... 

☆ 

Sudah dua menit berlalu sejak Yuuji dan Hideyoshi mulai menyerang. Sekarang adalah 
kesempatan bagi kita untuk memasuki ruang kelas 2-C. 

Kami membuka jendela ruang kelas 3-C, menahan napas dan memperhatikan waktunya. 

"Saya ingat itu di dekat kalender di sisi kanan papan tulis ..." 
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Saya masih ingat dengan jelas posisi target terobosan perang. Begitu kita memasuki kelas 
C, kita akan mengontrol guru dan menghancurkan tembok, berlari ke ruang kelas A dan 
membuka perang untuk Muttsurini untuk mencapai Kirishima-san. Kami memiliki 
pengalaman melakukan ini sebelumnya, jadi tidak akan ada masalah. 

"... Akihisa." 

Muttsurini menarik lengan bajuku. Sudah waktunya. 

"Ayo pergi, semuanya." 

Saya dengan lembut melakukan pemeriksaan terakhir, dan rekan-rekan saya 
menganggukkan kepala dalam diam. 

Kami diam-diam dan hati-hati memasuki kelas 2-C. Saat melihat kami tampil dengan cara 
seperti itu, Endou-sensei, yang masih di dalam kelas, melebarkan mata bulatnya karena 
terkejut. 

"Yo, Yoshii-kun? Dari mana tepatnya Anda sekalian berasal--- " 

"Maaf, Endou-sensei, tapi kami tidak punya waktu untuk menjelaskan. Kita sedang 
mengadakan perang pemanggilan, jadi izinkan aku memanggil monster panggilanku. " 

Saya menyela kata-kata guru dan memintanya untuk memberi kami izin untuk memanggil. 

"Eh? Ah, oke. " 

Endou-sensei terlihat agak bermasalah, tapi dia mengabulkan permintaanku. Sekarang aku 
bisa memanggil monster panggilanku! 

""Memanggil"" 

Aku memanggil monster panggilanku, dan monster yang dipanggil muncul dari susunan 
pola di bawah kaki kami. 

Selain itu, sistem kemudian menunjukkan skornya. 

Kelas A, Kinoshita Yuuko, bahasa Inggris 382 poin 

Vs 

Kelas F, Yoshii Akihisa, Bahasa Inggris 81 poin. 

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

Pada saat itu, saya tidak percaya apa yang saya lihat. 
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Nilainya tidak abnormal, dan subjeknya benar, tapi yang saya khawatirkan adalah--- 
"Kinoshita... san...?" 

Daftar lawan memiliki nama yang tidak saya duga. 

"Selamat siang, Yoshii-kun." 

Suara lawan yang tidak mungkin muncul di sini berasal dari sudut kelas. 

"Mengapa kamu di sini..." 

"Saya merasa tidak perlu menjelaskan, kan?" 

Kata-kata Kinoshita-san mungkin adalah isyarat karena siswa kelas A lain di luar kelas 
berada tepat di depan kita. 

"Itu artinya strategi kita adalah---" 

"Ya. Seperti yang kami harapkan. Namun, bukan saya yang mengharapkan ini, tapi 
perwakilan kelas. " 

Fakta yang luar biasa baru saja ditunjukkan tepat di depan mata kita. Namun, Kinoshita-san 
dan anggota kelas A lainnya sekarang berdiri di depan kami. Ini bukti kuat bahwa rencana 
Yuuji diketahui oleh Kirishima-san. 

"Karena alasan itu, kami bertemu denganmu di koridor. Benar kan, Yoshii-kun? " 

"Tidak, yah---" 

"Tidak ada gunanya menyembunyikannya. Itu karena saya mendengar dengan sangat keras 
dari kelas ini bahwa seseorang berteriak dengan keras 'apa yang orang rencanakan di 
dunia ini'. " 

"..." 

Raungan itu karena kata-kata 'Tinta tak terlihat', tapi lebih baik aku tidak mengatakan yang 
sebenarnya. 

"Alasan mengapa mereka sangat marah adalah karena kamu akan menerobos tembok, 
kan?" 

Kinoshita-san melihat ke dinding yang memisahkan ruang kelas A dan kelas C saat dia 
berkata. Faktanya, surat itu tidak mengatakan demikian, tetapi kesimpulan kelas A sama 
seperti yang kami rencanakan. 

"Jika seseorang akan menghancurkan pekerjaan kelas mereka sendiri, mereka pasti akan 
mengaum." 
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Pada dasarnya, karena lelucon Yuuji, kelas A mendapat petunjuk dan mengetahui rencana 
kami. 

"Sial! Si idiot Yuuji... " 

"Eh? Apa kamu mengatakan sesuatu, Yoshii-kun? " 

"Tidak, tidak apa-apa." 

Kemudian, segalanya akan menjadi sulit. Saat ini, saya harus melawan Kinoshita-san dan 
yang lainnya sementara kartu kami terbuka dan menemukan cara untuk mendobrak 
tembok untuk membuat celah. 

Namun, kami masih belum putus asa. Begitu saya bisa menerobos dinding, masih ada 
peluang untuk menang. 

"Ini adalah kunci untuk menang! Aku akan terus berjuang! " 

"Baik. Jika kamu tidak akan menyerah, aku akan membuatmu pensiun dari sini, Yoshii-kun. 
" 

Orang lain dari kelas A di belakang Kinoshita-san memanggil panggilan mereka. Kami 
memiliki 5 anggota kelas A, dan karena subjeknya adalah bahasa Inggris, saya tidak dapat 
berharap Muttsurini memberikan dukungan. Satu-satunya harapan saya adalah mendobrak 
tembok, dan tidak perlu mengalahkan mereka. 

"Mari kita selesaikan ini, Kinoshita-san." 

Aku membiarkan monster panggilanku berlari menuju dinding dengan kecepatan 
maksimum. Semakin lama waktu, kemungkinan bala bantuan lawan --- terutama Kudou-
san muncul di kelas ini akan semakin besar. Aku tidak tahu berapa lama rekan rekanku 
yang bertarung di sisi lain bisa bertahan, jadi aku harus memastikan rencana ini berhasil 
meski sedetik lebih awal! 

"Meskipun kamu bilang ingin bertarung, targetmu bukanlah aku. Kamu benar-benar keras 
kepala dalam hal ini, Yoshii-kun. " 

Kinoshita-san membiarkan monster panggilnya mengangkat senjatanya dan 
membiarkannya menyerang tepat di antara monster panggilanku dan dinding. Jadi niatku 
mengincar tembok terekspos...? 

Ngomong-ngomong, aku membiarkan hewan panggilanku menyerang dinding itu dengan 
kalender. Namun, serangannya dihentikan oleh ayunan horizontal musuh. 

"Gu..." 

Lengan kanan yang menahan serangan itu menimbulkan rasa sakit. Ini karena umpan balik. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Aku harus mengubah posisi berdiri dan memancing Kinoshita-san menjauh dari tembok. 

Aku membiarkan hewan panggilanku melompat mundur untuk memancing Kinoshita-san 
pergi. Namun, lawan tidak meninggalkan tempatnya. 

"Berdasarkan reaksimu, pasti ada beberapa trik yang dilakukan di sini, kan? Saya tidak 
merasa ada apa-apa di sini. " 

Kinoshita-san bergumam sambil menatap area di dekat kalender. Sial ... dia bahkan 
menyimpulkan tempat itu? Saat ini, saya bisa mengerti alasan mengapa Yuuji berharap bisa 
mengalahkannya sejak awal. 

"Maaf semuanya, tapi aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Bisakah aku menyerahkan 
Yoshii-kun padamu? " 

"" "Dimengerti." "" 

Kinoshita-san tidak bergerak saat dia memerintahkan yang lainnya untuk mengelilingiku. 
Tidak bagus, ini sama sekali tidak bagus...! 

Trio itu menyerangku, dan salah satu dari mereka mengawasi Muttsurini dan yang lainnya, 
sementara Kinoshita-san berdiri tepat di depan tembok. 

"""Memanggil.""" 

Teman sekelas F saya memutuskan bahwa saya tidak akan memiliki kesempatan untuk 
menang jika ini terus berlanjut, jadi mereka buru-buru memanggil monster mereka. Saya 
bisa diselamatkan dalam situasi ini, tetapi saya harus menjalankan misi lain setelah 
menghancurkan tembok, jadi saya pasti harus menghindari semua orang dikalahkan di sini. 

Meski begitu, ini jauh lebih mudah untuk dilawan. Perhatian lawan tersebar pada sisanya, 
dan saat ini, aku bisa berjuang untuk mendekati Kinoshita-san. Jika aku bisa 
menghancurkan tembok sebelum semua orang dikalahkan, itu akan baik-baik saja! 

"Dua kali lipat!" 

Aku memanggil makhluk panggilan lainnya dan membiarkannya menyerang lawan di 
depanku. 

"Erk..." 

Binatang buas utama bergegas melewati lawan yang berhenti untuk bertahan dan 
menyerang tepat di Kinoshita-san. Kinoshita-san menyandarkan punggungnya ke dinding, 
jadi aku tidak bisa mengabaikan keberadaannya di sana. 

Kalau begitu, aku akan membanting Kinoshita-san yang dipanggil ke dinding. 
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Makhluk panggilanku melompat dengan segera setelah dipukul. Saat aku melakukannya, 
Kinoshita-san tidak membiarkan makhluk panggilannya mengayunkan senjatanya, 
mungkin karena dia menyadari apa yang akan kulakukan, tapi cobalah untuk mendorong 
kembali makhluk panggilanku yang mencoba mengirimnya terbang dengan melompati. 
Kalau begitu, monster panggilanku akan dikirim terbang karena perbedaan poin, dan 
semuanya akan berakhir. 

Saat ini, saya memindahkan binatang saya yang lain. Saya sengaja membiarkannya 
mengambil gerakan lawan dan membiarkannya terbang seperti layang-layang dengan tali 
putus. Sub-binatang yang dikirim terbang menghantam punggung binatang utama yang 
menyerang Kinoshita-san. 

"- !!" 

Aku mengertakkan gigi untuk menahan rasa sakit. 

Binatang buas utama dan sub dan dampak yang disebabkan oleh gerakan lawan 
menyebabkan mereka terbang lurus--- "Kuu...!" 

Mereka berhasil mengirim makhluk panggilan Kinoshita-san terbang. 

DOK! Makhluk panggilan kami terjerat bersama saat mereka menghantam dinding. 
Kekuatan serangan ini berkurang drastis, tapi masih ada kekuatan kuat yang tidak bisa 
dibandingkan dengan kekuatan manusia. Tidak apa-apa! 

"Semuanya, aku akan meninggalkan sisanya---" 

Kepadamu. hanya ketika saya akan mengatakannya, saya tidak dapat mengatakan apa-apa. 

"Mengapa...?" 

---Itu karena, tembok itu tidak hancur. 
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Volume 10 Chapter 7 

Pertanyaan Ketujuh 
Harap isi nomor di bagian kosong pertanyaan berikut ini. 

Ketika asam sulfat pekat ditambahkan ke etanol dan dipanaskan dari (____) ℃ hingga 170 
℃, etilen akan terbentuk. Reaksi yang menyebabkan pelepasan molekul air ini disebut 
dehidrasi. 

Jawaban Kirishima Shouko: 

'160' 

Komentar Guru: 

Sangat mengesankan bagi Anda untuk mempelajari semua mata pelajaran, Kirishima-san. 

Jawaban Sakamoto Yuuji: 

'16 ' 

Komentar Guru: 

Ada '0' yang hilang di belakang. Anda tidak sengaja menghapusnya saat mengoreksi 
jawabannya, bukan? Terkadang, kamu membuat kesalahan ceroboh yang sangat 
disayangkan, Sakamoto-kun. 

Namun, sensei merasa kamu benar-benar pintar saat aku melihat jawabanmu untuk 
pertanyaan lainnya, Sakamoto-kun. 

Teruslah bekerja keras dan penuhi kemampuan Anda. 

"Tapi aku bisa santai setelah mendengar bahwa situasimu saat ini seperti turnamen 
pemanggilan, Mizuki." 

"Eh..." 

"Kamu hanya perlu menang untuk menyelesaikan ini, kan?" 

"Ya, ya! Pasti tidak ada kesalahan tentang itu! " 

"Maka tidak apa-apa. Semuanya pada akhirnya akan jatuh pada tempatnya. " 

"Kenapa kamu begitu yakin..." 
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"Karena, meskipun ada banyak gangguan atau masalah di sepanjang jalan --- orang-orang 
itulah yang pada akhirnya akan menang." 

☆ 

"Jadi bahkan dengan kekuatan monster yang dipanggil, kamu tidak bisa menghancurkan 
tembok seperti ini, kan? Yoshii-kun? " 

Saya berdiri tepat di depan tembok yang tidak menunjukkan satu celah pun, terperangah, 
dan Kinoshita-san mengucapkan kata-kata ini kepada saya. 

"Kupikir kalian akan melakukan sesuatu di sini saat kalian menurunkan kelas C." 

Kata-kata Kinoshita-san sangat membebani saya. 

Mungkin Yuuji gagal dalam merusak tembok, atau kelas A mungkin telah mengetahui 
metode Yuuji, dan mungkin telah membuat rencana balasan. Dalam situasi ini, tidak 
mungkin untuk menghancurkan tembok bahkan dengan 1, 2 serangan. 

Tapi kalau begitu--- 

"Aku akan melakukannya tidak peduli berapa kali! Jika saya tidak bisa menghancurkan 
dinding, saya akan memukulnya sampai hancur! " 

Siapa yang akan menyerah saat menghadapi kemunduran seperti itu? Kami belum kalah! 
Makhluk panggilan kita masih hidup! Kami akan berlutut di lantai dan menyesal hanya 
setelah semua kemungkinan habis! 

"Orang biasa akan menyerah dalam situasi seperti ini... tapi karena ini, kelas F...!" 

Kinoshita-san menatapku dengan tajam. Baik! Kami akan berjuang sampai akhir yang 
pahit! Mari kita lihat seberapa banyak pengalaman kami tentang perang berdarah yang tak 
terhitung jumlahnya cocok dengan pengetahuan Anda melalui kerja keras! 

"Semuanya, pindah ke dinding! Jangan biarkan Yoshii-kun mendekat! " 

Kinoshita-san menginstruksikan, dan semua orang dari kelas A berbaris di dekat dinding. 
Sepertinya mereka melindungi target sambil mencoba mengepung kita. 

Karena lawan menggunakan jurus ini, kita akan menggunakan ini! 

"Serahkan ini padaku! Muttsurini, temui Ooshima-sensei dan lari ke kelas A! " 

"... (Mengangguk)" 

Muttsurini meninggalkan bidang pemanggilan Inggris karena tidak ada orang di sekitarnya. 
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Muttsurini pernah bertarung dengan Kudou-san dan Ooshima-sensei selama kamp belajar, 
jadi setelah kami membiarkannya mencapai kelas A, mungkin ada keajaiban. Aku harus 
memblokir serangan dari Kinoshita-san dan semua orang dan mempertaruhkan segalanya 
pada kekuatan Muttsurini! 

Menanggapi perubahan strategiku, Kinoshita-san segera bereaksi. 

"Itu tidak akan berhasil! Aiko, tolong! " 

"Apa..." 

Kinoshita-san memanggil ke koridor. 

Dan kemudian, seorang siswi berjalan melewati pintu dan masuk. 

"...... Kudou... Aiko ......!" 

"Halo halo, Muttsurini-kun." 

Kudou-san melambai pada kami. Apakah kelas A masih menahan. 

"Kalian akan bisa melakukan apapun jika lawan adalah Tsuchiya-kun. Untuk amannya, 
kami membuat Aiko tetap siaga sampai Tsuchiya-kun muncul. " 

Ketahuilah kemana tujuan Ooshima-sensei, tapi jangan masuk ke kelas ini sampai 
Muttsurini muncul. Ini sepertinya pesanan yang diterima Kudou-san. Bahkan jika 
Muttsurini dan Ooshima-sensei bertemu karena beberapa situasi tak terduga, dia akan 
mencoba untuk menunda mereka. Sial... kalau dia bisa masuk ke kelas D, Yuuji dan yang 
lainnya masih bisa menundanya... 

"Aiko, kurasa kamu tahu." 

"Un. Bahkan aku tidak akan terlalu keras kepala menunggu Ooshima-sensei dan bertarung 
menggunakan pendidikan kesehatan. Tentu saja, saya ingin melawan Muttsurini-kun 
dengan pendidikan kesehatan jika memungkinkan. " 

Dan kemudian, Kudou-san berdiri tepat di depan Muttsurini, dan berkata pada Takenaka-
sensei yang berdiri di belakang. 

"Takenaka-sensei, jika Anda mau, saya ingin bertarung menggunakan bahasa modern." 

Target Kudou-san jelas Muttsurini-kun. Namun, nilai Kudou-san selain pendidikan 
kesehatan juga luar biasa, dan nilai Bahasa Modern Muttsurini agak rendah. Dalam situasi 
ini, jika dia tidak menerima tantangan, dia akan didiskualifikasi karena melarikan diri dari 
pertempuran, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menang jika dia melawannya. 
Dalam situasi ini, satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah... 
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"Muttsurini! Aku akan segera kesana! Coba dan tunggu! " 

"Serahkan, Yoshii-kun. Semuanya berjalan mulus sebelumnya, tapi pertandingan ini adalah 
kemenangan kami. " 

Kinoshita-san berkata dengan sikap seperti peringatan. 

Saya mengerti bahwa kami berada dalam situasi putus asa, tetapi meskipun saya tahu --- 
meski begitu, saya akan terus berjuang sampai akhir! Mungkin masih ada yang bisa saya 
lakukan, bukan? 

Saya terus memutar otak untuk mencari cara untuk memecahkan kebuntuan ini. 

Tepat di sampingku, Muttsurini menggumamkan sesuatu, 

"...Sayang sekali." 

Yang masuk ke telingaku adalah pernyataan kekalahan. 

Sayang, perasaan menyesal --- pernyataan ketidakbahagiaan. 

"Yah, sayang sekali, tapi karena ini hanya perang, kalian tidak perlu berpikiran negatif 
seperti itu---" 

Kinoshita-san bermaksud untuk menekankan hal ini, tetapi kali ini, Muttsurini menyela 
kata-katanya dan dengan jelas menyatakan, "---Sungguh disayangkan, ane-ue." 

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

Muttsurini tiba-tiba mengubah suaranya dan nadanya kita semua terbiasa, dan aku, 
bersama dengan semua orang dari kelas A, semua terkejut dengan ini. 

"Yuuji memenangkan pertarungan kecerdasan ini." 

Hideyoshi melepaskan wignya dan menyeringai. 

☆ 

"... Sudah waktunya." 

Kubo muncul, dan aku melihat semua bala bantuan dari kelas A memasuki kelas C. 
Di antara orang-orang ini adalah Kudou. Cukup. 

"??? Sakamoto-kun, ini--- " 

Ayo pergi, Muttsurini! 

"...Dimengerti." 
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Aku memberi tanda, dan Muttsurini, yang berpura-pura menjadi Hideyoshi, melepas 
wig yang mengganggu itu dan berlari keluar. 

"Apa... !?" 

"Membangkitkan!" 

Aku bergegas menuju Kubo yang terkejut dan mengaktifkan gelang platinumku. 
Bidang pemanggilan mengalami gangguan, dan makhluk panggilan Kubo 
menghilang. Sekarang, ada jalan terbuka. 

"AKU AKAN MENINGGALKANNYA KEPADA KAMU!" 

"" "OHHH !!!" "" 

Teman sekelasku bergegas ke koridor selama pembukaan ini, dan membuka jalan 
menuju kelas A. Muttsurini berjalan melalui jalan ini dan keluar. 

"Ku...!" 

"Aku tidak akan membiarkanmu lewat, Kubo." 

Saya menyegel kembali gelang platinum saya sebelum Kubo dapat menyerang 
Muttsurini dan yang lainnya. Sekarang, giliranku untuk menutup pintu keluar, dan 
yang dikurung adalah lawan. 

"Membiarkan Tsuchiya-kun menyamar sebagai Kinoshita-kun --- kamu membuatnya 
berdandan seperti wanita...!" 

Kubo dengan menyesal mengatakan kalimat yang akan membuat Hideyoshi pingsan 
dan menangis jika dia mendengarnya. 

"Kalian benar-benar meremehkan Hideyoshi, bukan?" 

Hideyoshi tidak memiliki subjek yang luar biasa, dan dia tidak terlalu pandai 
mengendalikan makhluk panggilannya. Makhluk panggilannya bukanlah jenis unik 
yang dapat menyentuh benda fisik, dan dia tidak memiliki gelang platinum. Tapi 
pria itu memiliki keahlian uniknya sendiri. 

"Jadi Yoshii-kun dan yang lainnya adalah umpan?" 

"Tentu saja. Bagaimana mungkin kita bisa menghancurkan tembok di sekolah untuk 
kedua kalinya? " 

Tapi aku mendengar suara tembok dibanting. 
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"Kamu harus membodohi rakyatmu sendiri sebelum mencoba menggertak musuh." 

Jika si idiot yang jelas itu benar-benar mempercayainya, lawan pasti akan berpikir 
bahwa ada sesuatu yang terjadi di sana, jadi itu sebabnya aku tidak memberi tahu 
Akihisa tentang hal ini. 

"Selain itu, menurutku orang tidak akan suka menggunakan ruang kelas dengan 
dinding hancur." 

"Kamu pasti bisa berkata begitu. Anda menghancurkan dinding kelas lain setengah 
tahun yang lalu, bukan? " 

"Itu karena tidak ada hubungannya dengan ruang kelas kita sendiri." 

Kataku, dan Kubo mengangkat bahu saat dia tersenyum. 

"- !!" 

"... Suara ini adalah..." 

"Sepertinya sudah diputuskan." 

Ada suara yang datang dari ruang kelas A, dan monster yang dipanggil yang 
bertarung menghilang. Saya pikir orang-orang kelas F itu tidak merayakan karena 
mereka menunggu semua orang berkumpul. 

"Sungguh... ayo pergi, Sakamoto-kun." 

"Oh, sulit bagimu, Kubo." 

Kami pindah ke koridor di mana monster yang dipanggil menghilang dan langsung 
melanjutkan ke kelas A. 

 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Volume 10 Chapter 8 

Pertanyaan Terakhir 
Mohon jawab pertanyaan berikut: 

Tolong tuliskan alasan mengapa Jepang mengalami angka kelahiran yang rendah. 

Jawaban Kudou Aiko: 

Menurut laporan dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan, di antara 
pria berusia 30 hingga 40 tahun, pada titik di mana mereka dapat membesarkan anak, satu 
dari empat bekerja selama lebih dari 60 jam seminggu. Hal ini menyebabkan terjadinya 
siklus kerja dimana mereka tidak memiliki waktu untuk mengasuh anak dengan baik, 
sehingga beban membesarkan anak menjadi beban ibu. Selain itu, pemerintah belum 
sepenuhnya memaksimalkan penggunaan cuti tanpa upah dalam sistem pengasuhan anak 
dan semua jenis sistem di mana orang tua dapat mengasuh anak dan mengurus pekerjaan 
mereka. Karena daerah yang berbeda, beberapa anak tidak dapat bersekolah di taman 
kanak-kanak. Juga, badan kerja sama lokal kehilangan fungsinya, dan pusat pengasuhan 
anak sementara dan konservasi lokal serta semua jenis layanan anak tidak umum, jadi 
orang tua harus membesarkan anak-anaknya sendiri. Ini semua dianggap sebagai alasan 
penurunan angka kelahiran. ' 

Komentar Tsuchiya Kouta: 

"... Masih oke." 

Tanggapan Kudou Aiko: 

Tidak bisakah kamu memuji saya secara normal? Anda sama sekali tidak jujur. 

Jawaban Kirishima Shouko: 

Berdasarkan Survei Perbandingan Internasional Kantor Kabinet, kami dapat memahami 
bahwa alasan utama mengapa jumlah anak muda di Jepang tidak meningkat adalah karena 
kekhawatiran akan beban biaya pendidikan. Menurut laporan investigasi OECD, persentase 
PDB yang digunakan pemerintah Jepang untuk membiayai sektor pendidikan bisa 
dikatakan termasuk yang paling rendah di antara negara-negara maju. Oleh karena itu, 
biaya pendidikan anak-anak harus ditanggung oleh keluarga, dan inilah pandangan umum 
mengapa angka kelahiran rendah. ' 

Komentar Tsuchiya Kouta: 

...Jawaban yang benar. Sempurna. 
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Tanggapan Kirishima Shouko: 

... Aku menyelidiki segala macam informasi tentang anak-anak demi Yuuji dan masa 
depanku. 

Jawaban Sakamoto Yuuji: 

"Karena meningkatnya prevalensi menikah nanti." 

Komentar Tsuchiya Kouta: 

...Itu saja? 

Tanggapan Sakamoto Yuuji: 

KAMU ADALAH ORANG-ORANG ANEH DI SINI, BENAR !? 
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"Sembunyikan... yoshi?" 

"Um, itu adalah sebuah saklar. Itu adalah bagian dari rencananya, tapi aku minta maaf 
karena harus berbohong padamu, Akihisa. " 

Hideyoshi, yang sudah kembali normal, mengatakan ini padaku. Eh? Ehh? 

"Kapan, kapan Anda beralih?" 

"Saat istirahat siang berakhir." 

Artinya Hideyoshi telah menyamar sebagai Muttsurini sepanjang sore ini? Saya telah 
pindah dengan Hideyoshi, namun saya tidak menyadarinya sama sekali... teman sekelas 
saya yang lain semua tertawa cekikikan. Jangan bilang aku satu-satunya yang tidak tahu? 

"Tetapi bahkan jika kamu berpikir bahwa aku tidak ada, kamu benar-benar mengatakan 
hal-hal itu kepada orang yang disebut Takashiro dengan cara yang tidak tahu malu ... 
apakah kamu tahu berapa banyak usaha yang harus aku lakukan hanya untuk memasang 
wajah poker ku?" 

Sekarang Hideyoshi menyebutkannya, aku ingat. Ngomong-ngomong, sepertinya aku 
pernah menyebutkan tentang betapa menawannya Hideyoshi... Sialan! ITU MEMALUKAN! 
SANGAT MALU SAYA INGIN MATI! 

"Tapi Anda hanya menunjukkan sikap tidak menyerah sampai akhir. Menurutku, kamu 
lebih menawan dariku saat kamu seperti ini. " 

"Heh...?" 

Hideyoshi mengatakan ini dengan sikap agak malu. Eh? Apakah saya baru saja... dipuji? 

"Arara... kita sudah punya ~. Sekarang kita tidak bisa segera kembali ke reputasi. " 

Kudou-san mengulurkan tangannya. Karena dia menyatakan perang terhadap Hideyoshi, 
dia akan didiskualifikasi karena melarikan diri dari pertempuran jika dia tidak bertarung. 

"Apa, apa yang kamu katakan, Aiko! Cepat dan kalahkan Hideyoshi dan kembali ke rep! " 

"Itu tidak berguna, ane-ue. Yuuji dan Muttsurini tidak akan menggunakan metode seperti 
itu dimana kamu bisa mencoba menyelamatkan situasi, kan? " 

"Uu..." 

Terdengar dengung dari ruang kelas A. Setelah pertempuran di sini dimulai, Hideyoshi 
akan kehabisan tenaga untuk mengulur waktu, dan akan ada siswa kelas F yang 
menghalangi jalan, jadi tidak mungkin bagi Kudou-san untuk segera kembali ke Kirishima-
san. 
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"Kalau begitu, Akihisa, aku minta maaf karena berbohong padamu, jadi serahkan ini 
padaku. Anda bisa pergi dan melihat proses pertempuran itu. " 

"Eh? Betulkah?" 

"Un. Ini adalah keinginan yang Anda habiskan setengah tahun untuk coba penuhi. Tidak 
baik jika semuanya berakhir ketika Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi, bukan? " 

Kata-kata yang bagus. Saya memutuskan untuk menerima niat baik Hideyoshi. 

"Terima kasih Hideyoshi. Aku akan pergi dulu! " 

Setelah berterima kasih padanya, saya berbalik untuk meninggalkan tempat kejadian. 

"Uh oh ~ sekarang giliran kita untuk kembali ke gedung sekolah lama, Yuuko." 

"Aiko! Jangan menyerah, terus bertahan sampai akhir! " 

Ada percakapan seperti itu yang terjadi di ruang kelas C di belakangku. 

Aku memang merasa kasihan pada keduanya, tapi aku merasa percakapan Kinoshita-san 
dan Kudou-san agak aneh. 

☆ 

Kelas A, Kirishima Shouko, Pendidikan Kesehatan 351 poin 

Vs 

Kelas F, Tsuchiya Kouta, Pendidikan Kesehatan 803 poin. 

 

Aku masuk ke kelas A, dan Kirishima-san serta Muttsurini telah memanggil monster 
panggilan mereka. 

Kirishima-san adalah yang teratas di tahun kami, tetapi Muttsurini memiliki skor lebih dari 
dua kali lipatnya yang harus dia banggakan. Ini bukan karena Kirishima-san lemah... tapi 
dia bertemu lawan yang salah. Muttsurini memiliki keunggulan baik dalam pengalaman 
pertempuran maupun poin, jadi mustahil baginya untuk kalah. 

"...Mempercepat." 

Muttsurini membiarkan makhluk panggilannya menggunakan kemampuannya yang unik, 
dan mendekati targetnya dengan kecepatan yang hampir menghilang. 

Setelah sekejap, monster panggilan Muttsurini pasti akan pergi sebagai pemenang. 
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Saat ini, 

"Kepala Sekolah-sensei, tolong?" 

"Saya mengerti. Sungguh... anak-anak sialan itu akan membuat keributan lagi... " 

---Poof. Makhluk panggilan Kirishima-san lenyap tanpa jejak. 

Pada saat itu, aku bertanya-tanya apakah perbedaan antara Kirishima-san dan Muttsurini 
begitu besar sehingga aku tidak bisa melihat pertarungannya. 

Namun, tampaknya bukan itu masalahnya. 

"" ??? "" 

Buktinya Kirishima-san dan Muttsurini terlihat terkejut saat melihat sekeliling. 

Saya melihat sekeliling yang berisik, dan menemukan sesuatu yang aneh. 

"Binatang yang dipanggil ... menghilang ..." 

Selain Kirishima-san dan Muttsurini, bahkan pertarungan lain yang dipanggil mengalahkan 
menghilang. 

"Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi sekarang?" 

"Apa yang dilakukan kelas F?" 

"Apakah ini strategi kelas A?" 

Baik teman dan musuh semuanya bingung. Sepertinya alasan monster yang dipanggil 
menghilang bukan karena kita atau kelas A. 

Apakah ini kerusakan sistem? jika itu masalahnya, apa hasil dari ini? Akankah kita harus 
bertarung lagi? Tapi kami memaksa kelas A untuk keadaan ini! 

Ada beberapa dengungan di kelas. 

Dalam situasi ini, 

Maafkan kami. 

Suara elegan itu menyela kami. Suara ini ... 

"Takashiro-senpai?" 

"Apakah kamu baik-baik saja hari ini? Yoshii Akihisa-kun? " 
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Untuk beberapa alasan, Takashiro-senpai, yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan 
perang ini, masuk ke ruang kelas A. Bahkan kepala sekolah, Linne-kun, Kogure-senpai dan 
pasangan Toko-Natsu masuk. 

Eh? Ada apa dengan kombinasi ini? Bagaimana situasi sebenarnya sekarang? 

"Semua orang di kelas 2-A dan 2-F, saya benar-benar minta maaf telah mengganggu perang 
Anda yang sedang berlangsung saat ini. Sebenarnya, ada pesan yang ingin saya sampaikan 
kepada semua orang, jadi saya harus melakukan ini. " 

Takashiro-senpai meletakkan tangannya di dadanya, dan membungkuk pada kami. 

Kemudian, dia mengangkat kepalanya, dan mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak bisa 
dipercaya. 

"Kami, tahun ke-3 Fumitzuki Gakuen, menantang tahun ke-2 untuk perang pemanggilan." 

"""...Apa?""" 

Setiap siswa tahun kedua yang hadir memberikan ekspresi terdiam. 

Apa artinya ini? Apa yang Takashiro-senpai bicarakan di sini? 

"Kami meminta fasilitas dan ruang kelas untuk kelas 2-A, B, dan C. Jika kami memenangkan 
perang pemanggilan ini, Anda harus menyerahkannya ke kelas 3." 

Takashiro-senpai terus menjelaskan sementara kami masih belum memahami situasinya. 

Menyerahkan kelas A, B dan C berarti--- 

"Lalu, di mana kita akan belajar tahun kedua?" 

"Kamu akan pindah ke kelas D, E, dan F tahun kedua dan ketiga." 

Takashiro-senpai berkata begitu, tapi kita harus menghabiskan beberapa detik untuk 
memahami arti dibalik ini. 

Saat kami perlahan memahami baris ini, dan setelah pikiran kami diproses melalui ini, "" 
"BERHENTI BERCANDA !!!" "" 

Raungan marah bergema di seluruh. 

"APA YANG ANDA MAKSUD DENGAN INI! APAKAH ANDA BAHWA TAHUN KEDUA HANYA 
BISA MENGGUNAKAN PERALATAN KELAS D? " 

"DAN TAHUN KETIGA HANYA BISA MENGGUNAKAN PERALATAN KELAS C DI TERBURUK? 
JOKE APA INI! BAGAIMANA KITA BISA MENYETUJUI KONDISI TERSEBUT " 
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"SCRAM! TINGGALKAN KOGURE-SEMPAI DI BELAKANG! SEMUA ORANG LAIN, SCRAM !!! " 

Sepertinya semua raungan itu berasal dari kelas F, tetapi ada beberapa di kelas A yang 
'bercanda' atau 'itu terlalu berlebihan'. 

Adapun senpai yang kita kenal, mereka berteriak dengan keras, tidak kalah dari pihak kita. 

"ITU BARIS KAMI DI SINI, IDIOT! KAMU TAHUN KEDUA SELALU BERKEMBANG DI 
SEKITAR, BENAR !? " 

"DALAM KASUS ITU, ANDA HARUS MENYERAHKAN FASILITAS YANG BAIK KEPADA 
KAMI!" 

Mereka muncul, pasangan Toko-Natsu. Keduanya masih sekelompok penjahat. 

"Tsunemura-kun, Natsukawa-kun, tolong kendalikan nada bicaramu. Hal yang sama juga 
berlaku untuk Anda, tahun kedua. Mengenai detailnya, saya ingin meminta kepala sekolah 
menjelaskannya kepada semua orang. " 

"Serius... merepotkan..." 

Melihat bahwa percakapan telah dialihkan kepada dirinya sendiri, kepala sekolah sedikit 
mengernyit saat dia mengambil langkah maju. 

"Anda mungkin menganggap ini agak mendadak, tetapi kami sudah memiliki proposal ini 
sejak lama." 

"Proposal ini berarti..." 

"Ini adalah pertarungan dimana seluruh sekolah, semua murid akan bertarung tanpa 
memandang tahun, dengan fasilitas kelas dipertaruhkan." 

Dengan kata lain, kelas C tahun ketiga bisa menantang kelas B kelas 2, atau sesuatu seperti 
itu, kan? 

"Apakah tahun ketiga mengusulkan ini?" 

"Tidak, bukan itu. Anak-anak kelas 3 hanya menyuarakan persetujuan mereka. Proposal 
diajukan oleh pihak eksternal. " 

"Sekolah yang dulu saya tinggali mengatakan bahwa mereka akan ingin melakukan ini jika 
mereka mengintegrasikan sistem pemanggilan tes." 

Linne-kun menjulurkan wajahnya saat mengatakan ini. Sekolah tempat dia dulu tinggal? 
Integrasikan sistem pemanggilan? 

"Ah... jangan bilang itu kertas yang kamu jatuhkan saat istirahat makan siang, Linne-kun?" 
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"Hm? Apakah kamu melihatnya, Akihisa? Itu dia. Apa yang tertulis di kertas itu adalah hal-
hal yang dulu saya tinggali di sekolah 'harap Fumitzuki Gakuen' akan mencobanya. " 

Lalu, hal yang Linne-kun bicarakan selama pertemuan tahun ke-3 adalah perang 
pemanggilan yang akan mencakup seluruh tahun ajaran, bukan? 

"Lagipula, ini yang ingin kuberikan padamu, Akihisa. Maaf karena terlambat 
menyerahkannya padamu. " 

Linne-kun mengeluarkan beberapa lembar kertas dan memasukkannya ke dalam saku. 
Saya bersyukur untuk ini, tetapi saat ini, saya tidak memiliki keinginan untuk khawatir 
tentang ini. 

"Oi oi... apa yang terjadi?" 

"Kepala sekolah dan senior ... apa yang sebenarnya terjadi?" 

Beberapa saat kemudian, Yuuji masuk ke dalam kelas juga. Sepertinya Kubo-kun ada di sini 
bersamanya juga. 

"Para senior di sini untuk memberi selamat kepada kita atas kemenangan kita --- kurasa 
tidak, kan?" 

Setelah melihat semua orang yang hadir, Yuuji menyipitkan matanya dan berkata, "Nenek 
tua terkutuk, bagaimana situasinya sekarang?" 

"Huh, jika kamu ingin aku menjelaskan, ubah nada bicaramu dulu, anak nakal terkutuk." 

"Oi, Akihisa. Ceritakan secara singkat apa yang baru saja terjadi dalam satu kalimat. " 

"'Luar biasa luar biasa! Wanita iblis tua itu muncul dalam perang pemanggilan '. " 

"Maaf, aku tidak mengerti apa-apa lagi ketika kamu mengatakan ini selain dari itu kepala 
sekolah nenek terkutuk itu muncul." 

Namaku bahkan tidak pernah muncul sekali pun di sini! 

Sangat sulit untuk menjelaskan ini dengan satu baris. 

"Sakamoto Yuuji-kun. Akulah yang meminta kepala sekolah-sensei untuk menemaniku ke 
sini. " 

"... Hoho...?" 

Yuuji bolak-balik menatap Takashiro-senpai dan kepala sekolah. Apakah kepala sekolah itu 
benar-benar menyetujui permintaan siswa seperti itu? Hubungan macam apa yang dimiliki 
keduanya? 
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Saya mulai memutar otak untuk menyelesaikan situasi ini yang pasti tidak mungkin. Satu-
satunya kemungkinan yang bisa saya pikirkan adalah--- "Begitu, jadi kamu hamil ...?" 

"Aku akan membunuhmu, dasar anak nakal." 

Saya melihat. Jadi karena itulah kepala sekolah akan muncul bersama Takashiro-senpai. 

"Nenek tua, aku mengerti hubunganmu sekarang. Saya tidak bermaksud untuk ikut 
campur, tetapi pergi ke tempat lain di mana Anda dapat melakukan apa pun yang Anda 
inginkan. " 

"APA YANG ANDA PAHAMI UNTUK MENGATAKAN HAL-HAL TERSEBUT !? ANDA TIDAK 
PERNAH TERDENGAR UNTUK MENDENGARKAN PENJELASAN SAYA DI SINI! " 

"Maaf, kepala sekolah-sensei. Seperti yang kau tahu, aku berniat untuk belajar di 
universitas di sana, jadi meskipun perasaanmu ada di hatiku, aku akan merasa terganggu 
olehnya. " 

"KAMU JUGA KASAR, TAKASHIRO! SEJAK KAPAN KATAKAN AKU PUNYA PERASAAN 
UNTUKMU !? " 

"(Menyeringai) Artinya aku salah?" 

"Ada apa dengan senyum di wajahmu !?" 

Ah, apakah Takashiro-senpai masih percaya pada kebohongan yang saya katakan di siang 
hari? Untuk beberapa alasan, saya merasa telah melakukan hal yang sedikit buruk. 

"Yah, kesampingkan romansa wanita tua ini telah menunggu selama setengah abad, apa 
yang sebenarnya terjadi disini, Akihisa? Apakah kita memenangkan perang pemanggilan? " 

"Eh, baiklah..." 

"... Monster yang dipanggil menghilang. Kami tidak bisa memutuskan pemenangnya. " 

Muttsurini, yang sebelumnya berhadapan dengan Kirishima-san, berjalan mendekat. Jadi 
Summoned Beast menghilang bukan karena gurunya menghapus summoning field karena 
ada pemenang di antara dua kelas, tapi karena alasan lain? 

"Kamu bilang kita tidak bisa menentukan pemenangnya? Apakah terjadi sesuatu pada 
sistem lagi? " 

Ekspresi Yuuji berubah saat dia mendengar penjelasan Muttsurini. 

Tenang, anak nakal terkutuk, sistemnya baik-baik saja. 
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Kepala sekolah berpaling kepada kami dan mengatakan ini, mungkin karena dia tidak suka 
mendengar bahwa sistem tidak berfungsi. 

"Bukan karena sistemnya rusak? Lalu mengapa monster yang dipanggil menghilang, nenek 
tua terkutuk? " 

"Karena aku mematikan sistemnya." 

Menanggapi pertanyaan Yuuji, kepala sekolah mengatakan ini tanpa ada tanda-tanda 
penyesalan. 

Mematikan sistem. Ini mungkin terdengar mudah, tetapi sangat sulit dipercaya bagi kami. 
Kami akhirnya berhasil meraih kemenangan pada akhirnya setelah bekerja keras, namun 
itu menghilang seperti embun di detik terakhir. Jika situasi ini tidak ditangani dengan baik, 
maka akan menimbulkan pemberontakan. 

Meskipun dia sudah mengatakan ini ... 

"Betulkah? Lalu apa alasan Anda melakukannya? " 

Yuuji masih bertanya kepada kepala sekolah dengan sikap yang agak tenang. 

"Jika kita akan melakukan tes pemanggilan perang antar tahun, itu akan menjadi 
pertempuran skala besar yang belum pernah terlihat sebelumnya. Saya mematikan sistem 
untuk penyesuaian. " 

"Pertarungan skala besar? Kedengarannya menarik, tapi seharusnya tidak ada kebutuhan 
yang mendesak untuk melakukan penyesuaian, bukan? " 

"Betul sekali. Tidak perlu terlalu terburu-buru dengan penyesuaian. Tapi kalau menang, 
fasilitasnya akan diganti, dan jika ada pertukaran fasilitas selama perang antar tahun 
sekolah, itu akan merepotkan, bukan? Itu sebabnya aku ikut campur dalam perangmu 
sebelum kalian menang. " 

"Begitu, pemikiran ini agak logis." 

"Sebagai kepala sekolah sekolah ini, inilah yang diharapkan." 

"Tidak, tidak, tidak, tidak perlu begitu rendah hati. Ini sangat mengesankan. " 

Kepala sekolah dan Yuuji dengan senang hati bertukar kata yang aku tidak mengerti. Eh... 
itu aneh. Tidak peduli apa yang saya pikirkan tentang ini, saya merasa bahwa keinginan 
yang telah lama ditunggu-tunggu itu dicegah oleh kepala sekolah. Bukankah itu 
masalahnya? Apakah saya melewatkan sesuatu di sini? 

Keduanya mengabaikan saya saat saya terus merenung saat mereka terus berbicara, 
Ngomong-ngomong, Sakamoto, kamu sudah menjadi orang yang sangat bijaksana. " 
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"Oho, suatu kehormatan bisa dipuji seperti itu, Kepala Sekolah." 

"Kupikir orang sepertimu akan mengomel tanpa henti." 

"Tidak tidak Tidak. Saya tidak begitu dewasa. Setidaknya saya tahu apa yang benar dan apa 
yang salah. " 

Yuuji tersenyum sambil menggunakan matanya untuk memberiku pesan. Eh... apa apa? 

segera, siapkan, 4 lusin, kelelawar berpaku. 

........................... 

"Maafkan saya. Sejujurnya, saya selalu berpikir Anda adalah idiot tanpa harapan. " 

"Hahaha, manusia adalah makhluk yang tumbuh." 

Jika dilihat lebih dekat, aku melihat mata Yuuji tidak tersenyum sama sekali. Orang itu... 
nyata. Dia benar-benar ingin membunuh kepala sekolah. 

"Un? Ada apa, Yoshii? Mengapa Anda menatap saya? Apakah Anda ingin mengatakan 
sesuatu? " 

Kepala sekolah memperhatikan saya saat saya melihat perkembangan ini saat dia bertanya 
kepada saya. 

Nah ... untuk apa yang ingin saya katakan kepada kepala sekolah ... 

"Hideyoshi, siapkan sekop. Tanah di belakang bukit agak keras. " 

"Ca, tenanglah, Yuuji. Anda menunjukkan ekspresi menakutkan yang belum pernah saya lihat 
sebelumnya di sini! " 

Percakapan yang sampai ke telingaku adalah antara Yuuji, yang punggungnya menghadap 
kepala sekolah, dan Hideyoshi, yang ketakutan dengan suasana ini. Sepertinya hal-hal telah 
sedemikian rupa sehingga dia ingin menyelesaikan bisnis. 

"Yoshii, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Aku benci bertele-tele di sini. " 

"...Kepala Sekolah. Ada banyak daun merah yang cantik di punggung gunung selama musim 
ini. Saya harap Anda tidak akan merasa kesepian, jadi nikmati perjalanan terakhir Anda. " 

"Hm? Kenapa kamu mengatakan hal seperti itu? " 

Bahkan jika dia tidak tahu, dia akan mengerti arti kata-kataku nanti. 

"Takashiro-kun, kekasihmu dalam masalah. Anda harus membawanya pergi sejauh mungkin. 
" 
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"Kekasih, katamu? Tidak ada orang seperti itu di sekitar. " 

"Saya mengacu pada kepala sekolah. Bukankah dia kekasihmu? " 

"Oh benarkah? Sangat jarang bagi Anda untuk bercanda seperti ini, Nyonya. " 

"Apakah kamu merasa ini lelucon?" 

"Tolong katakan bahwa ini lelucon, oke?" 

"Permintaan maaf saya. Aku sangat buruk dalam berbohong. " 

"......" 

"Takashiro-kun, bahkan jika kamu menyerahkan dompetmu padaku, faktanya tidak akan 
berubah." 

"Baiklah, kalian. Apakah semua orang mendapatkan kelelawar dan sekop mereka? " 

"" "OSSSSUUU !!!" "" 

"Maaf membuat semua orang melakukan kerja kasar setelah perang. Tolong kerja keras! " 

"" "" OSSSSSUUUUU !!! "" " 

Situasinya adalah ruang kelas menjadi semakin kacau. Ekspresi Yuuji menjadi tidak 
normal, dan pikiranku kacau karena aku tidak tahu apa yang terjadi. Hm... apa yang harus 
saya lakukan di sini? 

Baiklah, bagaimanapun--- 

"Takashiro-senpai, bisakah kau mengambil kepala sekolah dari sini?" 

"Ya ampun, Yoshii Akihisa-kun. Saya tidak berharap Anda berpikir untuk menyembunyikan 
kepala sekolah dari sudut pandang Anda. " 

"Iya. Begitu karpet berlumuran darah, akan sangat sulit menghilangkan noda. " 

"Begitu, pemikiran ini agak logis." 

"Bisakah kalian berdua bertahan? Dibandingkan dengan situasi itu, dapatkah Anda 
menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa antara kepala sekolah dan saya selain 
hubungan guru-murid? " 

"Tahan di sana, Takashiro. Apakah Anda baru saja menggambarkan hidup saya dengan 
'situasi itu'? " 

Sial. Sepertinya kita pacaran. 
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Saya benar-benar kehilangan harapan bagi seseorang untuk menjelaskan situasi saat ini 
dengan benar. Saat ini, "Kami, yah... ada apa dengan keributan ini? Hasil dari perang 
pemanggilan kita adalah--- " 

Himeji-san akhirnya tiba di kelas, jauh lebih lambat dari orang lain. 

"Nona... Himeji Mizuki..." 

Setelah melihat Himeji-san, Takashiro-senpai bergumam dengan gembira. 

"Eh? Ta, Takashiro-senpai? Mengapa kamu di sini?" 

Namun, respon Himeji-san adalah ekspresi penuh keraguan saat dia berkedip. 

"Saya mengerti, Yoshii Akihisa-kun, Nona Kogure. Karena kalian berdua berkata begitu, aku 
akan menggunakan ini untuk membuktikan siapa kekasihku sebenarnya. " 

Setelah mengucapkan kata-kata konyol ini, Takashiro-senpai berjalan menuju Himeji-san. 

Pikiranku segera membunyikan alarm. Dikatakan bahwa Takashiro-senpai berbahaya saat 
ini. 

"Nona Himeji Mizuki. Apa nyaman bagimu sekarang? " 

"??? Ya, ya. Bolehkah saya tahu ada apa? " 

Takashiro-senpai berjalan menuju Himeji-san, dan kemudian mengulurkan tangannya ke 
wajahnya. TIDAK BAIK!!! 

"AWAS! HIMEJI-SAN (THUD) " 

KYAAHH! 

Aku buru-buru mendorong Himeji-san pergi--- 
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"......" 

"......" 

Bagi saya, tindakan ini membawa tragedi terbesar sepanjang hidup saya. 
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Volume 10 Chapter 9 - Afterword 
Catatan Penulis 

Saya berterima kasih kepada semua orang karena telah membeli buku ini. Saya adalah 
penulis yang bertanggung jawab atas novel ringan ini, Inoue Kenji. 

Dengan rilis volume ini, seri utama akhirnya mencapai tonggak sejarah 10 volume. Cerita 
bodoh semacam ini bisa dilanjutkan karena dukungan semua orang. Saya tahu apa yang 
ingin saya katakan selanjutnya telah menjadi kata-kata biasa yang akan saya gunakan di 
setiap volume, tetapi saya benar-benar ingin berterima kasih kepada setiap individu. 

Kemudian, bahkan jika saya mencoba dengan fasih menulis banyak ucapan terima kasih, 
itu akan terlihat agak sulit, jadi saya akan menemukan topik untuk ditulis seperti biasa. 

Kali ini, yang ingin saya bicarakan adalah keberadaan krusial yang tidak boleh diabaikan 
ketika seri seperti Baka Test dicetak, editor-in-charge. 

Pekerjaan editor-in-charge, sederhananya, adalah 'membuat buku'. 

Untuk kasus Baka Test, setelah saya menyelesaikan setiap bab, saya serahkan kepada 
korektor, Haga-san akan mengerjakan ilustrasinya, desainer akan mendesain setiap 
sampul, dan editor yang bertanggung jawab akan menyusun semuanya menjadi sebuah 
buku . 

Mengatakan ini saja mungkin membuatnya terdengar sangat mudah, tetapi pekerjaan 
pengeditan saja sudah sulit. 

Ia akan sakit perut saat diganggu oleh kurma, sakit perut karena kualitas pekerjaan yang 
kurang bagus, dan sakit perut jika banyak bagian yang perlu diperbaiki. Selain itu, dia 
harus mengawasi adaptasi karyanya ke dalam anime dan manga, memikirkan cara untuk 
membuat iklan, dan membantu dalam segala macam kegiatan. Dia memiliki pekerjaan yang 
menumpuk seperti gunung. 

Namun, meski dengan beban kerja yang sangat menegangkan, ketika ada hambatan dalam 
cerita, atau jika penulis tidak memiliki tema, editor yang bertanggung jawab tetap harus 
memberikan saran. 

Beberapa waktu lalu, editor yang bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh 
mendengarkan kesulitan saya. 

Inoue Kenji: "Halo?" 

Editor-in-charge: "Halo, Inoue-kun? Anda tidak tampak energik sama sekali. Apa yang 
terjadi?" 
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Inoue Kenji: "Ya... sebenarnya, saya tidak bisa memikirkan tema yang bagus akhir-akhir 
ini...." 

Editor-in-charge: "Begitukah? Itu akan merepotkan... " 

Setelah mendengar masalah saya, editor yang bertanggung jawab mencoba sebaik mungkin 
untuk memikirkan dan menyelesaikan masalah ini. 

Saat ini, editor yang bertanggung jawab memberikan saran untuk menyelamatkan saya. 

Penanggung jawab editor: "Baiklah, mari kita pergi ke bar okama." 

---Apa yang sebenarnya dibicarakan orang ini? 

Saya sama sekali tidak dapat memahami apa yang dia katakan, dan pikiran saya menjadi 
kosong. 

Namun, dibandingkan dengan saya yang terkenal yang menulis dengan buruk, editor-in-
charge adalah seorang superman yang mengerjakan pekerjaan ini selama bertahun-tahun. 
Jika saya dapat menyusun percakapan dan dengan tenang memikirkan ini, saya pasti akan 
dapat memahami arti di balik kata-kata ini. 

T: Saya tidak bisa menulis sesuatu yang menarik. Apa yang harus saya lakukan? 

J: Pergilah minum di bar okama. 

Saya tidak mengerti...! Saya tidak mengerti sama sekali, editor-in-charge-san...! 

Ini seperti menanyakan 'hari apa sekarang?' dan mendapat respon 'tempura udang' yang 
tidak sesuai. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Untuk beberapa alasan, saya merasa ada 
masalah apakah percakapan itu valid bahkan sebelum kita berbicara tentang saran di sini. 

Saya membalas tentang isinya, dan editor yang bertanggung jawab tertawa ketika dia 
berkata, 

Editor-in-charge: "Ahaha. Bukan itu. Saya mengatakan bahwa kami pergi ke bar untuk 
bertanya kepada orang-orang tentang apa yang mereka suka dan tidak suka tentang 
karakter dalam Tes Baka. Ini mungkin membawa inspirasi dalam diri Anda. " 

Begitu, jadi begitulah adanya. 

Saran editor-in-charge sangat menarik. Jika kita memilih popularitas normal, Hideyoshi 
pasti akan mendapatkan yang pertama dengan cara yang luar biasa, tetapi saya tidak akan 
tahu hasil seperti apa yang akan terjadi jika kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang 
berbeda. 
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Karena itu, editor-in-charge dan saya membawa ilustrasi karakter ke dalam bar untuk 
mendapatkan informasi. Adapun hasilnya... Maaf, tapi saya tidak bisa menunjukkannya 
kepada semua orang karena batas halaman. Beberapa dari mereka bahkan mengetahui seri 
novel ringan Baka Test ini, jadi ada beberapa hasil yang cukup menarik. Saya sangat 
berterima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan bantuan, jadi izinkan saya 
menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada orang-orang ini. 

Tapi sepertinya setiap kali saya menulis kata penutup, saya merasa halamannya tidak 
cukup. Saya belum mengatakan apa-apa, tapi kenapa ini selalu terjadi? 

Kemudian, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang biasa. 

Haga-san yang bertanggung jawab atas ilustrasinya, saya sangat terkejut melihat Takashiro 
menjadi seorang bishounen. Dia terlihat sangat keren, tapi sangat naif dan tidak berguna. 
Apakah ini benar-benar bagus? 

K-sama yang bertugas mengedit. Saya menggunakan Anda untuk materi pada halaman 
sebelumnya, jadi mungkin tidak meyakinkan untuk mengatakan ini sekarang, tetapi saya 
sangat berterima kasih atas saran yang Anda berikan, waktu yang Anda luangkan untuk 
mengedit skrip, dan hal-hal lain yang Anda lakukan untuk Anda. Saya sangat merasa 
beruntung memiliki Anda sebagai editor saya. 

Kepada desainer Kagaya-san, terima kasih telah sering menggambar gambar-gambar 
cantik. Tolong jaga aku di masa depan juga. 

Kepada semua yang terlibat dalam produksi anime dan manga, bagian buruk yang tidak 
dapat saya ilustrasikan dengan baik ketika saya menulis karya ini disajikan dengan cara 
yang mudah dimengerti dan menarik, dan itu benar-benar menggerakkan saya. Saya sangat 
menyesal tidak dapat memberikan banyak bantuan. 

Dan untuk semua pembaca! Sebelum saya menyadarinya, cerita ini telah menjadi serial 
jangka panjang. Saya sangat senang semua orang bisa menemani saya sampai sekarang. 
Saya telah membaca surat dan kartu ucapan yang dikirim semua orang. Saya akan terus 
bekerja keras di masa depan, jadi tolong jaga saya. 

Terakhir, saya akan membuat sinopsis sederhana. 

Cerita utama diakhiri dengan acara terakhir. Arah cerita di jilid berikutnya masih belum 
dikonfirmasi, tapi jika semua orang bisa terus mendukung, saya akan sangat senang. 

Kemudian, saya berharap dapat terus bertemu dengan semua orang di panggung Tes Baka. 

 

Catatan 
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1. ↑ Terjemahan dilakukan oleh KF. Teks berasal dari paragraf pertama 
Imakagami, dan tampaknya... digunakan untuk pertanyaan tes yang sebenarnya 
pada tahun 1993. 
http://www.tsugawashiki.com/jukenkouza/highssummer14.html 

2. ↑ Jika tidak jelas, Minami tidak menjawab pertanyaan itu 

3. ↑ Jika Anda tidak tahu, ada sesuatu yang disebut Super Sentai dalam bahasa 
Jepang yang merupakan pendahulu Power Rangers. Yuuji mengolok-oloknya 
dengan menyebut Akihisa sebagai hentai, yang artinya 'mesum'. Dia juga 
menggunakan kanji yang berbeda untuk "transformasi", yang bertuliskan 
"hentai" bukan "henshin" 

4. ↑ Menyimpannya untuk lulz 

5. ↑ Istilah bowling, pada dasarnya, tiga pukulan berurutan 

6. ↑ Petunjuk, ini bahasa Jerman... oh siapa yang saya bercanda di sini... ini bahasa 
Jerman untuk Buku Harian... Anda bisa menebak kemana arahnya... 

7. ↑ Untuk menyampaikan maksudnya, teks yang digunakan adalah 参考書, yang 

berarti 'buku referensi', dan bukan buku teks karena beberapa dari Anda 
mungkin bertanya-tanya. Jadi ya, ini untuk mengingatkan bahwa Akihisa itu 
idiot. Mengapa Anda meminjam catatan orang lain...? 

8. ↑ Swedia. Menyimpan teks asli yang diberikan dalam cerita, tetapi bahasa 
Swedia di sini harus 'svenska' 

9. ↑聖 徳 太子. Pangeran Shoutoku 

http://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Sh%C5%8Dtoku 

10. ↑ Ke Cina http://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_embassies_to_China 

11. ↑ Ini dalam katakana untuk menandakan bahasa Jepang yang rusak. Tebak siapa 
itu 

12. ↑ Seharusnya dilafalkan sebagai e π. Kedengarannya seperti ippai yang artinya 
banyak 

13. ↑ Oπ terdengar seperti oppai, yang artinya payudara 
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Aku dan Kakak dan Guling Misterius 
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"Bagaimana persiapanmu untuk kunjungan SMA?" 

"Tidak banyak. Saya tidak memiliki target tertentu, jadi saya kira saya akan memancing ~ " 

"Aku juga ~" 

Aku mendengar percakapan malas teman sekelasku--- 

'Sekolah Menengah Keisei, siswa Kubo Yoshimitsu dari kelas 3-C berharap dapat 
menghadiri Akademi Fumitzuki.' 

Saya menulis sekolah saudara laki-laki saya pada formulir yang menunjukkan sekolah 
menengah mana yang ingin saya kunjungi. 

"Arre? Kubo-kun, kamu berharap bisa masuk Akademi Fumitzuki juga? Aku juga sama! " 

Tsuchiya Hinata-san, yang duduk di meja di sampingku, membuka wujudnya setelah 
melihat wujudku. 

"Kamu berharap bisa melihat Akademi Fumitzuki, Tsuchiya-san?" 

"Un. Onii-chan sedang belajar di sana, jadi aku ingin melihatnya. " 

"Apakah begitu? Saya melihat." 

"Bukankah kamu juga sama, Kubo-kun?" 

Saya agak ragu-ragu atas tanggapan saya. Faktanya adalah bahwa saudara kita berada di 
sekolah yang sama. 

Namun, ada perbedaan mendasar dalam alasan mengapa aku pergi ke sekolah 
dibandingkan dengannya. 

"Bagi saya... saya sebenarnya pergi ke sana untuk memeriksa sesuatu alih-alih berkunjung." 

"Memeriksa? Tentang apa?" 

Tsuchiya-san dengan naif menjawabnya. Adapun untuk apa, yah... tentu saja, itu--- "---Malu 
anggota keluarga." 

Baru-baru ini, saya menemukan guling dan selimut misterius di kamar saudara. Saya ingin 
pergi ke Akademi Fumitzuki untuk mencari tahu alasan di balik barang-barang ini. 

☆ 

"---Jadi, sekolah kami mengintegrasikan sistem pendidikan lanjutan..." 
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Guru wanita yang menjadi pengawas selama tahun kedua memperkenalkan Akademi 
Fumitzuki kepada kami di aula olahraga. 

Saya memiliki sedikit minat dalam format ini, tetapi separuh pikiran saya sedang 
memikirkan hal lain. 

Kakak laki-laki saya jelas sangat bahagia akhir-akhir ini. Baginya, itu adalah perubahan 
yang sangat bagus, sesuatu yang akan sangat disambut. Kebahagiaan anggota keluarga 
pasti adalah kebahagiaan saya. 

Namun, 

"... Kenapa kamu punya guling dan foto seorang laki-laki, saudara... !!" 

Aku melihat ke dalam rak lemari yang setengah terbuka ketika aku pergi ke kamar kakakku 
untuk meminjam kamus. Sebelumnya saya tidak pernah percaya bahwa tidak ada Kotak 
Pandora yang tidak pernah dimaksudkan untuk dibuka. 

Perubahan aneh dalam anggota keluarga adalah perubahan aneh bagi saya. Aku harus 
menyelidiki apa yang terjadi dan menghilangkan situasinya...! 

"---Dan itu semua untuk penjelasannya. Sekarang, kita akan melakukan perjalanan gratis 
keliling sekolah. " 

Guru selesai menjelaskan saat aku mengepalkan tangan untuk bersumpah. 

"Juga, ada lebih banyak orang yang ingin mengunjungi kelas A, jadi kami menyiapkan 
pemandu. Kirishima-san--- " 

"... Ya, maaf karena terlambat." 

Seorang siswi muncul di depan semua orang saat dia meminta maaf. 

Saat melihatnya, siswa yang berkunjung tersentak. 

"Betapa cantiknya..." 

"Betapa cantiknya..." 

"Menurutku orang itu memiliki nilai terbaik di tahun ini ..." 

"Baiklah, saya telah memutuskan untuk menghadiri sekolah ini..." 

Saya bisa memahami tangisan keheranan di sekitar saya. Murid yang muncul di depan kami 
sangat cantik. 
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Jika dia memiliki nilai terbaik, itu berarti dia juga di kelas A. yang berarti dia adalah teman 
sekelas kakaknya. Jadi saudara telah belajar bersama di kelas yang sama dengan orang 
yang cantik ini. 

Tapi meski aku bilang begitu... 

"Kenapa... kenapa kakak melewatkan orang itu untuk jatuh cinta pada seorang pria...!" 

Saya tidak bisa memahami ini sama sekali! Tidak, saya pikir banyak orang selain saya tidak 
akan bisa mengerti juga. 

"Hm? Tidak, tunggu...? " 

Alih-alih mengatakan bahwa saya tidak dapat memahami ini, mungkin saya harus 
mengatakan bahwa peluang itu sendiri tampaknya tidak benar? Ya, dengan kata lain--- 
"Adikku dicuci otak atau semacamnya, kan...?" 

Dugaan saya di sini mungkin konyol, tetapi karena ini sendiri tidak normal, saya tidak bisa 
melewatkan semua kemungkinan. 

Sampai batas tertentu, bahkan jika itu bukan level itu, apakah saudara dibodohi oleh orang 
itu? Apakah dia dibodohi oleh pria dengan minat unik atau semacamnya? 

Ditipu, pemerasan, cuci otak. Saya tidak bisa berhenti berpikir ketika saya kehilangan 
kendali atas pikiran saya. 

"Baiklah... sebanyak apapun, aku harus mengumpulkan semua informasi terlebih dahulu." 

Saya harus memahami situasi saat ini untuk menyelesaikan situasi ini apa pun yang terjadi. 
Untungnya, saya hanya perlu menyelidiki orang ini 'kelas F' Yoshii Akihisa '. Saya rasa tidak 
akan sulit untuk mengumpulkan informasi tentang dia. 

Saya meninggalkan grup kelas A yang dipimpin oleh kakak kelas yang cantik dan menuju 
kelas F. 

"Ah, Kirishima-senpai. Tanganmu kotor karena pewarnaan, tahu? " 

"Kamu sedang membuat sesuatu? Luar biasa! " 

"... Dalam arti tertentu, saya melakukan hal itu saat membuat sesuatu." 

Arti apa? 

"... Aku mendapat sedikit perlawanan saat mengatakan bahwa aku ingin membuat Shouyu." 

"? Apakah Anda membutuhkan cat merah untuk membuat kecap? "[1] 

"... Ini bukan cat." 
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"???" 

☆ 

"Mau kemana, Kubo-kun?" 

"Hm?" 

Seseorang menepuk pundakku saat aku mencari kelas F. 

"Ah, Tsuchiya-san. Apakah kamu tidak akan mengunjungi kelas A? " 

"Aku ingin memeriksa kelas F Kou-nii. Bagaimana denganmu, Kubo-kun? " 

"Aku ingin pergi ke kelas F untuk mencari sesuatu juga." 

"Bagus. Aku bertanya-tanya di mana ruang kelas itu berada ~ " 

Tsuchiya-san bertepuk tangan seolah-olah dia menemukan penyelamat. 

"Maaf mengecewakanmu, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa karena aku juga tidak tahu 
di mana tempatnya." 

"Hm? Apakah begitu?" 

Mereka memberi kami buku panduan, tetapi untuk beberapa alasan, hanya lokasi untuk 
kelas A hingga D yang ditampilkan. Logikanya, harus ada kelas E dan F, jadi sepertinya 
mereka tidak mencetak sesuatu yang mereka tidak ingin kita lihat... kenapa? Mungkin aku 
terlalu banyak berpikir, pasti. " 

"Jika kamu tidak tahu juga, kita akan bertanya pada orang lain kalau begitu, Kubo-kun. 
Maaf-" 

Tsuchiya-san yang tak kenal takut pindah ke seorang gadis di koridor untuk menanyakan 
arah. 

"Ya apa itu?" 

Orang yang menjawab dengan suara lembut memiliki rambut lembut dan... yah, 
menurutku, area yang sangat berkembang untuk bagian wanita tertentu. Jenisnya berbeda, 
tapi dia memiliki pesona yang tidak akan kalah dari kakak kelas Kirishima. 

"Wow, luar biasa... Aku bisa melihat mereka bahkan dengan seragamnya..." 

"???" 

Tsuchiya-san melihat ke dada orang itu dan bergumam. Saya rasa bahkan mereka dari jenis 
kelamin yang sama merasa luar biasa. 
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"Ah, apakah Anda tersesat selama kunjungan Anda?" 

"Ya itu betul." 

Senior itu menyimpulkan ini dari penampilan dan sikap kami. Dia memegang 
'Kecenderungan Universitas Bergengsi dan Tindakan Penanggulangan', dan saya dapat 
mengatakan bahwa dia harus menjadi orang yang cerdas. 

"Kemana kamu pergi? Aku bisa membawamu ke sana jika kamu mau? " 

Dia baik, cantik, lembut, dan memiliki tubuh yang bagus. 

Ada orang seperti itu di sini, tapi aku tidak bisa tidak berpikir. Saudara! Tidak bisakah 
orang ini melakukan keduanya...? 

"Itu akan sangat membantu kami. Kami sedang mencari kelas 2-F. " 

"Eh? Kelas kami?" 

Kelas kami...? 

"Erm... bolehkah aku bertanya? Apakah Anda seorang siswa kelas F, senpai? " 

"Ya, benar." 

Kakak kelas itu tersenyum saat dia menjawab. Saya benar-benar tidak menyangka orang ini 
dari kelas F... 

"Kalau begitu, ayo pergi. Kelas F ada di sisi lain koridor. Itu di gedung sekolah lain. " 

Tsuchiya-san dan aku mengikutinya. 

Jadi di gedung sekolah lain. Pantas saja saya tidak bisa menemukannya di sekitar sini. 

"Permisi... apakah kamu Himeji Mizuki-senpai?" 

Tsuchiya-san bertanya pada kakak kelas Himeji saat kami melanjutkan. 

"Ah iya. Bagaimana Anda tahu nama saya? " 

"Maaf karena terlambat memperkenalkan diri. Aku adalah adik perempuan Tsuchiya Kouta, 
Hinata. Maaf untuk masalah Kou-nii yang biasa. " 

Tsuchiya-san memperkenalkan dirinya, dan kakak kelas Himeji melebarkan matanya 
karena terkejut. 

☆ 
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"Apakah begitu? Adik perempuan Tsuchiya-kun, adik laki-laki Kubo-kun. " 

"Terima kasih telah merawat saudara-saudara kita." 

"Tidak, tidak, seharusnya aku yang ada di sini." 

Semua orang memperkenalkan diri saat kami berjalan menuju kelas F. 

Kami melanjutkan menyusuri koridor, dan saya dapat bertanya tentang apa yang ingin saya 
selidiki. 

"Himeji-senpai. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. " 

"Ya apa itu?" 

Lalu, apa yang harus saya tanyakan? Akan terlalu langsung kalau aku langsung bertanya 
orang seperti apa kelas F 'Yoshii Akihisa itu... 

"Bagaimana kabar semua orang dari kelas F?" 

"Lebih baik bertanya secara tidak langsung." 

"Un... yah... jika aku harus mengatakan dalam satu baris, itu berarti mereka semua adalah 
sekelompok orang yang ceria." 

Kakak senior Himeji tidak menunjukkan tanda-tanda kedengkian karena aku tahu dia 
benar-benar percaya. 

"Aku juga mendengar ini dari Kou-nii sebelumnya. Aku sangat ingin melihat bagaimana 

rasanya ~ ♪ " 

"Ah, kami di sini." 

Kakak kelas Himeji membuka pintu kelas. 

CRAK! 

"Semua anak laki-laki cantik di dunia ini akan dikutuk!" 

"""Terkutuk!!""" 

"Semua orang populer bisa mati dan mati!" 

"""Pergi dan mati!!!""" 

-Gedebuk. 

"Maaf, Himeji-senpai, tapi menurutku klub sihir hitam menggunakan ruang kelas ini." 
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"Ah, tidak, itu... semuanya dari kelas F..." 

Kelompok misterius yang mengenakan jubah berkerudung sedang mengadakan Pertemuan 
Besar-besaran di ruang kelas yang teduh. 

"Ada apa, Kubo-kun? Saya belum melihat apa pun. " 

"Mungkin lebih baik tidak melihatnya." 

"Saya ingin melihatnya lebih banyak lagi ketika Anda mengatakannya seperti itu!" 

Tsuchiya-san mengabaikan saran saya saat dia membuka pintu. 

"Hm? Pengunjung? " 

"Ya ampun, seorang gadis yang belum pernah kulihat sebelumnya." 

"Selamat datang, nona manis." 

Kali ini, yang muncul di hadapanku adalah sekelompok anak laki-laki yang mengundang 
Tsuchiya-san dan kakak kelas Himeji dengan gigi bersinar. Rasanya pemandangan 
misterius barusan menghilang tanpa jejak. 

"Kubo-kun, aneh memiliki tatami dan meja pendek, tapi aku tidak melihat klub sihir hitam." 

"..." 

Seperti yang Tsuchiya-san katakan, saya tidak melihat jejak atau bahkan debu misteri. 

Tapi apa yang saya lihat barusan seharusnya bukanlah halusinasi. 

"Ngomong-ngomong, anak laki-laki di sana. Apa yang Anda miliki dengan kami? " 

"Apakah kamu pacar wanita muda di sana? ... Kami akan membunuhmu. " 

"Ah, Nak. Apakah Anda ingin bermain meninju dengan kami sampai satu sisi berdarah? " 

Para senior yang berbicara dengan saya sepertinya memiliki beberapa agenda di balik 
kata-kata mereka. Seperti yang diharapkan, apa yang saya lihat barusan itu nyata. 

"Tidak, aku hanya mengunjungi teman sekelas." 

"" "Tidak apa-apa kalau begitu." "" 

Niat membunuh yang kental memudar. 

Tubuh saya pasti akan dipotong-potong halus dan diumpankan ke ikan jika saya berkata 
'itu di sana ~, pacar saya sangat imut, bukan?' 
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Sementara aku berkeringat dingin, di sampingku ada. 

"Ah, Kou-nii! Aku datang untuk bermain!" 

"...! Hinata, kenapa kamu...! " 

Tsuchiya-san melihat kakak laki-lakinya di kelas dan berjalan mendekat. 

Semuanya, bersiaplah. 

"""Baik!""" 

"... Tidak, kamu salah...!" 

Niat membunuh berkumpul lagi. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mengalami 
niat membunuh yang begitu mematikan dua kali dalam waktu 5 menit setelah masuk. 

"Tsuchiya, sayang sekali kau berkencan dengan gadis secantik itu." 

"Anda akan mengalami sendiri kode darah yang telah ditetapkan oleh Inkuisisi FFF." 

"...Tidak...! Hinata adalah imouto yang berhubungan dengan darahku...! " 

"""Terus!?""" 

Saya merasa penting di sini. 

"Tunggu, semuanya, tenanglah." 

"""Pemimpin! Kenapa kamu menghentikan kami! "" " 

"Muttsurini tidak diragukan lagi memanggil adik perempuannya kepada semua orang di 
kelas F untuk memperkenalkan kita padanya. Tsuchiya Hinata-san. Apakah kamu punya 
pacar?" 

"Hm? Tidak." 

"Senang bertemu denganmu untuk pertama kalinya. Aku teman baik kakakmu, Sugawa Ryo. " 

"Ya, kamu sangat manis, imouto-chan. Sungguh kebetulan saya tidak punya pacar. " 

"Kakak ipar Muttsurini, aku pasti akan membuatnya bahagia!" 

Tsuchiya-san langsung dikepung oleh kakak kelas. Ada apa dengan kelas ini? Ini sama 
sekali tidak ada hubungannya dengan konsep 'sekolah persiapan'. 

"Yah, meskipun kamu berkata begitu ... Aku tidak punya niat untuk pergi keluar dengan 
siapa pun saat ini." 
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Tsuchiya-san tertawa saat dia berkata. 

"Itu karena aku sibuk mengurus onii-chan disini." 

Hentikan dia. 

"""Ya pak!""" 

"... Aku tidak akan tertangkap olehmu! (Lari) " 

Kelas segera berubah menjadi kekacauan. 

Aku menatap kosong penganiayaan yang sedang terjadi saat aku bertanya pada kakak kelas 
Himeji di sampingku. 

"Baiklah... Himeji-senpai. Apakah setiap orang biasanya seperti ini...? " 

"Ah, tidak... jika aku harus mengatakannya, itu akan sedikit... lebih berlebihan biasanya..." 

Kesan saya tentang sekolah persiapan akhirnya benar-benar runtuh. 

☆ 

"Permisi, bisakah saya mengganggu Anda sebentar?" 

"Hm? Ada apa, Kubo-kun? " 

"Maaf, ada yang ingin aku tanyakan." 

Aku ingin bertanya pada kakak kelas Yoshii Akihisa sendiri, tapi dia tidak ada di kelas ini, 
jadi aku bertanya pada kakak kelas di kelas. 

"Apa yang ingin kamu tanyakan?" 

"Erm... Kudengar ada orang yang sangat menarik di kelas ini." 

"Sangat menarik? Muka?" 

"Kenapa kamu harus mempertimbangkan itu sebelum kepribadian !?" 

Percakapan bahkan tidak berhasil diselesaikan. 

"Nah, apa yang ingin kamu tanyakan tentang wajah Yoshii itu?" 

"Maaf senpai. Saya tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tentang itu. " 
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Saya rasa tidak ada kebutuhan untuk mendeskripsikannya seperti ini setelah melihat foto 
saudara laki-laki saya. Meski begitu, itu adalah nama pertama yang segera mereka buang. 
Bagaimana biasanya Yoshii Akihisa ini diperlakukan setiap hari? 

"Tapi kamu bertanya tentang Yoshii, kan?" 

"Iya. Yah... karena dia terkenal, kupikir aku harus tahu orang seperti apa dia. " 

Tanyaku samar-samar. 

Seorang idiot. 

"Seorang idiot yang agak bodoh." 

"Ah ya, idiot yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mungkin tidak akan pernah 
muncul lagi." 

Kesan saya terhadap kakak kelas Yoshii Akihisa ditutupi dengan penyesalan. 

"Erm, lebih spesifiknya?" 

"Selama tahun pertama kami, dia memercikkan seember air ke guru." 

"Di awal tahun kedua kami, dia menghancurkan tembok." 

"Selama festival sekolah, dia bahkan meledakkan kantor Kepala Staf Pengajar." 

Sudah menjadi hal yang besar untuk memercikkan air ke seorang guru, namun dia 
menghancurkan dinding dan meledakkan Kepala Kantor Staf Pengajar. Ini benar-benar 
tidak pernah terdengar, sangat sulit dipercaya. Senior ini pasti bercanda, kan--- 
"PINDAHKAN --- SELAIN--- (Pecah Kaca) !!!" 

"SIAL! YOSHII PERGI !! " 

"BASTARD! DIA SEBENARNYA MENYEMBUNYIKAN DI RUANG KELAS YANG KOSONG !!! " 

"SETELAH DIA! JANGAN BIARKAN DIA PERGI !!! " 

"KITA HARUS MEMBUAT DIA MENUNJUKKAN RINCIAN TENTANG PERJALANANNYA 
DENGAN KINOSHITA !!!" 

Beberapa suara aneh bisa terdengar dari sisi lain koridor. Hah? Apakah saya baru saja 
mendengar suara jendela pecah...? Untuk berpikir bahwa saya dapat mendengar suara-
suara seperti itu selama kehidupan biasa selain menonton film-film Hollywood itu ... 

"Ada yang masih ingin kamu tanyakan, Kubo-kun?" 
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Jika memungkinkan, saya ingin bertanya tentang sesuatu yang berhubungan dengan akal 
sehat --- sudahlah. Untuk beberapa alasan, saya merasa akan membuang-buang waktu saya 
jika saya melakukannya di sini. 

"Jika tidak ada, kami akan melanjutkan untuk bergabung dengan tim eksekusi Yoshii." 

"Ah, ya, terima kasih banyak." 

"Tidak ada biggies. Ayo pergi, Fukumura. " 

"Baik. Kita harus memastikan pria itu berhenti bernapas hari ini. " 

"Bajingan itu lebih baik bersiap-siap." 

Para senior memegang cambuk dan pedang kayu saat mereka berjalan keluar kelas. 

☆ 

Terlalu tidak dapat diandalkan untuk memperoleh informasi dari satu sisi saja. Saya harus 
memperoleh informasi dari banyak sumber untuk meningkatkan keandalan. 

Itu sebabnya saya harus bertanya kepada orang lain. 

Saya bertanya kepada siswa laki-laki lain di koridor. Sepertinya orang ini dari kelas F. 

"Tentang Yoshii? Apa yang ingin kamu ketahui tentang idiot itu? " 

Idiot. Saya mendengar deskripsi itu tentang dia sebelumnya. 

Namun, mari kita dengarkan apa yang orang lain katakan. 

"Yah ... seperti apa orang dari tipe lawan yang dia suka?" 

"Apa yang dia suka... hm..." 

Dari apa yang saya dengar, sepertinya dia bukan pria yang baik. Mungkin dia kebalikan dari 
penampilannya di foto, siswa yang agak buruk. Jika itu masalahnya, minatnya pada 
perempuan mungkin sama sekali tidak sopan. Aku hanya perlu menemukan banyak alasan 
untuk percaya bahwa dia menyukai gadis yang peduli gadis seperti apa mereka. 

"Saya pikir dia mengatakan sebelumnya bahwa kanguru itu agak lucu." 

Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan melewati garis spesies. 

"Yah... maksudmu mereka lucu seperti hewan peliharaan?" 

"Nggak. Jangan meremehkan pria itu. Kanguru memang berdiri dengan dua kaki. " 
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Itu sangat aneh. Tidak peduli apa, standarnya pasti aneh di sini. 

"Saya sendiri tidak pernah memastikannya, tetapi orang itu mungkin memiliki burung unta 
dalam jangkauannya." 

"Ah, maaf... sudah cukup." 

Saya menemukan bahwa dia mungkin memiliki jangkauan pertahanan dari tangkapan 
pemain tengah.[2] . Bagi pria seperti ini, masalah gender dan semacamnya hanyalah 
masalah kecil. 

Saya mencatat informasi yang saya dapatkan di buku catatan dan mencari sumber 
informasi berikutnya. 

☆ 

"Erm, permisi. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. " 

Saya memanggil kakak kelas dengan 3 kepang saat saya berjalan di sekitar gedung baru. 

"Iya?" 

"Saya dari klub berita. Sebenarnya, aku sedang mencari seseorang bernama Yoshii Akihisa-
san. " 

Saya menaikkan nama klub berita agar mudah dipertanyakan. Saya berbohong demi 
kenyamanan, dan saya merasa agak menyesal tentang itu. Untuk kakak kelas ini yang tidak 
saya kenal, saya benar-benar minta maaf. 

"Yoshii Akihisa-kun?" 

"Ya itu benar." 

"Dengan kata lain, itu Aki-chan!" 

Nama panggilan itu terdengar agak berbahaya. Kenapa dia punya --chan kalau dia laki-laki? 
Apakah dia entah bagaimana memiliki hati seorang gadis? 

Mari tetap bertanya. 

"Bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu ketahui tentang Yoshii Akihisa-san itu?" 

"Un, baiklah! Baju Aki-chan... sangat cocok untuk pakaian maid dan perawat, anak paling 
lucu di dunia! " 

Jawaban yang saya dapatkan jauh melampaui apa yang saya harapkan. 

"Izinkan saya bertanya, apakah Anda berbicara tentang Yoshii Akihisa-san?" 
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"Ya itu betul." 

"Dia laki-laki, kan?" 

"Ahaha. Saya pikir itu tidak masuk akal dan masuk akal untuk menyebut 'Akihisa' seorang 
gadis, kan? " 

Saya tidak berani mengatakan apa pun di sini. 

"Terima kasih banyak atas bantuan Anda." 

"Tidak apa-apa. Tunjukkan pada saya laporan berita saat itu keluar. " 

"Iya. Saya pasti akan melakukannya setelah itu keluar. " 

Saya meminta maaf kepada kakak kelas ini di dalam hati saya saat kami mengucapkan 
selamat tinggal. 

Selanjutnya, saatnya mengumpulkan lebih banyak informasi. 

☆ 

Saya hanya bertanya kepada orang-orang dari departemen budaya, jadi kali ini saya harus 
bertanya kepada orang-orang dari bidang olahraga. Apakah ada orang di sekitarku yang 
memberikan getaran ini... ahh, mari kita tanya orang itu. 

"Maaf. Bisakah saya bertanya sesuatu?" 

"Hm?" 

Kali ini, saya meminta kakak kelas yang tampak energik dengan ikat kepala. Dia juga 
memiliki garis cokelat, jadi kurasa dia sering nongkrong selama kegiatan klub. 

Saya ingin menggunakan nama klub berita, tapi kali ini, saya ditanya. 

"Arre...? Kau mirip Kubo-kun, tahu? " 

Senior di depanku menatap wajahku. 

Kubo-kun ini mungkin mengacu pada kakakku. Apakah dia seorang kenalan? Yah, itu bukan 
fakta yang harus aku sembunyikan, jadi aku akan menjawab dengan jujur. 

"Ya, kita bersaudara." 

"Eh? Adik Kubo-kun !? Dalam... kalau begitu... erm, saya Nakabayashi Hiromi! Tanya saya 
apa pun yang Anda inginkan! " 

"Terima kasih banyak, Nakabayashi-senpai." 
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Saya tidak tahu mengapa dia tiba-tiba gelisah, tetapi sangat bagus dia mengatakan bahwa 
dia dapat membantu saya dengan apa pun yang saya minta. Kalau begitu aku akan langsung 
bertanya padanya. 

"Sebenarnya, aku sedang menyelidiki seseorang bernama Yoshii Akihisa-san." 

"..." 

Nakabayashi-senpai sepertinya dia sedikit getir saat aku menyebut nama itu. 

"Karena kamu mengatakan bahwa kamu sedang menyelidiki, kurasa kamu bertanya 
kepada orang lain sebelumnya, kan?" 

"Iya." 

"Kamu seharusnya sudah mendengar tentang betapa bodohnya pria itu." 

Itulah reaksi pertama yang dimiliki kebanyakan orang. Saya kira kebodohan orang itu tidak 
diragukan lagi sekarang. 

Jadi, lebih baik saya tidak fokus pada informasi yang sudah saya ketahui ini. 

"Misalnya, apa yang orang katakan tentang dia di klub olahraga?" 

"Komentar tentang idiot itu di klub olahraga?" 

"Iya. Seperti apakah dia sangat aktif dalam kegiatan klub atau semacamnya? " 

"Menurutku si idiot itu tidak ambil bagian dalam klub mana pun ..." 

Sepertinya orang bernama Yoshii Akihisa ini tidak ikut serta dalam kegiatan klub. 

"Ah, ngomong-ngomong!" 

"Apa itu?" 

"Nah, inilah yang sebenarnya saya dengar dari orang lain..." 

"Tolong beritahu aku." 

Saya percaya bahwa saya tidak akan terkejut apa pun yang saya dengar sekarang. 

"Sepertinya aku mendengar dia punya anak dengan teman sekelasnya Sakamoto Yuuji atau 
semacamnya." 

Kepercayaan diri saya hancur. 

"Lalu, apakah Sakamoto Yuuji-senpai ini seorang gadis?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Tidak, seorang pria. 

Sudah jarang memiliki anak saat berada di sekolah, tetapi bahkan lebih jarang lagi pihak 
lain adalah seorang pria. Apa yang sedang terjadi? Sekolah ini pada dasarnya adalah 
dimensi lain menurut pandangan saya. 

"An, bagaimanapun, terima kasih banyak atas bantuanmu." 

"Tidak apa-apa. Tidak perlu khawatir tentang ini. " 

Aku menundukkan kepalaku dan membungkuk. Saya akan memikirkan sisanya nanti. 

Dan, saat aku akan pergi, kakak kelas Nakabayashi memanggilku. 

"Ngomong-ngomong, erm ... bisakah kamu memberitahuku orang seperti apa yang disukai 
kakakmu?" 

"Maaf, saya sedang menyelidiki sekarang." 

"??? Apa maksudmu?" 

"Saya terganggu karena saya juga tidak mengerti." 

Aku meninggalkan kakak kelas yang bingung, Nakabayashi, dan pergi. 

☆ 

"Kalau begitu... ini seharusnya cukup, kurasa." 

Saya menuliskan informasi yang saya peroleh ke dalam buku catatan saat saya berjalan 
menyusuri koridor. 

Menurut informasi yang saya dapat, orang bernama Yoshii Akihisa ini adalah orang yang 
seperti ini. 

• Menghancurkan tembok sekolah, meledakkan ruang kepala bagian pengajaran. 

• Baik-baik saja dengan apapun yang berkaki 2, termasuk kanguru dan burung 
unta. 

• Sangat cocok untuk memakai pakaian pembantu / perawat. 

• Idiot. 

• Punya anak dengan Sakamoto Yuuji (♂) 

"......Saudara...! Aku sama sekali tidak tahu apa yang kamu pikirkan...! " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Bagaimana orang seperti ini memesona !? Ada orang-orang cantik seperti kakak kelas 
Kirishima dan Himeji. Ini bukanlah perbedaan level! Tidak mungkin memiliki kasih sayang 
untuk orang seperti itu bahkan jika dua orang melayang ke pulau tak berpenghuni! 

Guncangannya begitu hebat sampai-sampai lututku jatuh di koridor. 

Pada saat itu, seseorang sepertinya bergegas. 

"...? Itu adalah... " 

Itu hanya sesaat, tapi saya pasti tidak melewatkannya. 

"Yoshii... Akihisa...!" 

Sumber segala macam informasi berasal dari sana. 

Baiklah, saya tidak harus berputar-putar. Mari kita tanya orangnya secara langsung. 

Itu melanggar aturan untuk berjalan di sekolah. Saya tidak benar-benar ingin melakukan 
ini, tetapi saya hanya bisa mengabaikannya. Ini adalah satu-satunya hal yang mendukung 
kehidupan kakakku dan nama keluargaku di sini...! 

Aku berlari menuju tempat kakak kelas Yoshii berada. 

"Saya melihat dia!" 

Sepertinya pengejarku efektif karena aku melihat punggungnya saat aku menaiki tangga. 

Walaupun demikian, 

"Ada apa dengan kecepatan ini... !?" 

Cepat adalah semua yang bisa saya gambarkan ini. Dia pada dasarnya cukup baik untuk 
ambil bagian di trek dan lapangan. 

"Yoshii! Anda tidak akan sampai di sini! " 

"Terima saja kematianmu tanpa syarat!" 

"PERGI KE NERAKA!!!!" 

Orang yang muncul di depan kakak kelas Yoshii adalah kakak kelas dari kelas F. 

"AKU TIDAK AKAN MATI DI SINI !!" 

Kakak kelas Yoshii menendang dinding dan kabur dengan lompatan segitiga[3] 

"Spesialisasinya kabur... !?" 
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Dia melewati kerumunan dan menghilang. Sulit bagiku untuk mengejarnya dengan 
kecepatan lari dia. 

Jika saya tidak bisa mengejar... 

"Mau bagaimana lagi. Aku hanya akan menyergap dari luar... " 

Jika dia berlari, dia pasti ada di luar. Saya tidak bisa memastikan, tapi mari kita tunggu di 
dekat pintu masuk. 

Aku menuju ke bawah dan memakai sepatuku. 

Dan kemudian, saya keluar dari sekolah. 

"Erm, permisi..." 

Sebuah suara datang tidak terlalu jauh. 

Tidak terlalu jelas, tapi saya memiliki kesan tentang suara ini. 

"? Apa itu?" 

Saya sedikit khawatir, jadi saya menoleh untuk melihat dari mana suara itu berasal, hanya 
untuk menemukan seorang gadis dikelilingi oleh dua pria. Hm...? Bukankah itu Tsuchiya-
san? Apa yang dia lakukan disini? 

"Permisi, bisakah kamu melepaskan aku...?" 

Suara itu berdering lagi. 

Suara ini pasti milik Tsuchiya-san. 

"Berisik sekali. Kami tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan " 

"Saya sangat sibuk di sini." 

Dan kemudian, suara dari cepak dan kepala mohawk bisa didengar. 

Kedengarannya agak buruk ... tunggu, jangan bilang Tsuchiya-san sedang dilecehkan !? 

Saya buru-buru melihat sekeliling, mencoba mencari bantuan. Adapun mereka yang dapat 
membantu --- tidak ada yang dapat saya temukan. Jadi saya harus pergi sendiri...! 

"..." 

Saya ragu. Mau bagaimana lagi. Saya berurusan dengan 2 siswa sekolah menengah. 
Biasanya, saya akan takut tentang ini. 
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Tapi bagaimana saya bisa membiarkan ini begitu saja! 

"Tunggu sebentar!" 

Aku berteriak saat aku bergegas. 

""Hah?"" 

Kedua orang itu melihat sekelilingku setelah mendengar suara itu, menunjukkan ekspresi 
sangat tidak senang di wajah mereka. Anak-anak mungkin akan menangis jika melihat 
ekspresi seperti itu di malam hari. 

Meski aku takut dengan wajah-wajah ini, tapi aku mencoba yang terbaik untuk 
mengumpulkan keberanianku. 

"Dia seseorang yang saya kenal. Jika ada sesuatu, katakan saja padaku. " 

Dan jawaban yang saya dapatkan adalah, 

"Hah? Apa yang kamu katakan, Nak--- " 

Mereka mendengus sambil menatapku. 

Dan setelahnya, 

"TokoNatsu-senpai, apa yang kamu lakukan?" 

ZUBAM !!! Kakak kelas Yoshii muncul tepat di depan kami dengan suara konyol. 

Eh...? Dimana, apakah dia...? 

Saya benar-benar tidak tahu dari mana asal Yoshii-senpai. Seharusnya tidak ada orang di 
sekitar dari apa yang saya periksa sekarang. 

Entah kenapa, aku melihat sekeliling, dan menemukan bahwa jendela di atasku terbuka. 
Apakah orang ini... baru saja melompat dari sana !? 

TokoNatsu-senpai. Aku tidak menyangka kalian akan melecehkan anak sekolah menengah 
dengan tampang preman itu. " 

Kakak kelas Yoshii berkata pada mereka berdua sambil meninggalkan aku yang terkejut. 

Sebaliknya, keduanya mengembalikan ekspresi kosong di wajah mereka. 

"... Yoshii, tepatnya apa yang kamu katakan?" 

"Saya katakan, apakah Anda salah paham bahwa kami mungkin melakukan sesuatu yang 
tidak tahu malu?" 
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"... Heh?" 

Kakak kelas Yoshii bingung dengan respon tak terduga mereka. Jangankan dia, bahkan aku 
tidak tahu apa yang terjadi disini. 

Salah paham? Kesalahpahaman apa? 

Saat kami berdua terlihat bingung, pasangan itu melanjutkan, "Jangan bilang kamu berpikir 
kita sedang melecehkan seorang gadis di sini!" 

"Bukankah kamu?" 

"Kamu pasti bercanda. Mengapa kita mau melakukan hal tersebut?" 

"'Kamu tidak populer, terlalu berlebihan, dan menyesalinya sekarang.'" 

"" BERHENTI MENCOBA UNTUK MENDAPATKAN MOTIF ACAK UNTUK KEJAHATAN DI 
SINI !!! "" 

Keduanya meraung pada kakak kelas Yoshii. Sepertinya proses berpikir tidak cocok. 

"SIAPA YANG AKAN MELAKUKAN HAL-HAL TERSEBUT DI SEKOLAH SAAT INI !?" 

"KAMI MENILAI SISWA DI SINI!" 

Keduanya menghela nafas saat mereka berkata. Sepertinya tidak seperti yang kita pikirkan. 
Lalu mengapa... 

"Untuk beberapa alasan, gadis itu yang berbicara dengan kita." 

"Menyebalkan sekali. Sudah waktunya untuk pelajaran segera. " 

Pasangan itu terlihat terganggu saat mereka menjelaskan. Apakah Tsuchiya-san berbicara 
dengan mereka lebih dulu? 

"Tsuchiya-san, apa yang kamu katakan...?" 

"Hm? Yah, aku baru saja mendengar senpai berbicara tentang 'bagaimana foto baru 
Tsuchiya ~', jadi aku bertanya kepada mereka tentang saudaraku. Mereka tidak akan 
memberi tahu saya apa yang mereka bicarakan pada akhirnya. " 

Tsuchiya-san berkata dengan acuh tak acuh. 

Menanyakan apa yang mereka katakan...? Dengan kata lain, ketika saya mendengar 'tolong 
lepaskan aku', itu seharusnya menjadi 'beri tahu aku' daripada 'lepaskan', bukan?[4] 

"TokoNatsu-senpai, apakah foto-foto dari Perusahaan Muttsurini?" 
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"Tutup itu. Itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? " 

"Bagaimana kita bisa mengatakan ini kepada seorang gadis junior?" 

Kakak senior Yoshii berbisik kepada mereka tentang sesuatu. Perusahaan Muttsurini? Apa 
yang mereka bicarakan? 

"Ah --- kurasa tidak apa-apa. Ayo pergi." 

"Sungguh, mengapa kita harus menangani ini pada saat yang begitu sibuk." 

"Maaf sudah merepotkanmu." 

Maaf atas keributan itu. 

"??? Erm... maaf soal itu. " 

Pasangan itu menggerutu saat mereka kembali ke gedung sekolah, sementara kami, trio 
yang tersisa, menundukkan kepala. 

Saat kita mengangkat wajah kita. 

"Ngomong-ngomong, kenapa kamu disini, Kubo-kun, Yoshii-senpai?" 

Tsuchiya-san bertanya pada kami sambil terlihat agak bingung. 

"..." 

Saya hanya merasa sangat kesal di sini. 

Bukankah itu terlalu banyak darimu? Kami di sini karena kami mengkhawatirkanmu di 
sini. 

Tapi tidak seperti aku, yang terlihat agak kesal saat ini. 

"Oh, tidak apa-apa." 

Kakak kelas Yoshii sepertinya tidak terlalu peduli dengan itu. Eh? Apakah dia mengatakan 
bahwa dia tidak pernah terlalu memikirkannya? 

"?? Apa yang ada di wajahku? " 

Kakak senior Yoshii mau tidak mau bertanya saat aku menatapnya. 

Aku sudah merasa kesal dengan Tsuchiya-san meski aku sering berinteraksi dengannya 
dan memahami kepribadiannya, tapi kakak kelas Yoshii di sini sepertinya tidak diganggu. 
Apa yang sedang terjadi? Apakah pria ini benar-benar pria yang baik...? 
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Saya melihat ke jendela. Meskipun dia mencoba menyelamatkan seseorang, tidak perlu 
melompat dari sana, bukan? Selain itu, dia adalah siswa sekolah menengah dari sekolah 
lain yang belum pernah dia dengar sebelumnya. 

"Ngomong-ngomong, sepertinya akhir-akhir ini aku lebih sering disebut idiot." 

Kakak kelas Yoshii menggaruk kepalanya saat dia mengomel. Kalimat ceroboh yang dia 
ucapkan membuatku merasa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. 

Tindakan barusan itu bodoh...? Saya kira tidak. Ini adalah kesalahpahaman pada akhirnya, 
tapi dia merasa terhormat melakukan ini hanya untuk menyelamatkan Tsuchiya-san. 

"Baiklah... senpai." 

"Hm? Apa itu?" 

"Apakah biasa mengalami kegagalan seperti itu?" 

"Hm..." 

Aku mempertanyakan kakak kelas Yoshii, yang kemudian meletakkan tangannya di dagu 
dan merenung dengan lembut. 

"Saya pikir ada banyak dari ini..." 

Dia menjawab sambil terlihat agak menyesal. 

Cukup banyak. Artinya orang ini sering melakukan hal seperti itu. 

Dia mungkin sering gagal melompat dari jendela, suatu tindakan yang tidak membutuhkan 
banyak pemikiran. 

Namun, dia tidak pernah meragukan apa yang ingin dia lakukan. Orang ini selalu disebut 
idiot karena dia seperti itu, selalu gagal dalam apapun yang dia lakukan. 

Ketika saya memikirkannya, informasi yang saya dapatkan sebelumnya kehilangan 
keandalannya. 

Aku seharusnya tidak percaya rumor itu. Saya harus melihat sendiri. 

Dengan kata lain, harus ada kesalahpahaman tentang saudara. Dari bagaimana dia 
bertindak sekarang, saya kira dia benar-benar menyukai perempuan, hanya untuk 
disalahpahami. 

Dalam hal ini, saya perlu menanyakan sesuatu kepadanya untuk memahami dan 
menyingkirkan kesalahpahaman ini. 

"Yoshii-senpai. Bisakah saya menanyakan sesuatu lagi? " 
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"Hm? Apa itu?" 

"Erm... ini mungkin terlalu berlebihan, tapi senpai, kamu..." 

Dan tepat ketika saya akan mengajukan pertanyaan. 

"YOSHII! ANDA BAJINGAN! BENARKAH ANDA KELUAR DENGAN KINOSHITA HIDEYOSHI 
SENDIRI AKHIR PEKAN TERAKHIR !? " 

"JIKA ITU BENAR, KAMI AKAN MEMBUNUH ANDA DENGAN NAMA FFF !!" 

"JIKA ITU SALAH, KAMI AKAN MEMBUNUH ANDA UNTUK MASA DEPAN KAMI !!!" 

Tentara bertopeng datang mengerumuni koridor. 

Kinoshita... Hideyoshi ? 

"Tunggu tunggu! Itu kesalahpahaman! Kami berdua memang pergi bersama, tapi aku tidak 
punya pikiran kasar di sini! " 

Dua orang pacaran? Pikiran kasar? Apa yang orang-orang ini bicarakan--- "BISAKAH ANDA 
MENGATAKAN BAHWA ANDA TIDAK PUNYA KINOSHITA HIDEYOSHI !?" 

"... Tentang itu... Aku tidak bisa bilang itu tidak mungkin...!" 

Situasi perubahan mendadak ini membuat segalanya menjadi lebih membingungkan di sini. 

Tapi di antara ini, saya hanya mengerti satu hal dari percakapan itu. 

Kinoshita Hideyoshi -> ♂ 

"..." 

"Sial! Ngomong-ngomong, harus kabur! " 

Kakak kelas Yoshii mencoba melarikan diri untuk melarikan diri dari pasukan yang masuk. 

"... Yoshii-senpai." 

"Maaf! Saya sedang sibuk sekarang, jadi tanyakan apa pun yang ingin Anda tanyakan lain 
kali! " 

"Ah, tidak apa-apa. Tidak perlu bertanya. " 

Aku berdiri di belakang kakak kelas Yoshii saat dia bersiap untuk melarikan diri, dan 
mencengkeram lehernya. 

"? Ngomong-ngomong, aku mencoba kabur, jadi tolong lepaskan--- " 
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"Semua orang! Saya menangkap Yoshii-senpai! Tolong singkirkan dia! " 

"WWHHHHHAAAAAAATTTTT !!! ???" 

Orang ini sia-sia. Ada banyak hal baik tentang dia, tapi orang ini tidak bisa dibiarkan hidup 
jika keluargaku tidak ingin dihancurkan! 

"Kerja bagus, Kubo-kun! Itu pencapaian yang luar biasa! " 

"Eh...? Wa, tunggu sebentar, kamu! Mengapa? Apa yang sedang terjadi!?" 

"Maafkan saya. Ini adalah sifat keras kepala saya yang bekerja di sini, tapi tolong tangani 
senpai. " 

"APA!? JENIS DENDAM APA YANG SAYA MILIKI DENGAN ANDA !? LAGI, TOLONG 
DENGARKAN SAYA... AARRRRGGGGHHHH !!! ITU BERBAHAYA!!" 

"SEMUA ORANG, HAPUS HERETIK!" 

"PAK! YA PAK!" 

"Sial...! Bagaimana saya bisa membiarkan diri saya dibunuh oleh kalian !!! " 

Saya melihat asap mengepul di tempat kakak kelas Yoshii dan tentara bertopeng berada di 
sekolah. 

"Maafkan aku, Yoshii-senpai. Aku tidak punya dendam padamu, tapi kali ini, aku pasti 
harus... " 

Setidaknya aku harus membuat permintaan maaf saat aku membungkuk sedikit ke arah 
kakak kelas yang berlarian. 

"Baiklah, Kubo-kun." 

"Hm? Ada apa, Tsuchiya-san? " 

Aku baru saja menyadarinya. 

"Hm." 

"Apa kau datang menyelamatkanku karena mengira aku dilecehkan?" 

"... Eh?" 

Saya tiba-tiba tidak bisa berkata-kata. 

Itu, itu benar, tapi bagaimana saya bisa menjawab pertanyaan mendadak ini sekarang... 
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Terganggu, aku tetap terpaku saat seseorang menepuk pundakku. Hm? Ini adalah- 

"Kerja bagus, Kubo-kun. Kamu benar-benar punya banyak nyali. " 

"Untuk melakukan komedi cinta tepat di depan kita dengan sangat berani." 

"Ya, kamu memiliki masa depan yang cerah... jika kamu memiliki masa depan, itu." 

"Hah? Tidak, bukan itu! Ini bukanlah situasi seperti itu --- permisi! " 

"SEMUA PRIA POPULER DI DUNIA INI, MATI !!!" 

Ketika Anda menyakiti orang lain, karma akan langsung kembali pada Anda. 

Saya memahami logika ini saat saya dengan lelah melarikan diri dengan semua yang saya 
miliki, dan perjalanan saya ke Akademi Fumitzuki berakhir seperti ini. 

☆ 

"...Saudara." 

"Ah, Yoshimitsu. Bagaimana perjalananmu ke Akademi Fumitzuki hari ini? " 

"Tentang itu... banyak hal yang terjadi. Bagaimanapun," 

"Bagaimanapun?" 

"Aku ingin menghajarmu sampai kepalamu dikejutkan kembali seperti semula, saudara. 

"Tunggu sebentar, apa yang terjadi pada kunjungan hari ini, Yoshimitsu?" 

"Saudaraku, ada banyak gadis cantik di Akademi Fumitzuki, seperti Kirishima-senpai dan 
Himeji-senpai, kan?" 

"Ya itu benar." 

"Jika Anda bisa berpikir seperti itu, itu berarti terapi kejut akan berhasil." 

"Kamu memiliki pikiran yang aneh, Yoshimitsu." 

"Bukan itu masalahnya. Kaulah yang memiliki pikiran aneh, saudara. " 

"Yare yare... Yoshimitsu, apakah kamu pergi ke kelas F selama kunjunganmu hari ini?" 

"Hm? Bagaimana Anda tahu?" 

"Aku tahu. Bukankah proses berpikirmu seperti kelas F? " 
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"Apa...!?" 

"Karena kamu langsung terbiasa, kamu mungkin merasa sekolah ini sangat cocok untukmu." 

"APA!? MESKIPUN ANDA SAUDARA, SAYA TIDAK AKAN MENGIZINKAN ANDA UNTUK 
MENGATAKAN ITU! " 

Pada hari ini, saya harus berjuang keras melawan saudara saya. 
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Volume 10,5 Chapter 2 

Hasil Kontes Popularitas (juara 2) 
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Aku dan Yuuji dan Ilmu Hitam Berbahaya
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Itu adalah hari yang sangat biasa, saat yang jarang terjadi setelah sekolah di mana kami 
tidak memiliki remedial atau penahanan. 

Hideyoshi ikut serta dalam aktivitas klub, Muttsurini dalam aktivitas misterius, jadi Yuuji 
dan aku bermain game di rumahku. 

"Anda bajingan! Menonton ini! Begitu banyak trik kecilmu di sana, Akihisa! " 

"Bagaimana denganmu! Kamu hanya Yuuji! Berhenti bicara! " 

Aku mengganti pakaianku begitu sampai di rumah, dan Yuuji masih mengenakan 
seragamnya saat kami memegang pengontrol di ruang tamu. Karakter kami berlarian di 
layar sebagai respons terhadap kontrol. 

"Matilah, Akihisa! Tentu bunuh! 'Penghancuran Total 4 besi'! " 

"Aku tidak akan membiarkanmu! Saya memiliki 'Caddy Pertahanan Total' saya! " 

Karakter Yuuji mengayunkan 4-iron, mengenai caddy yang aku gunakan sebagai tameng. 

"Ayo pergi, 4-besi! Kirim caddy itu terbang bersama Akihisa...! " 

"Tunggu, caddy-san...! Saya yakin wajah Anda tidak akan kalah dengan 4-iron...! " 

Yuuji dan aku terus memencet tombol. Di layar, 4-besi yang digulung menghantam wajah 
caddy, dan kami memperebutkan siapa yang bisa menumbuk lebih baik dalam 
pertempuran kekuatan ini. Ini benar-benar pemandangan yang tidak nyata. 

"'Mengimbangi!'" 

Layar menunjukkan bahwa saya berhasil bertahan. Bagus! 

"Fufufu, dasar bodoh! Saya bisa meng-KO lawan yang kehilangan klub! " 

Karakter saya meraih putter golf dan menyerang musuh, dan tongkat tipis yang 
dimaksudkan untuk memukul bola dengan ringan berayun liar ke musuh dengan keras. 

"Sialan !!! JANGAN KALAH! BERDIRI! BERDIRI UUUUPPPPP !!! " (※ Catatan: ini adalah 
permainan golf) Suara Yuuji tidak berpengaruh karena karakternya di layar hanya bisa 
terkulai lemas di tanah. 

'KO. Pemain 1 menang! ' 

"Baik! Aku menang, Yuuji! " 

"Sial! Aku tersesat!" 

"Ha ha! Satu kemenangan besar bagiku! " 
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"Kamu benar-benar kuat dalam permainan, bajingan!" 

"Ahaha! Senang sekali mendengar tangisan para pecundang! " 

Saya menjadi sangat bersemangat karena saya menang. 

Tapi ini momen yang menggembirakan setiap kali aku mengalahkan Yuuji! Betapa 
memuaskannya itu! 

Saat dia melihatku tertawa bahagia, Yuuji berkata padaku, 

"Ah... ngomong-ngomong, Akihisa." 

"Hahahaha! Hahahahaha! " 

Saya terus tertawa terbahak-bahak karena saya mengabaikannya. 

"... Apakah game ini benar-benar bermakna...?" 

"Ha ha ha! Hahaha --- uaa---! " 

Saya membeli game ini sambil merahasiakannya dari saudara perempuan saya, dan itu 
mengosongkan tabungan saya dan juga membawa kenangan menyakitkan bagi saya. 

☆ 

"Jangan merasa kecewa di sana, Akihisa. Hal semacam ini bisa terjadi sesekali. " 

"Uu... sulit mengumpulkan dana untuk membeli ini sambil menyembunyikannya dari nee-
san..." 

Bagaimanapun, saya mematikan konsol game terlebih dahulu. Saya tidak pernah berpikir 
bahwa 'permainan golf De untuk semua orang' adalah 'permainan golf kematian untuk 
semua orang'... Saya seharusnya memiliki beberapa kecurigaan ketika saya melihat label di 
atasnya yang bertuliskan 'Sebuah permainan golf baru di mana Knockout adalah 
tujuannya!' di tempat pertama... 

"Bukankah ini kebebasanmu sendiri untuk secara diam-diam menabung dan 
membelanjakannya pada permainan untuk memuaskan dirimu?" 

"Kalau saja saya bisa mendapatkan nilai yang sebaik yang lain." 

"Sepertinya Anda akan membelinya secara diam-diam di masa depan selama sisa hidup 
Anda." 

"Bukankah itu terlalu berlebihan... haa..." 
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Aku menghela nafas dan mendarat di sofa. Saat saya mendarat, sesuatu yang keras 
menekan punggung saya saat saya mendengar bunyi gedebuk. 

"Hm? Apa ini?" 

Aku berdiri dari sofa dan mengambil benda itu dengan tanganku. Sepertinya itu tas dengan 
buku di dalamnya, jadi saya melihat ke dalam tas untuk melihat jenis buku apa yang ada di 
dalamnya. 

"Ah, kesalahanku. Ini milikku." 

Yuuji berkata sambil duduk di atas karpet. Begitu, jadi itu milik Yuuji. 

"Buku apa yang kamu beli?" 

"Ah, itu bukan milikku. Saya menyitanya dari Shouko. " 

"Disita?" 

"Dia bertingkah agak mencurigakan di pagi hari. Saya merasa hidup saya dalam bahaya, 
jadi saya menyitanya. " 

"Bukankah berlebihan untuk mengatakan bahwa hidupmu dalam bahaya?" 

Saya mengatakan itu saat saya melihat ke dalam tas 

"Jadikan itu kenyataan. Sihir Hitam Nyata. " 

Memang terasa sedikit mengerikan, satu langkah lebih tinggi dibandingkan dengan kursus 
pemula yang kami lihat sebelumnya. 

"... Apa yang Kirishima-san rencanakan dengan ini..." 

"... Aku tidak tahu. Aku terlalu takut untuk bertanya. " 

Saya membolak-balik halaman dengan ragu-ragu dan dengan ketakutan. Saat saya terus 
membaliknya, saya melihat apa yang tampak seperti selip terselip di antara halaman. 

"Apakah ini bookmark?" 

"Oh benarkah? Saya kira kita akan dapat mengetahui apa yang direncanakan Shouko dari 
halaman ini. " 

Yuuji mengambil bookmark di halaman itu saat aku membuka paksa bukunya. 

Bookmark berpola berwarna cerah yang telah dihapus memiliki kata-kata di atasnya. 
biarkan saya melihat apa yang tertulis di atasnya... 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"---Ini akan mulai berlaku pada hari pertama bulan baru. Kekuatan akan berkumpul 
dalam bentuk, dan dengan kata lain, akan membebaskan kuk yang merupakan 
konsep pikiran dan emosi di dalam tubuh, dan jiwa akan sepenuhnya bebas bersama 
dengan daging--- " 

Ya, saya sama sekali tidak tahu tentang apa yang tertulis di dalamnya. 

"Yuuji, apa kamu mengerti konten di sini?" 

Tidak, tidak sama sekali. 

Yuuji berkata sambil mengangkat bahunya. 

"Tapi karena dikatakan itu sihir hitam, kurasa itu seperti 'pesona' atau semacamnya? Tidak 
ada gunanya jika Anda tidak tahu cara menggunakannya. " 

"Jika kamu berpikir seperti itu, kamu harus mengembalikan buku itu ke Kirishima-san." 

Karena tidak ada gunanya jika tidak ada yang bisa menggunakannya, saya akan 
mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sini. 

"Tidak, itu sama sekali berbeda. Selain..." 

"Iya?" 

"Orang itu sangat cocok untuk hal semacam ini..." 

"Oh..." 

Sekarang dia mengatakan ini, saya mengerti. Kirishima-san sepertinya dia cocok dengan 
ilmu hitam. " 

"Saya melihat. Jadi itu sebabnya Anda takut mengembalikannya meskipun Anda 
mengatakan bahwa Anda tidak percaya pada ilmu gaib. " 

"Anda menyebalkan!" 

Yuuji mengetuk dahiku dengan buku itu. Berderak. Bookmark yang terselip di dalamnya 
mengeluarkan suara ini saat terkena. 

"Lalu, apa yang kita lakukan selanjutnya? Apakah kita melanjutkan permainan sekarang? " 

"Nn ~... sudahlah. Mari kita kembali ke game pertarungan lama itu. " 

"BAIK." 

"Astaga ... uangku tidak pernah kembali." 
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"Semangatlah. Kurasa tidak ada gunanya mengatakan ini, tapi kita akan makan siang enak 
besok. " 

"Eh? Betulkah?" 

"Ya. Kami punya beberapa bahan bagus. " 

"Saya melihat. Menantikannya." 

Kami terus mengobrol saat kami memuat disk game pertempuran ke konsol game. 

Kami menghabiskan banyak waktu menyerang dan bertahan, dan pada akhirnya, hasil saya 
adalah 24 kemenangan, 24 kekalahan. 

☆ 

Sikut sikut. 

"Nn..." 

Saya bisa merasakan tubuh saya diguncang dengan lembut. "......Bangun..." 

Pada saat yang sama, saya bisa mendengar panggilan bangun. Karena nee-san ada di sini 
untuk membangunkanku, kurasa ini sudah pagi... 

"Uu... maaf. Aku akan membuat sarapan dulu... " 

Saya masih dalam keadaan mengantuk karena penglihatan saya masih belum jelas, dan 
saya bangun. Saya hanya akan membuat bacon, telur, dan roti panggang secara acak pagi 
ini... 

Saat saya memikirkan apa yang harus dibuat, saya mendengar tanggapan yang tidak 
terduga. 

"... Jangan khawatir, aku sudah membuat sarapan." 

Terbuat...? Sarapan...? 

"Eh? Nee-san !? " 

Saya terkejut, dan kesadaran saya terbangun sepenuhnya. Kemudian... 

"? ... Nee-san?" 

Aku melihat seorang gadis cantik berwajah tenang dengan rambut hitam panjang di 
samping tempat tidur --- Kirishima Shouko-san. 

"▽ ☆ ♪ × ○ ▫ ♦ ♂ × ○ ▫ ♦ ♂ҳ̸Ҳ̸ҳ ۞۩ ๑ [s Ֆ ศ O ▼ ☆ ♪ ξδ ◆ √∑ !?" 
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Mengapa!? Kenapa Kirishima-san ada di rumahku, dan di kamarku !? 

"... Anda bingung? ' 

Kirishima-san menatap wajahku. Tidak hanya itu, kita bisa merasakan nafas satu sama lain 
di sini. I-ini terlalu dekat, Kirishima-san! 

"Kenapa kamu disini, Kirishima-san !? Bagaimana situasinya !? " 

Saya segera menarik jarak saya. Bukankah dia terlalu dekat dan tidak berdaya di sini !? 
Bukankah ini terlalu berbahaya !? Dalam berbagai cara juga! 

"..." 

Kirishima-san tidak menyadari bahwa aku semua bingung di sini karena dia menatapku 
dengan tidak senang. 

"... Kenapa kamu harus memanggilku seperti itu?" 

"Iya?" 

Telepon dia? Apa maksudnya 

"... Panggil saja aku Shouko seperti biasa." 

"Ya s!?" 

Aku tidak pernah memanggilmu seperti itu sebelumnya, tahu !? 

"... Atau aku tidak akan menjawabmu." 

Kirishima-san cemberut dan melihat ke samping. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di 
sini !? 

"Eh... Sho-Shouko !?" 

"...Iya." 

Aku memanggilnya, dan dia berbalik untuk melihatku dengan senang. 

"... Kamu bisa sarapan." 

Saya melihat bahwa Kirishima-san mengenakan celemek di seragamnya. Sepertinya dia 
benar-benar membuat sarapan. 

Aku tidak begitu tahu apa yang terjadi, tapi bagaimanapun--- 

"Aku mengerti. Lalu, saya akan mengganti pakaian saya... " 
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"... Dimengerti." 

Saya berpikir untuk mengganti seragam saya, tetapi untuk beberapa alasan, dia masih di 
kamar saya. 

"Tidak, yah, aku akan ganti baju di sini, tahu...?" 

"... Un." 

"Aku tidak bisa berubah jika kamu tidak keluar." 

"... Aku akan membantumu berubah." 

"!? Tidak-tidak-tidak-tidak-tidak perlu untuk itu! Sungguh, tidak perlu! " 

Saya langsung menolak tanpa mengatakan apapun. Selain itu, ini benar-benar akan 
membuatku sangat pusing di sini! 

"... Apakah kamu membencinya?" 

"A-aku tidak bisa mengatakan bahwa aku membencinya, tapi itu tidak benar, lho!" 

"...Sangat buruk." 

Kirishima-san langsung setuju, mungkin karena dia merasakan keinginan kuatku. 

"... Kalau begitu, aku akan menunggumu di bawah." 

"Benar, aku di bawah---" 

Saat dia berjalan keluar ruangan, Kirishima-san menambahkan, 

"---Jangan kembali tidur lagi, Yuuji. " 

"Heh...?" 

Kalimat itu sendiri memungkinkan saya untuk memahami situasi yang sulit dipercaya ini. 

☆ 

"Jangan bilang itu berakhir seperti ini..." 

Saat ini, saya sedang dalam perjalanan ke sekolah, dan saya belum pulih dari keterkejutan 
setelah melihat tubuh saya. 

Lenganku lebih tebal dari biasanya. 

Visi saya sedikit lebih tinggi dari biasanya. 
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Saya memiliki rambut pendek yang bagus. 

Benar-benar mustahil untuk dipercaya, tetapi tidak ada keraguan tentang ini. Aku- 

"... Ada apa, Yuuji?" 

Saat ini, saya telah menjadi teman buruk saya Sakamoto Yuuji. 

"Tidak, bukan apa-apa, Kirishima-sa---" 

"... (Cemberut)" 

"Sho-Shouko." 

"... Nn." 

Aku sudah menjadi Yuuji, dan Kirishima-san berjalan di sampingku. Saya masih tidak 
mengerti situasinya, tapi inilah kenyataannya. Sejujurnya, rasanya terlalu nyata untuk 
dijadikan mimpi. 

"Saya katakan, Shouko." 

"Un." 

"Hari ini saya[5] ---Maksudku, aku terlihat seperti Sakamoto Yuuji... kan? " 

"???" 

Pertanyaanku yang aneh menyebabkan Kirishima-san memiringkan kepalanya. Sial, aku 
terlalu ceroboh saat bertanya. Aku terlalu ceroboh, dan aku bahkan belum mengerti 
situasinya sekarang! 

"Ah, maaf, anggap saja kamu tidak pernah mendengar pertanyaanku barusan. Aku masih 
sedikit mengantuk. " 

"...Apakah begitu?" 

Kirishima-san menganggukkan kepalanya dengan jujur setelah aku mengoreksi kalimatku. 

"... Kamu aneh, Yuuji." 

Dia tersenyum padaku saat dia mengatakan ini. Rambut panjang Kirishima-san yang 
berayun tertiup angin benar-benar menambah pesona pada wajahnya yang tersenyum. 

Ho-betapa lucunya...! 

Dia sudah sangat cantik, namun dia memiliki sifat kekanak-kanakan yang tidak berdaya di 
dalam dirinya yang membuatnya terlihat sangat imut saat ini. Ini benar-benar membawa 
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pesona yang berbeda dari penampilan luarnya yang dingin seperti biasanya. "..." Aku 
menatap tepat ke wajah Kirishima-san. "???" Kirishima-san juga memiringkan wajahnya 
untuk melihatku. Dia benar-benar terlalu manis, jadi mau tidak mau aku mulai berpikir. 
(Dia adalah seorang gadis yang sangat imut, sangat berbakti, pintar dan atletis. Apakah 
benar-benar baik baginya untuk bersama Yuuji sepanjang waktu...?) Aku terus menatap 
wajahnya saat aku mulai memikirkan hal-hal seperti itu, dan ini Saat itu, Kirishima-san 
bertanya padaku, "... Apakah ada sesuatu di wajahku?" 

"Tidak, itu sangat normal." 

"..Aku mengerti... Namun..." 

"Namun?" 

"... Aku merasa sedikit malu saat kamu terus menatapku seperti ini..." 

Kirishima-san berkata sambil menurunkan wajahnya yang memerah. 

Entah kenapa, saat aku berbicara dengan Kirishima-san dengan jarak yang berbeda dari 
biasanya, rasanya... 

(Seperti yang diharapkan, aku benar-benar tidak tahan. Bagaimana aku bisa melihat gadis 
seperti itu berjalan menuju kemalangan seperti itu? Aku harus cepat dan membiarkan dia 
putus dari sampah Yuuji sebanyak mungkin dan menerbangkan tali baru masuk hidup. Ya, 
itu benar. Ini adalah tugas saya untuk mengeksekusi!) Untungnya, aku telah menjadi Yuuji, 
jadi aku seharusnya bisa memanipulasi evaluasinya terhadap Yuuji. Tidak ada situasi yang 
lebih baik dari ini. Ini pasti akan menyakitinya dalam situasi ini, tetapi pada saat ini, saya 
hanya bisa menjual jiwa saya kepada iblis. Ini untuk dirinya sendiri juga. " 

"---Shouko." 

"?...Apa itu?" 

Saat aku memanggilnya, matanya yang polos dan murni menoleh untuk melihatku. 

Mata itu tidak melihat apapun selain Yuuji. Dia hanya melihat Sakamoto Yuuji. 

Dia belum pernah melihat bahwa aku adalah Yoshii Akihisa, dan matanya penuh 
kepercayaan. Gadis bernama Kirishima Shouko ini menyimpan perasaan kuat dalam 
tatapannya pada anak laki-laki bernama Sakamoto Yuuji. 

Mata itu begitu murni sehingga saya tidak hanya mengatakan sesuatu yang menentang hati 
saya. 

"-Apakah kamu menyukaiku?" 

"... Eh...?" 
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Kirishima-san melebarkan matanya saat dia mendengar pertanyaanku yang tiba-tiba. 

Meski begitu, dia tahu bahwa aku bertanya dengan serius. Karena itulah dia kembali 
menatapku dengan ekspresi serius. 

"...Iya. Aku paling mencintaimu di dunia ini. " 

Dia menjawab tanpa ragu. Perasaannya tidak pernah terguncang sebelumnya, dan itu telah 
diputuskan sejak awal. 

Mendengar jawabannya, saya mulai bertanya pada diri sendiri. 

Apakah saya benar-benar mengharapkan kebahagiaannya? Atau apakah saya berpikir 
dengan cara yang pada akhirnya akan menjebak diri saya sendiri karena saya berpikir 
dengan cara yang salah? Jika saya benar-benar mengharapkan kebahagiaannya, saya 
seharusnya tidak menginjak-injak mereka. Aku hanya mencoba memutuskan hubungan 
antara keduanya karena aku cemburu pada Yuuji. 

(Aku... benar-benar idiot!) 

Jika saya benar-benar ingin dia bahagia, saya harus memastikan bahwa perasaan ini 
dibalas! Hati cemburu saya yang tercela harus menjadi yang kedua di sini! Betul sekali! 
Kirishima-san seharusnya memiliki kebahagiaannya sendiri, dan hanya aku yang bisa 
memenuhinya sekarang! 

"---Shouko!" 

Begitu aku mengambil keputusan, aku meraih bahu Kirishima-san dan menyerahkannya 
padaku. 

"...Iya." 

Kirishima-san kembali menatapku dengan ekspresi kaget, tapi sepertinya dia masih 
merasakan sesuatu saat dia menatap langsung ke mataku. 

"Kami masih siswa SMA... tapi saya sudah memutuskan. Begitu kita lulus, kita akan 
menikah--- " 

"UWOOOOOAHHHH !!!" 

"GUAAAHHH !!" 

Rasa sakit yang menusuk kepala saya dan jeritan keras mengganggu lamaran pernikahan 
saya dengan sepenuh hati. Ku...! Siapa itu! Siapa yang menghalangi kebahagiaannya !? 

"Akihisa...! Anda hampir melanggar tabu terbesar di sini...! " 
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Orang yang melompati dan mendarat memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Saya memiliki 
kesan pada wajah, gaya rambut, dan fisik orang ini. I-ini, aku --- tidak! Orang ini, bajingan 
idiot ini adalah...! 

"Kamu bajingan, Yuuji?" 

"Aku datang berlari kemari saat aku mendapat firasat buruk, jadi seperti yang 
kuharapkan... Akihisa, kau bajingan, apa kebodohanmu tidak ada batasnya !?" 

"Yuuji, dasar brengsek...! Selangkah lebih dekat...! " 

"??? ... Yoshii? ... Yuuji? " 

Kirishima-san menatap kami dengan tatapan kosong saat kami berhadapan. Mau 
bagaimana lagi karena kami saling memanggil nama yang berlawanan, dan itu normal 
baginya untuk tidak mengerti apa yang sedang terjadi. 

"Berhenti menghalangi jalanku, Yuuji! Aku harus melakukan sesuatu demi kebahagiaan 
Kirishima-san! " 

"Kebetulan sekali! Saya memiliki seseorang yang harus saya bunuh untuk melindungi 
kebahagiaan saya sendiri! " 

Niat membunuh kedua belah pihak terus meningkat. Seperti yang diharapkan, orang ini 
tidak bisa diyakinkan dengan cara apa pun. Karena aku tidak bisa menghubunginya dengan 
kata-kata--- "" DIIIEEEEE !!! "" 

Kami berdua menggeram saat kami meninju. 

GOK. Suara tumpul bisa terdengar. 

"U... gh...!" 

Jadi, tinju saya mengenai lawan langsung di wajah. Di sisi lain, tinju pihak lain bahkan tidak 
bisa menjangkau saya dan hanya bisa mengenai bahu saya. Hah...? 

Bagaimanapun, aku harus terus maju untuk melakukan kill and punch lagi. Dia ingin 
menggunakan tangan kirinya untuk memblokir--- "GUAAH!" 

Tinjuku menembus pertahanannya. Ini, ini...! 

"Gu...! Sial...!" 

GAK GAK. Yuuji (di tubuhku) gemetar di kakinya. Sebaliknya, saya praktis tidak mengalami 
kerusakan di sisi saya. 

Ini, ini...! 
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"Apakah ini kemampuan fisik Yuuji... !?" 

Kekuatan, jangkauan, dan ketangguhan otot yang luar biasa! Jadi fisiknya sebenarnya 
sebagus ini. Tidak heran dia pandai bertarung. 

"Saya dipukuli...! Meskipun ini bukan tubuhku...! " 

Yuuji bergumam dengan penyesalan. Kamu orang bodoh. Sudah terlambat untuk 
menyesalinya sekarang! 

"Ini pukulan terakhir, Yuuji! Aku akan mengalahkanmu dan membiarkan Kirishima-san 
mengakhiri kebahagiaannya! " 

Tapi saat aku akan memukulnya, 

"Kirishima-san! Sebenarnya, Yuuji tidak datang ke rumahku kemarin! " 

Yuuji menekan wajahku saat dia berbicara menggunakan nadaku. Ha? Kupikir dia akan 
memohon maaf, jadi apa yang sebenarnya dia rencanakan--- MEMBESUT! 

"... Yuuji, apa yang terjadi...?" 

Tiba-tiba, penglihatan saya menjadi gelap. Urk, ada apa dengan rasa sakit yang menusuk 
sampai ke belakang kepalaku? 

"... Jawab aku, Yuuji. Anda berbohong dengan mengatakan bahwa Anda akan pergi ke 
rumah Yoshii. Kemana sebenarnya Anda pergi? " 

Creak crack, kopiku mengeluarkan suara retak. 

"T-tunggu sebentar. Aku benar-benar pergi ke...! " 

"Kirishima-san! Yuuji bahkan mengatakan kepadaku 'untuk memberimu kesaksian yang 
bagus jika Shouko bertanya'! " 

"... Yuuji, apa kamu, selingkuh dariku...?" 

"TAK ADA !!!" 

Ini, ini buruk! Sakitnya begitu parah sampai aku hanya bisa berteriak keras-keras! 
Kirishima-san, Kirishima-san yang imut sampai sekarang telah menjadi mesin pembunuh !! 

"Oke oke, itu cukup Sho --- ah, Kirishima-san. Yuuji mengatakan hal-hal baik karena dia 
mengkhianatimu, tapi itu bohong, jadi jangan percaya. Anda harus menghukumnya dengan 
saksama dan sangat menyakitinya sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. " 

"...Saya mengerti. Terima kasih, Yoshii. " 
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"KAMU BATTER REBEBMER INI !! GUUJIIII !!! " 

Kirishima-san sangat berbakti, cerdas dan pasti memiliki cengkeraman yang kuat, dan saya 
telah melihat semuanya sendiri di sini. 

☆ 

"Akihisa, lebih baik kamu tidak melakukan kesalahan ini lagi setelah hukuman ini." 

"Ya... Saya akan mengingat ini di hati saya..." 

Aku dibebaskan dari hukuman Kirishima-san, dan akhirnya menuju ke kelas F. 

Kami tiba lebih awal dari biasanya, jadi tidak ada orang lain di kelas. Namun untuk berjaga-
jaga, Yuuji dan aku bersembunyi di sudut kelas untuk berdiskusi dengan lembut. 

"Lalu, apa kamu tahu persis apa itu, Akihisa?" 

Yuuji melihat tubuh kami saat dia mengatakan ini. 

Saya kira dia berbicara tentang situasi kita saat ini. 

"Yah, ini agak sulit dipercaya, tapi apakah kita sudah bertukar tubuh, Yuuji?" 

"Jadi seperti yang aku harapkan... Kupikir aku adalah satu-satunya yang berakhir seperti 
ini... tapi aku tahu tubuh kita bertukar begitu aku melihatmu." 

Kami menganggukkan kepala. Ini benar-benar luar biasa. 

"Apakah Anda tahu apa yang mungkin menyebabkannya pagi ini?" 

"... Itu terlalu mengejutkan bahwa aku bahkan tidak bisa berkonsentrasi, dan akhirnya aku 
tidak ketakutan sama sekali." 

"Begitu... ngomong-ngomong, itu mengejutkan, kan? Apakah karena Anda terkejut melihat 
ruangan yang berbeda saat Anda membuka mata? " 

Saat aku menanyakan ini, Yuuji terlihat seperti sedang menggigit serangga pahit saat 
menjawab, "Tidak... yah... sulit untuk mengatakannya... adikmu datang untuk 
membangunkanku pagi ini. Saya bingung, dan reaksi saya lambat ketika saya menyadari 
bahwa itu bukan Shouko --- yah, mari kita tidak membicarakan apa yang terjadi 
selanjutnya. " 

"Apa!? Apa yang kamu lakukan dengan nee-san pagi ini !? Apa yang kakakku lakukan pada 
tubuhku !? " 

"Tidak apa-apa, tidak ada yang terjadi. Itu hanya terlihat. " 
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"KAMU IDIOT BASTARD !!!" 

"Tidak apa-apa, aku tidak keberatan." 

"KAMU TIDAK, AKU LAKUKAN !!!" 

Kenapa berakhir seperti ini !! Bodoh ini! 

"Ngomong-ngomong, kita tahu situasinya sekarang, jadi sekarang saatnya memahami 
alasan hal ini terjadi. Setelah kami mengetahui alasannya, kami mungkin dapat 
menyelesaikan masalah. " 

"Itu artinya... kembali normal secepat mungkin..." 

Dan jangan menggali luka kita lebih besar. 

"Aku tidak pernah bertemu denganmu pagi ini, jadi satu-satunya waktu yang dimaksud 
adalah ..." 

"Sepulang sekolah kemarin." 

"Ah, kemungkinan besar." 

Kurasa satu-satunya saat Yuuji dan aku bisa bertukar adalah saat kita bersama. Kami tidak 
tahu situasi sebenarnya di sini, tetapi ini mungkin tidak memengaruhi orang lain. Dalam 
kasus tersebut, kemungkinan pihak ketiga tidak terlibat tinggi. 

Selain itu, sebelum itu--- 

"Saya tidak bisa memikirkan hal lain selain buku Shouko." 

"Ya saya juga." 

Satu-satunya hal yang dapat kita pikirkan yang dapat menyebabkan pemandangan yang 
sangat tidak nyata ini adalah "Wujudkanlah. Sihir Hitam Nyata. " Buku. 

"Akihisa, apakah kamu membawa serta buku itu?" 

"Saya tidak ingat memasukkannya ke dalam tas saya." 

"Maka itu harus di kamar saya. Saya menyembunyikannya di tempat itu ketika saya 
kembali ke rumah kemarin. " 

"Begitu, pergilah dan ambil itu --- ah, aku tidak bisa pergi sendiri, kan?" 

"Tentu saja, aneh bagi 'Yoshii Akihisa' untuk pergi ke rumahku saat ini." 

"Baik. Lalu aku akan pergi dan kembali. " 
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"Tunggu, Akihisa. Ada sesuatu yang harus Anda perhatikan sebelum itu. " 

"Hm?" 

Yuuji memanggilku untuk berhenti tepat saat aku akan pergi. Apa itu? 

Berhati-hatilah untuk tidak memberi tahu siapa pun tentang ini. 

"Eh? Mengapa?" 

Tidak seperti dulu sekarang. Karena kita tahu alasannya, bukankah bagus meminta semua 
orang membantu? 

"Tidak ada yang akan mempercayai kami jika kami mengatakan hal-hal konyol seperti itu, 
dan orang-orang akan menyebut kami aneh di sini. Begitu kita kembali normal, akan ada 
perselisihan di antara kita, dan itu akan sangat merepotkan. " 

Ahh, saya rasa itu benar. Mari kita minta semua orang untuk membantu nanti. Saat ini, 
seharusnya hanya aku dan Yuuji yang mengambil tindakan di sini. 

"Selain itu --- jika seseorang tahu bahwa tubuh kita dapat berubah, segalanya mungkin 
menjadi tidak terkendali." 

"Mengerti. Aku pasti akan merahasiakannya. " 

Jika orang-orang di kelas tahu, mereka pasti ingin bermain-main dengan Himeji-san, 
Minami dan Hideyoshi dengan bertukar tubuh dengan mereka. Bagi Yuuji, hal yang paling 
menakutkan adalah tindakan Kirishima-san setelah itu. 

"Tapi sekarang aku harus kembali ke rumahmu pagi-pagi sekali, Yuuji." 

"Sungguh melegakan dalam kemalangan ini karena kami datang lebih awal." 

Untung kita bangun lebih awal, dan masih banyak waktu tersisa di pagi hari. Jika aku pergi 
ke rumah Yuuji dan kembali, pasti tidak akan ada masalah. 

"Aku benar-benar akan pergi." 

"Ah, aku serahkan padamu." 

Aku keluar dari kelas dan bergegas kembali ke rumah Yuuji. 

Kekuatan fisik Yuuji jauh berbeda dariku, tapi dalam hal ketahanan, tidak banyak 
perbedaan di sini. 

☆ 

Aku menuju ke rumah Yuuji untuk mengambil buku itu, dan kembali ke sekolah. 
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Selama ini, ada lebih banyak orang yang pergi ke sekolah sekarang. 

"Ini tidak baik... lebih baik aku kembali secepat mungkin sebelum sesuatu yang buruk 
terjadi. 

Yuuji dan aku tidak bisa dibandingkan dengan Hideyoshi dalam akting kami. Kita sudah 
berada di batas kemampuan kita untuk mencoba berpura-pura menjadi satu sama lain, dan 
itu akan berbahaya jika saya tidak buru-buru dan kembali ke tubuh saya sendiri. 

Aku berlari melewati kerumunan yang pindah ke sekolah dengan santai, mengganti 
sepatuku dan bergerak menuju kelas F. 

"Yuu --- Akihisa, aku mendapatkan bukunya kembali!" 

Saya membuka pintu saat saya berteriak. 

"Ah, Sakamoto-kun, selamat pagi." 

Tempat dimana Yuuji sebelum ini sekarang kosong, dan Himeji-san, yang berada di 
samping pintu, menyapaku. 

"Selamat pagi, Himeji-san!" 

Aku balas menyapanya dan segera lari mencari Yuuji. Un ~ dia tidak ada di sini. Kemana 
dia pergi? 

"? Himeji 'san'? " 

Himeji-san berkedip saat dia memikirkan apa yang baru saja aku katakan. Ini buruk! Yuuji 
tidak akan memanggilnya 'Himeji-san', tapi--- "Ada apa, Himeji?" 

"Ah, tidak, tidak apa-apa." 

Saya buru-buru mengubah cara saya memanggilnya; Himeji-san berpikir bahwa aku hanya 
salah memanggilnya, jadi dia tidak melanjutkan masalah ini. Hampir saja. Saya lebih baik 
memperhatikan nada bicara saya. 

Tepat saat aku merasakan keringat dingin di hatiku, Himeji-san tersenyum sambil 
menatapku dan berkata, "Oh ya, Sakamoto-kun. Terima kasih banyak untuk kemarin. " 

"Un, ada apa?" 

"Tentang Akihisa-kun." 

"???" 

Himeji-san berterima kasih padaku untuk beberapa alasan tertentu. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Tentang saya? Apa yang terjadi? 

"Anda tahu, bukankah saya mengatakan bahwa 'Saya belajar cara membuat taco' kemarin?" 

"Ah, ahh, tentang itu." 

Aku tidak ingat itu, tapi aku mulai mengangguk seperti cara Yuuji melakukannya saat dia 
mengingat sesuatu. Himeji-san belajar cara membuat taco...? 

"Lalu, bukankah kamu mengatakan 'Aku akan memberitahu Akihisa untuk tidak 
membawakan makan siang, buatkan dia banyak taco enak'?" 

ITU BASTTTAAAARRRRRDDDDD !!! 

"Aku bekerja keras untuk membuatnya agar Akihisa-kun bisa memakannya ♪" 

Jadi itulah yang dia maksud ketika dia berkata 'Aku punya bahan yang bagus, jadi serahkan 
makan siang padaku' !! Dia benar-benar melakukan hal yang begitu kejam tanpa aku sadari 
di sini! 

... Anak-anak nakal harus dihukum. 

"Himeji-s --- Himeji." 

"Iya?" 

"Apa kamu tahu dimana Akihisa?" 

Begitu aku menemukannya, lebih baik aku menghukumnya --- tidak, tubuhku akan terluka 
setelah itu. Saya akan menderita begitu saya kembali ke tubuh saya. 

Saat aku menanyakan ini, Himeji-san meletakkan jarinya di dagu dan menjawab, 

"Un... Akihisa-kun berkata 'Aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan' dan 
menghilang entah kemana." 

? Sesuatu yang penting? Sepagi ini? Dengan siapa? 

"---Dengan Tamano-san." 

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! 

Tamano-san, seperti di THAT Tamano-san !? Kenapa si idiot Yuuji itu berjalan begitu santai 
dengan orang berbahaya seperti itu !!? Apa dia tidak merasakan bahaya disini !!? 

"Tamano-san mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kepadaku setelah dia selesai, dan 
dia mengatakan bahwa itu adalah karyanya yang berharga hari ini." 
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"Saya mengerti! Kemana mereka pergi? Dimana mereka!?" 

Penghakiman harus dikesampingkan dulu. Aku harus menghentikan Tamano-san sebelum 
ini! Sebelum tubuh dan harga diriku rusak! 

"Saya pikir kemungkinan besar mereka ada di kelas. Mereka masih harus bersiap ... " 

"Saya mengerti. Terima kasih, Himeji-san! " 

Saya segera keluar dari kelas dan pergi ke bawah untuk mencari ruang kelas itu. Dimana 
itu? Dimana mereka? Aku terus berlari mengitari koridor gedung tua lantai dua, dengan 
putus asa mencari mereka. 

Dan kemudian, saya mendengar suara seseorang datang dari ruang kelas yang kosong. 

"Kalau begitu, Aki-chan, aku ingin melepas celanamu itu." 

"Apa, apa yang kamu lakukan di sini !? Apa yang ingin kamu lakukan denganku !? 
Ngomong-ngomong, kamu secara tidak masuk akal menelanjangi aku tanpa persetujuanku 
di sini, tahu !? " 

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kan? Saya sudah menyiapkan pakaian untuk Anda 
ganti. Tidakkah menurutmu pakaian ini sangat lucu? " 

"BERHENTI BERCANDA DI SEKITAR !! SIAPA YANG AKAN MEMAKAI SEPERTI --- TUNGGU, 
NNNNNNOOOOOO !!! APAKAH ANDA BENAR-BENAR PEREMPUAN DI SINI !? APA DENGAN 
KEKUATAN LENGANMU !? " 

"Di sana!?" 

BAM. Aku membuka pintu dan bergegas ke kelas, dan aku melihat diriku yang setengah 
telanjang dan Tamano-san, memegang seragam pemandu sorak. Baik! Saya berhasil 
melakukannya tepat waktu! 

"Cukup di sini, Tamano-san! Lepaskan tubuhku kembali padaku! " 

"Waktu yang bagus, Akihisa! Anda menyelamatkan saya di sini! Saya benar-benar 
diselamatkan di sini...! " 

Yuuji sangat ketakutan hingga dia bersembunyi di belakangku. Korbannya di sini adalah 
tubuhku, tapi bahkan Yuuji, yang biasanya menyendiri, sangat ketakutan. 

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

Tamano-san terpana dia menatapku, penyusup yang tiba-tiba menerobos masuk Tidak, 
lawanku adalah Tamano-san itu. Saya tidak bisa ceroboh di sini! 
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"Tamano-san, ambisi jahatmu berakhir di sini. Menyerah dengan tenang di depanku. " 

Dan kembalikan seragamku! 

Saya siap untuk melanjutkan dengan tajam, 

"Ah iya. Maaf..." 

Saya pikir Tamano-san ingin melawan, tapi dia tiba-tiba mundur dengan agak lunak. 
Arre...? Ini tidak terasa di sini... 

Jadi, dia mengangguk dengan sikap senang, 

"Aku sangat menyesal. Maaf telah membuat lelucon pada 'tubuh' milik Sakamoto-kun... Er, 
erm, berbahagialah, kalian berdua. " 

Akhirnya, dia pergi dengan wajah memerah. 

Bagaimanapun, sangat bagus bahwa hal-hal belum lepas kendali. Itu hal yang bagus --- tapi 
apa yang terjadi? Ada yang tidak beres dengan kata-kata yang baru saja diucapkan 
Tamano-san... 

"Akihisa... sebaiknya pikirkan kembali caramu berteman di sini..." 

"Ya saya mengerti..." 

Yuuji mengatakan ini sambil mengenakan seragam yang telah dilepas, dan untuk beberapa 
alasan misterius, kata-kata ini benar-benar memasuki hatiku. 

☆ 

"Lalu, apa yang kamu tahu?" 

Kami akhirnya berhasil melarikan diri dari cengkeraman Tamano-san saat kami kembali ke 
kelas, dan kami membuka buku itu untuk memeriksa isinya. 

"Sialan, kurasa aku tidak akan bisa memahami semuanya sekaligus ... kenapa ada begitu 
banyak kata di sana?" 

Kami melihat kemarin bahwa buku itu hampir tidak memiliki gambar dan ilustrasi di 
halamannya, dan kata-kata samar yang tertulis di dalamnya sulit untuk dipahami. 
Sejujurnya, saya merasa sangat pusing hanya dengan melihatnya. " 

"Untuk beberapa alasan, aku merasa aku tidak bisa berpikir dengan baik saat berada di 
tubuhmu." 

Betapa kejam. 
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"Tapi kita tidak bisa mencari orang lain untuk membantu di sini. Lakukan yang terbaik." 

"Ahh. Jangan khawatir. Saya akan mencoba membacanya selama kelas. Ini tidak mudah 
untuk dibaca, tapi jika saya serius, saya seharusnya bisa menyelesaikan semuanya dalam 
waktu 2 jam. " 

Karena pengalaman mengerikan sebelumnya, mata Yuuji tidak menunjukkan satupun 
tanda bermain-main disini. Tamano-san benar-benar seseorang yang tangguh mengingat 
bagaimana dia berhasil menakuti Yuuji, yang melalui pertempuran yang tak terhitung 
jumlahnya. 

"Dengan kata lain, kita harus tutup mulut sebelum itu terjadi, kan?" 

"Ahh, lebih baik kita jaga diri kita sendiri di sekitar geng yang sering kita berinteraksi... 
terutama Hideyoshi di sini. Jika kita tidak berhati-hati, kita pasti akan ketahuan. " 

"Un. Mengerti." 

Hideyoshi, yang terbiasa berbohong dan berakting, adalah lawan terbesar yang harus kami 
hadapi. Dia tidak disebut idiot akting tanpa alasan. Kita harus hati-hati. 

"Daripada mengatakan kebohongan buruk di sini, sebaiknya kita menghindari kontak satu 
sama lain. Jika memungkinkan, larilah. " 

Oke, kami akan melakukannya. 

Saat kami berdiskusi, seseorang tiba-tiba masuk. 

"...Buku apa yang sedang kamu baca?" 

""!? "" 

Kami tidak bisa menahan teriakan. Kehadiran yang muncul tanpa suara adalah, 

"A-apa, Muttsurini...?" 

"Kamu mengejutkan kami..." 

"... Pagi, kalian berdua." 

Itu teman sekelas kita Muttsurini, Tsuchiya Kouta. 

"...Lalu? Buku apa itu? " 

Muttsurini menunjuk ke buku ilmu hitam yang coba kita baca secara diam-diam dan 
bertanya. Ah, apakah orang ini berpikir bahwa kita diam-diam membaca buku ero lagi? 

"Ini bukan buku yang penting, kan Yuuji?" 
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Yuuji meniru nadaku saat dia membuka pintu. Tidak mungkin menyembunyikan buku ini 
dan mencoba menjelaskan dengan Muttsurini sebagai lawan kita di sini. Mobilitasnya akan 
melonjak puluhan kali lipat jika itu ada hubungannya dengan ero sama sekali. Yang terbaik 
adalah menjelaskan bahwa ini bukan buku ero. 

"Kamu lihat, Muttsurini? Bagaimana ini terlihat seperti buku ero? " 

Saya kemudian menyalin nada suara Yuuji dan menunjukkan buku yang berisi kata-kata itu 
kepada Muttsurini. 

Kemudian, Muttsurini mengangguk sambil terlihat seperti dia mengerti. 

"...Saya melihat." 

"Tidak ada yang besar di sini, kamu tahu?" 

"... Ini adalah novel ero." 

Tidak baik. Otak orang ini tidak bisa disembuhkan dengan pengobatan modern di sini. 

"Bukan itu, Muttsurini. Ini adalah buku ramalan yang Yuuji ambil dari Kirishima-san. Benar, 
Yuuji? " 

Yuuji berkata sambil menatapku. Saya hanya harus mengikuti kata-katanya di sini. 

"Un, aku meminjamnya karena aku tertarik membaca ramalan." 

"...Saya melihat." 

Muttsurini yang kecewa menjatuhkan bahunya. 

"... Aku ingin melihat ramalan jika aku bisa mengintip ke dalam ruang ganti perempuan." 

"" MENGAPA ADA HAL TERSEBUT !? "" 

"...Saya melihat..." 

Bahu Muttsurini turun lagi, dan dia kembali ke kursinya. 

"Fiuh ... kami berhasil menjaganya tetap aman untuk saat ini." 

"Kita akan berada dalam bahaya jika ada ilustrasi telanjang di dalamnya..." 

Jika ada sedikit saja ero di dalam buku itu, Muttsurini akan segera mencoba merebutnya. 
Hampir saja... 

"Kita tetap tidak bisa ceroboh di sini. Ada lawan yang lebih tangguh untuk dihadapi di sini. 
" 
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"Tentu saja saya tidak sedang bersantai di sini. Hideyoshi tidak akan tertipu semudah itu. " 

"Nm...? Apa yang salah? Sepertinya kalian berdua bertukar tubuh di sini, Yuuji dan Akihisa. 
" 

""Hai Aku-!"" 

Hideyoshi segera menyentuh masalah yang sedang dihadapi begitu dia muncul. Tunggu 
sebentar! Anda tahu tanpa ada yang mengatakan apa-apa? 

"A-ada apa, Hideyoshi? Mengapa Anda tiba-tiba mengatakan hal seperti itu di sini? " 

"I-itu benar, Hideyoshi, hal aneh apa yang kamu katakan pagi ini?" 

Yuuji dan aku sangat terkejut sampai hati kami hampir meledak, tapi kami terus meniru 
cara bicara satu sama lain. 

"Kenapa, katamu? Saya dapat melihat bahwa postur berdiri Anda terbalik di sini. " 

POSTUR BERDIRI !? ANDA BISA MEMBERITAHU DARI TRAIT KARAKTER UNIK KAMI !? 

"A-apa yang kamu katakan, Hideyoshi? Saya mengubah postur berdiri saya karena kaki 
saya sakit! " 

"I-itu benar. Saya juga." 

"Um... tapi." 

"Kalau begitu, kita harus mengurus sesuatu dulu!" 

"Sampai jumpa, Hideyoshi!" 

Yuuji dan aku kabur ke koridor bersama. Benar-benar musuh yang kuat...! 

"Dengar, Akihisa. Kita tidak boleh berinteraksi dengan Hideyoshi apa pun yang terjadi, dan 
kita harus menghindari memandangnya dengan cara apa pun. " 

"Ayo, dapatkan. Saya akan mencatat. " 

Kami kemudian terus membuang waktu, dan hanya kembali ketika sudah waktunya untuk 
memulai kelas. 

☆ 

Kami terus membaca buku itu di tengah kelas dengan saksama (※ atau lebih tepatnya, 
hanya Yuuji, sejak aku tidur), dan kami berbaring di atas meja pendek, berpura-pura 
tertidur agar tidak dicurigai. 
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Pagi berlalu seperti itu, dan saat istirahat siang, 

"Ketemu, Akihisa! Bagian ini! " 

Yuuji mengambil buku itu dan menghampiriku. 

(T-tunggu sebentar, Yuuji! Nama, namanya!) 

(Oh, ya, maaf. Bagaimanapun, mari kita lihat ini) 

Yuuji kemudian membuka buku itu dan meletakkannya di atas meja pendek. 

Dia membuka halaman yang memiliki banyak paragraf panjang yang sulit dimengerti. 

"Maaf Yuuji, tolong beri tahu saya inti utamanya." 

"Kamu bahkan tidak bisa membaca ini... yah sudahlah. Ada 3 poin penting, jadi dengarkan, 
oke? " 

Yuuji menghela nafas, lalu memberitahuku poin penting. 

Butir 1: Setelah menempelkan jimat pada orang lain, karakter orang yang 
menempelkan jimat dan yang tertancap akan ditukar. 

Butir 2: Jimat tidak akan berpengaruh jika tidak menempel di dahi. 

Butir 3: Efek sakelar akan mulai dari fajar pada hari pertama bulan baru hingga hari 
bulan purnama terbenam. 

"Heh ~ terlihat luar biasa. Apakah ada hal lain yang tertulis, seperti yang bisa digunakan 
untuk kenyamanan--- " 

"Sekarang bukan waktunya untuk itu! Kita harus cepat dan kembali ke keadaan semula 
secepat mungkin! " 

Sepertinya Yuuji telah melewati banyak bagian hanya untuk mencari bagian khusus ini. Dia 
terlihat sangat cemas di sini. 

"Sekarang hampir istirahat tengah hari. Tidak akan ada waktu tersisa jika kita dily-daly. " 

"Ah, ya, itu benar." 

Peluang setiap orang berinteraksi satu sama lain akan meningkat selama istirahat makan 
siang, dan peluang orang lain untuk melihat hal ini akan meningkat pesat, apalagi 
Hideyoshi. Lebih baik kita cepat dan ganti baju. 

"Lalu, 'jimat' apa yang terdaftar di sini?" 
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"Kemungkinan besar yang ini." 

Yuuji mengeluarkan penanda buku berpola cerah yang kita lihat kemarin dari tengah buku. 
Begitu, jadi ini alasannya? 

"Jadi kita hanya perlu menempelkan ini di dahi kita?" 

"Ya, dan kami akan bisa mengubahnya kembali." 

"Saya melihat. Itu hebat. Sangat mudah untuk menukar kembali. " 

"Oh --- kalau begitu, aku akan bertahan. Cepat tunjukkan dahi Anda. " 

Yuuji terlihat sangat cemas ingin menempelkan jimat itu padaku di sini. " 

"Sini." 

Aku akan menoleh padanya --- tapi aku ingat setelah Yuuji memasuki tubuhku, Himeji-san 
memperhatikanku dan mendekatiku. 

Pada saat itu, ingatan yang saya miliki pagi ini terbangun. 

"Anda tahu, bukankah saya mengatakan bahwa 'Saya belajar cara membuat taco' kemarin?" 

"Aku bekerja keras untuk membuatnya agar Akihisa-kun bisa memakannya ♪" 

"!!" 

Saya segera menghindari jimat yang datang tepat pada saya saat itu. 

"O-oi Akihisa! Mengapa Anda menghindar? Serius, cepat dan ganti kembali. " 

Yuuji melihatku seperti ini dan dengan panik mencoba memaksaku untuk berubah 
kembali. 

Kurasa aku bisa mengerti... Sepertinya aku bisa mengerti kenapa Yuuji sangat ingin 
berubah kembali sekarang...! 

"Tidak, jangan kembali sekarang. Mari kita kembali hanya setelah istirahat siang selesai. " 

"Apa...!" 

Jawaban tak terduga saya mengejutkan Yuuji. 

Jika aku berubah kembali sekarang, aku tidak punya pilihan selain memakan taco Himeji-
san sebagai hasil dari rencana jahat Yuuji. 

Tapi sekarang aku Yuuji, jadi itu artinya--- 
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"Kaulah yang akan turun ke neraka di sini, Yuuji..." 

"Kamu-kamu berandal...! Kapan kamu tahu tentang ini...! " 

Perbuatan jahatmu menyebabkan kejatuhanmu di sini! Menderita semua yang Anda bisa di 
sini! Aku akan memberi Kirishima-san kebahagiaannya sebagai hadiah saat kau menderita. 
Itu bagus, bukan Yuuji? 

"Kalau begitu, aku akan menggunakan kekerasan! Aku akan membuatmu mengembalikan 
semua yang kumiliki di sini! " 

"Lelucon macam apa itu? Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku sekarang? " 

"Diam! Itu tubuhku! Menyerah dengan tenang! " 

"Tidak mungkin! Biarpun itu tubuhmu, Yuuji, hati itu milikku! Saya memiliki kebebasan 
untuk menggunakannya! " 

Dan aku terus berjuang saat mencoba melepaskan diri dari tangan Yuuji yang memegang 
pembatas buku. 

Saat ini, 

"(GARAK) Saya rasa saya baru saja merasakan sesuatu yang sangat bagus di sini!" 

Tamano-san sepertinya merasakan sesuatu saat dia muncul. 

Petak! 

"" Ahh... "" 

Penanda dilemparkan ke dahinya saat kita sedang bergulat. 

Yang menempel di bookmark adalah 'Yuuji, yang ada di tubuhku', dan yang tertancap 
adalah 'Tamano-san'. Jika yang dikatakan buku itu benar... 

"Er, erm, Yuuji? Tamano-san? " 

Saya dengan cemas berbicara dengan mereka berdua. 

""... "" 

Yuuji dan Tamano-san hanya mengedipkan mata sejenak. 

Dan kemudian, Tamano-san (di tubuhku) menepuk dada untuk memastikan situasi saat ini. 

"U ~ n..." 
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Dia bergumam, 

"Kalau begitu, aku pergi dulu!" 

Dan dalam sekejap, dia berbalik dan lari. Eh...? EHHH... !? 

"Tunggu...!? Tubuhku!" 

"Maaf, Aki-chan! Aku akan mengambil beberapa foto memorabilia dan mengembalikannya 
kepadamu dengan benar setelahnya! " 

Dan yang kudengar hanyalah kata-kata tidak menyenangkan dari Tamano-san. 

Bagaimana dia bisa langsung mengerti dan beradaptasi di sini! Bahkan Yuuji yang 
membaca buku dan memiliki pengetahuan tentang ini bahkan tidak bisa menjawabnya 
disini !! 

"A, aku tidak akan membiarkanmu pergi! Yuuji! Cepat dan menyusulnya --- Sialan !! " 

Yuuji (dalam tubuh Tamano-san) hanya membalikkan dan mengambil penunjuk untuk 
ditempelkan padaku. I-Itu hampir---! 

"Ada apa dengan serangan mendadak ini, Yuuji!" 

"Cih! Jangan menghindar! " 

Yuuji (dalam tubuh Tamano-san) menyerang sambil memegang penanda lagi. A-bajingan 
ini...! 

"Kamu hanya ingin kembali normal di sini, kan !?" 

"Jangan khawatir, Akihisa. Aku akan membantu dengan benar setelah aku kembali normal! 
" 

"ANDA PASTI BERBOHONG DI SINI!" 

Orang ini pasti akan berpura-pura bahwa dia tidak terlibat dalam apa pun begitu dia 
mendapatkan kembali tubuhnya sendiri! Adapun mengapa saya tahu itu, itu karena saya 
juga akan melakukan hal yang sama! 

"Bagaimana aku bisa membiarkanmu kembali normal! Aku membutuhkan kekuatan tubuh 
ini sebelum aku kembali normal! " 

Aku berkata sambil menggunakan keuntungan kekuatan lenganku untuk merebut penanda 
buku dari Yuuji. 

"Ku... u...! Tidak bagus, aku sama sekali tidak bisa menggunakan kekuatan penuhku di 
tubuh ini...! " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Frustrasi, Yuuji hanya bisa mengomel dengan wajah Tamano-san. Ini adalah tubuh Yuuji 
yang sangat kuat bahkan di antara laki-laki, jadi tidak mungkin tubuh perempuan bisa 
melawannya (meskipun Tamano-san akan menghapus pembatasnya berdasarkan situasi...) 
dan karena ini, jika aku bertukar menjadi Tubuh Tamano-san, tidak mungkin aku bisa 
mengalahkan Tamano-san di tubuhku sekarang. Jika lawannya adalah Tamano-san, saya 
tidak bisa mengalahkannya dengan tubuh perempuan. 

"Maaf Yuuji, tapi kamu harus menukar dengan tubuhku jika kamu ingin tubuh ini kembali." 

"Sial-! KEMBALIKAN KE SAYA! KEMBALIKAN TUBUH SAYA KEMBALI KE SAYA! " 

Aku mengabaikan geraman Yuuji saat aku berlari ke tempat Tamano-san menghilang. 

"Menyedihkan. Akihisa dan yang lainnya sama berisiknya seperti biasanya... " 

"... Mereka tidak bisa tetap diam." 

"Yang benar saja. Ngomong-ngomong, Muttsurini, kaulah yang bertanggung jawab membeli 
teh hari ini, kan? " 

"... Aku tidak akan pergi hari ini." 

"Saya melihat. Dimengerti. " 

☆ 

Saya berlari menuruni tangga dan menuju ke ruang kelas kosong yang saya datangi pagi ini. 
Seperti yang saya pikirkan, dia (meskipun dia ada di tubuh saya) ada di sana. 

"Tamano-san! Kembalikan tubuhku! " 

Aku memegang pembatas buku di tanganku dan mendekatinya, mengarahkan ke dahi. Jika 
saya dapat menempelkan bookmark di atasnya, saya akan dapat beralih kembali ke sini...! 

Tepat ketika saya akan berhasil--- 

"Maaf Mizuki-chan... eh!" 

"??? Ya-ya? " 

Tamano-san menggunakan Himeji-san, yang dipanggil saat aku tidak tahu, sebagai tameng. 

"Sial-!" 

Saya tidak bisa menahan diri tepat waktu karena momentum saya terlalu besar. 

Petak. 
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Dan pembatas buku mengenai dahi Himeji-san. 

"...!" 

Penglihatan saya segera menjadi gelap, dan rasa pusing yang kuat menyerang saya. 

Dan setelah itu, saat aku membuka mataku--- 

"..." 

Aku melihat wajah kosong Yuuji. 

Aku masih di dalam wajah Yuuji sampai sebelum ini. jika aku bisa melihat wajah Yuuji di 
sini, ini berarti--- "Ini, Mizuki-chan, ayo pergi!" 

"Eh? Eh? Eh? Erm, Akihisa-kun. Tidakkah kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan 
padaku... dan mengapa aku ada di sana? Sebuah cermin...?" 

"Saya akan menjelaskannya nanti! Percepat!" 

"Y-ya...!" 

Tamano-san (dalam tubuhku) menarik Himeji-san (dalam tubuh Yuuji) dan kabur. 

Dengan kata lain, aku sudah menjadi Himeji-san sekarang! 

"T-tunggu sebentar !!!" 

Saya mengambil bookmark yang jatuh ke lantai dan mencoba mengejar ketinggalan, 
namun... 

"Ku. Ugh...! " 

Aku tidak bisa lari cepat tidak peduli bagaimana aku mencoba... seperti yang kuduga, 
sangat sulit untuk bergerak dalam tubuh ini...! Apa ini tubuh perempuan... !? 

"Meski begitu, aku harus mengejar mereka...!" 

Aku berlarian di tubuh ini, aku masih belum terbiasa. A, aku tidak bisa meningkatkan 
kecepatanku...! Aku sama sekali tidak bisa turun dari tanah...! 

Dan yang lebih merepotkan adalah saya sudah terengah-engah setelah beberapa saat. 

"Haa...! Haa...! " 

Itu-itu sulit...! Begitu ya... Kondisi Himeji-san semakin membaik akhir-akhir ini, namun 
tubuhnya pada awalnya sangat lemah...! 
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"A-sakit...!" 

Payudara Himeji-san yang sangat besar benar-benar bisa menghalangi saat aku berjalan. 

Mereka akan bergetar setiap kali saya mengambil langkah, dan ketika mereka gemetar, 
dada saya akan sakit, dan keseimbangan tubuh saya akan rusak. Ini adalah pertama kalinya 
dalam hidupku mengetahui bahwa merepotkan memiliki payudara sebesar itu! 

"A-bagaimanapun, ayo gunakan lenganku untuk menekannya ..." 

Aku menggunakan lenganku untuk menahan payudara yang bergoyang. 

Dan kemudian, lenganku merasakan kelembutan payudara ini. 

"▽ ☆ ♪ × ○ ▫ ♦ ♂ × ○ ▫ ♦ ♂ҳ̸Ҳ̸ҳ ۞۩ ๑ [s Ֆ ศ O ▼ ☆ ♪ ξδ ◆ √∑ !?" 

Bingung, saya buru-buru membuka tangan saya lebar-lebar, dan saya tersandung karena 
saya tidak bisa menjaga keseimbangan. 

"Ah, waah, awawwawawawa...!" 

Bagaimana ini mungkin! Ada apa dengan kelembutan ini! Lengan yang menutupi mereka 
membungkus mereka dengan lembut, dan mereka benar-benar bisa berubah bentuk 
dengan sendirinya! Jangan bilang ini mitos--- "Apakah ini bantal Tempur !?" 

Tidak, tunggu! Kenapa aku panik disini !? Ngomong-ngomong, aku sangat menyentuh 
mereka! Saya pasti menyentuhnya sepenuhnya! Aku sangat menyesal di sini, Himeji-san! 

Mereka gemetar begitu keras sampai aku lupa pantatku ada di lantai. 

"Apa yang kamu lakukan, Mizuki... celana dalammu terlihat di sini, tahu?" 

Saat ini, Minami muncul. 

"Eh...? Ah...!" 

Aku buru-buru menutup kedua kakiku dan merapikan rokku. Saya memakai pakaian dalam 
perempuan kali ini, tidak seperti momen crossdressing saya. Lebih baik catat ini! 

"Bisakah kamu berdiri?" 

Minami mengulurkan tangannya, ingin menarikku. 

"Ya, ya. Terima kasih, Minami. " 

Aku meraih tangannya dan berdiri. 

"'Minami'?" 
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"Ah tidak. terima kasih banyak, Minami-chan. " 

Aku buru-buru beralih ke gaya bicara Himeji-san. Sekarang, saya lebih baik mencari cara 
untuk menyelinap melewati ini dan pergi ke Tamano-san sehingga saya tidak akan 
membuat masalah tambahan! 

"Kalau begitu, jika tidak ada apa-apa, aku akan pergi dulu." 

"Tunggu sebentar." 

Tepat saat aku hendak kabur, Minami menarikku. Apa yang sedang terjadi sekarang!? Aku 
terburu-buru! 

"Bukankah ujung rokmu digulung? Lihat, kaosmu juga berantakan. " 

Minami berkata sambil mengulurkan tangannya dan merapikan kaus dalamku. Aku sangat 
bersyukur tentang itu, tapi sekarang bukan waktunya untuk itu! 

"Sungguh, kenapa kamu terburu-buru di sini?" 

Minami tidak menyadari perasaanku sama sekali saat dia menyesuaikan dasiku kali ini. 

Ini buruk...! Tubuhku sangat sulit untuk digerakkan sekarang, tapi aku tidak akan bisa 
mengejar jika aku membuang waktu di sini! Apa yang saya lakukan!? Apa yang dapat 
saya...? 

"Mi, Minami --- chan! Aku benar-benar terburu-buru disini! " 

"Nggak. Kamu masih memiliki debu di pantatmu. " 

Minami mengabaikan kekhawatiranku saat dia meraihku (dalam tubuh Himeji-san), 
mencegahku melarikan diri saat dia membersihkan debu di rokku. Ku...! Ini benar-benar 
buruk... Aku tidak bisa lari dengan cepat karena payudara Himeji-san menghalangi jalan...! 

"... Nn?" 

Saat aku memikirkan hal ini, yang tepat di depanku adalah Minami, yang sedang 
merapikanku. 

"Biasanya kau sangat rapi di sini. Apa yang sebenarnya terjadi padamu hari ini...? " 

Kuncir kuda Minami berayun dengan penuh semangat di depanku. 

"Hm..." 

Saya mengamati Minami sebentar. 

Dia memiliki sosok yang ramping. 
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Dia memiliki kaki yang bagus sehingga terlihat seperti benar-benar bisa berlari. 

Dia memiliki sifat atletis yang tidak akan kalah dari seorang pria. 

"? Ada apa, Mizuki? " 

Sementara Minami menatapku dengan cemas, aku berkata, 

"Kalau begitu aku akan mengambil tubuh ini!" 

"Eh? Ehh !? A-apa yang kamu lakukan, Mizuki --- kyaa !! " 

Saya menempelkan penanda di kepala Minami. Setelah sedikit pusing, aku membuka mata 
untuk melihat Himeji-san. Baik! Penukaran berhasil! 

"Ayo pergi...! Saya bisa bertarung di tubuh ini! " 

"Eh? Ehh? A-aku !? Tunggu sebentar, Mizuki! Ada apa dengan ini---! " 

"Maaf Minami! Aku akan berbicara denganmu lagi nanti! " 

Aku meninggalkan Minami yang bingung (dalam tubuh Himeji-san) di tempatnya saat aku 
segera berlari. Baik! Ini pada dasarnya bagaimana saya membayangkan banyak hal di sini! 
Memang tidak sebagus tubuhku, tapi tubuh ini bisa bergerak sendiri dengan bebas! 

"Ngomong-ngomong, aku menghadapi tubuhku sebagai lawan... meskipun itu Minami, aku 
tidak bisa menang jika aku melawan diriku sendiri dengan kekuatan lengan ini..." 

Saya kehilangan target karena saya membuang banyak waktu, dan saya mulai berpikir 
sejenak. 

Jika saya bertarung langsung, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk menang, baik 
dalam hal kondisi fisik atau kerusakan di dalamnya. 

"Tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak memiliki kesempatan untuk menang 
sama sekali..." 

Untunglah aku sekarang adalah Minami. Saya memiliki sifat atletis, dan Tamano-san 
mungkin tidak tahu bahwa saya seperti ini. Jika aku bisa memanfaatkan ini dengan baik, 
aku mungkin bisa mendapatkan tubuhku kembali dengan mudah tanpa dia sadari. 

"Kalau begitu... aku harus tetap menyamar sebagai Minami di sini..." 

Aku akan berpura-pura menjadi Shimada Minami yang tidak tahu apa-apa dan mendekati 
Tamano-san, mencari kesempatan, menampar pembatas buku padanya dan mendapatkan 
tubuhku kembali. Jika saya menggunakan strategi ini, bahkan jika ada perbedaan dalam 
kemampuan fisik, seharusnya tidak masalah di sini! 
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"Baiklah, aku sudah memutuskan!" 

Pertama, saya harus meyakinkan diri sendiri di sini. saya[6] ---tidak, saya[7] Shimada 
Minami. Saya Shimada Minami, saya Shimada Minami. Aku- 

"Onee-sama!" 

"Hya !?" 

Aku menjerit setelah tiba-tiba aku mendengar panggilan dari belakang. 

Dan kemudian, orang lain itu menempel padaku tanpa menunggu aku menjawab. 

"Mau kemana, onee-sama! Aku ingin makan siang denganmu hari ini! " 

Yang memelukku erat adalah gadis dari kelas D yang sangat menyukai Shimada Minami, 
Shimizu Miharu-san. 

Tepat ketika aku akan berteriak secara naluriah "lepaskan aku, Shimizu-san!", Aku 
menahan diri dan segera meniru nada bicara Minami. Saya percaya seharusnya seperti ini. 

"Mi-Miharu, ada apa !? Saya benar-benar terburu-buru sekarang! " 

"Terburu-buru... itu keterlaluan, onee-sama! Anda benar-benar lupa janji Anda dengan 
Miharu! " 

"Eh? Janji?" 

"Iya! Sudahkah kamu lupa?" 

"Kenapa-kenapa harus aku? Tentu saja saya lakukan! " 

Saya menjawab, 

"Betulkah?" 

Tentu saja. 

"Begitu --- itu bagus." 

Shimizu-san mengatakan ini dengan seringai di wajahnya. 

☆ 

"Serius deh, ini baru istirahat sore, dan Akihisa serta yang lainnya masih sangat 
aktif." 

"... Itu biasa." 
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"Yah, kamu benar tentang itu." 

"... (Mengangguk kepala)" 

"Fuu... tehnya enak." 

"... Seperti yang diharapkan, aku harus pergi membeli teh." 

"Fm. Itu bagus, bukan? " 

☆ 

"Aku, kataku, Miharu. Apakah saya benar-benar setuju dengan hal seperti itu... " 

"Ya! Saya mengingatnya dengan jelas! " 

"A-begitu ..." 

Shimizu-san menyeret tanganku ke ruang kelas kosong di lantai dua gedung sekolah lama 
yang sangat kukenal. 

Di sana, dia memasukkan pakaian pelayan wanita yang dia siapkan ke tanganku. " 

"Bukankah ini seragam dari tokomu, Miharu?" 

"Ya. Saya ingin sedikit mengubah desainnya. Bukankah aku sudah membuat janji 
denganmu untuk memberikan saran, onee-sama? " 

"Oh ya. Saya pikir saya melakukannya. " 

Uuu...! Ini benar-benar waktu yang buruk di sini...! Saya harus pergi ke Tamano-san (dalam 
tubuh saya) secepat mungkin! 

"Kalau begitu, onee-sama, Miharu akan mengganti pakaianmu untukmu." 

"Eh? A-tidak perlu itu di sini, kan? " 

"Tidak tidak Tidak. karena Anda bersedia memberikan umpan balik yang berharga untuk 
Miharu, mohon biarkan Miharu membalas Anda. " 

Shimizu-san mengatakan ini saat dia bergerak ke arahku sambil memblokir pintu keluar. 
Eh, erm... 

"Erm, Miharu? Napasmu tampak panik karena suatu alasan... " 

"Fu, fuu, fufufufufufu...! Kamu benar-benar bertingkah seperti gadis yang patuh hari ini, 
onee-sama...! Anda menggoda Miharu di sini, kan? Kamu menggoda, kan !? " 
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"T-tunggu sebentar, tenanglah, Shimizu-sa --- Miharu!" 

Tangannya gemetar hebat. A-apa yang Shimizu-san coba lakukan? " 

"Sejak kamu melakukan ini, Miharu telah memutuskan! Miharu akan memenuhi 
keinginannya hari ini! " 

"A-Aku akan berteriak jika kamu mendekat, kamu tahu? Aku akan benar-benar 
melakukannya, tahu !? " 

"Aku akan menyelipkan, onee-sama !!" 

Shimizu-san mengabaikan peringatan saya saat dia melompati saya dengan kemampuan 
melompat yang menakjubkan. HIIIII !!! 

"SESEORANG! SESEORANG TOLONG SELAMATKAN AKU---! " 

"Percuma saja! Tidak ada yang akan datang menyelamatkan Anda bahkan jika Anda 
berteriak dengan semua yang Anda miliki! " 

"NOOOOOOOOOOO !!!" 

Dan tepat pada saat kematian, 

"Apa yang sedang kamu lakukan!?" 

"Ahh!" 

Seseorang menerobos masuk ke dalam kamar dan menggunakan sesuatu seperti tongkat 
untuk mengejar Shimizu-san. A-Aku diselamatkan di sini... tidak...? 

"Fuu... kamu baik-baik saja, Mizuki?" 

Himeji-san --- atau lebih tepatnya, itu adalah Minami yang ada di dalam tubuh, menarik pel 
saat dia bertanya dengan cemas. Keren abis...! Dia seperti pahlawan di sini...! 

"Aku merasa tidak apa-apa jika aku dipeluk oleh Minami di sini..." 

"Tunggu sebentar, Mizuki. Itu tubuhku di sini, kau tahu? " 

Mengesampingkan leluconnya, apakah tubuh seorang gadis membutuhkan 
ketidaknyamanan sebesar ini...? Saya mungkin akan pingsan karena shock pada tubuh ini 
yang tidak dapat mengerahkan kekuatan di sini jika saya bertemu dengan orang yang 
mencurigakan di malam hari. 

"Kamu... Mizuki, kan?" 
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Minami meminta konfirmasi lagi. Ngomong-ngomong, yang ada di dalam diriku di sini 
bukanlah Himeji-san, tapi aku... tapi aku tidak bisa mengungkapkan identitasku di sini 
karena aku harus membuat Tamano-san menunjukkan celah. Mari kita coba berpura-pura 
menjadi Himeji-san di sini! Aku ingat pembicaraan Himeji-san seperti ini. 

"I-itu benar, Minami-chan. Terima kasih telah menyelamatkan saya di sini. " 

"Bagus kau baik-baik saja, tapi apa yang terjadi di sini?" 

Minami (dalam tubuh Himeji-san) melihat sekeliling, dan bertanya padaku. 

Ini sudah berakhir. Sepertinya dia mencoba meminta saya untuk menjelaskan di sini. 
Sekarang, bagaimana saya mulai menjelaskan sesuatu di sini? 

Tepat ketika saya masih bertanya-tanya tentang apa yang harus dilakukan. 

"Uu ... terlalu berlebihan untuk mengganggu Miharu saat Miharu hampir bisa melakukan 
apa yang dia inginkan, onee-sa --- huh?" 

Shimizu-san, yang baru saja dikalahkan oleh kain pel, bangkit dan melihat ke arah Minami 
dan aku dengan heran. Dari tindakan dan nadanya, sepertinya dia mengira kalau Minami, 
yang terlihat seperti Himeji-san sekarang, adalah orang yang melakukannya, dan akhirnya 
bingung di sini. 

"Hah..? Himeji-san...? Saya pikir itu onee-sama. " 

Shimizu-san mengangkat kepalanya untuk melihat Minami (dalam tubuh Himeji-san) 

Minami meletakkan tangannya di pinggangnya saat dia berkata kepada Shimizu-san, 

"Kubilang, Miharu, kamu mungkin tidak percaya sekarang, tapi aku sekarang---" 

Sial! Semuanya akan berakhir jika dia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia 
katakan di sini! 

Aku segera melompati Minami, yang akan menjelaskan situasinya kepada Shimizu-san, dan 
berbisik, (Kamu, kamu tidak bisa melakukan ini di sini, Minami-chan! Akan buruk jika 
orang lain tahu tentang pertukaran tubuh!) (Eh? Kenapa?) 

(Nah, apa yang akan terjadi jika Shimizu-san tahu tentang itu?) 

(Ada kemungkinan tubuh saya tidak akan pernah kembali.) 

Sangat menyenangkan dia bisa memahami ini dengan cepat. 

"??? Ada apa, Himeji-san? " 

"Ah, itu --- tidak apa-apa, Shimizu-san." 
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Minami beralih ke mode Himeji-san. Itu bagus. Aku akan berpura-pura menjadi Himeji-san 
dengan berpura-pura menjadi Minami di sini --- tapi ini benar-benar membingungkan. 

"Aku akan pergi dulu, Miharu." 

Pokoknya, ayo bawa Minami keluar kelas dulu. Kami akan membicarakan sisanya nanti. 

"Tu-tunggu sebentar, onee-sama! Anda belum memakai ini! Kami berjanji! " 

Shimizu-san menelepon saya. 

Saya tidak bisa mengatakan apa-apa di sini. Namun Minami berbicara untuk saya. 

"Tunggu sebentar, Miharu --- tidak, Shimizu-san. Saya setuju untuk memberikan masukan 
tentang seragam, tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa saya harus memakainya, 
bukan? " 

"Eh? Apakah begitu?" 

Jadi Shimizu-san menggertak saya di sini! Aku seharusnya tahu bahwa Minami tidak 
mungkin menyetujui hal-hal seperti itu di sini! Saya hampir dibodohi sampai harga diri 
lelaki saya ternoda ... 

"Apa yang kamu katakan, Himeji-san! Di sini semua sama saja dengan Miharu! Miharu 
bahkan menyiapkan begitu banyak ukuran sehingga Miharu akan bermasalah jika tidak 
dipakai di sini! " 

Shimizu-san mengatakan ini saat dia mengeluarkan seragam pengukuran lainnya. Dia 
sangat siap di sini. 

Meski begitu, aku sebagai laki-laki pasti tidak ingin memakai pakaian seperti itu, dan jika 
itu Minami, dia pasti tidak akan tergerak oleh kata-kata seperti itu. 

Tepat ketika aku memikirkannya seperti ini--- 

"Yah, mereka adalah seragam yang sangat lucu..." 

Minami (dalam tubuh Himeji-san) mengatakan ini sambil berkata dengan lembut. Hah? 
Mengapa berbeda dari yang saya harapkan? 

"Kamu juga tertarik dengan ini, kan, Himeji-san? Bagaimana kalau Anda mencobanya 
dengan onee-sama? " 

Shimizu-san kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekat dengan seragam. 

"Ah tidak. Tidak perlu itu. " 

"Tidak apa-apa, kamu tidak harus bersikap sopan." 
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"Bukan itu..." 

Tapi saat Minami bersiap untuk menolak Shimizu-san--- 

"Ah, tapi..." 

"Tapi?" 

"Mungkin tidak terlihat jelas dengan payudara besar..." 

Mendengar itu, Minami sepertinya mencoba untuk memastikan dia mendengar sesuatu 
dengan benar saat dia mengulang, "Payudara... ku, apakah besar...?" 

☆ 

"Miharu sangat senang! Onee-sama dan Himeji-san sama-sama bisa memakai seragam ini! " 

"Kami, baiklah. Karena kamu telah menyiapkan mereka untuk kita, Mi --- Shimizu-san, 
kupikir pantas kita membantu sebagai teman, kan Mizuki? " 

"Ah, ahaha ... bukan itu, Mizuki." 

Minami (dalam tubuh Himeji-san), Shimizu-san dan saya memegang pakaian pelayan. 

Apa sebenarnya yang saya lakukan di sini... 

"? Apa kamu tidak tahu bagaimana memakainya, onee-sama? Kalau begitu, tolong biarkan 
Miharu membantu di sini. " 

"Tidak apa-apa, Shimizu-san. Minami-chan pasti bisa memakainya sendiri, kan, Minami-
chan? " 

"Ya, ya..." 

Ini bukan keinginan saya di sini, tapi saya sudah mengenakan banyak pakaian gadis sampai 
sekarang, jadi bukannya saya tidak tahu bagaimana memakainya. Saya hanya ingin 
mempertahankan harga diri saya sebagai pria di sini! 

"Tapi karena ini pertama kalinya kau memakai benda seperti itu, kau harus membiarkan 
Miharu memakainya!" 

"Kalau begitu, bagaimana kalau kamu memakainya dulu, Shimizu-san? Kami akan tahu cara 
memakainya setelah itu. Ini adil untuk semua orang setelah itu. " 

Minami bertindak seperti Himeji-san di sini saat dia mencoba yang terbaik untuk 
melindungi tubuhnya sendiri di sini. 
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Shimizu-san merasa kasihan karena dia tidak bisa menyentuh tubuh Minami, tapi dia 
mengalah di sini. 

"Itu benar. Karena onee-sama bersedia memakainya di sini, Miharu akan menanggungnya 
sekarang. " 

Dan begitu, negosiasi ditetapkan. 

"Kalau begitu, tolong perhatikan bagaimana Miharu memakai ini." 

Shimizu-san melepas blusnya dan melepas kait di roknya. Tunggu tunggu tunggu tunggu 
tunggu! Tidak baik bagiku melihat ini di sini! 

"A, aku akan berpaling dulu---" 

"Apa yang kamu katakan, Minami-chan? Anda tidak akan tahu bagaimana memakai ini jika 
Anda berpaling. " 

Minami menghentikanku untuk berpaling ke sini. Saya benar-benar bermasalah di sini! 
Meskipun Minami melakukan ini untuk mencegah tangan iblis Shimizu-san membantuku 
mengganti pakaianku di sini ... 

"Miharu merasa perlu menelanjangi dirinya sendiri jika itu berarti onee-sama bisa melihat 
Miharu di sini!" 

Shimizu-san mengatakan ini saat dia melepas roknya. DIA MENDORONG DI DEPAN ORANG 
DI SINI! 

"Ayo buka juga, Minami-chan. Tidak ada yang perlu malu karena kita semua perempuan di 
sini. " 

Ada kekhawatiran 'sejak aku melepas pakaianmu, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, 
Mizuki' di balik kata-kata ini, tapi itu jika yang ada di dalam tubuhnya adalah Himeji-san di 
sini. Bagi saya, tidak demikian halnya di sini. 

Sambil mengabaikan betapa bermasalahnya aku di sini, Shimizu-san dan Minami telah 
menanggalkan pakaian hingga mereka sekarang. 
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"Oke sekarang, waktunya berubah, Minami-chan." 

"Baiklah, onee-sama, tidak ada yang perlu dipermalukan di sini!" 

Minami dan Shimizu-san tidak keberatan saat mereka mengulurkan tangan untuk 
mengambil pakaianku. 

Aku akan dibunuh ... dua dari klan yang bertarung itu akan mencabik-cabikku jika mereka 
tahu bahwa akulah yang ada di dalam ...! 

"Hm... yang ini untuk onee-sama. Miharu akan mengambil yang ini. Yang ini dengan ukuran 
dada terbesar adalah untuk Himeji-san. Katakan saja jika Anda tidak bisa memakainya. " 

"Terima kasih banyak, Shimizu-san." 

Untuk beberapa alasan, Minami terlihat agak senang saat menerima seragam itu. 

Dan kemudian, dia bergumam dengan suara gembira, 

"Dadaku tidak bisa masuk... ini benar-benar indah di telingaku!" 

Uh oh. Minami tidak mungkin membuat keputusan dengan normal sekarang. 

"Kalau begitu, ayo ganti baju ♪" 

"Bukan niat Miharu di sini, tapi karena onee-sama ingin berubah, Miharu akan ikut 
bermain." 

Minami dan Shimizu-san mulai menyebarkan seragam mereka lebar-lebar. 

Apa yang dapat saya lakukan... apakah ada yang dapat saya lakukan untuk melarikan diri 
dari sini... 

"? Onee-sama? Apa yang kamu cari di sekitar? " 

"Eh, tidak, tidak apa-apa." 

"Jadi, kamu benar-benar membutuhkan bantuan Miharu di sini?" 

"Oke --- kurasa aku harus ganti baju di sini!" 

Jika aku terus melawan, Shimizu-san benar-benar akan melakukan banyak hal padaku. Aku 
buru-buru mengambil seragamku dan menempelkannya erat-erat. Tidak apa-apa, tidak 
apa-apa. Ini adalah tubuhku sendiri sekarang... 

Saat saya bergumam, saya berakhir dalam kondisi zen karena saya segera mengganti 
pakaian saya. Wajar jika seseorang dengan tubuh Minami mengenakan pakaian wanita. 
Sedikit lebih baik untuk memikirkan hal-hal seperti ini. 
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"Apa kamu sudah selesai, Minami-chan?" 

(Di dalam tubuh Himeji-san) Suara Minami terdengar dari belakang. 

"A-apa itu?" 

Aku menoleh untuk melihat Minami dan Shimizu-san. Mereka seharusnya memakai 
beberapa pakaian sekarang... bukan? 

"Heh..." 

Saat dia melihat ke depan, Minami hanya bisa mengeluarkan suara. 

"Ini tidak buruk menurut cara saya melihatnya di sini..." 

Minami, yang melihat dirinya sendiri secara langsung dan bukan dari cermin, mengangguk 
saat dia melihat dirinya sendiri di sini. Aku tidak bisa melihat tanpa cermin, tapi karena dia 
bilang itu 'tidak buruk', menurutku setidaknya itu harus lucu. 

"... Selain fakta bahwa payudaranya kecil..." 

Minami kemudian menepuk-nepuk tubuh Himeji-san sambil mendesah. Wah! Di sana! 
Bukankah payudara itu akan keluar !? 

"Ini kesempatan langka, jadi bagaimana kalau kita mengubah gaya rambut di sini?" 

"Tidak. Tidak ada waktu. " 

"Jangan khawatir, jangan khawatir. Ini akan segera berakhir. " 

Minami mengizinkanku duduk di kursi dan melepaskan rambutku dari belakang. 
Ngomong-ngomong, apa yang terjadi di sini... Aku harus mendapatkan tubuhku kembali 
dari Tamano-san di sini. 

"Gaya rambut seperti apa yang kamu inginkan di sini? Apakah Anda ingin mengikat dari 
samping atau kepang tiga helai? " 

Aku tidak tahu darimana Minami mendapatkan sisir, tapi dia mulai menyisir rambutku. Dia 
tampak sangat senang karena dia bisa mendandani dirinya sendiri sebagai orang lain. Saya 
pikir inilah yang akan dirasakan oleh semua gadis yang suka merawat diri sendiri. 

"Gaya rambut seperti apa yang menurutmu cocok di sini, Mi --- Shimizu-san?" 

Minami bersenandung saat dia bertanya pada Shimizu-san. Hah? Ngomong-ngomong, 
Shimizu-san nampaknya sangat tenang di sini. 

Saat Shimizu-san terus melihat ke arah Minami (atau lebih tepatnya, tubuhnya), dia tampak 
tenang tanpa diduga karena suatu alasan. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Benar, alangkah baiknya membiarkan rambut terurai seperti ini. Saya pikir itu baik untuk 
meninggalkan jepit di belakang. " 

Shimizu-san tampak sangat tenang di hadapan Minami yang sangat disukainya ini, ingin 
melihat mengenakan pakaian pelayan, dan benar-benar berhasil menyaksikan ini. sangat 
bagus bahwa dia tidak bersemangat dan menyerang saya sekarang, tetapi dalam arti 
tertentu, saya merasa tidak nyaman. 

"??? Ada apa, Shimizu-san? Anda tidak terlihat terlalu energik di sini, Anda tahu? " 

Saya tidak tahu apakah Minami memiliki pemikiran yang sama seperti saya saat dia 
bertanya pada Shimizu-san. 

"Tidak, bukannya aku energik di sini, tapi..." 

"Tapi?" 

"Untuk beberapa alasan, aku merasa ada sesuatu yang aneh ketika aku mulai melihat onee-
sama di sini, dan aku benar-benar tidak bisa bersemangat di sini." 

"" !!? "" 

Minami dan aku tidak bisa menahan perasaan dingin di punggung kami. 

"Beberapa, ada yang aneh, bukan?" 

"A-apa yang kamu katakan, Miharu? Apa yang aneh denganmu di sini? " 

"Baiklah, jika aku harus mengatakannya, onee-sama lebih terasa seperti seorang gadis dari 
biasanya." 

"Ah, ahaha. Seperti perempuan, ya? Minami-chan mungkin ingin mencoba gaya yang 
berbeda hari ini. " 

Minami buru-buru mencoba melindungiku agar Shimizu-san tidak curiga. 

Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa orang yang dikatakan lebih mirip gadis dari 
biasanya di sini adalah aku. 

"Tapi entah kenapa, aku merasakan jantungku berdebar kencang saat melihatmu, Himeji-
san." 

"(Shock) Tunggu...! Apakah kamu bercanda? " 

Minami buru-buru menarik jaraknya dari Shimizu-san. 

Ini benar-benar indra penciuman seperti binatang yang menakutkan di sini. 
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"Namun, saya masih tertarik dengan tubuh onee-sama!" 

Shimizu-san menempel padaku sementara Minami pergi. Itulah mengapa saya mengatakan 
bahwa saya sangat bermasalah karena Anda memeluk saya sekarang! 

"Apakah, apakah kamu puas sekarang? Masih ada yang harus saya lakukan--- " 

"Tidak! Sangat jarang melihatmu berpakaian begitu imut, onee-sama! Saya harus 
mengambil foto memorabilia yang tidak bersalah di sini. Apakah kamu tidak setuju, Himeji-
san? " 

"Itu benar. Memang memalukan jika orang lain melihatnya, tapi menurutku bagus untuk 
memiliki satu sebagai kenang-kenangan. " 

Kenapa kamu setuju di sini, Minami !? Kamu selalu ingin memakai seragam ini bahkan 
setelah banyak bicara, kan? ... Baiklah, aku akan berbohong jika aku mengatakan bahwa aku 
tidak ingin memiliki foto bertiga dari Himeji-san, Minami dan Shimizu-san dengan pakaian 
pelayan... tapi aku benar-benar terburu-buru di sini! " 

"Ayo kita ambil beberapa foto sekarang!" 

Shimizu-san sama sekali tidak menyadari emosi saya saat dia menarik tangan saya, ingin 
menarik saya keluar dari ruang kelas yang kosong. 

"Ke-kemana kita akan pergi? Memalukan berjalan-jalan seperti ini! " 

"Itu benar! Orang-orang di koridor akan melihat kita! " 

"Tidak! Kami tidak bisa mengambil foto bagus di kelas kotor ini di sini! Ayo pergi ke tempat 
dengan fasilitas yang memadai! " 

"Tempat dengan fasilitas, seperti?" 

"Ruang kelas Miharu, tentu saja! Miharu sudah menyiapkan segala macam peralatan di 
sana! " 

"" HIIII !? "" 

Perlawanan benar-benar sia-sia karena Minami dan saya diseret ke koridor dengan 
pakaian pelayan. 

☆ 

"Arre? Kalian bertiga benar-benar berpakaian sangat imut. " 

Saat kami menuju ke ruang kelas D di kampus sekolah baru, seorang gadis yang berjalan ke 
arah kami dari depan mengatakan ini kepada kami. 
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"Hal menyenangkan apa yang kamu lakukan di belakangku?" 

Orang yang menyeringai jahat adalah kelas A Kudou Aiko-san. Biasanya, dia orang baik 
dengan akal sehat, tetapi dia akan mengolok-olok setiap kali ada hal menyenangkan untuk 
dilakukan, jadi kita tidak bisa lengah. 

"Ini seragam dari kafe keluarga Miharu. Sekarang kita akan melakukan pemotretan untuk 
membuat kenangan cinta dengan onee-sama di sini! " 

Shimizu-san, yang mengenakan pakaian yang sama saat dia berjalan menyusuri koridor, 
sama sekali tidak malu saat dia menjawab, "Heh ~ di sini terlihat sangat menyenangkan!" 

Mungkin karena Kudou-san tidak ada hubungannya saat dia mulai tertarik dengan topik 
ini. Tolong, saya benar-benar memohon kepada Anda, "Karena ini kesempatan langka, 
mengapa saya tidak membawa pakaian renang yang digunakan untuk kegiatan klub?" -- 
jangan muncul--- "Oh, itu ide yang bagus!" dengan ide-ide seperti itu di sini! 
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"Baik! Saya pikir ukuran saya harus serupa dengan Minami-chan. " 

Masalah terus menumpuk seperti manusia salju di sini. Akan sangat buruk jika saya 
memakai baju renang di sini! Itu untuk dipakai setelah aku telanjang di sini, kan !? 

Minami mungkin merasa baju renang akan menjadi buruk di sini saat dia menyela kata-
kata Kudou-san. 

"T-tunggu sebentar, Aiko-chan! Minami-chan tidak bisa benar-benar mengenakan sesuatu 
seperti baju renang di sini --- tunggu sebentar, Miharu! Kenapa kamu menghentikanku di 
sini !? " 

"Demi onee-sama dengan pakaian renang!" 

Shimizu-san dengan paksa menghentikannya. 

"Lepaskan aku, Miharu! Baju renang atau sesuatu yang serupa di sini akan terlalu 
berlebihan--- " 

"Ah... ngomong-ngomong, Himeji-san hari ini terlihat sangat menawan karena suatu 
alasan... Aku ingin terus begini..." 

"Haiiii !!?" 

Ugh...! Dengan berbagai cara, Shimizu-san dan Minami telah kehilangannya. 

"Kalau begitu, aku akan pergi untuk mengambilnya." 

Kudou-san menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan pakaian renang. Apa, 
menurutmu aku akan membiarkanmu pergi ke sini !? 

"Panggil, Muttsurini (balik)!" 

"... Apa ini (DABADABADABA)" 

Aku membalik ujung rokku untuk memanggil Muttsurini (yang masih berdarah). Jika aku 
ingin menghentikan Kudou-san, aku hanya bisa mengandalkan orang ini! 

"??? ... Shimada...?" 

Muttsurini, yang muncul secara naluriah, menatapku dengan tidak percaya saat dia 
menatap wajahku, tapi aku tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya sekarang! 

Saya mengambil penanda dan menyerahkannya ke Muttsurini. 

"Muttsurini! Tempelkan penanda ini di dahi Kudou-san! Sesuatu yang sangat erotis akan 
terjadi "KYAAAHHH !!" seperti yang diharapkan dari mobilitas Anda di sini, Muttsurini! " 
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Muttsurini melesat dengan kecepatan tinggi dan menempelkan penanda di dahi Kudou-san, 
menyebabkan keduanya beralih. Baik! Sekarang keduanya tidak bisa pindah ke sini! 

Saya menggunakan kesempatan ini untuk mengambil penanda yang dijatuhkan Muttsurini 
ke lantai. Waktu yang tepat, ayo gunakan kesempatan ini untuk kabur! 

"Ahem! Onee-sama, kamu mau kemana !? " 

Tepat saat aku hendak kabur, Shimizu-san menggenggam tanganku. Sial...! Sangat sulit 
untuk menghadapinya saat dia menempel pada Minami seperti ini...! 

"Kalau begitu, Kudou-san, Miharu dan yang lainnya di sini akan pergi ke sini. Silakan datang 
ke kelas D setelah Anda memilikinya. " 

Shimizu-san meninggalkan kata-kata ini kepada dua orang yang tetap diam setelah mereka 
bertukar, dan menyeret Minami dan aku pergi. 

☆ 

"(Menetes) Ini, ini?... Tubuh Muttsurini-kun...? Hei, Muttsurini. Itu tubuhku --- ah, Muttsurini-
kun! Kenapa kamu tiba-tiba pingsan !? " 

"... Kudou Aiko... kenapa... kamu tidak memakai celana pendek hari ini... !?" 

"Eh? Ah iya. Ada hari-hari ketika saya tidak ingin memakainya... tunggu! Kenapa kamu tiba-
tiba menanyakan ini... !? " 

"... Seperti yang diharapkan... kamu... benar-benar ingin membunuhku..." 

"Sekarang bukan waktunya untuk mengatakan hal-hal seperti itu --- yah, itu tidak masalah. 
Kurasa aku akan menggunakan kesempatan ini untuk memeriksa tubuhmu di sini, 

Muttsurini-kun ♪ " 

"...! (Menggelengkan kepala)" 

"Eh? Tidak mungkin?" 

"...Tentu saja tidak...!" 

"Tapi bukankah kamu sudah memeriksa tubuhku di sini, Muttsurini-kun? Sekarang giliran 
saya di sini. " 

"... Tidak, jauhkan tanganmu dari sabuk...!" 

"Sebagai gantinya, kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin lakukan dengan 

tubuhku di sini, Muttsurini-kun ♪" 
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"... Berada di sana, lakukan itu." 

"Tunggu sebentar, Muttsurini-kun. Bukankah sudah 5 menit sejak kita bertukar tempat...? " 

☆ 

Minami dan aku bahkan tidak bisa menahan diri karena kami diseret oleh Shimizu-san. 

Saat kami tiba di kelas D, yang terletak di dalam gedung baru, kami dapat mendengar 
dengungan yang datang dari dalam kelas. 

"Woah, kelasnya benar-benar berisik." 

Bahkan Shimizu-san kewalahan olehnya. Saat kami mendengarkannya, kami menemukan 
bahwa suara-suara itu sebagian besar berasal dari para gadis. Laki-laki kebanyakan adalah 
yang berisik, jadi sangat jarang melihat perempuan memulai keributan. 

"Apa yang terjadi di dalam kelas D?" 

"Tidak bisakah kamu memberitahu setelah kamu masuk?" 

Shimizu-san dengan senang hati membuka pintu. 

Yang muncul di hadapanku --- adalah pemandangan samar Yuuji dan aku yang 
mengenakan kemeja olahraga. 

"〒 ●  □ &% # ▲ ♀ （T_T） !?" 

Perasaan menjijikkan datang begitu cepat sehingga aku bahkan tidak bisa menangis di sini. 
Apa, ada apa dengan pemandangan tidak menyenangkan di sini !? Kenapa mereka 
membuka dada mereka disini !? Kenapa Yuuji memelukku dari belakang sini !? Dan yang 
terpenting, mengapa orang-orang di sekitar tidak muntah dengan jijik di sini !? 

"Kyuu..." 

Saya tidak tahu apakah Shimizu-san telah mencapai batasnya di sini karena dia langsung 
pingsan dengan mata memutar ke belakang. Ya, ini reaksi normal. 

"Yoshii-kun, apakah ini yang kamu ingin aku bantu?" 

"Benar, Kubo-kun. Tidak ada alasan sebenarnya, tetapi saya hanya ingin mengambil 
beberapa foto secara tiba-tiba. Ah, mendekatlah sedikit... oke. ayo mulai mengambil foto, 
Mizuki-chan --- ah, tidak, Yuuji. " 

"O, oke... Aku tidak begitu tahu ada apa ini di sini... heh!" 

"Uwah... oh..." 
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Yuuji dan aku berdiri di samping Kubo-kun di kedua sisi saat kami meletakkan tangan di 
pundaknya. Setelah itu, Kubo-kun tiba-tiba tidak bisa mempertahankan postur tubuhnya 
begitu dia diraih dan buru-buru mencoba mengatur kacamatanya. 

"KYAA !! LUAR BIASA !! NOMOR 1 KUBO-KUN SETELAH SEMUA !! " 

"KUBO-KUN YANG TERBAIK !!" 

' KUBO-KUN! KUBO-KUN !! " 

Gadis-gadis di sekitarnya menjerit kegirangan saat mereka berjalan. 

Namun, Kubo-kun sepertinya tidak mengerti apa yang terjadi "???" saat dia memberikan 
ekspresi bingung di wajahnya. 

"KYA! KUBO-KUN! KUBO-KUN SANGAT LUCU !! KYAAA! KYAAA !! " 

Yang paling keras dari semuanya tampaknya adalah perwakilan kelas E Nakabayashi-san. 

"Apa, apa yang kalian semua lakukan, semuanya..." 

Minami, yang mondar-mandir di sampingku, lupa untuk berperan sebagai Himeji-san 
sekarang. 

Apa apaan! Aku harus mengakhiri adegan mimpi buruk ini secepat mungkin, meski itu satu 
detik lebih awal! 

Saya mempersenjatai diri dengan pembatas buku, melepaskan diri dari kerumunan dan 
menuju ke tubuh saya. 

"Hah? Shimada-sa --- Minami. Apa yang kamu inginkan dariku? " 

Tamano-san langsung meniruku begitu dia melihatku mendekat. Ini bukan tentang 
"Apakah ada yang salah" di sini! Kamu melakukan hal yang sangat kejam pada tubuhku di 
sini...! 

Saya akhirnya hampir tidak bisa menelan dendam saya. Tidak, saya dalam tubuh 
perempuan, dan lawan dalam tubuh laki-laki. Saya tidak akan memiliki kesempatan untuk 
menang jika saya bertarung langsung. 

Saya mengontrol emosi saya saat saya mencoba yang terbaik untuk meniru verbalisme 
Minami saat berbicara dengan Tamano-san. 

"Sungguh, apa yang kamu lakukan, Aki? Bukankah itu bodoh? " 

Um, aktingku bagus. Aku terlihat seperti Minami sendiri bagaimanapun kelihatannya. 
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"Saya mengambil beberapa foto peringatan. Saya ingin meninggalkan beberapa kenangan 
kehidupan sekolah menengah di sini. Bagaimana jika Anda bergabung, Minami? Sangat 
jarang melihatmu berpakaian begitu manis. " 

SIAPA YANG INGIN MELAKUKANNYA! 

Saya benar-benar ingin mengatakan ini... tapi mungkin, ini adalah kesempatannya? Saya 
bisa mendekati mereka secara alami saat mengambil foto, dan saya pasti bisa menukar...! 

Tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan detail halus di sini. Saya tidak bisa melupakan 
tujuan saya di sini. Saat ini, hal terpenting adalah mengambil tindakan terbaik di sini. 

"Baiklah, karena ini kesempatan langka, aku akan bergabung juga." 

"Baik! Jenis foto apa yang ingin Anda ambil? " 

"Ya. Lalu, sesuatu seperti ini--- " 

Saya mengatur waktu sendiri saat mendekati tubuh saya. 

Dan kemudian, saya mengangkat penanda di tangan saya, memegangnya erat-erat seolah-
olah saya sedang memeluknya erat. Saya mengerti- 

"Apa yang kau lakukan dengan tubuhku di sini, Mizuki !?" 

Gedebuk! Kepalaku tertabrak. Sial! Saya bisa berhasil hanya dengan beberapa milimeter di 
sini! 

"Mi-Minami. Aku hampir berhasil...! " 

"Tidak sedikit disini! Aku memeluk Aki di depan banyak orang, itu... sangat, sangat 
memalukan! " 

Minami memberitahuku dengan kemunculan Himeji-san di sini. Semuanya tercengang 
setelah melihat Himeji-san yang berbeda dari sebelumnya. 

"Eh? Ah apa? Apakah saya...? Lalu aku benar-benar menjadi Sakamoto-kun di sini? Ahaha... 
mimpi ini sangat menarik, tapi aku akan terlambat jika aku tidak bangun sekarang... " 

Himeji-san melihat tubuhnya sendiri, dan terus melarikan diri dari kenyataan karena dia 
tidak tahan dengan kebenaran saat ini. Saya kira Tamano-san meyakinkannya untuk 
membantu dengan menggertaknya dengan berpikir bahwa "ini adalah mimpi". 

"Kamu... kamu bukan Shimada-san, kan? Dengan kata lain, kamu bertukar lagi? " 

Tch. Dia tahu !? Tidak, ini belum berakhir. Saya masih bisa melakukannya! 
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"Bertukar? Apa yang kamu katakan, Aki? Lebih dari itu, bagaimana kalau kita berfoto di 
sini? " 

Saya memberikan tampilan "apakah kepalamu baik-baik saja di sana". Kumohon, sekali 
saja, meskipun sekarang, biarkan jiwa Hideyoshi turun ke atasku di sini...! 

"Tunggu sebentar, Mizuki! Itu tubuhku di sini! " 

"Tunggu sebentar! Apa yang terjadi di sini! Sampai sekarang-" 

"Fmm..." 

Tamano-san melihatku bertengkar dengan Minami (di tubuh Himeji-san). Tetap bingung 
disana! Saya akan dapat menemukan celah di sini! 

"Heh!" ← tubuhku terbang menuju Yuuji. 

"Oh, itu berbahaya, Akihisa-kun." ← Tubuh Yuuji memelukku dengan lembut. 

"Uggghhhh...!" ← Aku menahan keinginan untuk berteriak dengan jijik. 

"Begitu, jadi Aki-chan di dalam." 

Itu terlalu berlebihan... hal menjijikkan apa yang saya lihat di sini... 

"(KARAK) Aku menghabiskan banyak waktu mencarimu di sini, Akihisa! Cepat dan serahkan 
penanda itu --- UWAAH !? " 

Tiba-tiba, seseorang yang terlihat seperti Tamano-san bergegas masuk ke dalam kelas, 
berteriak kesana kemari karena pemandangan yang tidak menyenangkan ini. Kurasa orang 
di dalamnya masih Yuuji. 

"Kamu seperti lalat yang terbang menuju api... satu-satunya faktor yang tidak dapat 
diprediksi ada tepat di depanku di sini. Biarkan saya mengikat Anda semua di sini dan 
terus mengambil foto dengan damai--- " 

Tamano-san mengeluarkan aura jahat. 

"---Selama 3 bulan lagi!" 

Berapa ribu foto tepatnya yang ingin Anda ambil? 

"Juga, aku akan meminjam kostum imut itu. Ini pasti cocok untuk Aki-chan... kukuku ~ " 

Dewa jahat dengan penampilanku semakin dekat. 

Semuanya akan berakhir jika aku tertangkap di sini! Saya tidak membidik Tamano-san 
sekarang. Aku akan mencari tubuh dengan kekuatan lengan terkuat di sini! 
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"Yang ini-!!" 

Aku menghindari Tamano-san (dalam tubuhku) dan menuju ke tubuh Yuuji dimana Himeji-
san berada. Menurutku akan mudah untuk bertukar pikiran dengan Himeji-san karena dia 
tidak mengerti apa yang terjadi di sini--- "Aku tidak akan membiarkanmu, Akihisa---!" 

"APA!?" 

Yuuji (dalam tubuh Tamano-san) berlari menghalangiku. Ini buruk...! 

"Aku → di dalam tubuh Tamano-san." 

"Yuuji → di dalam tubuh Minami." 

Sial, output kekuatannya lebih rendah sekarang...! 

"MENGAPA KAU MENDAPATKAN CARA SAYA DI SINI, YUUJI !? BUKANLAH TUJUAN KITA 
SAMA DI SINI !? " 

"JANGAN ANAK-ANAK DI SEKITAR, AKIHISA! Makin SAYA MENDAPATKAN HAL-HAL, 
Makin SAYA MERASA BAHWA SAYA TIDAK BISA MENANGANI TUBUH SAYA KEPADA 
ANDA! " 

Guu...! Seperti yang diharapkan dari Yuuji...! Dia yakin berpikir cepat. 

Alasan Yuuji menghentikanku adalah jika aku memasuki tubuh Yuuji dan mendapatkan 
tubuhku kembali dengan kekuatan lenganku--- "TAMANO AKAN AKHIRNYA 
MENGUMPULKAN TUBUH SAYA DI SINI, KAU BODOH...!" 

Aku tidak akan bisa mengalahkan Yuuji dengan kekuatan fisik, dan setelah pulih, aku pasti 
akan dipaksa mundur. Jika ini tidak ditangani dengan baik, tubuh saya akan diambil oleh 
Tamano-san lagi. Jika aku mengabaikan Yuuji di sini, aku mungkin harus menggunakan 
semua milikku hanya untuk menukar Himeji-san dan Minami kembali. Tubuh Yuuji? Ahh, 
tidak bisakah dia berubah begitu saja setelah aku meludahinya? 

"Dengarkan, Akihisa. Ubah tubuhku kembali dulu. Ini adalah pilihan terbaik. " 

Yuuji, yang sekarang berubah menjadi Minami, mengatakan ini, 

"Uu..." 

Memang benar lamaran Yuuji adalah yang paling aman. Begitu dia berubah kembali, 
sisanya bisa ditangani dengan kekuatan. Tubuhku, Himeji-san, dan Minami bisa berubah 
kembali setelah itu. 

... Namun, saya tidak bisa mempercayai orang ini sama sekali! 
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"Tenang, Akihisa. Saya pasti akan membantu setelah kami berjanji untuk bekerja sama. 
Berapa kali saya tidak menepati janji saya? " 

"Memang, banyak janji sebenarnya." 

"Jangan memusingkan detail kecil di sini." 

Detail ini sangat penting bagi saya. 

... Namun, sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal itu. 

"Sial...! Apakah tidak ada cara lain sekarang...! " 

"Sepertinya kamu mengerti sekarang, Akihisa." 

Yuuji tersenyum percaya diri. Meskipun dia memiliki wajah Minami sekarang, perasaan 
yang sangat primitif itu terasa seperti Yuuji. 

"Aku tidak akan membiarkanmu, Aki-chan, Sakamoto-kun! Saya masih memiliki banyak hal 
yang ingin saya lakukan! Mizuki-chan, bantu aku menangkap keduanya! " 

"Eh? Tapi..." 

"Bukankah kamu selalu ingin bertarung bersama Aki-chan? Anda dapat melakukannya 
sekarang, meskipun hanya terlihat seperti itu. " 

"Itu, tapi itu..." 

"Tidak apa-apa. Ini hanya mimpi di sini! Hal semacam ini tidak mungkin terjadi dalam 
kenyataan, kan? " 

"Ini adalah, mimpi..." 

"Benar, itu semua hanya mimpi! Lakukan saja apa pun yang ingin Anda lakukan dan 
bangun dengan segar di sini! " 

"Begitukah... aku mengerti!" 

Dan begitu saja, Himeji-san tertipu oleh kata-kata licik Tamano-san. Ada dua musuh --- 
tubuh Yuuji dan tubuhku, dan sebaliknya, kami adalah dua perempuan di sini --- Tamano-
san dan tubuh Minami. Harus ada batasan jumlah kerugian yang bisa kita miliki. 

Meski begitu, Yuuji dan aku mendapatkan posisi saat kami bersiap untuk melawan. 

"Asyik kan, Himeji, Tamano? Aku tidak akan bertingkah seperti kalian masih perempuan di 
sini... hari ini adalah hari yang sangat spesial, jadi bersiaplah. " 
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Yuuji, yang berada di tubuh Minami, mengatakan ini sambil melepas kancing bajunya agar 
dia bisa bertarung dengan mudah, dan mengibaskan rambut yang mendarat di bahu. 

"Kalian sekarang guys, kan? Saya tidak akan menahan lagi. " 

Aku mengikat rambut panjang Tamano-san ke belakang agar tidak menghalangi jalanku, 
dan menjepitnya dengan jepit rambut di depan. 

Tamano-san mungkin kewalahan oleh tekanan kita saat dia dengan sia-sia mencoba 
menggertak jalannya. 

"Itu, tidak mungkin kita kalah disini! Kami lebih kuat di sini, dan kami memiliki anggota 
tubuh yang lebih panjang! " 

Itu benar. Dalam hal kekuatan dan jangkauan serangan, kami tidak memiliki peluang untuk 
menang sama sekali. 

Tapi ini bukanlah segalanya. Kita mungkin lemah, dan jangkauan kita kecil, tapi bukan 
berarti kita pasti kalah! 

"Ayo pergi, Yuuji. Kami memiliki keunggulan dalam hal pengalaman. Kami tidak akan kalah 
dari mereka. " 

"Oh, kalian berdua, ayo. Aku akan mengajarimu bahwa dunia ini tidak cukup naif sehingga 
kamu bisa menang hanya dengan kekuatan kasar. " 

Yuuji, dengan penampilan Minami sekarang, dengan tenang mengambil posisi sekarang. 

Saya sudah terbiasa melawan musuh yang kuat dengan kekuatan yang lebih lemah. 
Perbedaan dalam kekuatan -- dalam pertarungan monster panggilan jauh lebih besar 
dibandingkan dengan sekarang. 

"Uu...! Ini, tidak apa-apa, Mizuki-chan! Kami akan menang jika kami menangkap mereka! 
Ayo pergi!" 

Tamano-san masih mencoba untuk melangkah maju. 

Sehingga, 

"Erm... maaf, tapi aku tidak bisa pindah ke sini..." 

"Eh?" 

Kami melihat ke arah mana suara itu berasal, dan menemukan Himeji-san (dalam tubuh 
Yuuji) tertahan di lengan. 

"... Aku menemukan tubuh Yuuji. Saya tidak pernah menyangka itu akan berada di kelas D. " 
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Kirishima-san dengan cekatan meraih lengan Yuuji. 

"Erm, Shouko-chan...? Ini penting sekarang, jadi bisakah kamu melepaskan... " 

"... Tidak apa-apa. Tidak ada salahnya jika Anda tidak melawan. " 

Kirishima-san berkata sambil mengeluarkan selembar kertas. 

"... Aku akan menyerahkan sidik jarinya padamu, Mizuki." 

"Erm, 'Aku setuju untuk menjadikan Kirishima Shouko sebagai istriku, dan kita bersumpah 
untuk hidup bersama mulai hari ini'...? Apakah ini sumpah? ' 

"BUWAH !?" 

Yuuji di sampingku meludah. Hah!? Apa Kirishima-san barusan mengatakan 'Mizuki' ke 
tubuh Yuuji? Bagaimana dia tahu !? 

"... Saya tidak pernah menyangka bahwa buku itu benar-benar nyata. Ini benar-benar 
kesalahan perhitungan yang membahagiakan. " 

Kirishima-san menjepit Himeji-san (di tubuh Yuuji) saat dia mengatakan ini dengan 
lembut. Dia benar-benar memperhatikan bahwa semua orang bertukar... seperti yang 
diharapkan dari pemilik buku. 

Namun- 

"KESEMPATAN BAGUS, YUUJI! INI DUA VS SATU! " 

"KENAPA KAMU HANYA BERPIKIR TENTANG HAL ANDA SENDIRI !!? TUNGGU KEDUA, 
HIMEJI! AKU AKAN MENYELAMATKANMU-" 

"Nn ~... Yah, itu mimpi. Mari kita penuhi keinginan Shouko-chan di sini ☆ " 

"... Terima kasih, Mizuki." 

"NOOOOOOOOOO !!!" 

Ibu jari tubuh Yuuji menekan lempengan tinta. 

Jempol akan menekan dokumen. Saat ini- 

"Serius, kalian... bagaimana kalau kamu kembali normal sebelum Ironman mulai 
menggeram?" 

Hideyoshi muncul dengan buku sihir hitam itu dan merobek halaman-halamannya. 

"" "Eh?" "" 
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Dan kemudian, pandangan kita menjadi gelap saat pusing mulai muncul. 

Ini, perasaan ini adalah... 

☆ 

"Un..." 

"Oh, kamu sudah bangun sekarang, Akihisa." 

Aku melebarkan mataku dan melihat wajah Hideyoshi di depanku. 

"Ah, Hideyoshi. Erm... huh? Tubuhku..." 

"Sepertinya kamu sudah kembali normal sekarang. Saya lega di sini. " 

Seperti yang dikatakan Hideyoshi. Saya telah kembali ke tubuh yang biasa saya gunakan. 

"Ayo mundur sebelum sesuatu yang merepotkan terjadi." 

Hideyoshi berdiri, ingin meninggalkan kelas D. 

"Ah, tunggu, Hideyoshi!" 

"Apa itu?" 

"Apa yang baru saja terjadi? Apa yang kamu lakukan?" 

Aku pingsan setelah Hideyoshi muncul, dan setelah sembuh, aku kembali normal. 
Sebenarnya apa yang terjadi disini? 

"Buku anehmu itu memiliki 'metode pemulihan' tertulis di dalamnya, dan aku baru saja 
menindaklanjutinya. Kamu bertukar tempat dengan banyak orang, kan? " 

"Heh? Metode pemulihan...? " 

Halaman yang kalian buka memiliki tertulis. 

Hideyoshi berkata dengan nada yang agak linglung. 

Bukankah ada metode seperti itu untuk membuat semua orang kembali normal tanpa 
banyak masalah di sini !? Yuuji, idiot! Anda bisa menyelesaikan banyak hal jika Anda 
membacanya dengan cermat! Itu karena kamu takut dengan taco buatan Himeji-san 
sehingga semuanya berakhir seperti ini! ... Yah, kurasa aku salah karena tidak membaca 
buku dengan cermat juga ... 

"Tapi kamu benar-benar percaya bahwa kita bertukar tempat, dan tidak berpikir bahwa itu 
bohong di sini." 
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"Muu... ya. Memang benar bahwa ini sangat konyol sehingga sulit dipercaya... tapi 
penampilan dan bagian dalammu semuanya sangat kacau sehingga aku bisa merasakannya. 
" 

Kami tidak pernah benar-benar berbicara dengan Hideyoshi hari ini! Bagaimana dia bisa 
begitu tajam di sini !? 

"Atau lebih tepatnya, saya mengerti apa yang terjadi setelah membaca buku itu. Saya hanya 
merasa semuanya masuk akal di sini. " 

Muu... begitukah... Aku sendiri tidak akan percaya pada pertukaran atau semacamnya, tapi 
aku akan bisa mengerti jika aku memahami sesuatu dari sudut pandang Hideyoshi, 
kurasa...? 

"Yah, tidak masalah sekarang. Saya berhasil pulih berkat Anda, Hideyoshi. Anda telah 
sangat membantu. " 

Bagaimanapun, semuanya terselesaikan karena Hideyoshi di sini. Untunglah. 

"Um. Lalu, kesampingkan itu. Akihisa... " 

"Hm?" 

"Apakah kamu melakukan sesuatu pada Minami?" 

"Eh? Ada apa dengan itu tiba-tiba? " 

"Erm, baiklah..." 

"???" 

"Karena dia menunjukkan niat membunuh di belakangmu sekarang, jadi aku bertanya-
tanya apakah kamu melakukan sesuatu di sini." 

"... Eh? ' 

"Hei ~ Aki ~ bisakah kamu mampir sebentar?" 

Dan tepat di belakang punggung saya, pada posisi yang sangat dekat, panggilan yang 
sepertinya berdering dari neraka datang. 

Ah, aku mungkin akan mati di sini. 

"Apa, ada apa, Minami? Sesuatu yang penting ingin kamu katakan? " 

Saya sangat ketakutan sehingga saya bahkan tidak berani melihat ke belakang saat saya 
memintanya. 
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"Bukan apa-apa, bukan sesuatu yang sangat penting di sini." 

"Benarkah? Itu bukan sesuatu yang penting, bukan? Itu bagus, kalau begitu lain kali--- " 

"Un. Itu karena saya memutuskan bahwa saya akan membunuh Anda apa pun yang Anda 
lakukan. " 

"TUNGGU KEDUA, MINAMI! SAYA MERASA PERCAKAPAN INI SANGAT PENTING! " 

"Oh? Kalau begitu izinkan aku bertanya di sini ... kaulah yang ada di dalam tubuhku ketika 
kita berubah, kan? " 

Tidak ada gunanya mengatakan 'bukan' sekarang. Bagaimanapun, mungkin lebih baik 
menjawab dengan jujur dan meminta maaf sekarang. 

"Ya-ya..." 

"Begitukah --- begitu. Jadi Anda telah melihat tubuh saya, Mizuki dan Miharu dan 
menyentuh mereka sekarang. " 

"Tapi dengarkan aku, Minami!" 

"Ya ya. Kamu benar-benar anak yang jujur, Aki. " 

"Ada alasan rumit untuk ini di sini---" 

"Dan sebagai hadiah atas kejujuranmu, aku akan memberimu 'sakit rasanya sakit' di sini, 
oke?" 

"'Sakit itu sakit' !? Apa itu!? Tidak ada kelucuan yang ditampilkan di sini sama sekali! Hanya 
elemen pembantaian yang dikalikan di sini !? " 

"Dan kemudian, 'tinggi, tinggi' untuk diikuti setelah itu." 

"'Itu tinggi, tinggi' itu terlalu menakutkan setelah kata-kata itu sebelumnya. TUNGGU, 
BERHENTI... NOOOOOOO !!!! " 

Dan begitu saja, pengalaman menyedihkan saya akhirnya menyelesaikan banyak 
kecelakaan ini. 

☆ 

"Ngomong-ngomong, itu sangat keren ~" 

"Ya. Itu adalah kalimat 'Saya akan mengajari Anda bahwa dunia ini tidak cukup naif 
sehingga Anda bisa menang hanya melalui kekuatan kasar', bukan? Dia mengatakan itu 
tanpa rasa takut bahkan dengan Sakamoto sebagai lawannya! Itu yang terbaik! " 
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"Orang itu kelas F 'Shimada Minami-san kan? Aku telah jatuh cinta padanya! " 

"Saya juga!" 

"Ini pertama kalinya hatiku berdebar kencang saat melihat seseorang dengan jenis kelamin 
yang sama di sini!" 

---Dan tanpa ada yang tahu, ini meninggalkan kesan kecil di antara para gadis kelas D. 
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Volume 10,5 Chapter 3 

Hasil Kontes Popularitas (juara 1) 
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Aku dan Masa Depan dan Binatang yang 
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"" "Uunn..." "" 

"? Ada apa dengan kalian? Kenapa kamu terlihat begitu bermasalah? " 

"Jarang melihatmu terlihat begitu serius." 

"Apa yang terjadi?" 

Sehari sepulang sekolah, Yuuji, Muttsurini, dan aku merasa terganggu karena sesuatu, dan 
Minami, Hideyoshi, dan Himeji-san mendatangi kami. 

"Nah, tentang ini, kami bertanya-tanya apa yang harus dilakukan..." 

Aku menyerahkan orang yang bertanggung jawab atas masalahku pada Himeji-san. 

"Ah, itu Kuesioner Aspirasi Karir?" 

"Ya." 

Kuesioner Aspirasi Karir adalah tentang apa yang ingin kita lakukan setelah lulus SMA, dan 
itu adalah sesuatu yang penting yang akan mempengaruhi kehidupan kita, dan juga sesuatu 
yang mengganggu saya. 

"Apa yang Anda maksud dengan Anda bertanya-tanya? Anda tidak akan melanjutkan studi 
Anda? " 

Minami bertanya dengan tidak percaya. 

Fumitzuki Gakuen adalah sekolah persiapan, dan seperti yang dikatakan Minami, 
kebanyakan dari kita akan menulis bahwa kita akan melanjutkan studi kita. 

"Kupikir kamu akan menulis bahwa kamu akan melanjutkan studi, Yuuji." 

"Nah, itulah yang saya pikirkan juga. Tapi jika saya menulis bahwa saya akan melanjutkan 
studi, saya setidaknya harus menulis nama sekolah? " 

"Tentu saja. Jika Anda ingin melanjutkan studi Anda, Anda harus menulis sekolah yang 
ingin Anda masuki dan mata pelajarannya, atau begitulah yang saya dengar. " 

"Saya benar-benar bertanya-tanya bagaimana saya akan menulis ini di sini..." 

Yuuji mendesah pelan. 

Selain melanjutkan studi, kami juga harus memilih pekerjaan apa yang kami inginkan. 
Rasanya sangat sulit bagiku. 

"Saya bukan satu-satunya yang peduli tentang ini. Akihisa juga bingung memilih pohon di 
tepi pantai. " 
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"Tunggu, Yuuji, jangan hanya menambahkan opsi 'digantung di hutan' dalam opsi 
kemajuanku di sana!" 

Saya kira Ironman akan terkejut jika dia menerima bagian ini dari saya yang bertuliskan 
"Pilihan Universitas: Universitas Sakaeou, Tempat Anda ingin bekerja: Haseda Trading, 
Tempat tempat Anda ingin digantung: Hutan Fuji." 

Saya kira kita harus mengesampingkan pembicaraan tidak berguna seperti itu untuk saat 
ini. 

Kami bermasalah karena ini. 

"Hmm... jika kamu benar-benar tidak tahu harus menulis apa, bagaimana kalau kamu 
menuliskan apa yang kamu inginkan terlebih dahulu sebelum mengubahnya nanti?" 

"Saya pikir Anda bisa menulis sampai keinginan ketiga Anda, kan?" 

"Tidak, kami berharap bisa menulis sampai permintaan ke-15." 

"Bukankah itu terlalu berlebihan?" 

Dengan kata lain, 3 keinginan saja tidak akan dapat menyertakan keinginan kita 
sepenuhnya. Ironman itu...! Dia harus mati sepuluh ribu kematian karena menyatukanku 
dengan Yuuji dan Muttsurini...! 

"Jika Anda harus menulis 15 permintaan, tidak heran itu sulit." 

"Ya." 

Dan kita harus menyerahkannya pada Manusia Besi itu. Jika kita ingin menulis sesuatu 
yang aneh, kita akan dihukum dengan tangan besi dan dipaksa untuk menulis ulang. Ini 
akan menjadi penderitaan yang tak ada habisnya bagi kami. Menyedihkan... 

"Ngomong-ngomong, apa kamu sudah selesai menulis, Hideyoshi?" 

Saya memutuskan untuk meminta referensi Hideyoshi. 

Dari apa yang mereka katakan, kurasa Himeji-san dan Minami akan melanjutkan sekolah, 
tapi bagaimana dengan Hideyoshi? 

"Hm? Saya belum menulis apa pun, tetapi saya tahu apa yang ingin saya lakukan di masa 
depan. Itu sebabnya saya tidak tersesat tentang apa pun. " 

"Apakah begitu? Itu bagus." 
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Jika kita berbicara tentang Hideyoshi, itu pasti akting. Dia pasti akan menempatkan itu 
sebagai jalur kariernya. Pada titik ini, saya sangat iri pada mereka yang tidak akan tersesat 
karena mereka memiliki tujuan yang jelas. 

Saat dia melihatku terlihat bermasalah, Minami bertepuk tangan dan berkata, "Kalau 
begitu, bagaimana kalau kamu memilih sesuatu yang ingin kamu lakukan sebagai jalur 
karirmu, Aki?" 

Apa yang ingin saya lakukan? 

"Ya. Bukankah baik untuk mempertimbangkan apakah Anda ingin melanjutkan studi atau 
bekerja dulu? " 

"Minat apa yang kamu miliki, Akihisa-kun?" 

Begitu gadis-gadis itu mengatakan ini, aku mulai berpikir sejenak. 

Minat, minat... untuk apa yang saya suka, saya akan katakan, 

Sesuatu seperti manga dan game. 

Saya sangat suka bermain game, tetapi jika saya ingin mengatakan apa yang paling saya 
sukai. 

"Fm... mangaka atau yang serupa?" 

"Atau seorang desainer game. Itu bisa berhasil. " 

"Ini tidak ada hubungannya dengan manga dan game, tapi kamu bisa menjadi koki yang 
hebat, tahu, Aki?" 

Himeji-san dan yang lainnya mencantumkan opsi. Fm fm, begitu. 

"Dengan kata lain, di masa depan, aku akan menjadi---" 

"... Seorang ero-mangaka, seorang desainer ero gamer, seorang ero-chef." 

"---Salah satu dari itu... tunggu, kenapa mereka semua berhubungan dengan ero !? 
Bukankah ini semua keinginanmu, Muttsurini !? " 

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

Dan ada apa dengan koki ero itu? Apa itu koki yang akan menggunakan lobak berbentuk 
kaki untuk memasak? 

Yuuji terlihat seperti sedang menguliahi Muttsurini sambil berkata, 
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"Oi oi, Muttsurini, ini bisa dianggap sesuatu yang akan mempengaruhi hidupmu, tahu? 
Anda harus memperlakukannya dengan serius. " 

"... Aku sudah serius di sini." 

Itu juga sangat bermasalah. 

Aku mengabaikan Muttsurini dan berbalik ke arah Yuuji, 

"Lalu, Akihisa." 

"Hm?" 

"Sejujurnya, kamu ingin masuk sekolah menengah mana?" 

"KAMU INGIN BERTEMU, BUKANLAH !? AKU AKAN MEMBERIKAN PERANG HABIS-HABIS 
JIKA ANDA INGIN, ANDA SANGAT BAIK! " 

"Aki dan Hazuki di kelas yang sama... sebagai saudara perempuan, aku sangat berterima 
kasih untuk itu." 

"Sebelum itu, kasihanilah aku sebagai teman di sini, Minami!" 

Mereka benar-benar teman yang tidak berharga. 

"Ahaha... yah, kesampingkan Akihisa-kun... apa yang ingin kamu lakukan di masa depan, 
Tsuchiya-san?" 

"... Nu --- fotografer." 

(Dia ingin mengatakan kameramen telanjang di sana.) 

(Dia ingin mengatakan kameramen telanjang di sana, kan?) 

(Dia ingin mengatakan kameramen telanjang di sana, bukan.) 

Pikiran kami selaras. 

"Baiklah, Tsuchiya-kun ... Kurasa kamu harus menulis sesuatu untuk dijelaskan jika kamu 
ingin menyerahkan kuesioner ini kepada guru." 

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

Seperti yang Himeji-san katakan. Muttsurini harus menjaga citra yang baik. 

"Yang ingin Anda lakukan adalah masalahnya sendiri, Muttsurini." 
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"Tapi aku merasa sangat baik jika kamu memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang ingin 
kamu lakukan." 

Yuuji melihat ke arah Muttsurini dan aku saat dia mengatakan ini. 

"Ngomong-ngomong, apa kamu tidak tertarik, Sakamoto-kun?" 

"Un? Aku mengerti, tentang aku. " 

"...Seperti ini." 

Kami menerima kertas yang telah diserahkan, dan mulai membaca. 

"Permintaan pertama: pengantin pria. Keinginan kedua: suami. Keinginan ketiga: 
pasangan yang penuh kasih. Keinginan keempat: Pengantin baru. Keinginan kelima: 
Kirishima Yuuji. Keinginan keenam: Milik Shouko selamanya. Dll. " 

"Bagaimana dengan itu, Sakamoto? Bukankah kamu sudah memutuskan jalur karirmu? " 

"Benar-benar disana. Mengapa Anda mengatakan bahwa Anda iri pada orang lain? " 

"... Aku sangat iri padamu." 

"APAKAH KAMU SEMUA SERIUS DI SINI !?" 

Kuisioner aspirasi karir Yuuji sudah diisi oleh Kirishima-san dengan rapi tanpa kita sadari. 
Dia benar-benar gadis yang baik yang memperhatikan detail. 

"Ah, Shouko-chan, kamu di sini." 

"... Un." 

Kirishima-san muncul tanpa peringatan, dan kami sepenuhnya menerima itu. Bagi saya, ini 
adalah bagian umum dari kehidupan saya sehari-hari, jadi tidak ada yang aneh sama sekali. 

"Apa yang kamu lakukan di sini, Shouko?" 

Yuuji terus menjaga kewaspadaannya saat dia bertanya dengan tidak senang. 

Kirishima-san tidak peduli dengan sikap Yuuji saat dia berkata dengan tegas, "... Untuk 
memeriksa kemajuan karir saya." 

Sungguh luar biasa dia bisa mengatakan itu sambil memegang kuesioner aspirasi karir 
Yuuji. 

"Serius, kamu sudah cepat melakukan hal-hal semacam ini sejak dulu...!" 

"... Karena itu adalah sesuatu yang penting." 
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Saat kami menatap mereka, Minami tiba-tiba menyempitkan matanya. 

"Hm... begitu. Jadi Sakamoto tidak mengkhawatirkan 'apa yang harus dipilih untuk jalur 
karier', tapi 'bagaimana merahasiakannya', ya? " 

"Ah, jadi itu sebabnya Sakamoto-kun bingung tentang 'bagaimana menulis ini'." 

Ngomong-ngomong, dia tidak mengkhawatirkan 'sekolah apa yang akan dia tulis', tapi 'apa 
yang harus ditulis'. Jadi itulah alasannya. 

"Apa? Jadi kau mengkhawatirkan hal semacam itu, Yuuji? " 

"Diam. Aku juga mengkhawatirkan masa depanku. " 

"...Percuma saja. Ibu mertua akan memberi tahu semua orang tentang itu. " 

"Kamu bahkan berpikir tentang tindakan balasan untuk itu !?" 

Mustahil bagi Yuuji untuk menyembunyikan perkembangan karirnya dari orang tuanya 
dan Kirishima-san, tapi dia masih berusaha sebaik mungkin untuk memikirkan 
kebebasannya sendiri dalam hidup. 

"Ngomong-ngomong, aku tidak mungkin memberitahumu jalur karirku, jadi menyerah saja 
dan kembali." 

Yuuji mengatakan ini dengan dingin, dan Kirishima-san terlihat sangat sedih saat dia 
membungkuk padanya. 

"... Yuuji, kenapa kamu harus mengatakan hal-hal yang menyakitkan padaku...? ... Apakah 
kamu benci bersamaku di sekolah yang sama? " 

Kirishima-san bertanya dengan nada tenang. Siapapun yang tidak memiliki hati besi yang 
menghitam pasti akan tersentuh oleh kata-kata ini. 

Menanggapi pertanyaan Kirishima-san, Yuuji menjawab dengan nada serius, 

"Tidak, Shouko, aku ingin kamu memiliki kebebasanmu sendiri untuk memilih. Kamu akan 
kehilangan apa yang sebenarnya kamu inginkan jika kamu terus dikendalikan olehku, dan 
tidak ada yang lebih buruk dari itu. " 

Lebih baik saya perhatikan dan ingat bagaimana wajahnya terlihat seperti kacang di sana. 

"... Tapi aku ingin menempatkanmu sebagai yang pertama dan terpenting dalam pikiranku, 
Yuuji. Itu hal yang paling membahagiakan bagiku. " 

"Tidak mungkin, aku ingin kamu mencari kebahagiaanmu sendiri." 
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"... Tidak, Yuuji, kuharap kau tidak mempermasalahkanku saat kau memilih jalanmu 
sendiri." 

Meskipun sepertinya mereka mengatakan bahwa mereka berpikir demi satu sama lain di 
permukaan, seharusnya tidak ada keegoisan seperti ini yang ditunjukkan kedua belah 
pihak demi kepentingan mereka sendiri. 

Baiklah, kesampingkan Yuuji. Saya memiliki jalur karier sendiri yang harus diselesaikan. 

"U --- n... sungguh merepotkan..." 

Hanya memikirkannya saja sudah membuatku ingin menghela nafas. 

KARAK. Pada saat ini, wali kelas F kelas Ironman membuka pintu saat dia masuk ke kelas. 

"Apa, kamu masih di sini? Jika Anda tidak ada yang bisa dilakukan, cepat dan kembali. " 

Ironman melihat ke dalam melalui jendela kelas, dan sepertinya dia memeriksa apakah 
pintu dan jendela ditutup dengan benar. 

"Maaf, Nishimura-sensei. Semua orang masih bertanya tentang aspirasi karir mereka. " 

Himeji-san berkata sambil menundukkan kepalanya. 

"Oh, aspirasi karir." 

Ironman merenung saat dia melihatku, Yuuji dan Muttsurini secara bergantian. 

"Akan sangat bagus jika itu bisa diselesaikan dalam abad ini..." 

Mengapa guru ini begitu kasar? 

"Yah, aku tidak akan membuat lelucon apapun sekarang. Bagaimana kalau Anda datang ke 
ruang konseling karier jika Anda kehabisan ide? " 

"" "... ???" "" 

"Oi, kenapa kalian semua terlihat terkejut seperti itu?" 

Pergi ke ruang konseling karir untuk berbicara tentang aspirasi karir...? 

"Ah, begitu, jadi ruangan itu digunakan untuk tujuan itu." 

"Saya tidak pernah menyangka Anda dapat memberikan konseling karier secara tidak 
langsung dengan interogasi dan perbaikan..." 

"... Itu penggunaan yang tidak terduga." 
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"Apa yang kamu pikirkan setelah mendengar nama ruangan itu?" 

Tidak. Alasan mengapa kami berpikir seperti ini adalah karena perbaikan yang biasa Anda 
berikan. 

"Erm, Nishimura-sensei, pembicaraan karir akan menyentuh apa?" 

"Baiklah, saya akan memberikan saran rinci tentang aspirasi yang Anda angkat, seperti 
misalnya, jika Anda ingin menjadi seorang dokter, saya akan memperkenalkan beberapa 
sekolah berdasarkan kemampuan akademik siswa dan mata pelajaran yang perlu dipelajari 
siswa. " 

Ironman mengatakan, setidaknya apa kegunaan utama dari ruang konseling karier. 

Dia kemudian berpaling dari Himeji-san dan yang lainnya untuk menatap kami dan 
bertanya, "Jadi, apakah kamu setidaknya sudah mendapatkan gambaran tentang apa yang 
kamu inginkan?" 

"Ya, tapi aku tidak mau mengatakannya." 

"... Nu --- juru kamera." 

Apa pun selain hutan. 

"Baiklah, semuanya, berbaris dan kencangkan gigimu." 

Kenapa dia begitu marah? Kami serius di sini. 

Dengan kata lain, Anda belum memutuskan jalan yang ingin Anda ambil? 

"Betul sekali." 

Saya menjawab kata-kata Ironman dengan pasti. Uraian tentang 'belum memutuskan jalan 
yang Anda inginkan', kata Ironman, paling tidak cocok untuk saya di sini. 

"Apakah begitu? Dalam hal ini, diskusikan dengan semua orang. Jika ada sesuatu yang tidak 
Anda ketahui, datanglah ke ruang konseling karier. " 

Ironman mengatakan itu dan meninggalkan kelas. 

Hm... masuk ruang konseling... 

"(KARAK) Saya mendengar tentang semuanya di sini." 

"Ah, kepala sekolah-sen---" 

"(SLAM) Bye!" 
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"Respon yang bagus, Akihisa." 

"...Kerja bagus." 

"(KARAK) Sungguh, kekasaranmu pasti ada batasnya, kamu sekalian." 

Orang yang bertukar tempat dengan Ironman dan muncul di kelas adalah nenek tua dan 
kepala sekolah yang sangat kita kenal. 

"Apakah ada sesuatu untuk kita sekarang, kepala sekolah-sensei?" 

Minami bertanya kepada kepala sekolah sambil berjaga-jaga. Mempertimbangkan tindakan 
yang akan dilakukan nenek tua ini sampai sekarang, wajar bagi kita untuk waspada. 

"Sebenarnya, saya baru saja memasang beberapa pengaturan baru pada makhluk yang 
dipanggil." 

Kebetulan sekali. (Minami) 

Permintaan lain dari kami lagi. (Hideyoshi) 

"... Kembali" (Muttsurini) 

"Hancurkan dirimu sendiri." (Yuuji) 

"Ubah dirimu botak." (Saya) 

"Ada apa dengan reaksi seperti itu? Dan dua orang terakhir baru saja menegur saya di sini! 
" 

Bukan hanya itu yang kami miliki di sini. 

"Erm, kepala sekolah sensei, apa pengaturan baru dari makhluk yang dipanggil tentang ...?" 

Himeji-san bertanya dengan hormat. Dia benar-benar seseorang yang sangat serius, 
meskipun dia mendengarkan orang seperti ini. 

Kepala sekolah nampaknya cukup puas dengan pertanyaan Himeji-san sambil berkata 
dengan bangga. 

"Kami menggunakan binatang panggilan untuk membaca pemrosesan mental pengguna 
dan menggunakan data kepribadian untuk mensimulasikan anak-anak sebelumnya, bukan? 
Kali ini, kami menggunakan ide ini untuk membuat simulasi sederhana tentang masa depan 
pemanggil. " 

"Simulasikan masa depan pemanggil... apakah itu?" 
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"Yah, menurutku itu lebih dekat dengan ramalan daripada prediksi. Saya akan 
memasukkan data untuk kepribadian, atletis, nilai, hubungan sosial, dan semacamnya, dan 
dari sana, kami akan dapat memperoleh masa depan yang paling mungkin. " 

Apakah seperti ramalan di mana kita memasuki hari ulang tahun dan golongan darah? 

"Lalu, masa depan seperti apa yang bisa kita lihat?" 

"Kemungkinan besar, itu sekitar waktu Anda berusia 23-25 tahun. Kepribadian, preferensi, 
dan pemikiran Anda saat memilih jalur karier juga akan dipertimbangkan. Usia yang 
direfleksikan juga akan mempertimbangkan pertumbuhan fisik dan mental Anda. " 

Dengan kata lain, ini akan memberi tahu saya seperti apa masa depan saya berdasarkan 
apa yang saya rasakan ketika saya memilih jalur karier saya? 

"Itu agak berguna untuk Aki sekarang." 

"Itu benar. Tentu berguna di sini. " 

Minami dan Hideyoshi sepertinya tertarik dengan ini. Ini sangat menarik, dan keduanya 
telah menyatakan bahwa mereka tidak harus mengambil bagian dalam hal ini karena 
mereka telah memikirkan jalur karier, tetapi dalam hal ini, itu berarti saya harus 
mengambil bagian dalam ini... 

"Tapi jika terjadi kesalahan lagi..." 

Mendengar saya mengatakan ini, kepala sekolah berkata, 

"Jika Anda ingin berhenti, berteriak 'keluar' dan itu akan hilang. Lakukan itu jika ada yang 
salah. " 

Begitu, jadi kita bisa membiarkannya menghilang saat kita menginginkannya. Karena dia 
sudah merencanakan beberapa tindakan pengamanan (?), Sepertinya dia sudah 
memikirkannya. 

"Kedengarannya tidak ada masalah besar di sini." 

"Un... meskipun kamu berkata begitu..." 

Ini adalah perbuatan kepala sekolah itu. Dia tidak terlalu bisa dipercaya. 

"Sudahlah, Anda bisa menggunakannya kapan pun Anda mau. Jangan memaksakan diri. " 

Bidang tersebut diperluas sedemikian rupa sehingga kita dapat menggunakannya sesuka 
kita. Meninggalkan kata-kata ini, kepala sekolah pergi. Dari cara dia keluar, sepertinya dia 
benar-benar memberikan ini untuk kita karena niat baik. Un, kurasa tidak akan ada trik 
khusus di sini. 
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"Lalu, apa yang kamu rencanakan, Akihisa?" 

Hideyoshi bertanya padaku saat aku memikirkan apakah akan menggunakannya... baiklah! 

"Ini kesempatan langka, jadi mari kita coba." 

"Oh, betapa menentukannya." 

"Itu bagus." 

Bukan gayaku untuk terus mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Karena saya punya sesuatu 
yang bisa saya lakukan, mari kita coba dulu. 

"Kalau begitu, aku akan memanggil. Semuanya, mundurlah untuk berjaga-jaga... ayo pergi. " 

"-MEMANGGIL!" 

Menanggapi panggilan akrab itu, pola yang sudah dikenal muncul. 

Dan kemudian, tepat di tengahnya adalah monster panggilan saya, berdasarkan avatar 
saya. 

"Ohh, kali ini yang besar." 

"... Sejak turnamen uji keberanian." 

Seperti yang Yuuji dan Muttsurini katakan. Summoned beast yang muncul tidak setinggi 3 
kepala, tapi sebesar manusia sungguhan. 

"Fm, kali ini bukan seragam, tapi jas." 

"Jadi itu artinya dia berhasil masuk ke masyarakat?" 

Tidak mungkin bagi saya untuk mengenakan seragam sekolah menengah saya di masa 
depan. Kepala sekolah pasti telah mengganti pakaian menjadi setelan biasa berdasarkan 
pemikiran ini. 

"Hah? Ini lebih tinggi dariku? " 

"Dengan kata lain, prediksinya adalah kamu akan tumbuh lebih tinggi." 

"Heh ~ itu sangat bagus." 

Masa depan saya katakan kepada kita, 

"Ah! Betapa nostalgia! Itu semua orang di sekolah menengah! " 
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Binatang yang dipanggil itu berbicara dengan normal. Ini terjadi sebelumnya, jadi saya 
tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak terbiasa. Juga, saya tidak akan dapat bertanya apa 
pun jika tidak dapat berbicara. 

"Saya mengerti, saya mengerti. Jadi seperti inilah saya ketika saya masih di sekolah 
menengah. " 

Makhluk panggil yang terlihat seperti orang biasa menatapku saat dia mengatakannya. 
Ngomong-ngomong, apa suaraku seperti ini? Itu terasa tidak benar bagi saya. 

"Tapi saya merasa bahwa saya harus terlihat lebih bijaksana di sini..." 

Mengapa dia harus mengatakan hal-hal kasar seperti itu? 

"Mari kita dengar darimu. Kamu adalah bentuk masa depan Akihisa, kan? " 

"Betul sekali. Oh, apakah ini Yuuji? Hideyoshi, Muttsurini, dan Kirishima-san terlihat sangat 
muda di sini. " 

Masa depan saya mengatakan ini dengan senang hati. Cara saya melihatnya, makhluk 
panggilan ini benar-benar menunjukkan masa depan saya. 

"Aku tidak pernah mengira bisa bertemu semua orang di sekolah menengah seperti ini." 

Faktanya, Anda tidak datang dari masa depan, tetapi Anda diatur untuk memiliki pemikiran 
seperti itu di sini, bukan? Makhluk panggilanku mulai mengangguk saat dia melihat ke arah 
semua orang. 

"Dan disana ada Himeji-san dan Minami, kan? Halo." 

"Ah iya! He-he-he-he-hello! " 

"Eh, erm, senang bertemu denganmu untuk pertama kali --- tidak! Sungguh whi --- bukan 
itu juga! I-itu, itu...! " 

"? Mengapa kamu begitu panik? " 

Himeji-san dan Minami terguncang saat mereka mulai berbicara dengan masa depanku. 
Apakah mereka tidak terbiasa berbicara dengan orang yang lebih tua? 

"... Reaksi Mizuki dan Minami sangat lucu." 

"Ah... memang benar bahwa dia terlihat jauh lebih baik daripada sekarang." 

"Fm, dia benar-benar menjadi orang baik." 

"... Saya bisa melihat penderitaan di masa depan." 
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Aku tidak benar-benar tahu alasannya, tapi aku benar-benar merasa sedikit tidak senang 
dengan bagaimana keduanya tersipu di depanku di masa depan ini. 

"Yah, sudahlah. Bagaimanapun, saya harus menanyakan sesuatu kepada saya di masa 
depan. " 

"Hm? Apa itu?" 

Masa depan saya melihat ke sisi saya. Penampilan adalah hal kedua, ada sesuatu yang lebih 
penting yang harus saya bicarakan. 

"Saya akan langsung ke intinya. Apa yang akan terjadi pada saya 2 tahun kemudian? " 

Karena saya di tahun kedua saya, saya sangat ingin tahu apa yang terjadi pada saya 2 tahun 
kemudian. 

Masa depan aku tersenyum dan menjawab, 

"Ah, tidak apa-apa." 

"? Tidak apa-apa? Apa maksudmu?" 

"Anda akan tetap memiliki kehidupan sekolah menengah yang bahagia 2 tahun kemudian." 

"TUNGGU SEBENTAR! BUKANLAH HAL YANG BAHAGIA BAGI SAYA JIKA SAYA MASIH 
MEMILIKI KEHIDUPAN SMA DUA TAHUN KEMUDIAN !! " 

Aku sudah mempersiapkan diriku secara mental berkali-kali, tapi aku bahkan tidak bisa 
melewati pos pemeriksaan sebelum itu !? 

"Hah? Anda tidak mengerti? Itu artinya kamu tidak bisa lulus ne--- " 

"AKU TAHU BAHWA TANPA KAU MENJELASKAN ITU KEPADA SAYA, IDIOT! PERTANYAAN 
ADALAH MENGAPA SAYA TIDAK BISA LULUS! KEHADIRAN!? ATAU TANDA MERAH !? " 

"Tidak, Anda memiliki cukup kehadiran dan poin." 

"Lalu mengapa begitu !?" 

"Tapi kamu tidak bisa lulus di tahun kedua..." 

"BAHKAN SAYA TIDAK BISA MENDAPATKAN TAHUN KETIGA, BIARKAN LULUS 
SEKARANG !?" 

ITU DIA! AKU SUDAH CUKUP! 

"Un ~, begitu. Reaksiku sangat menarik. Tidak heran semua orang selalu mengolok-olok saya. 
" 
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"Ha!?" 

Apa yang orang bodoh ini katakan sekarang? Jangan bilang padaku ... dia menggertakku? 

"Jangan khawatir, kamu belajar sampai mendekati ajal, berlutut kepada para guru setiap 
hari dan berhasil lulus dengan perasaan lembut" 

"Kalimat ini saja sudah cukup untuk membuatku takut di sini!" 

Aku tidak bisa lulus kalau terus begini !? Seberapa parah situasi saya saat ini !? 

"Ada lagi yang ingin kamu tanyakan?" 

"Aku ingin menanyakan banyak hal, tapi aku tidak ingin tahu jawabannya..." 

Saya benar-benar tidak berani bertanya tentang masa depan. 

Dan kemudian, tepat setelah saya angkat bicara, 

"Lalu, bolehkah aku menanyakan sesuatu?" 

"Aku juga ingin menanyakan sesuatu..." 

"Nn? Apa itu?" 

Himeji-san dan Minami melangkah maju dengan intensitas. 

"Erm... apakah kamu sedang berkencan dengan seseorang sekarang?" 

"I-itu benar. Atau lebih tepatnya, apakah kamu sudah menikah? " 

Menanggapi pertanyaan kedua orang ini, karena mereka terlihat sangat gelisah karena 
suatu alasan--- "Nn ~>..." 

Setelah berpikir sejenak--- 

"Aku tidak akan memberitahumu." 

Masa depan aku tersenyum saat dia berkata. 

"Ke-kenapa kamu tidak memberi tahu kami sama sekali!" 

"Benar, Aki! Bukannya kamu menyembunyikan hal-hal seperti ini! " 

"Ahaha. Ngomong-ngomong, Himeji-san dan Minami juga seperti ini di SMA. " 

"Apa kau tidak memberi tahu kami karena itu terkait dengan kita !?" 
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"Tolong beritahu kami! Akihisa-kun! " 

Masa depan saya memiliki lengan baju yang ditarik oleh mereka saat dia berkata dengan 
gembira, "Nggak. Saya harus menyimpan rahasia. " 

"" Uuu---... "" 

Sementara keduanya menekan, masa depan saya mulai menggoda mereka dengan mudah. 
Saya benar-benar tidak dapat membayangkan diri saya seperti itu --- dan untuk beberapa 
alasan, saya benar-benar marah saat melihat mereka. 

"Kalau begitu, tolong setidaknya beri tahu kami tipemu, Akihisa-kun!" 

"Saya melihat. Tapi itu sedikit--- " 

"Di luar." 

Masa depan saya lenyap begitu saya mengatakan ini. Fiuh, saya yakin merasa jauh lebih 
baik di sini. 

"Ah, Akihisa-kun! Kenapa kamu harus begitu jahat !? " 

"Aku juga ingin bertanya padanya tentang beberapa hal lain!" 

"Tidak apa-apa. Kamu tidak akan bisa mendapatkan jawaban yang layak bahkan jika kamu 
menanyakan orang bodoh seperti itu. " 

"? Kenapa kamu marah?" 

Saya tidak. 

"" ??? "" 

Sungguh, pria itu sama sekali tidak sopan. Saya tidak akan menjadi seperti itu di masa 
depan. 

"Bagaimanapun, kami tidak tahu apakah itu akan berhasil, tetapi kami dapat mengatakan 
bahwa tidak ada masalah besar dengannya." 

"Um. Bagaimana, Muttsurini? Jika Anda tidak tahu jalur karier apa yang harus dipilih, Anda 
dapat memanggil. " 

"...Biarkan aku mencoba." 

Muttsurini mengangguk "... panggil" dan mengatakan ini. Dan seperti sebelumnya, monster 
yang dipanggil setinggi saya muncul. 
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Muttsurini dewasa mengenakan setelan dengan dasi, dan dia benar-benar terlihat sangat 
keren bagi kami. 

"Heh, ini benar-benar tidak terduga. Sepertinya Muttsurini masih belum cukup dewasa. " 

"Ini bahkan lebih tinggi dariku. Itu bagus, ya? " 

"... Hal semacam itu tidak terlalu penting." 

Muttsurini tidak tertarik dengan penampilannya di masa depan, dan dia segera 
menanyakan pertanyaan ini, "... Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan." 

"...Apa itu?" 

"... Apakah saya menjadi juru kamera telanjang?" 

Keinginannya telah sepenuhnya dilepaskan, dan dia terlihat seperti anak kecil yang baru 
saja bertemu dengan pahlawannya saat dia menanyakan hal ini. 

"... Dengan kata lain, kamu ingin tahu profesiku saat ini?" 

"... (Teguk)" 

"... Saya seorang reporter berita." 

"..." 

"...Apa masalahnya?" 

"...Maaf?"[8] 

Mengapa bahasa Inggris? 

"... Saya seorang reporter berita." 

Setelah ditanya lagi, Muttsurini yang akan datang mengulangi kata-katanya lagi. 

Seorang reporter berita? Saya melihat. Dengan kemampuan mengumpulkan informasi, 
kelincahan, dan bakat unik lainnya, Muttsurini memang cocok menjadi reporter berita. 

Mendengar kata-kata itu, tubuh Muttsurini mulai bergetar karena marah. 

"...Kamu." 

"... Nn?" 

"...Apa yang sedang kamu lakukan...!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"...Bagaimana apanya?" 

"... Kenapa kamu bisa memaafkan dirimu sendiri karena tidak menjadi juru kamera 
telanjang...!" 

Sebenarnya, saya akan mengatakan bahwa kami ingin tahu tentang mengapa Anda tidak 
bisa memaafkan diri sendiri karena tidak menjadi juru kamera telanjang. 

"... Apa kau sudah menyerah pada mimpimu --- arti hidup... !?" 

"... Misi saya adalah mengungkap sisi gelap dalam politik." 

"...Tidak...! Misi sebenarnya saya adalah mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik 
pakaian...! " 

"... Ini benar-benar buruk... aku yang dulu..." 

"... Aku tidak menerima ini...! Aku pasti tidak akan menerima diriku ini...! " 

Masa depan telah terpisah dari mimpinya. Muttsurini tidak bisa menerima cara hidup 
seperti itu saat dia balas menatap masa depannya. 

"Ngomong-ngomong, saya tidak pernah menyangka akan mendengar Muttsurini berkata 
'Misi saya adalah mengungkap sisi gelap dalam politik'." 

"Aku tidak pernah menyangka dia akan menjadi reporter berita dan terlibat dalam politik." 

"Jika dia terus menyusuri jalan Ero, dia mungkin bisa berjalan di jalan yang benar setelah 
beberapa saat." 

Saya melihat. Jadi ada kemungkinan seperti itu juga. 

Saat kita terus mencari, 

---Pipi. Pasha 

Suara elektronik berdering. Apakah itu suara penutup ponsel? 

"... Terima kasih Mizuki." 

"Tidak apa-apa. Itu hanya hal kecil. " 

Himeji-san dan Kirishima-san adalah orang yang angkat bicara. Sepertinya Himeji-san 
menggunakan ponselnya untuk mengambil foto Muttsurini masa depan. 

"Himeji-san, kenapa kamu mengambil foto Muttsurini?" 
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"Ah, bukan aku. Shouko-chan meminta bantuanku. Dia tidak tahu bagaimana cara 
mengambil foto. " 

"... Aku buruk dengan ponsel." 

"Kamu sudah ahli dalam menghapus data visual di memori ponselku..." 

"... Aku tidak pandai menggunakan ponsel selain Yuuji." 

Sepertinya mesin adalah salah satu hal langka yang tidak bisa dilakukan Kirishima-san. 
Namun, tampaknya ada beberapa pengecualian. 

"Jadi apa yang kamu lakukan dengan foto Muttsurini, Kirishima-san?" 

"... Aku mengirimkannya ke Aiko." 

Dia mengirim foto Muttsurini masa depan ke Kudou-san? 

"Ah, begitu. Buat dia menertawakan Muttsurini karena mimpinya hancur. " 

"Itu ide yang bagus. Impian Muttsurini hanya akan berakhir tragis. Lucu sekali sampai jari 
kakiku kesemutan di sini. " 

"Terkadang, aku benar-benar merasa kalian tidak bisa dianggap teman." 

"Betapa kejam. Persahabatan kita berlangsung seumur hidup. " 

"Serius. Kami bersumpah bahwa kami akan tetap sebagai teman selamanya. " 

((---Sampai saat dia tidak berguna bagi kita.)) 

"Mengapa aku mendengar suara hatimu di sini?" 

"Ini adalah persahabatan yang lebih tipis dari daun logam..." 

Persahabatan antar pria adalah hal yang indah. Kita, yang terikat kuat meskipun kita bukan 
kerabat atau kenalan, dapat dianggap sebagai teman sejati. 

"---Aku mengirimkannya ke Aiko-chan." 

"... Terima kasih, Mizuki." 

"Tidak, tidak, hal kecil ini bukanlah apa-apa --- wah. Dia membalas. " 

Sesaat setelah dia mengirim surat, ponsel Himeji-san berdering, menandakan bahwa dia 
menerima pesan. 

Begitu dia memeriksa suratnya, Himeji-san tertawa bahagia. 
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"Fufufu. Sungguh di sana, Aiko-chan. " 

Di sini, di sini, saya ingin melihat juga. 

"...Saya juga." 

Minami dan Kirishima-san pergi untuk melihat ponsel Himeji-san. 

"Ahaha. Itu reaksi yang cukup bagus. " 

"... Aiko sangat imut." 

Keduanya menunjukkan seringai di wajah mereka setelah itu. 

"Apa? Apakah jawabannya benar-benar lucu? " 

Reaksi macam apa itu? 

Yuuji dan aku ingin pergi untuk melihat juga. 

"Un... ini rahasia. Kami tidak bisa membiarkanmu melihat itu, Akihisa-kun, semuanya. " 

Himeji-san menutup teleponnya. Dia tidak bisa membiarkan kita melihatnya? Apa itu? 
Reaksi seperti apa yang dimiliki Kudou-san? Saya sangat penasaran. 

"... Apa yang kamu miliki bukanlah mimpi, tapi keinginan." 

"... Apa yang dikatakan orang yang mengkhianati kode keyakinannya ...!" 

"... Kalau begitu tunjukkan padaku, tunjukkan padaku sepenuhnya, keyakinan macam apa 
yang kamu miliki." 

"... Aku tidak perlu kamu memberitahuku itu. Keyakinan saya tidak akan pernah 
terpelintir...! " 

"... Mimpi akan berubah. Anda harus mengingat saya. " 

"... Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu...!" 

"... Keluar" kata Muttsurini, dan monster yang dipanggil itu lenyap. 

Ngomong-ngomong, percakapan barusan terdengar sangat keren... di permukaan. 

"Lalu, giliran Sakamoto selanjutnya." 

Setelah giliran Muttsurini selesai, Minami berbalik ke arah Yuuji. 

"Tidak. Saya benar-benar tidak ingin tahu tentang masa depan saya. " 
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"... Yuuji (ambil)" 

"Baiklah, perlawanan itu tidak berguna, kan? Aku tahu itu, sialan! " 

Yuuji dengan enggan memanggil monster panggilnya. 

Masa depan Yuuji perlahan muncul dari pola di lantai. 

Masa depan Yuuji tidak berubah dibandingkan sekarang, dan wajahnya masih penuh 
dengan sifat liar, tapi dia terlihat lebih lembut dalam beberapa hal di sini--- 
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"Sialan, KAU IDIOT BASTARD -- !!!" 

---Cincin di kerah sangat cocok untuknya. 

"... Yuuji, jangan menghilang begitu cepat." 

"Ya Yuuji. Kami belum mendengar apa pun tentang apa yang akan terjadi di masa depan di 
sini, Anda tahu? " 

"KAMI TAHU APA YANG TERJADI MESKIPUN TANPA TANYAKAN DI SINI! AKU seorang 
budak! JIKA SAYA TIDAK BUKAN ITU, SAYA PERNAH DI SINI !!! " 

Sangat disayangkan di sini bahwa orang bodoh ini segera menyebabkannya menghilang, 
yang berarti kita tidak bisa bertanya apa pun tentang masa depan di sini. 

"... Yuuji, panggil lagi." 

"Tidak mungkin." 

Kali ini, Yuuji sama sekali tidak mau menyetujuinya. Dia benar-benar tidak ingin melihat 
masa depannya sendiri di sini. 

"Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertanya pada Shouko-chan masa depan?" 

Himeji-san bertepuk tangan saat dia mengusulkan ini. Saya melihat. Tidak ada keraguan 
bahwa Kirishima-san pasti akan dihubungkan dengan Yuuji. Kami akan tahu begitu kami 
meminta. 

"Betul sekali. Kami tidak harus menanyakan orang itu sendiri. " 

"Melihat Yuuji itu sekarang, aku benar-benar tidak bisa merasa kalau itu tidak ada 
hubungannya dengan Kirishima." 

"...Biarkan aku mencoba." 

Kirishima-san berkata dengan lembut "Panggil", dan kali ini, masa depan Kirishima-san 
muncul. 

Kirishima-san masa depan lebih cantik dari dia sekarang, dan rambut hitam panjangnya 
terlihat sangat mempesona--- "...(Menyodok)"" 

---Dan juga, perutnya menjadi sangat besar. 

"""DI LUAR!!!""" 

Kami semua berteriak begitu kami melihat masa depan Kirishima-san seperti ini. Apa ini!? 
Bukankah seburuk ini jika sekolah melakukan simulasi seperti itu di sini !? 
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"Akihisa-kun, semuanya, kenapa reaksimu begitu besar?" 

"Dia berada di usia yang tidak aneh jika dia memiliki bayi di perutnya." 

"Tidak tidak Tidak! Ini bukan masalahnya di sini! Ini sesuatu yang lebih tentang masalah 
etika atau sesuatu yang lain di sini... eh? Apa? Apakah kita terlalu banyak berpikir di sini? " 

Itu karena, setelah melihat seseorang yang sebaya punya anak di sini, apa... entah kenapa, 
kan! " 

"Shouko-chan, jadi anak itu benar-benar anak Sakamoto-kun---" 

Himeji-san mengabaikan kami karena kami masih bingung di sini, dan menoleh untuk 
melihat masa depan Kirishima-san. Kirishima-san masa depan kemudian berbalik, dan 
tepat ketika dia akan menjawab, "...Ah" 

Sebuah bola jatuh dari bawah pakaian di perut. 

"" "..." "" " 

Bola hanya memantul tepat di depan kami saat kami tidak bisa berkata-kata. 

"..." 

Kirishima-san masa depan mengambil bola dan meletakkannya kembali di perutnya, 
memberikan tampilan malu-malu saat dia berkata, "... Itu bergerak." 

"BAGAIMANA MUNGKIN BERGERAK KE SINI---!" 

Apa itu? Jadi itu hanya sebuah bola. Itu sangat membuatku takut. 

"Kirishima-san masih sangat nakal bahkan setelah menjadi dewasa." 

"... Dia tidak kehilangan rasa main-mainnya." 

"Ini benar-benar seperti Shouko-chan." 

"ITU BUKAN MASALAH DI SINI, OKE !? APAKAH JUGA ANEH MEMILIKI LAGU TERSEBUT 
DALAM SIMULASI MASA DEPAN !? " 

Yuuji berteriak karena suatu alasan. Lagipula, dia tidak perlu terlalu bersemangat. 

"...Lelucon?" 

Kirishima-san masa depan memiringkan kepalanya begitu dia mendengar teriakan Yuuji. 

"Aku tidak bisa menganggapnya sebagai lelucon saat kamu menaruh bola di perutmu dan 
tampil seperti ini." 
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"... ???" 

Kirishima-san sepertinya tidak mengerti kata-kata Yuuji saat dia memiringkan kepalanya 
lebih jauh. 

"Hm? Bukankah kamu sudah menaruh bola untuk bersiap-siap mengejutkan kami di sini? " 

"... Aku tidak memikirkan itu." 

Tentu saja, Kirishima-san menyangkalnya. 

Nah, lalu mengapa Anda meletakkan bola itu di sana? 

"... Ini adalah imbauan untuk Yuuji bahwa aku ingin melahirkan anak secepat mungkin." 

"" Ahh, begitu. "" " 

"DIA PADA TINGKAT MELAKUKAN SAYA DI SINI!" 

Jadi dia mencoba menyalahkan Yuuji karena dia begitu bimbang? Ini benar-benar ide yang 
bagus baginya untuk merencanakan dan mempraktikkan ini sebelumnya. 

"Apa? Jadi kamu belum punya anak? " 

"Kupikir akan cepat karena Sakamoto-kun menyukai anak-anak." 

"Dia biasanya sangat kuat ketika dia mengatakan hal-hal seperti itu, tapi dia secara tak 
terduga menjadi pemalu di sini, ya?" 

Serius, ini sangat tidak sedap dipandang. 

"TUNGGU SATU DETIK TUNGGU DETIK TUNGGU SEBUAH! KAMI AKAN MATI TOPIK DI 
SINI! KAMI AKAN BERTANYA TENTANG MASA DEPAN SAYA DI SINI, KANAN !? " 

Apa yang dia katakan itu benar. Penampilannya sangat mengejutkan kami sehingga kami 
akhirnya melupakan ini. 

"Kalau begitu, biarkan aku mengubah pertanyaan ini ... apa yang kamu lakukan di masa 
depan, Shouko-chan masa depan?" 

"... Bekerja di siang hari." 

"" "Dan di malam hari !?" "" 

"...Bekerja keras." 

"" "..." "" 
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"TUNGGU SEC, HIMEJI DAN SHIMADA! JANGAN MEREKA SETELAH MELIHAT SHOUKO 
DAN AKU! ANDA MENJADI MENCURIGAKAN TANPA ALASAN DI SINI, ANDA TAHU !? DAN 
MUTTSURINI, AKIHISA, JANGAN MELIHATKU TERLIHAT SEPERTI ANDA MENGGAMBAR 
DARAH DI BIBIR ANDA !! " 

Tak bisa dimaafkan... kami akan membunuh orang ini...! 

"Kalau begitu, Kirishima masa depan, apa yang kamu kerjakan dengan keras di malam 
hari?" 

"... Memasak, menjahit, dan belajar." 

Ahh, apa-apaan ini. Jadi seperti ini? 

"Tidak, kami terlalu terburu-buru. Saya pikir itu adalah sesuatu yang lain. " 

"Ah, ahaha... aku juga salah." 

"... Fufu." 

Kirishima-san melihat kami saat dia terkekeh, dan berkata, 

"... Pembicaraan seperti ini adalah rahasia bagi siswa sekolah menengah." 

""...!!!(SYOK)"" 

"TAHAN, KAMU IDIOT! JANGAN MEMBERIKAN PANDANGAN 'kita harus membunuh orang 
ini di sini sekarang...!' " 

Kita harus membunuh orang ini di sini sekarang juga...! 

"Yah, Yuuji tidak mungkin memiliki dendam jika dia ditikam sampai mati karena cemburu 
di masa depan." 

"TIDAK TIDAK TIDAK! PASTI AKAN MENJADI DASAR DI SINI! TIDAK ADA YANG AKAN 
MENGATAKAN HAL-HAL NORMAL SETELAH DITETAP! " 

"Eh? Sakamoto-kun masa depan akan ditikam? " 

"Apa yang kamu katakan di sini, Himeji! Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? " 

"" DIIIIEEEE--- !! "" 

"Itu berbahaya--- !!" 

Yuuji berhasil menghindari pukulan Muttsurini dan aku dengan jarak sehelai rambut. 
Sungguh, bajingan bajingan itu punya intuisi yang bagus...! 
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"Sepertinya hanya masalah waktu sebelum dia ditikam, ya?" 

"Tidak tidak! Hal semacam ini tidak akan terjadi... kan? " 

Yuuji tidak percaya diri saat mengatakan ini, dan dia dengan takut melihat ke masa depan 
Shouko untuk bertanya. 

Sebagai tanggapan, Kirishima-san menganggukkan kepalanya dan menjawab, 

"... Yuuji baik-baik saja. Tidak ada yang terjadi padanya, dia sangat bahagia. " 

"Benarkah...? Di sini, aku mengatakannya, tidak ada yang akan terjadi padaku di masa 
depan--- " 

"... Buktinya adalah meskipun mendengar laporan cuaca hari ini, dia akan menjawab 'ya, 
saya sangat senang'." 

"BUKANLAH LANGKAH TERMINAL DI SINI !?" 

Jadi saya mengerti. Yuuji masa depan sangat bahagia. Ini bagus. 

"...Di luar." 

Selagi kita masih berbicara, Kirishima-san menghapus panggilannya. Hah? 

"Kau baik-baik saja dengan itu, Kirishima-san?" 

"...Apa?" 

"Apa, seperti pada binatang yang dipanggil, tentu saja. Anda akhirnya berhasil 
mengatakannya, jadi bukankah ide yang baik untuk bertanya pada diri Anda di masa depan 
tentang segala macam hal di masa depan? " 

Mendengar kata-kataku, Kirishima-san menggelengkan kepalanya ke samping dan berkata, 
"... Bagiku, hal terpenting tidak akan pernah berubah." 

Tidak akan berubah? Apa itu? 

"... Perasaan ini akan selalu tetap sama." 

Aku tidak bisa mengatakan apapun ketika aku melihat Kirishima-san melihat ke depan 
secara langsung dengan matanya yang murni. 

Baiklah- 

"... (BOK)" 

"Gedebuk!" 
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Mari kita kalahkan Yuuji yang beruntung ini karena melihat ke depan dengan mata kosong, 
melarikan diri dari kenyataan di sini. 

☆ 

"Ini sangat menyenangkan." 

"Ya. Kami masih belum bisa memastikan karena ini simulasi, tapi juga menyenangkan 
dengan caranya sendiri. " 

"Dan belum ada kecelakaan sampai sekarang." 

Minami dan Himeji-san berkata dengan senang hati. 

Kurasa Yuuji, yang mata kosongnya tidak lagi fokus, dan Muttsurini, yang tidak mau 
mengakui masa depannya sendiri, bukanlah masalah kecelakaan di mata mereka. 

"Kalau begitu, biarkan aku mencoba memanggil ini juga." 

"Pekerjaan apa yang akan kamu lakukan di masa depan, Minami-chan?" 

"Saya tidak berpikir saya pasti akan bekerja di sini. Mungkin saya bisa menjadi ibu rumah 
tangga penuh waktu --- panggil! " 

Minami memanggil kata kuncinya, dan monster yang dipanggil dipanggil. 

Minami masa depan mengenakan setelan wanita seperti makhluk panggilan Kirishima-san 
dari sebelumnya, dan rambutnya diturunkan kali ini, tidak diikat dengan kuncir kuda. 

Dia sudah dewasa sekarang, dan benar-benar menjadi wanita dewasa yang cantik. Untuk 
beberapa alasan... dia sangat cantik sehingga membuatku merasa gugup. 

"Ah, Minami-chan sudah tumbuh lebih dewasa dari dia sekarang." 

"... Dia memiliki kaki yang panjang dan bagus." 

Himeji-san dan Kirishima-san terlihat senang melihat Minami masa depan ini. Memang 
benar bahwa Minami masa depan sedikit lebih tinggi dari dia sekarang. 

Saya tidak tahu apakah itu alasan mengapa saya menemukan sesuatu yang tidak pada 
tempatnya di sini. 

"Ah, itu benar. Aku benar-benar tumbuh lebih tinggi. " 

Minami berdiri di samping makhluk panggilannya untuk membandingkan ketinggian. 

Dia benar-benar terlihat sangat bahagia. 
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"Yah, kami telah melihat bagaimana dia terlihat. Bagaimana kalau kita mengajukan 
beberapa pertanyaan di sini? " 

"Ah, ya, kalau begitu ... kamu bekerja sebagai apa, Minami-chan masa depan?" 

Himeji-san bertanya pada Minami masa depan, yang kemudian terlihat sedikit malu saat 
menjawab, "Saya? Saya bisa dianggap... yah... seorang model... " 

"""SEBUAH MODEL!?""" 

"Itu, seharusnya begitu, kamu tahu? Saya juga ingin melakukan sesuatu yang berhubungan 
dengan desain di masa depan, dan saya masih mempelajarinya sekarang... " 

Aku selalu berpikir bahwa Minami memiliki sosok seperti model, tapi aku tidak pernah 
menyangka itu akan menjadi nyata... serius, ini benar-benar mengejutkan. 

"Luar biasa, Minami-chan! Kesempatan apa yang memungkinkan Anda melakukan ini? " 

"Erm, ada pertunjukan selama festival sekolah di universitas, dan saya diminta untuk ambil 
bagian di dalamnya." 

"... Dan kamu dibina untuk itu?" 

"Tidak... teman yang sangat bersemangat mengambil fotonya sendiri dan membawanya ke 
audisi untuk ditinjau..." 

Seorang gadis twintails tertentu tiba-tiba muncul di benak semua orang. 

"Di samping catatan, apa yang dilakukan teman itu?" 

"Dia editor majalah mode." 

Sepertinya hubungan Minami dengan Shimizu-san masih kuat. 

"Saya benar-benar tidak pernah mendengar seseorang mengatakan bahwa 'seorang teman 
mengambil foto saya dan mengirimkannya untuk lamaran' sebelumnya." 

"Tidak disangka hal seperti itu benar-benar terjadi." 

"Tapi itu adalah kesempatan, dan saya ambil bagian di dalamnya karena saya tertarik." 

Itu benar. Saya tidak berpikir Minami akan melakukan ini karena beberapa alasan seperti 
karena dia hanya memiliki penampilan yang bagus. Minami sendiri mungkin tertarik 
padanya, dan pasti bekerja keras untuk itu justru karena alasan ini. 

"Ngomong-ngomong, bukannya membicarakan tentang itu---? 

"Hm?" 
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Makhluk panggilan Minami berbalik ke arahku dengan gembira--- 

"Itu Aki di SMA! Aku sangat merindukanmu ~ ♪ " 

"!?!?!?" 

Saya dipeluk sepenuhnya, tidak bisa bergerak. A-apa yang terjadi !? 

"Tunggu! Apa yang sedang kamu lakukan!?" 

"Un, lucunya! Dia benar-benar cocok denganku saat aku memeluknya! " 

Minami masa depan tidak keberatan karena dia terus memelukku sementara aku bingung. 
Kelembutan itu dan tindakannya benar-benar menghalangi saya untuk melawan. Apa, 
inikah pesona orang dewasa di sini... !? 

"Mi-Minami-chan! Anda tidak bisa mendapatkan yang pertama seperti itu! " 

"A-aku memang mencoba menghentikannya!" 

"Anak baik, anak baik! Kamu lucu sekali, Aki ~ " 

Dia menepuk punggungku sambil memelukku erat. 

Ngomong-ngomong, dia sangat lembut. Aku hampir tidak punya kesempatan untuk 
menyentuh Minami seperti ini--- "Lepaskan, pergi, dari, dia!" 

Dan Minami memaksa masuk sebelum memisahkanku dari Minami masa depan. 

Aku buru-buru mengipasi wajahku yang membara untuk mendinginkan diriku saat aku 
melirik Minami yang menjadi dewasa di sampingku. Kemudian, saya menyadari fakta yang 
sangat penting. 

"!! Tidak-tidak mungkin...! " 

"Hm? Ada apa, Akihisa? " 

Terkejut, saya menunjuk pada bagian tertentu di masa depan Minami saat saya menjawab, 
"Br-payudara..." 

"Iya?" 

"Payudara Minami... telah tumbuh...!" 

""APA!?"" 

Fakta ini sangat mengejutkan sehingga Yuuji dan Muttsurini membelalakkan mata mereka. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Eh? Apa kalian tidak menyadarinya, Akihisa-kun dan semuanya? " 

"... Kami bisa membedakan dari pakaiannya." 

"T-tapi itu, itu karena kami pikir itu tidak mungkin..." 

"Aku akan membunuhmu." 

Intensitas niat membunuh Minami telah meningkat ke zona berbahaya. Saya kira saya lebih 
baik memperhatikan apa yang saya katakan mulai sekarang. 

"Tapi kalau begitu, itu artinya rumor model fashion dengan payudara besar cenderung 
tidak digunakan hanyalah rumor?" 

Hideyoshi juga menatap payudara Minami di masa depan saat dia mengatakan ini. Meski 
ada hubungannya dengan model seperti apa yang ada, model yang sering kita lihat di 
peragaan busana agak ramping. 

"Benar-benar ada rumor yang beredar." 

"... Payudara Minami telah tumbuh menjadi C." 

"Fufufu, luar biasa, bukan ~" 

Minami masa depan membusungkan dadanya saat dia melanjutkan, 

Ini adalah bantalan payudara untuk masa depan. 

"Di luar." 

Minami masa depan belum menyelesaikan kata-katanya saat dia tiba-tiba menghilang. 

☆ 

"Kalau begitu, kurasa aku akan mencoba memanggil --- memanggil" 

Hideyoshi memanggil makhluk panggilannya sendiri, dan setelah beberapa saat, seekor 
binatang yang dipanggil dengan wajah yang tampak familiar muncul di tengah susunan 
berpola. 

"?? !! Ke-kenapa bisa seperti itu !? " 

"Um um, Hideyoshi seperti yang kubayangkan." 

"... Luar biasa." 

"Bagaimana kalian bisa melihatku di sini !? Aku laki-laki tapi dadaku membesar di sini !? 
Ada yang salah di sini! " 
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Seperti yang dikatakan Hideyoshi. Hideyoshi masa depan memiliki peti yang lebih besar 
dibandingkan dengan keadaan saat ini. Bagus sangat bagus. 

"... (Menatap)" 

"Jangan lihat aku dengan ekspresi seperti itu juga, Shimada! Ini jelas merupakan bantalan 
di masa depan --- tidak, itu tidak normal bagiku jika aku benar-benar menempatkan diri di 
sini di masa depan !? " 

Hideyoshi bingung. Namun sepertinya tidak empuk. 

"Yah, ini simulasi, jadi ada kemungkinan seperti ini juga." 

"Yuuji, apa maksudmu saat mengatakan itu?" 

"Ini adalah simulasi yang dilakukan dengan mendapatkan data dari hubungan tertaut, jadi 
simulasi yang dipantulkan adalah apa yang dikenali semua orang." 

"Dengan kata lain?" 

"Ini mungkin mengenali dan mempertimbangkan rumor baru-baru ini tentang bagaimana 
'dada Hideyoshi menjadi lebih besar belakangan ini', mungkin? 

"INI YANG TERBURUK!" 

"Yuuji, katakan dengan cara yang lebih mudah dimengerti." 

"Ah... dengan kata lain, yang ditampilkan adalah apakah Anda menginginkan 'versi 
Hideyoshi yang benar-benar berjanggut dan tidak tampan' atau 'Hideyoshi versi masa 
depan yang cantik di sini'." 

"Begitu, jadi itu artinya tidak bisa mensimulasikan masa depan yang tidak mungkin ada, 
kan?" 

"Uu... Kupikir aku masih bisa menumbuhkan kumis 10 tahun ke depan..." 

Saya dengan tegas dapat menyimpulkan bahwa kemungkinannya adalah 0%. 

"Tidak apa-apa, Kinoshita-kun. Mungkin ada kemungkinan dia salah mengira sebagai 
Yuuko-chan... " 

"Ane-ue? Ane-ue baik-baik saja di sini, tahu? " 

"---Kemungkinan mungkin hilang di sini... tapi, tolong tarik dirimu sendiri." 

"YANG CUKUP DI SINI! DI LUAR!" 

"" AHH !!! "" 
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Makhluk panggilan Hideyoshi lenyap bahkan sebelum kita bisa menghentikannya. Sayang 
sekali! Kami belum cukup melihatnya! 

"...Kenapa ini terjadi." 

Muttsurini di sampingku sedang memegang kamera, terlihat sangat menyesal. 

""... "" 

Muttsurini dan aku bertukar pandang dan mengangguk. Sepertinya kita memiliki minat 
yang sama di sini. 

"Hei, Hideyoshi, apa kamu tahu cara membaca ini (Kesenjangan Sosial)[9] ? " 

"Haruskah sosial dan ketidaksetaraan dibaca bersama di sini?" 

"... Dan ini (Akihisa, kamu melanggar jam malam)?" [10] 

"Ini adalah 'Akihisa titik kamu melanggar jam malam'." 

""... "" 

"Ke-kenapa? Mengapa kalian berdua tiba-tiba terdiam dan berlutut untuk mengemis? " 

"Kecerdasan kami tidak cukup, jadi satu-satunya cara bagi kami sekarang adalah 
menunjukkan kejujuran kami." 

"Hideyoshi, bisakah kamu memanggilnya lagi? Orang-orang ini sangat menyedihkan 
sehingga saya tidak tahan untuk menonton. " 

""SILAHKAN!!"" 

"Serius, kalian..." 

Hideyoshi kemudian menghela nafas, "Astaga" dan memanggil monster panggilannya lagi. 
Baik! Aku serahkan padamu, Muttsurini! 

"... !! (Jepret Jepret) " 

Muttsurini terus menekan penutupnya saat array muncul. Dia bahkan mengambil bidikan 
dari sudut rendah, dan saya hanya bisa mengagumi kelincahannya yang luar biasa. 

"Tunggu, ya? Mengapa sesuatu terasa berbeda dari sebelumnya... " 

Makhluk panggilan Hideyoshi yang dipanggil kali ini tampaknya sedikit berbeda dari 
sebelumnya. 

"Saya melihat. Rambutnya berbeda sekarang. Itu panjang dan terbungkus. " 
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"Tidak ada payudara di sini." 

Minami terlihat sangat bahagia. 

Kali ini, makhluk panggilan Hideyoshi memiliki rambut panjang yang diikat menjadi 
simpul, dan ia telah tumbuh sedikit lebih tinggi. Terlihat agak androgini dibandingkan 
dengan kakak perempuan cantik dari sebelumnya. 
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"... Itu tidak hanya memprediksi satu jenis masa depan?" 

"Ah, mungkin itu dia! Mungkin kita bisa melihat masa depan yang berbeda dari setiap 
pemanggilan. " 

"Saya melihat! Itu yang aku katakan! Bagaimana bisa ada masa depan seperti itu --- panggil! 
"Ya, saya sangat senang." " 

"Ya, aku pasti akan memiliki masa depan yang cerah --- panggil! "Kamu berlutut untuk 
mengemis setiap hari." " 

"... Panggil "... Saya harus mencari tahu apakah ada korupsi. " " 

"""APA YANG SEDANG TERJADI!!!""" 

Yuuji, monster panggilanku dan Muttsurini masih sama seperti sebelumnya. 

"Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi Hideyoshi satu-satunya yang berbeda." 

"Yah, mengesampingkan kemajuan, itu sudah tidak bisa memprediksi bagaimana tampang 
Hideyoshi di sini." 

"... Komputer pasti bingung di sini." 

Um, dengan kata lain, ada kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya di dalam diriku. 

Un un. Hideyoshi terus mengangguk. Itu benar. Sangat sulit untuk memprediksi apakah dia 
akan menjadi tipe cantik atau tipe imut. 

"Ngomong-ngomong, apa karir Kinoshita-san?" 

"Saya dalam rombongan drama." 

"Yah, kita bisa mengharapkan itu." 

Kami tidak bisa membayangkan Hideyoshi memilih rute lain di sini. Tidak perlu repot 
bertanya di sini. 

"... Lalu, Yuuko?" 

Kirishima-san bertanya, dan Hideyoshi di masa depan terlihat agak terganggu karena dia 
terikat lidah, "Ane-ue... baiklah, ane-ue, itu..." 

Apa yang terjadi? Jangan beritahu aku, 

"Apakah dia mengalami kecelakaan lalu lintas atau jatuh sakit?" 

"Tidak, bukan itu masalahnya. Dia baik-baik saja dan bekerja sekarang. " 
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"Saya melihat. Itu bagus ~ " 

"Pekerjaan apa yang sedang dikerjakan Yuuko-chan?" 

"U, um... itu... seorang penulis." 

"""SEORANG PENULIS!?""" 

Semua orang berteriak kaget. Ini benar-benar tidak terduga. 

"Penulis seperti apa? Novel? Manga? " 

"Buku jenis apa? Saya ingin melihatnya juga. " 

"... Beri tahu kami nama pena." 

Gadis-gadis itu terlihat sangat bersemangat. 

"..." 

---Tapi untuk beberapa alasan, Hideyoshi terlihat sangat bermasalah. Apa masalahnya? 

"S-sungguh menakjubkan bahwa ane-ue menjadi seorang penulis. Bagaimana dengan 
sisanya? " 

"Un! Ya, misalnya, Kubo juga luar biasa! " 

Hideyoshi saat ini dan yang akan datang segera mengubah topik. Mengesampingkan 
Hideyoshi masa depan, apakah Hideyoshi saat ini tidak tertarik untuk mengetahuinya di 
sini? Tidak ada yang menyangka Kinoshita-san menjadi penulis di sini. 

"Kubo adalah sekretaris di parlemen sekarang!" 

"" "OHHHH !!!" "" 

Luar biasa! Jika dia seorang sekretaris parlemen, itu artinya dia berpolitik, bukan? Kubo-
kun pintar, tapi aku tidak pernah berpikir dia akan menempuh jalan ini. 

"Be-begitukah... jadi Kubo akhirnya berjalan di jalan ini...?" 

Kali ini, Yuuji menyeringai. Hah? 

"Kubo mengatakan bahwa dia ingin 'bekerja keras untuk mengubah hukum perdata" 

""... "" 

Mendengar itu, Hideyoshi dan Muttsurini pun meringis. Mengapa mereka menunjukkan 
ekspresi seperti itu? 
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"... Kode sipil, bagian 731 hingga 749." 

"? Ada apa dengan hukum yang berhubungan dengan pernikahan, Shouko-chan?" 

"...Tidak apa." 

Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya merasa lebih baik tidak membicarakannya. 

"Lalu bagaimana dengan Kudou-san?" 

"Dia bekerja keras untuk menjadi bakat utama sebagai dokter." 

Dokter! Saya pikir dia akan menjadi olahragawan. Ini benar-benar tidak terduga. 

"Ngomong-ngomong, setelah melakukan semua hal bodoh bersama, kita lupa kalau dia juga 
murid kelas A." 

"Ya. Tidak aneh baginya untuk bersekolah di sekolah kedokteran. " 

Dia juga sangat akrab dengan anatomi manusia. 

Dengan berbagai cara... 

"... Seorang... dokter wanita...?" 

Suara Muttsurini bergetar saat dia berbisik--- 

"... Dia... berapa lama dia akan bermain-main denganku...?" 

Kudou-san menjadi dokter wanita bahkan dengan kepribadian seperti itu. Apakah itu 
mungkin...? 

"Kalau begitu, kupikir itu sudah cukup." 

Dan saat Hideyoshi akan memanggil kembali makhluk panggilannya, 

"Hm? Ngomong-ngomong, kemana Akihisa dan yang lainnya pergi? " 

Hideyoshi menoleh untuk melihat, dan bertanya, 

"Kami di sini, Hideyoshi." 

"Tidak, aku tidak sedang membicarakanmu. Saya sedang berbicara tentang binatang yang 
dipanggil. Bukankah kamu sudah memanggil mereka tepat sebelumnya? " 

Ngomong-ngomong, kami memang memanggil monster panggilan kami untuk melihat 
apakah ada perubahan beberapa saat yang lalu ... 
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"Jika itu Akihisa dan yang lainnya, mereka keluar dari kelas karena nostalgia, tahu?" 

"" "Eh?" "" 

Kami memeriksa pintu kelas yang seharusnya ditutup, tetapi benar-benar terbuka. 

"Saya melihat. Di sini dikatakan bahwa mereka dapat bertindak sesuai keinginan mereka 
sendiri. " 

"...Kami lupa." 

Summoned beast yang digunakan kali ini berbeda dari sebelumnya, mereka adalah versi 
masa depan kita di sini. Mungkin bagi mereka untuk berjalan-jalan seperti ini kapan pun 
mereka suka. 

Un un, kami menganggukkan kepala, tapi Hideyoshi terlihat khawatir saat dia bertanya 
kepada kami, "Apakah itu baik-baik saja? Sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi jika 
Anda tidak cepat-cepat mencarinya. " 

"Tidak apa-apa, Hideyoshi. Jika mereka hanya berjalan-jalan di sekitar sekolah karena 
nostalgia, kurasa tidak akan ada masalah apa pun--- " 

"KYAAAAAAAAAAHHHHHH !!! SESEORANG MENGINTIP DI SINI !!! " 

"It-itu kesalahpahaman! Kami baru saja tersesat di sini! " 

"Muttsurini! Kenapa kau menuntun kami ke sisi itu! " 

"... Maaf, aku hanya mengikuti insting tubuh lamaku..." 

Trio berjas itu dikejar oleh gadis-gadis klub olahraga saat mereka lari di depan kelas F. 

"Masalah?" 

"Meskipun... itu seharusnya tidak terjadi..." 

Kata-kata yang kita ucapkan sebelumnya semuanya sia-sia sekarang. Sungguh, para idiot 
itu...! 

"Mengapa ada masalah sekarang setelah beberapa saat! Bukankah orang-orang itu adalah 
avatar kita di sini !? " 

"Karena itu adalah avatarmu sehingga mereka seperti ini." 

Bagaimana mungkin! Mengesampingkan Yuuji dan yang lainnya, pasti mustahil bagi 
avatarku untuk melakukan tindakan tidak logis seperti itu! 
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"Ngomong-ngomong, kita tidak bisa membiarkan semuanya lepas kendali di sini! Akihisa, 
Muttsurini, ayo kita kejar mereka! " 

"Ahh, mengerti!" 

"... Dimengerti." 

Kami membahas strategi kami saat kami mencari makhluk panggilan kami. 

"Yuuji! Bisakah kita menghapusnya setelah kita melihatnya? " 

"Tidak! Kami akan dicurigai mengintip dalam setelan jika kami menghapusnya di sini! 
Kerusakan pada kami akan berkurang seminimal mungkin jika kami menyerahkannya! " 

"... Saya pikir bagian terburuknya adalah sepertinya memang demikian." 

Lelucon macam apa ini! Kami diperlakukan sebagai pengintip meskipun kami tidak 
melakukannya! Bahkan jika kita akan dimarahi, kita setidaknya harus memiliki beberapa 
kenangan indah sebelum kita dihukum! 

Kami terus mengejar mereka dengan kecepatan penuh seperti yang kami pikirkan. Selama 
ini, kami mendengar percakapan para gadis di depan kami, Apakah ada yang tahu siapa 
orang-orang itu? 

"Tidak! Kami tidak melihat wajah mereka dengan jelas! " 

"Mereka mungkin bukan orang dari sekolah ini!" 

Ini adalah hal terbaik dalam kemalangan ini! Mereka tidak melihat wajah monster yang 
dipanggil dengan jelas! Kalau begitu kita bisa menyingkirkan monster yang dipanggil tanpa 
masalah! 

"Yuuji! Muttsurini! " 

"Ahh, mengerti!" 

"...Baik." 

"""Di luar!""" 

Kami bertiga terus berlari sambil meneriakkan kata kunci untuk menghapus monster yang 
dipanggil. 

Dan sebagai tanggapan atas kata tersebut, mereka lenyap. 

"" "KKKKKKKKKYYYYYYYYYYYAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH !!!!!!! 
PERVEEEEEEEEERRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTSSSSSSSSS "" " 
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"GYYAAAAAAAAHHHHHH !!! APA INI!!!?" 

---Saat mereka melarikan diri, celana mereka lenyap. 

"Tunggu! Apa yang sedang terjadi? Mengapa hanya pakaian yang menghilang? " 

"Bagaimana saya tahu! Apa nenek tua itu membuat kesalahan dalam penyesuaian lagi! " 

"... Orang mesum macam apa...!" 

Hanya pakaian yang menghilang dari makhluk yang dipanggil! Hal semacam ini seharusnya 
hanya terjadi pada para gadis! 

Pada akhirnya, situasinya sedemikian rupa sehingga trio pria yang mengenakan jas di atas 
dan petinju di bawah berlarian di sekitar koridor sekolah. Saya tidak tahu harus memanggil 
mereka apa dalam keadaan ini selain orang mesum. 

"Sial! Kita harus cepat menghapusnya! Di luar!" 

"Idiot! Hentikan, Akihisa! " 

Aku mengucapkan kata kunci itu lagi sebelum Yuuji bisa menghentikanku. 

Dan kali ini. 

"Hai Aku! Sekarang bahkan kemejanya gonnneee! " 

Dan sekarang kemeja itu hilang dari masa depanku! Bagaimana ini bisa terjadi! 

"Jangan katakan lagi, Akihisa! Ini akan berakhir melampaui level mengintip! " 

Aku mengerti! 

Saat ini, masa depan saya mengenakan singlet di atas dan pukulan petinju. Jika saya 
melepas pakaian lain di sini, akan ada kejahatan tambahan selain mengintip. 

"Lalu apa yang kita lakukan sekarang, Yuuji !?" 

"Pokoknya, pilihan terbaik adalah pergi ke wanita tua itu dan mematikan lapangan." 

"Hei! Bukankah para peeping tom itu terlihat seperti tiga idiot dari kelas F !? " 

"Ah! Itu benar!" 

"Dengan kata lain, mereka menyamar dan mengintip !?" 

Kami baru saja mendengar beberapa kata putus asa. 
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"...Apa yang kita lakukan sekarang!?" 

"Kami tidak bisa menghapus tuduhan pada kami bahkan jika kami menghapusnya, tidak! 
Kami sedang mengubah strategi kami sekarang, sialan! " 

"Ahh... bagaimana hal seperti itu bisa terjadi setelah hanya beberapa menit..." 

Saya benar-benar tidak percaya bahwa orang yang melarikan diri dengan singlet dan 
petinju adalah masa depan saya di sini. Saya tidak ingin percaya ini. 

"Ayo pergi ke Nishimura-sensei!" 

"Itu benar! Kami tidak bisa mengejar mereka sama sekali! " 

"Kecepatan melarikan diri yang mereka jalankan, itu pasti mereka!" 

Gadis-gadis itu menyerah mengejar setelah sangat percaya bahwa itu kami dan segera 
menuju ke ruang staf di lantai bawah. 

"Sial! Lebih baik jika mereka benar-benar terus mengejar mereka! " 

"Mengapa?" 

"Jika kita bisa berlari di samping mereka, kita mungkin bisa membersihkan diri dari 
kecurigaan di sini!" 

Yuuji tidak bisa menjelaskan dengan jelas saat kami berlari dengan semua yang kami 
miliki. 

Dengan kata lain, logikanya seharusnya adalah 'kita, yang mereka yakini dikejar, berlari di 
samping mereka, sehingga mereka percaya bahwa mereka sedang mengejar orang lain'. 

"Kami hanya harus tampil di depan para gadis." 

"Anda hanya akan ditangkap oleh Ironman dan diinterogasi." 

"... Dieksekusi." 

Dalam hal ini, kami tidak dapat melakukan apa pun selain memberikan bukti untuk 
membersihkan nama kami! Adapun mengapa itu perlu, itu karena kita memiliki sejarah 
masa lalu tentang ini. 

"Kalau begitu, lebih baik kita menyerahkan orang-orang itu untuk membuktikan bahwa itu 
bukan kita! Jangan biarkan mereka lolos! " 

"Tapi kita tidak bisa menyentuh makhluk yang dipanggil di sini." 
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"Bukankah kamu baru saja menyentuh Shimada sekarang? Itu mungkin untuk menangkap 
mereka! " 

"" Dimengerti! "" 

Biasanya, akan lebih mudah untuk melepasnya kembali, tetapi kami berada dalam masalah 
besar jika pakaian itu adalah hal berikutnya yang menghilang. Pada akhirnya, kita hanya 
bisa mengejar dan mengejar mereka. 

"Tapi bagaimana kita mengejar mereka !? Jaraknya tidak menutup sama sekali! " 

"... Sangat sulit untuk mengejar diri kita sendiri." 

"Kita bisa melakukannya jika kita percaya! Biarkan mereka memahami perbedaan antara 
lulusan dan siswa! " 

Dan begitu saja, kita mulai mengejar masa depan kita, memulai bab yang sepertinya 
bertema masa muda. 

☆ 

"Kita, kita tidak bisa mengejar...!" 

"Ngomong-ngomong, orang-orang itu memang monster panggilan..." 

"...Saya lupa..." 

Makhluk yang dipanggil memiliki kekuatan beberapa kali lipat dari manusia normal, dan 
kita melupakan semuanya karena mereka terlihat seperti diri kita di masa depan. Tidak 
mungkin bagi kami untuk mengalahkan mereka dengan kekuatan dan ketahanan. 

"Fuu, yang benar saja... hampir saja." 

"Nyata..." 

"...Sebuah bencana." 

Masa depan kita lari ke koridor dan berhenti sejenak untuk istirahat. 

"Tapi, itu salahmu karena ingin berjalan-jalan di sekolah karena nostalgia, Akihisa!" 

"Tidak! Itu salah Muttsurini karena pergi ke ruang ganti gadis itu, kan !? " 

"... Tidak, itu salah Yuuji karena membuka pintu setelah melihat tanda kamar ganti 
perempuan." 

Begitu makhluk yang dipanggil melihat bahwa mereka telah melarikan diri, mereka 
menghela nafas lega dan mulai saling menyalahkan. 
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"Tapi kaulah yang masuk tanpa memahami situasinya, Akihisa!" 

"Aku benar-benar masuk, tetapi semuanya tidak akan lepas kendali jika bukan karena 
Muttsurini membawa kamera seperti itu!" 

"... Ini salah Yuuji karena tidak bersembunyi dengan baik sama sekali." 

"APA!?" 

"KAMU INGIN BERTEMU!" 

"...BAWA ITU!" 

Jadi, trio yang menyebabkan keributan mulai berkelahi satu sama lain. Orang-orang ini 
tidak bertingkah seperti orang dewasa di sini...! 

"Erm... apa yang kita lakukan disini, Yuuji?" 

"Bahkan jika kamu menanyakan ini padaku... aku tidak percaya aku bisa menghentikan ini, 
kan?" 

"... Terlalu sembrono." 

Saya tahu bahwa saya tidak dapat menghentikan adegan kekerasan itu sendirian, 
mengingat kekuatan saya sendiri; hanya saja kejahatan kita tidak dapat diselesaikan jika 
kita tidak melakukan apa-apa... 

Tepat saat kita bertanya-tanya tentang apa yang harus dilakukan--- 

"Akihisa-kun, Sakamoto-kun, Tsuchiya-kun. Apa yang sedang kamu lakukan?" 

Seorang wanita cantik muncul. 

Dia memiliki rambut lembut bergelombang dan mata lebar yang imut. 

Dia terlihat jauh lebih dewasa daripada sekarang, tapi tidak diragukan lagi bahwa dia--- 
"Syukurlah... aku menyusul..." 

"Himeji-san? Lalu, ini benar-benar. " 

"Iya. Ini binatang panggilanku. " 

Wanita itu adalah Himeji-san masa depan. 

"Tapi kenapa kamu di sini?" 

"Akan jadi buruk jika ada keributan disini, jadi Minami-chan dan yang lainnya pergi untuk 
berpisah. Juga... Aku ingin menanyakan sesuatu pada diriku di masa depan. " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Jadi itu sebabnya dia ikut? Kelembutannya benar-benar menyentuhku. Saya kira keributan 
itu akan berakhir dengan damai. 

"Kalian bertiga, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi kamu tidak bisa menimbulkan masalah 
bagi Akihisa-kun dan yang lainnya di sekolah menengah --- ke-kenapa kalian bertiga 
berpakaian seperti ini !?" 

...Hah? 

"Tidak, bukan ini! Aku tidak tahu apa yang terjadi di sini, tapi kami dikejar karena 
mengintip! " 

"O-oi, Akihisa, idiot!" 

"Heh?" 

Arre arre? 

"... Yuuji, ada apa dengan mengintip...?" 

"Akihisa-kun, bisakah kamu menjelaskan semuanya dengan jelas?" 

"Apakah kalian mengintip orang di bawah umur di sini?" 

"Tidak peduli apa, itu benar-benar buruk bagi kalian." 

Dalam sekejap, monster panggilan Minami, Hideyoshi dan Kirishima-san muncul, dan 
mereka berempat mengelilingi diri kita di masa depan. 

Bukankah perkembangan ini agak aneh... 

"... Yuuji, beritahu aku detailnya." 

"Ya. Kami mungkin harus mempertimbangkan apakah akan menyerahkan Anda ke polisi 
berdasarkan situasinya. " 

"Aku juga ingin tahu apa yang terjadi." 

Trio itu berkata saat mereka bersiap untuk menghukum kita. Mereka, mereka tidak 
berubah sama sekali...! Himeji-san dan yang lainnya masih sama seperti sekarang meski 
mereka sudah dewasa...! 

"Oi! Bersiaplah untuk lari, kalian! " 

"... Dimengerti." 

"Ah sungguh, hal semacam ini benar-benar terjadi hari ini! Ayo pergi, Hideyoshi! " 
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"Itu tidak ada hubungannya denganku, kan?" 

Masa depan kita merasakan bahaya saat mereka bersiap untuk membawa serta Hideyoshi. 

"Ah! Tunggu, Aki! " 

"... Kami tidak akan membiarkanmu pergi." 

"Anda harus menjelaskan ini dengan jelas!" 

---Jadi, Himeji-san dan yang lainnya lari mengejar mereka juga. 

Segera setelah itu, masa depan kita tidak lagi hadir di sini. 

"" "..." "" 

Kami tetap tercengang karena kami tetap di tempat kami berada. Saya berkata, ini adalah... 

Di antara kami, seseorang mulai tertawa. 

"Fufu. Semua orang masih sama seperti biasanya. " 

Himeji-san yang tertawa. Dia tampaknya agak senang di tengah adegan yang 
membingungkan ini karena suatu alasan. 

"Ya, aku ingin tahu apakah kita dapat mengatakan bahwa kita belum dewasa, atau apakah 
itu sesuatu yang lain..." 

"Menurutku ini bagus." 

Bagus, ya...? Saya pikir kami hanya menyebabkan masalah yang tidak berguna tanpa alasan, 
Anda tahu? 

Mengesampingkan itu- 

"Astaga... kita tidak akan bisa bertanya apapun tentang masa depan sekarang." 

Kami memanggil mereka untuk bertanya tentang masa depan, tetapi dalam situasi itu, kami 
tidak dapat meminta apa pun. 

Setelah mendengar keluhanku, Himeji-san berkata, 

"Ya, menurutku jika kita ingin bertanya, kita harus memanggil mereka satu per satu dan 
bertanya setelah semuanya selesai." 

"Ya..." 

Saya merenung sejenak. 
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Panggil lagi nanti... meskipun ada kemungkinan itu... 

"Tidak, tidak perlu itu." 

Apakah kamu yakin? 

"Un." 

Saya masih ingin menanyakan banyak hal di masa depan, tapi saya rasa tidak perlu. Selain 
itu, saya hanya akan mendapatkan jawaban yang aneh, dan juga--- "Bagaimanapun, saya 
tidak melihat penyesalan dalam jalan apa pun yang saya pilih. 

Meskipun saya tidak tahu masa depan seperti apa yang menanti kami, kami sangat yakin 
bahwa kami tidak akan menyesalinya. Mengetahui ini saja sudah cukup bagiku. 

"Itu karena kamu selalu optimis dan pekerja keras." 

"Hmm mungkin." 

Agak berlebihan untuk mengatakan itu tentang aku. Aku bukan orang yang luar biasa. 

Dan yang lebih penting, 

"Kamu juga, Himeji-san. Lebih baik memanggil monster panggilmu sendirian, kan? Apakah 
kamu tidak punya sesuatu yang ingin kamu tanyakan? " 

Tidak seperti kami, yang pada awalnya bisa berbicara, Himeji-san tidak pernah sempat 
bertanya apapun karena keributan itu. Saya kira lebih baik menanyakan apa pun yang ingin 
dia tanyakan nanti. 

Himeji-san lalu menggelengkan kepalanya. 

Tidak, tidak perlu. 

"Eh? Betulkah? Mengapa?" 

Ada resiko ditipu oleh Himeji-san di masa depan, tapi lebih baik menanyakan apapun yang 
dia ingin tanyakan. 

"Tidak perlu itu. Mengenai apa yang ingin saya ketahui, saya sudah tahu setelah melihat 
semua orang. " 

Himeji-san berkata sambil tersenyum melihat ke mana masa depan kita lari. 
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Volume 10,5 Chapter 4 

Hasil Kontes Popularitas (Omake) 
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Saya (Watashi) dan Usagi dan Cinta 
Pertama Saya yang Ambigu 
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Bahkan sampai saat ini, saya telah mengalami mimpi yang berulang. 

Itu tentang apa yang saya lihat setelah sekolah selama sekolah dasar. 

Apa yang gadis itu tulis di papan tulis diam-diam, di ruang kelas dimana matahari 
terbenam bersinar. 

Itu bukanlah hukuman atau tugasnya. Pada pandangan pertama, sepertinya itu adalah 
sesuatu yang dilakukan untuk tujuan yang tidak diketahui. 

Dia akan menulis dan menghapus, dan, setelah menghapus, menulis lagi. 

Anak itu terus mengulanginya dengan serius -- gadis ini meninggalkan kesan yang luar 
biasa di dalam hatiku.[11] 

 

[12] 

"Iya. Kupikir sangat menyenangkan memiliki Himeji Mizuki-san sebagai anggota Komite 
pemeliharaan Hewan Peliharaan. "[13] 

Saya dinominasikan selama pertemuan kelas pertama di kelas 4, dan tidak bisa membantu 
tetapi membeku. 

"Memilih Himeji Mizuki-san adalah ide yang bagus!" 

"Bukankah itu sempurna? Ini pekerjaan biasa dan membosankan. "[14] 

"Itu pasti cocok dengan 'Kekasih Biasa'-san kami!" 

Saya bisa mendengar bisikan dari sekitar. Satu-satunya orang yang memanggilku itu adalah 
teman sekelas yang sekelas denganku di kelas 3 SD. 

"Ada apa, Himeji-san?" 

Guru fasilitator mengatakan itu, dan semua orang melihat ke atas. 

"Y-Baiklah, tentang itu..." 

Saya harus menolaknya. Meskipun saya memiliki pikiran itu, saya sangat gugup sehingga 
saya tidak dapat berbicara dengan benar. 
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Pada saat ini, tatapan yang tertuju padaku semakin tajam. 

Pikiranku menjadi kosong, dan aku hanya bisa menundukkan kepalaku. 

Saya harus menolaknya. 

Bukannya saya membenci pekerjaan itu, tapi karena tubuh saya lemah. Jika saya dirawat di 
rumah sakit, saya harus dikeluarkan dari sekolah untuk waktu yang lama, dan itu akan 
menimbulkan banyak masalah bagi banyak orang. Saya tidak ingin itu... 

"Aku, aku..." 

Aku mencoba memasukkan kata-katanya, tetapi tatapan semua orang meningkat, dan aku 
tidak bisa mengatakan apa-apa. 

"---Kau tidak mau?" 

Saya mendengar suara prihatin dan ramah. 

Saya mendongak, dan melihat bahwa anak laki-laki yang duduk di meja di sebelah saya 
sedang berbicara dengan saya. 

"...Iya." 

Aku menganggukkan kepalaku. 

"Saya melihat. Jika Anda tidak menyukainya, Anda bisa mengatakannya dengan lantang. " 

Saya memandang anak laki-laki itu dan melihat dia tersenyum cerah ketika dia berkata: 
"Erm, bisakah aku memanggilmu Mizuki-chan?" 

Aku menganggukkan kepalaku dalam diam. 

Kemudian, anak laki-laki itu berdiri dan berkata kepada guru untukku, 

"Sensei, Mizuki-chan sangat cabul!"[15] 

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

Anak laki-laki itu memiliki tatapan yang menghujani dia saat suaranya terdengar di kelas. 

Ah, yah... tunggu sebentar... kedengarannya itu berarti sama sekali. 

Bocah itu mengabaikan keraguanku saat dia mengulanginya lagi, dengan jelas: "Mizuki-
chan benar-benar cabul!" 

Itu, itu benar-benar berarti sesuatu yang sama sekali berbeda ketika Anda mengatakannya 
seperti itu! 
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"Wa, tunggu tunggu." 

Saya buru-buru menarik anak laki-laki yang masih ingin melanjutkan. Jangan-jangan 
mengulangi kalimat seperti itu berkali-kali! 

"Hm? Apa itu?" 

Anak laki-laki itu menatapku tidak percaya, tampaknya tidak mengerti mengapa aku 
mencoba menghentikannya. Uu... bagaimana, bagaimana saya akan menjelaskan ini... 

"A-Aku tidak cabul..." 

"Eh? Apakah kamu tidak mau? " 

Aku, aku tidak mau. 

"Maka itu sama, kan?" 

"Aku tidak mau, tapi aku tidak cabul." 

"???" 

Anak laki-laki itu terlihat manis saat dia berkedip. Ah, apa yang harus saya lakukan... dia 
tidak mengerti sama sekali... 

"Aki-kun, caramu mengatakannya membuatnya terdengar seperti 'anak itu sangat H', lho!" 

"Betapa menyedihkan ~ Aki-kun menindas seorang gadis di sini!" 

"Onee-chan juga akan marah!" 

Teman-teman bocah itu tampaknya menggodanya dan bersenang-senang dengan ini saat 
mereka berbicara. 

Mendengar itu, anak laki-laki itu akhirnya mengerti apa yang ingin kukatakan padanya. 

"Ah, tidak, bukan seperti itu! Itu kesalahpahaman! Mizuki-chan itu cabul tapi tidak cabul 
sama sekali! " 

"Yang mana??" 

"A-Ngomong-ngomong, menjadi anggota Komite pemeliharaan Hewan Peliharaan itu tidak 
senonoh!" 

"Aki-kun, kamu juga tidak bisa mengatakan itu!" 

Situasi ini berlanjut di kelas saat semua orang melihat kami. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Auuu... A, aku benar-benar tidak tahan... 

"Y-Baiklah... Saya bersedia menjadi anggota pemeliharaan hewan peliharaan..." 

Saya tidak terbiasa dengan tatapan semua orang pada saya, dan tidak dapat menahannya 
karena saya memutuskan untuk menjadi anggota pemeliharaan hewan peliharaan. Uu... 
Aku harus berbicara dengan guru tentang apa yang akan terjadi saat aku dirawat di rumah 
sakit... 

Nama saya tertulis di papan tulis, di bawah 'Anggota pemeliharaan hewan peliharaan. 
Kolom perempuan. 

"Kalau begitu, bagaimana dengan anggota pemeliharaan hewan peliharaan laki-laki? 
Apakah ada yang mau mencalonkan dirinya sendiri? " 

Guru melihat sekeliling dan bertanya kepada semua orang. Kolom anggota Komite 
pemeliharaan Hewan Peliharaan adalah satu-satunya slot kosong yang tersisa. 

Siapa itu...? 

Saya ingin tahu nama siapa yang akan tertulis di situ. Jika orang itu akan bekerja dengan 
saya, saya akan sangat mengganggunya. Tidak, mungkin tidak ada yang akan mengangkat 
nama karena tidak ada yang mau bekerja dengan saya. Jika orang itu dicalonkan dan tidak 
menyukai pekerjaan ini, itu akan menimbulkan masalah bagi saya juga ... 

Memikirkannya benar-benar membuatku tertekan. 

Lalu, tepat di sampingku... 

"E-Erm! Saya juga ingin menjadi anggota pemeliharaan hewan peliharaan! " 

Anak laki-laki sebelumnya mengangkat tangannya dengan penuh semangat. 

"Kamu ingin menjadi anggota pemeliharaan hewan peliharaan !? Aki-kun !? Betulkah!?" 

"Aki-kun. Apa kamu tahu cara merawat hewan di sini !? " 

"Baiklah, aku akan melakukannya juga!" 

Dan, setelah mengatakan itu... 

"Mizuki-chan, tolong jaga aku." 

Anak laki-laki itu menoleh padaku dan tersenyum. 

"Y-Ya. Tolong jaga aku juga... " 

Dan ini adalah pertemuan pertamaku dengan Yoshii-kun. 
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☆ 

"Heh ~ jadi seperti itulah rumah kelinci di dalamnya." 

Pada hari pertama tugas memelihara hewan, saya dan Yoshii-kun tiba di rumah kelinci 
yang terletak di samping gedung sekolah sebagai anggota pemeliharaan hewan peliharaan. 

"Ah, ada kelinci baru tahun ini." 

Yoshii-kun membawa yang terkecil dari ketiga kelinci. 

Kelinci itu terkejut, dan awalnya, ia mulai mengayunkan kakinya. 

"Anak baik, anak baik." 

Kelinci dengan cepat menjadi tenang setelah ditepuk, dan dengan cepat diam dalam 
cengkeraman Yoshii-kun. 

"Apakah kamu ingin membawanya juga, Mizuki-chan?" 

"Eh?" 

Yoshii-kun menggendong kelinci muda di tangannya kepadaku. 

"Ah, apa kamu tidak pandai menangani hewan?" 

"Er, erm, itu..." 

Saya kehilangan kata-kata. 

Sebenarnya, saya benar-benar tidak bisa menangani hewan. Ketika saya pergi ke pameran 
hewan peliharaan, saya ingin mengelus kepala anjing ketika saya mendapat izin, hanya 
agar anjing itu dengan malu-malu mengeluarkan geraman "Uuu...!" 

"Karena kamu takut pada anjing, anjing itu takut padamu, Mizuki. Itulah mengapa dia mulai 
menggonggong. " 

Otou-san berkata setelah dia melihat ini, dan melanjutkan, "Jika kamu ingin disukai, kamu 
harus menyukai orang lain dulu." 

"---Mizuki-chan!" 

"Ah, itu, bukan apa-apa." 

"Betulkah?" 

"Benar, kita harus mulai bersih-bersih." 
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Aku ingat apa yang terjadi ketika aku mencoba menyentuh anjing itu, dan mengalihkan 
pandanganku dari kelinci itu. 

"Kamu benar. Kalau begitu, semuanya, jadilah anak yang baik dan tetaplah di sini. " 

Yoshii-kun meletakkan kelinci di tempat yang tidak akan mengganggu pembersihan dan 
mengambil rumput dari sarangnya. Selama ini, saya menggunakan sapu untuk menyapu 
lantai. 

"Kalau begitu aku akan pergi mengganti air. Mizuki-chan, tolong beri makan. " 

"Eh? Ah, oke. " 

Yoshii-kun mengambil ember air kelinci dan berjalan keluar rumah. Saya ingin mengganti 
air karena saya takut mereka akan menggigit tangan saya ketika saya memberi mereka 
makan... 

Namun, mau bagaimana lagi. Saya masih harus melanjutkan pekerjaan saya sebagai 
anggota komite pemeliharaan hewan peliharaan, jadi saya harus membiasakannya lebih 
awal. 

Saya meletakkan rumput dan sayuran di atas piring besar, dan bersiap untuk 
meletakkannya di depan kelinci. 

"Dia, di sini..." 

Aku dengan takut-takut mendorong piring itu, dan begitu kelinci menciumnya, mereka 

datang menghampiri saya "Nu, nu ♪" 

Mereka tampak bersenandung saat makan. 

Ahh... mereka terlihat, sangat lucu... 

Mulut kecilnya terus gesit. Saya rasa itu enak karena telinga dan ekor mereka bergerak-
gerak. Yang terkecil sepertinya kesulitan memakannya, karena makanannya terus mengalir 
keluar, dan wajahnya yang miring agak linglung. Itu benar-benar terlihat menggemaskan. 

"Erm... cukup banyak yang meluap..." 

Saya mengucapkan kata-kata ini karena saya terlalu khawatir bahwa terlalu banyak 
makanan yang meluap. 

Namun, kelinci terus melihat ke dalam nampan dengan penuh semangat. 

"The, kalau begitu, permisi ..." 
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Aku berkata lembut, dan meletakkan sayuran yang dilempar kelinci ke lantai kembali ke 
nampan. 

Dan kemudian, kelinci itu terlihat sangat ingin makan banyak karena memakan sayuran di 
tangan saya. 

"Wa... wa..." 

Tindakannya yang tidak terduga menyebabkan tubuh saya menjadi kaku. 

Namun, kelinci terus mengunyah tanpa mempedulikan saya, bahkan mulai menjilati tangan 
saya, mungkin karena bau sayur di atasnya. 

Hya. 

Rasanya hangat, dan sedikit gatal. 

Aku menjerit, dan kelinci itu memiringkan kepalanya ke arahku dengan bingung sebelum 
berbalik untuk memakan makanan di atas nampan lagi. 

Kelinci muda itu dengan senang hati menggerakkan telinga dan ekornya, dan tidak terlihat 
menakutkan sama sekali, tetapi lucu. Saya mulai memiliki perasaan selain ketakutan pada 
saat ini. 

Haruskah saya menyentuhnya sedikit...? 

Sekarang sedang makan, jadi seharusnya tidak masalah untuk menyentuh punggung. Aku 
berpikir saat meraih tanganku ke punggung kelinci. 

Anak yang sedang fokus makan tidak menunjukkan tanda-tanda iritasi setelah saya 
menyentuhnya. 

Saya merasakan perasaan lembut dan halus di tangan saya, bersama dengan sedikit 
denyutan. 

"Waa..." 

Sentuhan pertama pada kelinci ini terasa jauh lebih baik dari yang saya harapkan, dan saya 
asyik saat terus mengelus punggungnya. 

"Itu lucu, bukan?" 

"KYAH !?" 

Sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang, dan aku melompat karena terkejut. 

"Ah, maaf, apakah aku membuatmu takut?" 
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Yoshii-kun, yang kembali, menatapku dengan tatapan menyesal. 

Sepertinya bukan hanya aku yang terkejut di sini --- kelinci-kelinci itu sepertinya 
memprotes atau hanya panik saat mereka melompat-lompat di sekitar Yoshii-kun. 

"Wa, WAH WAH!" 

Yoshii-kun kehilangan keseimbangan karena mencoba menghindarinya, dan air yang dia 
pegang mengalir ke kepalanya. 

"Auu... sepertinya aku harus kembali lagi..." 

Yoshii-kun mengambil wadah air dan keluar rumah lagi. 

Sungguh lucu melihat kelinci memberikan pertanyaan "Bagaimana dengan itu!" melihat 
saat mereka melihatnya pergi, dan aku tidak bisa menahan tawa. 

☆ 

Sudah tiga minggu terakhir di kelas baru. 

Pada titik ini, semua orang sudah terbiasa dengan kelas ini dan membentuk berbagai 
macam kelompok kecil. Misalnya, anak laki-laki yang menyukai olahraga akan 
berkelompok, atau anak perempuan yang lebih dewasa akan mengelompokkan diri mereka 
sendiri juga. 

Selama waktu istirahat, para gadis akan mulai membicarakan hal-hal yang lebih dewasa 
selama waktu istirahat di dalam kelas. 

"Akihisa-kun sepertinya baik." 

"Ya. Dia manis dan atletis. " 

"Dan dia memiliki kelembutan yang tidak dimiliki anak laki-laki lain ~" 

"Ya ya!" 

Orang-orang yang mengobrol dengan gembira adalah bagian dari kelompok gadis yang 
sangat luar biasa di kelas --- Kanda-san. Akihisa-kun yang mereka bicarakan pasti adalah 
Yoshii Akihisa-kun yang melakukan pekerjaan merawat hewan peliharaan bersamaku. 

Seperti yang mereka katakan. Yoshii-kun sangat menawan. Tanggapannya sama lucunya 
dengan reaksi binatang kecil, dia selalu energik, dan tidak seperti anak laki-laki nakal 
lainnya yang suka bercanda, dia sangat lembut. Yang terpenting, dia selalu positif --- dia 
tampak sangat mempesona bagi saya saat saya tertarik padanya. 

"Bagaimana kalau kita menyerangnya ~?" 
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"Eh---? Benarkah ~? " 

Kamu terlalu licik untuk kabur seperti itu--! " 

Serang ... seperti, menjadi kekasihnya, bukan? 

Itu bagus ... Aku tidak berpikir sembrono untuk menyukai satu sama lain, tapi aku juga 
ingin meningkatkan hubunganku dengan Yoshii-kun ... seperti memanggilnya dengan nama 
aslinya atau semacamnya Namun-- "Menurutku ... aku tidak baik ..." 

Aku tidak bisa menahan nafas. 

Tidak peduli apa yang orang lain katakan, aku tidak manis, aku muram, gemuk, tidak atletis 
... 

Semakin saya memikirkan hal ini, semakin saya tidak bisa berhenti mendesah. 

... Haa ... 

"Aku ingin tahu gadis seperti apa yang Yoshii-kun suka ..." 

"Hm? Bagaimana dengan saya?" 

"HYAAA !?" 

Aku tidak tahu kapan Yoshii-kun berdiri di sampingku, tapi dia mendengarku merenung 
sendiri. Apa, apa yang harus saya lakukan !? Apa dia mendengar semuanya !? 

"Ah, ini Akihisa-kun!" 

"Akihisa-kun, angkat tanganmu!" 

"Hm? Baik." 

"Ahaha, kamu benar-benar melakukannya ~" 

"Persis seperti itu Jirou yang aku besarkan di rumah!" 

"???" 

Sepertinya Yoshii-kun tidak mengerti kalau dia sedang diejek karena dia masih 
mengangkat tangannya. 

"Akihisa-kun, datang dan bicara ~." 

Kanda-san, yang mengatakan bahwa dia ingin pergi dengan Yoshii-kun, melambai padanya. 

Saat Kanda-san mencoba membujuknya, Yoshii-kun menjawab, 
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"Maaf, tapi aku mencari Mizuki-chan tentang sesuatu, jadi mari kita bicara nanti--" 

"Eh?" 

Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara ini. Mencari saya tentang 
sesuatu? Apa itu? 

"..." 

Kanda-san memberi saya ekspresi tajam, mungkin karena dia merasa bahwa saya 
menghalangi jalannya meskipun saya tidak berencana melakukannya sejak awal ... 

"Er, erm ... adakah yang kamu inginkan dariku?" 

"Ya, baiklah, aku minta maaf atas perbuatanku padamu sebelumnya." 

"Sebelum?" 

Mungkin bisa dijelaskan jika itu adalah anak laki-laki lain, tapi Yoshii-kun mungkin tidak 
melakukan apapun ... 

"Saya sedang berbicara tentang hal anggota yang merawat hewan peliharaan. Anda terlibat 
karena saya menarik Anda, bukan? Anda mengatakan bahwa Anda tidak ingin 
melakukannya, Mizuki-chan, jadi saya minta maaf. " 

"Ah..." 

Ngomong-ngomong, aku ingat sekarang. 

Saya tidak peduli tentang itu sejak awal. Saat itu, saya hanya diganggu oleh kalimat 'sangat 
cabul' di sini. 

"Jadi ini sesuatu untukmu. Ini sudah sangat larut, tapi ini hadiah sebagai kompensasi. " 

Yoshii-kun menyerahkan paket kecil kepadaku. 

"Kompensasi apa?" 

"Jangan katakan itu. Terimalah." 

Aku ingin menolak, tapi Yoshii-kun memberikan tatapan bingung. 

"A, aku akan menerimanya kalau begitu ..." 

"Un." 
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Aku mengulurkan tanganku, dan Yoshii-kun tersenyum bahagia. Senyuman itu 
menunjukkan begitu banyak kebahagiaan, dan saya tidak bisa menahan diri untuk tidak 
terpesona olehnya. 

"Er, erm, bisakah aku membukanya?" 

"Ya, buka saja." 

Saya mencatat untuk tidak menghancurkan barang-barang di dalamnya saat saya 
membuka kemasan, "Wah ..." 

Ada kue dalam berbagai bentuk dan ukuran. 

"Aku memang merasakannya sebelumnya, tapi katakan saja padaku jika rasanya tidak 
enak." 

Kata-kata Yoshii-kun membuatku ragu untuk sesaat. 

Eh ...? Taste ... artinya, 

"Apakah kamu membuatnya sendiri, Yoshii-kun?" 

"Aku memang memberikannya pada onee-chan secukupnya, jadi tidak apa-apa ..." 

Yoshii-kun berkata tanpa banyak percaya diri. Dia bisa memasak? Luar biasa! Saya tidak 
tahu bagaimana melakukan apapun. 

Tepat ketika aku bertanya-tanya apakah aku harus belajar memasak dari Yoshii-kun, 
Kanda-san berjalan mendekat dan berkata, "Kelihatannya enak -- Akihisa-kun, aku juga mau 

kue ♪." 

"Umm, maaf, aku hanya membuat cukup untuk Mizuki-chan." 

"Fumm" 

Kanda-san menatapku dengan dingin. Ah ... sepertinya dia marah ... 

"Kamu akan menjadi gemuk jika makan kue." 

"Benar ~?" 

"Ah, seharusnya aku menjadi anggota yang merawat hewan peliharaan sejak awal." 

Kata teman Kanda-san. 

Memang benar aku akan menjadi gemuk ... tapi ... 

"... Erm, tentang itu--" 
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KIN GONG KAN GONG 

Akhir dari bel istirahat mengalahkan kata-kata Yoshii-kun. 

"Ah, waktunya olahraga selanjutnya." 

"Waktunya berubah." 

Semua orang di kelas keluar dari kelas. Saya harus pergi juga. 

"Terima kasih, Yoshii-kun. Aku akan mencobanya." 

"Ah, un. Tentang masalah anggota komite perawatan hewan peliharaan, aku benar-benar 
minta maaf." Setelah berterima kasih pada Yoshii-kun, aku pergi ke ruang ganti juga. 

☆ 

"Kita akan bermain dodgeball untuk pelajaran olahraga hari ini. Anak laki-laki dan 
perempuan, jadilah 4 kelompok yang terdiri dari 4 orang!" 

Sensei mengatakan bahwa kami akan bermain dodgeball, dan anak laki-laki itu bersorak 
gembira. Tampaknya anak laki-laki menyukai dodgeball, tetapi saya tidak pandai dalam hal 
itu ... 

Kami masuk ke dalam grup untuk menentukan tim, dan kemudian, grup tempat saya 
berada memiliki terlalu banyak orang, mungkin karena beberapa orang dari grup lain tidak 
datang. 

"Seseorang harus pergi." 

"Betul sekali." 

Kanda-san dan yang lainnya berbisik sambil menatapku ... apakah itu karena mereka marah 
pada apa yang terjadi selama waktu istirahat? 

"Erm ... kalau begitu aku akan bergabung dengan grup lain." 

Aku mengangkat tanganku dan berkata, dan Kanda-san dan yang lainnya mengangguk 
dengan sikap puas setelah itu. 

"Begitukah? Maaf kalau begitu." 

"Silahkan." 

"Baik." 
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Akan canggung berada di grup yang sama dengan grup Kanda-san. Ini mungkin lebih baik. 
Saat aku memikirkan itu-- "Tim kami kekurangan jumlah di sini. Adakah yang ingin 
bergabung dengan kami?" 

Saya mendengar suara Yoshii-kun. Jadi timnya kekurangan pemain? Sepertinya nasib saya 
benar-benar cukup hari ini. Saya sedikit senang ... 

Aku berlari ke Yoshii-kun dan berkata, 

"Yoshii-kun, kita memiliki terlalu banyak pemain di tim kita di sini. Bolehkah aku 
bergabung dengan timmu?" 

"Hm? Ah, Mizuki-chan." 

Dan saat aku akan bergabung dengan tim Yoshii-kun, 

"Tunggu, Plain-lov -- Himeji-san. Aku harus keluar saja." 

Kanda-san, yang datang entah dari mana, mengatakan ini. 

"Eh? Tapi aku ..." 

"Baiklah kalau begitu. Aku akan datang dan bergabung dengan kelompok Akihisa-kun." 

Sepertinya Kanda-san ingin satu grup dengan Yoshii-kun. Tapi aku juga ingin satu grup 
dengan Yoshii-kun ... 

"??? Jadi yang bergabung bukan Mizuki-chan, tapi Reika-chan?" 

Yoshii-kun tidak tahu siapa yang bergabung saat dia melihat Kanda-san dan aku dari waktu 
ke waktu. 

"Baik..." 

"Ya! Saya! Saya ingin bergabung!" 

Kanda-san dengan paksa mendorongku ke samping saat dia berdiri di depan Yoshii-kun. 

"Tapi bukankah itu seharusnya Mizuki-chan sejak awal?" 

"Ini aku! Dan--" 

Kanda-san menatapku dan berkata, 

"--Aku lebih berguna di sini daripada Himeji-san, kan?" 

Sekarang dia mengatakan itu, saya tidak ada hubungannya. 
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Seperti yang dikatakan Kanda-san. Dia atletis, ramah, dan ... tidak seperti aku yang gendut 
ini, dia cantik ... 

Mau bagaimana lagi jika aku tidak bisa mengalahkannya, kataku pada diri sendiri. 

"Kalau begitu, aku akan kembali ke grupku--" 

Sebelum aku menyelesaikannya, Yoshii-kun berkata pada Kanda-san, 

"Aku benci kalau orang mengatakan seperti itu." 

"Eh ...?" 

Pada saat itu, Kanda-san tercengang. Yoshii-kun tidak peduli saat dia berkata, "Mizuki-
chan, bagaimana kalau kamu bergabung dengan tim kami? Maaf, kamu bisa kembali ke tim 
kamu, Reika-chan." 

Yoshii-kun lalu mengangkat tanganku. 

Itu artinya ... Yoshii-kun memilihku, apakah dia ...? 

Situasi yang sulit dipercaya ini membuatku bingung. 

Sebaliknya, Kanda-san memahami situasi ini sebelum aku-- 

"A, kenapa ...!?" 

--Dan dia mengangkat alisnya sambil menggigit bibirnya dengan marah. 

"... Jangan sombong di sana. Kamu baru saja mendapatkan belas kasihan Akihisa-kun di 
sana -- Kekasih-san." 

--Dia memelototiku dan kembali. 

Kata-kata Kanda-san membuatku merasa sangat tertekan setelah kebahagiaan sebelumnya. 

Aku sudah terbiasa dengan orang memanggilku ini ... tapi aku tidak ingin orang 
memanggilku seperti itu di depan Yoshii-kun ... 

Khawatir dengan reaksi Yoshii-kun, aku berbalik untuk melihat wajahnya dengan ragu. 

"Saya tidak suka ini ..." 

"... Eh ...?" 

Dan pada saat itu, aku melihat ekspresi yang berbeda dari biasanya di wajah Yoshii-kun, 
membuatku terkejut. 
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"Yoshii-kun ...?" 

"Hm? Ada apa?" 

Aku memanggilnya, dan dia menjawabku seperti biasa. Apakah itu hanya imajinasiku ...? 

"T, tolong jaga aku." 

"Ya, sama di sini." 

Aku menundukkan kepalaku, dan Yoshii-kun menjawabku dengan cara yang sama. 

"Lakukan yang terbaik, Mizuki-chan." 

Dia tampak sangat bahagia karena alasan yang tidak bisa dijelaskan. Biasanya, dia akan 
menunjukkan ekspresi jijik karena memilihku daripada Kanda-san yang sangat atletis ... 

Dan kemudian, saya menyadari sesuatu-- 

Apa Yoshii-kun tidak tahu kalau aku buruk dalam olahraga ...? 

"..." 

Saat aku memikirkannya, aku merasa kedinginan. 

Itu benar! Yoshii-kun belum sekelas denganku sampai sekarang! Tentu saja dia tidak tahu 
seberapa buruk saya dalam olahraga! 

"Ah, waah ..." 

Apa, apa yang harus saya lakukan !? Kita tidak bisa bertukar di sini. Jika kita kalah karena 
aku dan Yoshii-kun membenciku ...! 

... An, bagaimanapun, aku harus minta maaf dulu! 

"Er, erm, Yoshii-kun." 

"Ngomong-ngomong, Mizuki-chan." 

"Sebenarnya, aku sangat buruk dalam olahraga--" 

"Tentang Reika-chan barusan." 

"Aku pasti akan menjatuhkan semua orang--" 

"Mari kita singkirkan dia dulu, oke?" 

".........Iya?" 
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Kata-kata tak terduga ini membuatku menjerit dadakan. Reika-chan ... dia sedang 
membicarakan Kanda-san ... kan? 

"Nah, singkirkan dia, seperti ...?" 

"Ah, tentu saja kita tidak akan bertengkar. Aku sedang membicarakan tentang dodgeball." 

"Saya tahu itu!" 

Mau tak mau aku meninggikan suaraku. 

Ini Kanda-san yang kita hadapi di sini !? Sifat atletisnya tidak akan kalah dari anak laki-laki 
mana pun. Bagaimana cara kita melenyapkannya !? 

Saat aku panik-- 

"Aku akan mengoper bolanya padamu. Lempar dia sebanyak yang kau mau." 

Yoshii-kun tersenyum saat dia berkata padaku. 

Saat saya menatap wajah yang tersenyum ini, saya benar-benar tidak bisa mengatakan 
'Saya tidak bisa melakukannya'. 

Tetapi jika saya tidak mengatakan demikian ... 

"Yoshii-kun, aku ..." 

Bahkan jika saya mendapatkan bola, saya tidak akan bisa melempar bola dengan kuat ... 

"Mari kita mulai-- Grup A dan Grup B, melangkah ke lapangan!" 

Suara guru berdering. Sepertinya grup Yoshii-kun adalah grup B, jadi kami harus 
menginjak lapangan sejak awal. 

"Jadi begitulah adanya. Terus lihat aku." 

"Ah." 

Yoshii-kun melangkah ke lapangan tanpa mempedulikan rasa kurang percaya diriku. Apa 
yang harus saya lakukan ... Saya belum mengatakan kepadanya bahwa saya buruk dalam 
olahraga ... 

"Kalau begitu kita akan memilih pengadilan melalui batu-gunting-kertas." 

Guru mengatakan ini, dan pertandingan dimulai. 

Dalam hal ini, saya hanya bisa melakukan apa yang dia katakan. 
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"Lihat Yoshii-kun, lihat Yoshii-kun, lihat ..." 

Aku terus mengulang kata-kata ini dan menatap Yoshii-kun dengan serius. 

Sejak awal, saya terus mengikuti apa yang dia katakan, dan menatapnya seolah-olah hidup 
saya bergantung padanya-- "... Luar biasa ..." 

Dan saya tercengang saat menatapnya. 

Dia dengan lembut mengambil bola yang terlempar di kakinya dan melempar bola tajam, 
mengenai lawan. Saat saya memikirkan hal itu, dia menciptakan peluang lain untuk rekan 
setimnya lewat. Yoshii-kun sangat mempesona, sangat aktif di lapangan meskipun saya 
tidak ingin melihatnya. 

"Ini, Mizuki-chan." 

"--Eh?" 

Nama saya dipanggil, dan saya melihat ke atas, hanya untuk melihat bola terbang tepat ke 
arah saya. Ah! Apakah ini momen ketika Yoshii-kun mengatakan bahwa dia akan mengoper 
bolanya padaku ...!? Saya, saya harus menangkapnya! 

"Wa, wa!" 

Saya panik, dan tidak bisa memegang bola dengan benar. 

Boing boing, bola melambung lembut ke lapangan lawan. 

"Kukuku ..." 

Kanda-san tersenyum saat dia berdiri di lapangan seberang. Itu adalah kesalahan saya 
bahwa bola memantul ke sisi itu ... 

"Sangat menyesal!" 

Aku menundukkan kepalaku ke Yoshii-kun. Apa yang saya lakukan ... dia sudah 
mengatakan bahwa dia akan mengoper bola kepada saya ... 

Namun, Yoshii-kun tidak mempermasalahkan tentang nona saya, 

"Jangan khawatir. Kami akan segera mendapatkan bolanya kembali." 

Dia tersenyum saat mengatakan itu, dan berjalan ke arah lawan. 

"Heyah!" 

Bola dilempar ke arah Yoshii-kun dari jarak dekat. Jika itu saya, saya pasti akan tersingkir 
jika bola secepat itu terbang tepat ke arah saya. 
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"Niheehee. Sayang sekali." 

Yoshii-kun dengan mudah menangkap bola. 

Kali ini, bola berada di pihak kami, dan itu adalah peluang karena lawan berada tepat di 
depan kami. 

"Lihat ini. Kembali padamu!" 

"Wa, waahh !? Bahaya!" 

Saat Yoshii-kun bersiap untuk melempar, semua orang di sisi lain berlari seperti laba-laba 
di depannya. 

Saat ini, 

"Ini, Mizuki-chan. Tolong." 

Dia pura-pura membuangnya, tapi dia benar-benar melempar bola ke saya dengan 
kecepatan yang bisa saya tangkap. 

"Wa ..." 

Saya hampir tidak berhasil menangkap bola, dan berdiri tepat di depan saya adalah Kanda-
san, yang mengira bahwa bola itu pasti tidak akan dilemparkan ke arah saya karena dia 
tetap tidak bertahan-- "Ayo, Mizuki-chan!" 

Saya mendengar suara Yoshii-kun. 

"Ya, ya." 

Aku menatap Kanda-san, yang terlihat sangat terkejut, dan melempar bola dengan semua 
yang kumiliki. 

Bola terbang keluar, mengenai kaki Kanda-san, dan mendarat di lantai. 

""Ah..."" 

Kanda-san dan suaraku berbarengan. 

Itu memukul ...? A, aku memukul Kanda-san ...? 

"OK saya mengerti!" 

Bola memantul kembali setelah mengenai Kanda-san, dan rekan satu tim mengambilnya. 

"Aki-kun, ke kamu!" 
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"Baik!" 

Yoshii-kun menerima bola dari operan rekan satu timnya, dan pada saat itu, memukul 
orang yang tersisa. 

"Tim B menang!" 

Pemain terakhir di sisi lawan tertabrak, dan guru menyatakan akhir pertandingan ini. 

Saat semua orang bersorak, Yoshii-kun melihat ke arahku. 

"Di sini, Mizuki-chan. Tanganmu." 

"Eh? Eh? Seperti ini?" 

Aku mengulurkan tanganku tanpa mengerti kenapa, 

"Pekerjaan yang baik!" 

Yoshii-kun mengatakan itu sambil menepuk tanganku. 

"Ah..." 

Tangan yang tumpang tindih memiliki sedikit kehangatan di dalamnya. 

"Hei, Aki-kun! Kamu terlalu licik untuk meminta bantuan gadis seperti itu!" 

"Hehe! Bagaimanapun juga kita menang!" 

Teman Yoshii-kun di tim lawan mengatakan itu, dan Yoshii-kun lari. 

Saat aku tetap di sana, aku melamun saat aku mengepalkan tanganku yang menyentuh 
tangan Yoshii-kun. 

☆ 

"Dengarkan aku, sesuatu yang sangat menakjubkan terjadi hari ini!" 

Setelah pertemuan wali kelas selesai, kami bisa pulang. 

Aku buru-buru mengemasi tasku, dan lari ke pondok kelinci. 

"Aku memukul Kanda-san saat kita bermain dodgeball hari ini!" 

Ketiga kelinci itu adalah yang mendengarkan saya, dan mereka memberi saya "Apa untuk 
waktu makan?" lihat, tapi saya begitu bersemangat sehingga saya tidak menyadarinya dan 
langsung memeluk kelinci terkecil. 
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"Dan aku satu grup dengan Yoshii-kun. Aku bekerja dengannya!" 

Itu adalah sesuatu yang terjadi di pagi hari, tetapi kegembiraan saya tidak mereda bahkan 
setelah sekolah. 

Bagi saya, yang biasanya langsung dipukul dan memetik bola, apa yang terjadi hari ini 
benar-benar berkesan. 

"Hmmm , haruskah aku menulis entri diary hari ini ?" 

Saya sangat senang saat saya mengusap kelinci dengan wajah saya. 

Kelinci merasa bahwa tindakan saya pada awalnya aneh, tetapi setelah dia mengerti bahwa 
ini adalah ekspresi cinta, dia menjilat wajah saya. 

Belakangan ini, aku mulai mengerti apa maksud otou-san ketika dia mengatakan bahwa 
'jika kamu ingin dicintai, kamu harus mencintai orang lain dulu'. Kelinci yang saya suka 
akan menanggapi saya dengan penuh kasih dalam cengkeraman saya. Karena saya senang, 
saya akan datang bahkan ketika itu bukan waktunya untuk tugas kami. 

"Yah, Yoshii-kun benar-benar hebat di dodgeball--" 

Saat saya ingin melanjutkan, kelinci itu melihat ke belakang. 

Aku mengikuti tatapannya dan melihat Yoshii-kun berjalan tepat ke arahku -- entah 
kenapa, jantungku berdegup kencang. 

"Kalau begitu, sekian dulu. Waktunya makan ~" 

Kelinci-kelinci itu mendengar bahwa ada makanan, dan dengan senang hati melompat 
berdiri. 

Yoshii-kun mendekati rumah, berhati-hati agar tidak menginjak kelinci saat dia membuka 
pintu dan masuk. 

"Kamu datang lebih awal, Mizuki-chan." 

"U, ya, yah ... aku ingin melihat anak-anak ini lebih awal." 

Saya tidak berbohong. Saya benar-benar ingin melihat mereka lebih awal, tetapi saya akan 
merahasiakan apa yang saya katakan sebelumnya. 

"Begitu. Kelinci-kelinci itu memang lucu, bukan?" 

"Iya." 

Saya sedikit senang karena saya memiliki pemikiran yang sama dengan Yoshii-kun. 
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"Arre? Apakah yang ini laki-laki?" 

"Tidak. Itu ibunya. Yang ini dengan ekor yang lebih besar adalah ayahnya." 

Di antara 3 kelinci itu, salah satunya adalah ayah berusia 4 tahun, salah satunya adalah ibu 
berusia 3 tahun, dan yang saya suka adalah seorang gadis muda yang berusia kurang dari 
satu tahun. 

"Lalu, yang ini?" 

"Ini gadis bungsu." 

Ketiga kelinci tersebut memang terlihat sama, namun mereka memiliki ciri khas masing-
masing. Saya bangga bisa membedakan mereka satu sama lain hanya dari gerakan mereka. 

"Bukankah yang ini tampak agak mengkhawatirkan kita? Ia telah memiringkan kepalanya 
ke arah kita." 

"Itu kebiasaannya. Lucu, bukan?" 

"Begitu. Jadi itu sifat. Ini pasti lucu. Arre?" 

"Ada apa, Yoshii-kun?" 

"Mizuki-chan, ada rumput di rambutmu." 

"Eh?" 

Kata Yoshii-kun sambil menatapku. Ada rumput di rambutku? Saya pikir anak itu 
menendangnya ke rambut saya ketika saya memeluknya. " 

"Eh ... apa masih di sana?" 

"Ahaha, itu di sisi lain. Aku akan membantumu melepasnya." 

Yoshii-kun mendekatiku dan mengulurkan tangannya. 

Tangannya menyentuh saya. Itu adalah tangan yang menyentuh tanganku saat kami 
bermain dodgeball. 

Saya menyadari ini, dan tersipu saat saya membeku. 

"Oke, aku melepasnya ... Mizuki-chan?" 

"FUAAH !?" 

Saya menjerit yang tidak saya duga. Ap, kenapa !? Kenapa wajahku panas sekali? 
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"Ada apa? Apa kamu merasa tidak enak badan?" 

"Ini, tidak apa-apa, tidak sama sekali ...!" 

"??? Kamu sangat aneh di sini, Mizuki-chan." 

Yoshii-kun memiringkan wajahnya saat dia melihat wajahku yang benar-benar memerah. 

Di kakinya, kelinci berumur satu tahun itu memiringkan kepalanya ke arah yang sama. 

☆ 

"Selamat pagi." 

Yoshii-kun melambai padaku saat dia masuk ke kelas. 

"Selamat pagi ~ Aki-kun." 

"Selamat pagi. Kamu lebih lambat dari biasanya hari ini." 

"Un, yah, onee-chan ..." 

"Apa? Apakah kamu melakukan sesuatu yang membuatnya marah?" 

Sejak kami bertukar kursi di masa lalu, kursiku semakin jauh dari Yoshii-kun. Kami dulu 
bisa menyapa satu sama lain ketika kami duduk dekat satu sama lain ... 

Pada saat-saat seperti ini, saya akan membenci diri sendiri karena terlalu banyak berpikir. 
Mengapa saya tidak bisa mengumpulkan keberanian saya? Seseorang seperti saya tidak 
manis, buruk dalam olahraga, dan jika saya memiliki sifat baik seperti menjadi sangat 
positif ... 

"Selamat pagi, Akihisa-kun. Ada apa? Apa yang terjadi?" 

"Ah, Reika-chan. Selamat pagi." 

Dan gadis yang benar-benar kebalikan dari diriku, cantik, supel, atletis -- Kanda-san 
menyapa Yoshii-kun. 

"Tidak terlalu besar di sini," 

"Ya ya -- ahaha! Akihisa-kun, ada apa?" 

"Eh? Ada apa?" 

"Kepalamu! Di belakangmu!" 

"Eh?" 
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Yoshii-kun buru-buru melihat ke belakang, dan menemukan ada pita rambut lucu di 
belakang kepalanya yang akan dikenakan para gadis. 

"Ahaha! Apa itu, Aki-kun?" 

"Aki-kun, kau dikerjai!" 

"Kamu manis, Akihisa-kun ♪" 

"Ah ...! Onee-chan pasti melakukan itu." 

Yoshii-kun meraih ke belakang kepalanya untuk menurunkan dekorasi. Semua orang 
menatapnya dan tertawa. 

"Ah. Lucu sekali ~" 

"Lucu sekali di sana." 

"Aku sama sekali tidak menganggapnya lucu!" 

"Ahaha, begitu?" 

"Maaf maaf." 

"Tapi Aki-kun, kenapa onee-chan melakukan itu padamu?" 

"Yah, aku tidak tahu tentang itu, tapi onee-chan jelas tidak terlihat senang." 

"Itu artinya kamu pasti melakukan sesuatu lagi, Aki-kun." 

"Kamu tidak bisa memikirkan apa pun?" 

"Unn ... dia bertanya padaku 'apa yang terjadi dengan kue yang kamu buat?', Dan aku 
berkata 'Aku memberikannya kepada seorang gadis di kelas', dan dia tidak senang tentang 
itu ..." 

"Apa onee-chan ingin makan kue yang kamu buat?" 

"Tapi onee-chan tidak suka yang manis-manis ..." 

"Bukan itu masalahnya. Onee-chan benar-benar menyedihkan di sana ..." 

"Akulah yang harus dikasihani di sini. Aku punya air asin untuk sarapan pagi ini!" 

"Air asin untuk sarapan? Ahaha, itu benar-benar luar biasa!" 

"Itu tidak lucu sama sekali! Siapa yang bisa hidup hanya dengan air asin !?" 
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"" "AHAHAHAHAHA !!!" "" 

Tawa meledak pada saat itu. 

Selalu seperti ini di sekitar Yoshii-kun. Semua orang senang, dan Yoshii-kun juga 
tersenyum penuh semangat. 

Itu bagus ... dia memiliki begitu banyak hal yang tidak aku miliki ... 

"Hm ~? Aku ingin tahu untuk siapa Akihisa-kun membuat kue ini yang menyebabkan dia 
berakhir seperti ini ~" 

Di tengah tawa, Kanda-san berbisik sambil menatapku. 

☆ 

Kelinci-kelinci itu terus menggigit rumput di depanku. 

Selama waktu merawat hewan peliharaan sepulang sekolah, saya menghabiskan waktu 
sendirian dengan kelinci. 

Saya meletakkan makanan yang jatuh kembali ke dalam nampan, dan kelinci betina dengan 
senang hati menjilat tangan saya. Saya tidak bisa membantu tetapi menyeringai saat ini. 

"Bagus, anak-anak." 

Aku menepuk punggung kelinci yang kembali memakan makanan dari nampan. Kelinci 
kemudian memiringkan kepalanya dan mengeluarkan suara lembut. Kelinci akan membuat 
suara ketika mereka senang atau marah, dan saya hanya mengetahui itu sebagai anggota 
yang merawat hewan peliharaan. 

Awalnya, saya ingin berhenti dari pekerjaan menjadi anggota pemeliharaan hewan 
peliharaan, tetapi saya sangat menyukai pekerjaan ini. Setiap hari, saya menantikan waktu 
tugas yang terjadi setiap minggu. Kelinci-kelinci itu sangat lucu, dan ... Yoshii-kun memiliki 
tugas juga. 

Namun, 

"Apa Yoshii-kun melupakan tugas hari ini?" 

Aku menepuk punggung kelinci saat aku berkata. Tugas hari ini diganti dengan hari lain 
karena kelas lain harus pergi ke sekolah lain hari ini, jadi Yoshii-kun mungkin lupa karena 
ini. 

"Itu sangat disayangkan..." 

Aku berbisik saat aku menggaruknya dari belakang telinga. 
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Kelinci itu mungkin merasa nyaman karena mengeluarkan suara lembut. 

Setelah merawat mereka dengan baik, saya menyimpan peralatan kebersihan dan menutup 
pintu pondok kelinci. 

"Bye bye. Aku akan kembali." 

Saya mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke kelas untuk mengambil tas. 

"...- chan, menurutmu Kojima-san lebih baik? 

"Ehh, tapi dia sering main-main." 

"Aku juga tidak tahan dengannya." 

Saya kembali ke kelas, dan mendengar suara-suara itu dari dalam. Kemungkinan besar, 
masih ada beberapa orang yang mengobrol di dalam kelas. 

Aku membuka pintu dan masuk tanpa suara. 

Seperti yang diharapkan, yang ada di dalam adalah teman sekelasku -- kelompok 4 Kanda-
san di kelas. 

"Reika-chan, jadi milikmu?" 

"Ya, Akihisa-kun." 

"Oh saya mengerti!" 

"Dia sangat keren, kan? Seperti saat kelas olahraga." 

"Baik?" 

Saya mendengar nama yang saya khawatirkan, dan segera melihat ke atas. 

Dan mataku bertemu mata Kanda-san saat kelompoknya menatapku. 

"..." 

Kanda-san menyipitkan matanya saat dia tersenyum dan bertanya, 

"Hey, Plain Lover-san, siapa yang paling kamu suka?" 

"Ya, ya?" 

Pertanyaan yang tidak terduga ini membuat saya panik. 

"Apakah Anda memiliki seseorang yang Anda sukai?" 
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"Tidak, aku, yah, tidak ..." 

Saya tidak begitu mengerti apa artinya menyukai seseorang ... dan, saya tidak berpikir 
bahwa hal semacam ini harus dikatakan kepada orang lain ... 

"Apa masalahnya di sini? Katakan ~" 

"Kami ingin tahu juga." 

"Ya, terlalu licik jika kamu tidak memberi tahu kami setelah mendengar kami ~" 

"Eve, meski kamu bilang begitu ..." 

Saya tidak mendengar banyak, dan sejak awal saya tidak ingin mendengar mereka ... 

Kanda-san berkata saat dia melihat bahwa aku tidak mau bicara, 

"Yah, itu -- tidak ada. Jika kamu tidak memilikinya, biarlah." 

"Eh?" 

Dia melepaskanku begitu saja? Saya pikir dia akan melanjutkan ini lebih jauh. 

"Kupikir kamu akan mengatakan Akihisa-kun, tapi bagus jika bukan itu masalahnya." 

"Eh? Apa masalahnya dengan itu. Kamu pasti akan menang jika dibandingkan dengan Plain 
Lover." 

"Ya ~ kamu kurus dan imut, Reika-chan." 

Kata-kata ini menyakiti saya. 

Saya memang merasa seperti ini secara pribadi, tetapi sangat sedih mendengar kata-kata 
ini diucapkan langsung kepada saya. Aku gemuk, dan sama sekali tidak manis ... 

Saat aku terlihat sedih, Kanda-san dan yang lainnya melanjutkan, 

"Kita tidak bisa mengatakan itu. Lagipula anak laki-laki adalah anak-anak. Jika kau berkata 
begitu--" 

"Ah, yah, anak laki-laki lain akan menjauh darinya." 

"Sangat disayangkan Akihisa-kun diejek oleh anak laki-laki lain." 

"Apalagi saat dia terlibat dengan Plain Love, kan?" 

Ah... 
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Saat aku mendengar kata-kata yang diucapkan kelompok Kanda-san, aku ingat. 

Memang benar bahwa anak laki-laki yang berbicara dengan gadis-gadis itu akan diejek. Jika 
itu yang akan terjadi ketika dia berbicara kepada saya, saya bertanya-tanya apa yang akan 
terjadi jika dia menyukai saya ... 

"Tapi apakah Akihisa-kun sangat menyukai Plain Lover?" 

"Cepat dan katakan, tahu?" 

Mereka bertanya lagi padaku. 

Aku punya perasaan ragu karena tidak ingin membuat masalah bagi Yoshii-kun, merasa 
malu karena aku ingin merahasiakan ini, dan juga ... Aku sedikit bangga padaku. 

Perasaan ini saling terkait satu sama lain, dan sebelum saya menyadari ini, saya berteriak. 

"SAYA -- SAYA TIDAK SUKA YOSHII-KUN SAMA SEKALI!" 

Saya tidak tahu mengapa saya harus mengatakannya pada saat itu. 

Meskipun itu hanya beberapa saat lebih awal atau lebih lambat, meskipun itu hanya sedikit 
lebih lembut Kemudian-- "Ah ... erm ... apa aku mendengar sesuatu yang seharusnya tidak 
kudengarkan ...?" 

Dan kemudian, Yoshii-kun tidak akan mendengarnya. 

"A, Akihisa-kun? Kenapa?" 

"Apa kau tidak kembali?" 

"Aku ingat kalau aku punya tugas merawat hewan peliharaan, jadi aku bergegas kembali ... 
tapi sepertinya sudah selesai. Maaf, Mizuki-chan." 

Yoshii-kun menundukkan kepalanya ke arahku, tapi aku benar-benar bingung-- 

"...!" 

Aku mengambil tasku dari meja, dan lari dari kelas tanpa menoleh ke belakang. 

"Ah! Mizuki-chan!" 

"Lupakan saja, Akihisa-kun. Jangan repot-repot dengan Plain Lover-san." 

"Benar benar. Kekasih-san biasa tidak menyukaimu, jadi itu tidak penting kok." 

"Ngomong-ngomong, Akihisa-kun, bisakah kamu berbicara denganku sebentar?" 
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"..." 

"??? Ada apa, Akihisa-kun?" 

"... Tentu, aku juga ingin mengatakan sesuatu padamu, Reika-chan." 

☆ 

Setelah kejadian itu, saya menjalani hari-hari dalam keadaan linglung. 

Karena itu, saya tidak memperhatikan bahwa semua orang berhenti memanggil saya 
'Kekasih Biasa' dari titik tertentu. 

"Ada apa, Yuki-chan?" 

Sekarang, bahkan teman-temanku yang sering memanggilku 'Mizuki-chan akan 
memanggilku Yuki-chan. Saya pikir itu berasal dari 'Mizuki-chan → Zuki-chan → Yuki-
chan[16] 

"Kanda-san dan yang lainnya mulai memanggilmu seperti itu dulu." 

Dan saya hanya bisa mendapatkan jawaban ini ketika saya bertanya tentang bagaimana 
nama panggilan ini muncul. 

Kelompok Kanda-san; Saya mulai memikirkan lebih dalam saat saya mendengar tentang 
ini. Apa mereka memanggilku Yuki-chan karena aku terlihat gendut seperti manusia salju, 
atau ... 

"Kamu tidak terlihat baik-baik saja akhir-akhir ini, Yuki-chan. Apa yang terjadi?" 

"Tidak, tidak apa-apa." 

Teman-teman saya khawatir, jadi saya menjawab mereka dengan wajah tersenyum. Itu 
bukan apa-apa di tempat pertama. 

"Kalau begitu, saya akan pergi untuk tugas merawat hewan peliharaan saya." 

"Ah, oke. Sampai jumpa, Yuki-chan." 

Saya mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman saya yang sedang menuju rumah, 
dan lari ke rumah kelinci. 

Aku membuka gerbang berkarat dan masuk. Kelinci-kelinci itu berlari mendekat, melihat 
apakah itu aku. 

"Halo yang disana. Bagaimana perasaanmu?" 
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Saya menyapa kelinci yang melompat di sekitar saya. Kelinci-kelinci itu tampak senang saat 
mereka menjerit. 

"Aku akan bersih-bersih sekarang, jadi tunggu makanannya, oke?" 

Saya menempatkan kelinci yang melompat keluar dari gubuk satu per satu, membersihkan 
bagian dalam gubuk, mengganti air, rumput tempat tidur, dan akhirnya, saya menyajikan 
makanan yang telah lama ditunggu-tunggu oleh kelinci. Mereka dengan senang hati 
menggigitnya. 

Biasanya, saya akan membelai punggung mereka ... tetapi hari ini, saya mulai berpikir 
tanpa berpikir. 

"SAYA -- SAYA TIDAK SUKA YOSHII-KUN SAMA SEKALI!" 

Kata-kata yang sama terus berulang di benak saya. 

Saya sangat menyesalinya, dan saya sedih karenanya. 

Aku benar-benar mengatakan itu kepada Yoshii-kun yang baik, dan yang terburuk, dia 
secara pribadi mendengarnya ... 

Dia pasti membenciku sekarang. 

Yoshii-kun baik, dan sampai sekarang, dia belum menunjukkannya, tapi dia sangat 
membenciku di dalam hatinya. Siapapun akan marah ketika seseorang seperti saya 
mengatakan 'Saya tidak suka' tentang mereka. 

"Aku tidak menyangka akan mengatakan hal-hal yang menyakitkan seperti itu kepada 
Yoshii-kun." 

Sebelumnya, saya akan merasa senang setiap kali dia menelepon saya, tetapi sekarang, 
saya terus menghindari matanya. Saya tidak dapat melakukan tugas merawat hewan 
peliharaan yang biasanya saya harapkan karena saya dirawat di rumah sakit dari waktu ke 
waktu, dan dia harus merawat hewan peliharaan sendirian. Saat ini, saya tidak tahan 
sendirian dengan Yoshii-kun. 

"Haa ..." 

Ada pepatah mengatakan bahwa kebahagiaan akan hilang jika aku menghela nafas. Kalau 
begitu, saya kira tidak ada kebahagiaan, sekecil apapun itu, yang akan menimpa saya pada 
akhirnya. Saya praktis menghela nafas setiap kali saya bernapas. 

Saat saya merasa tertekan, saya merasakan sentuhan lembut di kaki saya. 

Sadar akan hal ini, saya melihat ke atas, dan melihat seekor kelinci menggosok dirinya di 
kaki saya. Itu adalah gadis termuda yang selalu memiringkan kepalanya. 
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"..." 

Aku berjongkok tanpa berkata-kata untuk menepuk punggungnya, dan kelinci lainnya, saat 
melihat reaksiku, memiringkan kepala mereka dan berteriak 'Nu' sebelum kembali 
menggigit makanan mereka. 

Apakah mereka menghibur saya? 

Pikirku sambil menatap kelinci yang sedang makan, sesekali menatapku. 

"Jika Anda ingin dicintai, Anda harus mencintai orang lain dulu." 

Seperti yang dikatakan otou-san, begitu aku mulai mencintai kelinci, kelinci juga 
mencintaiku. 

Namun, dalam hal itu-- 

"Saya akan dibenci jika saya mengatakan bahwa saya tidak suka, saya kira ..." 

Pikiran ini terus berputar-putar di benak saya. 

"Aku tidak ingin mengatakan itu sejak awal ..." 

Kekuatan dan kebahagiaan saya keluar dari mulut saya dengan desahan itu. 

Dan dua minggu kemudian saya demam dan dirawat di rumah sakit. 

☆ 

Saya kira itu benar ketika mereka mengatakan bahwa penyakit datang dari pikiran. 

Pada suatu pagi seminggu yang lalu, saya bangun, mengetahui bahwa saya demam, dan 
mengambil cuti sakit, tetapi demam itu tidak kunjung reda. Keesokan harinya, saya pergi ke 
rumah sakit yang sering saya datangi. 

Saat ini demam saya sudah agak mereda, tetapi karena saya masih harus menjalani banyak 
tes dan pengobatan, oleh karena itu saya terus dirawat di rumah sakit. 

Sepertinya sistem kekebalan tubuh saya sedikit lebih lemah. Dokter di rumah sakit 
mengatakan 'ketika Anda sudah dewasa, Anda tidak perlu datang ke rumah sakit'. 

Saya sudah terbiasa melihat kamar rumah sakit ini. 

Di dalam ruangan putih bersih yang tidak menyenangkan ini, ada tempat tidur besar dan 
kursi untuk diduduki oleh para tamu. Di atas meja di samping tempat tidur, ada bunga 
okaa-san diletakkan di sana, dan ada juga kartu pos yang ditulis teman sekelasku saat aku 
dirawat di rumah sakit. 
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"Cepat sembuh, Kawai Nene" 

"Ayo keluar dan bermain saat kamu sudah pulih! Yoshino Shinobu. " 

"Banyak hal terjadi. Maaf, mohon jaga dirimu. Kanda Reika. " 

Di antara kata-kata penyemangat semua orang, ada satu baris dari Kanda-san. 

Juga- 

"Aku pasti akan mengunjungimu --- Yoshii Akihisa." 

Diantara surat-surat yang dikirim, ada pesan Yoshii-kun juga. 

"..." 

Setelah melihat ini, aku bertanya-tanya apakah Yoshii-kun peduli dengan kata-kata yang 
kukatakan tentang dia, atau lebih tepatnya, aku ingin tahu apakah dia melupakan 
semuanya... 

Atau lebih tepatnya, mungkin aku bisa mengatakan bahwa 'Yoshii-kun tidak pernah 
memikirkanku sejak awal'. Saya mungkin hanya renungan untuk Yoshii-kun. 

"Seperti yang diharapkan, seseorang yang imut dan energik seperti Kanda-san lebih baik 
dariku..." 

Di masa lalu, dia akan memberikan beberapa penampilan buruk kepada saya, tetapi dia 
tidak akan melakukannya baru-baru ini. Dia bahkan menulis permintaan maaf di kartu pos 
dan mengkhawatirkan saya. 

"Kanda-san sangat bagus... dan sangat energik, atletis, imut, lembut..." 

Saya tidak bisa mencocokkannya dalam segala hal. 

Selain itu, saya sama sekali tidak menyukai diri saya sendiri. Aku benci fakta bahwa aku 
tidak punya poin bagus, dan aku benci kalau aku terus ragu-ragu seperti ini. 

Aku ingin tahu apa yang Yoshii-kun rasakan ketika aku, orang yang menyebalkan 
mengatakan bahwa 'Aku tidak menyukainya'. Apakah dia merasa kaget, atau... 

"..." 

Semakin aku memikirkannya, semakin buruk perasaanku. 

"Oh ya. Saya harus belajar..." 

Saya membawa tas di samping tempat tidur saya dan meletakkan materi pelajaran di 
depan saya. Karena tubuh saya terasa lebih baik, saya harus bekerja keras untuk pelajaran 
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selama satu minggu yang telah saya lewatkan. Saya ingin bertemu dengan semua orang, 
meskipun ini hanya tentang studi... 

Tidak ada orang lain di dalam kamar bangsal. Saya terus mengerjakan buku penilaian 
matematika[17] sendirian di dalam, dan detak jarum detik jam terasa sangat keras. 

Dan kemudian, saya menemukan bahwa saya menulis jawaban yang salah. 

"Ah... aku mengisi kolom jawaban yang salah..." 

Saya tidak sengaja menulis jawaban yang seharusnya saya tulis di sisi kiri di sebelah kanan. 

Saya melihat ke belakang untuk melihat dari mana masalah itu muncul, dan ternyata saya 
menulis jawaban dari pertanyaan ke-4 di kolom yang salah. 

"Ahaha... ini tidak bagus..." 

Saya menghapus bagian yang saya tulis salah dengan penghapus dan menulis ulang 
jawabannya lagi. Dan kemudian, saat aku menggosok dengan penghapusku, halaman di 
buku penilaian robek karena mengeluarkan suara yang mengganggu. 

"Sungguh, aku tidak bisa melakukan apapun..." 

Mengapa saya begitu tidak berguna apa pun yang saya lakukan? Saya sangat murung, tidak 
imut, sangat lemah, dan bahkan tidak bisa mengerjakan matematika dengan baik... 

"UU UU..." 

Segala macam perasaan membengkak di hati saya, dan air mata keluar dari mata saya. 

Untung tidak ada yang melihat, dan saya terus menangis saat mengerjakan pertanyaan. 

☆ 

Keesokan harinya, jam 8 malam. 

Waktu berkunjung telah usai, dan okaa-san bangun untuk pulang. 

"Kalau begitu, Mizuki-chan, aku akan kembali berkunjung besok." 

"Un, terima kasih telah membawa bukunya ke sini, okaa-san." 

Saya berterima kasih kepada okaa-san karena telah membawakan buku untuk saya. 

Saya sering bercerita tentang betapa lucunya kelinci di sekolah ketika saya di rumah, jadi 
okaa-san membelikan saya buku berjudul "How to main Rabbits". Mungkin dia akan 
mengizinkan saya memelihara kelinci di rumah. 
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"Ngomong-ngomong, seorang anak laki-laki membeli buku yang sama ketika saya membeli 
buku ini. Apakah saat ini tren memelihara kelinci? " 

Okaa-san mengatakan ini sebelum dia kembali. 

Saya akan senang jika itu masalahnya. Kelinci kecil itu sangat lucu. 

"Tubuhmu sedang pulih sekarang, tapi jangan begadang." 

"Oke ~" 

Okaa-san meninggalkan pengingat terakhir ini saat dia berjalan keluar dari rumah sakit. 

Ditinggal sendirian di ruang pasien, saya buru-buru meraih "Cara memelihara Kelinci". 
Alangkah baiknya jika ada tulisan cara membuat kelinci senang di atasnya, sehingga saya 
bisa mencobanya saat saya pergi ke sekolah. 

Di buku-buku tersebut terdapat hal-hal mendasar seperti "Hal-hal penting untuk 
mengasuh", "hal-hal yang tidak bisa mereka makan", dan juga informasi yang lebih 
mendalam seperti "cara bermain bersama" dan "Bagaimana tidak untuk dibenci". 

"Eh... jadi kelinci suka menggali lubang... Aku tidak tahu itu." 

Kalaupun tidak ada kotoran, mereka suka bermain-main dengan barang yang diberikan 
kepada mereka seperti kertas tisu. 

Saya benar-benar ingin mencoba segala macam hal dengan anak-anak di sekolah pada saat 
ini. 

Saya tidak dapat membantu tetapi melanjutkan membaca, dan melihat bab "Penyakit 
kelinci". 

"Gejalanya mungkin agak parah saat Anda mengetahui bahwa kelinci sakit. Anda harus 
melihat gejala awal. " 

Kata-kata ini membuat hatiku tegang. Saya tidak pernah menyangka anak-anak itu bisa 
sakit. 

"Tapi setiap orang memiliki nafsu makan yang baik, dan mereka melompat-lompat dengan 
penuh semangat. Seharusnya tidak apa-apa, kan...? " 

Gejala yang tertera mirip dengan manusia, seperti demam, nafsu makan hilang, diare, dan 
anak-anak tersebut tidak pernah menunjukkan gejala tersebut. 

"Untunglah. Sepertinya mereka baik-baik saja... " 
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Saya terus membaca gejala yang tidak cocok, dan menepuk dada saya sambil melanjutkan. 
Namun, baris terakhir yang terdaftar "Selain itu, kelinci mungkin menderita penyakit yang 
disebut 'torticollis'." 

Torticollis, saya belum pernah mendengar penyakit ini sebelumnya. 

"Torticollis merupakan penyakit yang disebabkan adanya masalah pada organ pengatur 
keseimbangan kelinci. Penyakit utama akan melibatkan telinga bagian dalam dan infeksi 
telinga tengah. Terkadang, hal itu mungkin disebabkan oleh parasit yang merusak otak. " 

Masalah, penyakit, kerusakan otak. 

Saya tidak bisa menahan nafas ketika saya membaca kata-kata mengerikan yang ada di 
depan saya. 

Tidak apa-apa, mereka masih energik, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka... 

Gejala-gejalanya antara lain berjalan tidak stabil, tersandung, kepala sering miring, dan 
sebagainya. 

"Eh...?" 

Memiringkan kepala, setelah disebutkan, aku ingat gadis termuda yang berusia kurang dari 
satu tahun. 

"Penyakitnya akan berkembang berdasarkan ukuran tubuh, dan terkadang, bisa mati 
dalam waktu singkat." 

Anak itu telah memiringkan kepalanya berulang kali untuk waktu yang lama, ke arah yang 
sama berulang kali. 

"Begitu Anda menemukannya memiringkan kepalanya, Anda harus membawanya ke klinik 
spesialis." 

Saya telah dirawat di rumah sakit selama seminggu, dan sudah 3 minggu yang lalu sejak 
terakhir kali saya melihat anak itu. 

"Bukankah yang satu ini tampak agak mengkhawatirkan kita? Ia telah memiringkan 
kepalanya ke arah kita. " 

"Itu sifatnya. Itu lucu, bukan? " 

Itu bukan kebiasaan, itu sakit...! 

Saya merasa marah atas kebodohan saya. Itu karena saya pikir saya tahu tentang 
segalanya, dan saya tidak menyadarinya saat itu...! 
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"Gejalanya mungkin agak parah saat Anda mengetahui bahwa kelinci sakit. Anda harus 
melihat gejala awal. " 

Saya teringat kalimat pembuka dalam bab ini. 

Masalah, penyakit, kerusakan otak --- kematian. 

Mungkin akan terlambat jika saya tidak terburu-buru. 

"Hal semacam itu tidak mungkin...!" 

Saya mengucapkan kata-kata ini yang sebenarnya tidak saya dengar. 

Gejalanya mungkin agak parah saat Anda mengetahui bahwa kelinci itu sakit. 

Kata-kata di buku itu membuatku semakin merasa tidak nyaman. 

Tanpa sadar, saya lari dari kamar kecil ke sekolah. 

☆ 

"..." 

Sekolah pada malam hari begitu sunyi dan gelap, tanpa jejak kehidupan. 

"Bagaimana mungkin..." 

Aku jatuh pincang di lantai saat aku melihat ke dalam rumah kelinci. 

Ayah dan induk kelinci sedang tidur nyenyak. Sedikit lebih jauh --- kelinci yang berumur 
kurang dari 1 tahun itu berbaring telungkup, tidak bergerak sama sekali. 

Saya tidak tahu apakah itu karena penyakitnya berkembang dengan cepat selama beberapa 
hari terakhir ini karena anak itu berbaring di atas handuk yang tidak terlalu dingin, 
bertindak sebagai tempat tidur. Jerami di atas nampan tersebar terpisah agar mudah 
dimakan. 

Namun kepedulian yang ditunjukkan oleh anggota komite pemeliharaan hewan peliharaan 
tidak berhasil sama sekali, dan anak ini tidur tanpa suara tanpa bernapas. 

"Mengapa...! Itu masih energik sebelum ini...! " 

Itu bahkan mendorong tubuh saya, dan menghibur saya ketika saya merasa sedih. Itu baru, 
3 minggu yang lalu...! 

Saya tidak memiliki harapan samar tentang apakah itu hanya tidur sambil menghadap ke 
atas. Saya tahu, tanpa memeluknya, bahwa dia mati di tengah malam. 
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"Mizuki-chan...?" 

Saat aku sedang melamun, seseorang memanggilku dengan namaku. 

Pemilik suara itu sedang memegang buku yang baru saja saya baca. 

"Yoshii... kun..." 

Kenapa dia disini, kenapa dia punya buku itu? 

Saya akan memiliki keraguan seperti itu di masa lalu, tetapi pada saat ini, saya hanya 
memiliki satu pikiran. 

-Itu kesalahan saya. 

Alasan mengapa anak ini meninggal adalah karena saya tidak menyadarinya. 

Ada begitu banyak tanda sebelum ini, tetapi saya tidak menyadarinya bahkan ketika dia 
memiringkan kepalanya. Jika saya telah memeriksanya dengan cermat, jika saya 
menemukannya lebih awal, itu bisa disimpan. 

Anak ini meninggal karena saya dirawat di rumah sakit. 

Jika saya telah menjalankan tugas saya sebagai perwakilan dan memberi tahu orang lain 
tentang bagaimana hal itu terus memiringkan kepalanya, mungkin dokter hewan mungkin 
bisa menyelamatkannya. 

Mengapa saya tidak bisa berbuat apa-apa. 

Saya memiliki tubuh yang lemah, saya suram, saya gemuk, tidak manis, dan atletis yang 
sangat buruk. Saya bahkan dapat menjawab dengan salah, dan saya tidak dapat menyadari 
bahwa kelinci yang saya cintai sedang sakit. 

"Mizuki-chan, tentang kelinci itu, maaf..." 

Yoshii-kun berkata kepadaku dengan nada prihatin. 

Itu sama untuk Yoshii-kun. Dia sangat baik kepada orang seperti saya, dan saya bahkan 
mengatakan 'Saya tidak menyukainya' setelah semua itu terjadi. 

Segala macam pikiran menjengkelkan berputar-putar di benak saya --- satu-satunya teman 
kecil yang akan menghibur saya saat ini tidak bisa lagi bergerak karena saya. 

"Mizuki-chan, kamu baik-baik saja...?" 

Hal-hal yang saya benci, hal-hal yang membuat saya sedih, dan hal-hal yang membuat saya 
kepahitan, semakin saya memikirkan tentang ini... 
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"AKU SUDAH CUKUP!! SEMUANYA... SEMUANYA !! " 

Aku berteriak tanpa memikirkan apapun dan lari dari tempat itu. 

☆ 

Saya tidak ingat bagaimana saya berlari. 

Sebelum saya menyadarinya, saya kembali ke kamar rumah sakit ketika lampu padam, dan 
saya membenamkan wajah saya di bantal sambil menangis. 

---Mengapa saya tidak bisa berbuat apa-apa? 

---Apa yang saya lakukan salah? 

---Mengapa aku begitu tidak berguna? 

Urutan kejadian yang tiba-tiba ini menyebabkan saya memiliki pikiran negatif. 

---Tidak peduli apa yang aku lakukan, orang sepertiku akan terus gagal. 

---Apakah saya adalah eksistensi yang mengganggu orang ketika saya mendekati mereka? 

---Jika memang begitu, apakah aku akan dibenci oleh semua orang selama sisa hidupku? 

Saya kehilangan teman kecil saya, dan saya tidak bisa berhenti membenci diri saya sendiri 
karena saya menangis untuk waktu yang agak lama. Perawat yang memeriksa kamar 
mungkin akan merasa kesal karena berbicara dengan saya, jadi saya menutupi diri saya 
sendiri dan terus menangis. 

Tenggorokan saya sakit, dan air mata saya mengering. 

Aku mengangkat kepalaku dengan lemah, dan melihat jarum jam menunjuk ke 11. 

"Aku seharusnya tidur sekarang..." 

Saya tidak merasa ingin tidur, tetapi saya harus melakukan ini. 

Okaa-san akan bermasalah jika tubuhku semakin melemah setelah larut malam. Aku tidak 
ingin okaa-san membenciku di sini... 

"Aku tidak ingin bermimpi malam ini, baik atau buruk ..." 

Saya tidak ingin mengalami rasa sakit dalam mimpi atau kesepian saat bangun. 

Aku memejamkan mata yang bengkak karena tangisan, menyelipkan selimut lagi pada 
diriku, dan pada saat ini Hachoo! 
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Telingaku tiba-tiba mendengar suara ini. 

"Eh...?" 

Aku menyeret tubuh tidurku dan melihat sekeliling. 

Suara ini, apakah seseorang bersin...? 

Apa itu dari kamar sebelah? Tapi dindingnya tidak terlalu tipis sehingga suara bersin bisa 
terdengar... 

Hachoo! 

Saat aku memikirkannya, aku mendengar suara itu lagi. 

Suara itu datang dari jendela besar yang menghadap ke halaman. 

Saya, yang sangat lelah karena menangis sehingga saya tidak bisa menoleh, tidak ingin 
memikirkan apa pun ketika saya turun dari tempat tidur dan menarik tirai ke samping. 

Dan kemudian, saya terkejut dan tidak bisa berkata-kata oleh pemandangan di luar jendela. 

"Mengapa...?" 

Ada pohon tinggi dan besar di luar jendela. 

Dan tubuh Yoshii-kun gemetar saat dia duduk di dahan. 
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"Yoshii-kun !?" 

Aku membuka jendela dan memanggil Yoshii-kun yang ada di luar. 

"Ah, Mizuki-chan, selamat malam." 

Yoshii-kun menyapaku seperti saat dia akan menyapaku saat aku dalam perjalanan ke 
sekolah. 

"Selamat malam bukan masalahnya di sini! Kenapa kamu di sana !? " 

Sebaliknya, saya bertanya balik dengan cara yang sangat bingung. 

Dan kemudian, Yoshii-kun menatap wajahku dan berkata. 

"Karena kamu terlihat sangat sedih, Mizuki-chan." 

Eh...? 

"Tahukah kamu? Lebih baik bersama orang lain saat ini. " 

Yoshii-kun berseri-seri saat dia terlihat berusaha menyemangatiku. Di sisi lain, aku 
menjadi semakin bingung karena tidak bisa memahami tindakan Yoshii-kun. 

Bersama orang lain... jadi dia duduk di pohon di luar larut malam, dalam cuaca yang sangat 
dingin, semua untuk ini !? 

Jika dia mengatakan bahwa dia ingin bersama, bukankah tidak ada artinya berada di luar 
tanpa aku sendiri menyadarinya!? 

Mengapa- 

"Kenapa kamu harus melakukan ini !? Tinggalkan saja aku sendiri! " 

Lebih baik melupakan seseorang seperti saya yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang hanya 
bisa menambah masalah orang lain! 

Menanggapi kata-kataku, Yoshii-kun berkata dengan tatapan tak percaya, 

"Eh? Mengapa saya harus meninggalkan Anda sendiri? " 

Mengapa? Kenapa di...! 

"Karena aku! Aku bilang aku sudah tidak menyukaimu, Yoshii-kun !? Apa kau tidak 
mendengarku mengatakannya saat itu !? " 

"Ya, aku memang mendengarnya." 
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"Kemudian-!" 

Maka kamu pasti akan membenciku--- 

"Tapi saya tidak keberatan tentang itu. Onee-chan selalu bilang kalau aku tidak populer di 
kalangan perempuan, dan juga--- " 

Yoshii-kun mempertahankan wajahnya yang selalu tersenyum sambil melanjutkan,  

"---Bahkan jika kamu tidak menyukaiku, Mizuki-chan, aku memang menyukaimu." 

 

Pada saat itu, semua kata yang keluar dari mulutku lenyap. 

'Suka' Yoshii-kun dan 'suka' saya berbeda. Saya tahu bahwa dia berbicara tentang suka di 
antara teman-teman. 

Namun meski begitu --- kata-kata ini sudah menjadi harta besar yang saya peroleh. 

"Ah, benar. Aku punya sesuatu yang ingin kuberikan padamu, Mizuki-chan. " 

Saat aku kehilangan kata-kata, Yoshii-kun dengan gesit menggunakan dahan untuk menuju 
ke jendela. 

Ini, hadiah semoga cepat sembuh. 

Kata Yoshii-kun sambil mengeluarkan sesuatu yang kecil dari sakunya. 

"... Kelinci, penjepit rambut...?" 

"Ya." 

Yoshii-kun mengangguk. 

"Kamu mungkin menjadi sangat tertekan melihat kelinci, Mizuki-chan... tapi anak itu pasti 
tidak akan menginginkan ini." 

Yoshii-kun berkata saat dia berada jauh dariku. 

"Jadi kuharap kau terus menyukai kelinci demi anak itu, Mizuki-chan." 

Dan kemudian, Yoshii-kun mengulurkan tangannya dan memasang jepit rambut kelinci ke 
rambutku. 

"Un. Kamu terlihat seperti 'Kelinci Salju', Mizuki-chan, seperti yang dikatakan semua orang. 
"[18] 
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Sekali lagi, dia menunjukkan wajah tersenyum yang paling kusuka. 

 

 
 [19] 

Setelah itu, 7 tahun telah berlalu. 

Aku berada di kelas yang berbeda dari Akihisa-kun setelah kami naik ke kelas lima, dan 
kami tidak pernah benar-benar punya waktu untuk berbicara satu sama lain setelah itu --- 
sampai tahun kedua kami di sekolah menengah. 

"Tapi banyak hal yang terjadi baru-baru ini..." 

Banyak hal terjadi satu demi satu, seolah-olah itu adalah make-up dari semua waktu yang 
hilang sekaligus. Aku melakukan banyak hal dengan Akihisa-kun, dan hubungan kami 
sekarang lebih baik dari sebelumnya. 

"Kepala Sekolah-sensei[20] bahkan berbicara tentang belajar di luar negeri... " 

Sungguh, begitu banyak hal yang terjadi sehingga saya semua bingung sekarang. 

"Hei, Akihisa-kun, apa yang harus aku lakukan...?" 

Aku secara tidak sengaja mengeluarkan suara lembut, dan kemudian--- 

---GACHAK 

"Mizuki-chan, aku akan mencuci baju. Apakah ada yang ingin Anda cuci--- " 

"Hiyaaaaaaahhhh !?" 

Okaa-san tiba-tiba masuk ke kamar. Saya, saya pikir jantung saya hampir berhenti! 

"Okaa-san! Bukankah aku sudah menyuruh untuk mengetuk pintu sebelum memasuki 
ruangan? " 

"Ah... maaf, okaa-san selalu lupa tentang ini." 

"Bukankah ada 'ketukan tolong!' tanda yang tergantung di pintu? " 

"Hmm... tapi okaa-san tidak pandai baseball[21] , Anda tahu. " 
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"Bukan itu, okaa-san !? Ketukan ini bukanlah ketukan semacam itu! " 

Ngomong-ngomong, aku baru mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan 
baseball belakangan ini. 

"Lalu, Mizuki-chan, apa yang kamu pikirkan?" 

"Eh, yah, itu..." 

Karena malu, saya mengalihkan pandangan saya. 

"Dengan kata lain, kamu sedang asyik dengan kehidupan sekolah dasar dengan Yoshii-kun-
--" 

"Fueeh? Bagaimana kamu tahu?" 

"Kamu berpikir bahwa kamu seharusnya mengganti perekam secara diam-diam saat itu, 
kan?" 

"Ah, tidak apa-apa, setengah bagian terakhir salah --- tidak, itu sama sekali tidak bagus, 
okaa-san !?" 

"Ufufu, kamu bertanya padaku bagaimana aku tahu? Tentu saja, aku ibumu. " 

"Berhenti! Sepertinya Anda tidak menebak semuanya dengan benar! Saya tidak pernah 
berpikir untuk melakukan itu sejak awal! " 

Saya merasa kesan okaa-san pada saya telah berubah sejak dia melihat guling. Itu... itu, saya 
baru saja membelinya karena kenyamanan! 

Okaa-san mengabaikan kepanikanku saat dia menatap dengan mantap, melanjutkan, "Aku 
hanya bertemu dia sekali, tapi Yoshii-kun adalah anak yang baik." 

"Ah, un. Betul sekali. Dia sangat baik, seperti di sekolah dasar. " 

"Ya. Dia telah menjadi pangeran menawan Mizuki-chan sejak saat itu. " 

"Lakukan, jangan katakan itu!" 

Sejak dia tahu tentang ini, okaa-san sesekali menggodaku dengan ini. 

"Tapi kenapa Yoshii-kun begitu baik padamu sejak awal?" 

"Eh?" 

Okaa-san tiba-tiba berkata. 

Mengapa? Karena... dia Akihisa-kun? 
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"Mungkin Yoshii-kun menyukai Mizuki-chan sejak awal?" 

"Bagaimana itu bisa terjadi? Itu tidak mungkin." 

Aku langsung membantah dugaan okaa-san. 

Itu karena tidak ada yang disukai dari saya. 

"Betulkah? Mungkin itu masalahnya sekarang. Setiap orang memiliki takdir pertemuan 
mereka sendiri, Anda tahu. " 

Okaa-san terus bercanda denganku tanpa mengetahui kebenarannya. Saya mengatakan 
bahwa itu sudah tidak mungkin. 

"Oke, tolong keluar. Aku sedang memikirkan sesuatu! " 

"Oke oke, saya mengerti." 

Aku mendorong punggung okaa-san dan mendorongnya keluar ruangan. 

"Fuu... sungguh, okaa-san selalu seperti itu..." 

Aku menutup pintu dan mendesah keras. 

"Akihisa-kun, ya...?" 

Karena dia, pikiranku dipenuhi dengan nama ini. 

Aku membuka laci dan mengeluarkan sesuatu dari dalam--- 

Jepit rambut kelinci. 

Harta karun yang saya dapatkan ketika saya masih di sekolah dasar. 

Akihisa-kun sepertinya sudah lupa kalau dialah yang memberikan hadiah ini padaku, tapi 
aku masih mengingatnya dengan jelas. 

Pada saat itu, saat aku terus menangis sendirian di kamar kecil yang gelap itu, Akihisa-kun 
berkata kepadaku dengan suara lembut, 'Jadi kuharap kau terus menyukai kelinci' dan 
meninggalkan harta ini di tanganku. 

Saya tidak melupakan satu momen pun selama kejadian ini. 

"Ya, saya suka mereka... mulai dari saat itu, sampai sekarang..." 

Akihisa-kun, aku sangat mencintai mereka; kelinci, dan kamu. 
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Volume 10,5 Chapter 5 - Afterword 

Catatan Penulis 
Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus karena telah mengambil buku ini, saya 
adalah penulis novel ringan ini, Inoue Kenji. 

Tanpa disadari, rangkaian uji baka tersebut sudah mencapai jilid ke-15. Sudah 5 setengah 
tahun berlalu, dan saya sangat ingin berterima kasih kepada Anda, para pembaca, yang 
telah lama mengikuti serial ini. Tolong terus dukung saya sampai akhir seri ini. 

Ngomong-ngomong, selingan kali ini termasuk polling yang saya dapat dari okamas yang 
saya sebutkan di penutup volume sebelumnya! Terima kasih banyak karena mengizinkan 
saya memanfaatkan ini, semuanya. Saya juga ingin menyampaikan permintaan maaf saya 
karena menyebutkan cerita ini lagi... 

Dan kemudian, ada banyak pertanyaan yang saya ajukan, dan jawaban semua orang sangat 
menarik. Semua orang di sekitar saya berkata, "Ini sangat menarik! Ayo lakukan ini lagi lain 
kali. " Saya benar-benar tidak pernah menyangka mereka begitu mahir membicarakan hal-
hal seperti itu. Saya sangat penasaran bagaimana mereka berhasil mengasah kemampuan 
berbicara yang luar biasa di sini. 

Saya memiliki banyak hal yang ingin saya tulis, tetapi karena jumlah halaman yang 
terbatas, saya harus menghentikan beberapa hal dari sini sambil menangis 

Jadi, ini menjadi pengantar sederhana untuk setiap bab. Saya sangat menyesal di sini. 

"Aku dan Saudara dan Guling Misterius" 

Bagaimana saya menghasilkan cerita pendek ini? 

Tampaknya semua orang pernah bertanya kepada saya tentang ini pada satu titik. Saya 
minta maaf, tapi saya tidak tahu dari mana saya mendapatkan inspirasi ini. Saya baru saja 
menulis bab ini sambil berpikir "Mereka tidak memiliki adik kelas ..." Adik Kubo-kun adalah 
salah satu dari mereka yang memiliki akal sehat (relatif) yang berharga dalam pekerjaan 
ini. Jika dia benar-benar masuk Akademi Fumitzuki, dia mungkin akan sering berperan 
sebagai pria straight sampai dia mulai sakit maag di perutnya. Saya pasti harus menulis 
tentang dia dengan benar jika dia muncul di masa depan. 

"Aku dan Yuuji dan Ilmu Hitam Berbahaya" 

Saya selalu ingin menulis cerita tentang bertukar tempat, dan jika saya ingin menulisnya, 
saya mungkin bisa menulis volume. Sejujurnya, saya benar-benar memotong banyak hal di 
sini. Saya awalnya ingin memasukkan Ironman, Takahashi-sensei, Hazuki, dan sebagainya 
dalam cerita ini. Sungguh tidak mudah bagi saya untuk mempersingkat ini. 
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"Aku dan Masa Depan dan Binatang yang Dipanggil" 

Ini adalah seri dari kepala sekolah yang berguna kapan saja dan monster yang dipanggil. 
Pada akhirnya, yang ingin saya katakan adalah "Saya hanya ingin melihat ilustrasinya". 
Saya tidak memiliki pemikiran kedua tentang ini. 

"Aku (Watashi) dan Usagi dan Cinta Pertamaku yang Ambigu" 

Kamu siapa!? Versi Akihisa ini muncul, dan sejujurnya, mungkin tidak bisa disebut masa 
jayanya. Apa sebenarnya yang menyebabkan dia berakhir seperti ini...? Pasangan Yoshii 
mungkin banyak berdebat tentang bagaimana mendidik anak-anak mereka di sini. Saya 
pribadi ingin agar Akira versi sekolah menengah muncul, tetapi dalam hal ini, kehadiran 
Mizuki dalam cerita ini harus dihapus sepenuhnya, dan kesucian dan moralitas Akihisa 
akan hancur. Jadi, aku menahan diri di sini dan memilih untuk menulis tentang bagaimana 
Akira merasa cemburu karena Akihisa populer di kalangan gadis-gadis. 

Saat saya menulis, halaman-halaman itu akan segera berakhir. Saya tidak punya ruang 
tersisa untuk menulis, jadi saya hanya bisa menulis ucapan terima kasih sederhana di sini. 
Saya sangat menyesal tentang ini. 

Kepada Haga-san, yang bertanggung jawab atas ilustrasi, saya benar-benar tidak bisa 
berkata-kata oleh halaman sampul, awal volume, dan menyisipkan ilustrasi. Dengan semua 
ilustrasi yang luar biasa ini, saya sangat ingin melihat Akira di sekolah menengah! 

K-sama yang bertugas mengedit. Saya sangat mengagumi sikap Anda, dan saya 
diselamatkan oleh antusias "Saya akan memikirkan jalan!" berpikir positif. Sungguh, terima 
kasih banyak. 

Saya juga ingin berterima kasih kepada semua orang yang terlibat dalam pekerjaan ini 
dengan berbagai cara. Saya akan terus bekerja keras di masa depan! 

Dan akhirnya, saatnya untuk sinopsis dari jilid berikutnya. Jilid berikutnya adalah jilid 
terakhir dalam rangkaian ini. Masih ada sedikit yang tersisa, dan saya ingin meminta semua 
orang untuk terus mendukung saya sampai akhir! 

 

Catatan 

1. ↑ Sekali lagi, Shouyu (醤 油) = kecap 

2. ↑ Lapangan tengah, istilah Baseball. Pemain tersebut disebut sebagai gelandang 
tengah, dan perlu melakukan banyak hal di sini. Pada dasarnya, pemain ini 
mencakup paling banyak area di lini luar pertahanan. Dengan kata lain, 
Yoshimitsu menganggap Akihisa memiliki beragam fetish. 

3. ↑ Dengan kata lain, menendang dinding dan melompat seperti film kungfu... 
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4. ↑ Lepaskan--- 放 し て hanashite, dan beri tahu aku--- 話 し て hanashite. Pada 

dasarnya, keduanya diucapkan dengan cara yang sama. 

5. ↑ Kata ganti orang Jepang mengacaukan lagi. Akihisa menggunakan boku, Yuuji 
menggunakan bijih. Saya punya daftar kata ganti orang Jepang di sini, [1] , dan 
di samping itu, saya harus mulai mengikuti pedoman terminologi, tapi itu agak 
terlambat, ya? 

6. ↑僕 

7. ↑ウ チ 

8. ↑ Furigana diberikan adalah Dapatkah Anda mengulanginya lagi (も う 一度 お 

願 い し ま す)? Teks asli dalam bahasa Inggris 

9. ↑ Lelucon yang sama dari bab binatang panggilan pertama yang berbicara, 格 差 

問題, kaku sa mon dai. sa mon = panggil, cara orang Jepang mengucapkannya. 

10. ↑ Teks, ketika dibaca bersama, pergi, Akihi sa mon gen o yaburu 明 久, 門 限 を 

破 る 

11. ↑ Bagian ini ditulis dari sudut pandang Akihisa. Kata ganti 僕 digunakan di baris 

'dalam hati saya'. 

12. ↑ Ruang dimaksudkan. Ada halaman kosong. 

13. ↑ Sekarang, cerita dimulai dari sudut pandang Mizuki. Saya (私) digunakan di 

sini. 

14. ↑ Seperti disebutkan dalam volume 5 pertanyaan 4, jika kita mengeluarkan 
'Hime (姫)' dari Himeji Mizuki, kita mendapatkan 路瑞希 (ji-mizuki), yang 

terdengar seperti 地 味 好 き (jimisuki), atau kekasih biasa. 

15. ↑ Yang ingin dikatakan anak laki-laki itu adalah, い や, ら し い, yang berarti 

'tidak, sepertinya' (literal) atau 'sepertinya dia tidak ingin melakukannya'. 
Tanpa koma, い や ら し い berarti 'sangat cabul' 

16. ↑ミ ズ キ ち ゃ ん sampai ズ キ ち ゃ ん sampai ユ キ ち ゃ ん 

17. ↑ Untuk membungkam beberapa orang yang menurut saya tidak menggunakan 
RAW Jepang, teks aslinya memberikan latihan, oke? ド リ ル. Sekarang, 

bagaimana Anda mengharapkan saya memasukkannya 
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18. ↑ Arti sebenarnya dari nama panggilan 'yuki' yang diberikan kepada Mizuki. 
Saya hanya akan memperlakukan semua orang sebagai idiot dan mengatakan 
bahwa yuki berarti salju. 

19. ↑ Ruang dimaksudkan. Lompatan waktu 7 tahun terjadi di sini, seperti Fairy 
Tail. 

20. ↑ Jangan lihat saya di sini, Mizuki selalu menjumlahkannya 

21. ↑ Baik knock dan fungo (latihan bisbol) ditulis sebagai ノ ッ ク 
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