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Pertanyaan Pertama 
Mohon jawab pertanyaan berikut: 

Sebutkan tiga kerajaan yang memerintah Tiongkok selama era Tiga Kerajaan. 

Jawaban Himeji Mizuki: 

"Gi" "Shoku" "Go"[1] 

Komentar guru: 

Jawaban yang benar. Mereka juga disebut Sougi For Gi, Shokukan untuk Shoku, dan Tougo 
untuk Go. 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

"Gi" Shoku "" Go " [2] 

Komentar guru: 

Tolong tuliskan jawabannya dalam kanji. 

Jawaban Shimada Minami: 

"Gi" Shoku "" Kure " 

Komentar guru: 

Karena Anda tidak tahu cara menulis kanji, Anda akhirnya bercampur di kota tertentu di 
Hiroshima. [3] 
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Alisnya sangat panjang. 

Dia memiliki batang hidung yang bagus dan dagu bawah yang ramping; Saya hanya bisa 
menggambarkan wajah yang begitu cantik sebagai sebuah karya seni. 

"---Lalu, pinggirannya dengan lembut membelai wajahku dan aku ..." 

"TARIK DIRI BERSAMA, AKIHISA---!" 
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"... JANGAN KEHILANGAN KESADARAN...!" 

Apa yang terjadi barusan sangat mengejutkan sehingga aku tidak bisa menghadapi 
kenyataan dengan baik. 

"Takashiro, dasar bajingan...! Kamu benar-benar menggunakan serangan psikologis seperti 
itu...! Tidak apa-apa untukmu sekarang karena Akihisa baru saja berhasil memahami cinta 
homoseksual, bukan !? " 

"SAYA TIDAK OKE DENGAN JENIS HUBUNGAN ITU, YUUJI! SAYA TIDAK INGIN MEMAHAMI 
JENIS DUNIA ITU SAMA SEKALI !! " 

Kata-kata Yuuji menyeretku dari pikiranku kembali ke kenyataan. Saya, saya benar-benar 
mencium seorang pria...! 

"A-Akihisa-kun? Erm, baiklah... Aku tidak tahu harus berkata apa sekarang, tapi terima 
kasih telah menyelamatkanku... apakah ini baik-baik saja...? " 

Perasaan Himeji-san benar-benar bermasalah, tapi dia masih dengan canggung berterima 
kasih padaku. Tidak apa-apa. Jika demi Himeji-san, hal kecil ini... 

"Himeji, jangan pedulikan Akihisa. Ini telah menjadi ambisinya sejak lama. " "(GARRAK) 
Tamano Miki terlambat, tapi dia sekarang di sini!" 

"Tamano !? Siapa yang memanggilmu kemari !? Tidak ada yang bisa mengikuti Anda dalam 
percakapan seperti itu! " 

"Tapi seseorang memanggilku ke sini dengan mengatakan 'homo'!"[4] 

"Bukankah telingamu sedikit terlalu aneh !? Anda salah di sini! Kembali sekarang! " 

"Apakah saya salah mendengarnya... sungguh, mengapa Anda harus menghalangi jalan 
saya? Aku sedang berpikir untuk mendapatkan foto peringatan Aki-chan dan Takashiro-
senpai di sini... " 

"Tunggu sebentar, Tamano-san! Kurasa aku baru saja mendengar beberapa baris aneh di 
belakang! " 

"Akihisa sudah cukup! Membiarkannya tinggal di sini tidak akan menyebabkan apa-apa 
bagi kita selain masalah! " 

"... 'Aku ingin melihat ekspresi terkejutmu'... 'terminal pertemanan'... 'dunia baru'..." 

"KENAPA KAMU MUTTERING HAL-HAL TERSEBUT SEPERTI MEREKA ATAU SESUATU 
SAAT KEMBALI !? PERKEMBANGAN APA YANG ANDA PIKIRKAN DI SINI !? DI MANA ANDA 
INGIN MEMUBLIKASIKAN KOLEKSI FOTO INI, Sialan !! " 
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Sebelum tangisan kesakitan saya mencapai Tamano-san, dia keluar dari kelas 2-A. Argh... 
sampai sejauh mana harga diriku akan diinjak-injak...? 

"Hm... sepertinya aku tidak bisa terus berbicara seperti ini sekarang. Mari kita mulai lagi 
karena mau bagaimana lagi. " Musuh saya dan juga dalang di balik ini, Takashiro-senpai, 
terus berlanjut saat dia melihat kami dalam keributan ini. 

"Takashiro-senpai, bisakah aku berbicara denganmu sebentar?" 

Seorang siswa laki-laki berdiri di depan Takashiro-senpai. 

"Hm? Kamu peringkat kedua dari tahun kedua, Kubo Toshimitsu-kun kan? Apa yang kamu 
inginkan dariku? " 

"Yah, sangat canggung untuk mengatakan hal seperti itu padamu, senpai---" 

Kubo-kun menyenggol kacamatanya dan memperingatkan Takashiro-senpai. 

"---Tapi aku tidak bisa membiarkanmu kembali seperti ini, tahu." 

Dan kemudian, Kubo-kun menurunkan bagian atas tubuhnya saat dia menghadapi 
Takashiro-kun. Untuk Kubo-kun yang serius, kurasa sangat sulit baginya untuk menerima 
lamaran konyol dari tahun ke-3. Dia mungkin terdengar sangat tenang, tapi aku belum 
pernah melihatnya begitu marah sampai sekarang. 

"Kubo Toshimitsu-kun, jika Anda memiliki keberatan tentang proposal yang kami buat 
tahun ketiga---" 

"Itu tidak penting sekarang." 

Kubo-kun langsung membantahnya. Apa yang dia coba lakukan? 

"Sempai, biarkan aku menghajarmu atau aku tidak akan bisa menghilangkan rasa 
frustasiku" 

"Jadi kamu akan memukulku sekali demi temanmu?" 

"Tidak, demi Yoshii-kun --- dan demi aku. Dua pukulan sekaligus. " 

Mengapa dia menghitung saya dalam hal ini juga? 

"Saya melihat. Aku tidak suka kekerasan --- tapi saat ini, sepertinya aku hanya bisa bermain 
denganmu. " 

"Bahkan jika Anda seorang senior, ada beberapa batasan yang tidak dimaksudkan untuk 
dilewati tetapi Anda telah melewatinya. Aku akan menghajarmu dengan penyesalan Yoshii-
kun dan amarahku. " 
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Ke-kenapa segala sesuatunya terasa sangat rumit di sini... Aku harus mengatakan sesuatu, 
bercanda untuk menenangkan situasi sekarang! Erm, erm...! 

"Hentikan kalian berdua! Jangan bertengkar demi aku! " 

"Jangan hentikan aku di sini Yoshii-kun! Aku akan mengambil kembali harga dirimu yang 
diinjak-injak demi dirimu! " 

"Baiklah, Kubo Toshimitsu-kun, jika kamu bersikeras, aku akan menjadi lawanmu untuk 
saat ini." 

"..." 

Apa yang terjadi... mereka tidak akan berhenti apapun yang aku lakukan sekarang... !? 

"Oi! Pahlawan wanita! Jika Anda tidak melakukan sesuatu, kami akan berakhir dengan 
situasi yang tidak dapat kami tangani! " 

"SIAPAKAH PAHLAWAN DI SINI, KAMU IDIOT YUUJI !!?" 

"Pertama bibirmu tiba-tiba dicabut, dan sekarang orang-orang memperebutkanmu... 
bukankah kamu pahlawan wanita karena kamu berada di tengah-tengah semua ini?" 

"......" 

Apa itu Akihisa? 

"... (Menangis)... (terisak)..." 

"Tunggu! Kamu benar-benar menangis !? " 

"Karena Yuuji mengatakan (isak tangis) sesuatu yang sangat kejam padaku (Snivels)" 

"Jangan menangis Akihisa. Kamu akan menimbulkan keributan yang lebih besar jika kamu 
terus menangis di sini! " 

"Sial-! Baik kau atau Takashiro-senpai bisa mencium wanita tua kepala sekolah itu dan 
menjadi malang! Anggap ini keinginan dariku! " 

"SIAPA YANG AKAN MELAKUKAN HAL TERSEBUT DI SINI !?" 

Sungguh egois! Dia tidak akan ikut campur denganku di sini. Teman sekelas macam apa dia 
!? 

"Hei, Mizuki." 

"Ada apa, Minami-chan?" 
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"Sebenarnya apa yang terjadi pada akhirnya? 

"A-Aku tidak begitu tahu... Aku datang ke sini terlambat, jadi aku tidak benar-benar 
diberitahu..." 

"Saya sudah di sini sejak awal, tapi saya sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi." 

"Ahh, sudah cukup! Anak nakal benar-benar berisik! Tenang dan dengarkan aku! " 

"" "SHUT UP YOU MONSTER !!!" "" 

Gangguan kepala sekolah menyebabkan kami menghentikan pertikaian kami ketika kami 
hampir bisa melakukannya, dan semua anggota kelas F berteriak serempak karena mereka 
kesal karena ini. 

"Kubo Toshimitsu-kun dan semua orang dari kelas F, harap tenang" 

Takashiro-senpai, yang menatap Kubo-kun, berdiri di depan kepala sekolah sambil 
berusaha menengahi. 

"Bagaimana Anda mengharapkan semua orang tenang di sini! Seseorang mengganggu 
keinginan kita di sini! " 

"Dan kau membuat kami melihat hal yang menjijikkan! Bagaimana Anda berharap untuk 
memberi kami kompensasi di sini !? " 

"Kamu dan wanita tua itu bisa enyahlah! Keluarkan Kogure-senpai! " 

Anggota kelas F mulai meneriaki Takashiro-senpai dan kepala sekolah. 

"Apakah begitu? Saya mengerti mengapa semua orang tidak senang di sini. " 

Takashiro-senpai menjawab dengan sangat tenang. 

"Jelas seperti yang bisa dilihat semua orang di sini, kepala sekolah memang tidak memiliki 
penampilan yang bagus." 

Apakah ini benar-benar poin utama dari masalah ini? 

"Takashiro-kun, sudah cukup" 

Kogure-senpai memiliki ide yang sama dengan saya, dan meskipun dia mencoba 
menasihati Takashiro-senpai, dia melanjutkan. 

"Kepala sekolah benar-benar tidak cantik --- dan aku bahkan bisa mengatakan bahwa 
penampilannya bahkan tidak rata-rata." 

"Tolong hentikan. Jangan lanjutkan lebih jauh. " 
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"Ehh... Aku bahkan mungkin akan mengatakan lebih tepat menyebut dia jelek!" 

"Harap tenang, Takashiro-kun! Kepala sekolah benar-benar akan menjadi musuhmu dalam 
kasus ini. " 

"Tenang, Kogure. Sejak awal, saya telah memperlakukan semua orang di sini sebagai 
musuh saya. " 

"Tapi nilai orang tidak ditentukan oleh penampilan mereka! Anda harus mendengarkan 
kepala sekolah bahkan jika dia jelek! Meskipun dia terlihat seperti ini, dia masih bisa 
berbicara dengan orang lain di sini! " 

"Aku mengerti sekarang, Takashiro-kun. Sepertinya masih ada kebutuhan untuk mendidik 
Anda lebih lanjut. " 

Kogure-senpai sendiri mungkin tidak memiliki niat itu, tapi dia menghela nafas dengan 
cara yang sangat menyihir. 

Juga, apakah kepala Takashiro-senpai benar-benar baik-baik saja disini...? 

"Baiklah, kita serahkan hukuman Takashiro pada Kogure ... sekarang mari kita kembali ke 
poin utama tentang 'perang pemanggilan antara tahun kedua dan tahun ketiga'." 

Sepertinya kepala sekolah setuju dengan fakta bahwa Takashiro-senpai perlu dihukum saat 
dia mengganti topik. 

Setelah mendengar masalah perang pemanggilan muncul, ekspresi Yuuji berubah. 

"Kepala Sekolah, biarkan aku meluruskan ini. Apakah kita berhak menolak perang ini? " 

"Jika ada, kamu tidak berpikir bahwa aku akan sengaja pergi ke sini untuk ikut campur 
dalam perangmu, kan?" 

"Itu benar. Hanya untuk memastikan." 

Yuuji mengangguk, sepertinya mengharapkan ini. 

Itu benar, jika kita bisa menolak lamaran kepala sekolah bahkan setelah campur tangannya, 
dia akan benar-benar pantas menerima seribu kematian atau lebih. " 

"Jadi bagaimana dengan itu? Sudah cukup bagi kami untuk membunuhmu di sini...! " 

"Kami berencana menggunakan layar besar itu untuk pesta menonton...!" 

"Bagaimana kamu berniat untuk memberi kompensasi ketika aku akan menggosok 
wajahku di kursi Kirishima-san di sini...!" 
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Lupakan. Tidak masalah apakah itu masalahnya atau tidak, karena akhirnya akan sama 
baginya. 

Kepala sekolah sepertinya mencoba menenangkan kelas yang marah saat dia mencoba 
memperingatkan mereka untuk tidak melakukannya. 

"Ngomong-ngomong, masih banyak hal yang ingin kamu katakan padaku, kan? Tetapi Anda 
dapat meninggalkannya untuk saat ini bukan? Anda bisa merebus saya atau memanggang 
saya sesuka Anda setelah ini. " 

"Saya mengerti. Setelah ini selesai, aku akan membunuhmu tanpa penyesalan di sini. " 

"Eh?" 

Kepala sekolah menjawab dengan kaget. Apa yang membuatmu kaget? Kaulah yang 
mengatakan ini. Tidak aneh jika hasil apa pun terjadi pada Anda setelah ini, bukan? 

"A-bagaimanapun, perang pemanggilan antara tahun kedua dan ketiga adalah hal yang 
sudah pasti jadi kita bisa menganggap ini sebagai acara sekolah." 

Karena ini acara sekolah, kami tentu tidak punya ruang untuk mengajukan keberatan. 
Tentu saja, memboikotnya adalah kasus yang sama sekali berbeda. " 

"Biar kutanya lagi, nenek tua. Apa taruhannya tahun ini? " 

"Fasilitas tahun masing-masing. Tahun yang kalah harus menyerahkan ruang kelas A, B, C, 
untuk ruang kelas D, E, F pemenang. " 

"Dengan kata lain, selama kita menang, kita bisa mendapatkan ruang kelas A, B, C 
mereka...?" 

"Begitulah adanya." 

"Apakah kondisi itu benar-benar adil bagi kita?" 

"Hah. Mereka tidak akan menyerahkan apapun bahkan jika mereka kalah, kan? " 

"Eh?" 

Yuuji berkata sambil hampir mendecakkan lidahnya. Apa yang sedang terjadi? 

"Pikirkan itu, Akihisa. Masih ada waktu 2 bulan sebelum tahun ke-3 bisa istirahat belajar. 
Bahkan jika mereka kehilangan fasilitas, mereka bisa tinggal di rumah untuk belajar, dan 
mereka tidak perlu datang ke sekolah untuk belajar sama sekali. " 
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Karena Fumitzuki Gakuen swasta disebut sebagai sekolah persiapan, periode sekolah gratis 
lebih awal dari sekolah lain. Memang benar bahwa siswa kelas 3 tidak perlu bersekolah 
mulai dari bulan Desember dan seterusnya. 

"Sebaliknya, kami tahun kedua harus belajar hingga Maret tahun depan. Manfaatnya sama, 
tetapi risikonya berbeda, yang membuat segalanya tidak adil bagi kita, bukan? " 

"Itu tidak benar, Sakamoto Yuuji-kun. Kami tahun ketiga telah menyerah pada 'waktu 
berharga sebelum ujian'. Tidakkah Anda menemukan bahwa risiko kami sama? " 

"Nah, kalau begitu, bagaimana kalau kita menjaga status quo demi satu sama lain." 

"Sayang sekali, tapi kamu tidak bisa melakukan itu." 

Seorang anak kecil tiba-tiba muncul dari belakang Takashiro-senpai. Itu adalah siswa 
pertukaran luar negeri Linne-kun. 

"Kenapa tidak, Linne-kun?" 

"Karena aku datang ke sini untuk menonton perang pemanggilan ini!" 

"Eh? Apakah begitu?" 

"Un! Jadi saya akan bermasalah jika Anda menghentikan perang ini! " 

Bahkan jika Anda memberi tahu kami bahwa... 

"Dan ini akan lebih merepotkan bagimu, bukan, Akihisa? Perang ini akan melibatkan mmm 
sponsor--- " 

"Tidak baik mengoceh seperti ini, bocah." 

Linne-kun ingin mengatakan sesuatu, tapi mulutnya ditutup oleh kepala sekolah dari 
belakang. 

"Uhuk, begitu... maaf Toudou." 

"Bagus karena kamu mengerti." 

Mungkin ada beberapa alasan di antara orang dewasa, tapi sepertinya kepala sekolah tidak 
ingin Linne-kun mengatakannya. 

"Saya tidak begitu memahami situasinya, tetapi tampaknya kami tidak benar-benar 
bingung harus berbuat apa." 

Sepertinya Yuuji memikirkan sesuatu saat dia pergi ke Linne-kun. " 

"Hm? Apa itu?" 
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"Oh bocah, kurasa kamu bilang suka tras --- Akihisa, kan?" 

"Benar, aku sangat suka tras --- Akihisa!" 

Saya menahan keinginan untuk membantah. 

"Dan kemudian, kamu adalah perwakilan yang melaporkan situasi di sekolah ini, kan?" 

"Baik!" 

"Kalau begitu sederhana. Untuk Akihisa tercinta, laporkan saja bahwa sekolah ini dalam 
kondisi bagus. Semua masalah akan diselesaikan kemudian. " 

"Saya melihat! Nggak!" 

"..." 

Ah, nadi pecah di kepala Yuuji. 

"Kenapa tidak? Ide ini sangat logis. " 

"Karena aku suka Akihisa yang keren. Aku bisa melihat sisi keren Akihisa dalam perang 
pemanggilan, jadi kamu harus melakukan ini! " 

"Dengarkan, bocah." 

Saat dia mengatakan ini, Yuuji meletakkan tangannya di bahu Linne-kun, dan menjawab 
dengan serius, "Jika Anda ingin tetap percaya pada ilusi itu, sebaiknya Anda mendengarkan 
saya." 

"Oi Yuuji, maksudmu perang pemanggilan bisa membunuh ilusi seseorang seperti itu !?" 

"Aku tidak tahan jika bocah ini menjadi gila karena putus asa." 

"Tidak ada masalah! Aku hanya melihat dua perang pemanggilan, tapi Akihisa sangat 
keren! " 

Dalam situasi ini, siapa pun dapat melihat bahwa Linne-kun ada di pihak saya di sini. 

"Sakamoto Yuuji-kun, apapun yang kau katakan, Kepala Sekolah sudah menyetujui perang 
pemanggilan ini. Anggap saja sebagai acara resmi sekolah. " 

"Hah? Jadi kakak kelas tiga itu patuh? " 

Yuuji menjawab kembali Takashiro-senpai dengan nada sarkastik. Sepertinya dia masih 
marah karena perang dengan kelas A terputus. 

"Maafkan saya karena mengganggu di sini." 
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Hideyoshi, yang selama ini mengamati banyak hal, tiba-tiba mengangkat tangannya. " 

"Apa itu?" 

"Hm, yah, bagaimana kalau tahun kedua bisa berdamai dengan tahun ketiga dan 
menyatakan kontes ini seri? Dalam hal ini, tahun ketiga tidak perlu membuang waktu yang 
dapat digunakan untuk mempersiapkan ujian. " 

Proposal Hideyoshi bagus. 

Tapi, 

"Tidak, jika kamu akan melakukan hal bodoh seperti itu, aku akan memberi tahu atasan 
sesuatu yang buruk di sini, kamu tahu?" 

Linne-kun langsung menolak. 

"Tapi Linne, Akihisa kesayanganmu akan merasa terganggu dengan ini." 

"Aku berkata tidak! Saya suka Akihisa keren ini di sini! Akihisa akan sedih jika akhirnya 
aku tidak menyukainya! " 

Linne-kun, aku senang kamu mengatakan ini tentang aku, tapi ini seperti mengatakan 
bahwa aku tidak disukai di luar perang pemanggilan. 

"Dan Akihisa bukan hanya pahlawanku! Saya tahu itu!" 

Dan kemudian, dia melihat ke sakuku dan Minami dengan penuh arti. Di saku saya 
seharusnya ada teks terjemahan dari beberapa buku bahasa Inggris acak, bukan? 

"Linne-kun, apa yang ada di kertas yang baru saja kamu berikan padaku?" 

"Un, itu sesuatu yang sangat penting." 

Sesuatu yang penting bagi Linne-kun... kemungkinan besar sesuatu tentang perang 
pemanggilan, atau mungkin tentang pertukaran sekolah. 

Takashiro-senpai mungkin memiliki ide yang sama denganku saat dia menundukkan 
kepalanya padaku. 

"Aku benar-benar minta maaf, Yoshii Akihisa-kun, tapi bisakah kamu berikan aku kertas 
yang baru saja dia sebutkan?" 

"Mengapa?" 

"Mungkin ada beberapa jalur karier pribadi tertulis di atasnya atau semacamnya." 

"Jalur karir?" 
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"Ya. Ini sangat pribadi. " 

Ngomong-ngomong, bagaimana jalur karir pribadi Takashiro-senpai. Tidak ada gunanya 
bagi saya bahkan jika saya membacanya... apa yang harus saya lakukan? Aku hanya merasa 
kesal jika harus menyerahkannya begitu saja karena suatu alasan--- "Aku tidak merasa 
seperti ini, tapi apakah kamu tahu informasi pribadiku, Yoshii Akihisa-kun?" 

"Ambillah, dasar pencuri---!" 

Aku mengeluarkan surat dari sakuku dan melemparkannya dengan keras ke Takashiro-
senpai. Lelucon macam apa ini! Aku sama sekali tidak tertarik pada kakak kelas yang belum 
dewasa ini! Saya suka gadis normal! 

"Ah... isi surat itu bukan tentang itu..." 

"Eh? Lalu apa yang tertulis di situ? " 

"Bahwa? Erm... ini benar-benar sesuatu yang pribadi! " 

Tidak, saya akan mengatakan bahwa saya sama sekali tidak tertarik dengan urusan pribadi 
Takashiro-senpai. 

"Menyedihkan. Kami tidak ke mana-mana sama sekali. " 

Setelah melihat rapat umum kami di sini, kepala sekolah dengan sengaja menghela nafas. 

"Tapi kepala sekolah, meskipun Anda ingin kami menerima ini segera ..." 

"Diam. Saya sudah mengatakan bahwa ini sudah ditetapkan sejak awal. Tidakkah 
menurutmu lebih konstruktif untuk membicarakan detail beberapa hal daripada 
membuang waktu seperti ini? " 

Kepala sekolah berkata dengan nada yang agak tegas. Memang benar sejak kami 
memutuskan untuk mengadakan perang pemanggilan ini, percakapan kami tidak ada 
artinya. Karena perang penting kita sudah diganggu, mungkin tidak ada banyak waktu 
tersisa. 

Setelah mendengar kepala sekolah mengatakan ini, Yuuji dengan sengaja mendengus dan 
menjawab, "Cih, nenek tua terkutuk... oke. Aku tidak bisa menerima ini, tapi karena aku 
mengerti alasan dibalik ini, mari kita bicarakan tentang perang pemanggilan ini. " 

"Seperti yang diharapkan darimu, Sakamoto Yuuji-kun. Itu benar-benar keputusan yang 
bijaksana. " 

"Aku tidak senang kamu memujiku, tidak sama sekali." 

Percakapan sekarang menjadi poin utama. " 
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"Lalu, nenek tua terkutuk, apa aturan perang pemanggilan ini?" 

"Ini hampir sama dengan perang pemanggilan biasa." 

"Jadi itu artinya itu akan berakhir ketika repetisi untuk kedua tahun dikalahkan, kan?" 

"Begitulah adanya." 

Jika kita berbicara tentang perwakilan untuk kedua tahun, perwakilan tahun ke-3 adalah 
Takashiro-senpai di depan saya di sini--- "Dan mengingat bahwa pertempuran baru saja 
berakhir sebelum waktunya, perwakilan tahun kedua adalah Shouko." 

---Dan akan berakhir seperti itu. 

"Di saat yang sama, sepertinya ada beberapa aturan khusus untuk perwakilan kelas 
lainnya." 

"Benar, selama perwakilan kelas dikalahkan, semua anggota kelas itu harus menuju ke 
ruang perbaikan." 

Di sisi lain, jika Yuuji dikalahkan, kelas F kita harus menuju ke ruang remedial. Haruskah 
kita segera menjatuhkan jenderal? Atau apakah kita melemahkan kekuatan bertarung satu 
sama lain dengan mengalahkan perwakilan kelas? Sangat sulit untuk memilih. 

"Lalu bagaimana dengan subyek perang pemanggilan? Kami siswa tahun kedua memiliki 
perbedaan dalam pilihan mata pelajaran dibandingkan dengan Anda, bukan? " 

"Pada dasarnya itu. Kami akan mendasarkannya pada subjek yang diuji dalam Ujian Pusat 
Nasional. " 

"" "Ujian tengah[5] !!? "" " 

Kata-kata Takashiro-senpai membuat semua orang terkejut. 

Mustahil, kami menggunakan subjek Tes Tengah ... kami menggunakan subjek Tes Tengah 
untuk perang pemanggilan ini !? 

1. Sebutkan posisi pertahanan Lapangan Tengah dalam bisbol [6]2. Sebutkan 
posisi terdekat dengan ring di bola basket, yaitu Center[7] 

Apa yang dikatakan kakak kelas itu tiba-tiba... !? Apa dia idiot !? Aku tidak tahan apapun 
yang terjadi! 

"Sungguh aneh memiliki subjek yang tidak terkait untuk hal seperti itu di sini!" 

"Astaga? Yoshii Akihisa-kun, jika kamu tidak berniat untuk mengikuti Tes Tengah, apa 
kamu berencana untuk masuk ke sekolah swasta? " 
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"Pribadi!? Tolong jangan mengatakan hal di luar topik di sini, oke !? " 

"Sstt, Akihisa. Fakta bahwa Anda tidak memiliki rencana untuk masa depan Anda mungkin 
bocor begitu saja, Anda tahu? " 

Saya sedang memikirkannya! Setidaknya saya tahu bahwa saya tidak mungkin menjadi 
pemain bisbol profesional atau pemain bola basket! 

"Baiklah, Akihisa-kun, tolong bicara denganku di sana sebentar. Aku akan memberitahumu 
segalanya tentang Tes Tengah, oke? " 

Sejak Himeji-san berkata demikian, aku mengikutinya ke sudut kelas A. Himeji-san tidak 
terlalu paham dengan peraturan baseball, tapi dia sebenarnya tahu tentang Tes Pusat 
profesional? 

<Apa itu Tes Tengah?> [8] 

Ini adalah singkatan dari Tes Pusat Nasional untuk Penerimaan Universitas, Tes 
umum administratif independen yang diadakan di seluruh negara pada waktu yang 
sama. Ini diadakan sebelum universitas memulai perekrutan mereka, dan diadakan 
pada akhir pekan pertama sebelum 13 Januari. 

~ Diambil dari 'Daijien'[9] ~ 

"......" 

"Akihisa, ada apa? Mengapa Anda tiba-tiba menjadi jujur? " 

"Mungkin kamu sama sekali tidak tahu tentang Tes Tengah, Yoshii Akihisa-kun?" 

"Tidak, bukan itu. Yah, aku hanya mencampurkannya dengan rekomendasi olahraga di 
sana. Bukannya aku tidak tahu tentang itu... " 

Mendengar jawabanku, Takashiro-senpai mengangkat bahunya dengan sikap berlebihan. 

"... Seperti yang diduga, orang yang tidak memiliki rencana jauh hari tidak bisa bersamamu, 
Nona Himeji Mizuki." 

"Tidak, bukan ini! Akihisa-kun hanya sedikit buruk dalam belajar dan akal sehat, dan dia 
tidak tahu tentang urusan saat ini, itu saja! Bukannya dia tidak merencanakan ke depan! " 

"Ya, Himeji benar! Anda harus memujinya karena tidak mencampurkan istilah 'center' 
dengan 'setter' dalam bola voli! " 

"Oke oke, Aki sudah bekerja keras. Saya percaya dia adalah anak yang bisa sukses selama 
dia bekerja keras, Anda tahu? " 
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Uu ... tidak peduli pendapat siapa di sini, kerusakan harga diriku sangat besar di sini ...! 

Saat aku memikirkan masalah harga diri ini, Yuuji segera kembali ke topik yang sedang 
dibahas. 

"Tapi karena pemilihan subjek tes didasarkan pada Tes Tengah, bukankah itu bermanfaat 
bagi kalian kakak kelas?" 

"Tapi ini pilihan terbaik untuk kedua belah pihak, bukan? Fumitzuki Gakuen kita di sini 
adalah sekolah persiapan. " 

Takashiro-senpai tersenyum saat menerima tatapan tajam Yuuji. 

"Lalu bagaimana dengan pendidikan kesehatan? Apakah kita menghapus subjek itu 
sepenuhnya? " 

"Saya menyarankannya kepada kepala sekolah ..." 

"Tapi aku tidak bisa membiarkan ini terjadi di sini. Tahun kedua dan ketiga sedang 
mempelajari pendidikan kesehatan. Apakah Anda tidak senang memiliki ini sebagai subjek 
yang diuji? " 

Tanpa pendidikan kesehatan, kekuatan juang kelas F kita akan turun drastis. Saya sangat 
ingin mendukung kepala sekolah untuk membuat keputusan ini di sini. 

"Kalau begitu, saya kira penjelasan saya berakhir di sini. Perang pemanggilan akan terjadi 
seminggu kemudian, dan saya akan memberi tahu Anda tentang aturan lebih lanjut nanti. " 

Kepala sekolah mengakhiri percakapan ini dengan keinginan mendesak untuk mengakhiri 
penjelasannya. 

"Hm? Seminggu kemudian?" 

"Apakah kamu tidak senang tentang ini?" 

"Tidak, bukan ini yang saya maksud..." 

Saya mungkin mengatakan ini situasi yang baik bagi kami tahun kedua di sini. Seminggu 
adalah waktu yang cukup bagi kami untuk mengisi kembali semua poin kami yang habis 
dalam perang pemanggilan sepenuhnya. Takashiro-senpai mungkin mengetahui hal ini saat 
ia meminta konfirmasi dari kepala sekolah lagi. 

"Kepala Sekolah-sensei, apa kamu benar-benar ingin melakukan ini seminggu kemudian?" 

"Kamu berisik di sini, Takashiro. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa skala perang ini 
akan menjadi 6 kali lipat dari sebelumnya, dan aku perlu waktu untuk bersiap? " 
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"Jadi begitulah..." 

Jika ini benar-benar masalahnya, itu akan sangat aneh. Karena masih ada satu minggu 
tersisa, mengapa dia harus sengaja pergi ke sini untuk menghentikan pertempuran kita? 
Kami sangat dekat di sini. 

"Perang akan dimulai seminggu kemudian pada jam 9 pagi. Seluruh sekolah akan 
digunakan untuk ini. Bersiaplah dengan baik sebelum hari perang. " 

Kepala sekolah meninggalkan kata-kata ini, dan meninggalkan kelas. 

"Un... ah, sudahlah. Anda akan tahu tentang apa yang tertulis di surat itu suatu hari nanti, 
Akihisa. Jangan terlalu dipikirkan! " 

"Maaf mengganggu di tahun kedua. Aku benar-benar menantikan perang pemanggilan 
minggu depan. " 

Dan kemudian, Linne-kun dan Kogure-senpai keluar dari kelas. 

Saat aku curiga Takashiro-senpai akan tinggal di sini, dia langsung berjalan ke arahku. Apa 
yang dia mau..? 

"Takashiro-senpai, kamu masih memiliki sesuatu yang kamu inginkan denganku?" 

"Tenanglah, Yoshii Akihisa-kun. Saya tidak mencari Anda sekarang. Tapi karena ada 
kesempatan sekarang, aku ingin berbicara dengan Nona Himeji Mizuki di sini. " 

Saat Takashiro-senpai mengatakan ini, aku segera berada di depan Himeji-san untuk 
mencegahnya mendekatinya. 

"Maaf, Yoshii Akihisa-kun, tapi bisakah kau membiarkanku lewat?" 

"Mau bagaimana lagi, Takashiro-senpai. Karena kamu berniat melakukan sesuatu yang 
aneh pada Himeji-san barusan, aku tidak bisa membiarkanmu mendekatinya lagi. " 

Jika kamu ingin mencium Himeji-san dengan paksa lagi, aku akan mengirimmu terbang. 

"Seperti yang diharapkan darimu, Akihisa, kesiapanmu untuk mencium seorang pria tidak 
hanya untuk pertunjukan di sini." 

"... Apakah kamu kecanduan?" 

"Akihisa semakin menjauh dari kita di sini ..." 

"Aki..." 

Y-yah, aku secara mental siap untuk menerima bencana tingkat ini demi Himeji-san... tapi 
aku benar-benar ingin menghindari situasi seperti itu di sini. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Aku benar-benar minta maaf, tapi aku ingin berbicara dengan Nona Himeji Mizuki, bukan 
kamu." 

Takashiro-senpai berniat untuk mengabaikan keberadaanku, dan segera menuju ke Himeji-
san. 

"Apakah begitu? Kalau begitu aku akan menyampaikan kata-katamu padanya. " 

Pada saat ini, saya berada tepat di antara mereka untuk mencegah senpai bergerak. 

"Saya ingin kita berdua berbicara bersama. Bisakah kamu minggir untuk saat ini? " 

"Saya mengerti sekarang. Himeji-san berkata 'tolong tunggu aku di insinerator. Saya akan 
pergi ke sana setelah saya menemukan batang korek api atau korek api '. " 

"Nona Mizuki-ku tidak akan mengatakan hal seperti itu...!" 

"APA ARTINYA DENGAN 'SAYA' DI SINI...!" 

Sempai terus menggunakan gerak kaki dan tipuannya untuk melewatiku, dan aku mencoba 
yang terbaik untuk memblokir tubuhnya. Pertarungan kita seperti duel satu lawan satu di 
bola basket atau sepak bola di sini. 

Setelah sedikit berjuang, kami berdua berhenti pada saat yang sama, dan bahu kami naik-
turun saat kami terengah-engah. 

"Haa... haa... kamu akan dibenci jika kamu terlalu menyebalkan, senpai." 

Himeji-san sekarang kelihatannya tidak menyukai Takashiro-senpai, tapi yang terbaik 
adalah mengganggunya sekarang. 

"Mengganggu? Dibenci? Apa yang kamu katakan, Yoshii Akihisa-kun? " 

Menanggapi kata kataku, Takashiro-senpai nampaknya agak terkejut saat dia mengangkat 
bahunya. 

"Apa yang bisa dibenci dalam antusiasme dari luapan cintaku di sini?" 

"Semua orang biasanya menyebut orang seperti itu 'penguntit'." 

Dia mungkin tidak menyadarinya sendiri. 

"... Antusiasme dari cinta yang luar biasa... Aku bisa mengerti ini." 

"Kirishima-san !? Anda tidak harus memahami hal seperti itu --- saya ingin mengatakan ini, 
tetapi saya pikir Anda berdua memiliki pemikiran yang sama di sini! " 

Kirishima-san mengangguk saat dia melihat kami. 
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"Ya. Ini seperti yang dikatakan oleh pidato perpisahan tahun kedua. Antusiasme adalah 
senjata yang luar biasa. Tidak ada yang tidak senang diakui oleh lawan jenis, saya kira? 
Saya percaya perasaan ini akan diterima olehnya suatu hari nanti. " 

"Jika pemikiran seperti ini benar, aku yakin tidak akan ada hal yang disebut cinta tak 
berbalas di sini!" 

Dan istilah 'penguntit' kemungkinan besar tidak akan muncul. 

"Tapi Yoshii Akihisa-kun. Mohon tenang dan pikirkan. Karena pidato perpisahan tahun 
kedua dan ketiga memiliki pandangan yang sama, jawabannya pasti sudah jelas, bukan? " 

A-apa yang terjadi...? Saya seharusnya menjadi pihak yang benar, tetapi saya diserang oleh 
logika aneh ini. Adakah yang bisa saya gunakan untuk membantah? " 

"Ngomong-ngomong, gadis yang membuatku khawatir belakangan ini sepertinya dibuntuti 
oleh penguntit baru-baru ini." 

"Apakah begitu? Itu sangat menakutkan. Saya pikir saya akan memperkuat keamanan di 
sekitarnya karena saya khawatir. " 

"Saya akan melakukan ini juga. Aku lebih baik mengawasi rumahnya demi dia. " 

"Baik! Anda melihat ini, senpai? Apa yang Anda gambarkan dan apa yang orang-orang kelas 
F ini rencanakan pada dasarnya adalah hal yang sama! Pemikiran seperti ini pasti salah! " 

"Tidak, mereka akan menjadi satu-satunya orang yang akan dipandang sebagai penguntit 
yang menjijikkan." 

"ANDA TERLALU OVERBOARD DI SINI!" 

Karena kata-kata Takashiro-senpai, niat membunuh langsung meletus dimana-mana di 
kelas ini. Perbedaan proses berpikir antara kami dan kakak kelas ini mungkin begitu dalam 
sehingga tidak ada yang bisa menguburnya lagi ... yah, kesampingkan seperti apa 
penampilan ketiganya, mereka pada dasarnya melakukan apa yang dilakukan penguntit, 
jadi perlu melaporkannya ke polisi nanti . 

"Apa kamu mengerti, Yoshii Akihisa-kun? Bahkan jika tidak ada yang istimewa tentang itu, 
dia akan senang jika aku mencurahkan seluruh waktuku untuk berinteraksi dengannya, 
bukan? " 

"Apa yang kamu katakan!? Antusiasme Kirishima-san untuk mematahkan leher Yuuji 
dengan paksa adalah karena hatinya sebagai gadis muda yang manis, tapi yang kamu 
lakukan adalah kejahatan di sini! " 

Sepertinya aku baru mendengar suara Yuuji, tapi aku harus mengabaikannya sekarang. 
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Tepat ketika aku merasa Kirishima-san mungkin akan marah pada ini, aku meliriknya, "..." 

Tapi dia memegangi bibirnya, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. 

"Ada apa, Kirishima-san?" 

"... Hm." 

Kirishima-san sedikit mengangguk saat dia menjawabku. 

"...Aku hanya berpikir. Jika yang senpai katakan itu benar, kenapa Yuuji tidak 
mengungkapkan cintanya padaku...? " 

Kirishima-san sedang berpikir keras. Dalam aspek apa yang dia pikirkan di sini? 

Hmmm... ada banyak alasan di sini... 

"Itu pasti karena---" 

Tepat ketika saya ingin menjelaskan, 

"Ngomong-ngomong, Nona Mizuki, bolehkah saya menggunakan waktu Anda?" 

Takashiro-senpai mendekati Himeji-san selama jeda ini. Sial, orang ini benar-benar 
menyebalkan...! 

"Ahh, sudah cukup! Tolong bersikaplah dan tinggalkan Himeji-san! " 

Aku berada di depan Himeji-san dan menghadapi Takashiro-senpai. 

"Saya sedang berbicara dengan Nona Mizuki di sini. Tolong jangan menghalangi jalan kami. 
" 

Takashiro-senpai bermaksud untuk menghindariku saat dia mendekati Himeji-san. 

"Maaf, tapi tidak ada yang ingin saya bicarakan dengan Takashiro-senpai..." 

Dan Himeji-san dengan tegas menolaknya meski dia terlihat sangat ketakutan. Apa yang 
sedang terjadi? Untuk beberapa alasan, aku merasa ini pertama kalinya Himeji-san 
menghindari seseorang seperti ini. 

Menanggapi penolakannya, Takashiro-senpai meletakkan tangannya di depan dadanya, 
dan dengan keras menyatakan dengan tatapan serius. 

"Nona Mizuki, kamu salah paham tentang aku. Saya tidak punya niat untuk merugikan di 
sini. Saya hanya ingin menyampaikan kabar baik. " 

"Apa? Kabar baiknya adalah... " 
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"Iya. Ada kemungkinan hal tersebut sebelumnya bisa dibatalkan. 

Benarkah? 

Setelah mendengar kata-kata Takashiro-senpai, Himeji-san muncul dari belakangku. 
Takashiro-senpai kemudian terlihat sangat senang saat melihat dia mendekatinya, dan 
berkata, "Aku berbohong." 

Saat itu, wajah Himeji-san menjadi muram. 

"Itu keterlaluan, Takashiro-senpai... kebohongan ini keterlaluan..." 

"Aku benar-benar minta maaf, tapi kurasa ini satu-satunya cara agar aku bisa berbicara 
denganmu." 

Takashiro-senpai meminta maaf dengan tatapan tulus, tapi apakah dia benar-benar merasa 
menyesal? Benar-benar tampak mencurigakan karena senyuman itu sebelum ini. 

"Nona Himeji Mizuki, tolong jangan membuat wajah sedih seperti itu. Penampilanmu yang 
tertekan benar-benar bentuk penyiksaan yang paling menakutkan bagiku ... " 

"Tolong jangan berbohong padaku lagi. Anda hanya akan menggertak saya, Takashiro-
senpai. Itu sama saja sekarang. Kami akhirnya berhasil mendapatkan kesempatan untuk 
mendapatkan fasilitas kelas A... " 

"Semua ini dilakukan demi dirimu, Nona Himeji Mizuki." 

? Takashiro-senpai mengatakan sesuatu yang aneh. Kami mendapatkan fasilitas kelas A 
demi dia, jadi mengapa gangguan ini dianggap membantunya? 

"Ini akan memakan waktu, tapi saya yakin Anda akan mempercayai saya suatu hari nanti. 
Hal yang sama berlaku untuk masalah tentang sister school--- " 

"T-TOLONG JANGAN BICARA TENTANG ITU DI SINI!" 

Himeji-san tiba-tiba berteriak keras, dan tanpa sengaja aku melebarkan mataku. 

"Tapi benda itu akan segera..." 

"Meski begitu, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini, kan?" 

Himeji-san sangat marah di sini, dan wajahnya memerah. A-apa yang terjadi? Mengapa 
Himeji-san merasa stres di sini? 

"Nona Himeji Mizuki, mohon tenang dan dengarkan aku." 

"Tidak! Silakan kembali. " 
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Bahkan saat Takashiro-senpai mencoba menenangkan Himeji-san, Himeji-san tidak akan 
memberinya ruang untuk berbicara. Saya kira Takashiro-senpai tidak bisa melanjutkan 
seperti ini sekarang. 

"...Saya mengerti. Aku akan pergi hari ini, Nona Mizuki, dan aku dengan tulus meminta maaf 
karena telah membuatmu tidak bahagia. " 

Dia berkata sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sepertinya dia menyesal telah 
membuat marah Himeji-san. 

Dan kemudian, dia mengangkat kepalanya, dan memegang tangan Himeji-san. 

"Aku tidak bisa menyebutnya permintaan maaf, tapi bolehkah aku tahu apakah kamu bisa 
makan denganku lain kali---" 

"Himeji-san sama sekali tidak bersedia, Takashiro-senpai, jadi bisakah kau kembali 
sekarang?" 

Saya meraih tangannya dari samping dengan kejam. 
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"... Yoshii Akihisa-kun, bisakah kamu melepaskannya?" 

"Saya menolak." 

Pada saat itu saja, saya merasa dia menunjukkan ekspresi yang berbeda, tatapan tajam. 

"... Huh..." 

Setelah itu, Takashiro-senpai memelototiku dengan ekspresi dingin. 

"Apakah ada sesuatu?" 

Saya marah dengan mata itu, dan tanpa sadar meningkatkan kekerasan dalam suara saya. 

"Tidak, hanya saja saya memiliki beberapa pemikiran setelah melihat tindakan Anda." 

"Pikiran?" 

"Iya. Saya berpikir bahwa karena Anda punya waktu untuk menghalangi jalan saya, 
bagaimana kalau Anda menghabiskan waktu untuk merenung? " 

Takashiro-senpai mengatakan ini saat dia melepaskan tanganku dengan cara yang mudah 
dan cerdas. 

"Jadi, apa yang ingin kamu katakan?" 

Bagaimanapun, karena dia sudah melepaskan tangan Himeji-san, aku menarik tanganku 
sendiri. 

Sepertinya Takashiro-senpai mengatakan pada siswa dengan nilai buruk saat dia 
melanjutkan. 

"Sudah lama sekali, aku melihat betapa mulianya kamu selama turnamen pemanggilan 
Festival Musim Panas Dingin. Anda benar-benar berbeda dari rumor saat itu. Kamu tampak 
seperti siswa yang bisa menjadi siswa berprestasi. " 

Berbicara tentang Festival Musim Panas yang Dingin, itu akan menjadi pertarungan yang 
saya lakukan dengan pasangan Toko-Natsu. Saya tidak terlalu yakin apa yang dia coba 
lakukan, tapi itu bukan perasaan buruk untuk dipuji. 

"Tidak, sebenarnya tidak sebanyak itu." 

"Tapi setelah itu, kamu tidak pernah berubah sama sekali. Sepertinya kamu tidak pernah 
dewasa sama sekali. " 

Sepertinya saya terlalu dini diyakinkan... 

"A-aku memang sedikit dewasa." 
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"Apakah Anda merasa nilai Anda cukup baik untuk kelas A?" 

"..." 

Saya tidak bisa membantah sama sekali. 

"Inilah yang ingin saya katakan. Anda bilang ingin dapat fasilitas kelas A, tapi tidak rajin 
belajar. Anda tidak bekerja keras sama sekali. " 

Kritik ini menusuk dadaku dengan tajam. 

Dan kemudian, Takashiro-senpai mengambil nafas dalam-dalam. 

"Berapa banyak waktu tidak berarti yang kamu habiskan setelah itu?" 

Dia menunjukkan kepada saya ekspresi ingin menjatuhkan saya, dan mengatakan itu 
kepada saya dengan tegas. 

"Maafkan aku, tapi sepertinya aku agak menunda semua orang. Sampai jumpa sekarang. 
Dan Nona Himeji Mizuki, ayo bertemu lagi saat kamu ada waktu luang. " 

Takashiro-senpai mengangkat tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal pada Himeji-
san, dan kemudian, "Yoshii Akihisa-kun, pria yang cemburu sama sekali tidak manis." 

Baris terakhir dikatakan sengaja cukup keras untuk saya dengar, dan kemudian, dia 
meninggalkan kelas. 

"..." 

Aku dipukul dalam satu titik penting demi satu, dan aku bahkan tidak bisa mengerang. 

Saya tidak pernah dewasa. Saya tidak pernah bekerja keras. Benar, begitulah adanya. 

Tapi meski begitu- 

"ARGH---! CUKUP! MEREKA DIG PADA SAYA BENAR-BENAR FRUSTRASI! " 

"" "!!! ??" "" 

Ledakan saya mengejutkan Hideyoshi, Muttsurini, dan yang lainnya yang berdiri di dekat 
saya. 

"Ada apa, Aki? Biarkan dia mengatakan apa yang dia inginkan. " 

"Ya, dan itu adalah fakta bahwa kamu belum dewasa sama sekali sampai sekarang." 

"Kamu juga berpikir begitu !? Apa menurutmu aku tidak pernah dewasa sama sekali !? " 
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"Apakah kamu idiot... Aku tahu ini sebelum orang itu tahu. Kami... teman, kan? " 

"SAYA TIDAK BISA MELIHAT APA PUN YANG MENGKONFIRMASI BAHWA KITA TEMAN DI 
SINI !!!" 

ARGH! CUKUP! INI BENAR-BENAR FRUSTRASI! 

"Bagaimanapun, tenanglah untuk saat ini. Sekarang bukan waktunya ngobrol ngobrol 
kosong, kan? " 

Muu... Aku tidak menganggapnya kosong, tapi ada sesuatu yang lebih penting dari harga 
diriku di sini, seperti yang Yuuji katakan. 

"Kamu baik-baik saja, Himeji-san?" 

"Eh? Ah iya." 

Saat Takashiro-senpai pergi, ekspresi marah Himeji-san menghilang, dan dia sekarang 
terlihat muram. 

"Kalau begitu, tidak ada yang mengganggumu, kan?" 

"It-tidak apa-apa! Saya benar-benar baik-baik saja! " 

Himeji-san mengatakan ini, tapi dia jelas berbohong. Mungkin ada sesuatu yang dia 
sembunyikan dalam percakapannya dengan Takashiro-senpai barusan. 

"Pokoknya, perang pemanggilan dibatalkan. Ayo kembali sekarang. " 

"Baik. Oi semuanya! Ayo kembali!" 

Perintah Yuuji menyebabkan semua orang meninggalkan kelas A perlahan. 

"..." 

Dalam perjalanan pulang, saya tiba-tiba memikirkan sesuatu. 

Takashiro-senpai mengetahui hal yang Himeji-san sembunyikan dari kita. Ini benar-benar 
membuat hatiku gelisah. 
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Volume 11 Chapter 2 

Pertanyaan Kedua 
Silakan baca paragraf berikut dan jawab pertanyaannya: 

(1) merupakan salah satu aspek (2), biasa digunakan sebagai indikator (3). 

Q1: Mohon tuliskan istilah yang menjelaskan istilah 'Produk Domestik Bruto'. Q2: Mohon 
tuliskan istilah yang menjelaskan 'keluaran dari semua barang dan jasa yang diproduksi di 
suatu negara' Q3: Mohon tuliskan istilah yang sesuai dengan konteksnya. 

Jawaban Himeji Mizuki. 

(PDB) adalah salah satu aspek (Pendapatan Nasional), yang biasa digunakan sebagai 
indikator (Pertumbuhan Ekonomi). 

Komentar Guru: 

Jawaban yang benar. Karena PDB umumnya disalahartikan dengan GNP (Produk Nasional 
Bruto, produksi total warga suatu negara), penting untuk mengingat definisi tersebut. 
Selain itu, GNP biasanya diganti dengan GNI (Pendapatan Nasional Bruto), jadi lebih baik 
dihafalkan bersama. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

(HP & MP) adalah salah satu aspek (Status pemain), biasanya digunakan sebagai indikator 
(level). 

Komentar Guru: 

Karena kamu, sensei di sini sepertinya membenci RPG akhir-akhir ini. 
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Karena berbagai alasan, kami terpaksa mengakhiri bentrokan intens kami dengan kelas A. 

Kelas C masih menjadi milik kita sebelum kita memulai perang kita dengan kelas A. 

Saat ini, kami menunggu Yuuji, yang sedang rapat strategi. 

"Tapi itu benar-benar gila kemarin." 

"... Tidak pernah terpikir bahwa tahun ketiga akan muncul." 

"Itu benar-benar hari yang gila bagiku kemarin juga ... Aku tidak pernah mengira bahwa 
diaryku ada di tangan orang lain ..." 

"Hm? Buku harian apa? " 

"Ah, tidak, bukan apa-apa! Bagaimanapun, aku benar-benar tidak tahu bagaimana perang 
pemanggilan level ini akan terjadi! " 

"... Segalanya menjadi sangat rumit." 

"Ya, karena ini sudah menjadi acara sekolah itu sendiri..." 
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Kode Taihō[10] membagi orang menjadi dua kelas yang berbeda. Apakah mereka? 
Jawabannya adalah... warga sipil yang baik dan warga sipil yang buruk... bukan? Benar, 
benar.[11] 

"Yah... aku merasa akan lebih baik jika situasi saat ini terus berlanjut seperti ini." 

"...Saya setuju." 

"Ya. Saya juga." 

"Hal yang sama berlaku untukku." 

Di bawah kode, apa 'penjaga' itu? Tolong jawab. Jawabannya adalah... seorang prajurit yang 
melindungi gerbang istana. Saya tahu ini. 

"" "..." "" 

Sistem untuk memberi orang tanah dan memungut pajak dari mereka adalah--- 

Hei, Aki. 

Sistem pengumpulan lapangan Grup. [12] 

"Aki! (Pak) " 

"Wow!?" 

Saya sangat fokus pada buku referensi. Serangan mendadak itu benar-benar mengejutkan 
saya, dan saya merasakan kegelapan di depan mata saya tiba-tiba sehingga saya tidak bisa 
menarik diri. 

"Astaga, bukankah itu terlalu kejam? Kepalaku mundur saat itu. " 

"Apa maksudmu? Ini salah Aki karena mengabaikanku di sini. " 

"Tidak, tidak, tidak, menurutku gulatmu seharusnya tidak muncul dalam percakapan yang 
bersahabat, kalian berdua." 

Tampaknya ketika persendian dilatih, sudut yang dapat mereka putar akan bertambah 
besar. Ini beberapa hal sepele. 

"Lalu, sekarang apa?" 

"Apa yang kamu maksud dengan 'apa sekarang'... Aku hanya ingin tahu apakah kamu 
demam karena kamu tiba-tiba mulai belajar keras." 

"Jika kamu khawatir aku demam, kamu tidak perlu menoleh ke belakang 180 ..." 
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Menurut Anda, struktur seperti apa yang dimiliki tubuh saya di sini? 

"Tapi Akihisa, aku tahu kamu sangat prihatin dengan perang ini, tapi kamu tidak harus 
seserius itu, kan?" 

"Ya, Aki. Efek sebaliknya mungkin terjadi jika Anda terlalu memaksakan diri. " 

"... Kamu perlu santai." 

Minami dan yang lainnya berkata. Memang benar saya akan berbohong jika saya 
mengatakan bahwa saya tidak memaksakan diri ... tapi, "Setelah diberitahu oleh orang 
seperti itu, aku benar-benar ingin bekerja keras dan belajar dengan giat." 

Ini sudah terlambat, tetapi saya ingin mencoba yang terbaik di sini. 

"Berapa banyak waktu tidak berarti yang kamu habiskan setelah itu?" 

Kata-kata Takashiro-senpai muncul di pikiranku. 

"Dan itu seperti yang senpai katakan." 

Pada saat itu, saya tidak bereaksi sama sekali karena saya mengakui kata-kata senpai. " 

"Tapi memang benar belajar itu penting." 

"Meski begitu, menurutku kamu tidak menyia-nyiakan waktu itu sama sekali, Aki." 

"... Nilai setiap orang berbeda." 

"Aku juga merasa seperti ini." 

Semua orang juga tidak setuju dengan pandangan Takashiro-senpai. 

"Lupakan. Jangan terlalu khawatir tentang saya. Saya hanya ingin melakukan apa yang saya 
bisa sekarang. " 

"Tetapi jika Anda jatuh sakit ketika saatnya bagi Anda untuk melangkah, bukankah Anda 
akan membalikkan prioritas Anda?" 

"... (Mengangguk)." 

"Dan kamu tidak harus terlalu serius tentang ini, kan?" 

"Hm, pidato perpisahan tahun ketiga Takashiro adalah seseorang yang mudah ditipu. 
Karena nilainya tidak sehebat Kirishima, seharusnya tidak ada masalah. " 

"... Jika kita membandingkan kemampuan para valedictorian, kita memiliki keuntungan." 
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Ini seperti yang dikatakan semua orang. Nilai Takashiro-senpai bagus, tapi nilainya tidak 
terlalu bagus. Juga, dia mudah dibodohi, dan mungkin dia bukan seseorang yang harus kita 
khawatirkan. 

Tapi, 

"Aku ... sudah muak dengan orang itu." 

"Saya kira itu masalahnya." 

"... Jika kamu tidak marah setelah apa yang kamu lakukan, pada dasarnya kamu adalah 
orang dari dunia lain di sini." 

"JANGAN INGATKAN SAYA TENTANG ITU SUDAH!" 

Bahkan jika kita mengabaikannya, saya ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah 
dengan itu di suatu tempat! 

"Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu, Aki." 

"Itu benar, tapi..." 

"Tidak apa-apa. Ini tidak seperti ciuman pertamamu--- " 

Saat dia mengatakan ini, Minami tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu saat dia mulai 
tergagap. 

"-Bagaimanapun..." 

Minami tersipu saat dia menundukkan kepalanya. Itu bukan ciuman pertama; Nah, ciuman 
pertama ini akan mengacu pada, yang Minami dan aku miliki--- "..." 

"..." 

"Sungguh, kamu sendiri yang mengatakannya, jadi apa yang memalukan tentang itu?" 

Begitu aku mengingat apa yang terjadi saat itu, bahkan aku tidak bisa mengangkat 
kepalaku. Uu, ugh, ini benar-benar memalukan! 

"... Bahkan... Aku juga..." 

"Hm? Apa yang kamu katakan, Himeji? " 

"It-itu bukan apa-apa. Saya tidak mengatakan apa-apa! " 

Pokoknya, ayo ganti topik...! Erm...! 

"Ngomong-ngomong, kemana Yuuji pergi?" 
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"Sepertinya dia mengadakan rapat strategi untuk perang pemanggilan melawan tahun 
ketiga." 

"Benar, benar! Perwakilan dari setiap kelas sedang mendiskusikan tentang itu sekarang. " 

"Heh? Akan sangat bagus jika mereka dapat membuat rencana yang bagus! " 

"Iya! Betul sekali!" 

"... Perubahan topik terlalu jelas di sini." 

"Muttsurini, bermain bersama mereka adalah pertunjukan kebaikan kita sebagai teman, 
tahu?" 

"" Ahahaha! "" 

Minami dan aku tertawa saat kami menutupi suara Hideyoshi dan yang lainnya. 

Apa yang perlu dikhawatirkan? Tidak ada masalah jika pertemuan itu dihadiri Yuuji dan 
Kirishima-san! 

☆ 

"Sejujurnya, aku memang tertarik pada Sakamoto-kun." 

"Bagaimana mungkin itu. Yuuka...! " 

"Oi oi, Sakamoto, kapan kamu dan Koyama...?" 

"Tak bisa dimaafkan...! Aku bahkan tidak bisa mengaku pada Kubo-kun dengan 
benar, dan sekarang seseorang mengkhawatirkan cintanya sendiri...! " 

"..." 

(... Dengan apa, situasi ini di sini ...) 

Jujur saja, dengan perwakilan kelas A sampai E disini, saya bingung banget disini. 

(Benar, harus tenang dan menganalisis situasi dengan benar.) 

Aku menarik nafas dalam-dalam, dan mengingat apa yang terjadi sampai sekarang. 

Hanya 5 menit yang lalu ketika kami menggunakan sudut ruang kelas A untuk 
pertemuan strategis kami. Perwakilan kelas B Nemoto mengusulkan 'Ayo pilih ahli 
strategi utama di antara kita', dan sampai saat ini, belum ada ketidaksepakatan. 

Tidak seperti perang biasa antar kelas, ini adalah perang antar tahun sekolah. Sudah 
merepotkan bagi kami untuk mengatur skor setiap orang; Shouko tidak pandai 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



berbicara, dan dia pemalu. Akankah bebannya berkurang jika dia hanya mengatur 
dan menjelaskan strateginya? Saya pikir itu baik bahwa dia melakukan itu. 

Itu masih bagus, tapi pertanyaannya setelah itu adalah 'siapa yang akan mengambil 
peran itu'. 

"Jadi, aku mengusulkan Sakamoto-kun menjadi ahli strategi utama." 

Dan Koyama membalikkan ide saya hanya dengan kalimat itu. 

...Baik. Untuk beberapa alasan, Koyama merekomendasikan saya. 

"Apa yang ingin Anda lakukan, Koyama?" 

"Ya ampun, itu mengejutkan. Apakah aneh jika saya merekomendasikan Anda? " 

Sejujurnya, ini sangat aneh. Setelah semua yang telah terjadi sampai sekarang, 
hubungan antara kelas F kita dan kelas C-nya praktis di ambang kehancuran. Jadi 
mengapa dia memilih saya? 

"Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? 'Saya suka orang pintar'. " 

Dan kemudian, baris ini muncul. Sejujurnya, saya benar-benar tidak mengerti sama 
sekali. 

"Kamu berhasil membalikkan gelombang perang melawan kami bahkan dalam 
situasi itu. Menurutku tidak aneh bagiku untuk mengubah pandanganku tentangmu, 
kan, Sakamoto-kun? " 

"Yu-Yuuka! Apa yang kamu katakan!?" 

"Kamu berisik, Nemoto-kun. Aku tidak punya hubungan denganmu di sini, kan? " 

"T-tapi, menggunakan alasan pribadi untuk memutuskan posisi sepenting itu 
sungguh..." 

"Bahkan tanpa alasan itu, aku merasa Sakamoto-kun memiliki cukup banyak 
pencapaian. Dan Nemoto-kun, " 

"A-apa itu?" 

"Jangan panggil aku dengan nama depan seperti ini, oke?" 

Koyama segera mencampakkan Nemoto begitu saja. 

"Apa... !? Ke-kenapa, kenapa di bumi... !? " 

Nemoto semua terguncang. 
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"... Diamlah, semuanya." 

Meski begitu, bukannya aku tidak mengerti. Koyama adalah mantan pacar Nemoto. 

"... Dalam situasi ini, kita harus menenangkan diri dengan teknik pernapasan 
Lamaze[13] . " 

Tapi kenapa kamu panik juga, Shouko? 

"Tenanglah, Shouko. Jika ada yang melihat siswa SMA melakukan pernapasan 
Lamaze di sini, itu mungkin menjadi masalah besar. " 

Shouko terlihat normal, tidak berbeda dari biasanya, tapi jari-jarinya gemetar, dan 
matanya bergerak-gerak. Saya bisa melihatnya goyah melalui detail kecil seperti itu. 

"Sungguh, apa yang membuatmu panik?" 

"... Karena ini pertama kalinya seseorang dari jenis kelamin lain menyukaimu, 
Yuuji." 

Memang benar ini pertama kalinya dalam hidupku. 

"... Kupikir kau pasti tidak akan pernah memiliki orang yang jatuh cinta padamu, 
selamanya." 

Tapi bukankah Anda terlalu berlebihan di sini? 

Tepat ketika saya memikirkan bagaimana mengomentari ini, Koyama bertanya 
kepada saya, 

"Bagaimana, Sakamoto-kun? Apakah kamu ingin pergi denganku? " 

Hm. Itu tidak mungkin. 

Mengapa? Itu mudah? Kalau kupikir pikir lagi, Koyama mengatakan hal seperti itu di 
depan mantannya, Nemoto. Ini berarti dia hanya melakukan ini untuk membuatnya 
kesal. Aku akan pergi keluar dengan orang lain karena alasan ini? Tidak mungkin. 

Mungkin Koyama tulus di sini, tapi dia adalah seseorang yang menyukai pria lain di 
depan pria yang pernah dia kencani. Siapa yang menginginkan wanita seperti ini? 

Dengan kata lain, saya hanya bisa menolaknya di sini. 

Jadi, saya sudah membuat kesimpulan ini, tetapi meskipun saya mengerti... 

"Uum" 

"Ada apa denganmu, Sakamoto-kun? Kamu terlihat sangat terganggu di sini. " 
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Saya benar-benar ragu apakah saya harus menolaknya di sini. 

Saya tidak peduli dengan harga dirinya, karena dia hanya membuang Nemoto 
dengan kejam. Tidak mungkin aku akan menunjukkan belas kasihannya. Tapi yang 
aku khawatirkan adalah ... dengan perang pemanggilan yang akan datang melawan 
tahun ke-3 yang akan datang, Koyama mungkin menyimpan kebencian yang kuat 
jika aku menolaknya di sini. Memiliki musuh sekarang akan sangat bodoh. 

Dan juga, jika aku berpura-pura bermain dengannya, aku tidak tahu seperti apa 
reaksi Nemoto. Juga, ada kemungkinan bahwa orang-orang dari kelas F itu akan 
menginginkan hidupku ... Aku tidak tahu apakah aku bisa melihat matahari dua hari 
kemudian, apalagi perang pemanggilan minggu depan. Tidak perlu menggunakan 
otak saya untuk melihat perkembangan ini datang. 

Saat ini, saya dalam dilema, tetapi tidak ada waktu bagi saya untuk ragu. Jika saya 
tidak bisa menyelesaikan ini dengan tegas, Hiraga dan Nakabayashi yang netral 
dapat menjadi musuh saya. 

(Serius. Apakah ada kalimat yang bisa saya gunakan untuk menolaknya tanpa 
menimbulkan dendam pada saya ...) 

Saya benar-benar tidak ingin mengakuinya, tetapi ini benar-benar hasil dari 
kurangnya pengalaman saya dengan lawan jenis. Sial, apa yang harus saya lakukan...! 

Saat aku ragu-ragu, Shouko, yang selama ini malu-malu, angkat bicara. Benar, 
bukankah dia memiliki banyak pengakuan sampai sekarang? Dia pasti akan 
menangani situasi ini dengan benar--- 

"... Tidak mungkin, Yuuji adalah itemku." 

Inilah yang dimaksud dengan menambahkan bahan bakar ke dalam api. 

""... "" 

Kalimat ini menyebabkan Hiraga dan Nakabayashi, yang selama ini menonton, 
memberi saya niat antagonis. 

Mengapa Anda menekan saya seperti ini sekarang!? Apa kau tidak ingin 
memenangkan perang pemanggilan ini !? 

"Item saya? Apa maksudmu? Kamu tidak berkencan dengan Sakamoto-kun, kan, 
Kirishima-san? ' 

"Baik! Topik ini berakhir di sini! Mari lanjutkan dengan pertemuan strategis kita! " 

"... Tidak, kita akan stabil di sini." 
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"ITU MENGATAKAN KATAKAN BAHWA KITA HARUS MELANJUTKAN PEMBAHASAN 
STRATEGI SEKARANG, Sialan!" 

Kami sedang memutuskan tahun yang terputus-putus ini lebih jauh sekarang. Apa 
kamu senang dengan ini sekarang !? Atau apakah Anda ingin 5 kelas bekerja sama 
melawan kelas saya di sini!? 

"Kapan kamu mulai berkencan?" 

"... Itu dijanjikan ketika aku memenangkan perang pemanggilan sebelum ini." 

"Ngomong-ngomong, aku mendengar rumor serupa." 

Itu adalah janji untuk taruhan yang dengan mudah aku setujui di perang 
pemanggilan sebelumnya. Ini mungkin hanya rumor bagi orang lain di sini, tapi saya 
benar-benar ingin melupakan hal ini. 

"... Jadi aku tidak akan mengizinkan hal seperti itu ketika dia berkencan denganku." 

"Tapi hal semacam itu hanyalah formalitas, bukan? Tidakkah kamu merasa aneh 
menahan orang lain dengan hal semacam itu? " 

"... Tapi janji adalah janji." 

"Hmm... hei, Sakamoto-kun, aku tidak akan menahan rekanku di sini, tahu? Kami 
harus menghormati pilihan satu sama lain, jadi itu berarti saya tidak akan 
mengganggu ruang pribadi Anda. Tidakkah menurutmu interaksi semacam ini 
bagus? " 

Tidak peduli apakah itu baik atau buruk, saya hanya punya satu jawaban sejak awal. 

Tapi aku tidak bisa memiliki lebih banyak musuh sampai perang pemanggilan 
berakhir. Kalau begitu ... aku hanya bisa menjawab ini sekarang? 

"Koyama, tidak apa-apa jika aku memberikan jawabanku setelah perang 
pemanggilan?" 

Bagaimanapun, mari kita coba tunda ini untuk saat ini. Saya sangat benci jawaban 
seperti itu, tetapi saya hanya bisa melakukan ini dalam situasi ini. Serius, 
selamatkan aku di sini. 

"...? ... Setelah perang pemanggilan? " 

Koyama dan bahkan Shouko menunjukkan ekspresi terkejut. Saya kira yang 
terakhir ini terlalu tegang sehingga dia tidak menyadari bahwa saya mencoba 
menenangkan semua orang di sini. 
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"Begitu ... setelah perang pemanggilan, kan?" 

Di sisi lain, Koyama sepertinya memahami sesuatu saat dia menjawab permintaanku 
dengan penuh arti, dan melirik Shouko. 

"..." 

Shouko menerima tatapan Koyama, dan merenung sejenak. 

"...!" 

Sepertinya dia juga memperhatikan ini saat dia menutup mulutnya. Dia mungkin 
menyadari bahwa kata-katanya yang tidak perlu mengganggu keharmonisan --- 
kuharap. 

"Kalau begitu, aku bisa menarik perhatianmu jika aku bekerja keras dalam perang 
pemanggilan, kan, Sakamoto-kun? Aku akan melakukan yang terbaik demi 
mendapatkan pengakuan darimu. " 

Tidak baik. Orang-orang ini sama sekali tidak mengerti. 

"Yu-Yuuka --- tidak, Koyama-san! Aku juga akan melakukan yang terbaik, jadi awasi 
aku! " 

Tapi yah, sepertinya Nemoto bisa tampil bagus dalam situasi ini, jadi hasilnya tidak 
terlalu buruk. Astaga... sekarang kita akhirnya bisa mulai dengan pertemuan 
strategis. 

"Kalau begitu, tentang ahli strategi yang kita bicarakan di awal, aku akan 
melakukannya---" 

"Tidak, serahkan padaku. Saya akan baik-baik saja." 

"Tidak, lebih baik aku melakukannya saat aku wakil kelas B, kan?" 

Koyama dan Nemoto mengangkat tangan, seolah-olah berebut posisi. Kalian benar-
benar menyebalkan disini...! 

"Kalian berdua harus tenang di sini. Ini adalah perang pemanggilan; jangan 
melibatkan pemikiran pribadi Anda dalam hal ini. " 

"Ya, Nemoto-kun, bisakah kamu menyerah dengan tenang?" 

"Tidak mungkin! Jika ini masalahnya, Anda melakukan hal-hal karena keegoisan 
Anda sendiri di sini, Sakamoto! Saya harus menjadi orang yang menangani hal-hal 
karena peringkat kelas! " 
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Berbagai saran menghalangi kami untuk mengadakan pertemuan yang layak di sini. 

"Aku benar-benar keberatan dengan Sakamoto sebagai ahli strategi!" 

Nemoto dengan keras menyatakan. Ini benar-benar merepotkan, tapi jika aku 
membiarkannya seperti ini, akan lebih sulit bagiku untuk menindaklanjutinya di 
masa depan. Sepertinya saya benar-benar harus berbicara dengannya di sini. 

"Bisakah Anda mendengarkan saya tentang alasannya, Nemoto?" 

"Jika Anda akan memerintahkan semua orang di sini, Anda harus membuat semua 
orang percaya pada strategi itu! Kamu sudah mengkhianati kepercayaan kami 
sepenuhnya di sini! " 

"Hah? Aku merasa Sakamoto-kun punya cukup banyak prestasi di sini, tahu? ' 

"Saya tidak berbicara tentang ini, saya hanya berbicara tentang kepercayaan pribadi 
di sini! Kamu mungkin sudah melupakannya, tapi Sakamoto adalah pelaku utama di 
balik insiden pengintipan saat itu! Bukankah pria ini telah kehilangan kepercayaan 
para gadis; itu setengah dari kelompok tahun kedua! " 

Jika kita berbicara tentang kepercayaan pribadi, tidak mungkin Nemoto bisa 
menjadi ahli strategi tidak peduli apa yang dia katakan. Dia mungkin tahu bahwa dia 
sama sekali tidak bisa dipercaya ... tapi kurasa dicampakkan oleh Koyama 
menyebabkan dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa tenang dan berpikir 
dengan baik. 

Tapi jika saya melibatkan topik ini sekarang, itu akan merepotkan saya juga. 

"Jika kita berbicara tentang kepercayaan, saya masih memiliki beberapa masalah 
dengan kelas F." 

Nakabayashi bergabung dalam percakapan, seolah-olah mengatakan bahwa 
meskipun dia tidak memiliki apa-apa untuk dikeluhkan tentang strateginya, dia 
tidak bisa lengah. 

"Nakabayashi, kurangnya perkembangan antara kamu dan Kubo adalah karena 
masalah pribadi Kubo, tahu?" 

"ITU TIDAK ADA YANG HARUS DILAKUKAN DENGAN KURANGNYA PENGEMBANGAN 
DENGAN KUBO-KUN !! APAKAH KAMU MENGERTI!!? AKU MEMANGGIL KEBERANIAN 
SAYA UNTUK MENGAKUI DIA, DAN TETAPI DIA MENGGUNAKAN GAIRAH GAY IDIOT 
DAN BEBERAPA KID IDIOT GAY KENAL UNTUK MENOLAK SAYA !! BAGAIMANA ANDA 
DAPAT MEMAHAMI PENDERITAAN DAN KEMUDAHAN SAYA DI SINI !!! ??? " 

Tunggu, bagaimana bisa Kubo menolaknya? 
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"" "..." "" 

Tatapan semua orang terfokus pada Nakabayashi yang marah. 

Begitu dia menyadari bahwa semua orang menatapnya, dia tampak sangat bingung 
dengan ini, dan berdehem, 

"Lagipula, jika kita berbicara tentang kepercayaan, aku secara pribadi tidak bisa 
mendukung Yoshii Aki --- kelas F!" 

Setelah mengatakan ini, dia duduk di kursi dengan suara keras. Ngomong-ngomong, 
dia baru saja akan mengatakan Akihisa, kan? Bajingan terkutuk itu menghalangi 
jalanku bahkan dengan cara seperti itu. 

"Tapi jika Sakamoto dilarang pergi ke sini, apa yang harus kita lakukan? Saya hanya 
mengatakan bahwa saya tidak pandai membuat strategi di sini. " 

"Kalau begitu... yah, meski aku menyuarakan ketidaksetujuanku, bahkan aku juga..." 

Hiraga dan Nakabayashi tampak tidak percaya diri saat mengatakan ini. 

"Kalau begitu, kembali ke peringkat kelas lagi, jadi itu aku karena aku di kelas B." 

"""Tidak mungkin.""" 

Wajar saja jika Nemoto yang mengajukan diri untuk ini langsung ditolak. 

Tapi dalam kasus ini, Koyama akan menjadi ahli strategi untuk perang ini, dan saya 
punya firasat buruk tentang ini. Harus mencegah perkembangan ini. 

"...Pada kasus ini." 

Dan kemudian, Shouko, yang dari tadi diam sampai sekarang, angkat bicara. 

"... Dalam hal ini, saya akan mengumpulkan pandangan semua orang dan 
merangkum semuanya." 

Dia menyarankan. 

Anda akan meringkasnya? 

"... Dan kemudian, kita akan membuat strategi yang dapat diterima semua anggota." 

Memang benar jika Shouko akan mengumpulkan saran, tidak akan ada keberatan, 
dan ada kekuatan persatuan yang mengikat di sini. Sudut pandang yang bisa kita 
lihat akan lebih luas karena ada pendapat dari lebih banyak orang. 
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"Tapi Kirishima-san, bukankah itu akan menambah bebanmu? Ini akan menjadi 
kebalikan dari prioritas di sini. " 

"...Tidak apa-apa." 

Shouko menjawab dengan tegas sebagai jawaban atas pertanyaan Hiraga. Karena dia 
berkata begitu, aku hanya akan bertengkar dengan Nemoto jika aku mengatakan 
sesuatu lagi. 

"Strategi yang dapat diterima semua orang. Dengan kata lain, jika saya sangat tidak 
setuju dengan strategi orang tertentu, itu tidak akan digunakan, bukan...? " 

Nemoto menunjukkan senyum licik. Dia mungkin memikirkan arti di balik lamaran 
Shouko di sini. 

---Benar, Shouko ingin memastikan bahwa setiap orang dapat menerima ini, dan ini 
berarti suara terbanyak. Sebagai minoritas, kelas F kita memiliki musuh di mana-
mana, dan pada dasarnya pandangan saya tidak mungkin diterima. 

Dalam hal ini, jika terjadi sesuatu, kelas F kami tidak akan dapat melakukan apa 
pun. 

Itu seperti- 

"... Serahkan padaku." 

---Itu seperti mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan kekuatanku di sini, dan 
mereka memotongku dari sini... ini sungguh tidak lucu bagiku. 

"Um, ya! Lebih baik serahkan saja pada Kirishima-san! " 

"Benar, tidak ada yang akan keberatan di sini." 

"Jika Kirishima-san tidak memiliki masalah dengan ini, aku akan setuju juga." 

Nemoto dan yang lainnya menaikkan persetujuan mereka. 

Sejujurnya, meski saya tidak melibatkan niat egois saya di sini, saya benar-benar 
tidak setuju dengan proposal ini. Menerima pandangan semua orang akan 
memungkinkan kita melihat masalah dari semua sudut, tetapi ini sangat memakan 
waktu, dan akan sulit bagi orang untuk merangkum semuanya. Juga, Shouko tidak 
pandai melakukan ini sama sekali. Menurutku ini bukan ide yang bagus. 

"...Aku akan melakukan yang terbaik." 

Tapi meski dengan beban yang begitu berat, Shouko sendiri sangat antusias. 
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Jika aku menyuarakan tentangku di sini, persatuan yang Shouko kerjakan dengan 
sangat keras untuk ditukar akan menjadi sia-sia --- dan itu adalah hal yang bodoh 
untuk dilakukan. 

"..." 

Sepertinya Shouko menunggu jawabanku saat dia terus menatapku. 

"...Saya mengerti. Saya setuju dengan ini juga. " 

Setelah mendengar jawabanku, Nemoto menunjukkan senyum yang menjijikkan. 

"Sakamoto, karena semua orang memutuskan ini, lebih baik kamu tidak 
membicarakan tentang kencan atau apapun." 

Jadi ini berarti Anda tidak ingin saya mengatakan hal aneh kepada Koyama, bukan? 
Kebetulan saya juga tidak ingin terlibat dalam hal-hal seperti itu. 

"Tentu saja, saya tidak ingin melakukan hal yang tidak perlu yang akan membuat 
saya dicurigai tanpa alasan yang jelas." 

"Huh, tapi aku agak curiga apakah kamu terluka atau tidak oleh ini." 

Kalimat cerewet kecil Nemoto mengakhiri semua diskusi tentang hierarki. 

Dan kemudian, semua orang mengajukan saran mereka, Shouko menyusunnya, 
merencanakan strategi, dan pertemuan berakhir seperti ini. 

☆ 

"Ah, Sakamoto, kamu kembali." 

Mendengar suara Minami, aku mengangkat kepalaku dan melihat ke arah Yuuji, yang 
memasuki ruang kelas. 

"...Bagaimana itu?' 

Muttsurini bertanya pada Yuuji saat Yuuji mendekati kita. Tentu saja, 'itu' di sini akan 
merujuk pada pertemuan strategi. 

"... Ah, setidaknya kita punya ide dasar tentang apa yang harus dilakukan." 

Yuuji menjawab pertanyaan Muttsurini dengan nada yang sangat dingin. 

"Sakamoto, apa yang terjadi? Anda memiliki gambaran kasar tentang apa yang harus 
dilakukan, tetapi mengapa Anda tidak terlihat bahagia sama sekali? " 

Apa terjadi sesuatu? 
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Banyak sekali. 

Yuuji terlihat sangat frustasi disini. 

"Sepertinya ada hal yang sangat merepotkan untuk ditangani di sini, kan?" 

Omong kosong apa. Aku tidak akan menjadi pemarah hanya karena itu. " 

Anda pasti akan melakukannya. 

"Hm... lalu, kenapa kamu begitu tidak bahagia?" 

"... Saranmu tidak diterima atau apa?" 

"Hm... ya, itu tidak terlalu jauh dari apa yang kamu katakan, Muttsurini." 

Yuuji mungkin sudah sedikit tenang. Dia terlihat sangat kesal di sini, tapi setidaknya dia 
menjawab dengan cara biasa. 

"Apa? Apa yang sedang terjadi?" 

"Saya mengorbankan hak saya untuk berbicara sehingga semua kelas bisa akur." 

"???" 

Saya benar-benar tidak mengerti. 

"Lupakan saja. Jangan pikirkan hal-hal kecil seperti itu. Saya bisa mengatasinya sendiri. " 

"Hm --- jika kamu berkata begitu, Yuuji, menurutku tidak apa-apa." 

Orang ini memiliki pemikirannya sendiri, dan jika dia tidak mau membicarakannya, saya 
tidak bisa memaksanya untuk mengatakannya. 

"Lalu, dapatkah Anda memberi tahu kami apa saja yang termasuk dalam strategi itu? ' 

Hideyoshi tampaknya memikirkan hal yang sama denganku saat dia mulai membicarakan 
strateginya lagi. 

"Hm, selama dia bisa merangkum semuanya dengan benar, kupikir seharusnya tidak ada 
masalah..." 

"Cara Anda mengatakan ini terasa ambigu bagi saya." 

"Ini adalah strategi yang dibentuk oleh saran gabungan dari semua orang, jadi saya tidak 
bisa mengatakan apa-apa sekarang." 
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Hm... agak mengkhawatirkanku bahwa Yuuji, yang biasanya (meskipun dia salah) 
menyimpulkan dengan tegas, menggunakan istilah seperti itu. 

"Jangan tunjukkan ekspresi khawatir seperti itu. Karena kita perlu menghabiskan tenaga 
dan waktu, kita pasti tidak boleh membuat strategi yang aneh. Faktanya, akan ada lebih 
sedikit titik buta dibandingkan dengan strategi yang saya buat. " 
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Memang benar karena kita memiliki Kirishima-san, seharusnya tidak ada masalah. 

"Begitulah adanya. Daripada mengkhawatirkan hal-hal seperti itu, lebih baik Anda fokus 
pada apa yang dapat Anda lakukan. " 

Yuuji berkata sambil melihat buku referensi yang aku pegang. 

"Mengerti. Mari kita lakukan." 

Masih ada satu minggu lagi untuk perang pemanggilan level. Saya tidak tahu seberapa 
banyak yang bisa saya tingkatkan saat ini, tetapi saya lebih baik belajar keras. 
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Volume 11 Chapter 3 

Pertanyaan Ketiga 
Harap terjemahkan berikut ini ke dalam bahasa Inggris: 

私 は 香 川 県 に 住 ん で い た こ と が あ り ま す[14] 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

"Saya adalah UDON[15] . " 

Komentar Guru: 

...... 
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"Yo Takashiro. Apakah kamu punya waktu sekarang? " 

"Oh. Natsukawa-kun, Tsunemura-kun, apa yang kamu inginkan dariku? " 

"Ini tidak seperti kami mempercayai kamu di sini." 

"Tapi mari kita dengarkan tentang strategi yang telah direncanakan." 

"Ah, tentang itu, aku tidak terlalu keberatan." 

"Itu hebat." 

Lalu, apa tim-tim itu? 

"Pada dasarnya kami akan menggunakan kelas sebagai unit untuk serangan kami." 

"Tidak ada keluhan di sini. Kami dapat menyelesaikan sendiri tanpa masalah. " 
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Dan strateginya? 

"Kita akan memiliki kelas C dan kelas D untuk melindungi sayap karena mereka memiliki 
kekuatan serangan yang tinggi. Kelas E dan kelas F akan berada di tengah, terutama karena 
yang terakhir pandai mengulur-ulur waktu. Kelas akan tetap siaga di kampus sekolah baru. " 

"Hm? Dan kelas B? " 

"Itu akan bersiaga sebagai pasukan cadangan, mencari tautan terlemah dan menyerangnya." 

"Ah, itu taktik yang digunakan Shaka dari Afrika, kan?" 

"Shaka Zulu? Yah ... itu sedikit berbeda dari 'Tanduk Banteng' miliknya, tapi yah, pada 
dasarnya itu adalah strategi. " 

"Hm... apakah itu?" 

"Apa maksudmu?" 

"Kamu bisa ditipu dengan mudah, tapi kamu jelas bukan idiot. Dalam hal ini, pasti ada 
beberapa rencana lain yang Anda miliki, bukan? " 

"Yah... itu tergantung pada apa yang dilakukan lawannya, kan?" 

"???" 

"???" 

"Perang pemanggilan adalah pertarungan poin, tapi orang yang menggunakan poin ini 
masih manusia. Dengan kata lain, akan ada berbagai situasi tak terduga yang akan muncul. " 

☆ 

Cuaca terasa bagus di pagi hari kami akan melakukan perang pemanggilan melawan tahun 
ketiga. 

Anggota kelas F kami berkumpul di tempat berkumpul biasa, ruang kelas 2-F yang biasa 
kami tinggali. 

"Benar, mari kita umumkan tim perang pemanggilan." 

Yuuji menjelaskan di podium; ini sudah menjadi kebiasaan umum dalam perang 
pemanggilan ini juga. 

"Asaga, Iijima, Udou, Kimishima, Tezuka, kamu tim utama. Saat perang dimulai, tetaplah di 
posisi ini di lantai dasar. " 
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Yuuji memegang catatan saat dia menunjuk ke sudut peta yang digambar di papan tulis dan 
membaca namanya. 

Menanggapi kata-kata Yuuji, Hideyoshi mengangkat tangannya untuk bertanya. 

"Yuuji, apakah 5 orang akan mempertahankan tempat seluas ini?" 

Lima orang yang disebutkan setuju dengan Hideyoshi saat mereka mengangguk. 

Pada akhirnya, Yuuji menggelengkan kepalanya dan menjawab, 

"Tidak, kali ini kami menggabungkan tim kami dengan kelas lain." 

"Mencampur tim?" 

"Kami akan mencampur poin kami sehingga tidak akan ada kelemahan, dan kekuatan 
gabungan tim pada dasarnya akan sama." 

Dengan kata lain, yang mendapat nilai tinggi akan dicampur dengan yang mendapat nilai 
rendah. Saya kira yang terbaik adalah memiliki formasi tanpa kelemahan saat kita 
mengintai lawan. 

"Tapi... aku tidak berpikir kita benar-benar bisa memikirkan ini." 

Yuuji berkata sambil melihat catatan itu. 

"Eh? Apa maksudmu?" 

"Pikirkan tentang itu. Ada hampir 300 siswa di tahun kami, dan akan ada 11 mata pelajaran 
yang diuji. Dalam keadaan normal, akankah ada yang memahami skor yang dimiliki setiap 
orang dan menetapkan kita semua secara merata? " 

"Berbicara tentang yang..." 

Ini tidak seperti kita semua memiliki skor seimbang. Jika ada beberapa dengan nilai tinggi 
untuk beberapa mata pelajaran, akan merepotkan untuk memilah kami. 

"Saya selalu frustrasi saat mencoba menyusun tim untuk kalian di sini." 

Selama perang pemanggilan, Yuuji harus menghafal skor semua orang dan menetapkannya. 
Bahkan untuk pemikir cepat ini, dia harus terus memeriksa skor dalam perang. Jika kita 
berbicara tentang tahun ajaran di sini, itu akan menjadi luar biasa besar. Karena itulah 
Yuuji menganggukkan kepalanya karena terkejut. 

"Yah, kelas A memang memiliki orang-orang serius yang tidak takut melakukan hal-hal 
seperti itu." 

"Kubo dan Kinoshita seharusnya terbiasa melakukan hal-hal seperti itu." 
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Saya tidak tahu apakah Kudou-san pandai melakukan ini di sini. 

"Kami keluar dari poin di sini. Saya akan melanjutkan dengan tim. " 

Yuuji membacakan nama semua orang. 

"Akihisa, Shimada, Muttsurini, Hideyoshi dan saya akan berada di tim ke-9." 

Saya merasa bahwa kami hanya menggabungkan orang-orang biasa lagi. 

"Yah, bagaimanapun juga kita semua berspesialisasi dalam beberapa mata pelajaran." 

Hideyoshi mungkin membaca pikiranku saat dia mengatakan ini, 

Memang benar bahwa kita semua memiliki mata pelajaran khusus; Minami 
mengkhususkan diri dalam Matematika, Muttsurini dalam Pendidikan Kesehatan, 
Hideyoshi dalam Klasik, saya dalam Sejarah Jepang, dan perbedaan dalam mata pelajaran 
khusus kami dibandingkan dengan yang lain sangat besar. Saya kira ini adalah cara untuk 
mengumpulkan semua anggota di sini dan memperbaiki kelemahan kita. " 

"Begitu, jadi Mizuki ada di tim lain." 

Himeji-san tidak memiliki kelemahan dalam mata pelajarannya, dan dia mendapat nilai 
yang sangat tinggi di semua pelajaran, jadi dia akan berada di tim lain. Agak sepi, tapi ini 
untuk perang, jadi mari kita coba menahannya. 

"Kalau begitu, saya akan memberikan ikhtisar keseluruhan tentang strategi tersebut." 

Yuuji menggambar layout peta sekolah di papan tulis. 

"Markas utama musuh ada di lantai 4 kampus sekolah baru, sedangkan markas utama kita 
ada di lantai 4 gedung sekolah lama. Kita bisa menggeser basis kita sesuai dengan basis, 
tapi lebih baik bagi kita untuk menargetkan lantai 4 gedung baru. " 

"Hm...? Tapi jika kita menugaskan orang-orang seperti ini dan melawan kelas dengan 
peringkat yang lebih tinggi di koridor tingkat 4, bukankah perang akan berakhir sebelum 
kelas lain dapat ikut campur? " 

Hideyoshi memiringkan kepalanya saat mengatakan ini. " 

Memang benar saat dia mengatakan ini. Karena kedua pemimpin berada di level 4, jika 
kedua belah pihak menuju ke koridor, perang akan berakhir dengan bentrokan kekuatan 
terkuat. Biarpun lebar koridor dibatasi, setelah kita menugaskan orang dengan baik, 
perang akan berakhir sebelum kelas yang lebih rendah bahkan bisa mencapai klimaks dari 
pertempuran. 

Untuk mencegah hal itu terjadi, kita tidak akan menggunakan tangga. 
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Yuuji menggambar X di koridor. Dalam hal itu... 

"... Pusat dari medan perang adalah lapangan." 

"Benar, akan ada pertarungan antara kelas B ke F di lapangan dan tempat lain. Sisi yang 
ditekan akan didukung oleh kelas A, yang akan berada di pertahanan sekolah. " 

Saya melihat. Jadi itu akan menjadi pertarungan keseluruhan. Nenek tua itu 
mempertimbangkan beberapa hal di sini. 

"Dan inilah strategi yang kami miliki di tahun kedua. Kami akan menggabungkan tim untuk 
mengatasi kelemahan kami, dan bertempur untuk mencari kekuatan musuh. Begitu kami 
menemukan kelemahan dalam pembukaan, kami akan mengirim kelas B ke sana untuk 
segera mengalihkan arus kemenangan ke pihak kami. Pada dasarnya itu tentang itu. " 

"Jadi itulah mengapa kami menggunakan distribusi kekuatan yang merata di sini." 

"Ini tidak terasa seperti strategi yang berbahaya." 

"Um, itu pasti." 

"... Ini benar-benar meyakinkan." 

"Jika kalian semua bisa mendapatkan nilai yang layak untuk semua mata pelajaran kalian, 
terutama Muttsurini, saya akan menggunakan strategi ini dalam perang kelas juga." 

"... Saya akan mencoba yang terbaik untuk merenungkan komentar ini dengan tepat." 

Mengapa dirasa negatif meskipun dia mengatakan bahwa dia setuju dengan ini? 

"Serius... bagaimanapun, begitulah adanya. Setiap orang harus mengikuti instruksi di setiap 
titik yang ditetapkan. Itu saja." 

Yuuji selesai, dan pertemuan di kelas F yang kita kenal berakhir. 

☆ 

Jadi, kami berkumpul di lapangan. 

Saat kami berkumpul ke tempat tim ke-9 berkumpul. 

"Onee-sama...!" 

"Ugh! Miharu !? " 

Shimizu-san, yang tiba lebih dulu, melompat ke arah Minami. Yah, Minami, mungkin bukan 
apa-apa, tapi menurutku gadis seusia ini tidak akan menyapa orang lain dengan 
mengatakan 'Ugh'... 
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"Ahh, onee-sama... kita sebenarnya bisa bertarung bersama dalam satu tim. Ini pasti 
keinginan takdir... jadi mari kita tetap di sini... " 

"LAKUKAN APA DI SINI !? APA YANG INGIN ANDA LAKUKAN UNTUK SAYA DI SINI? " 

"Hmm ~ sentuhan, bau, suara, segala sesuatu tentang dirimu adalah yang terbaik!" 

Shimizu-san tampak sangat senang. Mungkin kebahagiaan seperti ini bisa diharapkan 
karena ini adalah pertama kalinya dia bisa bertarung bersama Minami yang paling 
dicintainya. 

"Ahh, yang benar saja! Pokoknya, lepaskan aku, Miharu! " 

"Mi-Miharu tidak mau! ... Miharu tidak akan melepaskanmu, selamanya! " 

"Kamu menakutkan! Kamu benar-benar menakutkan! " 

"Ahaha, aku iri karena kamu memiliki seseorang yang sangat menyukaimu --- achoo!" 

Apa sekarang? Kenapa di sini dingin --- tunggu, EHHHH !? 

"Tunggu! Dimana bajuku !? Mengapa saya hanya memiliki T-shirt di tubuh bagian atas saya 
!? " 

"A-Aki-chan. Dingin, bukan? Jika memungkinkan, bisakah Anda mengenakan pakaian ini...? 
" 

"DAAAAMMMMNNNNNN IIIIIIIITTTTTTTTTTTTT !!! JADI INI ANDA, TAMANO-SAN !!? " 

Tamano-san muncul di belakangku tanpa aku sadari, dan untuk beberapa alasan, dia 
memegang pakaian yang terlihat seperti gaun celemek seukuran saya, blazer dan kemeja 
putih yang mungkin dipakai saya selama ini. 

"Bukankah itu bagus, Aki? Ada seseorang yang menyukaimu dan memiliki hubungan yang 
baik denganmu. " 

"Jika memungkinkan, saya sangat berharap seseorang yang menyukai saya apa adanya!" 
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Pasti bukan seseorang yang akan menarik blazer dan kemeja saya sebelum saya 
menyadarinya, atau seseorang yang masih menarik kaus saya. 

"YUUJI! JANGAN HANYA LIHAT! TOLONG BANTU AKU!" 

"SAKAMOTO! TOLONG LAKUKAN SESUATU!!" 

"Meskipun kamu berkata begitu... baiklah baiklah. Kalian berdua anak kelas D yang 
bermasalah, tinggallah. " 

Yuuji memanggil Shimizu-san dan Tamano-san seolah-olah dia sedang melatih anjing. 

"Onee-sama onee-sama onee-sama onee-sama onee-sama onee-sama onee-sama onee-
sama onee-sama onee-sama." 

"Aki-chan, kamu mau ganti baju... kan?" 

Tapi keduanya sepertinya tidak mendengarkan. Ada apa dengan tim ini? Apakah itu akan 
lebih buruk dari rekan kelas F di masa lalu...? 

"Akan ada cukup masalah bahkan sebelum pertempuran dimulai jika ini terus berlanjut." 

"...Apa yang kita lakukan?" 

"Sejujurnya, aku tidak tahu harus berbuat apa dengan mereka... Shimada, Akihisa, maafkan 
aku, tapi kamu harus memikirkan sesuatu sendiri. Dalam skenario terburuk, Anda harus 
membungkam mereka saat pertempuran dimulai. " 

"" KAMU TIDAK JANTUNG !! "" 

Minami dan aku menyerang Yuuji dengan keras, yang bertindak seolah-olah dia tidak bisa 
berbuat apa-apa di sini. Hideyoshi dan Muttsurini sepertinya tidak bisa membantu di sini. 
Uu... jadi ini berarti aku hanya bisa memikirkan cara sendiri? 

"Nah, Tamano-san, pakaian seperti ini tidak perlu untukku. Gadis keren seperti Minami 
juga pilihan yang bagus untuk itu, kan? " 

"Hmm... Begitu, lagipula ada perasaan tertentu. Sangat penting untuk membuka jalan ke 
dunia baru. " 

"Baiklah, dengarkan aku, Miharu. Aku senang, tapi kamu ingat bahwa aku... yah, aku pernah 
mencium A-Aki sebelumnya... itu sebabnya... " 

"Miharu mengerti. Miharu akan melenyapkan bajingan sialan itu sebelum kita melanjutkan. " 

"ITU PERJALANAN! APAKAH KAMU BERUSAHA MENJUAL SAYA, MINAMI !!? " 

"KAMU ORANG TERAKHIR YANG INGIN SAYA MENDENGAR DARI ITU!" 
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"Pergilah ke neraka, dasar babi!" 

"Uwoooh!" 

Aku nyaris tidak berhasil memblokir set square yang ditusuk Shimizu-san ke arahku. T-
Ekspresinya, dia serius...! 

"..." 

"E-erm, Tamano-san? Bisakah kamu tidak melihatku dengan ekspresi itu...? " 

Di sisi lain, Tamano-san sedang memegang gaun apron dan membuat Minami terlihat haus 
yang tak pernah terpuaskan. 

"Astaga... instruksi untuk tim ke-9 ini untuk juga melindungi mereka yang perlu mengisi 
kembali nilai tes mereka benar-benar..." 

Yuuji berkata sambil menatap kita sekarang. 

"Seperti yang diharapkan, segalanya akan menjadi buruk selama kita terlibat dengannya..." 

"Ahh. Kami tidak dapat menarik kelompok kami menjauh dari mereka... " 

"... Mereka meninggalkan kita begitu cepat." 

"Bukankah ini berarti kita terjebak dalam kelompok ini sekarang?" 

"Jadi akhirnya berakhir seperti ini..." 

Yuuji bergumam seolah dia sudah menyerah. Eh? Apa perasaan seperti itu juga muncul di 
tengah pertempuran !? 

"Setidaknya harus mengurangi beban pada diriku sendiri... Shi-Shimizu-san! Muttsurini! 
Muttsurini juga bersalah karena dia mengambil banyak foto di Minami! " 

"...... !! ...... Akihisa, dasar bajingan... !! " 

"Tamano-san, Kinoshita lebih menarik dariku di sini! Dia masih menyebut dirinya laki-laki 
tidak peduli apapun yang terjadi, kau tahu !? " 

"Ini tidak ada hubungannya denganku, kan !?" 

Minami dan aku sepertinya telah mempertimbangkan hal yang sama saat kami segera 
berpencar. 

"Benar... ayo kita bunuh Tsuchiya Kouta juga, oke...?" 

"Dimengerti. Kalau begitu, Kinoshita-san, tolong pakai ini dengan Tsuchiya-kun juga. " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Orang-orang kelas D yang sangat bermasalah menunjukkan cahaya yang lebih kuat di mata 
mereka dari sebelumnya. 

☆ 

"Kenapa Miharu harus bekerja sama dengan babi ini... Miharu bisa memamerkan seratus, 
juta kali lipat dari potensiku yang biasa jika itu onee-sama. Miharu adalah gadis paling 
malang di dunia... " 

"Tidak, aku mungkin yang paling tidak beruntung karena bekerja sama denganmu seperti 
ini, Shimizu-san, bukan ...?" 

Saat perang akan dimulai, Shimizu-san dan aku berdiri berdampingan saat kami berada di 
depan siswa tahun kedua di lapangan. 

"Miharu, aku akan meminta pergantian personel jika kamu berani mendekatiku lagi." 

Minami memperingatkan Shimizu-san dengan suara tajam saat dia menjaga jarak dari kita. 
Saat ini, Shimizu-san tidak lagi ingin melompat ke arah Minami, dan bergumam karena dia 
sepertinya telah mengubah idenya. 

"Tidak apa-apa. Jika Miharu bisa tampil luar biasa, onee-sama niscaya akan jatuh cinta pada 
Miharu. Miharu akan mencabut kukumu dan membunuhmu setelah itu jika kamu berani 
menarik Miharu ke sini. " 

"Heh ~ lalu bagaimana jika aku melakukannya dengan baik?" 

"Jika ada sesuatu yang berbahaya yang dapat mengubah pandangan onee-sama, Miharu 
akan mencabut kukunya dan membunuhmu." 

"Mengapa opsinya sangat terbatas..." 

Seperti yang diharapkan, saya merasa bahwa saya yang malang di sini. 

"Aki-chan, aku merasa kebencian Miharu-chan terhadapmu akan berubah jika tubuh dan 
jiwamu menjadi milik seorang gadis ..." 

"Tidak, Tamano-san. Alasan ini salah ketika Shimizu-san, seorang gadis dalam tubuh dan 
pikiran, menyukai Minami, yang juga seorang gadis dalam tubuh dan pikiran. " 

"Kenapa, Aki-chan... jangan hanya mengoceh di sana dan cepat ganti baju kamu babi... oke?" 

"BUKANYA SAMA, TAMANO-SAN !? KAMU SUNGGUHNYA TENANG DI SINI, TAPI KATA-
KATAMU TINGKAT SAMA DENGAN SHIMIZU-SAN DI SINI !!? " 

Orang ini sebenarnya bisa menghina seseorang dengan kata-kata kotor bahkan saat dia 
bertingkah bingung !! 
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"Kalian, kami akan segera mulai, oke? Setidaknya ada ketegangan. " 

Hideyoshi mengatakan ini sambil menatap kami dengan sikap kaget, 

Sehingga, 

"... Dimengerti. Mari fokus pada perang di depan kita dulu. " 

"Ya, aku akan mencatatnya juga, Kinoshita-san." 

Duo bermasalah itu tenang, tampak seperti mereka bukan diri mereka sendiri lagi. 

"Hah? Keduanya segera menuruti saat Hideyoshi mengatakan itu. " 

"Miharu telah menyadarinya baru-baru ini, tapi Kinoshita-san cantik, memiliki beberapa 
pesona maskulin, dan sifat tenang masih bisa dilewati... tentu saja, onee-sama masih 
puluhan ribu kali lebih baik darinya." 

"Karena Kinoshita-san suka crossdress sebagai laki-laki, kan? Tentang itu, yah... aku merasa 
itu lumayan... " 

"..." 

Mata Hideyoshi menjadi kosong. Ekspresinya seperti ikan mati. 

Tapi ini kesempatan! Itu tidak bagus untuk Hideyoshi, tapi biarkan aku menyenggol 
keduanya! 

"Shimizu-san, Tamano-san! Sebenarnya, sepertinya Hideyoshi sedang mencari kekasih. " 

"Tidak tidak Tidak! Saya sudah memiliki teman yang merepotkan di Akihisa di sini! Aku 
tidak butuh kekasih untuk saat ini! " 

Ap... apa !? Apa yang kamu katakan, Hideyoshi !!? 

"Dimengerti. Sepertinya sudah waktunya untuk mengakhiri bajingan babi ini. " 

"Aki-chan, bagaimana kalau kamu berubah menjadi perempuan? Semua masalah akan 
terselesaikan jika Anda melakukan itu. " 

"Kamu mengkhianatiku, Hideyoshi! Kaulah satu-satunya yang aku percaya di sini !! " 

"Apa kamu berhak mengatakan itu tentang aku di sini !?" 

Guuh...! Kalau begitu, setidaknya katakan sesuatu seperti menjadi kekasihku atau 
semacamnya... 

Jadi, saya mulai mencari bantuan orang lain. 
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"... Akihisa, jangan lihat di sini." 

Muttsurini menggunakan tangannya untuk memblokir tatapan dariku. Jelas dari sikapnya 
bahwa dia benar-benar tidak ingin berurusan denganku. 

Di samping catatan, pada dasarnya kami beroperasi dalam tim yang terdiri dari dua orang. 
Shimizu-san dan saya berada dalam satu tim, Hideyoshi dan Muttsurini di tim lain, dan 
Tamano-san dan Minami... bahwa Minami berusaha menjaga jarak dengan tetap berada di 
batas minimum sebelum Shimizu-san menjadi gila. 

"Serius, aku ingin Yuuji mengalami sebagian penderitaan kita di sini." 

"Mau bagaimana lagi. Yuuji adalah perwakilan kelas F. " 

Yuuji adalah perwakilannya, jadi dia tidak bisa datang ke garis depan. Jika dia dikalahkan, 
kelas F akan didiskualifikasi, dan kita akan kehilangan banyak kekuatan bertarung kita. 

"Karena dia tidak akan datang ke garis depan, setidaknya dia harus bertanggung jawab atas 
komando di sini atau bekerja keras untuk hal lain." 

"Apa yang kamu katakan, kamu babi? Tahun kedua bekerja bersama secara keseluruhan 
sekarang. Jika bajingan itu memutuskan untuk mengambil alih komando, tidak akan ada 
koordinasi yang bersatu di sini, kan? Setidaknya gunakan sedikit otakmu di sini, dasar 
orang rendahan. " 

Shimizu-san menyeringai karena dia sepertinya merasa aku benar-benar idiot. Hm, yah... 
jika dia tahu maksud dibalik strategi ini, kupikir Yuuji akan bisa mengerti dan memerintah 
dengan baik. 

"Huh, karena kamu punya waktu untuk memikirkan hal lain, bagaimana kalau kamu 
memikirkan bagaimana bertahan di awal?" 

"Ah, ya, itu benar." 

Tahun ke-3 berada di ujung lapangan, mendapatkan posisi. Ada banyak guru di tengah, 
diberi jarak merata untuk mencegah tumpang tindih. Mungkin untuk berpikir bahwa akan 
ada cukup kekacauan ketika kami memulai dan menyerang ke depan. 

"Sungguh, apakah kamu benar-benar percaya diri dalam bahasa kamu, kamu santai babi?" 

Shimizu-san berkata sambil melihat guru bahasa di depan kami. Dia bertanya apakah saya 
percaya diri dengan bahasa saya, mengapa? 

"Dengarkan di sini. Kali ini, saya! " 

"Di samping catatan, Miharu memiliki 211 poin di sini." 
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"...Tidak apa-apa. Selain itu, seseorang seperti saya... " 

"Sepertinya tidak perlu mendengar skor pastinya, kan?" 

Subjek bahasa yang digunakan dalam perang ini adalah kombinasi dari 'bahasa modern' 
dan 'klasik', dan ini adalah aturan yang ditetapkan sebagai bagian dari kondisi Ujian 
Tengah atau semacamnya. 

"---Sekarang, kita akan memulai perang pemanggilan antara tahun kedua dan ketiga 
Fumitzuki Gakuen." 

Saat kita berbicara, pengeras suara di sekolah dan di lapangan mengeluarkan pengumuman 
ini. 

"Jadi kita akhirnya mulai?" 

Miharu-san berbisik pelan. Dia hanya berbicara denganku meskipun dia mungkin 
membenciku. Mungkin dia sekarang tegang karena berbicara pada dirinya sendiri seperti 
ini. 

"Yah, bagaimanapun juga itu tidak bisa dihindari. Ini benar-benar pemandangan yang 
mengesankan. " 

Saya kira ada 400 siswa berkumpul di lapangan. Setengah dari orang-orang tidak akan 
terlibat dalam gelombang pertama pertempuran, tapi ini tentu saja sangat mengesankan. 
Bisa dimengerti jika kita kewalahan dengan ini. 

"Setiap orang harus mengikuti aturan dan bertindak dengan benar seperti siswa di sini. 
Sekarang --- mari kita mulai! " 

"Miharu pergi dulu, dasar babi!" 

"Mereka disini!" 

Shimizu-san mengatakan ini padaku, dan berlari ke tengah. Begitu kami melangkah ke 
lapangan, saya langsung mendengar teriakan, """Memanggil!""" 

Array berpola muncul di bawah kaki kita, dan makhluk yang dipanggil muncul dari mereka. 

"Memanggil." 

Aku juga memanggil monster panggilanku di belakang Shimizu-san. 

Aku melihat monster yang dipanggil musuh menyerang kita dari depan. Ini terlihat seperti 
konfrontasi langsung, pertarungan kekuatan murni. 

"Onee-sama! Silakan lihat keaktifan Miharu di sini! " 
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Shimizu-san menyerang ke depan dan menabrak musuh. Karena tidak ada ruang untuk trik 
di sini, kami akan memamerkan kemampuan terbaik kami dengan menyerang secara 
langsung. Sikap sembrono Shimizu-san membuat takut lawan kita, dan dia terus 
menggunakan pedangnya untuk menusuk lawan. 

3-C Shimamoto Mina, Bahasa Modern, 106 poin 

Vs 

2-D Shimizu Miharu, Bahasa Modern, 211 poin 

"Kukuku... sangat takut pada Miharu di sini, senpai." 

"Ku... gadis itu terlihat seperti karnivora lapar di sini...!" 

Jika kita mengurangi fakta bahwa ungkapan itu berlaku untuk sekutu dan musuh, dia pasti 
bisa diandalkan di sini. 

"Sial... apa kita mundur sekarang?" 

"Serangan sembrono ini membuat kami lelah. itu sangat menjengkelkan... " 

Saya bisa mendengar suara-suara seperti itu dari tahun ke-3 yang jauh. 

Ini semua adalah bagian dari strategi Kirishima-san. Saat kita berdesak-desakan sehingga 
kita tidak bisa bergerak bebas, kita bisa menyerang dengan cepat, dan meniadakan 
'perbedaan dalam pengalaman mengendalikan binatang yang dipanggil' antara tahun 
kedua dan ketiga. 

Serangan tepat di awal berjalan seperti yang diharapkan, tetapi sekarang, kita tidak dapat 
mempertahankan ini, atau ini akan menjadi pertempuran udara. Kirishima-san 
mengharapkan ini, dan biarkan anggota garis depan berpasangan. 

"Shimizu-san, mohon mundur sebentar. Aku akan mengambil alih. " 

"Tinggalkan pembicaraan mimpimu untuk mimpimu, dasar babi bodoh yang tidak cakap." 

Mengapa saya dimarahi seperti ini ketika saya hanya diminta untuk pindah posisi. 

"Miharu hanya ingin mendapat kontribusi sebanyak mungkin di sini dan menawarkannya 
kepada onee-sama." 

Shimizu-san pasti senang berada di tim yang sama dengan Minami, tapi sepertinya dia 
sudah seperti ini. 
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"Jika aku tampil bagus di sini, onee-sama pasti akan memuji Miharu ... dia akan mengubah 
pandangannya tentang Miharu ... dia akan menerima Miharu ... dia akan jatuh cinta pada 
Miharu lagi ..." 

Shimizu-san mulai bergumam pada dirinya sendiri lagi. 

"...Ayo lakukan!" 

Apa yang ingin kamu lakukan? 

"Ngomong-ngomong, Shimizu-san, harap tenang! Anda mungkin berhasil mengubah 
pandangannya tentang Anda di sini! " 

"Kukuku ... hari ini, Miharu akan mempersembahkan darah segar tahun ke-3 untuk ulang 
tahun yang hebat ini dengan onee-sama ...!" 

"Hei, id itu --- Yoshii-kun! Bisakah kamu cepat dan bertukar dengannya, tolong? " 

Kakak kelas tiga yang menghadap Shimizu-san memanggilku dengan sikap memohon. Saya 
ingin bertukar dengan Shimizu-san juga, tetapi dia sepertinya tidak mendengarkan saya 
sama sekali. 

"Shimizu-san, kita hanya perlu menyerang di awal! Ini akan menjadi pertarungan 
ketahanan! " 

"DEAR MY HOONNNEEEEEYYYY !!" 

Seperti yang kuduga, Shimizu-san sama sekali tidak mendengarkanku saat dia mulai 
menyerang tepat di depan kami. 

"Akan berbahaya jika anak itu tidak dipenjara di ruang tahanan secepat mungkin!" 

"A-jika dia menyerbu sendiri...!" 

Musuh di depan dan samping mengangkat senjata mereka dan menyerang ke depan saat 
Shimizu-san menyerang mereka. Dia akan tertusuk di tiga sisi jika ini terus berlanjut! 

"Shimizu-san!" 

Meskipun saya ingin membantu saat mengikutinya, saya tidak memiliki cukup ruang untuk 
bergerak karena banyak sekutu dan musuh di sekitar saya. 

"Tidak dapat membantu di sini ... Shimizu-san, maaf!" 

Aku membiarkan monster panggilanku maju ke depan dan mengincar bagian belakang 
monster panggilan Shimizu-san --- aku menggunakannya sebagai papan lompat dan 
membiarkan monster panggilanku melompat. 
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"""Apa!?""" 

Makhluk panggilanku melompati makhluk panggil Shimizu-san dan tahun ketiga, dan 
mendarat di belakang musuh. 

"Hah!" 

Saat makhluk yang dipanggil jatuh, aku membiarkannya mengayunkan pedang kayunya 
dan menyerang musuh, yang tidak dapat bereaksi terhadap seranganku dan jatuh ke 
belakang. 

"Ini --- babi! Kenapa kamu melakukan hal-hal yang tidak perlu !? " 

Jadi, saat musuh mengalihkan fokus mereka kembali, serangan monster panggilan Shimizu-
san. Poin ketiganya turun setelah mereka menerima serangan kami. 

"Disini juga!" 

Saat saya berhasil menembus di belakang barisan musuh, saya mulai menyerang musuh 
lain. Dia masih bisa berbalik dan mengambil posisi, tapi saya masih berhasil menarik 
perhatiannya. 

"Jangan sombong, dasar bocah tahun kedua!" 

Musuh mulai menyerang saya saat saya mulai menyebabkan kekacauan di barisan mereka. 

Saya menghindari serangan yang mengayunkan saya, dan segera membalas serangan, 
"Ambil ini!" 

Wah! 

Musuh menyerang dengan tendangan lokomotif tanpa memberikan celah. I-Itu terlalu 
berbahaya... dia pasti terlatih dengan baik, untuk bisa beralih ke tendangan setelah aku 
menghindari serangannya...! 

"Tapi... kamu masih naif, senpai!" 

Saya menggunakan pedang kayu untuk memblokir tendangan. Bilahnya memotong sedikit 
perut samping lawan, yang mengurangi beberapa poin. Mereka ahli, tapi itu hanya 
pengalaman yang didapat dari perang pemanggilan. Tidak mungkin mereka bisa 
menandingi pengalaman saya digunakan untuk tugas-tugas kasar! 

"Raaahh !!" 

Saat ini, lawan tidak bisa berdiri tegak, jadi sebaiknya aku mundur ke sisiku untuk saat ini. 
Karena formasinya kacau, mari kita mulai dengan pertempuran! 
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☆ 

Di tempat dengan banyak orang bertempur, ada banyak orang yang berpindah-pindah 
dalam pertempuran mereka. 

Saya tidak dapat menghitung berapa banyak orang yang saya lawan, dan saya menghadapi 
lawan yang kuat. 

"Ku...! Ini sangat merepotkan...! " 

Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan melawan orang ini di sini. 

Bagaimana caranya aku melepaskan diri dari sini ..? 

"Pergi dan mati, dasar babi. Kamu pantas mendapatkan seribu kematian karena lebih 
menarik dari pada Miharu...! " 

"Yah, Shimizu-san, pertempuran kita di sini sangat aneh, tahu !?" 

Aku benar-benar tidak bisa mengendalikan orang ini sama sekali...! 

"Kenapa jadi seperti ini !? Pertempuran kita sama sekali tidak ada artinya di sini! " 

"Diamlah, dasar babi buas tercela! Anda telah aktif selama ini...! Aku bisa melihat dengan 
jelas bahwa kamu ingin mengambil onee-sama dari Miharu, brengsek! Aku tidak bisa 
membiarkanmu hidup lagi! " 

"Tenanglah, Shimizu-san! Jika Anda mulai melawan sekutu Anda di sini, opini Minami 
tentang Anda hanya akan turun! " 

"Betapa menggelikan! Apa menurutmu opini onee-sama tentang Miharu bisa turun lebih 
jauh !? " 

"Bukankah kamu seharusnya bekerja keras untuk memperbaikinya jika kamu menyadari 
ini !?" 

"Tidak perlu khawatir. Setelah aku melenyapkan semua orang di sini, onee-sama tidak akan 
punya pilihan selain bersama Miharu pada akhirnya! " 

Ini adalah cara berpikir yang persis sama dengan seorang diktator yang menggunakan 
teror dalam politik. " 

"Dan begitu aku menyingkirkanmu di sini, aku akan melenyapkan semua makhluk hidup di 
sini!" 

"Kamu tidak boleh melakukan ini! Aku akan melindungi nyawa semua orang! " 
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Luar biasa, perang pemanggilan dengan tahun ketiga masih berlangsung, tetapi untuk 
beberapa alasan, saya merasa seperti seorang pejuang yang menghadapi raja iblis. 

"Coba saja jika kamu bisa! Kamu menulis orang biasa busuk dari sebuah cerita Yoshii 
Akihisa! " 

Shimizu-san menyerangku dalam bentuk Asura. Setelah melihat dia diselimuti dengan niat 
membunuh seperti itu, semua orang membeku ketakutan. 

... Hm? 

"..." ßSiswa tahun kedua menelan saat mereka melihatnya. 

"..." ßSiswa tahun ketiga menelan ludah saat mereka melihatnya. 

"..." ßGuru menelan saat mereka melihatnya. 

Ah... ini kesempatan. 

"Hiiyaaa!" 

"GYYAAHHH !!" 

3-C, Kokonoe Shinsuke, Bahasa Modern, Mati. 

Vs 

2-F, Yoshii Akihisa, Bahasa Modern, 133 poin. 

"I-itu tercela!" 

"Bajingan idiot itu benar-benar melakukan hal seperti itu!" 

"Itu adalah lelucon yang luar biasa di sini!" 

"Ahaha! Hina dan kotor adalah hal-hal yang hanya akan dikeluhkan oleh pecundang! 
Sekarang kesempatan bagus, Shimizu-sa--- " 

Gedebuk. 

2-D, Shimizu Miharu, Bahasa Modern, 91 poin. 

Vs 

2-F, Yoshii Akihisa, Bahasa Modern, 42 poin. 

"---Shimizu-san?" 
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"Iya?" 

Pangkal monster panggilanku ditikam dengan kejam oleh pedang Shimizu-san. Tidak, tidak 
bagus di sini... 

"Apakah ada masalah?" 

"BANYAK MASALAH DI SINI! KITA AKHIRNYA DAPATKAN KESEMPATAN! TIDAK 
SEMPURNA BAGI ANDA UNTUK MENGHANCURKAN MUSUH SEKARANG !? " 

"Benar, itulah mengapa saya ingin memberikan pukulan terakhir." 

"TAPI AKU BUKAN MUSUH DI SINI !? SELAIN, SENJATA ITU BERBEDA DENGAN PEDANG 
SAYA --- AHH SERIUS! SAKIT TAPI SAYA KARENA ANDA SEKARANG, SHIMIZU-SAN! " 

"Saya merasa dipanggil ke sini!" 

"Tamano-san !? Tidak ada yang memanggilmu !! Kembali!! Kembali ke daerahmu sendiri! " 

"Saya tidak akan. jika pantat Aki-chan berakhir dengan situasi serius karena suatu kejadian 
besar, saya, Tamano Miki, harus mengamati dan mencatat sesuai! " 

"Mundur! Setelah Yoshii Akihisa mundur untuk mengisi kembali skornya untuk saat ini, 
mohon ditindaklanjuti! " 

"Tunggu, dasar babi!" 

"Siapa yang menunggu di sini !?" 

Saya sudah melakukan apa yang bisa saya lakukan! Saya harus dimaafkan jika saya lari dari 
sini! 

Saat aku memikirkannya, teriakan panik Tamano-san sampai padaku dari belakang. 

"Mohon tunggu sebentar, Aki-ch --- Yoshii-kun!" 

"Eh? Sangat jarang melihat Anda mengubah cara Anda memanggil saya di sini, Tamano-
san! Apa yang salah? Apakah ada sesuatu yang besar? " 

"Nah, begitu aku mendengar tentang 'pedangku' dan 'pantatku sakit', aku merasa ada 
banyak hal cabul yang ingin kukatakan padamu!" 

"Sepertinya kamu baik-baik saja di sini! Aku akan menyerahkannya padamu di sini! " 

Aku idiot karena mengira ini darurat dan berhenti di sini! 

"Tunggu, Aki-chan! Tolong dengarkan saya dan tunjukkan di mana sakitnya! Aku akan 
menepuknya untukmu! " 
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"Mati kamu, kamu bunga menjijikkan bertemu babi!" 

"Hiii !? Anda menyusul !? " 

Saya bersyukur bahwa pasangan saya yang menyakiti saya, yang berarti mundur dari 
aturan pertempuran tidak berlaku di sini. Aku menahan rasa sakit di pantatku saat aku 
menggigit bibirku dan meninggalkan garis depan untuk sementara waktu. 

☆ 

"Takashiro. Sepertinya tahun kedua telah menyeimbangkan skor mereka. " 

"Kalau begitu, 'kirim pasukan siaga ke daerah lemah' yang kamu rencanakan tidak bisa 
bekerja di sini, tahu?" 

"Kalau begitu, kelas B adalah berkeliling kelas C dan pergi ke samping sekolah." 

"Anda berniat mengumpulkan musuh dari luar dan mengelilingi mereka?" 

"Ya. Sejak sejarah kuno, perang adalah tentang 'bagaimana melawan musuh dengan jumlah 
yang lebih banyak'. Begitu kami mengepung lawan, itu akan sangat bermanfaat bagi kami. " 

"Diterima. Aku akan memberitahu mereka ini. " 

"Tapi meski begitu, ini benar-benar strategi konservatif." 

"Sangat penting untuk mengikuti aturan dasar di sini." 

"Tentu saja." 

"Dan karena mereka menggunakan metode dasar --- metode yang saya rencanakan untuk 
digunakan setelahnya akan sangat efektif." 
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Volume 11 Chapter 4 

Pertanyaan Keempat 
Harap tambahkan nama bahan kimia yang benar ke dalam kolom kosong. 

"Aluminium, jika ditambahkan (), akan membentuk aluminium klorida dan hidrogen." 

Jawaban Himeji Mizuki: 

"Aluminium, jika ditambahkan (Hydrochloric Acid), akan membentuk aluminium klorida 
dan hidrogen." 

Komentar Guru: 

Benar, tetapi sangat sulit untuk melihat reaksi ini dalam praktiknya. Ini karena aluminium 
memiliki lapisan oksida di permukaannya. Disarankan agar Anda mengajukannya dari 
permukaan. 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

Aluminium, jika ditambahkan (kata-kata ejaan), akan membentuk aluminium klorida dan 
hidrogen. " 

Komentar Guru: 

Saya tidak dapat menemukan mantra apa pun di sini. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

"Aluminium, jika ditambah (kasihan), akan membentuk aluminium klorida dan hidrogen." 

Komentar Guru: 

Jawaban ini tentu sangat menyedihkan. 
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"Kenapa kau menyerangku saat itu, Shimizu-san! Itu adalah kesempatan terbaik bagiku 
untuk pamer di sana! " 

"Diam, dasar manusia babi! Strategi Miharu adalah menciptakan situasi seperti itu! Jika 
Anda ingin membodohi musuh, Anda harus berbohong kepada pihak Anda --- saya tidak 
ingat apakah Anda babi sebagai sekutu! " 

"Bukankah itu berarti aku adalah musuh sekarang !?" 

Shimizu-san dan saya bertengkar saat kami mundur dari garis depan. 

Saat melihat kami seperti ini, Yuuji berkata dengan nada bosan, "Apa, kamu tidak rukun di 
sini?" 

""Sejak kapan!?"" 

"Hatimu pasti bekerja serempak." 

"" Guuhh...! "" 
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Bagaimana Anda melihat kami memiliki hubungan yang baik di sini? Saya bekerja sangat 
keras di sini! 

"Miharu sangat membenci ini! Miharu bisa menunjukkan kemampuan maksimalnya jika dia 
bermitra dengan Onee-sama dan bukan babi ini di sini! " 

"Saya juga! Saya merasa saya bisa sangat aktif selama saya bekerja sama dengan 
Muttsurini! " 

"Tidak, kalian sudah berurusan dengan cukup banyak lawan dari kelas yang lebih tinggi. 
Bukankah cukup kontribusi di sini? " 

"Tidak, Miharu berpikir berbeda dari sampah sepertimu. Miharu mampu memberikan 
kontribusi aktif dengan pria babi ini sebagai mitra, tapi mengapa? Jika Miharu dipasangkan 
dengan onee-sama! " 

'Dipasangkan?' 

"Kami akan membuat keluarga lebih bahagia dari siapa pun!" 

"Lakukan setelah sekolah." 

"Ap...! Kenapa kamu tidak bisa mengerti ini? " 

"Saya juga! Jika saya dipasangkan dengan Hideyoshi! " 

"Meledak." 

"Kita akan membuat keluarga lebih bahagia daripada siapa pun --- bukankah terlalu kejam 
untuk memarahiku seperti ini !?" 

Kenapa aku harus bekerja sama dengan Shimizu-san seperti ini...! Kami sama sekali tidak 
cocok! 

"Biasanya, jika kamu berpasangan dengan seseorang yang kamu sukai, kamu akan 
kehilangan banyak hal yang biasanya tidak kamu lihat, dan itu akan menurunkan kekuatan 
bertarungmu. Menyerah saja." 

Yuuji berkata dengan dingin. 

Saat aku mengertakkan gigi karena kata-kata Yuuji, Shimizu-san datang dan berbisik 
padaku. 

(Dengarkan, dasar babi. Miharu memikirkan sesuatu.) 

(Hm? Apa itu?) 
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(Jika kita tidak bisa bekerja sama dengan yang kita suka, kita akan memanfaatkannya saja.) 
(Mu ... artinya?) 

(Ini akan menyebabkan cairan perut Miharu membusuk lidahnya, tapi tidak ada cara lain. 
Miharu akan menghadiahimu dengan baik, dan kamu hanya perlu menerima niat baik ini 
dengan sepenuh hati, dasar babi.) (Oke. Mudah jika saya bisa bekerja sama dengan 
Hideyoshi.) 

"Ada apa, Akihisa, Shimizu." 

"Tidak, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, sampah. " 

"Jangan hanya menyebut orang lain sampah begitu saja." 

"Pokoknya, maaf soal itu, Sakamoto-bajingan." 

"Ini benar-benar cara baru untuk memanggilku." 

"Pokoknya, dengarkan Miharu, Sakarou[16] " 

"Sepertinya saya pernah berada di Siklus Estrous[17] selama ribuan tahun di sini, Anda 
tahu !! " 

Ini pasti terdengar seperti penyingkat istilah 'Bajingan di panas' [18] 

"Karena operasi umum, Miharu memiliki pandangan berbeda tentang babi ini di sini. Dia 
benar-benar berbeda dari yang dipikirkan Miharu. " 

"Ya, ini benar-benar memalukan, Shimizu-san." 

"Aku dibodohi oleh penampilan babi busuk berkepala busuk ini, tapi bocah Yoshii Akihisa 
ini bukanlah babi busuk." 

"Ahaha, yang benar saja." 

"Dia babi yang akan membusuk." 

"Tidak, tidak, itu terlalu banyak pujian di sini." 

"Roh busuk, mata kotor, bahkan jika dia berpenampilan seperti babi busuk, orang ini 
secara tidak terduga --- kenapa tiba-tiba kamu menangis, dasar babi?" 

"Itu tidak mungkin, Shimizu-san. Hati saya tidak bisa menerima pujian seperti itu dari Anda 
di sini! " 

Apa aku terlihat sangat busuk di sini...? 

"Akihisa, jadi kamu bisa rukun dengan Shimizu di sini." 
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"... Apakah pertemanan tumbuh dalam perang?" 

Dan di sana, Hideyoshi dan Muttsurini, yang juga kembali dari garis depan, muncul di 
depan kami. 

"Apa yang kamu katakan sekarang, Hideyoshi, Muttsurini!" 

"Ya! Ini sangat menjijikkan! " 

"Yah, bagi orang-orang di sekitarmu tidak terlihat seperti itu, tahu?" 

"Omong kosong apa yang kamu katakan !?" 

"Buktinya adalah bahwa Shimada pun merasa seperti ini." 

"Hm?" 

Aku melihat ke arah dimana Hideyoshi menunjuk, dan menemukan Minami berdiri di sana 
dengan pipi yang menggembung. 

"Fuuu ~ m... bukankah kalian berdua rukun, Aki, Miharu." 

Dan dia mengatakan ini kepada kami sambil terlihat sangat tidak senang. 

"Bukan itu masalahnya sama sekali!" 

"Tapi aku tidak tahu." 

"Itulah mengapa ini --- benar! Bukankah seperti bagaimana kamu dan aku selalu 
bertengkar, Minami? " 

"... Kita tidak bisa begitu saja berpura-pura bahwa ini tidak terjadi." 

"Hah?" 

"Tidak apa-apa, dasar bodoh." 

Minami masih tidak terlihat senang sama sekali. Saya benar-benar tidak mengerti 
perempuan sama sekali. 

Saat aku memiliki tanda tanya melayang di sekitarku, Yuuji dan yang lainnya sepertinya 
bergumam bahagia tentang sesuatu karena suatu alasan. 
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"Serius, Shimada sama sekali tidak lucu di sini, bukan?" 

"Baik. Bahkan aku lelah melihat ini di sini. " 

"...Menyedihkan." 

"Ah, sungguh, jangan beri aku ekspresi seperti ini yang akan membuatku marah!" 

"Tidak apa-apa, onee-sama! Kekhawatiran itu tidak perlu. " 

"Ada apa, Miharu? Bahkan kamu juga? Saya tidak khawatir tentang apa pun! " 

"Adapun kenapa, itu karena seperti yang kau lihat, Miharu tetaplah Miharu yang mencintai 
onee-sama seperti biasanya! Dia sama sekali tidak peduli dengan laki-laki! " 

"Ah, itu tidak masalah." 

"WHHHHYYYYY--- !?" 

Shimizu-san mengeluarkan teriakan ini setelah dicampakkan oleh satu kalimat ini. Dia 
pasti energik... 

"Lalu, kenapa kamu tidak senang, onee-sama...? Anda seharusnya tidak memiliki keraguan 
sama sekali dengan perasaan Miharu... " 

"Shimizu, apa kau tidak mengerti?" 

"Saya tidak mengerti! Aku tidak tahu alasan apapun selain onee-sama merasa cemburu 
karena dia kehilangan Miharu di sini! " 

"Pikiran positifmu benar-benar seperti dewa !!" 

Yuuji lebih kaget dari pada Shimizu-san di sini. Saya tidak membual, tapi sebenarnya saya 
tidak mengerti sama sekali. 

"Pada dasarnya itu. Shimada berpikir bahwa posisi yang selalu dia miliki telah diambil, kan 
Shimada? " 

"Begitukah, onee-sama? Apakah kamu marah karena itu? " 

"Tidak, bukan karena itu." 

"Oh ... itu bagus ... jika onee-sama membenci Miharu di sini, Miharu akan melakukannya," 

"Aku tidak marah sama sekali, Shimizu-san." 

"HYAAAAA -- !!?" 
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Tampaknya Shimizu-san tidak tahan dipanggil dengan nama keluarganya saat dia menjerit 
seperti burung. 

"Semuanya ada di sini... Aku hanya harus menyerah untuk menaklukkan hati onee-sama di 
sini..." 

"Apa yang kamu katakan? Saya tidak hanya berbicara tentang sekarang. " 

"Makanya aku harus mendapatkan tubuh dulu!" 

"Eh? Tunggu --- KYAAHHH---! " 

"Harap diam, onee-sama! Ini akan segera berakhir! " 

"Apa yang kamu katakan --- A-Aki! Jangan hanya berdiri di sana! Bantu aku di sini! " 

"Tidak, karena seseorang mengatakan sebelumnya bahwa kita akan diserang oleh binatang 
jika kita mengganggu pemberian makan mangsa mereka." 

"JADI ITU TIDAK PENTING JIKA SAYA DISERANG BINATANG DI DEPAN MATA ANDA !?" 

Ini tidak baik, tapi kurasa ada baiknya memberi Shimizu-san sedikit kelegaan di sini karena 
dia telah bekerja sama denganku. 

Dan sekarang, Shimizu-san memberikan tampilan yang sangat menakutkan di sini. 

Hm? Shimizu-san sepertinya menggumamkan sesuatu sebelum dia menyerang Minami. 
Apa itu? 

"Ini semua terjadi karena babi... Aku tidak perlu memikirkan apa yang harus kulakukan 
sekarang... begitu aku dengan paksa mendapatkan onee-sama, aku harus memastikan 
bahwa tengkorak, punggung dan leher babi itu harus patah...!" 

Ini adalah binatang buas yang jauh di luar imajinasiku. 

Jika Shimizu-san mendekati saya seperti ini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada 
hidup saya. Saya lebih baik mengubah pasangan saya di sini sehingga saya bisa membela 
diri! 

"Kumohon --- Yuuji, tolong ubah pasanganku dengan orang lain!" 

"Apa yang kamu katakan, Akihisa? Karena Anda memiliki pencapaian, tidak ada orang lain 
yang tidak bahagia, dan itu pasti menarik. Ada apa dengan pasangan yang membuat Anda 
tidak senang? " 

"INI ADALAH SITUASI DI MANA KEHIDUPAN SAYA BERTANGGUNG JAWAB! 

Saya mengabaikan pendapat Anda. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"MESKIPUN INI PENDAPAT SAYA !?" 

Bukankah INI HAL YANG PALING PENTING !!? 

"Yah, lagipula aku tidak punya hak untuk mengubah pasangan, jadi menyerah saja. Cukup 
ikuti penyandingan awal dan lakukan yang terbaik. " 

Kenapa seperti ini... dalam hal ini, haruskah aku terus bertarung dalam perang 
pemanggilan ini dalam kondisi yang begitu keras... !? 

"Eh? Jika kamu tidak akan menyusun kembali tim, apa yang kamu lakukan di sini, Yuuji? " 

Moral akan meningkat ketika aku berdiri dengan bebas seperti ini. 

"Begitu, jadi kamu adalah sampah besar." 

Tidak heran kamu begitu bebas sekarang. 

"... Mau bagaimana lagi. Perwakilan kelas tidak bisa pergi ke garis depan karena mereka 
harus mempertimbangkan semua kemungkinan. " 

"Jadi itu berarti kamu tidak datang ke garis depan bersama kami, kan?" 

Untuk beberapa alasan, sangat jarang melihat Yuuji menikmati dirinya dalam perang 
pemanggilan di sini, karena dia biasanya terlihat sangat sibuk dalam perang pemanggilan. 

"Situasi saat ini terlihat bagus. Strategi Kirishima adalah pilihan yang tepat, kan. " 

"Memang benar bahwa kami mempertahankan garis depan kami lebih baik dari mereka." 

"Ini adalah formasi untuk menggantikan yang terlemah dengan mengambil formasi dimana 
sulit untuk mengendalikan monster yang dipanggil. Formasi Shouko berjalan mulus 
sekarang. " 

Tidak peduli subjek apa yang mereka gunakan, kita bisa menanganinya, dan tidak perlu 
khawatir tentang runtuhnya formasi. Jika ini terus berlanjut, momentum perang akan 
mengarah ke pihak kita. 

Apa yang Anda maksud dengan situasi saat ini? 

"Itu akan tergantung pada apa yang dilakukan lawan. Situasi ini tidak baik untuk tahun ke-
3. " 

"Kalau begitu kita harus memberitahu Kirishima-san segera." 

"... Tindakan ini sendiri dilarang." 

Yuuji bergumam dengan tatapan tidak senang. 
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Terlarang? Apa yang dilarang? 

Sebelum aku bisa bertanya, Yuuji melanjutkan, 

"Yah, sejak awal tidak perlu itu. Diharapkan lawan akan mengubah strategi. " 

Hm... ini yang diharapkan. Kirishima-san juga ada di pihak kita. 

"Tapi itu pasti sulit bagi Kirishima-san. Dia harus mengatur skor semua orang di tahun itu, 
merencanakan strategi, dan memberikan instruksi sesuai dengan situasi pertempuran. 
Akan lebih bagus jika dia tidak memaksa dirinya sendiri di sini. " 

"Memang sulit jika dia harus melakukan yang lainnya, tetapi kelas A memiliki orang-orang 
yang luar biasa, jadi seharusnya tidak masalah." 

"Saya melihat. Dengan begitu banyak orang yang mengelilinginya, kamu tidak perlu 
melakukan apapun sama sekali, Yuuji. " 

Omong kosong apa. Nemoto itu berisik sekali. Kemampuan saya sendiri lebih baik dari 
siapa pun di sini. " 

Entah kenapa, aku bisa mendengar nada pantang menyerah dalam suara Yuuji. Apakah dia 
tidak senang karena Kirishima-san tidak pernah bergantung padanya? Dia pasti tidak akan 
mengakuinya, tapi mungkin dia belum menyadari ini. 

"Yah, tidak perlu khawatir tentang Kirishima-san di sini, kan?" 

"Begitulah adanya." 

Dalam hal ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jadi mari lakukan apa yang bisa kita 
lakukan. 

"Aki ~! Bukankah kamu seharusnya mengkhawatirkan keselamatan pribadiku di sini !? " 

"Onee-sama! Mengapa Anda harus meminta bantuan babi itu! Anda harus melihat ke 
Miharu dan Miharu saja! " 

"Uwah! Minami! Anda tidak bisa datang ke sini! Ini akan menyebabkan pengamuk 
mengubah target! " 

"Tidak apa-apa, Aki! Cintaku yang melimpah akan melindungimu di sini! " 

"Dimengerti, mari kita persembahkan babi ini sebagai korban untuk ritual berdarah." 

"Sialan, Minami! Apa kau mengkhianatiku untuk menyelamatkan dirimu di sini !? " 

"Ayo, Aki! Gunakan cintaku untuk mengalahkan iblis itu! " 
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"Aku juga melihatmu sebagai iblis, Minami!" 

Dan dia sekarang meraih lenganku sekarang...! Bukankah gila melawan Shimizu-san saat 
aku tidak bisa kabur !? 

"Um, melihat pemandangan ini pasti mengingatkanku pada perang melawan kelas D 
setelah insiden pengintipan." 

"Ahh, waktu itu kita sengaja mengejek Shimizu dengan mengungkap hubungan Akihisa dan 
Shimada, kan? Itu benar-benar gila. " 

"... Betapa berkesannya." 

"Kalian bertiga tidak membantu teman sekelasmu yang dalam bahaya di sini! Apakah kamu 
bahkan punya hati !? " 

"Bukankah kamu juga mengabaikanku !?" 

Saya tidak bisa berharap untuk bantuan mereka di sini... dalam hal ini, setidaknya saya 
harus mencoba dan meyakinkan Shimizu-san dan melarikan diri dari sini! 

"Kamu salah, Shimizu-san! Kami sama sekali tidak memiliki hubungan seperti ini! " 

"Hoho... lalu, hubungan macam apa yang kamu katakan itu?" 

"Minami dan aku... yah, dia seperti teman laki-laki saya di sini!" 

"Apa yang kamu katakan, Aki! Saya tahu apa yang Anda katakan tentang saya sebelum ini! 
Bagaimanapun, kamu masih melihatku sebagai seorang gadis di sini! " 

"APA...! Ah, itu, itu! Bagaimana saya mengatakan ini...! " 

Apakah dia berbicara tentang apa yang saya katakan kepada Shimizu-san ketika kita 
berperang melawan kelas D? Ini buruk! Tidak mungkin aku bisa menggertak Shimizu-san 
ketika dia mendengar kalimat ini ...... hm? 

"Hei, Minami?" 

"Apa?" 

"Kenapa... kamu tahu tentang itu, Minami...?" 

"Ah..." 

Aku mengatakan itu pada Shimizu-san secara langsung. 

Yuuji, Hideyoshi dan Muttsurini mendengar apa yang saya katakan melalui rekaman itu. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Tapi Minami --- Minami satu-satunya yang tidak mendengarnya, kan...? 

"Yah... maafkan aku, Aki, tapi aku mendengarnya secara kebetulan..." 

"UWAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH !!!" 

SAYA INGIN LARI SEKARANG! SAYA INGIN LARI JAUH DARI SHIMIZU-SAN, MINAMI, LARI 
KE TEMPAT DI MANA TIDAK ADA YANG MENGENAL SAYA, DAN SAYA BISA HIDUP 
TENANG! 

"Dasar babi, bukankah Miharu mengatakan sebelumnya? Miharu bisa mengerahkan 
beberapa juta kali kekuatan biasanya selama Onee-sama ada. Miharu akan menunjukkan 
padamu bahwa ini bukanlah kebohongan. " 

"T-tapi Aki, A-aku sangat senang saat itu, tahu...? Aki yang lucu benar-benar mengatakan 
bahwa 'Aku gadis yang menawan' dengan sangat serius. " 

"Mengapa!? Kenapa kalian berdua menyiksaku secara fisik dan mental disini !? Apa yang 
saya lakukan salah, Tuhan! " 

Mengesampingkan bagian fisik, saya tidak terbiasa secara mental, dan itu benar-benar tak 
tertahankan! Hentikan, Minami! Tolong jangan membuatku berpikir atau mengatakan 
apapun yang berhubungan dengan apa yang terjadi saat itu! 

"Ahaha, terlihat sedikit kacau di sini. Jadi ini karena kamu, Yoshii-kun dan semuanya. Kamu 
terlihat sangat bahagia di sini! " 

Kudou-san, yang seharusnya berada di markas utama, berdiri di sini. 

"Oh, Kudou, apa yang kamu inginkan dari kami?" 

"Un, aku di sini untuk menyampaikan instruksi dari prez... tapi apa Minami-chan dan yang 
lainnya katakan?" 

"Ah, ya, Aiko. Ini tentang apa yang Aki katakan sebelumnya... " 

"KENAPA KAU HARUS MENJELASKANNYA DI SINI, MINAMI !? KAU TIDAK HARUS 
MENGETAHUI KUDOU-SAN, BENAR !? " 

"Kamu-kamu babi...! Kenapa kamu tidak berteriak kesakitan bahkan saat persendianmu 
terkilir !? " 

"KARENA NYERI EMOSI SAYA LEBIH DARI ITU!" 

Ngomong-ngomong, kurasa tubuhku terasa sedikit sakit di sini! 
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"Menurutku, kalian, lebih baik hentikan kesenanganmu sekarang. Kita berada di tengah 
perang pemanggilan. " 

"Ya. Kudou, katakan padaku instruksi yang diberikan Shouko padaku. " 

"Kalau begitu, ini. Ada banyak detail, jadi dia menulis surat. " 

"Oh, begitu... itu pasti tebal. Berapa tepatnya yang dia tulis? ' 

"Bukankah  Aku memberitahunya untuk tidak bekerja terlalu keras, tapi prez tidak akan 
mendengarkanku sama sekali " 

"Tapi situasi saat ini hanyalah apa yang Anda lihat di sini. 

"TAPI SAYA DALAM SITUASI BAHAYA YANG JANGKA PANJANG DALAM TAHUN-TAHUN 
BARU INI!" 

"Nah, kamu melakukannya lagi. Meskipun Anda berkata demikian, faktanya adalah bahwa 
Anda tidak berada dalam posisi yang sepenuhnya buruk di sini. " 

Kudou-san berkata dengan nada menggoda. Jika Anda merasa seperti ini, bertukar pikiran-
Oh? 

"? Ada apa, Yoshii-kun? Anda menatap wajah dan payudara saya. Apakah Anda ingin 
menyentuhnya? " 

"Iya." 

"Aki? (Hoki) " 

"Hahaha, sangat lucu melihat Minami menggabungkan Aki dan Hoki bersama-sama." 

Ini buruk. Saya kehilangan satu jari karena saya mengatakan yang sebenarnya. 

(Ini bukan, Minami! Tidakkah menurutmu Kudou-san bisa mengambil posisimu jika ini 
berjalan dengan baik?) (? Apa?) 

(Aku ingin bertanya apa yang disukai Shimizu-san darimu, Minami.) (... (Tatapan)) 

Minami menunjukkan ekspresi tercerahkan sejenak, dan berhasil memahami apa yang saya 
katakan padanya. Benar, itu artinya--- "Lalu, Shimizu-san, apa yang kamu suka dari Minami 
tepatnya?" 

"Aku suka semuanya, mulai dari tanah tempat dia berdiri hingga udara yang dia hirup." 

"Maaf, Minami, tapi kupikir tidak ada yang bisa menggantikan posisimu." 

"Tunggu! Jangan menyerah! Bertahanlah di sana sampai akhir! " 
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Tidak, saya pikir Minami tidak akan pernah bisa melepaskannya. 

"Tapi yang paling aku suka adalah peti yang elegan. Miharu tidak bisa menahan diri saat 
onee-sama merasa minder dengan dadanya sendiri! " 

"A-aku ..." 

Jawabannya barusan benar-benar tidak bersinggungan, tetapi yang ini persis seperti yang 
saya harapkan. 

"Dalam hal ini, tidakkah menurutmu Kudou-san juga baik-baik saja?" 

"Eh? A-aku !? Apa yang kamu katakan tiba-tiba, Yoshii-kun? " 

"Apa yang kamu katakan, dasar babi. Memang benar bahwa Miharu menyukai payudara 
seperti itu, tapi jika dibandingkan dengan payudara onee-sama. " 

"Tapi Miharu, apakah kamu yakin akan hal ini tanpa memeriksanya?" 

"Tapi onee-sama!" 

"Dan... saya menyukai orang-orang yang mencoba memahami orang lain, mereka yang 
membuat saya rileks." 

"KYA---! KYA---! Mi-Miharu-chan !? Mohon tenang! Harap tenang ~! " 

"Fufufu... jangan berpikir kamu bisa mengalahkan Miharu dalam hal kekuatan lengan. 
Biarkan onee-sama mencobanya! " 

"Mi-Miharu-chan, aku mungkin punya payudara kecil, tapi masih sedikit lebih besar dari 
Minami-chan. Mereka sama sekali bukan tipe Anda. " 

"Dimengerti. Kalau begitu mari kita sentuh mereka. " 

"I-itu sebabnya... serius! Muttsurini-kun! Jangan hanya berhenti di situ, bantu aku --- ahh !? 
Kau pingsan karena mimisan !? " 

"... Saya tidak menyesal..." 

"Ini bukan tentang penyesalan atau apapun, dasar bodoh Muttsurini-kun! Kamu pikir tidak 
masalah apa yang terjadi padaku sekarang --- Miharu-chan! Sentuhanmu sangat cabul di 
sini! " 
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Minami dan saya melihat perjuangan mereka. 

"Ini... pemandangan yang kejam di luar dugaanku..." 

"Ya... Saya harap saya tidak akan terlibat dalam hal ini di masa depan..." 

"Jika kami dapat memastikan untuk tidak terlibat dalam hal ini, mungkin bagi kami untuk 
menjalani kehidupan yang stabil." 

Saya tidak terlalu percaya pada ramalan, tapi saya benar-benar ingin sedikit menyalahkan 
keberuntungan saya... 

"Ah, Aki, ada kalimat yang harus aku katakan!" 

"Eh? Apa itu?" 

Minami berdehem, dan berkata, 

"Aku tidak suka pria berpengalaman atau lebih! Seseorang yang tidak punya pacar 
sepertimu juga baik-baik saja! " 

"? Ya-ya... " 

Saya tidak tahu apa yang Minami coba katakan. 

Tepat saat kita membicarakan ini. 

"Akihisa, idiot! Berapa lama Anda berencana untuk bermain-main? " 

Suara yang sama sekali berbeda dapat terdengar pada saat yang tidak tepat ini. 

"Eh? Hah? Linne-kun? Mengapa kamu di sini?" 

"Aku ingin melihatmu keren, Akihisa! Saya hanya melihat Anda bertengkar di sini! Aku 
salah menilai kamu! " 

Dia melihat rasa sakit yang menimpaku saat aku bermain-main. Sebenarnya di negara 
seperti apa Linne-kun tinggal? 

"Ada apa, bocah? Bukankah tahun-tahun pertama ada kelas? Apakah Anda 
melewatkannya? " 

Yuuji berkata dengan nada menyalahkan. Hmm... membolos. Bukankah itu hal yang buruk? 

"Linne-kun, kamu tidak boleh membolos, tahu? Anda tidak akan bisa mengejar jika Anda 
melakukannya. " 

"Saya pikir Anda adalah orang terakhir yang dia ingin dengar kalimat ini dari..." 
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"Hm, itu sebabnya aku mengatakan ini, kan Yuuji?" 

"Ahh. Kamu akan menjadi idiot jika terus membolos. " 

"Pernyataan yang meyakinkan..." 

Agak tidak pantas bagi saya untuk mengatakan ini, tetapi kami luar biasa dalam lawan guru 
di sini. 

"Ahaha. tidak apa-apa, Akihisa, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. " 

Tidak perlu khawatir, karena dia dapat mengikuti pelajaran meskipun dia melewatkan 
beberapa pelajaran? Atau apakah dia memiliki izin kepala sekolah untuk mengawasi 
perang pemanggilan? Yah, karena dia bilang begitu, kurasa tidak apa-apa... 

"Dan aku mungkin harus segera pergi ke sisi lain." 

"Eh? Apa maksudmu?" 

"Apa yang saya maksud sebenarnya?" 

Linne-kun menyeringai saat mengatakan ini. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya ada 
makna tersembunyi di sini. 

"Pokoknya, aku berharap kamu lebih aktif, Akihisa!" 

"Tidak, tidak, saya tidak benar-benar mendapat kesempatan untuk aktif di sini." 

"Ehh? Itu membosankan." 

"Bahkan jika kamu berkata begitu..." 

Strategi Kirishima-san berjalan mulus. Akan sulit untuk memiliki satu orang yang menjadi 
sorotan dengan begitu banyak orang berkelahi. 

"Tapi kupikir akan merepotkan kalian semua jika tidak proaktif di sini, Akihisa." 

"Saya tahu itu. Saya benci melihat peralatan yang semakin buruk. " 

"Tidak, bukan ini." 

"Eh?" 

"Tee hee. Masih terlalu dini untuk memberitahumu hal ini. Lain kali! " 

"? Masih terlalu awal?" 

"Sebuah panggung bagimu untuk tampil bagus, Akihisa! Aku akan kembali nanti! " 
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Linne-kun meninggalkan kata-kata yang berarti ini saat dia melambaikan tangan dan pergi. 
Apa yang sedang terjadi? 

"Sepertinya anak itu memiliki sesuatu dalam kata-katanya." 

"Ya, menurutku itu bukan niat buruk, tapi aku tidak bisa menyimpulkan bahwa ini bukan 
hal yang buruk bagi kita." 

"Selama itu bukan sesuatu yang merepotkan..." 

Kami bergumam sambil melihat ke arah mana Linne-kun pergi. 

"Hm... payudara kecil onee-sama adalah yang disukai Miharu..." 

"Uu... Miharu-chan dan Muttsurini-kun sama-sama idiot..." 

"...(usang)" 

Setelah mendengar keributan dari Shimizu-san dan yang lainnya, ketegangan dalam diriku 
menghilang. 
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Volume 11 Chapter 5 

Pertanyaan Kelima 
Harap isi bagian yang kosong dengan jawaban yang benar. 

"Tolong tetaplah bersamaku." 

Kata-kata Fuyumi menggangguku. Di tengah keraguan tersebut, sebuah krisis terus 
menghampiri seorang sahabat. Aku harus cepat pergi kesana sekarang, tapi Fuyumi 
memohon padaku untuk tetap disini. 

"Apa yang harus saya lakukan sekarang?" 

Dalam () cinta dan persahabatan, saya tidak bisa menahan napas berat. 

Jawaban Himeji Mizuki: 

"Dalam (dilema) cinta dan persahabatan."[19] 

Komentar Guru: 

Jawaban yang benar. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

"Di (papan cuci)[20] cinta dan persahabatan " 

Komentar Guru: 

Anda menambahkan satu kata benda tambahan. 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

"Dalam (mencuci) cinta dan persahabatan. [21] " 

Komentar Guru: 

Item kunci harus digunakan di suatu tempat di sana, bukan? 

Jawaban Tamano Miki: 

"Dalam (sentuhan) cinta dan persahabatan. [22] " 

Komentar Guru: 
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Gunting jahit?[23] 
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Kami mengisi kembali poin kami, dan kembali ke garis depan; pada saat ini, situasinya 
telah berubah. 

"Sepertinya kita telah maju cukup jauh di sini..." 

"Sepertinya itu masalahnya, babi." 

Tim ke-9 kami telah bergerak cukup jauh menuju gedung sekolah baru dibandingkan 
sebelumnya. Kemungkinan besar, itu karena kita berhadapan dengan kelas 3-F yang 
berlawanan. 

Berdasarkan rencana Kirishima-san, keseluruhan kekuatan bertarung kita bisa dikatakan 
setara. Lawan membagi timnya berdasarkan kelas, jadi ada perbedaan dalam 
kemampuannya; ini akan menyebabkan situasi di mana ada tim dalam pertarungan yang 
sulit, dan kami berhasil mendapatkan lawan yang menguntungkan bagi kami. 
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"Karena itu, kami dapat memastikan bahwa kami memiliki ruang untuk bergerak dengan 
bebas..." 

"Begitulah, babi. Lebih mudah sekarang karena pertempuran sebelumnya. " 

Seperti yang dikatakan Shimizu-san. Karena pertempuran menguntungkan bagi kami, lebih 
mudah bagi kami untuk bergerak, dan kami dapat bergerak bebas secara psikologis. 

"A-aku ... Aku merasa, anak laki-laki itu berkedip padaku." 

"Aku ingat itu, Sugawa dari kelas F atau semacamnya, kan? Mungkin karena ada banyak 
gadis di sekitarnya sehingga dia mengalami kesalahpahaman dan senang di dalam? " 

"Ugh, itu sangat menjijikkan ..." 

"Pemimpin Sugawa! Anda bertukar pandang dengan gadis-gadis di seberang Anda! Tidak 
ada jumlah tubuh yang cukup untuk begitu banyak gadis yang memiliki perasaan baik 
tentang Anda! " 

"Fufu... setelah perang ini berakhir, haruskah aku menikah dengan semua gadis itu...?" 

Percakapan yang datang dari suatu tempat ini adalah bukti terbaik. Sisanya, bukan hanya 
saya, sepertinya tidak merasakan tekanan sama sekali. 

Namun, 

"Apa...? Perasaan aneh ini...? " 

Ketidakteraturan yang aneh ini memberi saya perasaan bahwa saya merasakan lebih 
banyak kebebasan daripada saat awal. Apa alasannya...? 

"Ngomong-ngomong, babi, cepatlah dan kalah. Ini demi masa depan yang gemilang untuk 
Miharu dan onee-sama, dan juga untuk dendam Miharu! " 

Meskipun ada juga Shimizu-san, yang menyerangku tanpa melihat musuh untuk beberapa 
alasan, tapi ini bukan alasannya sendiri. Itulah yang saya rasakan. 

Ada hal lain yang saya khawatirkan. 

Artinya, meskipun kita memiliki kekuatan yang seimbang tanpa kelemahan, berapa lama 
kita bisa bertahan? 

"Apakah tidak apa-apa, Kirishima-san...?" 

Saat pertempuran berlanjut, skor semua orang akan berubah secara drastis, jadi mau tidak 
mau aku khawatir jika instruksi Kirishima-san dapat mengikuti seberapa cepat situasinya 
berubah. Selain itu, garis depan menjadi lebih luas. 
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Tiba-tiba, aku teringat pada Yuuji, yang kelihatannya agak santai selama ini. Kudou-san 
mengatakan bahwa Kirishima-san mungkin terlalu memaksakan diri saat dia memberi 
kami instruksi. Jika dia bisa sedikit mengalah dan memberikan sedikit pekerjaan kepada 
orang lain, itu akan lebih baik. 

"Mungkin ada alasan mengapa dia tidak bisa membiarkan orang-orang di sekitarnya 
membantunya...?" 

Memang benar bahwa pekerjaan yang hampir sempurna dapat dilakukan oleh orang 
tertentu yang luar biasa, tetapi itu berarti semua beban akan ditanggung orang tersebut. 
Bahkan Yuuji akan mengambil alih sebagai komandan di tempat kejadian selama perang 
pemanggilan kelas--- "Ini buruk! Meminta bantuan di sini! " 

"Hm? Bukankah kalian orang-orang yang kembali setelah menambah poin kalian? Anda 
dikalahkan terlalu cepat di sini. Memberikan semangat." 

"Diam-diam! Kami berbeda dari Anda! Sangat menguras tenaga untuk terus menyerang 
dengan skor tinggi seperti ini! Jangan menyamakan kami dengan kalian idiot yang hanya 
bisa terus menunda! " 

"Ah? Apa yang kamu katakan, bajingan !? Siapa yang kau panggil Yoshii Akihisa !? " 

Geraman dari jarak tidak terlalu jauh mengganggu pikiranku. Saya melihat ke atas, dan 
menemukan kelas F dan kelas C sedang bertengkar. 

"Shimizu-san! Sedikit waktu tunggu! Semuanya tidak terlihat bagus di sini! " 

"...Itu benar. Baiklah, Miharu akan menahan keinginan untuk menyingkirkanmu, dasar babi. 
" 

Shimizu-san menghentikan serangannya saat dia melirik ke arah argumennya. 

"Ya ampun, orang-orang kami sendiri sedang bertengkar pada saat seperti itu. Itulah 
mengapa saya membenci babi bodoh dan tidak berguna yang tidak melihat skema besar. " 

"Shimizu-san, kamu ingat siapa yang telah kamu serang sampai sekarang, bukan?" 

"Yoshii Akihisa, ada apa?" 

"Tidak... Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabmu di sini..." 

Pola pikirnya tentu berbeda dengan saya di sini. 

"Ack, sekarang bukan waktunya untuk ini!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Aku membiarkan monster panggilanku kembali dari jauh, dan kemudian pergi ke tempat 
yang membutuhkan bantuan. Kemudian, saya menemukan dua kelompok pria saling 
memelototi sambil mengabaikan sekutu mereka dalam masalah. 

"Apa yang sedang kamu lakukan!" 

"Oh, Yoshii! Dengarkan aku! Orang-orang ini memanggil kami Yoshii Akihisas! Itu 
penghinaan terburuk yang bisa mereka berikan kepada kita! " 

"Apa salahnya menyebut idiot idiot?" 

Itu sebabnya saya katakan, sekarang bukan waktunya untuk ini...! 

"-Memanggil!" 

Bagaimanapun, saya mengabaikan orang-orang itu dan menyerang tepat di tempat 
pertempuran sengit sedang berlangsung. 

3-C, Isoyakin Jirou, Sains, 101 poin. 

Vs 

2-F Yoshii Akihisa, Sains, 92 poin. 

Saat aku memanggil monster panggilanku, aku meluncurkan serangan ke arah lawan. 
Karena serangan ini, saya menyela siswa kelas 3 yang tampaknya siap menyerang seorang 
gadis 2-C, mengalihkan perhatiannya ke saya. 

Pedang kayuku menerima pisau panjang lawan, dan aku menggunakan kesempatan itu 
untuk mengirimkan tendangan sapuan, tapi itu berhasil dihindari. 

"Kamu...!" 

Aku kemudian membiarkan monster panggilanku mencengkeram pedang kayu itu dengan 
erat dan menyerang dengan kekuatan penuh. Namun lawan mencoba menggunakan 
pedangnya untuk memblokir serangan ini. 

Rriyah! 

Summoned beast mengubah jalur serangannya di tengah jalan, dan mengayunkan pedang 
kayu ke arah lawan dengan seluruh kekuatannya. 

3-C, Isoyakin Jirou, Sains, 31 poin. 

Vs 

2-F Yoshii Akihisa, Sains, 92 poin. 
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Seperti yang diharapkan dari tahun ketiga, aku tidak bisa melakukannya dengan mudah...! 

Tapi aku sudah cukup melemahkan lawan! Aku akan baik-baik saja jika aku bisa bertahan 
sampai bala bantuan tiba! 

Aku menghentikan monster panggilanku untuk mengejar, dan membiarkannya melompat 
mundur untuk mengawasi musuh lainnya. Kemudian, tepat saat aku mendarat dan 
mengangkat senjataku, ---DOK! 

"Eh...?" 

"Ah..." 

Summoned beast gadis yang diserang menyentuh Summoned Beast milikku. 

Apa, dia masih disini? Ini buruk...! Orang-orang kelas F itu pasti terpencar dalam situasi ini, 
jadi aku sembarangan...! 

"Apakah kamu Yoshii! Aku akan membayarmu untuk ujian keberanian! " 

Musuh lain menggunakan kesempatan ini untuk menyerang monster panggilanku. Sial...! 
Saya tidak bisa mengelak...! 

"Serius, Aki, apa yang kamu lakukan? Ini tidak seperti Anda membuat kesalahan dalam 
kendali Anda. " 

3-C, Abe Shinsuke, Sains, 57 poin. 

Vs 

2-F Shimada Minami, Sains, 128 poin. 

Tepat ketika saya mengertakkan gigi, Minami menyerang, mengirim lawan terbang dengan 
tendangan, dan menyelamatkan saya dari kesulitan saya di sini. 

"Sungguh, onee-sama bukanlah tandingan babi jenis ini, tapi Miharu! Bukankah begitu, 
onee-sama! " 

"Ah, ya ya, mungkin." 

Sepertinya Shimizu-san mengikuti Minami ke sini untuk membantu. Minami terlihat agak 
lelah, tapi aku sangat bersyukur mereka berdua membantuku di sini. Sekarang saya bisa 
memposisikan diri saya dengan mengandalkan orang lain. 

Atau itulah yang saya pikirkan. 

"Diam, kelas F! Kami tidak membutuhkan bantuan dari kalian, idiot! " 
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"Kamu berani bilang begitu !? Baik! Aku kesal karena harus bekerja denganmu orang-orang 
berpangkat tinggi dengan kendali yang begitu kejam! Kamu bisa pergi sendiri, kamu 
bajingan! " 

Sekutu kita yang seharusnya saling membantu semakin terpecah daripada mempersiapkan 
diri. 

"Kalian, tenanglah! Sekarang bukan waktunya untuk argumen yang tidak berarti ini, kan? " 

Panggilan Minami sama sekali tidak efektif, dan sekutu kami menunjukkan tanda-tanda 
saling menolak. 

"Semuanya, seperti yang dikatakan Minami! Meskipun nilai-nilai kita berbeda, kita tetap 
bersekutu di sini; itulah mengapa setiap orang harus bekerja sama! " 

"Kamu tutup mulut, Yoshii!" 

"Aku tidak ingin mendengar itu darimu ketika kamu baru saja bertarung melawan Shimizu!" 

Mereka sama sekali tidak mendengarkan kata-kata saya, atau lebih tepatnya, saya pikir 
saya baru saja menambahkan bahan bakar ke api. Dalam situasi ini, kita tidak boleh 
menyertakan orang dari kelas F, tetapi meminta bantuan pihak ketiga. Apakah ada 
seseorang yang bisa kita hubungi untuk membantu...? 

Kami mulai mencari orang yang dapat meredakan situasi ini, dan meskipun ada beberapa 
yang mencoba menghentikan argumen ini, 3-F Fujishita Kyouko, Sains, 62 poin 

Vs 

2-D, Onodera Yuuko, Sains, 110 poin. 

3-F Okamura Gou, Sains, 67 poin 

Vs 

2-C, Okajima Kumi, Sains, 125 poin. 

Keduanya sedang diserang oleh musuh, dan tidak bisa bertindak sebagai mediator di sini. 

"Argh, sial! Satu hal buruk menumpuk begitu saja...! " 

Dan saat saya mengatakan ini, saya bertanya-tanya. Hah...? Nasib buruk...? Apakah ini 
benar-benar nasib buruk...? 

Saya memiliki perasaan yang mengganggu tentang ini. Apakah ini benar-benar nasib 
buruk? 

"Skor yang ditampilkan barusan agak aneh..." 
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Di antara mereka yang bisa ambil bagian dalam pertempuran --- lawan hanya memiliki 
setengah dari skor kita. Bukankah ini aneh? Sepertinya mereka tidak berniat untuk menang 
sama sekali ... 

Sesuatu yang lebih dari sekedar firasat mendorongku saat aku melihat sekeliling, dan 
kemudian, "Lebih baik hentikan kedua gadis itu dulu." 

"Oke, ayo pergi, Nakai." 

"Dimengerti. Memanggil." 

Ada siswa tahun ketiga di antara kelompok di sisi lain, diam-diam memberikan instruksi. 
Dia juga memanggil monster panggilannya, tapi belum bergabung dalam pertempuran 
sama sekali. Dia berpura-pura melakukannya, dan jelas, perannya berbeda dari yang lain. 

Dengan kata lain- 

"Apakah itu dalang?" 

"Eh !? Tunggu, Aki! Kemana kamu pergi! " 

Tahun ketiga itu menyelinap di sekitar yang menciptakan suasana buruk ini, kan? Kalau 
begitu, semuanya tidak akan kembali normal jika aku tidak menjatuhkannya! 

"Semua orang! Silakan ikuti saya sebentar! " 

Ada 3 musuh bagi pria itu, dan saya memiliki 3 sekutu yang dapat membantu saya. Lebih 
baik aku mengalahkan orang itu sementara sekutuku menahan lawan...! 

"Saya tidak begitu mengerti, tapi andalkan saya!" 

"Tapi kita tidak akan bisa bertahan lama!" 

Anggota kelas F yang hadir, Sugawa-kun dan Nitta-kun segera menggunakan makhluk 
panggilan mereka untuk menghalangi musuh. Binatang panggilan saya melesat melalui 
celah di antara mereka dan menyerang target jauh di dalam. 

"Jangan berani-berani, bajingan idiot!" 

"Apa !?" 

Saya kemudian menjatuhkan musuh. Makhluk panggilan saya dikirim terbang ke dodge, 
tidak bisa menghindar, dan mengambil dampak dari musuh sebelum terbang ke arah lain. 

"Eh? Eh? Mengikuti?" 
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Gadis di sisi kami terus berkedip, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Sial...! 
Saya hanya melihat betapa berbedanya kami orang kelas F bekerja dari yang lain; Aku 
segera melupakan ini...! 

"Guh...!" 

3-F, Tokushima Ryouta, Sains, 60 Poin 

Vs 

2-F, Yoshii Akihisa, Sains, 71 Poin. 

Untungnya, musuh sedikit kelelahan, jadi kerusakannya tidak terlalu tinggi, tetapi yang 
terburuk adalah saya mengungkapkan tujuan saya. 

"Matilah, Yoshii Akihisa!" 

Musuh yang mengirimku terbang menyerang monster panggilanku yang mendarat di 
lantai. 

"Aku tidak akan membiarkanmu!" 

Kali ini, Minami menyerang dan menggunakan senjatanya untuk memblokir serangan 
musuh. 

"Maaf Minami. Anda membantu saya di sini! " 

"Ini bukan apa-apa. Tapi apa yang kamu coba lakukan, menyerang tiba-tiba? " 

"Ada musuh jauh di dalam! Dia terlihat sangat curiga di sini! Saya ingin mengirimnya ke 
ruang penahanan! " 

"Mengirimnya ke ruang penahanan? Anda membuatnya terdengar mudah...! " 

Orang itu tidak hanya berada jauh di dalam wilayah musuh, tapi juga mulai mundur setelah 
menyadari tujuan kita. Sial...! Kami hanya akan melihatnya lolos jika terus begini...! 

Tepat saat aku mengertakkan gigi, 

"Kamu cukup mampu di sana, Akihisa. Keputusan ini benar. " 

Suara akrab teman burukku datang dari belakangku, 

"Yuuji!" 

Aku berbalik dan menemukan trio Yuuji, Hideyoshi dan Fukumura-kun berdiri di 
belakangku. Orang-orang ini benar-benar tahu bagaimana memilih momen...! 
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"Hideyoshi, Fukumura! Saya serahkan tindak lanjutnya kepada Anda! Akihisa! Jangan 
biarkan dia lolos! Habisi dia di sini tidak peduli apapun! " 

"" "Baiklah (Oke)!" "" 

Hideyoshi dan Fukumura-kun memanggil monster panggilan mereka setelah menerima 
instruksi, dan mulai menyingkirkan dua musuh di depanku. Ini bisa memberi saya ruang 
untuk berlari... tapi itu tidak cukup. Apa yang saya lakukan? 

"Baiklah, jalannya sudah bersih! Ayo pergi, Shimada! Akihisa Cannon! " 

"Baik! Aki, kau lebih baik menggertakkan gigimu dan pegang pedang kayu itu erat-erat! " 

"Eh? Oi, Yuuji, Minami !? Saya mendapatkan getaran buruk dari nama keterampilan ini. " 

Bidik dengan benar, Akihisa! 

"Aku tidak akan memaafkanmu jika kamu gagal di sini, Aki!" 

"Tidak, tidak, aku tidak punya ingatan tentang menyetujui rencana ini---!" 

"" Gertakkan gigi (di sini) -- "" 

"SIAL! JADI AKU YANG MELAKUKANNYA SETELAH SEMUA !? " 

Aku menyiapkan pedang kayuku seperti yang mereka katakan, dan monster panggilan 
Yuuji dan Minami meninju pedang kayuku. Makhluk panggilanku ditembakkan seperti 
meriam. Pukulan !? Tidak bisakah kamu memilih metode yang lebih lembut seperti 
lemparan atau semacamnya !? 

Aku mencoba yang terbaik untuk membiarkan monster panggilanku memegang pedang 
kayu dengan erat dan mengarahkan ujung pedang ke target. 

"Hah? Sesuatu terbang di atas --- UWAHH !? " 

Kurasa musuh tidak mengharapkan serangan pengorbanan ini dari sisiku, dan targetnya 
menusuk jantungnya dengan pedang kayu. 

3-F, Tokushima Ryouta, Science, DEAD 

Vs 

2-F, Yoshii Akihisa, Sains, 11 Poin. 

Bagaimanapun, tujuan saya sudah selesai, tetapi itu datang dengan harga yang mencakup 
sebagian besar poin saya dan seluruh tubuh saya sakit "Fuu... senang pergi ke sana, 
Akihisa." 
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Kerja bagus, Aki. 

"Ah, hm. Saya rasa saya melakukan pekerjaan dengan baik di sana... " 

Mengapa keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan sama sekali? 

"Berbicara tentang serangan barusan, apa yang akan terjadi pada makhluk panggilanku jika 
musuh menghindarinya...?" 

Menanggapi keraguan kecilku, Yuuji menjawabku dengan senyuman di wajahnya. 

"Tahukah kamu, Akihisa? Sebuah peluru tidak berguna setelah ditembakkan sekali. " 

"KELAS KAMI BENAR-BENAR TERBURUK!" 

Karena teman sekelas yang saya kenal ini semuanya seperti ini sehingga wajar jika kami 
tidak bisa bekerja sama dengan kelas lain. 

☆ 

"Saya melihat. Hubungan manusia." 

"Jika kita membentuk kelompok campuran, mereka yang belum pernah bertarung 
sebelumnya akan berada di waktu yang sama. Tidak apa-apa jika mereka tegang, tetapi 
begitu mereka rileks, mereka akan mulai memperhatikan banyak hal; ini biasa terjadi di 
antara manusia. " 

"Terutama sejak tahun kedua memiliki para idiot dari para idiot di sekolah ini, kelas F." 

"Ya, pikiran mereka sangat berbeda dari siswa biasa, dan mereka telah melalui banyak 
pertempuran dibandingkan dengan orang lain. Itu bagus karena mereka sangat 
berpengalaman dalam pertempuran, tapi akan ada perbedaan jika mereka akan 
dipasangkan dengan siswa lain. " 

"Dan dengan seluruh kelas yang terdiri dari orang-orang dengan kepribadian busuk, sulit 
untuk tidak memiliki perpecahan di antara mereka." 

"Ini berjalan seperti yang kita rencanakan." 

"Ya... tapi ada satu hal yang hilang." 

"Hah? Apa yang baru saja Anda katakan?" 

"Tidak apa. Maaf kita harus tetap siaga, tapi kuharap kalian berdua bisa tenang. " 

"Ya ya, kami mengerti." 

"Sangat merepotkan jika kita mengekspos diri kita di sini." 
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"Tolong urus masalah ini di sini." 

☆ 

"Lalu Yuuji, kenapa kamu datang ke garis depan?" 

Aku bertanya pada Yuuji di standby area di belakang, jauh dari garis depan. Yuuji kemudian 
melipat tangannya saat menjawab pertanyaanku. 

"Aku di sini hanya untuk menyampaikan instruksi Shouko." 

"Instruksi?" 

"Mengenai pengelompokan kembali garis depan yang runtuh. Saya baru saja memberikan 
instruksi, bukan? " 

Omong-omong, kamu mengatakan sesuatu kepada semua orang. 

Minami, yang kembali ke area standby bersama kami, mengatakan ini, merasa sangat lega 
dan beruntung karena pertarungan Shimizu-san di garis depan. 

Setelah berurusan dengannya, Yuuji memberikan instruksi kepada semua orang yang hadir 
untuk mundur dari sana, dan kemudian menyusun kembali garis depan di sini. Kurasa itu 
bukan keputusan Yuuji, tapi Kirishima-san. " 

"Hah? Lalu, Kirishima-san menyadari hal seperti itu dan membuat strategi balasan sembari 
mengatur skor semua orang? " 

"Begitulah adanya." 

Itu sama aktifnya dengan seseorang yang melaporkan kisah human interest. 

Multitasking. 

"Kamu benar-benar mengenalnya dengan baik, Sakamoto." 

"Karena siapa pun dapat melihat bahwa dia orang yang aktif." 

Kirishima-san benar-benar pekerja keras... dia melakukan perhitungan, analisis, dan 
strategi sendirian; ini adalah hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan sendiri. Bahkan saat 
kita mengobrol di sini, Kirishima-san pasti sedang menghitung skor dan memikirkan apa 
lagi yang harus dilakukan. 

"Perwakilan kelas, termasuk Shouko, sedang berpikir tentang 'mundur sedikit dan 
menyusun kembali'. Kontribusi Anda bagaimanapun adalah untuk mengalahkan orang di 
sisi lawan yang memberikan instruksi. " 
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Hnm? Ungkapan tadi membuatku sedikit penasaran. Cara Yuuji mengatakan perwakilan 
kelas sepertinya menyiratkan bahwa dia tidak termasuk...? 

"Tapi Sakamoto, bukankah itu tahun ke-3 yang bertugas memberi perintah? Bukankah itu 
berarti bahwa apapun yang Aki bekerja keras pada dasarnya tidak berguna? 

"Tidak, bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai keputusan 
situasional. Ini adalah jenis instruksi yang mungkin tidak akan diberikan. Orang itu 
mungkin bertugas memutuskan siapa yang bisa ambil bagian dalam pertempuran, jadi 
sangat berarti memiliki orang seperti itu untuk pensiun. " 

"Kalau begitu, kenapa Kirishima-san tidak memberi kita instruksi untuk menyingkirkan 
orang seperti itu?" 

"Hanya karena dia menyimpulkan bahwa kekuatan bertarung kita tidak cukup untuk itu." 

Memang benar tahun ketiga berada jauh di dalam wilayah musuh, jadi kami membutuhkan 
gerakan instan yang sangat kuat jika kami ingin menjatuhkannya. Jika saya memikirkannya 
secara normal, yang terbaik adalah mundur dari tempat kejadian secara normal. Serangan 
awal saya juga gagal. 

"Dia tidak pernah menyangka Sakamoto dan akalku ada di sini." 

"Akal Minami dan Yuuji didasarkan pada pengorbananku..." 

Kurasa sekutuku mengirimku terbang seperti meriam manusia benar-benar di luar dugaan 
Kirishima-san. 

"Tapi bukankah kita melakukannya dengan baik karena ini? Semuanya baik-baik saja pada 
akhirnya. " 

"Yah, agak ... Aku tidak bisa menerima ini, aku menerima bahwa kita tidak akan bisa sukses 
jika aku tidak melakukan itu." 

Jika saya memikirkannya dengan hati-hati, anggota kelas F kami benar-benar unik. 
Jangankan fakta bahwa kita memiliki skor yang sangat rendah, memiliki emosi yang buruk, 
pertengkaran tentang cinta (terutama karena hubungan heteroseksual), dapat membuang 
sekutu kita dengan santai ketika mereka dalam masalah; aspek ini sangat jarang di kelas 
lain. Bagi Kirishima-san, yang terlalu serius, ini mungkin sulit dimengerti. 

"Strategi semacam itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan Sakamoto." 

"Ya. Kami mungkin juga memiliki Yuuji sebagai komandan garis depan. " 

Meskipun saya tidak benar-benar ingin mengambil bagian di garis depan itu. 
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Setelah mendengar lelucon kami, Yuuji bergumam pelan dengan ekspresi penyesalan di 
wajahnya karena suatu alasan, "... Aku akan melakukannya jika itu memungkinkan." 

"Eh?" 

Apa yang baru saja dia katakan? 

"Tidak ada. Tidak apa-apa. " 

Yuuji menjawab jawabanku, dan sudah menjadi dirinya yang biasa. Apakah saya salah 
tentang ekspresinya sebelum ini? 

"Saya tidak bisa tidak mengambil tindakan setelah melihat betapa tidak berguna Anda 
sebelum ini, tetapi pekerjaan asli saya hanya berdiri di belakang dan menunggu. Sungguh 
aku rela mencari masalah di sini. " 

"Tapi," 

"Dan jika aku tidak berhati-hati, ini bisa menyebabkan teman sekelasku memberontak. 
Tidak baik bila seseorang bertindak sendiri sementara segala sesuatunya berjalan lancar, 
dan menyebabkan situasi berubah. " 

Mendengar penjelasan yang sangat halus dari Yuuji, sekali lagi saya merasa ada yang tidak 
beres di sini. 

Setidaknya aku tahu apa yang dia bicarakan. Karena Kirishima-san berusaha sekuat tenaga 
untuk menciptakan situasi saat ini, dia tentu tidak berharap tindakan yang tidak perlu 
seperti itu akan mengurangi semua upaya kita menjadi sia-sia. 

Tapi menurutku keputusan Yuuji di garis depan itu tidak salah, apalagi barusan kita harus 
menangani keadaan darurat secepatnya. Ini terasa seperti dia membunuh kekuatannya 
daripada fokus pada kerja tim--- "Oi, idiot, jika kamu punya waktu untuk memikirkan hal 
lain, bagaimana kalau kamu menyimpan kekuatanmu untuk pertempuran setelahnya? 
Kapasitas otakmu sudah lebih kecil dari orang biasa, lho. " 

Aduh. 

Kepalaku terpukul, dan pikiranku terputus. 

"... Aku tidak tahu apa yang kamu khawatirkan, tapi sekarang bukan waktunya untuk hal 
seperti itu. Konsentrasilah dan fokuslah pada apa yang harus Anda lakukan. " 

Aku mendapatkan maksud dari kata-kata Yuuji bahwa 'Aku orang yang sibuk dan khawatir 
tanpa alasan yang baik', jadi aku tidak menyelidikinya lebih jauh. 
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"Lalu, Yuuji, apa Kirishima-san memberitahumu apa yang harus kamu lakukan setelah itu? 
Lawan kita telah menggunakan segala macam strategi di sini, setidaknya kita harus 
melakukan sesuatu di sini, kan? " 

"Ahh, tentang ini---" 

Saat Yuuji hendak menjelaskan, kami mendengar dering suara familiar dari tempat 
pengeras suara digantung. 

KIN KONG KAN KONG... 

"Sempurna, ini waktunya makan siang. Ayo bicara sambil makan. " 

"Ah, sudah kali ini." 

Perang pemanggilan masih merupakan kegiatan sekolah, jadi ada waktu makan siang yang 
tepat. Karena perang pemanggilan normal bisa berlangsung lebih dari setengah hari, 
aturan menyatakan bahwa kita harus memulai kembali setelah istirahat makan siang 
dengan kondisi yang sama seperti sebelumnya. 

"Ayo cepat. Baiklah, Aki, ayo lari. " 

"Ahaha, apa kamu lapar, Minami?" 

"Tidak, bukan itu." 

"Onee-sama ~~~~! Waktunya makan siang! Mari kita bunuh babi dan saling memberi makan 
bento dari mulut ke mulut---! " 

"Supaya kita bisa istirahat makan siang dengan tenang." 

"Oke, ayo cepat." 

Kami segera pergi, seperti mencoba melarikan diri dari suara yang datang dari jauh. 

☆ 

"Siang ini pasti sibuk, Yuuji." 

"Ya, Hideyoshi." 

Selama istirahat makan siang di tengah-tengah perang pemanggilan yang terputus. 

Anggota kelas F yang biasa bergabung dengan Kudou-san, Kubo-kun dan anggota kelas 
lainnya, jadi istirahat makan siang hari ini sama berisiknya dengan festival. 

"Di sini, onee-sama, ah ~" 
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"Tidak ahh! Kapan kamu bisa ke meja yang sama denganku !? " 

"Bakso Miharu dan Spring Roll Miharu sama-sama enak. Kamu ingin memulai dengan 
Miharu mana? " 

"Izinkan saya untuk menolak di sini." 

"Baiklah, Aki-chan, kupikir lebih baik kamu memakai celemek saat makan. Soalnya, akan 
merepotkan jika kamu mengotori seragam saat makan, kan...? " 

"Bukan itu, Tamano-san! Itu bukan celemek tapi gaun celemek, kan !? Saya baik-baik saja di 
sini! Aku bisa mencucinya bahkan jika itu jatuh ke seragamku! " 

"Kalau begitu, Muttsurini-kun, kalau kepanasan, aku menggunakan ○○○ untuk □□□ . " 

"... Kudou Aiko... apa kamu mencoba... membunuhku...? (BATABATABATABATA) " 

"×%% menjadi △△△, dan kemudian, I ☆☆☆ ......" 

"Ngomong-ngomong, kupikir aku mengerti alasan mengapa Kudou menyuruh kami 'pergi 
keluar untuk makan karena ini momen langka bagi semua orang untuk bersama'." 

"Dia khawatir mimisan Muttsurini akan mengotori lantai, ya? Itu agak berhati-hati 
padanya. " 

"JANGAN BERTINDAK SEPERTI TIDAK ADA YANG HARUS DILAKUKAN DENGAN ANDA 
DAN BANTU SAYA DI SINI, OKE !?" 

Di samping catatan, Shimizu-san dan Tamano-san juga bergabung tanpa kita sadari. Sejauh 
yang aku tahu, keberadaan gadis kelas D sangat berbahaya. 

"AHH SERIUS, TENANG! KITA TIDAK BISA MAKAN SIANG SEPERTI INI! " 

Orang yang mungkin telah mencapai batasnya dan meneriaki kita adalah kakak perempuan 
Hideyoshi, Kinoshita Yuuko. Tidak seperti adik perempuan Hideyoshi, teriakannya 
memiliki kekuatan yang lebih besar, dan menyebabkan Shimizu-san dan Tamano-san 
berhenti meskipun mereka tidak senang karenanya. D-dia membantuku di sini... 

"Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan hubungan saya dengan 
onee-sama..." 

"Yuuko-chan... Kupikir kamu akan membantuku di sini karena kamu memiliki minat yang 
sama denganku..." 

"Saya ingin menghukum Muttsurini-kun karena tidak menyelamatkan saya sekarang..." 

"JANGAN MUTTER DI SENDIRI SEPERTI ITU!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Dia berteriak kembali dengan paksa. Betapa bisa diandalkannya dia...! 

"Ngomong-ngomong, Kinoshita-san, kurasa aku baru saja mendengar Tamano-san 
mengatakan bahwa kamu memiliki minat yang sama." 

"Jika kamu menanyakan sesuatu yang tidak perlu, aku akan menutup mulutmu itu dengan 
pasak." 

Aku tidak bertanya apa-apa. 

"Kamu benar-benar pemalu di sini, Yuuko-chan..." 

"Aku tidak malu, aku hanya memiliki minat yang sangat berbeda denganmu, Miki!" 

"Dari segi dimensi." 

"Ayo main bisbol, Hideyoshi. Aku akan jadi adonannya, kamu jadi karung pasirnya. " 

"Saya tidak mengatakan apa-apa." 

Kinoshita-san akan memberikan niat membunuh seperti Asura dari waktu ke waktu. 

"Ngomong-ngomong, kita tidak akan bisa menyelesaikan makan siang jika kita melanjutkan 
keributan ini. Saatnya mengubah posisi. " 

"Dimengerti. Aku baik-baik saja selama aku bisa duduk dengan Onee-sama. " 

"Saya juga. Aku baik-baik saja selama aku punya tempat untuk menindas Muttsurini-kun. " 

"Aku-aku juga, selama aku bisa memeluk Aki-chan di pangkuanku..." 

"Benar, aku meminta perubahan posisi untuk memisahkan kalian bertiga, jadi tidak 
mungkin." 

Kinoshita-san segera menolak pandangan dari 3 orang bermasalah tersebut, dan dengan 
cepat menyortir posisi semua orang. Dia pintar, pandai menyanyi, imut, dan dapat 
diandalkan; orang yang sangat sempurna. 

Jadi, Muttsurini di sebelah kiriku, dan Kinoshita-san di sebelah kananku. Dari sisi 
Muttsurini, ada Minami dan Hideyoshi, sedangkan di sisi lain, ada kursi yang hilang, diikuti 
oleh Yuuji dan Himeji-san. 

"Kinoshita-san, kursi kosong itu?" 

"Kursi Prez. Oi, prez, bukankah sudah waktunya bagi kamu untuk makan siang? " 

Kami melihat ke tempat Kinoshita-san melihat ke belakang, dan menemukan Kirishima-san 
menulis sesuatu di buku catatan di tangannya, berdiri di sana. 
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"...Kemudian." 

"Anda tidak harus. Pekerjaan yang efisien membutuhkan jumlah istirahat dan glukosa yang 
sesuai. " 

"...Tapi," 

"Oke oke, cepat duduk. Jarang sekali aku sengaja membiarkanmu duduk di samping 
kekasihmu. " 

"SIAPA YANG DICINTAI DI SINI!" 

"...Saya mengerti." 

Setelah Kinoshita-san menasihatinya, Kirishima-san dengan lembut duduk di samping 
Yuuji. Mungkin karena dia terlalu fokus pada satu hal sehingga dia mengabaikan hal lain 
sehingga dia bisa mengambil kursi sebagai pidato perpisahan tahun kita. Itu luar biasa... 

"Oke, prez. Apa yang Anda ingin minum?" 

"...Jeruk." 

Oke, kali ini. 

Kinoshita-san mengeluarkan kaleng dari tumpukan minuman yang kami pesan secara acak, 
dan menyerahkannya kepada Kirishima-san. Bahkan saat dia mengeluarkan makan siang 
dari tasnya, Kirishima-san masih mengkhawatirkan isi buku, dan akan meliriknya dari 
waktu ke waktu. Dia benar-benar orang yang serius dan pekerja keras. 

"Kamu benar-benar bekerja keras di sini, Kirishima-san." 

Setelah mendengar kata-kataku, Kirishima-san sedikit mengangguk. 

"... Karena aku adalah perwakilan kelas. Tanggung jawabnya besar. " 

Dia memiliki rasa tanggung jawab yang kuat. Orang luar biasa macam apa Kirishima-san 
sebenarnya? Bagi kami kelas F, yang selalu mencoba untuk melewatkan dan 
mengesampingkan tugas kebersihan, ini adalah sesuatu yang tidak dapat kami bandingkan. 

"Un un, kamu terlihat keren sekarang, Kirishima-san." 

"...Betulkah?" 

Kirishima-san melihat wajahku dengan sikap yang agak senang, 

"... Kalau begitu, aku harus terus bekerja lebih keras." 

Dan kemudian dia mengepalkan tinjunya. 
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"Tidak, tidak, Kirishima-san. Anda terlihat keren sekarang, tapi jangan memaksakan diri. " 

"... Tidak apa-apa, aku akan melakukan yang terbaik." 

"Tapi," 

"... Karena aku ingin menunjukkan sisi kerenku." 

Setelah itu, Kirishima-san melirik ke sampingnya. 

Dan kemudian, saya menyadari niatnya. 

Hahaa... lalu, Kirishima-san, kamu ingin Yuuji memujimu? Serius, kamu sangat manis di 
sini! 

"Kalau begitu, Yuuji. Lihatlah Kirishima-san dan berikan perasaan jujurmu. " 

"Hm? Ah, ya... karena rambutnya panjang, dia mungkin tidak sengaja memakannya jika dia 
makan makanan seperti ramen. " 

"Tidak dalam arti itu, dasar bodoh! Setidaknya pujilah dia karena serius dan pekerja keras! 
" 

"Kaulah satu-satunya yang aku tidak ingin disebut idiot bodoh!" 

Sungguh, pria ini sama sekali tidak mengerti hati seorang gadis! Orang ini benar-benar 
bajingan tercela! 

Dan Kirishima-san terus tetap tenang saat dia berkata pada sampah manusia ini yaitu 
Yuuji. 

"... Tidak apa-apa meskipun kamu tidak memujiku." 

"Eh? Apakah begitu?" 

Kirishima-san kemudian mengangguk sambil menjawab pertanyaanku, dan berbicara lagi, 
"... Tapi, di tempat---" 

Di tempat? 

"---Aku harap kamu mengatakan bahwa kamu menyukaiku ,." 

"" "Pfft!" "" 

Semua orang yang hadir memuntahkan minuman di mulut mereka karena kata kata 
Kirishima-san yang tiba-tiba. 

"PPP-Prez !? Apa yang kamu katakan di tempat seperti itu secara tiba-tiba !? " 
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"Ya, Kirishima-san! Kau sangat mengejutkanku. Aku hanya meludahi cola ku pada Yuuji! " 

"Oi Akihisa, kamu harus meminta maaf padaku dulu, kan?" 

"... Apa aku mengatakan sesuatu yang aneh?" 

"" "ANDA BILANG!" "" 

"...Apakah begitu?" 

Ini bukan sesuatu yang harus dikatakan saat semua orang makan, setidaknya. 

Setelah mendengar tanggapan kami, Kirishima-san merenung sejenak. 

"... Kalau begitu, tidak apa-apa jika kamu mengatakan bahwa kamu mencintaiku." 

"" "Pfft!" "" 

Kami memiliki lebih sedikit minuman kami sekarang. Ada apa dengan Kirishima-san di sini 
!? Tidak, dia sangat antusias sebelum ini, tapi! 

"Apakah dia terpengaruh oleh sesuatu yang aneh?" 

Kinoshita-san bertanya dengan cemas. 

Adapun dipengaruhi oleh sesuatu yang aneh, itu adalah hal pertama yang saya pikirkan 
pertama kali. 

Antusiasme yang mencurigakan, kejadian baru-baru ini, orang yang aneh. 

"Apa kau terpengaruh oleh Takashiro-senpai !?" 

"Tunggu sebentar, Yoshii Akihisa-kun, aku benci nama saya disebutkan terkait masalah 
ini." 

Bicaralah tentang iblis. Orang itu sendiri, Takashiro-senpai berdiri di samping kita tanpa 
kita sadari. 

"Apa yang kamu lakukan di sini, Takashiro-senpai?" 

"Jangan tunjukkan ekspresi yang menakutkan. Saya di sini hanya untuk mengatakan 
beberapa kata. " 

"Ya Akihisa. Setidaknya dengarkan apa yang dia katakan. " 

"Baiklah, cepatlah." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Maafkan saya, tapi saya rasa saya tidak mengatakan bahwa saya di sini untuk berbicara 
dengan Anda?" 

Aku tahu itu tanpa kamu memberitahuku. 

"Aku di sini bukan untuk berbicara denganmu---" 

"Apakah begitu? Shimizu-san, Takashiro-senpai ada di sini untuk berbicara tentang cinta 
denganmu. " 

"Jangan bercanda! Cepatlah makan jerami di kandang tahun ketiga, dasar kuda! " 

"Erm... Aku yakin ini pertemuan pertama kita...?" 

Fufu, kurasa itu karena dia tampan sehingga dia tidak kebal terhadap omelan dari wanita 
yang baru dia temui. Layani dia dengan benar! 

"Bukan itu. Saya di sini untuk berbicara dengan Nona Himeji Mizuki di sana. " 

Tubuh Himeji-san langsung membeku saat namanya disebutkan. 

"Maaf. Aku benar-benar membencimu, Takashiro-senpai, jadi tidak ada yang perlu 
dibicarakan... tolong kembali, dasar bajingan menjijikkan... " 

"Jadi, bolehkah aku bertanya, kenapa kamu menjawab, Yoshii Akihisa-kun?" 

Tch. Aku bahkan mencoba meniru nada bicara Himeji-san. Saya pikir dia akan puas dengan 
itu dan kembali. 

"Haa... astaga, kenapa kamu harus menghalangi jalanku...?" 

Takashiro-senpai memberikan nada yang sangat megah dan berpose sambil berkata, 
"Biarpun bibir kita bersentuhan sekali, aku akan sangat bermasalah jika kita menjadi 
kekasih seperti ini." 

"Sejak kapan aku menganggapmu sebagai kekasih !?" 

Sekarang kau membuatku mengingat kenangan menjijikkan itu saat makan siang...! Saya 
tidak punya nafsu makan sekarang! 

"Tapi bukannya itu, Takashiro-senpai. Tidakkah Anda akan menimbulkan kecurigaan pada 
tahun ke-3 untuk datang kepada kami? " 

Setelah mendengar pertanyaanku, Takashiro-senpai menjawab tanpa ragu-ragu. 

"Kamu tidak perlu khawatir, Yoshii Akihisa-kun. Jika ada yang memiliki kecurigaan seperti 
itu, saya akan mengirimnya ke garis depan. " 
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"Menyalahgunakan otoritas Anda sendiri..." 

"Jadi kau bajingan yang merendahkan orang lain? Sungguh. Tidakkah Anda merasa 
memalukan bahwa Anda menggunakan posisi Anda sebagai perwakilan untuk keinginan 
Anda sendiri? " 

Takashiro-senpai melihat ke arah Yuuji dan aku, dan berkata dengan nada menegur, 
"Bukankah pandanganmu ini sayang, Yoshii Akihisa-kun, Sakamoto Yuuji-kun. Saya hanya 
menggunakan kekuatan yang saya miliki untuk mengejar cinta. Apa yang memalukan 
tentang ini? " 

Sepertinya Takashiro-senpai tidak meragukan tindakannya sendiri; dengan kata lain, dia 
benar-benar merasa bahwa dia benar. 

"Silakan coba dan pikirkan. Mempertimbangkan situasi saat ini dan yang lainnya, Jika aku, 
Takashiro Masaharu, tidak menggunakan semua kekuatanku, bukankah itu berarti cintaku 
hanya sebatas itu? " 

Dia mengatakan kalimat yang terlalu radikal, sangat mencengangkan. 

Dan di sisi lain, Yuuji sepertinya merasa ada sesuatu yang tidak cocok sama sekali saat dia 
menatap ke arah Takashiro-senpai. 

"Saya pikir Anda dan saya tidak setuju sepenuhnya tentang ini." 

"Oh? Apa itu?" 

"Tentang tindakan sembrono ini karena selalu membicarakan cinta, mengejar cinta." 

Yuuji berkata dengan kejam. 

Kemudian, Takashiro-senpai terlihat terkejut saat ia bertanya pada Yuuji, 

"? Kamu belum pernah mengatakan hal seperti itu sebelumnya, Sakamoto Yuuji-kun? " 

"... Apa yang buruk tentang itu?" 

"Tidak, alih-alih buruk, aku mungkin akan mengatakan itu aneh." 

Aneh? Dimana? 

Takashiro-senpai sepertinya telah membaca keraguan yang tidak pernah saya ucapkan, 
dan melanjutkan, "Biasanya, jika kamu sedikit banyak memiliki perasaan cinta, kamu akan 
selalu mengatakan hal-hal seperti itu, kan?" 

Setelah mendengar Takashiro-senpai berkata dengan nada seperti itu yang masuk akal, 
Yuuji, yang ingin menanyakan sesuatu, terdiam. 
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"Atau apakah Anda tidak memiliki orang seperti itu --- atau sesuatu yang menyebabkan 
Anda tidak dapat mengungkapkan cinta Anda?" 

Takashiro-senpai menanyakan ini dengan nampaknya sangat tidak percaya. 

"...Saya menyerah. Anda dan saya tampaknya berada di dua halaman yang berbeda. " 

Sebagai tanggapan, Yuuji hanya mengangkat tangannya untuk memberikan pose menyerah 
saat dia menjawab. 

"Apakah begitu? Sangat disayangkan. " 

Takashiro-senpai nampaknya sangat kasihan karena jawabannya tidak dijawab, dan batuk 
dengan kesepian sebelum melihat tempat duduk Himeji-san di samping Yuuji. 

"Nona Himeji Mizuki, maafkan aku keluar dari maksud barusan. Kalau begitu, tolong 
izinkan aku--- " 

"Ah, Takashiro-senpai, kupikir Mizuki baru saja pergi, tahu?" 

"..." 

Takashiro-senpai menunjukkan ekspresi kesepian dan menundukkan kepalanya. 

Saya rasa ini adalah pembalikan prioritas, baginya untuk membiarkan targetnya 
menghilang sementara kita membicarakan apa yang kita yakini. 

"Oke oke, senpai. Himeji-san tetap tidak ingin berbicara denganmu meskipun dia tidak 
kabur. " 

"Sungguh... memang benar Nona Himeji Mizuki sangat tertutup. Mungkin sulit untuk 
berbicara dengannya tentang ini. " 

"Ini benar-benar optimisme yang cukup menakutkan..." 

Dia mungkin tidak menyadari bahwa dia mencoba menghindarinya daripada menjadi 
pemalu. 

"Tapi kalau begitu, aku harus menciptakan situasi di mana aku bisa berbicara dengannya 
dengan benar." 

"Kurasa, melihat dia sekarang, dia tidak akan keluar bahkan jika kamu memanggilnya, 
kan?" 

Lagipula, dia pria yang ingin menciumnya tanpa peringatan. Himeji-san mewaspadai dia, 
dan tidak akan sembarangan berbicara dengannya sekarang. 

"Kamu tidak perlu khawatir, Yoshii Akihisa-kun." 
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"Tidak, tidak, aku sama sekali tidak khawatir." 

"Kalau begitu, semuanya, permisi." 

Takashiro-senpai tidak menanggapi tanggapan saya, dan setelah membungkuk dengan 
anggun, dia berbalik untuk berjalan menuju gedung sekolah yang baru. Dia benar-benar 
senior yang merepotkan. 

"Oke, Mizuki. Kamu bisa keluar sekarang. " 

"Oke, Minami-chan. Baiklah terima kasih banyak..." 

Minami memanggil keteduhan pohon, dan Himeji-san tiba-tiba muncul dari belakang. Apa, 
jadi dia menyembunyikan dirinya daripada melarikan diri. 

"Kakak kelas itu sangat mudah dibodohi. Dia benar-benar memercayai kata-kata kami 
tanpa keraguan. " 

"Saya diselamatkan karena ini..." 

Himeji-san meletakkan tangannya di dadanya dengan perasaan lega. Pokoknya, bagus 
sekali kita bisa mengirimnya pergi tanpa terjadi hal lain. 

"Tapi Himeji, kamu tidak seharusnya bersembunyi seperti itu. Akan lebih baik bagimu 
untuk menolaknya secara langsung. " 

"Ah. We-well ... dia belum secara resmi mengaku padaku ... " 

"Apa? Kakak senior itu sudah mengatakannya sejauh itu, tapi belum mengatakan hal yang 
paling penting? " 

"Iya..." 

"Dan pria itu bukanlah tipe yang akan menyerah bahkan setelah ditolak. Saya harus tahu 
betul. " 

"Itu benar-benar tipe orang yang paling buruk, Onee-sama. Babi yang mengganggu itu 
harus dikurung di kandang. " 

"Ya Miharu, ayo pergi ke peternakan babi akhir pekan ini." 

"Apakah ini undangan dari onee-sama !? Miharu dengan senang hati menurutinya! " 

Saya melihat. Antusiasme semacam ini sama di seluruh. 

"Serius, kami membuang banyak waktu karena kakak kelas yang aneh itu. Kita tidak akan 
bisa mengadakan rapat strategi jika kita tidak terburu-buru dengan makan siang kita. " 
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Yuuji bergumam sambil melihat jam di sekolah. Apakah begitu? Perwakilan perlu 
berkumpul dan merencanakan pertemuan sore? Itu sulit bagi mereka. 

"Oh ya, kenapa kamu tidak mengadakan pertemuan saja di sini? Anda tidak perlu terburu-
buru makan siang. " 

"Mustahil. Nakabayashi membencimu. Jika saya memintanya untuk makan bersama dengan 
kami, dia pasti akan menolak secara langsung. 

"Uu... Nakabayashi-san benar-benar membenciku?" 

Segala macam hal terjadi selama turnamen bisbol, tapi sampai dia membenciku sejauh ini 
masih... 

"Wajar baginya untuk membencimu, karena orang yang dia suka sangat mencintaimu. 
Wajar jika dia membencimu. " 

"Eh? Apakah begitu?" 

Jungkir balik untukku? Siapa itu? Aku sangat sedih Nakabayashi-san membenciku seperti 
ini, tapi aku merasa sedikit senang ada orang yang menyukaiku. 

"Akihisa-kun, apa kamu tidak merasa aneh dengan apa yang baru saja kita katakan?" 

"Aneh? Dimana?" 

"Yah, Nakabayashi-san itu perempuan, tapi orang yang dia suka menyukai Akihisa-kun." 

"Mizuki, kamu tidak boleh melanjutkan. Lebih baik tidak mengguncang Aki di tengah 
perang pemanggilan ini. " 

Mengapa? Biasanya, saya memiliki keinginan untuk ingin tahu siapa 'orang yang menyukai 
saya', tetapi kali ini, saya merasa pikiran saya akan menjadi aneh jika saya bertanya terus. 
Apakah begitu? Apakah ini yang dimaksud dengan menjadi populer...? 

"Ada apa, Akihisa? Kamu tidak terlihat baik. " 

"... Jangan terlalu banyak berpikir." 

Yuuji dan Muttsurini menatapku. 

"Yah, aku memang punya masalah yang kalian tidak tahu ~ HAHAHA." 

"Apakah begitu? Sepertinya kami tidak dapat membantu Anda di sini. " 

"...Maaf." 
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Saya berbeda dari kalian berdua orang yang tidak populer. Saya ingin membuat lelucon ini, 
tetapi mereka membuat saya terlihat aneh karena suatu alasan. Ini benar-benar 
membuatku merinding. 

"? Ada apa, Yoshii-kun? Apakah ada yang mengganggu Anda? " 

Kubo-kun bertanya dengan cemas setelah menyadari bagaimana aku sekarang. Ngomong-
ngomong, dia juga agak populer, jadi dia seharusnya bisa memahami masalahku lebih baik 
daripada Yuuji dan Muttsurini. 

"Terima kasih, Kubo-kun. Dapatkah saya berbicara dengan Anda jika saya benar-benar 
bermasalah? " 

"Dimengerti. Saya tidak tahu apakah saya dapat membantu dengan kekuatan saya yang 
lemah, tetapi saya akan mencoba yang terbaik saat itu. " 

Kubo-kun menerima dengan sepenuh hati. "Oi, apa yang harus kita lakukan..." "Akihisa 
menggali kuburannya sendiri..." "... Mereka akan saling menyakiti." Dia orang yang baik. 

"Akihisa... Aku mungkin orang yang sibuk di sini, tapi jika itu cara untuk menolak orang 
lain, kupikir Shimada dan aku akan bisa membantu, kan...?" 

"Eh? Tidak, tidak, saya pikir lebih baik bagi orang dengan jenis kelamin yang sama untuk 
mendiskusikan hal ini. " 
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"Bukankah aku mengatakan tidak apa-apa untuk berbicara dengan Shimada dan aku 
karena itu?" 

"??" 

Saya tidak mengerti apa yang dikatakan Hideyoshi. Apa yang dia bicarakan? 

"Yah, lagipula kau sudah mencium kakak kelas itu. Ada beberapa komplikasi, tapi saya pikir 
Anda baik-baik saja. " 

"Jangan katakan itu Yuuji. Aku tahu kau cemburu karena aku populer, tapi sungguh tercela 
bagimu untuk merobek lukaku dan menekannya lagi dan lagi. " 

"Apakah begitu? Maafkan saya." 

Yuuji sepertinya sangat menyesal saat meminta maaf. 

Dan di sampingnya, Hideyoshi dan Muttsurini memberiku tatapan sedih juga, membuatku 
cukup terkesan. 

☆ 

"..." 

"Oi, Prez, kamu sedang memikirkan sesuatu lagi." 

"... Yuuko..." 

Apakah ini perang pemanggilan? 

"..." 

"Aku tahu kamu sangat khawatir, tapi kamu tidak bisa makan sambil melamun seperti itu. 
Jika Anda tidak makan, otak Anda tidak akan bisa berfungsi dengan baik. " 

"...Saya mengerti." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Volume 11 Chapter 6 

Pertanyaan Keenam 
Mohon jawab pertanyaan berikut. 

Gambar di bawah menunjukkan kemiringan, dan silinder bulat, I, bermassa m, jari-jari r, 
dalam posisi diam, bergerak dari posisi O ke A setelah n sejumlah putaran. Silakan hitung 
nilai energi potensial E yang dimiliki benda I. Juga, anggap percepatan gravitasi standar 
sebagai g, rasio keliling sebagai π. 

Jawaban Himeji Mizuki: 

Selisih ketinggian antara OA = n  2 π r  sin 30 

Karena energi kinetik E setara dengan energi yang hilang dari O ke A. 

E = m  g  (Perbedaan tinggi antara OA) 

Jadi, 

E = π nmgr 

Komentar Guru: 

Benar. Ini adalah pertanyaan tentang kekekalan energi. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

ｏ-ｎＥ-ｇａ-ｉ[24] 

m (_ _) m 

Tolong jangan kirim saya untuk perbaikan. 

Komentar Guru: 

Tidak mungkin. 

 

Berkat kakak kelas yang aneh itu, aku mungkin tidak bisa menghabiskan makan 
siangku. Shouko dan aku menuju ke ruang pertemuan strategi, kelas F di lantai 3 
gedung lama. 

"... Yuuji." 
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"Hm? Ada apa denganmu, Shouko? " 

"... Apa kamu menyukaiku... Yuuji?" 

"Apa... !? Aku berkata, ada apa denganmu sejak tadi? " 

"" ... Karena aku baru saja membicarakan 'ini dan itu' dengan Yuuko. " 

"Bukankah itu berarti kamu bisa membicarakannya ketika tidak ada orang di 
sekitar !?" 

"... Yuuji, apakah kamu... membenciku?" 

Apa yang gadis ini katakan !? 

Tepat ketika aku akan beralih ke Shouko dan membalas, 

"..." 

Setelah melihat ekspresi serius di wajahnya, aku tidak bisa menahan untuk tidak 
menelan kata-kataku. 

"... Baiklah... mari kita tidak membicarakan hal-hal aneh dan fokus pada berurusan 
dengan perang pemanggilan." 

Saya tidak berani untuk melihat langsung ke wajah itu, dan melihat ke depan seperti 
yang saya katakan. 

Namun Shouko mengabaikan tanggapan saya saat dia melanjutkan, 

"... Kenapa kamu khawatir tentang perang pemanggilan, Yuuji?" 

"Apa? Kenapa kamu menanyakan ini sekarang? " 

"...Jawab aku." 

Setelah pertanyaan aneh itu, saya menegaskan kembali jawabannya di hati saya. 

Saat ini, alasan mengapa saya khawatir dengan perang pemanggilan adalah--- 

"Untuk mengalahkan kelas A." 

Aku ingin mengalahkan kelas A dimana Shouko berada, bukan kelas A dengan 
siapapun, bukan kelas D dimana Shouko dan yang lainnya menunggu. Yang ingin 
saya menangkan adalah kelas A yang dipimpin oleh Shouko, mengucapkan pidato 
perpisahan tahun kedua. Setelah itu... dalam hal ini, semuanya akan berakhir. 

Setelah mendengar jawabanku, Shouko bertanya dengan suara lembut. 
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"... Karena jika aku menang, kamu bisa melepaskan janji yang kita buat itu?" 

Janji itu pasti mengacu pada yang kami buat selama perang sum kami yang pertama. 

"... Nah, itulah salah satu alasannya." 

Atau lebih tepatnya, itulah alasan terbesar, daripada menjadi satu alasan saja. 

"... Yuuji, kamu sekarang kekasihku." 

"UWAH !?" 

Kata-kata Shouko yang tiba-tiba membuatku menggigit lidah karena terkejut. 

"Lo-kekasih? Aku berkata. " 

Ada banyak cara dia menggambarkan hal ini, tapi ini pertama kalinya aku 
mendengarnya memanggilku kekasih. Istilah asing ini membuat saya sedikit takut. 

"... Selama perang pemanggilan pertama kita, kamu berjanji untuk pergi 
bersamaku." 

"Kami-baiklah, ya, mungkin." 

"... Itu sebabnya, kamu tidak boleh menipuku... kamu harus menyukai aku." 

Tidak, baiklah. 

"... Aku tahu kamu ingin mengalahkanku dalam perang pemanggilan dan 
membatalkan perjanjian itu, Yuuji." 

"..." 

Saat ini, saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. 

"... Tapi sekarang, kamu belum mengalahkanku, Yuuji, dan aku belum 
mengalahkanmu. Aku masih cintamu, Yuuji...! " 

Shouko menekan wajahnya ke arahku karena aku kehilangan kata-kata, mengomel 
tidak seperti dirinya yang biasanya. Oi, oi oi, apa yang terjadi disini? 

"Tunggu, Shouko, tenanglah. Bukankah kamu salah tentang sesuatu? " 

"---Itu sebabnya kamu tidak boleh pergi dengan orang lain...! Meskipun sedikit, beri 
aku sedikit waktu--- " 

"Oi, apa yang kamu lakukan, Sakamoto?" 
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Nemoto muncul tepat ketika aku mencoba menenangkan Shouko yang putus asa. 
Sial. Saya ingin mendengar apa yang dia pikirkan; bajingan ini muncul pada waktu 
yang paling buruk. 

"Apakah Anda masih memikirkan hal-hal lain selama momen yang menentukan ini?" 

"Mustahil. Dan ngomong-ngomong, apalagi saya, bagaimana orang ini bisa memiliki 
waktu untuk melakukannya saat dia menangani skor dan memberi perintah sendiri? 
" 

Itu tidak bohong. Percakapan kita di sini agak melibatkan perang pemanggilan. 

"Hm. Karena Kirishima-san tidak punya waktu untuk disia-siakan, setidaknya kamu 
harus mengalah dan jangan buang waktunya, Sakamoto. " 

"Apa yang kamu coba lakukan?" 

"Aku mencoba memberitahumu untuk tidak mencuci otak Kirishima-san dengan 
beberapa hal aneh." 

Saya ingin mengirimkan kata-kata itu kembali padanya, tetapi bukan ide yang baik 
untuk bertengkar sebelum pertemuan. Shouko nyaris tidak berhasil 
mempersatukan kita semua, dan saya tidak ingin ini runtuh karena hal yang sepele. 

"... Tidak apa-apa, dia tidak mengatakan apapun." 

Shouko juga menyadari hal ini dan menyatakan bahwa tidak ada yang terjadi. 
Karena dia sangat curiga kalau aku bersama Shouko, ini akan membuat situasinya 
semakin buruk. Orang ini sepertinya mencari kesempatan untuk meremehkanku 
selama ini. 

"Kirishima-san. Jika dia ingin mengatakan sesuatu, mari kita bicarakan dengan 
semua orang. Sakamoto tidak bisa dipercaya. Dalam kasus ini, orang ini--- " 

"... Kita tidak akan punya waktu jika kita tidak terburu-buru." 

Shouko memotong Nemoto, yang bermaksud mengoceh tentang betapa tidak dapat 
diandalkannya saya terhadap detail yang bagus, dan mendorong kami untuk 
bergerak maju. 

"Ya. Baiklah, ayo pergi, Nemoto. " 

"... Huh." 

Shouko, Nemoto, dan aku tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun saat kami 
dalam perjalanan ke ruang kelas. 
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☆ 

"...Bagaimana itu?" 

Baris pertama dari Shouko di awal pertemuan tidak memiliki subjek maupun tujuan. 

"Kirishima-san, apa yang kamu maksud dengan itu?" 

Tentu saja, Koyama bertanya pada Shouko tanpa mengetahui apa yang diminta 
Shouko. Ya ampun, jika kita tidak mengadakan pertemuan dengan orang yang kita 
kenal, kita harus menjelaskan semuanya dengan jelas. 

"Dia berbicara tentang kekuatan tahun ke-3, kurasa. Di peringkat mana mereka 
selama pertempuran pagi, seberapa kuat mereka, dia ingin mendengar informasi 
tentang ini. " 

Tidak ada pilihan; Saya hanya bisa menambahkan. 

Kami tahun kedua menyamakan kekuatan kami, dan kami dapat menentukan 
seberapa kuat lawan tergantung pada sisi mana yang lebih kuat dan sisi mana yang 
lebih lemah. Inilah gunanya averaging out, selain tidak menunjukkan kelemahan 
kita. 

" Saya merasa mudah di sini. Kekuatan serangannya tidak terlalu kuat, dan dengan 
saya memimpin, kami mengirim lawan ke jurang kekalahan. " 

Nemoto menekankan pada 'Aku' dan terus menatap Koyama; Saya kira dia mencoba 
yang terbaik untuk menggunakan pertempuran ini untuk mengubah pandangannya. 

"... Dan peringkatnya?" 

Shouko bertanya pada Nemoto. 

"Pangkat? Kami tim 1 dan 2. " 

"Bukan itu yang dia maksud, Nemoto. Dia bertanya terdiri dari apa kekuatan utama 
lawan? " 

"... kelas E." 

"Oh. Maka itu diharapkan dari kamu yang menang, kan, Nemoto-kun? " 

Setelah mendengar bahwa itu adalah kelas E, Koyama berkata kepada Nemoto 
dengan sikap mengejek, dan Nemoto memelototiku dengan penuh dendam. Astaga, 
bukannya aku melakukan kesalahan di sini. 

"... Lalu, tim 3 dan 4?" 
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"Saya pada dasarnya bahkan di sini --- saya ingin mengatakan ini, tetapi kami hanya 
sedikit melemah. Kurasa lawannya kebanyakan kelas C. " 

Koyama yang memimpin tim 3 dan 4 menjawab. Karena kelas C lawan hanya 
melemah sedikit, kurasa itu keterampilan memerintah yang bagus. 

"Seperti yang diharapkan dari Yuu --- Koyama-san. Sungguh menakjubkan bahwa 
Anda bisa menandingi pukulan kelas C untuk pukulan. " 

"Saya hanya mengikuti instruksi." 

Koyama hanya mengalihkan pujian Nemoto ke telinga tuli. 

Tapi Koyama sangat bisa diandalkan karena mampu memberikan instruksi kata 
demi kata secara lengkap, seperti pertarungan sebelumnya. Dia memang 
memberikan sedikit kesan arogan, tapi ini mengejutkan. 

"Hm? Ada apa, Sakamoto-kun? Anda ingin memuji saya? " 

"Yah, kuakui aku mungkin harus mengubah pandanganku tentangmu." 

"Terima kasih. Saya senang Anda mengenali saya atas kontribusi saya di sini, 
Sakamoto-kun. " 

Tapi ini tidak berarti aku akan memiliki perasaan padamu begitu saja. 

"5, 6 tim kami mengambil kelas B, meskipun sejujurnya, kami berada dalam 
kesulitan." 

"7, 8 tim kami bermain imbang bahkan dengan lawan, meskipun mereka adalah 
kelas D." 

Hiiraga dan Nakabayashi kemudian menindaklanjuti laporan mereka. 

Baiklah, kalau begitu, inilah saatnya aku melaporkan dari pihakku. 

"Kami 9 dan 10 memiliki kekuatan bertarung yang cukup, tetapi kami tidak dapat 
melanjutkan dengan lancar meskipun kami berhadapan dengan kelas F." 

Mempertimbangkan skor di kedua sisi, ini hanya bisa disebut pertarungan yang 
sulit. 

"Huh. Anda menjadi sombong setelah beberapa kemenangan, tetapi ketika semua 
orang berada di lapangan permainan yang seimbang, apakah hanya itu yang Anda 
miliki? " 

Pada saat itu, saya memiliki dorongan untuk benar-benar meninju Nemoto. 
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Dan juga, saya sama sekali tidak memiliki otoritas untuk memberi perintah; selain 
itu, seseorang mengawasi saya, dan gerakan saya dibatasi. Bagaimana saya bisa 
mendapatkan hasil yang melebihi ekspektasi skor jika saya tidak bisa bergerak 
bebas? 

"..." 

Saya menelan argumen tandingan ini dan tidak menunjukkan emosi. 

Kita tidak dapat membuang waktu karena diskusi yang tidak perlu, dan kita tidak 
dapat melakukan apa pun yang akan memecah belah kita di sini. Nemoto mungkin 
akan puas dan mengikuti rencananya dengan saksama jika aku membiarkan dia 
mengatakan beberapa patah kata, jadi lebih baik aku melepaskannya untuk saat ini. 
Saat ini, yang terpenting adalah melanjutkan pertemuan. 

"... Pertempuran sore akan berlanjut di kelas." 

Setelah laporan kami, kami mulai membicarakan tentang strategi untuk sore hari. 
Jika kita bergerak berdasarkan kelas, tidak akan mudah untuk memiliki divisi di 
antara tim kita seperti pagi ini, dan musuh tidak akan dapat menggunakan metode 
yang sama lagi. 

"Haa... jadi akhirnya kita bisa lepas dari situasi yang tidak menentu itu." 

Nakabayashi berkata dengan lega. Sepertinya pihaknya memiliki situasi yang sama 
denganku. 

"Kirishima-san, jika kita mengurutkan berdasarkan kelas, itu artinya kita akan 
menyerang berdasarkan strategi asli?" 

"...Baik." 

"Berdasarkan kelas... begitukah... tidak, aku bukannya tidak senang tentang ini..." 

Hiiraga menunjukkan ekspresi kasihan di wajahnya, dan terlihat seperti pegawai 
kantoran yang tidak ingin tinggal di rumah karena istri yang kasar. 

"Lalu, tentang di mana kita menyerang---" 

"Ah, sebelumnya, ada sesuatu yang ingin saya katakan." 

Aku mengangkat tangan untuk menghentikan penjelasan Nakabayashi. 

"Ada apa, Sakamoto? Kami tidak punya waktu untuk mendengarkan omong 
kosongmu. " 

Dan ini saja yang menyebabkan Nemoto memelototiku dengan kebencian. 
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"Saya punya proposal. Ini tidak akan lama. " 

"Sebuah proposal sekarang, katamu? Saya menolak. Bukankah kita sudah 
memutuskan apa yang harus kita lakukan? " 

Sudah seperti ini ketika saya coba bicarakan di sini. Nemoto bajingan ini, aku tidak 
akan bertarung denganmu hanya karena ini. 

"Kamu menjengkelkan mencoba mengikuti setiap kalimat, Nemoto-kun. Tidakkah 
seharusnya kamu mendengar apa yang ingin dia katakan? " 

"... Cih... Jika Yuu --- Koyama-san berkata begitu, aku akan mendengarkanmu 
sekarang, Sakamoto." 

Setelah diberitahu oleh Koyama, Nemoto dengan enggan mengizinkanku 
melanjutkan. Sekarang saya dapat mengatakan apa yang ingin saya sampaikan 
kepada mereka, 

"Ini tentang Shouko yang menanggung semua beban." 

"Kirishima-san menanggung semua beban?" 

"Melihat situasi pagi ini, beban terlalu berat bagi satu orang untuk mengatur skor, 
mengumpulkan informasi dan memberi instruksi. Akan ada perubahan besar dalam 
perang nanti, jadi setidaknya seseorang bisa membantu--- " 

"Hah! Ditolak!" 

Nemoto segera menolak lamaran saya sebelum saya bisa menyelesaikannya. 

Dan alasannya? 

"Ini adalah sesuatu yang didiskusikan semua orang. Tidak ada alasan untuk hal-hal 
berubah hanya karena kata yang Anda ucapkan. " 

"Itu karena kami tidak pernah mengalaminya secara nyata. Situasinya berbeda 
sekarang. " 

"Huh. Kirishima-san tidak akan menyerah hanya karena itu, kan? Apakah Anda 
memerlukan bantuan?" 

Nemoto mengarahkan pertanyaan itu ke Shouko, 

Dan Shouko menjawab, 

"...Tidak dibutuhkan. Aku akan menangani semuanya. " 

Dia berkata sambil menggelengkan kepalanya sedikit. 
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"Lihat? Dia mengatakannya sendiri. Proposal Anda ditolak. " 

Kata Nemoto dengan ekspresi puas. 

Yang lain sepertinya tidak akan setuju dengan proposal saya. Saya kira itu adalah 
sesuatu yang mereka akan merasa jijik karena itu adalah sesuatu yang mereka 
putuskan, dan sesuatu yang telah berhasil sampai sekarang. 

"...Apakah begitu? Maaf telah membuang waktu semua orang. " 

Proposal saya tidak pernah lolos. Namun ini diharapkan, jadi saya akan mundur 
untuk saat ini. 

"Kalau begitu, kembali ke poin. Tampaknya situasi saat ini adalah tahun ke-3 
memiliki kelas peringkat tinggi di kedua sisi. 

"Ahh. Begitulah, Yuu --- Koyama-san. " 

Nemoto setuju dengan Koyama dengan cara yang kotor. 

Jika sayapnya kuat, mereka bisa mengelilingi kita jika bagian tengahnya ditembus. 
Ini adalah formasi yang dibentuk berdasarkan situasi. 

"... Lalu, sudah diputuskan. Kelas B di tengah, kelas C, D, E di kiri, dan kelas F di 
kanan. " 

Rencana tahun kedua kami adalah yang pertama, kami akan memeriksa peringkat 
pertempuran musuh, mengkonfirmasi situasinya, dan mencari kelemahan. Jika 
sayapnya lemah, kita akan menerobos dan mengelilinginya. Jika bagian tengahnya 
lemah, kami akan memotongnya, dan menghancurkan bagian yang lebih lemah --- 
itu saja. 

Situasi saat ini adalah kita akan menghancurkan musuh dan memfokuskan serangan 
pada sisi yang lebih lemah. Kelas F kami bertanggung jawab untuk menahan kelas 3-
B yang terpisah, dan sekutu kami akan menyerang ke kelas yang tersisa. 

"Sakamoto, bisakah kamu benar-benar menggunakan kekuatan bertarung kelas F 
untuk menahan 3-B?" 

Hiiraga bertanya dengan agak khawatir. Yah, jelas dia akan khawatir karena kelas F 
menahan kelas B. 

"Tidak apa-apa. Kami sudah terbiasa dengan pertempuran seperti itu. Jangan 
khawatir. " 

Tidak seperti sebelumnya, barisan kami terdiri dari orang-orang kelas F yang sudah 
kami kenal. Kami akan menemukan cara. 
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"Betul sekali. Tidak ada keraguan bahwa kelas F 'penting di sini. Hati-hati, 
Sakamoto-kun. " 

Setelah Hiiraga, Koyama mengatakan itu dengan nada khawatir. Kalau begitu, jika 
kesepakatan kita dibuat, itu sedikit ... Nemoto memelototiku dengan kebencian. 

"Betul sekali. Memang benar tindakan Sakamoto mengkhawatirkan. " 

Kata-kata ini jelas mengejekku. 

"Apa maksudmu, Nemoto?" 

Pepatah ini benar-benar membuatku kesal, dan aku secara tidak sengaja 
menjawabnya kembali. 

"Kudengar Sakamoto meninggalkan posisinya sebelum makan siang." 

Nemoto menunjukkan seringai berbahaya yang sangat cocok untuk nada ini. 

Apa yang dia katakan adalah tentang aku akan menjatuhkan musuh yang mencoba 
menyebabkan perpecahan di antara kita. 

"Itu disebut mengikuti garis depan. Saya tidak melakukan apa pun yang dapat 
dimanfaatkan musuh. " 

Jika kami membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, pasukan kami 
akan sedikit terkuras, dan tim ini memiliki karakter yang jauh lebih unik daripada 
yang lain. Tidak ada alasan bagiku untuk dimarahi hanya karena mendukung sisi itu. 

Tentu saja, Nemoto tidak akan menerima logika seperti itu. 

"Anda tidak pernah melakukan apa pun yang dapat mereka manfaatkan? Apa yang 
kamu katakan? Jika Anda dikalahkan sebagai perwakilan kelas, kelas F akan 
dikalahkan. Dalam hal ini, strategi kami setelah itu tidak dapat dibuat. " 

"Saya telah mempersiapkan sebelumnya untuk mencegah hal seperti itu." 

"Itulah yang kamu pikirkan, kan? Semua orang bekerja sama dalam rencana yang 
kita sepakati, dan kamu akan membawa masalah bagi kita jika kamu 
mengerjakannya sendiri seperti itu. " 

"..." 

"Terutama karena ini adalah operasi ketika kelas B kami harus menunjukkan 
punggung kami kepada kalian orang-orang yang tidak bisa diandalkan." 

Kata-kata berlebihan ini menyebabkan pikiran saya memanas. 
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"Oi, Nemoto! Berhenti mengganggu Sakamoto--- " 

"...... .Tidak, tidak apa-apa, Hiiraga." 

Saya menahan tubuh saya yang gemetar ketakutan dengan seluruh kekuatan saya. 
Sangat mudah bagi saya untuk melepaskan emosi saya dan mengalahkan Nemoto. 

"..." 

Dan kemudian, pada akhirnya saya akan menghancurkan persatuan yang rapuh 
antara tahun-tahun kedua sepenuhnya --- hasil yang sangat sederhana. 

"Maaf. Saya akan berhati-hati agar itu tidak terjadi lagi. " 

Bagaimanapun, saya harus bertahan untuk saat ini. 

Demi memenangkan perang ini. 

Untuk mengalahkan tahun ke-3, dan untuk mengalahkan kelas A tempat orang itu 
berada; ini semua demi tujuan saya. 
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Volume 11 Chapter 7 

Pertanyaan Ketujuh 
Harap isi bagian yang kosong dengan jawaban yang benar. 

Pada tahun 1559, Oda Nobunaga menyatukan Provinsi Owari, dan pada tahun berikutnya 
1560, mengalahkan Imagawa Yoshimoto di (), dan membuat dirinya terkenal. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

"Pertempuran Okehazama" 

Komentar Guru: 

Jawaban yang benar. Pertempuran ini dapat dianggap sebagai langkah awal Oda Nobunaga 
untuk menjadi salah satu tokoh terkemuka di Era Sengoku. 

Jawaban Shimada Minami: 

Insiden Honnou-ji. 

Komentar Guru: 

Salah. Pertempuran ini adalah pertempuran di mana Oda Nobunaga mengambil langkah 
pertama dari menjadi tokoh terkemuka di Era Sengoku. 

Tsuchiya Kouta: 

Hubungan cinta Honnou-ji. 

Komentar Guru: 

Dua orang begitu dekat namun sejauh ini, apa hasil akhirnya? 

 

Setelah istirahat makan siang, kami memiliki sekelompok orang di garis depan sehingga 
kami tidak menunjukkan bahwa kami telah berkumpul kembali, sementara geng kami 
berkumpul dengan kelas di belakang. 

"Yuuji." 

Aku memanggil Yuuji, yang mata dan mulutnya tertutup. 

"..." 
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Tidak ada respon. 

Oi, Yuuji. 

"..." 

Masih belum ada tanggapan. 

"OI, YUUJI!" 

"... Nn. Apa itu?" 

Setelah memanggilnya lagi, Yuuji akhirnya menunjukkan respon dan membuka matanya. 

"Tidak apa. Istirahat makan siang sudah selesai. Untuk apa kau keluar? " 

Setelah rapat strategi selesai, Yuuji menjelaskan strategi sore ini kepada kami, dan duduk 
di sini dengan mata tertutup. 

"Ini sudah selarut ini... tunggu, biarkan aku mengumpulkan pikiranku." 

Pak, dia menampar kepalanya saat mengatakan ini. Ini semacam tindakan 'tampar kepala 
yang mengantuk'. 

"Kalau begitu, oke." 

Lalu, Yuuji mengangkat kepalanya dan menunjukkan ekspresinya yang biasa. Dia telah 
benar-benar bangun. 

"Maaf. Aku mengantuk karena pertemuan bodoh itu setelah makan siang. " 

Hahaha, Yuuji tertawa sambil menunjukkan sisi keberaniannya. 

Hmm... Kurasa orang ini tidak akan tidur di tengah-tengah pertempuran penting ini. 

Aku merenung saat melihat ke arah Yuuji, tapi Yuuji tiba-tiba menatapku. 

"Apa, Akihisa? Kenapa kamu menatapku seperti ini? Itu terlalu menjijikkan, bukan? " 

Jarang bagiku untuk khawatir tentang ada apa dengan sikapmu itu. 

"Jika Anda punya waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu, bagaimana jika Anda 
masuk ke mode Zen seperti saya dan memilah pikiran Anda?" 

"Apa Zen, kamu baru saja tertidur." 

"Itu hal yang sama bagiku." 
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Ngomong-ngomong, ini mungkin sama juga. 

"Jangan bicarakan ini sekarang. Saatnya untuk mulai kembali ke arahan awal kami. Kami 
akan kalah jika kami terus fokus pada apa yang kami lakukan sekarang. Sangat penting bagi 
kami untuk mengumpulkan pikiran dan bertindak seperti biasa. " 

Muu... itu benar-benar masuk akal. Pertempuran sore tampaknya penting; Saya pikir 
mungkin lebih baik jika saya tidak memikirkan hal lain dan bertindak seperti biasa. 

"Dan dalam pertempuran seperti itu, kami tidak akan bisa menunjukkan kemampuan kami 
yang biasa. Jika Anda punya waktu untuk memikirkan hal lain, Anda sebaiknya fokus untuk 
menunjukkan kemampuan Anda. " 

Yuuji mengatakannya dengan ekspresi yang biasa. 

Karena orang itu sudah memikirkan hal-hal sejauh ini, aku akan mengikutinya juga... selain 
itu, bahkan jika aku mengatakan sesuatu padanya, dia hanya akan memberitahuku bahwa 
'Aku terlalu khawatir'. 

Tepat ketika kita sedang berbicara satu sama lain, Hideyoshi dan Muttsurini tiba. 

"Oh, kamu sudah bangun, Yuuji." 

"... Apakah sudah waktunya menyerang?" 

"Tidak. Kami akan pindah sedikit nanti. Kelas B akan membuka jalur antara 3-E dan 3-B, 
dan kami akan menagih melalui sana. " 

Jika kita menyerang begitu tiba-tiba setelah istirahat makan siang, lawan kita mungkin 
menjadi lebih waspada, jadi sebaiknya kita duduk sebentar sebelum mengambil tindakan. 

"Saya akan memberikan instruksi saat itu. Sebelum itu, mari kita semua bersiap untuk saat 
ini. " 

"""Mengerti.""" 

Kami mengangguk menanggapi kata-kata Yuuji. 

Kalau begitu, mari kita ikuti instruksinya dan mengobrol secara acak tentang sesuatu. 

☆ 

10 menit berlalu. 

"Menahan mereka lagi? Kebaikan..." 

"Kadang-kadang, saya ingin pamer di sini daripada hanya bertahan dan bertahan." 
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"Kami dikirim ke tempat-tempat membosankan ini karena kami kelas terburuk" 

"Berhenti mengoceh. Ini penting untuk kemenangan kita. " 

Yuuji memanggil untuk menenangkan suara-suara tidak senang dari orang-orang yang 
siaga. Apakah itu glamor atau tidak, saya kira semua orang menarik banyak perhatian... 
dengan cara yang salah. 

"Mu ... kelas B 'akan mengambil tindakan juga." 

Dan tepat pada saat Hideyoshi berkata demikian, ada teriakan dari depan, """Memanggil!""" 

Aku mendengar mereka memanggil monster panggilan mereka. Pertarungan sore yang 
sebenarnya akan memanas. 

"Masih tidak bisa, Yuuji?" 

"Nggak. Mari kita tunggu kelas B membuka jalan bagi kita. " 

Rencananya pada dasarnya kelas B membuka jalan dengan skor tinggi mereka, pihak kita 
akan menahan 3-B, dan pada saat ini, kelas B akan bekerja sama dengan siswa tahun kedua 
lainnya dan mengalahkan musuh. Misi kelas F kami adalah untuk mencegah orang kuat dari 
3-B, 3-C yang akan mengganggu. Semua orang ingin ambil bagian dalam pertempuran 
pemusnahan yang menarik, jadi saya bisa mengerti mengapa mereka tidak bahagia. 

"Dan... yah, kurasa ini pertama kalinya kita tidak bertengkar sementara kelas lain 
bertengkar, kan?" 

"Sekarang setelah Anda menyebutkannya, itu benar." 

Kelas F kami akan mengambil tindakan, tetapi tentu saja menyegarkan bagi kami untuk 
tetap siaga di kelas dan menonton pertarungan kelas lain. 

"Kami telah mengambil bagian dalam perang pemanggilan di sini." 

"...Itu benar." 

Dalam hal memanggil pengalaman perang, kami tidak akan kalah dari siapa pun. Mungkin 
kami memiliki pengalaman lebih dari tahun ke-3 yang tidak terlalu banyak bertengkar. 

"Kurasa kita mungkin bisa diandalkan oleh kelas lain karena kita selalu berperang." 

"Mungkin itu masalahnya." 

"Rasanya sekeren disebut beberapa operasi khusus, seperti tim SWAT atau semacamnya." 

"Ahaha. Tidak mungkin mereka akan memanggil kita seperti itu. " 
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Sementara semua orang tertawa, Muttsurini berjalan ke arah kami dan berkata, "... 
Memanggil kita itu." 

"Eh?" 

"... Kelas F disebut begitu karena kita sering berperang." 

"Betulkah!?" 

"... (Mengangguk)" 

Wow, saya sedikit senang di sini. Mereka menyebut kita apa, hal-hal seperti SEAL, SAT, atau 
mungkin SAS? 

"... Orang Barbar." 

"" "..." "" 

Untuk beberapa alasan... ada perbedaan besar dibandingkan dengan yang saya harap kita 
dipanggil ... 

"Nah, ini yang diharapkan. Kami satu-satunya di antara tahun kedua yang melakukan 
perang pemanggilan dengan semua orang. " 

"Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu benar..." 

Akan lebih baik jika sedikit lebih dingin... 

"Semua orang sangat santai bahkan saat ini. Kamu sangat bisa diandalkan. " 

Himeji-san, yang mendengar percakapan kami dari dekat, mengatakan ini. Jika ini bisa 
membawa perasaan seperti ini kepada orang lain, kurasa percakapan ini mungkin tidak 
sia-sia seperti yang kita pikirkan, seperti yang Yuuji katakan. 

"Oi, kalian, obrolan selesai. Ayo pergi." 

Saat itulah Yuuji akhirnya memberikan instruksi. 

Benar, waktunya untuk memulai pertarungan sore. 

"Dengarkan! Kami akan menyerang ke tempat sekutu kami di 2-B berada, tapi jangan 
mengganggu pertempuran mereka melawan 3-E! Biarkan 2-B menangani orang-orang itu, 
mengerti! " 

"" "Ohh!" "" 

"Himeji dan aku akan menerobos dari depan! Jika kamu melihat musuh 2-B, tahan mereka 
sesuai rencana! Ayo pergi!" 
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Ya-ya! 

"" "OHHHHH !!!" "" 

Seperti yang baru saja dikatakan, Yuuji dan Himeji-san meninggalkan area standby kami. 
Begitu kita mencapai garis depan, kita melihat pertempuran antara 2-B dan 3-E. 

"Ini bukan kemenangan yang luar biasa karena perbedaan pengalaman, tapi setidaknya tim 
kami jelas diuntungkan." 

Hideyoshi melihat sekeliling dan berbisik, 

Sepertinya 2-B benar-benar mendorong mundur 3-E, dan formasi 3-E terbagi menjadi dua. 
Dalam hal ini, misi mereka akan selesai. 

Saat ini. 

"Mereka disini! Ini 3-B! " 

Suara seseorang datang dari belakang. 

3-B juga keluar untuk bertindak untuk membantu 3-E yang tertekan. 

"Kalian! Itu adalah lawan kita! Abaikan 3-E dan lanjutkan! " 

Yuuji memberikan instruksinya. Jika jalur menuju ke level 3 tidak dapat digunakan, 
diharapkan 3-B akan muncul di sini. 

Kami mengabaikan pertempuran antara 2-B dan 3-E, dan melanjutkan untuk menghadapi 
3-B di halaman. Jika kita dapat mengulur waktu di sini, kemenangan 2-B akan segera 
mengubah situasi menjadi menguntungkan kita. Kita tidak boleh membiarkan 3-B lewat 
apapun yang terjadi! 

"""Memanggil!""" 

Suara yang memanggil monster panggilan mereka dapat didengar secara berurutan. Benar, 
kalau begitu, aku--- "Tunggu Akihisa, jangan pergi dulu." 

"Eh? Mengapa?" 

"3-B hanya mengirim sebagian dari pasukan mereka, dan bala bantuan 3-A mungkin 
masuk. Lebih baik kamu menunggu dalam keadaan standby untuk sementara waktu 
menangani serangan dari samping." 

"Betulkah? Mengerti." 
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Meskipun kami menghabiskan semua upaya kami untuk membagi pasukan musuh menjadi 
dua sisi, itu akan menjadi pertempuran ketahanan setelah itu, jadi kami tidak bisa keluar 
sekaligus setelahnya. Sepertinya saya bertanggung jawab untuk mengisi semua lowongan. 

"Sulit ketika kami memiliki 3-B sebagai lawan kami, tetapi kami masih bisa menangani 
angka-angka seperti itu. Kami mendapatkan cukup pengalaman dengan menunda lawan. " 

Kata Yuuji saat dia melihat orang-orang kelas F kita bertarung melawan kakak kelas 3-B. 

"Sempai, tali sepatumu tidak terikat --- PEMBUKAAN!" 

"ANDA INGIN MENGALAHKAN SAYA !? KAU BENAR-BENAR INGIN !? AKU AKAN KATAKAN 
SEMUA ORANG TENTANG ITU! " 

"Jika kamu mengalahkanku di sini, aku akan terus membisikkan dendam dan kutukan di 
telingamu sampai kamu lulus..." 

Saya hanya akan menutup mata melihat betapa tidak bermoralnya taktik kita semua. Ini 
adalah keterampilan yang kami latih untuk bertahan hidup. 

Apapun masalahnya, tidak ada masalah sampai sekarang. 

"Kami memiliki lebih banyak orang di sini! Kirim lebih banyak orang ke sana untuk 
membentuk tembok dan jangan biarkan mereka lewat! " 

Yuuji mengirimkan beberapa instruksi. Orang-orang kelas F dengan banyak pengalaman 
dalam memanggil perang menanggapi instruksi itu dan membentuk beberapa tembok 
manusia. 

Di tengah kerumunan, saya bisa melihat bala bantuan 3-B datang untuk membantu. 

Dan kemudian, ada orang lain yang datang dari sana. 

"Sakamoto! 3-A ada di sini, tapi ada beberapa di antaranya! " 

"Ayo, Akihisa! Hideyoshi dan Sugawa juga akan membantu! " 

"""Mengerti!""" 

Aku pergi bersama Hideyoshi dan Sugawa-kun ke tempat 3-A berada. 

Ada 5 lawan, tetapi kami tidak memiliki cukup ruang untuk bertarung melawan semua 
orang. Jika kita melawan mereka dengan benar, kita akan bisa bertahan. 

"""Memanggil!!""" 

Kedua belah pihak mengambil alih salah satu yang telah bertarung. Kami memiliki 3 di 
pihak kami, dan lawan memiliki 3. 6 monster panggilan total muncul di depan kami. 
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3-A, Komura Ichirou, Bahasa, 456 Poin 

Vs 

2-F, Yoshii Akihisa, Bahasa, 152 Poin. 

3-A, Moriya Kana, Bahasa, 484 Poin 

Vs 

2-F, Kinoshita Hideyoshi, Bahasa, 212 Poin. 

3-A, Tada Nanaka, Bahasa, 446 Poin 

Vs 

2-F, Sugawa Ryo, Bahasa, 124 Poin. 

Karena perang pemanggilan ini menggunakan sistem Ujian Pusat, 'Bahasa Modern' dan 
'Klasik' dicampur bersama untuk membentuk 'Bahasa'. Skornya terlihat lebih tinggi dari 
biasanya hanya karena kombinasi dari 2 mata pelajaran. 

"Duel!" 

Makhluk panggilan kami bergegas menuju musuh kami. Lawan saya mencoba 
mengayunkan serangan dengan lembut, dan saya secara alami mundur untuk menghindari 
serangan itu. Jelas dia tidak pernah menggunakan kekuatan dalam serangan ini, tapi 
perbedaan poinnya terlalu besar. Itulah kenapa aku tidak berniat untuk menerima 
serangan ini secara langsung, tapi memutuskan untuk menghindar. 

"Yoshii Akihisa... jadi orang ini...?" 

Lawan tahun ke-3 bergumam saat melihat namaku. Eh? Jangan bilang aku sudah terkenal? 
Saya kira itu karena turnamen pemanggilan. Rasanya menyenangkan ditakuti oleh lawan. 

"Akankah kebodohan menginfeksi saya jika saya berinteraksi dengan pria seperti itu 
sebelum ujian...?" 

Saya menarik kembali kata-kata itu. Perasaan ini sungguh terasa tidak menyenangkan. 

"SIAPA IDIOTNYA !? MEREKA YANG BERPIKIR BAHWA HAL-HAL TERSEBUT DAPAT 
MENYEBAR LEBIH BANYAK--- " 

"AYOLAH! ANDA AKAN TERPENUHI IDIOSI JIKA ANDA MENDEKATI KAMI! JIKA ANDA 
TIDAK INGIN GAGAL DALAM UJIAN, LEBIH BAIK JANGAN MENDEKATI KAMI! " 

Sugawa-kun berteriak di samping kami. Apakah benar-benar perlu bagi kita orang lemah 
untuk melakukan sejauh ini hanya untuk bertahan hidup...? 
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"Akihisa! Kita tidak bisa bertahan hidup dengan kesombongan! Yang terbaik adalah 
memanfaatkan strategi Sugawa! " 

"Ugh...! Saya mendapatkannya!" 

Kira tidak ada pilihan. Mari berpura-pura menjadi idiot untuk mempertahankan skor kita! 

"Saya katakan, senpai, sebenarnya, ketika saya pergi berbelanja---" 

"TIDAK! JANGAN BICARA DENGAN KAMI, KAMU IDIOT! " 

"TIDAK! IDIOSI AKAN MENULAR KITA! " 

"JANGAN DEKATI KAMI!" 

"Senang pergi Akihisa! Begitulah adanya! " 

"..." 

Bagi ahli akting inilah saya dapat membodohi mereka dengan mudah hanya dengan 
mengatakan bahwa saya sedang berbelanja. 

"T-sepertinya kita hanya bisa menyerang yang terlihat normal di sini...!" 

Tiga tahun ketiga mengumpulkan serangan mereka terhadap Hideyoshi. 

"Sayangnya untukmu, senpai, Kinoshita juga idiot yang luar biasa!" 

"Betul sekali! Dia adalah seseorang yang bingung tentang jenis kelaminnya sendiri! " 

"..." 

Hideyoshi menggigit bibir bawahnya dengan tidak senang karena dia mengerti apa yang 
kita katakan kepada kakak kelas, dan berkata kepada mereka, "Aku, aku... sebenarnya 
perempuan, tapi aku idiot yang menyebut dirinya laki-laki...!" 

Kurasa itu bukan kalimat yang biasa dikatakan Hideyoshi karena itu adalah sesuatu yang 
tidak bisa dia lakukan dengan benar. 

"" "MEMBAWA ITU LALU, 3-A !!" "" 

"Mengapa orang-orang ini memberikan tekanan seperti mengabaikan sembrono...?" 

Jika mereka tidak akan menyerang, kita akan mulai menyerang! 

Makhluk panggilanku memegang pedang kayunya dengan erat dan terbang ke arah musuh. 
Musuh target mengelak dengan cara yang konyol. 
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"Jangan-jangan sentuh aku!" 

Dan dia mengayun kembali dengan gerakan besar. Hm, reaksi seperti itu sungguh 
membuatku sedih. 

"Terlalu naif, senpai! Jika itu adalah seorang idiot dari level Yoshii, itu mungkin 
terkontaminasi melalui udara! Sekarang kamu tahu kenapa kelas F punya banyak orang 
bodoh, kan !? " 

Sekarang dia menyalahkan saya atas kebodohannya sendiri. Sugawa-kun, kita perlu 
mengobrol lama setelah perang ini, bukan? 

"Ah, ah, aaahhhh...!" 

Senior itu diliputi rasa takut dan menatapku dengan mata kosong. Akankah ujian benar-
benar menghancurkan jiwa seseorang seperti ini? Sangat menakutkan... 

"Kalau begitu, kita hanya bisa menyingkirkan dalang..." 

'Benar, ayo hancurkan iblis itu.' 

"Jika dia terjebak di ruang tahanan, tidak apa-apa...!" 

Uwah !? Mengapa mereka menyerah pada diri mereka sendiri !? 

"Terlalu...!" 

"Cih! Jangan menghindar! " 

"Tolong cepat dan lenyap!" 

Para senior mengayunkan senjata mereka dengan liar ke arahku. Aku sudah terbiasa 
menghindari serangan dari pria dengan skor lebih tinggi dariku, tapi ini benar-benar 
membuatku berkeringat dingin. Mereka memiliki satu tahun lebih banyak pengalaman 
kontrol binatang panggilan dariku, dan lebih gesit dalam kendali mereka daripada musuh-
musuh sebelumnya. Mereka menyerang dengan liar dengan cara yang membingungkan, 
tapi serangan ini tajam. Ini adalah keuntungan bagi musuh yang tidak bisa dilihat di skor. 
Meski begitu, itu masih tidak bisa dibandingkan denganku karena aku beresonansi dengan 
monster yang dipanggil dan telah melakukan lebih banyak hal sepele. 

"Mati, tahun kedua!" 

Salah satu musuh berteriak saat dia mengayunkan pedang ke arahku, Akihisa! 

Saat ini, suara penegasan Hideyoshi mencapai saya. 
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Hideyoshi dan Sugawa-kun bergabung bersama untuk mengirim makhluk panggilan 3-B 
terbang ke sisi saya. 

"Baik!" 

Aku mengambil summoned beast di bagian belakang kerahnya, dan menggunakannya 
sebagai perisai daging. 

Pedang yang diayunkan ke arahku tidak bisa berhenti, dan summoned beast dari senior 3-B 
menjadi perisai daging saat terkena serangan. 

3-A, Komura Ichirou, Bahasa, 456 Poin 

Vs 

3-B, Haramura Yousuke, Bahasa, 177 Poin. 

Skor dari kedua orang tersebut setelah saling merusak ditampilkan. Tidak apa-apa 
meskipun tidak ada cukup kekuatan untuk mengalahkan kedua belah pihak sepenuhnya, 
karena lebih baik bagi saya jika mereka masih hidup. 

"Ugh...! Anda bajingan...!" 

"Sangat menyesal! Aku tidak bermaksud untuk menyerangmu di sana! " 

"Aku tahu itu, tapi setidaknya perhatikan sekelilingmu...!" 

Dan seperti itu, ada rasa ketidakpercayaan di antara lawan. Sekarang musuh juga harus 
mengawasi sekeliling. Trik kecil seperti itu sangat penting ketika kita mencoba untuk 
menundanya. 

"Sial, sulit untuk menangani mereka...!" 

Lawan kami membenci tempat yang sempit dan mulai mundur. Itu hal yang baik bagi kami 
karena kami tidak berniat menyerang. 

"Benar, Akihisa, mundur! Fukumura, gantikan tempatnya! " 

Yuuji memberikan instruksi yang jelas. Dia mungkin berpikir bahwa aku tidak perlu berada 
di sini, jadi aku akan mundur seperti yang dia katakan. 

"Yoshii, ganti." 

"Ya, aku serahkan padamu, Fukumura-kun." 

"Aku tidak terlalu percaya bahwa aku bisa mewarisi kebodohanmu, tapi aku akan berusaha 
sebaik mungkin untuk bertindak seperti itu." 
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"Tidak masalah, lagipula kau lebih bodoh dariku, Fukumura-kun." 

"Tidak, tidak, aku bukan tandinganmu saat kau secara alami idiot bahkan tanpa akting, 
Yoshii." 

""... "" 

"Oi, kalian berdua! Sekarang bukan waktunya untuk saling berpelukan sekarang, kan? " 

Huh. Anda menghindari peluru di sana, Fukumura-kun. 

Mustahil bagi kita kelas F untuk menjalani strategi yang meminta kita untuk meninggalkan 
ketidakpercayaan; Itu karena kami tidak pernah percaya satu sama lain sejak awal. 

"Baiklah, ayo, senpai! Fukumura Kouhei yang terkenal dengan 'tanda merah kelas F'-nya 
akan mengambil alih Yoshii dan menjadi lawanmu! " 

"" "..." "" 

"Menurutku, Fukumura... bukankah tanda merah berarti kamu gagal dalam ujian...?" 

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

Hm, sudah pasti tidak ada masalah kalau itu Fukumura-kun. 

Aku merasa lega karena suatu alasan, dan kembali ke tempat Yuuji berada. 

"Akihisa, nilaimu masih oke?" 

"Un. Saya tidak dipukul sekarang. Aku masih tidak terluka sampai sekarang. " 

"Apakah begitu. Kami hanya menunda untuk saat ini. Jangan pergi terlalu jauh ke dalam 
kamp musuh dan menyebabkan kerugian yang tidak perlu. " 

"Mengerti." 

Misi kita adalah mengulur waktu dan menunggu 2-B di belakang kita untuk mengalahkan 
3-E, lalu mereka akan mengalahkan kelas lain. Kami tidak pernah berharap bisa 
mengalahkan musuh di sini. 

"Dan semuanya berjalan lebih baik dari yang saya harapkan. Saya pikir kita akan memiliki 
lebih banyak perlawanan setelah membagi pihak mereka menjadi dua. " 

"Aku juga sedikit khawatir tentang itu..." 

Kurasa inilah alasan mengapa Yuuji dan Himeji-san berdiri di depan. Meski begitu, kami 
terlalu khawatir di sini. 
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"3-B juga tidak menyerang. Pertarungan ini adalah kemenangan kita, kan? " 

"Nah, 3-A akan keluar. Mereka tahu bahwa mereka akan mendapat cacat jika kalah di sini. 
Saya tidak berpikir mereka akan berjalan seperti yang kita rencanakan. " 

Yuuji menyipitkan matanya ke gedung sekolah baru tempat 3-A berada. Orang ini benar-
benar sulit memikirkan banyak hal; Saya sudah pusing memikirkan lawan kami di depan 
kami dan mengisi kembali. 

Saya memikirkan hal ini, dan melihat sekeliling. Apa ada orang yang bisa dijadikan tameng 
saat kita bertempur --- eh? 

"Eh?" 

"Ada apa, Akihisa?" 

"Tidak, aku merasa sekutu kita di sini meningkat." 

'Hah? Meningkatkan sekutu. " 

"Ya." 

Ada wajah-wajah yang lebih dikenal dari sebelumnya, dan perasaan tertekan lebih lemah. 

"Oi, jangan beri tahu aku...!" 

Yuuji kembali ke belakang dengan cemas untuk melihat. Yang muncul di depan kita adalah 
pertarungan antara 3-E dan 2-B yang berlangsung seperti sebelumnya. 

"Ada apa, yuuji?" 

"Tidak! Kami memasuki sisi musuh dalam garis lurus! Jika sekutu kita berkumpul, itu 
artinya! " 

Keuntungan kami? 

"Tidak! Orang-orang di belakang itu mengalahkan sekutu kita dan mengirim mereka ke 
sini! " 

"Eh !?" 

Sekarang dia menyebutkannya, saya tiba-tiba menyadarinya. Tidak ada tanda-tanda sekutu 
di jalan yang kita lalui tanpa kita sadari. Kami sudah dikelilingi oleh tahun ke-3. 

"Apa yang sedang terjadi!? 2-B dengan nilai yang lebih baik dikirim mundur daripada kita 
kelas F? " 
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"Tidak mungkin bagi kelas peringkat bawah untuk mendapatkan keuntungan! Masalahnya 
adalah situasi kita saat ini! " 

Dengan rute pelarian kami kembali ditutup, 2-F dan 2-B kami diisolasi di tengah-tengah 
wilayah musuh. Kami bermaksud untuk mengepung musuh dan mengalahkan mereka, tapi 
kami adalah orang-orang yang akan dikalahkan...! 

"Bagaimanapun, kita akan benar-benar dikalahkan jika kita tetap di sini. Ayo cari tempat 
untuk lari dulu... " 

Tepat saat Yuuji berpikir, 

"Sakamoto! Kami kelas B akan mundur dulu! Aku akan menyerahkannya padamu! " 

Suara perwakilan kelas B Nemoto-kun berdering dari belakang. 

"Eh !? Kelas B 'mundur !? Tunggu! Lalu bagaimana dengan kita yang bertarung di sini !? " 

"Tahan musuh dengan benar!" 

Saya melihat ke belakang, dan menemukan bahwa tempat kelas B berada benar-benar 
kosong. Nemoto-kun menginstruksikan semua orang untuk mundur ke gedung sekolah 
lama, kurasa. Dia mungkin bermaksud untuk bertemu di mana kelas C, D, E berada, dan 
meninggalkan kita. 

"OI, KAMU IDIOT! KEMBALI, NEMOTO! " 

"Ini keputusan yang sulit, tapi sesuatu yang mau bagaimana lagi! Kamu kelas F yang 
dieliminasi adalah biaya yang lebih rendah dari kita dihilangkan kelas B! " 

"TIDAK! BUKAN ITU APA YANG SAYA KATAKAN! " 

Yuuji berteriak, tapi kelas B sudah meninggalkan kita. 

"Bodoh besar itu...!" 

Yuuji menggertakkan giginya dengan keras. 

"Yuuji! Sekarang bukan waktunya untuk menghela nafas! Kita juga harus mengikuti kelas 
B! " 

"Tidak, situasi ini direncanakan oleh tahun ke-3. Jika kita ingin bertemu seperti ini, pasti 
ada jebakan. Kita akan berakhir tepat di tangan musuh jika kita kabur seperti ini...! " 

"Ah...!" 

Pada saat itu, saya akhirnya menyadari mengapa jauh lebih mudah untuk masuk daripada 
yang saya harapkan. 
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☆ 

"" Dengan sengaja memancing musuh masuk, isolasi dan musnahkan mereka. Saya 
melihat."" 

"Jadi kamu bisa mengatur orang dengan skor tinggi di sana untuk menyergap." " 

"Melihat skor rata-rata, sepertinya mereka sedang mencari kita. Itulah mengapa saya 
membujuk mereka untuk putus di dalam, dan menyebabkan mereka kembali ke kelas 
aslinya. Dalam hal ini, tidak perlu membicarakan tentang strategi apa yang dapat mereka 
gunakan. "" 

"" Begitulah, ya. " 

"Saya tidak mengerti sama sekali." " 

"Itulah mengapa saya mengatakan begitu." " 

"Tidak... kamu mungkin bodoh, tapi kamu benar-benar tahu bagaimana menjadi pintar 
pada saat itu." " 

"Aku merasa kamu baru saja mengatakan sesuatu yang kasar padaku." 

"Aku memujimu, berbahagialah." " 

""Oh, begitu? Terima kasih banyak. "" 

"... Kamu benar-benar pintar namun sangat bodoh pada saat yang sama..." " 

☆ 

"Ini tidak bagus, Sakamoto! Orang-orang di belakang dipaksa mundur! " 

"Nemoto satu-satunya dari kelas B yang berhasil kabur! Sisanya dihancurkan! Menurutku, 
ini hanya masalah waktu sebelum pihak kita dikalahkan! " 

Minami dan Hideyoshi, yang seharusnya jauh, terpaksa mundur kembali. Kami memiliki 
musuh di mana-mana. Diharapkan bahwa mereka akan mendatangi kita setelah berhasil 
putus; tidak mungkin mereka akan membiarkan kita pergi saat ini. 

"Yuuji!" 

Aku memanggil Yuuji dengan secercah harapan dalam diriku. 

Setelah melihat sekeliling dengan tenang, 

"...Di sana." 
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Dia berkata dengan lembut saat dia melihat ke gedung sekolah baru. 

"KE BANGUNAN BARU! HIMEJI, SHIMADA DAN SEMUA MEREKA DENGAN POIN YANG 
CUKUP BERDIRI DI DEPAN! KAMI AKAN TEROBOSAN MELALUI PERINGKAT MUSUH 
DENGAN SEMUA KEKUATAN KAMI! AKIHISA, DUKUNG MEREKA YANG TIDAK DAPAT 
MENANGKAP! " 

Yuuji memberikan instruksi ini, dan menyerang tepat di sarang musuh. 

"Apa ini benar-benar oke, Sakamoto? Itu kebalikan dari tempat sekutu kita berada! " 

"Lebih baik dengarkan Yuuji sekarang, Minami! Tidak ada kesalahan dalam pengambilan 
keputusan orang itu saat ini! " 

"...Saya mengerti. Aku akan serahkan kembali padamu, Aki! " 

"Baik!" 

Minami maju ke depan, sementara aku menuju ke belakang. Dalam perjalanan ke sana, aku 
melewati Himeji-san, tapi dia terlihat sangat serius, dan tidak memperhatikanku saat dia 
melangkah maju. 

"Kelas F mengikutiku! Jangan minggir! " 

"Ayo pergi!" 

Benar! 

Suara Himeji-san dan Minami berasal dari pandangan Yuuji, tapi apakah pergi ke sana 
benar-benar bagus? 

☆ 

"Oi oi, orang-orang 2-F itu akan datang ke sini." 

"Agak buruk, kan? Mereka akan memasuki gedung sekolah sekarang. " 

"Hah, ada apa sekarang, Tsunemura?" 

"Pikirkanlah sebentar, Natsukawa. Kami mengumpulkan kekuatan di tempat mereka akan 
bertemu, bukan? Dalam hal ini, kami tidak memiliki banyak kekuatan untuk menghentikan 
musuh datang ke sini. " 

"Itu benar, tapi tidak perlu khawatir jika itu jumlah kekuatannya, kan? Mereka sudah 
setengah kalah. " 

"Tapi lawan kita adalah Yoshii dan Sakamoto." 
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"Tidak, tidak perlu khawatir, Natsukawa-kun, Tsunemura-kun. Ini yang diharapkan." 

"Lihat Tsunemura? Kamu terlalu khawatir. " 

"Apakah begitu? Saya harap itu masalahnya. " 

"Tsunemura-kun, mohon perintahkan kelas B untuk fokus mengejar 2-F." 

Oh, mengerti. 

"Kalau begitu... Kurasa, mari bersiap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya." 

☆ 

"CEPAT DAN MASUK KE RUANG KELAS INI! HIMEJI DAN SHIMADA AKAN AMAN MASUK DI 
SANA! AKIHISA DAN AKU AKAN MENUTUP DI SINI! " 

Kami mengikuti setengah Himeji-san yang dibuka, menyerbu ke gedung sekolah baru, dan 
bergegas ke ruang kelas 3-B ini tidak ada kelas yang digunakan. Kemudian, kami segera 
mengikuti instruksi Yuuji dan menutup pintu masuknya. 

""Memanggil!"" 

Yuuji dan aku memanggil pada saat yang sama, dan kami memblokir pintu masuk di sini. 
Sambil membiarkan teman sekelas kita yang melarikan diri masuk dan memblokir musuh, 
aku bertanya pada Yuuji, "Yuuji, apa yang harus kita lakukan !?" 

"Kita harus bertahan di sini apapun yang terjadi! Tutup pintu masuk jika Anda ingin hidup! 
" 

"Tapi jika kita terus bertahan di sini...!" 

Saat ini, kami berada di ruang kelas gedung sekolah baru. Dengan kata lain, markas utama 
tahun ke-3 ada tepat di depan kita. Musuh kita di depan kita adalah kelas 3-A terkuat; jika 
kita ingin kembali ke markas kita, kita perlu menerobos kelas lain. Kami benar-benar 
terisolasi. 

"Jangan menyerah! Ada alasan kenapa kita disini! Kami tidak akan dikorbankan tanpa 
alasan jika kami bertarung di sini! " 

Yuuji menyemangati semua orang di kelas kami. 

Untunglah kita terbiasa melarikan diri, dan kita cepat. Kami memiliki kurang dari setengah 
skor kami yang tersisa, tetapi belum ada yang mati dalam pertempuran. Kalau begitu, kami 
masih punya kesempatan untuk menambah skor kami, kami masih punya peluang! 
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"Sial...! Dalam situasi ini, tidak peduli apa yang orang lain katakan sekarang, kita hanya 
dapat melihat melalui situasinya dan memutuskan dengan tepat...! " 

Yuuji mengerang. 

Ruang kelas B yang lebar dengan jelas menekankan betapa sedikit orang yang kami miliki, 
dan ruang kelas dipenuhi dengan suasana yang suram. 

 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Volume 11 Chapter 8 
Pertanyaan Kedelapan 

Jawab pertanyaan berikut dengan frase umum yang terdiri dari 4 kata. 

Anda kehilangan harapan dan menendang diri sendiri dengan putus asa. 

Selain itu, Anda menyalahkan alasan ketidakbahagiaan dan kekecewaan Anda atas 
tindakan terburu-buru yang Anda lakukan, dan banyak lagi. 

Kirishima Shouko: 

"Menyerah pada Diri Sendiri"[25] 

Komentar guru: 

Jawaban yang benar. [26] 

 

Untuk menghindari tombak panjang yang diayunkan musuh ke arahku, aku membiarkan 
monster panggilanku melompat mundur. Kemudian, kakinya terjepit di rel pintu geser, 
menyebabkannya tersandung dan kehilangan keseimbangan. 

3-B, Takahashi Ken, Biologi, 131 Poin 

Vs 

2-F, Yoshii Akihisa, Kimia, 33 Poin. 

Karena ini, saya tidak bisa menghindari serangan itu, dan saya merasakan sakit yang 
tumpul di bahu saya, dan poin saya dikurangi. Benar-benar kesalahan...! 

"Mundur, Akihisa! Nakamura dan Tozawa harus menindaklanjuti! " 

"Maaf, harus serahkan pada kalian berdua." 

"Kita tidak bisa bertahan lama!" 

Setelah beralih dengan 2 orang lainnya masuk, saya mundur ke sudut kelas. Sejujurnya, itu 
sangat berbahaya. Saya sebenarnya membuat kesalahan pemula seperti itu; apa yang aku 
pikirkan...! 

"Maaf untuk itu, Yuuji. Saya membuat kesalahan. Biarkan aku cepat mengisi ... " 
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"Tidak perlu untuk itu, istirahatlah semampumu selagi kamu mendapatkan kembali 
konsentrasimu." 

"Eh? Beristirahat?" 

Aku tidak bisa menahan kata-katanya. 

"Istirahat apa yang kamu bicarakan saat ini? Kami tidak punya waktu... " 

"Kaulah yang tidak mengerti situasinya." 

Yuuji menatap tajam ke pintu sambil berkata, 

"Lebih baik bagimu untuk beristirahat dan mendapatkan kembali konsentrasimu daripada 
mengisi kembali poinmu." 

"Ah..." 

Sekarang Yuuji mengatakan ini, akhirnya aku menyadari betapa lelahnya aku. 

Memang benar jika kami tidak fokus untuk mengalahkan lawan kami, skor kami tidak 
begitu penting, dan kekuatan serangan saya agak kurang. Daripada itu, lebih penting untuk 
berkonsentrasi dan menghindari serangan musuh dengan lincah. 

"Dan jika Anda mengikuti tes pengisian ulang, tidak ada yang melindungi Anda saat kami 
dalam keadaan darurat." 

"Baiklah kalau begitu. Aku akan menerima niat baikmu dan tidur nyenyak untuk saat ini. " 

"Ahh." 

Aku duduk di kursi yang agak mewah yang sesuai untuk ruang kelas B, dan menghela nafas 
panjang. Saya melihat; Sepertinya aku agak lelah sekarang, seperti yang dia katakan. 

"Yuuji, bagaimana situasinya sekarang?" 

Aku menoleh ke Yuuji dan bertanya padanya sambil mencoba mengubah suasana hatiku. 

"Pada dasarnya, saya menggunakan harapan kecil ini untuk mengalihkan perhatian mereka 
dan mengalihkan mereka dari keputusasaan." 

Itu kalimat yang agak pesimis... tapi ada sesuatu yang saya khawatirkan. 

"Ada harapan?" 

Agak. 

Bagaimana dengan itu? 
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Jika ada sesuatu yang positif yang dapat kita ambil, saya harus memastikannya. 

"Kami dipaksa ke jalan buntu sekarang, tapi markas musuh berada tepat di depan hidung 
kami. Jika kita memikirkannya secara berbeda, itu berarti kepala jenderal musuh berada 
dalam jangkauan kita. " 

"Kedengarannya seperti lelucon yang positif di sini..." 

"Tapi masih ada peluang kami menang. Musuh pasti tidak akan membiarkan kita 
menunggu di sekitar sini sampai kematian kita. " 

Masuk akal kalau dia mengatakan ini. Jika ada musuh di depan Kirishima-san, kami akan 
menghancurkan mereka tanpa ampun meski skor mereka rendah. 

"Tahun ketiga harus mengirimkan kekuatan bertarung hanya untuk menghancurkan kita, 
dan kita terjebak dalam jalan buntu saat dikurung." 

"Dengan kata lain, mereka mengirimkan cukup banyak kekuatan pada kita?" 

"Betul sekali. Juga, ini berarti kami berhasil memancing sekelompok musuh yang 
seharusnya bertempur di halaman. Kami tidak ambil bagian secara langsung, tapi kami 
masih bisa menutupi sisanya. " 

Yang kami lawan sejak tadi pada dasarnya semua adalah anggota kelas B, dengan beberapa 
anggota kelas A di sana-sini. Kerja keras kami di sini pasti tidak ada artinya jika kami 
mempertimbangkan bagaimana kami dapat menahan beberapa anggota kelas B dan A. 

"Sementara kami terus bertahan di sini dan berjuang untuk kebuntuan, jika tahun kedua 
bisa mendapat keuntungan, mereka bisa mengirim bala bantuan, dan situasinya akan 
berubah." 

Anggota kelas B di pihak kita dipaksa berada dalam posisi sulit karena Nemoto-kun, tapi 
mereka belum sepenuhnya dikalahkan. Anggota kelas A harus dapat memberikan 
dukungan juga, dan kami masih memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungan di 
halaman ini. Jika kita bekerja keras, kita mungkin bisa memberi keuntungan kepada sekutu 
kita. 

"Pada akhirnya, saya tidak yakin apakah markas besar strategi dapat memahami situasi 
dan niat serta membuat keputusan." 

Yuuji berkata dengan sikap merendahkan diri, tapi itu jauh lebih baik daripada tidak 
melakukan apapun. 

Izinkan saya bertanya lagi, apa keputusasaan ini...? 

"Kekurangan kekuatan bertarung yang luar biasa." 
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Saya mendapat jawaban yang sangat jelas. 

Untuk lebih spesifik? 

"Pertama, karena mundurnya 2-B, kekuatan kita melemah 20%, dan sisa kekuatan kita 
melemah 30% lagi saat kita kabur ke sini." 

"... Oh." 

"Juga, dari saat kami mempertahankan tempat ini, Himeji dan Shimada kehilangan 60% 
skor mereka, sementara sisanya kehilangan sekitar 40% atau lebih." 

"Dengan kata lain, kita memiliki kurang dari setengah kekuatan pertempuran kita pada 
awalnya...?" 

"Kurang dari 20%." 

"20% !? Kamu tidak membuat kesalahan dalam perhitunganmu, kan !? " 

"Aku sangat marah karena kamu mengatakan ini tentang aku, tapi aku sangat berharap 
kamu benar." 

Bahkan dengan kekuatan bertarung yang lemah ini, kamu ingin aku beristirahat? Saya 
masih yakin bahwa saya dapat menggunakan beberapa poin saya untuk mengulur waktu. " 

"Kami benar-benar berakhir seperti ini... sejujurnya, ini benar-benar situasi yang luar biasa 
sehingga kami tidak dibawa ke ruang tahanan secara paksa..." 

"Ya, aku juga memikirkan ini. Ini benar-benar situasi yang aneh. " 

Yuuji mengangguk dengan ekspresi rumit di wajahnya; tanggapannya sedikit melebihi 
harapan saya. Saya hanya mengatakan 'ini benar-benar situasi yang luar biasa' hanya 
sebagai hiperbola di sini. 

"Apa yang Anda maksud dengan situasi luar biasa?" 

"Bagaimana apanya? Apa kau tidak menyadarinya? " 

"Tidak, saya tidak berpikir terlalu jauh ke depan. Lebih spesifiknya, apa yang aneh? " 

"Yah, untuk lebih spesifik---" 

Yuuji memeriksa situasi di koridor sambil melanjutkan, 

"---Ada terlalu sedikit musuh." 

"..." 
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Untuk sesaat, aku tidak mengerti apa yang Yuuji katakan. 

"Bagaimana dengan situasi ini yang membuatmu mengatakan hal seperti itu?" 

Jumlah musuh saat ini sudah lebih dari yang bisa kita tangani. Dia masih berpikir itu tidak 
cukup? 

"Tidak, saya tidak sedang berbicara tentang perbedaan dalam kekuatan pertempuran, 
tetapi hanya jumlah orang yang tidak cocok." 

"Eh? Betulkah?" 

"Ya. Kelas lain dari kelas 3 mengejar 2-B, tapi 3-B dan 3-A masih di sini, kan? " 

"Un." 

"Kalau begitu, musuh yang kita lihat barusan mungkin sama seperti sebelumnya, dan 
kembali ke medan perang setelah menambah poin mereka. Ini sangat mencurigakan. " 

Jika ini situasi normal, mungkin bukan apa-apa, tapi tentu aneh jika hanya beberapa orang 
terpilih yang ambil bagian dalam pertempuran. 

"Jadi itu berarti 3-B dan 3-A tidak menyerang kita dengan kekuatan penuh?" 

"Ya. Jika bukan itu masalahnya, tidak masuk akal bahwa kita masih hidup padahal kita 
sudah lemah ini. " 

Itu benar-benar terjadi sekarang setelah dia mengatakannya. Bahkan jika itu tempat yang 
terbatas, terlalu tidak realistis bahwa kami tidak sepenuhnya dikalahkan dengan 3-B dan 3-
A melawan kami. Jika bukan karena beberapa taktik yang mereka gunakan, lebih alami 
menggunakan perbedaan dalam kekuatan bertarung dan menerobos. 

"Berapa banyak kekuatan bertarung yang mereka gunakan untuk menyerang kita?" 

"Sebagian besar kelas B masih di sini, tapi kurasa bahkan tidak ada seperempat kelas A 
yang menyerang." 

Apakah mereka menyimpan kekuatan mereka untuk melindungi komandan? 

"Biarpun kita mempertimbangkan itu, yah, pada akhirnya, ada markas musuh tepat di 
depan mata sang jenderal. Jika itu aku, aku akan mengirimkan pasukan untuk 
menghancurkan mereka tanpa ragu-ragu. " 

Ini tentu masuk akal. Biarpun musuh lemah, kita tidak bisa membiarkan mereka santai di 
depan komandan seperti itu; kita harus segera menghilangkannya. Selain itu, Yuuji 
memimpin pasukan musuh ini; tidak peduli apa yang terjadi pada jarak ini, mereka bisa 
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kembali untuk bertahan apapun yang terjadi, dan tidak ada alasan bagi mereka untuk 
menjadi pelit dengan kekuatan mereka. 

Dalam hal itu... 

"Sesuatu terjadi di 3-A?" 

"Itu mungkin, tapi sulit untuk dibayangkan..." 

Yuuji melipat tangannya sambil mendesah. 

"..." 

Dan kemudian, dia merenung sejenak, 

"... Atau mungkin kekuatan bertarung 3-A dibagi menjadi beberapa kelompok dan tersebar 
di mana-mana..." 

Dia bergumam. 

"Hah? Apa artinya?" 

"Saya tidak terlalu yakin di sini." 

Yuuji melanjutkan ini sebagai premis, 

"Pertandingan antara 3-E dan 2-B sebelum ini; tidakkah kamu merasa aneh bahwa 2-B, 
kelas dengan peringkat yang lebih tinggi, dipaksa mundur? " 

Yuuji berbicara tentang pertempuran yang baru saja kita lakukan di halaman. 

"Kita sedang menghadapi tahun ketiga, jadi tidak ada yang aneh tentang itu, kan?" 

"Tidak. Ada perbedaan besar dalam skill kontrol, tapi kami tahun kedua sudah melalui 
beberapa perang pemanggilan. Pengalaman itu sendiri tidak mungkin bisa menggantikan 
perbedaan dalam kekuatan bertarung antara kelas B dan kelas E. " 

Dan kesulitan soal tes didasarkan pada levelnya, Yuuji menambahkan. Dengan Tes Tengah 
sebagai standar, hanya beberapa subjek tes yang akan terpengaruh, dan tingkat kesulitan 
soal-soal tersebut masih diatur sesuai dengan level tahun ke-3 dan tahun ke-2. Seharusnya 
tidak ada perbedaan dalam hal ini. 

"Juga, 3-E pasti dipaksa kembali tepat di awal. Tidak mungkin perbedaan seperti itu 
ditutupi tanpa bantuan jika 2-B masih dipaksa mundur. " 

Jika kami ingin menghentikan lawan yang sedang berada dalam kondisi panas ini, kami 
membutuhkan kekuatan yang lebih kuat dari biasanya. Jika kita bisa melakukan itu, itu 
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berarti--- "Kami hanya dapat berpikir bahwa kekuatan bertarung 3-E berhasil melampaui 
kekuatan 2-B. Itu lebih masuk akal " 

Tak peduli apapun situasi kelas F kita, alasan terbesar kenapa kita bisa bertahan di medan 
perang seperti ini adalah karena Himeji-san. Ada kekuatan luar biasa tingkat kelas A di 
tengah kelas F yang lemah ini. 

Dengan kata lain, ada beberapa di 3-E. 

"Ada kemungkinan anggota kelas A ada di antara mereka. Kalau begitu, semuanya masuk 
akal. " 

Bukan karena musuh menahan dan tidak menghabisi kita kelas F, tapi mereka tidak bisa 
mendapatkan kekuatan bertarung untuk menghabisi kita !? 

"Tidak, melakukan ini... bukan hanya 3-E. Harus ada beberapa anggota kelas A lainnya yang 
tersembunyi di kelas lain. Dalam hal ini, perbedaan kekuatan pertempuran antar kelas 
akan sangat besar, dan peluang kita untuk memenangkan pertarungan di halaman sangat 
tipis. " 

Yuuji mengucapkan kata-kata putus asa seperti itu. Kalau begitu, kita tidak akan 
mendapatkan bala bantuan bahkan jika kita berjuang di sini, dan kita akan berakhir dengan 
kekalahan total !? Apakah kamu bercanda! 

Mendengar kabar buruk yang membingungkan ini, saya langsung bingung. 

"... Tidak ada cara untuk melarikan diri dari sini... dan tidak cukup kekuatan bertarung... 
bahkan jika kita berhasil melarikan diri secara ajaib, kita perlu membuat orang-orang itu 
mendengarkan saya, berkumpul kembali dan melewati... tingkat hak vokal yang saya miliki 
saat ini adalah ... " 

Yuuji, yang duduk di samping kami, sepertinya menggumamkan sesuatu, tapi apa yang dia 
katakan tidak terlintas dalam pikiranku sama sekali. Yang saya rasakan hanyalah 
kecemasan yang muncul dalam diri saya, bahwa saya harus melakukan sesuatu. 

"... Pada akhirnya, apa yang terjadi jika strategi tersebut terulang kembali... mereka tidak 
akan dapat mengambil tindakan tepat waktu bahkan setelah saya memberi tahu mereka... 
apakah ini waktunya, melawan kekuatan, kekuatan untuk berbicara, tidak ada yang 
cukup..." 

Kami akan kalah jika ini terus berlanjut. Apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita 
lakukan? Apa yang dapat saya? 

"T-bagaimanapun, kita harus menemukan cara untuk kembali ke Kirishima-san...!" 

Saya pertama kali memikirkan tentang hal logis dari melaporkan situasi kita saat ini. 
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"Ha ha ha. Hahahaha. HAHAHAHAHAHA !!! " 

Yuuji tiba-tiba meletakkan tangannya di dahinya dan mulai tertawa di depanku saat aku 
dalam kondisi ini. 

"... Kita hanya bisa menyerah dan pasrah disini." 

Dia berkata dengan dingin. 

Hah...? Apa yang dikatakan orang ini...? 

"Yuuji...?" 

"Benar, bukan? Pada akhirnya, kami hanya kelas F, dan kami memiliki peringkat kelas B 
yang lebih tinggi sebagai lawan kami, benar-benar terjebak di tengah-tengah wilayah 
musuh. Apakah Anda pikir kita mungkin bisa melarikan diri dari sini, melewati barisan 
musuh dan kembali ke sekutu kita? 

Yuuji terlihat benar-benar hancur saat dia menjelaskan padaku kekurangan yang kita 
hadapi saat ini. 

"Dan bahkan jika kita kembali, situasi pertempuran telah berubah. Jika kita ingin 
membalikkan situasi ini, kita perlu memiliki beberapa strategi untuk membangkitkan diri 
kita sendiri dan kekuatan bertarung yang diperlukan untuk melakukan ini. Tapi pada 
akhirnya, saya tidak punya hak untuk berbicara di sini. Apa yang bisa saya lakukan saat ini 
!? " 

Balasan saya mungkin tidak penting di sini, dan Yuuji terus menyebutkan situasi tidak 
menguntungkan saat ini dengan jelas. 

"Kami memiliki jumlah material positif yang hampir dapat diabaikan untuk dikerjakan, dan 
terlalu banyak material negatif. Jangan bercanda. Tidak mungkin untuk mengatasi begitu 
banyak kondisi yang tidak menguntungkan bahkan jika itu aku. Hasil dari perang ini sudah 
diputuskan. " 

Dan kemudian, Yuuji mengakui bahwa dia benar-benar menyerah --- menunjukkan 
ekspresi yang belum pernah dia tunjukkan pada orang lain sebelumnya. 

"..." 

Melihat dia seperti ini, saya mulai berpikir. 

Saya menyadari bahwa pria ini akan menunjukkan penampilan abnormal dari waktu ke 
waktu. Jika sesuatu menyebabkan dia tidak dapat berpikir dengan baik dan melaksanakan 
rencananya, dia akan mulai merasa frustrasi. 
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Banyak hal pasti telah terjadi, hal-hal yang membuat dia marah, hal-hal yang dia sesali, hal-
hal yang membuat dia depresi, dan hal-hal lain. 

Tapi Yuuji tidak pernah menjelaskan hal seperti itu kepada kami. Dia merasa kita tidak 
perlu tahu tentang mereka. Dengan kata lain... orang ini tidak pernah berpikir untuk 
membiarkan saya atau orang lain mendengarkan dia mengapa dia seperti ini, atau 
mendengar kami memberinya penghiburan. 

Itu yang diharapkan dari kita. Hubungan di antara kita tidak selembut itu. 

"Yuuji." 

"Ada apa, Aki --- GUAH!" 

Yuuji mengeluarkan suara aneh saat dia memukul tepat di wajahnya. 
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"Akihisa, kamu bajingan! Apa yang kamu lakukan tiba-tiba !? " 

Yuuji, yang menerima pukulan dariku, menggeram. 

"... Aku akan ...... menyelesaikan ini." 

"Apa!?" 

Yuuji mengeluarkan suara yang mengancam menanggapi kata-kataku. 

"Yah, maksudku, karena kamu sudah menyerah, Yuuji, inilah waktunya bagiku untuk 
menemukan cara untuk menerobos situasi saat ini." 

Saya menjawab kembali dengan nada, tidak menunjukkan kelemahan di sisi saya. 

"Maksudmu kau akan memikirkan cara?" 

Yuuji menyipitkan matanya padaku. Benar, aku memang mengatakan itu. 

"Bukankah ini kesempatan yang sempurna?" 

"Kesempatan, katamu? Apakah kamu idiot!? Omong kosong apa yang kamu katakan !? Kami 
tidak tahu harus kemana, dan kami tidak bisa mengharapkan bala bantuan. Menurutmu, 
peluang apa yang kita miliki di sini? " 

"Omong kosong apa yang kamu katakan sekarang? Jenderal tahun ke-3 tepat di depan kita, 
dan dia memiliki jumlah penjaga minimum bersamanya. Tidak akan ada kesempatan kedua 
bagi kita dalam situasi ini, kan? " 

"Berhentilah bercanda! Kami bahkan tidak bisa menembus 3-B di depan kami. Bagaimana 
Anda mengharapkan kami untuk mengalahkan jenderal yang duduk lebih dalam !? " 

Dia berbeda dari biasanya. Yuuji yang normal pasti akan berpikir dengan cara yang sama 
sepertiku. 

"Kamu salah Yuuji. Jika kita bisa menyelesaikan masalah ini, bukankah kesempatan untuk 
mengalahkan jenderal musuh di depan kita? Biasanya, ketika kelas lain harus mencoba 
melindungi 3-A terbaik mereka, kami tidak dapat melakukan apa-apa, tetapi jika hanya ada 
satu rintangan di depan kami di sini. Jika ini bukan kesempatan, apa kesempatan bagi 
Anda? " 

"..." 

Yuuji tidak bisa menjawab kata kataku. 

"...Dapatkah engkau melakukannya?" 

"Saya tidak tahu. Saya sedang berpikir sekarang. " 
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Aku terus memeras otak saat melihat-lihat ruang kelas 3-B. 

Yang bisa saya lihat hanyalah ruang kelas yang luas dan papan tulis besar. 

Ada orang-orang berkumpul di pintu masuk, sangat berbeda dari dalam kelas. 

Dan ada juga peralatan kelas atas, AC, yang belum pernah kami gunakan sebelumnya. 

"Anggota kami berkumpul di sini, mereka tidak tahu apa yang kami lakukan di kelas; 
mungkin, dalam hal ini... " 

"...Saya melihat. Karena Anda punya rencana, saya serahkan pada Anda. " 

Yuuji berencana untuk menjauh dariku saat aku masih berpikir keras. 

"Tunggu. Aku ingin kamu bergabung untuk rencana ini, Yuuji. Saya harap Anda dapat 
membantu saya. " 

Aku menghentikan Yuuji dan menatapnya dengan mata penuh percaya diri. 

☆ 

"Menurutku, Akihisa, kamu sedang berbicara tentang paket makanan ringan atau sumpit 
pembuangan yang kamu lihat di TV." 

"Mengerti. Terima kasih Hideyoshi. " 

Setelah mendengar saran dari Hideyoshi, yang membantu saya dalam hal ini, saya mulai 
memeriksa lemari dan meja di ruang kelas. Saya menemukan beberapa makanan ringan 
yang dibawa beberapa siswa 3-B, mungkin dari ruang kelas 3-A. Bagus sekali, di sini ada 
sumpit sekali pakai. Sekarang ini bisa berhasil! 

"Suhu tertinggi 29 ° C, ya...?" 

Saya menyetel AC ke suhu maksimumnya, dan mengalihkannya ke mode pemanas. Segera 
setelah itu, udara panas pengap bertiup melalui ventilasi AC. 

"Hah...? Apakah ada yang mendengar sesuatu...? " 

Hideyoshi kemudian menghitung momen ini dengan sempurna dan mengatakan kalimat 
yang menakutkan ini. 

Garis ini melewati semua orang, dan ada keheningan di sekeliling; Saya menggunakan 
kesempatan ini untuk menggosok bungkusan dan mematahkan beberapa sumpit gratis. 

Pach Pach... PAK! 

Semacam dering suara retak di sekitar kita. 
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Kedengarannya seperti suara yang dibuat saat api unggun dinyalakan. 

"O-oi oi... bukankah ini?" 

Seseorang di koridor bergumam dengan gugup. 

Setelah itu, saya dengan cepat menjatuhkan pembersih papan tulis ke kaki tempat 
kerumunan berkumpul. 

Dengan udara panas dari AC yang bertiup, asap putih mengepul. 

"""Api!?""" 

Aku tidak tahu siapa yang mengatakan ini lebih dulu, tapi lampu yang menyinari 
momentum kita menyebar. 

"Semua orang!" 

Saya memberikan sinyal kepada teman sekelas saya di kamar. 

Semua orang dari kelas F mengangguk dalam diam, dan kami keluar dari kelas sambil 
menggunakan keributan ini sebagai kesempatan. 

"Api? Semuanya, tolong minggir! " 

Para guru di dekatnya muncul dengan alat pemadam api di tangan. Itu tindak lanjut bagus 
yang belum diinisiasi dari mereka! Terima kasih! "Di sana akan berhasil. Silakan gunakan 
pemadam api! " 

Saya memanggil para guru yang memegang alat pemadam kebakaran. 

Beberapa detik kemudian, alat pemadam kebakaran mengeluarkan debu yang menari-nari, 
membentuk selubung asap yang menutupi pemandangan mereka. 

"Aki, pikiranmu masih licik seperti sebelumnya." 

"Tolong sebut ini mengetahui bagaimana beradaptasi dengan situasi." 

Saat Minami mengatakan ini, saya tiba-tiba teringat perang pemanggilan pertama yang 
kami alami, ketika kami menggunakan alat pemadam api. Saya pikir saya menyalahkan 
Minami saat itu dan melarikan diri. Nah, itu pasti berkesan. 

"Meski hampir ilegal, pihak kami tidak pernah meneriakkan 'tembak' sama sekali, jadi ini 
masih dalam aturan." 

Aku bisa mendengar suara Hideyoshi dari sampingnya. (S) dia benar-benar anggota kelas F, 
bisa memikirkannya seperti ini. 
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Kemudian. 

"Saya memberikan waktu untuk kita semua; Ayo pergi." 

"" "... (Mengangguk)" "" 

Setelah persiapan kita selesai, kita menyelinap melewati musuh di tengah-tengah asap dan 
mulai bergerak ke ruang kelas 3-C tempat markas musuh berada. 

Jika Takashiro-senpai melihat keributan ini dan keluar kemari, aku hanya perlu 
menggunakan gelang Yuuji untuk membuka lapangan dan bertarung. Kalau mata pelajaran 
kesehatannya, kami akan mengirimkan Muttsurini, sedangkan Himeji-san akan menangani 
mata pelajaran lainnya. Minami, Hideyoshi dan aku akan pergi untuk menang. Ini adalah 
rencana yang saya buat. 

"..." 

Aku melirik ke belakang untuk memastikan situasinya, dan melihat Yuuji mengikutiku 
sambil terlihat tidak peduli dengan ini. Strategi ini tidak akan berhasil dengan orang itu, 
jadi meskipun dia memiliki pikirannya sendiri, aku tidak bisa membiarkan dia bertindak 
sendiri. 

Aku mencari Takashiro-senpai diantara kerumunan di koridor... tidak. 

Dengan kata lain, dia masih harus berada di dalam kelas 3-C. Aku akan menagih seperti ini. 

Jika saya berbicara terlalu banyak di sini, saya akan mengungkapkan niat saya kepada 
orang-orang di sekitar kita, jadi saya tidak mengatakan target saya yang sebenarnya sambil 
terus pindah ke ruang kelas 3-C secara diam-diam. 

"---Apa --- situasi ini !?" 

"Bukankah --- kabur --- lebih---" 

"---Tunggu, Aki---! Situasinya --- bukan---! " 

Aku bisa mendengar semua orang menggumamkan sesuatu di tengah kepanikan ini. 

Kami mulai berpencar untuk mencegah lingkungan kami menemukan hal yang 
mencurigakan ini. 

Dan begitu saja, meskipun kami kehilangan sedikit waktu melawan orang-orang yang 
melawan kami, kami masih mencapai ruang kelas 3-C. 

Semuanya... bagus. Semuanya ada di dekat saya. Sekarang yang harus saya lakukan adalah 
menyerang dengan cepat. 
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"Ayo... ayo bertempur!" 

Tepat ketika saya menyatakan ini dan memasuki ruang kelas. 

"Tunggu, Aki! Ada yang tidak beres! " 

Minami mengejarku dan memperingatkanku. Eh...? Aneh? Dimana? 

"Bukankah kakak kelas itu seseorang yang mudah dibodohi? Dia masih tetap berada di 
dalam kelas bahkan dalam situasi seperti ini. " 

"Nona Himeji Mizuki dan yang lainnya, selamat datang." 

Suara ini datang dari kelas, mengganggu penjelasan Minami. 

Suara ini--- 

"Takashiro, senpai...!" 

Aku melihat sumber suara itu, dan melihat Takashiro-senpai, sedang duduk di kursi sambil 
melihat ke arah kami. 

"Halo, Yoshii Akihisa-kun. Ini pasti sore yang santai. " 

Dia tidak terlihat panik, sepertinya dia tidak berniat untuk melarikan diri, dan tidak 
menunjukkan tanda-tanda sedang bingung. Dia sepertinya tidak terkejut dengan fakta 
bahwa kita sama sekali di depannya. 

"Jadi kamu memasang jebakan kembali pada kami...?" 

"Ya, sayangnya untukmu." 

Takashiro-senpai mengatakan ini dengan suara yang menyedihkan. Sial...! 

"Yuuji! Dalam hal ini, ayo pergi--- " 

"Oh ya, saya akan menyarankan Anda untuk berhenti, Yoshii Akihisa-kun." 

Takashiro-senpai memperingatkan saya saat saya akan mengaktifkan lapangan dan 
menantangnya. 

"Karena jika Anda mengaktifkan bidang di sini, Anda akan kalah." 

Dia mengatakan ini saat dia melihat ke belakang kita. 

"Semuanya, tolong jangan tinggal di sana. Masuk." 

Tanpa disadari, Kogure-senpai dan yang terlihat seperti siswa 3-A lainnya berdiri disana. 
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"... Sepertinya kamu sudah membiarkan seorang guru siaga di sana sebelumnya..." 

Minami menggertakkan giginya saat dia bergumam. Sekarang kita tidak bisa menggunakan 
gelang itu untuk melawan mereka sekarang. 

Dalam hal ini, satu-satunya jalan bagi kami adalah eliminasi total. Selain itu, jika kami tidak 
menerima tantangan duel, kami akan dianggap melarikan diri dari pertempuran. 

Walaupun demikian, 

"Sekarang saya akhirnya bisa mengobrol dengan baik." 

Takashiro-senpai tidak memberikan indikasi untuk menyerang, tapi hanya tersenyum 
padaku. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia bisa mengobrol dengan benar sekarang? 

"Kata-kata konyol apa yang kamu ucapkan? Kita sedang berada di tengah perang 
pemanggilan di sini! " 

"Ya, saya tahu ini dengan sangat baik." 

Takashiro-senpai mengangguk kepada kami dengan sikap sok. 

"Tapi ada seseorang yang ingin saya ajak mengobrol tidak peduli apa yang hadir di sini." 

"-" 

Mendengar ini, Himeji-san yang berdiri di sampingku bergidik. 

Saya melihat. Jadi ini yang dimaksud Takashiro-senpai ketika dia berkata, "Aku sudah 
menyiapkan panggung untuk kita bicara"... dia benar-benar membawa kita ke sini. 

"Himeji-san, tolong mundur. Kita perlu menemukan cara untuk melarikan diri apa pun 
yang terjadi di sini. " 

"Dengan skenario yang saya buat sekarang, menurut Anda apakah saya akan membiarkan 
itu terjadi?" 

Takashiro-senpai mengatakan itu, berniat untuk membuat kita menyerah dalam melawan, 
dan melihat sekeliling kelas. 

Pintu keluar diblokir, sakelar diawasi, dan mereka tidak mengizinkan kami untuk 
mendekati jendela meskipun ini adalah lantai 4. Sepertinya Takashiro-senpai sudah cukup 
siap. 

Saat aku masih putus asa mencari jalan keluar, Takashiro-senpai berkata, "Tidak perlu 
terlalu berhati-hati. Hanya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Jika Anda 
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dapat menjawab saya dengan jujur, saya dapat membuat kesepakatan dengan Anda dan 
membebaskan semua orang yang hadir. " 

Dia akan membebaskan kita ke tempat aman bahkan setelah melakukan ini? Betapa 
bodohnya itu. 

"Sungguh menakjubkan memiliki orang lain menerima tindakan Anda ketika Anda 
melakukannya karena alasan pribadi seperti itu, senpai." 

"Begitulah adanya. Apa yang Anda katakan benar sekali. Saya perwakilan siswa, jadi yang 
lain mematuhi instruksi saya seperti yang mereka lakukan. Tindakan saya ini kemungkinan 
besar akan merusak kepercayaan semua orang terhadap saya. " 

"Kalau begitu, kenapa..." 

"Tapi bagiku, Nona Himeji Mizuki adalah seseorang yang benar-benar harus aku ajak 
bicara, seseorang yang harus kuambil risiko sebesar itu." 

Takashiro-senpai meletakkan tangannya di depan dadanya dan dengan tegas menyatakan. 

Setelah mendengar dia mengatakan kata-kata yang tegas, aku tidak bisa menahan 
kehilangan kata-kata. 

"Bagaimana menurut anda? Apakah Anda akhirnya bersedia mendengarkan saya sekarang, 
Nona Himeji Mizuki? " 

Takashiro-senpai mengajukan pertanyaan padaku, menanyakan apakah kita ingin dia 
mengirim kita ke ruang tahanan atau mendengarkan kata-katanya dengan suara lembut. 

"..." 

Tidak ada ruang untuk dipilih di sini, Himeji-san sepertinya mengatakan ini sambil 
menggigit bibir bawahnya. 

"...Apa yang ingin Anda katakan? Takashiro-senpai? " 

Dia terlihat sangat tidak senang saat dia melihat ke Takashiro-senpai dan mengatakan ini. 

"Aku sangat bersyukur akhirnya kamu tidak akan lari ke sini. Bisakah Anda mendengarkan 
apa yang saya katakan? " 

Takashiro-senpai menganggukkan kepalanya dengan sikap puas, dan berjalan menuju 
Himeji-san. 

Dia kemudian memegang tangannya, 

"Nona Himeji Mizuki. Aku suka kamu." 
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Dia membuat pengakuan yang tepat saat semua orang menatapku. 

"Mohon berada di sisiku. Aku pasti bisa memberimu kebahagiaan, dan aku akan 
membebaskanmu dari ruang kelas yang kotor dan rusak itu. " 

Takashiro-senpai terus mengatakan kalimat murahan seperti itu. 

"A-aku... sudah memiliki seseorang yang aku suka." 

"Tapi bisakah pria itu benar-benar memberimu kebahagiaan? Bisakah dia memberikan 
fasilitas terbaik untuk Anda? " 

"Kami hampir saja mendapatkan kelas A! Bahkan sekarang, kami bekerja keras--- " 

"Bekerja keras ini hanyalah tentang menempatkan Anda yang lembut di garis depan." 

Takashiro-senpai mengatakan ini sambil terus mendekati Himeji-san, dan kemudian 
menggunakan sapu tangan untuk menepuk kapur di wajahnya. 

"Metodenya terlalu kasar, dan itu salah. Jika ini aku, aku tidak akan membiarkanmu 
mengalami penderitaan seperti itu, dan aku akan membawamu ke lingkungan yang lebih 
baik. " 

Aku sudah tahu Himeji-san memiliki seseorang yang dia suka, jadi reaksinya sama sekali 
tidak mengejutkanku. 

"... Hanya itu yang ingin kamu katakan?" 

"Iya. Saya minta maaf karena telah meluangkan waktu Anda, tetapi saya ingin 
mengungkapkan cinta di hati saya kepada Anda apa pun yang terjadi. " 

Yang membuat saya terkejut adalah tindakan Takashiro-senpai. Tentu saja, aku sudah tahu, 
bahkan tanpa dia mengatakan sesuatu dengan jelas, bahwa Takashiro-senpai sangat 
menyukai Himeji-san, dan dia bersedia menanggung resiko seperti itu dan mengungkapkan 
cintanya padanya. Dari tindakannya, saya tahu betapa seriusnya dia saat mengatakan ini. 

Sejujurnya, saya merasa metode langsungnya juga sangat keren. 

"Takashiro-senpai, aku---" 

"Tidak apa-apa, Nona Mizuki. Masih banyak momen menunggu hubungan antara aku dan 
kamu. " 

Dia menyela kata-kata Himeji-san, menunjukkan senyum lembut di wajahnya. 

"...Maaf. Ayo pergi." 
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Himeji-san menyerah untuk mengatakan apapun saat dia menuju ke pintu masuk. Minami, 
Hideyoshi dan Muttsurini kemudian mengikutinya. 

"..." 

Yuuji menatap Takashiro-senpai sejenak sebelum keluar dari kelas juga. Mungkin dia 
mungkin mengerti tindakan Takashiro-senpai dari sudut pandangnya sendiri karena 
Kirishima-san. 

"Kamu tidak mengikuti mereka juga, Yoshii-kun? Anda tidak harus terlalu berhati-hati; Aku 
akan tetap berpihak padaku dan tidak akan menyakitimu di sini. " 

"Tentu saja saya akan. Jarang sekali Anda menunjukkan belas kasihan di sini. " 

"Ha ha ha. Saya merasa bahwa sikap jujur Anda adalah sebuah kebajikan. " 

"Namun, karena strategi yang saya pikirkan gagal, saya harus bertanggung jawab untuk 
melindungi mereka dari belakang." 

Dalam situasi ini, tidak peduli apa yang dikatakan musuh, saya tidak dapat menjamin 
bahwa mereka tidak akan menyerang segera setelah kami meninggalkan kelas. 

Selagi aku memikirkan hal ini, Takashiro-senpai nampak terkejut dan bertanya, "Mohon 
tunggu sebentar. Serangan barusan... bukankah sesuatu yang dipikirkan oleh Sakamoto-
kun? " 

"Eh? Kamu berpikir seperti itu?" 

"Iya. Itu adalah rencana yang berani yang tidak terpikirkan oleh siapa pun selain dia. " 

Apakah begitu? Jika Anda benar-benar memikirkannya seperti ini, itu adalah kesalahan 
besar. 

"Rencana ini adalah sesuatu yang saya pikirkan." 

"Apakah begitu? Saya minta maaf untuk ini. " 

Takashiro-senpai membungkuk, dan kemudian bergumam sambil melihat wajahku, 
"Ngomong-ngomong, Yoshii-kun, sungguh mengejutkan bagiku kamu memiliki cara 
berpikir yang unik seperti Sakamoto-kun." 

"Tidak, bukan itu masalahnya." 

Kamu tidak perlu begitu rendah hati. 

"Ini tidak rendah hati." 

"Tapi untuk bisa berpikir seperti Sakamoto-kun---" 
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"Jika pria itu benar-benar memikirkan strategi, kamu tidak akan bisa berdiri di sini seperti 
ini, senpai." 

"............ Oh?" 

Mendengar kata-kataku, Takashiro-senpai menyipitkan matanya. 

"Itu benar-benar pepatah yang dilebih-lebihkan." 

Karena apa yang saya katakan adalah kebenaran. 

Saya mengatakan apa yang sebenarnya saya pikirkan. 

Saat ini, strategiku tidak bisa menandingi Takashiro-senpai. Tingkat perencanaan yang 
saya miliki sekarang tidak akan mampu mengalahkannya. 

Tetapi bahkan jika saya tidak bisa, orang itu pasti bisa melakukannya. Orang itu pasti bisa 
melakukan sesuatu yang tidak bisa saya lakukan, orang itu memiliki banyak hal yang tidak 
saya miliki --- karena dia adalah seseorang yang saya kagumi. 

"Betapa malangnya. Jika kaulah yang benar-benar membuat strategi, aku ingin tahu apakah 
Sakamoto-kun sudah menyerah pada keinginan untuk menang sekarang? " 

Takashiro-senpai menunjukkan tatapan mengejek di matanya. 

"Tolong jangan khawatir. Saya akan memberinya metode serba guna untuk memperbaiki 
pesawat TV yang diwariskan sejak zaman Jepang kuno. " 

Aku akan menendang punggung itu yang tidak bergerak maju. Saya akan menggunakan 
metode paling efektif yang dapat saya pikirkan sekarang. Setelah itu, tidak ada ruang 
bagiku untuk ikut campur. 

Biasanya, metode kekerasan itu akan menyebabkan televisi rusak, tahu? 

"Akankah, aku bertanya-tanya? Dari apa yang saya lihat, membiarkan kami bebas di sini 
akan membuat Anda menyesali ini selama sisa hidup Anda, senpai? " 

Setelah mendengar pernyataan saya, Takashiro-senpai menjawab saya dengan senyuman 
santai. 

"Apakah begitu? Saya sangat menantikannya. " 

Dalam situasi ini, senyum Takashiro-senpai tidak akan goyah. Tapi saya mengatakan apa 
yang saya inginkan, dan tidak ada artinya bagi saya untuk tetap di sini "Permisi sekarang." 

"Ya, selamat tinggal, Yoshii Akihisa-kun." 

Saya berbalik untuk meninggalkan kelas. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Saya memasuki koridor, tiba di tangga, dan menemukan Hideyoshi mengawasi setiap 
musuh yang bersembunyi di bawah. 

"Jadi Akihisa? Kamu lambat di sini. Apa yang Takashiro katakan padamu? " 

Hideyoshi kembali menatapku dan bertanya, 

"Nn, sedikit. Dia memberitahuku bahwa metodeku masih jauh lebih tercela dibandingkan 
dengan Yuuji. " 

"Jika itu belum cukup, apalagi..." 

"Bagaimanapun juga, aku memiliki hati yang murni dan polos. Sepertinya itu batas saya. " 

"... Apa yang menyebabkanmu mengatakan itu?" 

Serius. 

Mereka tampaknya menertawakannya seolah-olah itu lelucon, tapi saya sangat serius di 
sini... 

"Hah? Ngomong-ngomong, di mana Yuuji? " 

Aku bisa melihat Himeji-san di peron tangga, mengamati situasi di bawah, tapi aku masih 
tidak melihat Yuuji di sekitar sini. 

"Adapun Yuuji, dia seharusnya ada di belakang... eh, apa yang terjadi disini? Bukankah dia 
di sana? " 

"Hm?" 

Sekarang setelah ini disebutkan, aku berbalik, dan menemukan Yuuji berdiri di depanku 
tanpa sepengetahuanku. 

"Yuuji, kamu terlambat. Apakah Anda melihat sesuatu yang aneh? " 

"..." 

Bahkan dengan Hideyoshi memintanya, Yuuji terus turun tanpa berkata-kata. Apa itu? Dia 
terlihat sedikit... 

"Ada apa denganmu, Yuuji?" 

Saya sedikit khawatir, dan menundukkan kepala untuk melihat ekspresinya. Lalu... 

"Ku... kuku..." 

"Yu-Yuuji...?" 
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"HA HA HA...! HAHAHAHA!!!" 

Yuuji kembali meletakkan tangannya di wajahnya dan mulai tertawa, seperti saat sebelum 
kami pergi menyerang. Apa yang sedang terjadi!? 
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"Saya tidak bahagia... benar-benar tidak bahagia sekarang. Untuk berpikir bahwa saya 
masih bisa tetap diam setelah dipukuli oleh seseorang. " 

Yuuji tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang tidak jelas. A-apa dia baik-baik saja...? 

"Menyedihkan. Aku benar-benar sangat tidak bahagia sekarang. Saya tidak pernah berpikir 
saya --- sebenarnya dipandang sebagai level yang sama dengan Anda di sini. " 

Yuuji mengabaikan kekhawatiranku saat dia mengatakan frustrasi dari dalam hatinya, dan 
mulai tertawa karena suatu alasan. 

"Itu benar sekali. Saya satu-satunya yang dapat menangani seluruh situasi dalam kesulitan 
ini, bukan Anda, alih-alih orang itu. Bahkan jika kalian tidak bisa melakukannya, saya pasti 
bisa melakukannya. " 

Yuuji berhenti tertawa dan bergumam, 

"Ada apa dengan diriku ini, mendorong tanggung jawabku kepada orang lain hanya setelah 
beberapa kerugian? Ini adalah situasi di mana aku harus menjadi orang yang melangkah 
lebih dari orang lain, kan !? " 

Dia mengatakan itu, dan tiba-tiba meraih wajahnya. A-apa !? Apa yang sedang terjadi!? 

"Sakamoto. Apa sebenarnya kamu...? " 

"Ah, bukan apa-apa... maaf. Sepertinya saya linglung setelah mengurangi dosis barusan. " 

Yuuji menjawab kekhawatiran Minami dan mengangkat kepalanya yang selama ini 
menunduk. 

Matanya yang melihat ke atas --- kembali menunjukkan kekuatan yang dia miliki 
sebelumnya. 

Apa yang sedang terjadi? Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan orang ini. 

"Ayo pergi semuanya! Keributan barusan belum mereda! Ayo gunakan kesempatan ini 
untuk kabur dari gedung baru! " 

Itu suara arogan yang datang dari dalam dirinya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang 
terjadi... tapi yah, itu pasti terdengar seperti bakat biasanya sekarang, kan? 

"Yuuji, biarpun kamu bilang begitu, bagaimana sebenarnya kita bisa kabur dari sini?" 

"Ya. Kakak kelas 3-B yang baru saja dievakuasi harus segera kembali, kan? " 

"... Kita akan bertemu di jalan." 
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"Pertama, kita akan bertemu dengan orang-orang kelas F di bawah. Kita akan membahas 
strateginya di sana! " 

Yuuji bergegas menuruni tangga dan dengan gesit menuju ke markas sementara tempat 
kita baru saja masuk. Sepertinya dia punya pikiran sendiri. Aku akan percaya padanya dan 
mengikutinya. 

Teman sekelas F kami, yang mengevakuasi para senior dan memahami kebenaran setelah 
memasuki ruang kelas 2-B, sedang menunggu kami di sana. 

"Ah! Bagaimana situasinya, Yoshii !? Bagaimana tepatnya itu gagal !? " 

"Lagipula itu adalah strategi yang kau pikirkan! Kami sudah tahu itu akan gagal! " 

"Pokoknya, kita perlu berkumpul kembali di suatu tempat---" 

"" "---Sakamoto !!" "" 

Tatapan semua orang secara alami tertuju pada Yuuji. 

... Ngomong-ngomong, apakah ini benar-benar mengingat bahwa strategiku akan gagal? 

"Oi Sakamoto! Apa yang kita lakukan!?" 

"Kita akan benar-benar dimusnahkan kalau terus begini!" 

"Baik! Serahkan padaku! Kami akan segera meninggalkan kelas ini! Semuanya, kabur dari 
gedung baru! " 

"Kabur, katamu !? Apakah kamu idiot!?" 

"Masih ada orang 3-B dalam perjalanan, dasar tolol!" 

"Jika mereka sudah selesai bertemu, mungkin ada kelas tahun ke-3 lainnya, kamu bajingan!" 

"Aku sudah tahu ini! Tolong percayalah padaku dan terus maju dengan berani! " 

Menghadapi pertanyaan dan omelan dari semua orang, Yuuji membuat respon formal. 

Setelah melihat jawaban Yuuji dengan tatapan percaya diri, 

"" "Dimengerti!" "" 

Mereka keluar dari kelas dan lari menuruni tangga. 

"Mizuki, ayo bertahan!" 

"Iya!" 
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"Tidak, kami akan tetap sedikit tertinggal dari yang lain. Jangan terlalu jauh dariku. " 

Yuuji menghentikan Himeji-san dan Minami yang berniat untuk keluar, dan kami terus 
bergerak maju sementara berada sedikit di belakang semua orang di kelas kami yang 
menyerang. 

Dan setelah berjalan ke depan sebentar, 

"Kalian benar-benar punya nyali untuk menipu kami di sini...!" 

"Lebih baik kau bersiap di sini, bajingan tahun kedua!" 

"Jangan berani-berani berpikir kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup...!" 

Seperti yang kami harapkan. Anggota 3-B bertemu dengan rekan kelas F kami saat kami 
kembali ke tingkat pertama. 

"Sakamoto, apa yang kita lakukan sekarang !?" 

"Sudah waktunya bagi kita untuk mendengar strategimu!" 

Saya bisa mendengar suara penuh harap dari semua orang di kelas kami. 

"OH! DENGARKAN, KAMU! " 

Yuuji menghadap mereka, 

"---SEMUA KAU HARUS BERTEMU SAMPAI KEMATIAN DI SINI." 

Dan katakan ini pada mereka. 

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

"Maaf! Tidak ada rencana sejak awal! Tolong bantu bertindak sebagai umpan bagi 
beberapa dari kami untuk melarikan diri; Aku akan membiarkan kalian memutuskan 
bagaimana melindungi dirimu sendiri! Menantikan untuk melihat Anda bertarung sampai 
akhir yang pahit! " 

"""KAMU! ANDA LEBIH BAIK INGAT INI, ANDA BASTARRRRDDD !!! " " 

"DIAM! AKU TIDAK AKAN TUNJUKKAN MERCY KEPADA MEREKA YANG MEMANGGIL 
SAYA IDIOT, DIMWIT, BASTARD! " 

I-Itu yang terburuk...! Apa yang saya lakukan sangat curang, tapi operasi ini sendiri sama 
hina seperti bagaimana Nemoto-kun meninggalkan kami. Benar-benar tercela. Karena itu, 
kami bertukar penghinaan dan melawan masalah menyelamatkan dan mengkhianati rekan 
kami. 
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Dengan kata lain, semuanya seperti biasa. 

"Benar, kita akhirnya bisa menangani ini berkat pengorbanan semua orang! Semua orang 
harus pergi ke halaman! " 

"Yuuji, menyerang tidak masalah, tapi bagaimana kita bisa menembus tahun ke-3 di 
halaman!" 

"Cari wilayah pendidikan kesehatan, dan hancurkan sana dengan menggunakan kekuatan 
Muttsurini! Jika dia melemah, Himeji dan aku akan maju! " 

Kamu yakin itu cukup? 

"Jika keadaan menjadi lebih buruk, aku akan mengkhianati beberapa orang lain!" 

Yuuji mengatakan ini sambil menunjuk teman sekelas kita yang membuat pengorbanan 
yang mulia. Meskipun dia tidak bisa menggunakannya terlalu banyak secara berurutan, dan 
tidak bisa mempertahankan ini dalam waktu lama, tapi kita mungkin bisa menerobos 
dengan kekuatan gelang itu. 

"Lalu setelah bertemu dengan tim utama?" 

"Saya harus terlebih dahulu mengetahui kekuatan pertempuran dari tahun kedua. Untuk 
itu, keberadaan Nemoto menjadi penghalang. " 

"Fm fm. Secara detail, tolong? " 

" Orang mati tidak bisa bicara. " 

"Wahhh..." 

Bagaimana orang ini bisa mengatakan kalimat yang begitu mengerikan? 

"Baiklah, lihat aku sekarang. Sepertinya proses berpikir saya menjadi jauh lebih tajam 
selama saya fokus pada studi saya. " 

"..." 

Saya merasa ada begitu banyak hal yang dapat saya perdebatkan di sini, tetapi yang terbaik 
bagi saya adalah tetap diam. 

"Tidak perlu khawatir dengan hal-hal sepele seperti hak vokal atau kerja sama. Jika tidak 
ada yang mau menerima saya, saya akan membuat mereka menuruti saya, apakah itu 
dengan ancaman atau pembunuhan. Ini adalah saya --- modus operandi kelas F kami. " 

Yuuji menyatakan ini sambil terus berlari, tanpa ada tanda-tanda keraguan di matanya lagi. 
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Volume 11 Chapter 9 

Pertanyaan Kesembilan 
Mohon jawab pertanyaan berikut. 

Sebutkan nama kompleks dalam gambar. 

Jawaban Himeji Mizuki: 

"Paradichlorobenzene"[27] 

Komentar Guru: 

Jawaban yang benar. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

Paramiporobenben. 

Komentar Guru: 

Saya merasa bahwa saya melihat beberapa permainan telepon di sini. 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

Ditampar di bagian belakang oleh papa.[28] 

Komentar Guru. 

Saya merasa bahwa saya sedang melihat akhir dari beberapa permainan telepon di sini. 
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Kami berlari keluar dari gedung sekolah baru, dengan Muttsurini memimpin, Himeji-san 
dan Yuuji berikutnya, Hideyoshi dan Minami, dan aku di belakang. 

"Mengerti! Ini wilayah Pendidikan Kesehatan! " 

"Baik! Aku serahkan padamu, Muttsurini! " 

"... Dimengerti." 
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Saat Muttsurini menginjakkan kaki ke lapangan, "... Panggil", dia berkata dengan lembut 
dan memanggil makhluk panggilannya. 

Dan saat dia menunggu musuh berayun, 

"Awas --- Wooh!" ' 

DONK! Gedebuk keras berdering, dan barisan musuh dihancurkan sekaligus. 

"Eh? Apa yang terjadi!?" 

Monster yang dipanggil dan pengontrolnya muncul dari dalam barisan musuh yang hancur. 

"Menemukan Anda! Muttsurini! " 

"... Kudou Aiko... !?" 

Orang yang membuka jalan tepat di depan kita adalah ahli pendidikan kesehatan yang 
nomor dua setelah Muttsurini, Kudou Aiko. 

"Sakamoto-kun! Disini!" 

"Kudou? Kenapa kamu ada di sini !? " 

"Saya akan menjelaskannya nanti! Cepat! " 

"O-oke!" 

Kami semua berlari melalui jalur yang Kudou-san buka untuk kami. 

Dan kemudian, ada 2 anggota kelas A lainnya di jalur yang kami tuju. 

"Senang sekali kalian baik-baik saja, Yoshii-kun." 

"Baik! Cepat lari! " 

"Kubo-kun! Kinoshita-san! " 

Tiga orang yang memiliki nilai tinggi bahkan di antara tahun kedua ada di sini untuk 
membantu kami. Ini pasti meyakinkan! 

"Ayo pergi, Muttsurini-kun! Kami membuka jalan di sini! " 

"... Dimengerti." 

2-A, Kudou Aiko, Pendidikan Kesehatan, 513 poin. 

Dan 
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2-F, Tsuchiya Kouta, Pendidikan Kesehatan, 621 poin. 

Skor luar biasa keduanya ditampilkan. 

Makhluk panggil Kudou-san dan Muttsurini membuka jalan di depan kami, sementara 
Kubo-kun dan Kinoshita-san berada di sisi mendukung kami. Dalam formasi ini, kami 
memiliki kemampuan penetrasi yang tidak bisa dihentikan. 

"Sepertinya kita bisa menerobos sini!" 

"Baik! Kubo-kun, Kudou-san, Kinoshita-san, terima kasih telah membantu kami! " 

Berkat bantuan mereka bertiga kami mungkin bisa menembus lapangan dengan mudah. 
Musuh jauh lebih sedikit dari yang kami harapkan. 

Saat aku memikirkan hal ini, Kinoshita-san, yang berlari di samping kita, berkata, "Tidak! 
Kami yang membutuhkan bantuan di sini! " 

"Eh?" 

Bukankah kita yang diselamatkan? 

"Kinoshita, situasi yang kamu katakan ini, apakah ada hubungannya dengan formasi musuh 
sekarang?" 

"... Ya, prez---" 

Prez, seperti di Kirishima-san? Bagaimana dengan Kirishima-san? 

"Prez bersikeras 'Aku akan bertindak sebagai umpan, tolong pergi dan selamatkan kelas F', 
dan tidak akan mendengarkan siapa pun sama sekali...!" 

"Tunggu! Bukankah ini pembalikan prioritas di sini !? " 

Kami hanya satu kelompok di sini, dan Kirishima-san adalah jendralnya. Jelas sekali, kami 
bertarung agar Kirishima-san tidak dikalahkan oleh musuh, tapi dia datang ke garis depan 
untuk menyelamatkan kami. Pasti ada yang salah dengan ini. 

"Yoshii-kun. Kirishima-san tidak akan mendengarkan kita apapun yang kita katakan. " 

"Iya. Itu sebabnya... tolong yakinkan Prez! " 

☆ 

"Cukup membuatnya lelah." 

"Setelah kita mengalahkannya, pertempuran ini akan berakhir!" 
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"Hanya butuh pukulan terakhir! Memanggil!" 

(Sastra) 

2-A, Kirishima Shouko, Geografi, 162 poin 

Vs 

3-A Kanefuji Asuka, Sejarah Dunia, 142 poin 

Dan 

3-C, Beppu Aki, Geografi, 102 poin. 

Dan 

3-C, Onda Toshio, Sejarah Jepang 119 poin. 

"... Aku... tidak akan... kalah...!" 

3 Summoned Beast melewati garis pertahanan kami, dan menyerang Summon Beast 
Kirishima-san. 

Dia menghindari serangan pedang pertama, menangkis tombak kedua yang ditusuk dengan 
pedangnya, "... Uu...!" 

Dia tidak bisa menghindari dodge kapak ke-3, dan kehilangan keseimbangan. 

"Kena kau-" 

"Memanggil!" 

2-F, Yoshii Akihisa, Sejarah Jepang, 237 poin 

Vs 

3-C, Onda Toshio, Sejarah Dunia, 12 poin.[29] 

"... Yo... shii...?" 

"Apa yang kamu lakukan di sini, Kirishima-san !?" 

Serangan saya berhasil mengejar tepat pada waktunya. 

"Terima kasih, Yoshii-kun. Izinkan saya untuk mengambil alih sini. Tolong cepat dan 
mundur dengan Kirishima-san --- panggil. " 

"Mengerti! Ayo pergi, Kirishima-san! " 
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Dengan Kubo-kun mengambil alih diriku, aku menggunakan celah ini untuk dengan paksa 
meraih tangan Kirishima-san dan menariknya pergi. 

"Bagus, Akihisa!" 

"Mundur ke gedung sekolah tua seperti ini!" 

Setelah itu, Hideyoshi dan Minami mengikuti kami di samping, memperkuat formasi kami. 
Tidak ada tanda-tanda musuh di sekitar kita, dan sekarang kita berhasil menghindari krisis 
ini --- meskipun ini yang saya pikirkan, "... Aku... masih bisa bertarung." 

Tapi Kirishima-san mengayunkan tanganku dan berhenti. 

"Apa yang kamu katakan sekarang, Kirishima-san !? Jika Anda kalah di sini, semuanya akan 
berakhir! Bukankah kamu seharusnya menunggu di tempat yang lebih aman? " 

"Ya, Prez! Kami mengikuti perintahmu dan menyelamatkan Sakamoto-kun dan yang 
lainnya. Sudah cukup kan? Tolong jangan katakan hal-hal keras kepala seperti itu! " 

Sementara Kinoshita-san dan aku masih berusaha untuk membawanya kembali ke gedung 
sekolah lama, Kirishima-san hanya menundukkan kepalanya pada kami dan berkata, "... 
Aku, masih bisa bertarung." 

Apa yang Anda maksud dengan bisa terus berjuang? Meskipun Anda memiliki skor yang 
cukup... 

"... Setidaknya aku harus mengalahkan kelas B dan menyeimbangkan kekuatan bertarung 
kita. 

Setelah mengatakan ini, Kirishima-san terus dengan keras kepala menuju ke garis depan, 
dan segera dimarahi oleh Kinoshita-san. 

"Prez! Cukup-" 

Kinoshita-san mengeluarkan suara yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia sudah 
mencapai batasnya. 

"... Karena, jika aku tidak melakukan itu...!" 

Tapi, dibandingkan dengan suara Kinoshita-san, 

"... Jika aku tidak melakukan itu, Yuuji tidak akan mengatakan bahwa dia mencintaiku...!" 

Suara lemah Kirishima-san terasa lebih mengejutkan karena suatu alasan. 

"Kirishima... san...?" 

Mau tak mau aku melihat ekspresinya. 
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"... Dia bilang dia akan memberi Koyama jawaban, setelah perang pemanggilan ... saat 
janjinya denganku tidak lagi berlaku ..." 

Kirishima-san menundukkan kepalanya saat dia mengatakan ini. Air mata besar seperti 
manik terlihat di matanya. 

Mendengar nama Yuuji dan Koyama-san, aku teringat postur Koyama-san saat dia 
mendekati Yuuji sambil berkata 'Aku suka orang pintar'. 

Dalam pikiranku, aku mencoba memikirkan kenapa Kirishima-san menangis. 

Yuuji membuat respon tertentu pada Koyama-san yang mendekatinya, dan itu akan terjadi 
setelah perang pemanggilan berakhir, begitu janjinya untuk pergi bersama Kirishima-san 
berakhir, Dengan kata lain, Yuuji benar-benar bebas. 

Begitu dia mendapatkan kebebasannya, dia akan menanggapi pengakuan itu. Setelah 
mendengar ini, ada satu kesimpulan yang bisa dibuat dengan mudah. 

"... Aku sudah tahu kalau Yuuji tidak memilihku, tapi Koyama..." 

Jadi, Kirishima-san pasti berpikir, 'Yuuji ikut serta dalam perang pemanggilan ini untuk 
memutuskanku dan pergi dengan Koyama'. 

"... Dalam hal ini, setidaknya aku harus... hanya sekali, membuatnya mengatakan bahwa dia 
mencintaiku...!" 

Kirishima-san terus mengeluarkan air matanya dan menetes ke lantai. 

Dalam pikiranku, alasan kenapa Kirishima-san bertindak begitu impulsif akhirnya muncul 
di pikiranku. 

Kirishima-san berpikir bahwa Yuuji akan meninggalkannya --- jadi dia ingin mendengar 
Yuuji mengatakan padanya bahwa dia mencintainya sekali, bahkan sampai akhir; dia 
bekerja keras untuk tujuan ini. 

"Sakamoto..." 

"Sakamoto-kun..." 

Minami dan Himeji-san, yang ada di dekatnya, pasti sudah mendapat gambaran kasar 
kenapa ini terjadi, dan berbalik untuk berbicara dengan Yuuji. 

Ini adalah kasus perasaan pribadi; tidak ada cara untuk memaksa seseorang mengatakan 
bahwa dia mencintai seseorang. Selain itu, hanya orang tersebut yang tahu apakah cinta itu 
benar-benar ada. Bahkan jika itu diucapkan dengan perasaan yang salah, itu hanya akan 
menyebabkan kerusakan di kedua sisi. 
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Tetapi bahkan dengan sedikit perasaan itu, dia secara alami berharap untuk mendengarnya 
secara pribadi mengatakan ini. Bahkan jika keinginan ini tidak dapat dipenuhi, dia 
berharap mendapatkan balasan. 

"Yuuji." 

Aku juga memanggil Yuuji. 

"... Ah, ya." 

Yuuji mengangguk sedikit sebagai jawaban. 

Lalu, dia perlahan berjalan ke Kirishima-san, dan berkata dengan suara tenang, "Shouko." 

"..................... Un." 

"Aku punya rencana. Tolong beri saya otoritas. " 

"""APA!!!???""" 

Setelah mendengar kata-kata ini yang membuat kita meragukan telinga kita, semua orang 
yang hadir melebarkan mata mereka. 

"Tahan di sana, Sakamoto! Berhentilah bersikap sombong di sini! " 

"Ya! Tidakkah kamu menganggap Prez sangat menyedihkan di sini !? " 

"Sakamoto-kun! Ini terlalu banyak! Aku benar-benar tidak percaya kamu akan melakukan 
ini! " 

"Bahkan aku tidak bisa menerimanya sekarang!" 

Gadis-gadis itu mengeluarkan keberatan yang kuat pada Yuuji. Ini yang diharapkan; dia 
benar-benar manusia yang paling rendah karena mengatakan hal seperti itu setelah apa 
yang terjadi barusan. 

"Aku salah tentangmu, Sakamoto! Jika Anda membencinya sejauh ini, Anda seharusnya 
mengatakannya sejak awal! Kamu masih ragu-ragu bahkan saat ini! " 

"Prez! Lupakan saja bajingan terburuk dari yang terburuk ini! Ada banyak pria baik di 
dunia ini! " 

"Sakamoto-kun! Cepat, ubah kata-katamu dan minta maaf! " 

"Sakamoto-kun, kamu benar-benar yang terburuk!" 

Gadis-gadis itu terus memarahinya dengan kasar. 
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Menanggapi panggilan menyalahkan ini, Yuuji hanya menggunakan suara uniknya yang 
jelas dan menggeram dengan tegas. 

"Serius, kalian terlalu menyebalkan!" 

Dia sepertinya melampiaskan frustrasinya untuk waktu yang lama. 

Dan kemudian, Yuuji terus berkata seolah-olah dia sedang melindungi sesuatu yang paling 
penting baginya. 

"Saya sudah menunggu selama 6 tahun penuh! Tidak bisakah aku menyelesaikan 
pengakuan ini sesuai dengan rencanaku !!? " 

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

Setelah mendengar kata-kata ini dari Yuuji, semua orang yang hadir melebarkan matanya 
lagi. 

Menunggu selama 6 tahun...? Selesai sesuai rencanaku...? 

Aku mengulangi kata-kata Yuuji dalam pikiranku dan mencernanya dengan hati-hati. 

Setelah memikirkannya sebentar, akhirnya aku memahami keseluruhan situasinya. 

Ah, begitu. Jadi begitulah adanya. 

"... .Pfft... Ahahaha!" 

"A-Akihisa, ada apa denganmu !? Apa yang lucu tentang ini !? " 

"Ah, maaf maaf." 

Sekarang ini menjelaskan banyak hal; mengapa Yuuji tidak mau mengaku pada Kirishima-
san sampai sekarang, mengapa dia tidak mengatakan bahwa dia tidak suka atau benci 
padanya. 

Tidak ada yang besar. Yuuji sudah memikirkan bagaimana dia akan mengaku padanya, jadi 
meskipun dia harus berbohong padanya, dia tetap tidak ingin mengatakan kata 'suka' saat 
ini. 

Setelah aku, Himeji-san dan yang lainnya mulai memahami situasinya juga. 

"" "... (Poof)" "" 

Mereka mungkin merasa canggung di sini karena wajah mereka mulai memerah. Un un. 
Entah kenapa, tapi entah kenapa, hal-hal seperti itu dari orang yang kita kenal membuat 
kita malu. Saya memahaminya dengan sangat baik. 
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"Saya melihat. Jadi kamu juga punya sisi manis, Yuuji? " 

"... Romantis." 

"Diam! Siapa yang romantis di sini !? Aku akan membunuhmu!" 

Sementara Hideyoshi dan Muttsurini terlihat menikmati saat mereka mengejek Yuuji, Yuuji 
yang benar-benar berwajah merah menggeram pada mereka. 

Ya ampun. Kupikir aku mengerti Yuuji ini dengan sangat baik, tapi aku sangat terkejut dia 
memiliki sisi seperti itu padanya. 

Dan setelah mengetahui sisi ini, saya dapat melihat lebih banyak hal. 

"Kubilang, Yuuji. Apakah Anda memiliki gagasan bahwa 'laki-laki harus menjadi orang yang 
mengaku'? " 

"... Apa yang kamu coba lakukan?" 

"Tidak ada sama sekali. Hanya saja aku mulai samar-samar mengerti kenapa kau begitu 
bersikeras melakukan perang pemanggilan melawan Kirishima-san sekarang. " 

"... Ugh...!" 

Sepertinya saya di sini. 

Kami memiliki perang pemanggilan melawan kelas A pada awalnya karena alasan lain. 
Setelah gagal dalam pertempuran itu, Yuuji tidak punya pilihan, dan akhirnya berpacaran 
dengan Kirishima-san. 

Dan kemudian, setelah menghabiskan setengah tahun bersama, pria itu pasti sudah 
mendapatkan jawaban yang jelas di benaknya. 

Sehingga, 

"Anda tidak menginginkan hubungan seperti itu, tetapi mulai membangun hubungan baru 
dari sisi Anda?" 

"Fm... itulah kenapa Yuuji ingin memenangkan perang pemanggilan. Dia ingin 
mendapatkan kembali kertas putih itu dalam janjinya, kan? " 

"... Seberapa tidak langsung." 

"Akihisaaaaaa !! Kamu mengatakan begitu banyak hal yang tidak perlu di sini... !! " 

"Ini... itu bersendawa, Yuuji...!" 
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Yuuji tiba-tiba menempatkanku di chokehold bertenaga penuh. Haha, begitu! Tidak heran 
dia tidak ingin menjelaskan detailnya sekarang! 

"---I-sepertinya masalahnya, kan, Kirishima-san?" 

Aku mengalihkan topik ke Kirishima-san, yang belum menunjukkan respon apapun sampai 
sekarang. 

Dan kemudian, Kirishima-san, yang berdiri di tempatnya, menundukkan kepalanya. 

"...Aku sangat menyesal..." 

Matanya mengeluarkan air mata yang besar lagi. Eh !? Mengapa!? 

"Aku... maaf...!... Ini, salahku... karena melakukan ini...!" 

Kirishima-san tidak mengeluarkan air mata kebahagiaan, tapi air mata kesedihan di 
hatinya saat dia mulai meminta maaf. 

"Ki-Kirishima-san. Kenapa kamu menangis!?" 

Saya tidak tahu mengapa dia menangis, dan tidak bisa tidak panik. 

Dan dia terus menangis di depan kami seperti ini. 

"... Karena... jika ini terus berlanjut, kita akan kalah...! Semuanya... bekerja keras, tapi karena 
aku...! " 

Saya segera memahami semuanya dalam satu baris ini. Sepertinya Kirishima-san 
menyalahkan dirinya sendiri atas bagaimana perang pemanggilan ini menjadi seperti ini. 

"... Maaf... Maaf...!" 

Dia terus menangis saat dia meminta maaf. 

Yuuji menepuk kepala Kirishima-san saat dia seperti ini, dan berkata, "Tidak apa-apa, 
serahkan saja padaku." 
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Wajahnya menunjukkan senyum percaya diri yang membuat semua orang lega saat melihat 
ini. 

"... Yuuji..." 

"Karena aku tahu kamu telah bekerja keras." 

"... Yuuji...!" 

Bagi Kirishima-san saat ini, mungkin tidak ada yang lebih bisa diandalkan selain ini. 

"Heh... itu agak keren, Yuuji." 

"Diam. Saya selalu keren. " 

Yuuji menjawab penggalianku dengan penggaliannya sendiri. Ya ya, begitulah, ya? 

"Jadi sekarang, bagaimana kita melanjutkan pertempuran ini?" 

"Tidak apa. Kali ini akan sama sebelumnya. Mari kita balikkan situasi yang tidak 
menguntungkan ini sekaligus. Kami akan melakukan apa yang selalu kami lakukan, 
sesederhana itu. " 

"Kata-kata yang bagus di sana. Kami selalu berhasil menang hampir di sini, Anda tahu? " 

"Hah, itu sebabnya kamu ada di sini untuk membantu menghindari kegagalan, kan kawan?" 

Betulkah. Nada bagus apa ini? Dia selalu berusaha untuk menjilat orang lain seperti ini 
ketika dia merasa nyaman. 

"Biar kukatakan ini dulu, Yuuji. Ini bukan untukmu, tapi untuk Kirishima-san. " 

"Itu sangat bagus. Aku akan sangat muak jika kamu mengatakan bahwa kamu berjuang 
demi aku. " 

Hari pertama perang pemanggilan melawan tahun ke-3 adalah kekalahan kami. 

Tapi luar biasa, tidak ada kegelisahan yang tersisa di hati kami sama sekali. 
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Volume 11 Chapter 10 - Afterword 

Catatan Penulis 
Saya sangat ingin berterima kasih kepada semua pembaca yang telah mengambil buku ini. 
Saya penulis cerita ini, Inoue Kenji. 

Serial ini sedikit unik karena penamaan cerpennya, jadi saat menulis kata penutup, aku 
akan berpikir 'volume apa ini', lalu menghitungnya lagi. Saya tidak pernah menyangka 
volume ini adalah volume ke-16, 16! Mungkin Baka Test sebagai sebuah seri memiliki umur 
yang cukup panjang. Saya sangat ingin berterima kasih kepada para pembaca yang telah 
menemani saya begitu lama dengan sepenuh hati. Terima kasih banyak. 

Izinkan saya mengesampingkan kata-kata sopan yang kurang kreatif. Kali ini, izinkan saya 
untuk mengunjungi kembali masa lalu dan menulis sesuatu secara acak di kata penutup 
saya lagi. 

Setiap kali saya melihat kata penutup dari seri ini, saya pikir saya selalu menyesali bahwa 
"Saya tidak memiliki cukup halaman untuk kata penutup '. 

Ada banyak hal yang ingin saya tulis, tetapi tidak cukup ruang. 

Ada banyak hal yang ingin saya gambarkan kepada semua orang, tetapi saya tidak dapat 
mengungkapkannya secara memadai. 

Kebencian, kesedihan, penyesalan, saya selalu memiliki hal-hal seperti itu ketika saya 
memikirkan hal ini. 

Namun, kali ini tidak ada masalah seperti itu. Sedikit yang saya punya untuk ini adalah dua 
halaman, dan kali ini, saya mendapatkan 11 halaman! Minimal 2 halaman hingga 11 
halaman, itu lebih dari 5 kali! Jika saya menggunakan persentase di sini, itu adalah 
peningkatan 450%! Ini sungguh luar biasa! Saya dapat melakukan apa pun yang saya 
inginkan dengan ruang yang begitu besar! Ahh, serius... 

Apakah, saya, tidak, merasa, ini, ini, terlalu banyak? 

Aku memikirkannya seperti ini lagi... dengan kata lain, aku harus bersyukur jika hanya 7-8 
halaman... tidak semuanya bisa berjalan lancar untukku, ya? 

Di samping catatan, tentang bagaimana jumlah halaman penutup untuk Tes Baka 
ditentukan, seperti ini, 

① Karena masalah pencetakan, jumlah halaman buku Bunko harus kelipatan 32. Setelah 
menghitung cerita utama, ilustrasi dan isi lainnya, nomor kelipatan terkecil adalah jumlah 
halaman untuk volume. ② Sebuah buku kemudian dibuat nyata, dan kami menghitung 
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jumlah halaman dari cerita utama yang dimodifikasi. ③ Setelah kita menghitung halaman 
yang tersisa, bagian yang tersisa digunakan untuk kata penutup. 

Menggunakan volume ini misalnya, cerita, ilustrasi, halaman konten, halaman hak cipta, 
dan yang lainnya berjumlah 277 halaman. Kelipatan terkecil dari 32 yang dapat memuat 
semua ini adalah 288 halaman, dan jumlah halaman untuk volume 11 ditetapkan pada 288. 
11 halaman yang tersisa ini menjadi jumlah halaman yang dapat saya gunakan untuk 
volume ini. 

Dengan kata lain, mengenai apa yang terjadi sekarang... peningkatan dan penurunan 
jumlah halaman penutup adalah kesalahan saya. Ilustrasi dan isinya sepertinya tidak akan 
menambah jumlah halaman secara keseluruhan, jadi jika saya harus mengeluh, saya harus 
melakukannya sendiri. Bodoh ini! Aku sangat menyesal. 

Juga, secara teoritis ada situasi di mana saya dapat memiliki 31 halaman untuk kata 
penutup, tetapi dalam hal ini, saya dapat menulis cerita pendek di sini. Pada saat itu, saya 
mungkin ingin mengisi halaman dalam format cerita pendek seperti, "Aku dan Anak-Anak 
dan Binatang yang Dipanggil", "Aku dan Keraguan dan Kebanggaan Manusia", "Aku dan 
Jepang dan Bahasa yang Tidak Aku Kenal" , "Saya seorang penulis dan ada terlalu banyak 
halaman untuk kata penutup". Mungkin itu wajar secara tak terduga --- tidak. Topik 
terakhir jelas tidak cocok. 

Jika saya harus mengatakan, 

"Pahlawan Kebajikan, Liu Bei Xuan De!" 

"Pahlawan Kesetiaan, Guan Yu Yun Chang!" 

"Pahlawan keberanian, Zhang Fei Yi De!"[30] 

"Akan meminta maaf setelah menebang pohon! George Washington! " 

Ia hanya merasa bahwa ada sesuatu yang tidak dapat dikaitkan sama sekali dengan yang 
lain; harus ada pengekangan. Saya juga harus memastikan bahwa kata penutup 31 halaman 
tidak berakhir seperti itu. 

Izinkan saya untuk mengesampingkan pembicaraan acak seperti itu untuk saat ini. Kali ini, 
saya mungkin akan memperkenalkan kembali tema yang saya lupa perkenalkan di penutup 
volume 6.5 --- tidak, dihilangkan karena nomor halaman. Temanya adalah--- 

'Inoue Kenji Vs Moving Company Onee-san --  Tolong izinkan saya untuk menjelaskan isi 
kotak ' 

Itu adalah tema yang umum, jadi saya tidak merasa terharu atau emosional di sini; itu 
adalah topik yang sangat normal. Jika Anda merasa ini membuang-buang waktu, silakan 
buka 4 halaman lagi; akan lebih baik, dan juga keputusan yang tepat, untuk menikmati 
ilustrasi Haga-san, karena waktu terbatas. 
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Adapun bagi mereka yang ingin melanjutkan membaca... saya minta maaf. Tolong terus 
bersabar untuk sementara waktu. 

Baiklah, ini mungkin terjadi lebih dari 3 tahun yang lalu. Saat itu, saya harus pindah rumah 
karena harus bekerja. 

Pindah rumah... itu adalah pekerjaan yang membosankan dan memakan waktu. Waktu dan 
tenaga yang dibutuhkan sangat berat bagi saya, yang telah bekerja dari pagi hingga malam 
di kantor, langsung tidur setelah sampai di rumah, dan menghabiskan seluruh waktu luang 
saya untuk bermain game novel ringan. 

Saya berharap untuk menyelesaikannya dalam waktu sesingkat mungkin, dan ketika saya 
memikirkan hal ini, saya menemukan ada opsi 'menangani semuanya' di buletin 
pengangkutan. Tawarannya adalah mereka akan datang ke kamar untuk berkemas, 
membongkar semuanya setelah sampai di sana, dan meletakkan semuanya di tempatnya. 
Sederhananya, saya hanya perlu melihat. Ini adalah set yang dapat dikatakan untuk 
melayani saya, dan saya membuat permintaan ini tanpa basa-basi. 

Jadi, pada hari pindah rumah. 

Setelah membersihkan kamar saya, saya mengikuti instruksi yang diberikan oleh 
perusahaan pengangkutan, dan menunggu para pekerja datang tanpa melakukan apapun. 

(Apakah ada hal memalukan yang bisa dilihat? Mungkin sebaiknya aku mengemasnya 
sendiri dan meminta mereka untuk memindahkan barang-barang itu...) 

Aku sempat berpikir seperti itu, tapi sudah terlambat. Saya hanya bisa mempersiapkan diri. 
" 

Setelah menunggu beberapa saat, alarm bel pintu menandakan kedatangan para pekerja. 

Pekerja (pemimpin): "Tolong jaga kami hari ini." 

Saya: "Tolong jaga saya" 

Sepertinya ada tiga dari mereka yang membantu, dua pria dan seorang wanita. Heh... jadi 
ada pekerja perempuan di sebuah perusahaan angkutan... Saya kira di sana hanya ada laki-
laki karena akan membutuhkan tenaga kerja manual... 

Pemimpin mengabaikan rasa penasaran saya ini dan terus memberikan instruksi yang jelas 
dengan jelas. 

Pemimpin: "○○ -kun dan saya akan bertanggung jawab atas benda-benda besar. △ △ -san 
akan bertanggung jawab atas pengepakan. " 

Pekerja onii-san dan onee-san: "Oke." " 
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Dan mereka mulai melakukan pekerjaan mereka sendiri. Begitu, dua pria bertugas 
memindahkan lemari es dan furnitur besar lainnya, sedangkan wanita bertugas 
memindahkan kotak cadangan lainnya? Saya kira ini adalah delegasi tugas. 

Kedua pria itu mulai mengeluarkan lemari es dan mesin cuci. Eh, sepertinya tidak tepat 
bagiku untuk hanya melihat mereka melakukan ini; Aku harus melakukan sesuatu. 

Tetapi bahkan jika saya mengatakannya, saya mungkin akan menyebabkan masalah bagi 
mereka jika saya membantu memindahkan perabotan besar juga. 

Jadi, saya memutuskan untuk membantu onee-san mengemasi barang-barang saya. 

Onee-san: "... (Sasasa)" 

Onee-san itu diam-diam memindahkan buku-buku di rak buku ke dalam kotak. Saya pikir 
saya harus membantu di sini, jadi, saya mengambil kotak lain dan mengemas buku saya. 

Dan kemudian, setelah membereskan rak buku, saya hendak pindah ke rak buku 
berikutnya. 

Onee-san: "..." 

Saya menemukan bahwa onee-san berhenti sejenak. 

Apa itu tadi, 

'Buku-H yang digambar oleh banyak ilustrator yang saya tahu (perlu dibuat mosaik). " 

Onee-san: "...... (Gos... gos...)" 

Tidak tidak tidak tidak, bukan itu masalahnya. Anda salah. Ini semua dikirim oleh orang 
lain atau dibeli oleh teman, mereka bukan antar saya... Maafkan saya. Sebenarnya, saya 
sangat mencintai mereka! 

Onee-san mengabaikan perasaanku sepenuhnya dan memasukkan buku-buku itu dengan 
rapi ke dalam kotak. Kemudian, gerakannya berhenti sejenak. 

'Baka ke Tesuto ke Shoukanjuu X Banyak Salinan 

Baka ke Tesuto ke Shoukanjuu Volume 2 X Banyak Salinan 

Baka ke Tesuto ke Shoukanjuu Volume 3 X Banyak Salinan 

Baka ke Tesuto ke Shoukanjuu Volume (dan seterusnya) X Banyak Salinan ' 

Ada beberapa salinan dari volume yang sama yang ditumpuk bersama. Onee-san ini pasti 
berpikir, "Seberapa besar kamu menyukai serial ini?" 
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Bukan itu masalahnya. Ini adalah buku-buku yang diberikan kepada penulis sebagai hadiah 
wajib. Tentu saja saya tidak akan mengulangi kesalahan bodoh yang sama dengan membeli 
buku yang saya beli sebelumnya berkali-kali. 

Saya terus melakukan pekerjaan saya tanpa mengatakan alasan seperti itu. 

Kali ini, dia pindah ke seri lainnya, dan kemudian, ada buku di sana juga, 

'Baka ke Tesuto ke Shoukanjuu (Edisi Korea) X Banyak Salinan 

↑ 

(Edisi Cina) X Banyak Salinan 

↑ 

(Edisi Taiwan) X Banyak Salinan dll... ' 

Jadi saya katakan, sebenarnya bukan itu masalahnya. Tidak mungkin bagi saya untuk 
membeli versi bahasa yang berbeda dari buku yang sama selain membeli banyak salinan 
dari buku yang sama. Ini juga diberikan kepada penulis. 

Saya mungkin bisa menjelaskan banyak hal jika saya bisa mengubah topik, tetapi dia hanya 
terus bekerja dalam diam, mungkin karena pekerjaannya mengharuskan dia untuk tidak 
berbicara. Dalam situasi ini, saya hanya bisa mengumpulkan keberanian dan mencoba 
berbicara dengannya. 

Tepat ketika saya hendak mengambil keputusan, saya melihat beberapa hal ditempatkan di 
sudut ruangan. 

'Cheongsam dan pakaian olahraga dan celana pof'. 

Ah. Sudah berakhir. Tidak ada ruang bagiku untuk membuat alasan. 

Sisa hadiah yang diberikan kepada saya selama pesta akhir tahun perusahaan, hadiah yang 
saya terima dari pembaca sebagai lelucon (saya kira?), Buku-buku pujian yang diberikan 
kepada penulis semuanya ditempatkan di dalam ruangan. Faktanya adalah saya hanya 
seorang penulis novel ringan biasa, tapi ini adalah fakta... tapi saya ingin tahu apakah ada 
yang akan menyadarinya. Bahkan aku, yang mengetahui kebenarannya, "Ah, un... 
sepertinya kamu mengalami cukup banyak stres..." mungkin akan memiliki respon seperti 
itu setelah melihat ruangan ini. 

Pada akhirnya, saya menyerah untuk menjelaskan, dan pemindahan rumah selesai dalam 
keheningan saat kami melanjutkan pekerjaan yang canggung ini. Aku sama sekali tidak 
berniat mengetahui apa yang akan dikatakan onee-san itu kepada dua pekerja lainnya 
dalam perjalanan kembali dengan truk. 
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Dan begitulah adanya, semua yang berniat pindah rumah. Ketika Anda memilih perusahaan 
angkutan yang bertanggung jawab untuk menangani sesuatu, Anda tidak akan melakukan 
apa-apa, dan Anda akan menghabiskan waktu yang cukup canggung untuk bekerja, jadi 
harap perhatikan. Sejujurnya, suasana canggung itu benar-benar membuatku gelisah... 

Dan setelah penjelasan tentang pelajaran yang sangat umum yang saya pelajari dalam 
hidup saya, halaman-halaman itu segera terisi. Sungguh, siapa yang mengeluh karena 
halamannya terlalu banyak? 

Bagaimanapun, izinkan saya untuk memasukkan ucapan terima kasih biasa saya. 

Kepada Haga-san yang bertanggung jawab atas ilustrator, saya sangat senang sebagai 
pembaca melihat tiga karakter muncul di sampul kali ini! Juga, SD[31] Miharu dan ilustrasi 
warna Shouko di halaman 8 begitu memesona, membuatku bahagia di sini. Terima kasih 
telah menjagaku setiap volume. 

Editor-in-charge K-sama, saya tidak dapat menyelesaikan skrip asli saya dalam jangka 
waktu, tetapi berkat kerja keras Anda penerbitannya tidak tertunda. Aku hanya bisa 
menundukkan kepalaku dan menunjukkan rasa hormat pada profilmu itu, memeras setiap 
ons kekuatan dan kemauan, melawan kelelahan dan stres, menggunakan mata kabur dan 
tangan gemetarmu untuk menyelesaikan naskah. Saya sangat menyesal, dan sangat 
berterima kasih. 

Kepada Kagaya-san yang bertanggung jawab atas desain, terima kasih karena selalu 
memberikan desain judul dan gambar yang cantik untuk soal tes, halaman konten, dan 
penjelasannya. Berkat pekerjaanmu, Kagaya-san, aku bisa mencoba segala macam hal. 
Tolong terus jaga aku di masa depan. 

Kepada semua orang yang terlibat dalam anime, manga, kolaborasi, dan edisi khusus, saya 
dengan tulus berterima kasih karena telah merawat saya. Saya sangat menyesal tidak dapat 
berkontribusi banyak... 

Dan untuk semua pembaca! Saya hanya dapat mengatakan beberapa hal yang biasa, tetapi 
saya sangat bersyukur bahwa Anda semua dapat terus mendukung saya seperti ini. Selain 
surat dan surat penggemar yang tak terhitung jumlahnya, saya sebenarnya menerima 
beberapa cokelat kekasih untuk Muttsurini. Saya sangat bersyukur untuk itu. Ngomong-
ngomong, Muttsurini sangat populer di kalangan wanita karena alasan tertentu. Ketika 
serial ini dimulai, saya mulai merasa kasihan padanya, berpikir, "Orang ini hanya mesum, 
jadi pembaca wanita kemungkinan besar akan membencinya ...". Pada akhirnya, semuanya 
berakhir seperti ini. Kembalikan semua simpati yang saya miliki untuk mereka! Juga, yang 
menindaklanjutinya dalam hal popularitas adalah Hideyoshi. Namun ini adalah apa yang 
saya harapkan. Saya dengan tulus berterima kasih atas semua dukungan dari semua orang. 

Dan terakhir, saya akan menyebutkan sedikit tentang jilid berikutnya, 
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Ini masih belum final, tapi jika berhasil, saya harap volume berikutnya adalah volume 
terakhir dari seri utama. Seperti apa akhir cerita ini, saya akan senang jika Anda bisa 
menyaksikannya sampai akhir. 

Di samping catatan, pendahuluan di jilid sebelumnya disajikan sebagai 'episode terakhir', 
dan alasannya adalah ada kemungkinan besar saya tidak bisa mengompres semua konten 
menjadi satu volume seperti saat akhirnya. Saya awalnya merencanakan seri utama untuk 
10 volume terakhir, tetapi saya tidak dapat memampatkan volume ke-8, dan sebagai 
hasilnya menambahkan volume lain. Saya tidak bisa mengakhirinya di jilid ke-10, jadi saya 
harus menambah jilid lain, membentuk 12 jilid sekaligus. Saya tidak berpikir rencananya 
akan menyimpang lebih banyak lagi... ya, mungkin, seharusnya, mungkin. Pada saat ini, 
akan sangat keren jika saya dapat melanjutkan seperti yang saya rencanakan... tetapi sulit 
untuk membuat semuanya berjalan seperti yang saya inginkan, seperti jumlah halaman 
kata penutup. 

Baik-baik saja maka. Saya sangat bersyukur bahwa semua pembaca masih bisa membaca 
kata penutup yang panjang setelah teks utama. Saat ini, saya sangat berharap bisa bertemu 
lagi dengan semua orang di panggung Baka Test. 

 

Catatan 

1. ↑ Mereka yang tidak terbiasa dengan tiga kerajaan, kerajaan tersebut adalah 
Wei (魏), Shu (蜀), dan Wu (呉). Romanisasi yang diberikan di sini adalah cara 

pengucapan bahasa Jepang. 

2. ↑ Jawabannya menggunakan hiragana, bukan kanji 

3. ↑ Kureshi (呉 市). 呉 di sini dibaca sebagai Kure 

4. ↑本 望 -- Ambisi untuk waktu yang lama. Homo -- dibaca sebagai ほ ん も う 

5. ↑ Ujian Pusat Nasional untuk Penerimaan Universitas, ujian standar di Jepang (
大学 入 試 セ ン タ ー 試 験). Ini setara dengan ujian masuk perguruan tinggi / 

universitas nasional. Subjek tes adalah PKn, Geografi dan Sejarah, Jepang, Sains, 
Matematika, dan Bahasa Asing. Pahamilah bahwa Pendidikan Kesehatan 
bukanlah mata pelajaran yang diuji. 

6. ↑ Dokumen asli adalah terjemahan dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris, jadi 
saya akan membalikkannya di sini. Jawabannya adalah 中堅 手, chuukente. 

7. ↑ Sama seperti di atas, jawabannya adalah 中心, chuushin 

8. ↑ Penulis dengan baik hati meninggalkan bagian ini dalam cerita. 
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9. ↑ Situs web urusan sipil Jepang: http://www.daijien.com/ 

10. ↑ Tindakan reorganisasi administratif di abad ke-8. 

11. ↑ Sebenarnya, jawabannya adalah Daijō-kan, 太 政 官 (dewan penguasa) dan 

Jingi-kan, 神祇 官 (pendeta Shinto) 

12. ↑班 田 収受 法, Sebuah sistem yang dimulai pada abad ke-7, berdasarkan Sistem 

Equal-field China. Tanah tersebut dipinjamkan kepada masyarakat berdasarkan 
jenis kelamin, umur dan prestasi. Tanah tersebut dialokasikan setiap enam 
tahun sekali, dan jika pemilik tanah meninggal, tanah tersebut diambil alih oleh 
negara. 

13. ↑ Pada dasarnya, teknik pernapasan yang digunakan untuk melahirkan ... 

14. ↑ Saya pernah tinggal di Prefektur Kagawa 

15. ↑ Prefektur Kagawa terkenal dengan Udonnya. 

16. ↑ Miharu mengambil 'rou' dari yarou '野 郎' (Semua anak baik tidak boleh 

mencoba ini, oke?) Dan bagian pertama dari nama keluarga Yuuji 'saka' untuk 
membentuk yang ini. 

17. ↑ Catatan, istilah ini biasanya hanya diperuntukkan bagi perempuan. Demi 
privasi mereka, saya akan menolak berkomentar lebih lanjut tentang masalah 
ini. 

18. ↑ Istilah aslinya adalah 盛 り の つ い た ( Saka rinotsuitaya rou ) 

19. ↑板 ば さ み di sini berarti terjebak di tengah, tetapi saya mengubahnya menjadi 

dilema di luar konteks. Jawaban yang benar di tempat kosong adalah '板', yang 

berarti papan, yang mengarah ke lelucon nanti. 

20. ↑ Akihisa memberikan jawabannya sebagai 洗濯 板, papan cuci 

21. ↑ Kouta memberikan jawabannya sebagai 洗濯, cuci 

22. ↑ Miki memberikan jawabannya sebagai タ チ. Saya ... tidak akan menjelaskan 

lelucon di sini. 

23. ↑ '裁 ち ば さ み' 

24. ↑ Onegai (お 願 い) artinya tolong, ngomong-ngomong. 

25. ↑自暴自棄 
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26. ↑ Tidak ada jawaban lain. Orang-orang menyerah untuk menjawab 

27. ↑ Atau 1,4-Dicholorobenzene 

28. ↑パ パ ニ オ シ リ ペ ン ペ ン 

29. ↑ Saya tahu ini kelihatannya aneh mengapa orang yang sama dapat mengubah 
topik pembicaraan begitu cepat, tapi begitulah teks yang diberikan 

30. ↑ Romansa Tiga Kerajaan. 

31. ↑ Super-Cacat 
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