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"... Maafkan aku, Yuuji." 

"Ada apa, Shouko? Mengapa Anda meminta maaf? " 

"... Karena aku tidak pernah mempercayaimu, Yuuji." 

"Jangan terlalu khawatir tentang hal kecil itu." 

"...Maaf." 

"Jangan minta maaf, oke? Aku salah karena tetap diam sampai sekarang. " 

"...Baik." 

"Benar, lalu lupakan semuanya." 

"... Ya, aku akan melupakan semuanya, jadi---" 

"Hm?" 
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"... Jadi, bagaimana kamu bisa mengungkapkan perasaanmu padaku sejak awal, Yuuji? 
Ceritakan tentang itu suatu hari nanti. " 

"ACK !? SIAPA YANG AKAN KATAKAN HAL TERSEBUT KEPADA ANDA !!? " 

"... Tidak apa-apa. Aku akan selalu percaya dan menunggumu. " 

"Tidak tidak Tidak! Bahkan jika Anda menunggu --- s " 

"... Bukankah kamu mengatakan akan memberitahuku setelah memenangkan perang 
pemanggilan ini?" 

"..." 

"Jadi, karena aku sangat mencintaimu, Yuuji, kamu harus kembali dengan kemenangan, 
oke?" 

"...... Bukankah kalimat darimu itu terlalu hina, Shouko?" 

"... Un." 

"Kamu ingin aku berbicara dengan sedikit paksaan?" 

"... Un." 

"Aku benar-benar dipandang rendah." 

"... Un." 

"......... Aku akan memberitahumu lagi ketika aku merasa seperti itu lain kali." 

"... Aku akan selalu menunggumu." 

Pertanyaan Kesepuluh 
Mohon jawab pertanyaan berikut. 

"Magnesium digunakan untuk membuat panci masak yang mampu menahan panas dan 
bobot yang lebih ringan, namun ada masalah saat memasak. Apa masalah yang terjadi di 
sini? Juga, nyatakan paduan yang dapat menggantikan magnesium. " 

Jawaban Kirishima Shouko: 

"Masalah: Magnesium bereaksi keras dengan oksigen begitu bertemu api, dan 
menyebabkan bahaya. 

Paduan: Baja Tahan Karat " 
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Komentar Guru: 

Jawaban yang benar. Baja tahan karat adalah paduan yang mencakup nikel dan kromium. 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

"Masalah: Tidak ada kompor yang tersedia." 

Komentar Guru. 

Bisakah kamu tidak menambahkan api padanya, meskipun itu api unggun atau 
semacamnya? 

Jawaban Yoshii Akihisa:  

"Paduan: Paduan dalam waktu dekat (sangat tahan panas)" 

Komentar Guru: 

Anda salah besar jika menurut Anda menambahkan kata-kata dalam waktu dekat dapat 
menambah realisme di sini. 
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"MATI-!!" 

"Woahh !? Itu berbahaya! " 

Saya menggunakan semua kekuatan saya untuk mengeksekusi "Chopping Right"[1] , hanya 
untuk dilewatkan. Tch! Insting bajingan itu masih bagus! 
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Setelah kita bertemu dengan Kirishima-san dengan selamat, pertama-tama kita kembali ke 
kampus sekolah lama untuk memastikan keselamatan kita, menyerah pada beberapa 
medan perang, dan mengurangi pertempuran. Segera setelah semuanya tenang, bel sekolah 
berbunyi, dan hari pertama perang pemanggilan kita melawan tahun ketiga berakhir. 

Dengan kata lain, sekarang sepulang sekolah... tidak ada masalah jika aku menyingkirkan 
Yuuji sekarang! 

Ayo pergi, Muttsurini. 

"...Tidak ada masalah." 

Karena itu, Yuuji hanya memiliki dua tangan, dan jika Muttsurini dan aku menyerang, dia 
tidak mungkin bertahan lama. 

Tapi tepat sebelum Muttsurini dan aku bersiap untuk menyerang Yuuji, Ya ampun, 
Hideyoshi bergumam sambil berdiri dan menghentikan kami. 

"Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak mengerti perasaanmu, tapi kalian berdua 
harus berhenti." 

"Eh? Kenapa kamu menghentikan kami, Hideyoshi? " 

"... ??? (Berkedip) " 

"Kenapa kalian menatapku dengan tatapan polos dan ekspresi bingung...?" 

Karena hanya Yuuji yang mengobrol dengan Kirishima-san itu. Tidak mungkin kita bisa 
meninggalkannya sendirian tanpa ○○ dan ×% dia, tahu? 

"Kalian ... kalian sudah menyalakan apinya, tapi bukankah kalian terlalu tulus di sana?" 

Yuuji memulihkan posturnya saat dia berkata dengan hampa. 

Memang benar kamilah yang menyuruh Yuuji untuk mengungkapkan perasaannya kepada 
Kirishima-san. 

Namun, 

"Aku tidak pernah mengatakan bahwa kamu boleh memiliki kebahagiaan seperti itu, Yuuji" 

"Kalau begitu, apa yang kamu ingin aku katakan?" 

Mengenai apa yang harus saya katakan, saya hanya bisa menjawab dengan cara ini. 

"Setelah kamu mengaku pada Kirishima-san dan menenangkannya, tolaklah." 

"Aku akan sangat malu jika itu benar-benar terjadi..." 
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Kurasa itu situasi yang tepat untuk Yuuji. 

"Serius. Saya masih harus merencanakan strategi untuk besok, jadi jangan ganggu saya 
sekarang. " 

Yuuji berbalik dan merangkum kekuatan bertarung saat ini di buku catatan. Yah... karena 
dia bilang begitu, aku seharusnya tidak menghalangi jalannya. 

Saat Yuuji dan aku saling bertukar pukulan, gadis-gadis itu berdiri di sekitar tanpa kami 
sadari, terlihat malu. 

"Erm... Sakamoto, maaf soal itu. Kami hanya mengatakan apa yang kami inginkan tanpa 
mengetahui apa yang Anda pikirkan. " 

"Kami benar-benar minta maaf, Sakamoto-kun." 

Minami dan Himeji-san menundukkan kepala. 

"Maaf soal itu, Sakamoto." 

"Kami minta maaf soal itu, Sakamoto. Kami terlalu keras. " 

Kudou-san menyatukan tangannya, terlihat sangat menyesal, sementara Kinoshita-san 
sedikit membuang muka saat dia meminta maaf. 

"Hal kecil seperti itu tidak penting. Saya tidak keberatan sama sekali. " 

Menanggapi permintaan maaf ini, Yuuji hanya melambaikan tangannya dengan kesal. 

"Selain itu, lupakan semua yang terjadi jika kamu merasa tidak enak tentang ini. Saya akan 
sangat berterima kasih tentang itu. " 

"" "Itu tidak mungkin (kamu tahu)!" "" 

"Kalian..." 

Tapi tentu saja. Tidak ada yang bisa melupakan kejadian yang begitu mengejutkan bahkan 
jika mereka mau. 

"Hubunganmu akan semakin meningkat sebelum kita melupakannya, bukan?" 

"Tentu saja ~ Prez terlihat sama seperti biasanya, bukan?" 

"Ya. Dan kami tidak punya alasan untuk menghentikan kalian berdua. " 

"Betul sekali. Setelah itu..." 

"Tolong jangan lihat aku dengan mata itu, oke?" 
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Itu benar. Kirishima-san tidak perlu dikatakan lagi, tapi begitu dia mengerti bahwa Yuuji 
tidak membencinya, hanya ada satu hasil tersisa untuk mereka berdua. 

"Begitukah... Yuuji, kamu akan menikah setelah perang (pemanggilan) ini...?" 

"Oi, hentikan. Bukankah itu bendera kematian yang biasa terlihat di film atau semacamnya? 
" 

Ini adalah akhir yang menyentuh, mati setelah menyampaikan perasaannya kepada 
kekasihnya. 

Kirishima-san mendengarkan kami, dan tidak terlihat percaya diri saat dia berbicara 
dengan Yuuji dengan ragu-ragu. 

"... Erm, Yuuji, apa kamu ingin pergi ke Balai Kota bersama setelah ini...?" 

"Tidak mungkin!" 

Sepertinya Kirishima-san ingin menggunakan surat permintaan nikah yang dia simpan 
untuk sementara waktu. 

"... Jadi itu tidak baik, bagaimanapun juga...? ' 

"Tentu saja tidak. Aku masih ada pekerjaan setelah ini. Aku tidak mungkin pergi denganmu. 
" 

"..." 

Setelah mendengar kata-kata ini dari Yuuji, Kirishima-san menurunkan matanya, terlihat 
sangat murung. 

Sehingga, 

"...Betul sekali. Aku tidak mempercayai Yuuji, aku melakukan sesuatu yang sangat keras 
kepala. Aku tidak bisa keluar dengan Yuuji... " 

"AKU TIDAK BERARTI KELUAR!" 

Sepertinya Kirishima-san merasa sangat bersalah karena meragukan Yuuji barusan karena 
suaranya terdengar kurang semarak dari biasanya. 

Dan Yuuji mungkin juga merasa seperti ini, mungkin? Dia menggaruk kepalanya, dan 
mengikuti, "Kebaikan. Saya tidak bermaksud begitu! Aku hanya mengatakan bahwa aku 
tidak akan pergi ke Balai Kota bersamamu, oke !? " 

Kirishima-san mendengar ini, mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Yuuji, dan 
bertanya, "... Artinya 'pacaran' tidak apa-apa?" 
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"..." 

Betapa indahnya counter. 

Yuuji tidak bisa berkata apa-apa untuk saat ini, dan meraih bahuku sambil berusaha 
melepaskan diri dari tatapan Kirishima-san. 

"O-Oh, Akihisa! Sekarang saatnya pergi ke rumah Anda untuk merevisi sejarah Jepang, 
bukan? Kita harus cepat kembali dan merevisi! " 

"Aku baik-baik saja, Yuuji! Aku bisa bekerja keras sendiri, kau tahu? " 

"Apa? Tidak perlu terlalu bijaksana! Poin Anda sangat diperlukan untuk perubahan haluan 
kami mulai sekarang! " 

Tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa Yuuji sangat berhati-hati dengan 
seberapa cepat dia mengubah topik pembicaraan, tapi jujur saja, sangat kejam jika Yuuji 
mengaku di depan semua orang pada saat ini. 

Di samping catatan, sementara apa yang Yuuji katakan untuk mengubah topik barusan 
mungkin tampak untuk pertunjukan, tapi itu adalah kebenarannya. Dia telah membantu 
saya merevisi sejarah Jepang saya setelah perang kita melawan kelas A terputus. 

"...Saya mengerti. Dalam hal ini, saya akan bertahan. " 

Kirishima-san dengan sigap menjawab, yang membuatku terkejut, dan aku tidak bisa tidak 
bertanya, "Eh? Kirishima-san? Kamu yakin?" 

Satu hal yang diharapkan Kirishima-san akhirnya terjadi setelah 10 tahun. Tidak apa-apa 
untuk menikmati sedikit saat ini, bukan? 

"... Tidak apa-apa. Saya menyebabkan banyak masalah selama perang pemanggilan. Itu 
yang diharapkan bagiku untuk bertahan. " 

"Hm... kurasa tidak apa-apa jika Kirishima-san berkata begitu..." 

Ini sudah sepulang sekolah. Tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. 

"... Dan aku telah memutuskan untuk tidak cemas." 

"? Tidak ingin cemas? " 

"...Iya." 

Kirishima-san menganggukkan kepalanya sedikit. 

"... Karena aku percaya pada Yuuji." 
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Dia tersenyum saat mengatakan itu, terlihat sedikit malu. 

"...(Tendangan)" 

"Itu menyakitkan! Apa yang kamu lakukan, Akihisa !? " 

"...(Tendangan)" 

"Muttsurini juga !?" 

Itu adalah pajak kebahagiaan. 

Tendangan ini saja tidak cukup untuk membayarnya, tapi aku akan membiarkannya seperti 
hari ini berdasarkan senyuman Kirishima-san. 

"Ngomong-ngomong, ide apa yang kamu punya untuk perang pemanggilan terpenting, 
Sakamoto-kun?" 

Kinoshita-san yang serius mengubah topik pembicaraan dan menanyakan hal ini pada 
Yuuji. 

Karena Kirishima-san mengatakan bahwa dia akan menanggung ini untuk saat ini, lebih 
baik aku berhenti menggoda Yuuji dan fokus pada perang pemanggilan. 

"Tentu saja." 

Yuuji langsung menjawab pertanyaan Kinoshita-san. 

"Mungkin sedikit terlalu banyak datang dari saya ketika saya belum menemukan ide apa 
pun ... tetapi apakah itu benar-benar baik-baik saja?" 

"... Kami kehilangan banyak kekuatan." 

Kudou-san dan Kirishima-san terlihat gelisah saat mereka memberikan tatapan suram, tapi 
Yuuji menjawab mereka, sepertinya ingin meredakan kecemasan mereka. 

"Tidak ada masalah sama sekali, kan?" 

"Yah, kalau Yuuji bilang begitu, artinya tidak ada masalah, kan?" 

"Pikirkan tentang situasi kita terakhir kali, perbedaan dalam kekuatan pertempuran jauh 
lebih buruk saat kita bertarung melawanmu kelas A." 

"...Sama seperti biasanya." 

"Ya. Saya pikir pertempuran sebenarnya dimulai di sini. " 

"Kami tidak akan rugi jika begitu saja." 
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Kami kelas F, kami sudah terbiasa dengan rintangan yang begitu besar. Saya bahkan 
berpikir bahwa kami tidak dapat bertarung dengan kekuatan kami yang sebenarnya karena 
kami memulai pada garis yang sama dengan musuh kami. 

"Begitulah adanya. Apakah kamu sedikit lebih lega sekarang? " 

Yuuji berkata sambil melihat. 

"Bagaimana saya mengatakannya? Kalian benar-benar luar biasa dalam beberapa hal. " 

"Kamu lebih bersemangat saat kamu dirugikan ~" 

"... Seberapa andal." 

Sebuah kelas mulai tertawa, terlihat geli dengan ini. 

"Kalau begitu, kita akan mengikuti instruksi Sakamoto-kun." 

"Baik. Beri tahu kami apa yang Anda butuhkan. " 
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"...Aku akan melakukan yang terbaik." 

Kami menyia-nyiakan cukup banyak waktu, tapi di sinilah kemampuan Yuuji yang 
sebenarnya masuk. Kami tidak akan dipermainkan oleh tahun ke-3, dan inilah saatnya 
untuk melawan. 

"Lihat aku sekarang. Aku akan merobek bajingan itu dengan baik! " 

Dan dengan kalimat ini dari Yuuji, hari pertama perang pemanggilan melawan tahun ke-3 
berakhir di sini. 
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Volume 12 Chapter 2 

Pertanyaan Kesebelas 
Harap sebutkan pepatah berikut ini: 

"1. Anda mungkin gagal dalam hal-hal yang Anda kuasai. " "2. Satu peristiwa sial demi satu. 
" 

Jawaban Himeji Mizuki: 

"1. Bahkan Kūkai[2] akan membuat kesalahan saat menulis. " "2. Saat hujan, itu mengalir. 

Komentar Guru: 

Benar. Juga, untuk (1), ada juga pepatah lain, 'Kūkai tidak bisa memilih pena'. Ekspresi yang 
mirip untuk (1) adalah 'A kappa[3] bisa terhanyut 'atau' monyet mungkin jatuh dari pohon 
'. 

Begitu pula untuk (2), terdapat pepatah 'lebah menyengat wajah menangis' juga. Akan 
sangat membantu untuk menghafal ini bersama-sama. 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

"(1) Seorang kappa tidak bisa memilih pena." 

Komentar guru: 

Anda mencampurkan peribahasa karena Anda tidak dapat membedakannya? 

Jawaban Shimada Minami: 

"(2) Seekor lebah menyengat mata." 

Komentar guru: 

Sepertinya sakit. 
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"Nah, instruksi apa yang kamu punya untuk semuanya, Yuuji?" 

Sekarang hari kedua perang pemanggilan. 

Setelah pertemuan perwakilan kelas berakhir, Yuuji kembali ke markas kami, ruang kelas 
3-D dan menjawabku. 

"Tidak banyak, kita memiliki anggota kelas F kita di medan perang yang lebih intens, dan 
kemudian kita mengirim anak laki-laki dan perempuan kelas D ke garis depan secara 
terpisah. Akhirnya, saya meminta semua orang untuk mencoba dan mundur sebanyak yang 
kami bisa untuk menurunkan skala pertempuran. " 

Instruksi strategis ini sepertinya bukan sesuatu yang terlalu besar. 

Mendengar ini, Kinoshita-san di sampingku bertanya lagi pada Yuuji, 'Apa ini tidak apa-apa, 
Sakamoto-kun? " 

"Ahh, untuk saat ini." 

Dalam hal ini, sepertinya Yuuji sudah mempersiapkan semua itu untuk mengeksekusi 
strateginya nanti. 

"..." 

"Ada apa, Kakak Kinoshita? Sepertinya Anda punya banyak ide di sana. " 

"Saya tidak senang tentang ini..." 

Kinoshita-san sepertinya sedikit kecewa dengan instruksi ini. Mungkin dia berharap dia 
akan datang dengan kebangkitan yang luar biasa. 

Yuuji kemudian terus menjelaskan kepada Kinoshita-san, 

"Musuh memaksa kita ke titik di mana kita akan gagal jika kita melakukan sesuatu. Kita 
perlu membawa arus ke pihak kita jika kita ingin membalikkan situasi. " 

"Meskipun kamu mengatakan itu, bukankah siswa kelas 3 lebih kuat dari kita jika kita 
membandingkan situasi kita?" 

"Ini fakta, tapi saat ini, kami lebih rendah dalam kemampuan, dan juga dirugikan sekarang. 
Pertama, kami harus memikirkan cara dalam situasi ini. " 

"Jika ada cara, kami akan---" 

"Dan aku memberikan instruksi ini agar semua orang bisa bertarung dengan kemampuan 
mereka yang sebenarnya." 
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Instruksi Yuuji hanyalah untuk menciptakan kesempatan yang baik, dan kemudian kita 
akan menunggu semuanya pulih, pikirku. 

"Kami tidak melakukan sesuatu yang besar meskipun itu adalah instruksi." 

"Pokoknya, lihat saja. Anda akan tahu nanti. " 

"... ..Jika kamu berkata begitu. Saya kira saya akan menonton tanpa mengatakan apa-apa... " 

Sepertinya Kinoshita-san tidak senang tentang sesuatu, tapi dia tidak lagi bertanya pada 
Yuuji. 

Kali ini, Minami malah mendekati Yuuji dan menanyakan pertanyaan lain padanya. 

"Ngomong-ngomong, Sakamoto, bukankah Nemoto mengatakan apapun kepadamu selama 
pertemuan strategis?" 

Nemoto-kun kelas B benar-benar mempermalukan Yuuji di hari pertama rapat strategis. 
Sepertinya Minami khawatir dia akan memikirkan hal lain kali ini. 

"Ah, aku tidak tahu kenapa, tapi untuk beberapa alasan, dia---" 

"...Tidak disekitar." 

Kirishima-san menjawab, menindaklanjuti ucapan Yuuji. 

"Eh? Tidak disekitar? Nemoto itu? " 

"(Mengangguk)... Bagaimanapun, dia tidak menghadiri pertemuan." 

"Astaga? Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Itu bagus untuk Prez dan 
Sakamoto-kun, bukan? " 

Sementara Kinoshita-san mengangguk, 

"Hmm... tidak ada, ya...?" 

Untuk beberapa alasan, Minami menatap kami dengan curiga. 

"Sekarang apa, Minami? Kenapa kamu menatap kami seperti itu. " 

"Kami tidak melakukan apa-apa, kami tidak tahu apa-apa." 

"... Penghujatan dari tingkat tertinggi." 

"Saya akan mengatakan saya terkejut begitu dicurigai." 
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Namun Minami mengabaikan alasan kami saat dia melihat sekeliling kelas sebentar, "Ada 
di sekitar sini, kan?" 

Dia mendekati lemari dengan peralatan pembersih di dalamnya. 

Dan meraih tangannya untuk pintu itu. 

 Berderit  ............  Gedebuk  

Nemoto-kun, diikat dan disumpal, keluar dari lemari yang terbuka. 

"Kalau begitu, biarkan aku mendengar alasanmu." 

"" "Akihisa melakukannya sendiri !!!" "" 

"TUNGGU SEBENTAR!" 

Mengapa ketiga orang itu mengeroyok dan memanggil namaku pada saat seperti itu? 

"Bukan itu. Itu hanya insiden yang tidak menguntungkan, lho. Nemoto-kun kebetulan 
tersandung saat aku berjalan, dan kebetulan aku menahannya, dan secara kebetulan, Yuuji 
lewat dan mengirimkan pukulan ke dadanya, dan sialnya Muttsurini dan Hideyoshi terjadi 
begitu saja. berada di dekatnya untuk melatih keterampilan tali mereka dan--- " 

"Aki, jangan berpikir untuk melewatkan ini dengan alasan seperti yang baru saja terjadi 
dan kebetulan atau semacamnya." 

Saya masih ingin mengatakan garis mahakuasa bahwa segala sesuatu dapat dirasionalkan 
apa pun yang terjadi. Sepertinya efeknya akan melemah jika saya mengatakannya terlalu 
banyak. 

"Ngomong-ngomong, aku sedikit terkejut Kinoshita ambil bagian dalam ini." 

"Hm? Apakah begitu?" 

Ini seperti yang Minami katakan; Hideyoshi jarang mengambil bagian dalam perilaku tidak 
etis seperti itu. 

"Yuuji adalah temanku yang penting, sobat. Itu suatu keharusan untuk memberikan jumlah 
pengembalian yang sama setelah penderitaan Yuuji. " 

Meski begitu, Hideyoshi sendiri bukanlah orang suci; dia secara alami akan marah jika 
temannya terluka, dan akan menggunakan kekerasan sesuai situasi. Mau bagaimana lagi 
Hideyoshi akan mencekik Nemoto-kun dan mengikatnya setelah dia melakukan hal seperti 
itu. 
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"Apa? Jangan khawatir tentang hal kecil seperti itu. Tidak ada dalam aturan perang 
pemanggilan yang mengatakan bahwa kita tidak bisa melumpuhkan sekutu kita. " 

"Ya ya. Betul sekali. Itu hanya area antara abu-abu dan hitam. " 

"Setidaknya katakanlah itu antara hitam dan putih..." 

Saya tahu saya melakukan sesuatu yang buruk juga, tetapi meskipun demikian, masih ada 
sesuatu yang harus saya pertahankan. 

Saat kita membicarakan hal ini, Minami melihat sekeliling kelas, dan berkata, "Ngomong-
ngomong, aku tidak melihat Mizuki." 

"Aiko juga tidak ada di sini." 

"Kubo-kun juga." 

Namun Yuuji menjawab keraguan mereka. 

"Ya, mereka bertiga menunggu di belakang orang-orang kelas F." 

"...Untuk apa?" 

"Harus berurusan dengan para pembelot." 

"Apa yang kamu katakan, Yoshii-kun... bagaimana bisa ada hal seperti itu?" 

Itu salah satu tujuannya. 

"Apakah kamu serius!?" 

Kelas F telah digunakan untuk berperang dalam perang, tetapi meskipun demikian, mereka 
sering harus bertempur di mana mereka akan mati jika mereka tidak mengerahkan seluruh 
kekuatannya, jadi bukan hal yang aneh untuk melihat desertir. 

"Metodemu sangat kejam. Meskipun Anda teman sekelas... " 

"Biar kuberitahu sesuatu yang bagus, Kinoshita. Jika Anda ingin memanfaatkan orang-
orang kelas F, jangan menahan diri. Jika mereka tahu ini akan menjadi pertempuran 
dengan peluang 100%, situasinya akan menjadi lebih buruk. Lebih baik aku tidak 
mengatakan apa-apa. " 

Dan kemudian, kami membunuh para pembelot. Itu benar-benar aturan yang menakutkan. 

"Kubilang... jika kamu akan melakukan hal yang begitu kejam, aku tidak peduli jika kamu 
diserang oleh mereka selama tes pengisian ulang, bukan?" 
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"Jangan terlalu khawatir. Tes pengisian ulang dilakukan di tempat yang berbeda dari ruang 
perbaikan. " 

"Ah, itu benar." 

Saya kira Kinoshita-san belum pernah dikalahkan dalam perang pemanggilan uji coba? Dia 
hanya secara tidak sengaja mencampurkan ruang perbaikan dengan ruang pengisian ulang 
ujian. 

"Di samping catatan, karena kami memiliki lebih banyak orang saat ini, ada kemungkinan 
mereka berada di tempat yang sama." 

Tapi dalam kasus itu, akan ada keamanan yang lebih ketat; mereka bahkan tidak akan bisa 
berbisik kepada kita, apalagi membalas dendam. 

Saat kami menjelaskan tentang ini, bel berbunyi, menandakan dimulainya pelajaran. 

"Baiklah, perang pemanggilan akan dimulai lagi. Bersiaplah agar Anda bisa melawan kapan 
saja. " 

"""Diterima.""" 

Maka, hari kedua perang kita melawan tahun ke-3 dimulai. 

☆ 

"A-Semuanya benar-benar berjalan sesuai keinginan kita sekarang..." 

Kinoshita-san berkata dengan tidak percaya saat dia melihat ke bawah dari lantai atas 
gedung sekolah lama. 

"Apa yang sangat mengejutkan tentang itu? Meskipun Anda mengatakan itu berjalan sesuai 
keinginan kami sekarang, masalahnya adalah mereka tidak dapat mendorong kami kembali 
sekarang. " 

Kata Yuuji. Tampaknya tidak ada perbaikan dalam situasi ini, dan perbedaan kekuatan 
masih tetap ada. 

"Tapi aku sudah terkejut dengan ini... Prez dan aku mencoba yang terbaik untuk 
mengalokasikan kekuatan bertarung kita, tapi kita tidak bisa menyelamatkan garis depan 
yang runtuh..." 

Setelah mendengar Kinoshita-san menggumamkan ini, Yuuji menjawab sambil menatap 
laporan kekuatan yang ditulis Kirishima-san. 

"Sebagian besar hasil kemenangan dalam perang disebabkan oleh pengejaran. Apa kamu 
tahu kenapa?" 
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"Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya ... tapi aku mengerti apa yang kamu coba 
lakukan." 

"Mengesampingkan zaman modern, sepertinya di era peperangan bayonet, kerugian 
terparah selalu muncul dari saat-saat dikejar pihak yang kalah." 

Aku mengerti maksud Yuuji. Melalui pengalaman saya sendiri, jika itu adalah perbandingan 
melawan musuh secara langsung atau bertarung sambil melarikan diri, yang terakhir jauh 
lebih sulit untuk dilakukan. 

"Kalian membuat keputusan yang tepat untuk bertarung langsung di awal, tapi karena ini, 
kekuatan yang seimbang antara kedua belah pihak... tidak, tahun ke-2 sedikit kewalahan .." 

"... Lalu, apa masalahnya?" 

"Bukankah karena Nemoto-kun?" 

"Yoshii-kun, kupikir kamu bisa mengesampingkan itu untuk saat ini." 

Sepertinya Kinoshita-san benar-benar ingin mencari tahu bagaimana menyelesaikan 
masalah garis depan yang runtuh ini begitu Nemoto-kun mundur. Saya kira itu yang 
diharapkan dari kelas A yang rajin. 

"... Kami mengirim pasukan utama kami, berharap mendapatkan kembali posisi?" 

"Tidak, itu keputusan yang benar." 

Itu adalah keputusan yang tepat untuk mengirimkan semua kekuatan bertarung sebelum 
situasinya menjadi tidak terkendali. 

"Tapi si bajingan Takashiro itu lebih unggul. Saat Anda menyerang dengan kekuatan utama, 
dia mengirim pasukan dalam jumlah yang sama. " 

Kakak senior itu benar-benar licik, meskipun pada dasarnya dia adalah seorang idiot. 

"Aku ingin tahu kesimpulannya sekarang, Sakamoto." 

"Ahh, ketika Anda mengirim pasukan dan tidak dapat menyelamatkan situasi, bukankah 
Anda mulai mundur dalam upaya untuk membatasi garis depan?" 

"...Iya." 

Jawabannya saat itu adalah pilihan yang salah. 

"Mengapa engkau berkata begitu? Bukankah masuk akal bagi mereka yang memiliki skor 
tinggi untuk menutupi mereka yang memiliki skor rendah dalam retret mereka? " 
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Yuuji hanya berkata "kerugian terburuk selalu muncul dari saat-saat ketika pihak yang 
kalah sedang dikejar." Dalam hal ini, tampaknya tidak ada masalah dengan membiarkan 
yang kuat mundur lebih lama. 

Namun... 

"Orang-orang dengan skor tinggi tidak tahu cara mundur, karena mereka tidak terbiasa 
kalah." 

Hal terpenting saat bertarung dan melarikan diri adalah bertahan. Ini bukan tentang 
mengalahkan musuh di depan mereka, tetapi mundur sambil mengulur waktu bagi rekan-
rekan mereka untuk mundur. Pengalaman, daripada nilai tinggi, adalah yang terpenting di 
sini. 

"Dan setelah semua orang dikejar, formasi kami runtuh, dan kami dipaksa mundur pada 
tahun ke-3. Itulah mengapa perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak semakin besar. " 

Pada dasarnya, skor masih merupakan senjata yang digunakan dalam perang pemanggilan 
ini. Dalam ujian biasa, seseorang mungkin merasa bahwa ini hanyalah pertarungan 
melawan dirinya sendiri, tetapi ini berbeda. Ada musuh, menang dan kalah; tentu saja, 
tidak menguntungkan dikalahkan oleh musuh. 

"Apakah begitu? Jadi kamu membiarkan anggota kelas F berdiri di depan karena mereka 
terbiasa kalah? " 

"Begitulah adanya." 

"Lalu kenapa kamu memisahkan anak laki-laki dan perempuan kelas D?" 

"Cewek-cewek di kelas itu mendominasi cowok, mereka gigih, dan tidak bisa membaca 
mood untuk menyelamatkan hidup mereka. Ini berarti mereka tidak akan tertekan oleh 
tahun ke-3 dengan mudah. Selain itu, pengalaman mereka dalam perang pemanggilan 
hanya kurang dari kelas F. " 

Kelas F dan kelas D, biasanya dianggap scrub, mampu bertarung di garis depan, dan itu 
karena mereka mengandalkan sesuatu selain poin. 

"Begitu ... jadi begitu semua orang melihat kelas peringkat bawah berjuang keras, mereka 
akan bisa tenang." 

"... Aku tidak terlalu memikirkannya." 

Kinoshita-san dan Kirishima-san membuat Yuuji terlihat terkesan. Orang ini sangat bisa 
diandalkan pada saat-saat seperti itu. 

"Saya pikir saya belum melakukan banyak hal." 
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"Tapi aku merasa kamu melakukan banyak hal." 

"Atau lebih tepatnya, saya bisa mengatakan bahwa pertempuran sebenarnya dimulai 
sekarang." 

"? Apa maksudmu?" 

"Duduk saja dan nikmati pertunjukannya." 

Yuuji bangkit dari kursinya saat dia mengatakan ini, dan mengamati keadaan pertempuran 
dari jendela di depan. 

"Baiklah, waktu yang tepat. Akihisa, apa persiapannya sudah selesai? " 

"Baik." 

Aku meraih tirai yang menjuntai dari jendela, dan membuka bingkai jendela. 

"Siap, 3, 2, 1... pergi." 

"Hah!" 

Sesuai dengan instruksi Yuuji, aku mendorong tirai keluar jendela. Tirai yang tergantung di 
rel melayang di udara di luar jendela, melebar ke luar. 

Jadi, jejak yang menyala-nyala melintasi medan perang segera setelahnya. 

"Eh !? Apa yang baru saja kamu lakukan, Yoshii-kun !? " 

"Saya baru saja memberi sinyal. Yang menyerang --- kupikir itu pihak Himeji-san dan 
bukan Kubo-kun. " 

Aku ingat kekuatan Kubo-kun adalah bilah angin, kan? Aku memiliki kesan tentang itu, jadi 
serangan barusan seharusnya dari makhluk panggilan Himeji-san. 

"... Banyak orang yang terjebak di dalamnya." 

Kirishima-san bergumam. 

Seperti yang dia katakan; jejak api makhluk panggilan Himeji-san yang dilepaskan 
menangkap sejumlah besar musuh di dalamnya. 

"Luar biasa..." 

"Kemampuan sebenarnya Himeji berada di peringkat ke-2 di antara kita tahun kedua." 

"Dia juga luar biasa, tapi aku berbicara tentang bagaimana formasi itu digunakan dalam 
situasi ini." 
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Kinoshita-san terus menatap ke mana kobaran api menyerang. Mungkin ada banyak musuh 
yang terjebak dalam baku tembak. 

"... Mereka sangat waspada pada kita saat itu." 

"Bagaimana caramu mengumpulkan musuh, Sakamoto-kun?" 

"Yah, ini adalah bagian dari karakteristik kelas F kami---" 

Seperti yang dijelaskan Yuuji, suara bisa terdengar dari luar. 

"SAKAMOTO ANDA BASTARD! KAU INGIN MEMBUNUH KAMI JUGA, BENAR !? " 

"DAN BAHKAN KAU BILANG 'SAYA AKAN MENCOBA UNTUK TIDAK MEMUKUL ANDA! 

"KAMU SEPENUHNYA BERTUJUAN UNTUK MENDAPATKAN KITA, BENAR !?" 

""... "" 

"---Dalam hal kekuatan bertarung, orang orang dari kelas F tidak layak untuk menangisi, 
bahkan jika mereka digunakan sebagai umpan atau bidak." 

"...... Sakamoto-kun, aku benar-benar tidak bisa membedakan antara metodemu dan 
metode Nemoto-kun..." 

Kinoshita-san berkata dengan ekspresi kaget. 

Namun Yuuji menerima kritik seperti itu tanpa gentar, dan dengan jujur mengakui, "Ini 
adalah fakta. Baik Nemoto dan saya tidak berbeda dalam arti bahwa kami bertindak atas 
dasar yang sama. " 

Hal serupa di sini mengacu pada 'meraih kemenangan apa pun caranya'. Dalam hal ini, 
tidak ada perbedaan nyata antara Yuuji dan Nemoto. 

Tetapi ada perbedaan yang menentukan di antara mereka, dan itulah pemahaman mereka 
tentang arti kata 'menang'. Nemoto-kun memikirkan kemenangan pribadi. Ide Yuuji 
tentang menang adalah kemenangan tim. Itu karena perbedaan yang begitu besar sehingga 
meskipun kami kelas F terus dibodohi olehnya, kami masih terus mengikuti instruksinya. 
Ini adalah ide kemenangan tim yang kami yakini. 

"Untuk beberapa alasan, kalian benar-benar memiliki rasa persatuan yang aneh." 

"Betulkah?" 

"Ya. Buktinya tidak ada orang dari kelas F yang tertabrak, kan? " 

"... Mereka benar-benar percaya." 
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Jika mereka benar-benar percaya bahwa mereka digunakan sebagai umpan, bukankah itu 
berarti kedua belah pihak tidak pernah saling percaya sama sekali? 

"Ngomong-ngomong, begitulah akhirnya... Akihisa." 

"Hm? Apa itu?" 

"Panggil Himeji kembali untuk mengisi kembali nilainya. Setelah itu, tetaplah di garis depan 
untuk menarik perhatian musuh. " 

"Saya mendapatkannya. Aku akan kembali dengan Himeji-san setelah perintah diberikan, 
oke? " 

"Tidak, jangan kembali. Tetap di sana dan bertarung. " 

"Tidak mungkin." 

Anda masih ingin menggertak saya setelah semua penjelasan yang baru saja saya dengar? 

"Apa? Jangan terlalu keras kepala, Akihisa. Himeji menggunakan banyak poin barusan. 
Tidak mungkin jejak api akan muncul sampai dia menyelesaikan pengisiannya. " 

"Aku melihat anak panah kedua di Kubo-kun dalam keadaan siaga, tahu?" 

Dalam situasi saya, saya akan dikirim ke jalur langsung ke ruang penahanan jika saya 
mendapatkan sesuatu selain Sejarah Jepang. 

"Jangan keras kepala, Akihisa. Shimada, Hideyoshi dan Muttsurini berada di posisi mereka 
berjuang keras. Apakah tidak apa-apa bagimu untuk berada di sini menikmati dirimu 
sendiri di sini? " 

"Meskipun kamu mengatakannya seperti itu sebenarnya, Yuuji, aku menemukan banyak 
kesalahan dalam hal itu." 

Dia jelas menuntut agar saya pergi untuk mengorbankan diri saya sendiri. 

Karena saya tidak mau pergi, Kinoshita-san kemudian menasihati saya, "Yoshii-kun, 
tenanglah sedikit. Kekuatanmu dibutuhkan dalam 'strategi' yang Sakamoto-kun bicarakan, 
tahu? Kalau begitu, bagaimana dia bisa membuatmu memancing? " 

"... Yuuji selalu tidak jujur." 

"Kamu terlalu banyak bicara, Shouko." 

Kurasa Yuuji mungkin merasa sangat muak karena memberiku hak istimewa seperti itu... 
yah, sepertinya aku tidak mengerti perasaan itu. 

"Kalau begitu, aku akan membodohi diriku sendiri oleh akun Kirishima-san." 
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"Tch. Berhenti bicara terlalu banyak dan cepatlah. " 

"Ya ya. Mengerti." 

Aku melirik Yuuji, yang sama sekali tidak manis, dan lari ke halaman sekolah, tempat 
semua orang bertengkar. 

☆ 

"..." 

Aku mendengar suara gemerisik, dan melihat tirai didorong keluar dari jendela di lantai 4 
gedung sekolah lama, berkibar tertiup angin. 

"""MENGHINDARI!!!""" 

"Tha ... t, SCUMBAG !!!!" 

Suara anggota kelas F bisa didengar dari sana. 

Tanpa pikir panjang, aku membiarkan monster panggilanku, yang baru saja aku panggil, 
melompat ke samping. Aku akan membunuhmu...! Dasar bajingan Yuuji !! Aku pasti akan 
membunuhmu setelah perang ini selesai ...! 

Segera setelah itu, beberapa lapis bilah angin menangkap musuh di sana, dan melewati 
mereka. 

Ini pasti kekuatan dari gelang emas yang dimiliki oleh makhluk panggilan Kubo-kun. 

"Oh, Yoshii, kamu datang !?" 

"Kamu juga dibodohi, kawan !?" 

"Hati-hati! Fokuskan 20% perhatian kita pada musuh dan 80% pada sekutu kita di 
belakang !! " 

Di tempat yang Yuuji katakan adalah zona pertempuran paling intens, semua orang kelas F 
berantakan. Tidak memperhitungkan bahwa kerusakan yang diakibatkan dari barisan 
belakang lebih banyak dari pada di depan, tampaknya mereka adalah pejuang yang ganas 
di garis depan, berlumuran darah. 

"Ah, Yoshii-kun. Sepertinya kau baik-baik saja. " 

Sebuah suara datang dari belakang saat aku menjaga kewaspadaanku di sana. 

"Ah, Kubo-kun." 
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Berdiri di sana adalah Kubo-kun, yang baru saja memamerkan kekuatannya, bersama 
dengan monster panggilannya. 

"Apakah tidak masalah bagi Anda untuk tidak mengisi kembali poin yang baru saja Anda 
gunakan?" 

"Tentu. Saya menjadi gila di garis depan sebanyak yang saya inginkan; itulah yang 
dikatakan Sakamoto-kun. " 

Mungkin istilah 'gila' tidak terlalu cocok dengan image Kubo-kun, tapi ini yang baru saja 
Kubo-kun katakan. 

"Kalau begitu, aku akan pergi dan kembali, Yoshii-kun." 

Makhluk panggilan Kubo-kun maju ke depan dengan pedang kematian di tangan. 

"Anda bajingan!! Aku akan mengirimmu ke ruang perbaikan !! " 

"Tahun kedua ini !!" 

Musuh yang mendapat damage lebih kecil dengan cepat menyerang summoned beast 
Kubo-kun. 

Namun monster panggilan Kubo-kun tidak menghindari serangan atau menggunakan trik 
mewah saat dia mengayunkan potongan bersih dengan sabit. 

3-F Fujishima Takeo, Bahasa, MATI 

Vs 

2-A, Kubo Toshimitsu, Bahasa, 632 poin 

3-D Rikiishi Makoto, Bahasa, MATI 

Vs 

2-A, Kubo Toshimitsu, Bahasa, 592 poin 

Tes Tengah adalah dasarnya, sehingga mata pelajaran bahasa modern dan klasik / kanji 
semuanya digabungkan menjadi satu. 

Sedangkan untuk monster yang dipanggil, salah satu dari mereka dipotong menjadi dua 
tanpa bisa melakukan apa-apa, dan yang lainnya berhasil mendaratkan pukulan setelah 
banyak kesulitan, tetapi masih dihancurkan oleh sabit. Karena itu, Summon Beast Kubo-
kun mengalami sedikit kerusakan, terutama saat ia tidak melawan. Namun, kedua lawan 
pasti akan menuju ruang perbaikan. 
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Beginilah cara Kubo-kun bertarung; Hal-hal kecil seperti menghindari serangan musuh 
atau pura-pura masuk dan menyerang musuh tidak ada dalam gaya bertarungnya. Gaya 
bertarungnya adalah kontes kekuatan sederhana, tentang siapa yang menang atau siapa 
yang dikalahkan. 

"Lagipula aku tidak bisa memanipulasi monster panggilanku sebaik kamu, Yoshii-kun." 

Kubo-kun pernah mengatakan ini sambil tertawa, tapi ini adalah gaya bertarung yang tidak 
bisa aku tiru. Ini adalah metode untuk mengabaikan manipulasi terampil dan trik kecil, 
memompa skor tinggi pada makhluk yang dipanggil dan menggunakannya untuk 
meningkatkan kekuatannya. Sangat mengancam saat pertama kali kami bertarung, tapi 
sekarang, sangat bisa diandalkan saat dia berada di pihak kami. 

"Cepat dan manfaatkan ini !!" 

"Lempar dia dari samping, Shimamura !!" 

2 tahun ketiga lagi melawan monster panggilan Kubo-kun. Saya kira itu yang diharapkan 
dari tahun ke-3. Begitu mereka melakukannya, Kubo-kun hanya bisa bereaksi ke satu sisi. 
Kubo-kun sendiri mengerti ini, tapi tidak terguncang sedikitpun. 

"Ini memalukan, tapi ini satu-satunya cara untuk bertarung yang aku tahu." 

Dia mengarahkan sabitnya ke arah musuh yang datang dari kanan, mengabaikan serangan 
di sebelah kiri. 

Musuh yang menyerang dari kanan segera mempertahankan diri setelah memahami 
situasinya. 

Makhluk panggil Kubo-kun terus berjalan tanpa ragu sambil mengayunkan sabit besarnya. 

3-C Shimamura Tadashi, Bahasa, 215 poin 

Vs 

2-A, Kubo Toshimitsu, Bahasa, 592 poin 

Musuh tidak terkena pukulan fatal karena sangat fokus pada pertahanan. Namun, itu masih 
merupakan kerusakan yang signifikan. 

Dan musuh di kiri, 

"Kamu-kamu bajingan ...! Aku ingat, kamu tahun kedua itu ... " 

"Ah, senpai, kamu benar-benar ingat aku? Sekarang aku jadi malu. " 

3-C Matsuo Hiroshi, Bahasa, 231 poin 
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Vs 

2-F, Yoshii Akihisa, Bahasa, 142 poin 

Itu adalah pertempuran sengit melawan saya. 

"Eh? Yoshii-kun ...? " 

Kubo-kun terlihat sedikit terkejut saat dia menatap makhluk panggilanku. 

Gaya bertarungnya sedemikian rupa sehingga dia harus berdiri di depan dan bertarung 
sendirian sehingga dia tidak melibatkan orang-orang di sekitarnya. 

Tapi sekarang berbeda. 

"Jangan khawatir, Kubo-kun. Aku bisa melindungimu. " 

Karena aku sudah terbiasa mengendalikan Summoned Beast, aku bisa bereaksi sesuai 
dengan gerakan Kubo-kun, dan aku bisa bertarung bersamanya. 

"Semua orang di kelas F juga bisa bergabung." 

"Apa yang kamu katakan sekarang, Yoshii !?" 

"Kamu ingin kami mati juga! ??" 

Semua orang di kelas F sangat berpengalaman dalam perang pemanggilan, mahir 
mengendalikan monster yang dipanggil. Lebih penting lagi, kekuatan bertarung mereka 
tidak layak untuk ditangisi meski mereka terjebak dalam serangan Kubo-kun. Saya kira 
tidak ada selain mereka yang bisa bertarung bersama Kubo-kun seperti ini. 

"... Terima kasih, Yoshii-kun, dan semuanya dari kelas F." 

Ini benar-benar bukan sesuatu yang patut kita syukuri. Kita semua sekarang adalah rekan. 

"Sekarang saya bisa fokus menghadapi musuh di depan." 

Kubo-kun menunjukkan senyuman, dan kemudian berbalik ke depan, memerintahkan 
makhluk panggilannya untuk maju. 

Lalu- 

"Ayo kita pergi juga, semuanya!" 

"" "Sepertinya tidak ada pilihan, sialan !!" "" 

Kelas A dan kelas F sebenarnya bisa rukun dengan baik; ikatan antara manusia benar-
benar tidak bisa dijelaskan. 
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☆ 

Berkat kontribusi besar Kubo-kun, garis depan terberat telah dikendalikan. 

"Yoshii itu di sisi lain! Kami serahkan padamu, Natsukawa! Tsunemura!" ' 

"Kita bisa memasuki gedung sekolah begitu kita menerobos sana!" 

"Pergi, habisi anak-anak sialan itu!" 

Saya mendengar tahun ketiga mengatakan hal-hal seperti itu. 

"Yo-Yoshii." 

"Itu Kubo, apakah aku benar? Kudengar kamu cukup mampu." 

"Ugh ... pasangan Toko-Natsu ...!" 

Jadi, pasangan kelas 3, yang sangat kami kenal, berdiri di depan kami. Jika kita 
membicarakan mereka, mereka adalah sepasang senior, salah satunya disebut Toko-
terserah dan yang lainnya disebut Natsu-terserah. 

"Mereka adalah kakak kelas yang telah menjaga kita, kan?" 

"Oh? Sepertinya kamu tahu tentang kami?" 

"Itu mengesankan." 

"Ya. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Kaulah yang mengenakan gaun dan menulis puisi 
untuk Kinoshita-kun saat turnamen uji keberanian, kan?" 

Kata-kata Kubo-kun menyebabkan mimpi buruk yang tersembunyi di dalam ingatanku 
terbangun kembali, dan perasaan mual menguasai diriku. 

Namun, aku menggelengkan kepalaku dengan sekuat tenaga untuk menyingkirkan 
perasaan menjijikkan ini. Saya baik-baik saja! Aku pasti tidak akan kalah dengan perasaan 
menjijikkan ini! " 

"Cukup bicara! Mari selesaikan ini, senpai menjijikkan!" 

"Yoshii-kun, tidak apa-apa pergi ke toilet jika kamu ingin muntah." 

Ini buruk. Dorongan untuk muntah telah membanjiri pikiran saya. 

"Se-astaga, kalian para junior brengsek itu menyebalkan, Yoshii ... !!" 

"Kami benar-benar harus mengajarimu bagaimana menghormati senioritas ... !!" 
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Pembuluh darah menonjol di dahi pasangan Toko-Natsu, dan mereka berteriak sambil 
memelototi kami. 

""Memanggil!!!"" 

Bahasa, 3-A, Tsunemura Yuusaka, 423 poin. 

& 

Bahasa, 3-A, Natsukawa Shunpei, 407 poin. 

Alis Kubo-kun berkedut sedikit saat dia melihat skor lawan. 

Tidak peduli seberapa busuk mereka, mereka tetaplah kaliber kelas A. Mereka adalah 
mahasiswa sains, tetapi tampaknya mereka memiliki nilai bahasa yang mengesankan. 

"Ayo pergi, Kubo-kun?" 

"Baiklah, aku akan mencoba." 

Kubo-kun baru saja menggunakan beberapa poin untuk gelangnya. Sejujurnya, sangat sulit 
baginya untuk menjaga keduanya. 

"Natsukawa! Ambil yang pintar!" 

"Oke, Tsunemura!" 

"Hati-hati, Yoshii-kun! Mereka mengincarmu!" 

"Hentikan, Kubo-kun! Simpati buruk ini lebih menyakitkan dari siapapun yang 
memarahiku!" 

Pasangan Toko-Natsu menantang Kubo-kun. 

Sampai saat ini, makhluk panggilan Kubo-kun memiliki mentalitas untuk melawan 
siapapun yang menghalangi jalannya apapun yang terjadi. 

Summoned beast Kubo-kun mengayunkan sabit besarnya saat mohican-senpai terbang 
masuk. Musuh memotong pedangnya ke atas saat ia menyerang. 

Dan juga, musuh lainnya, sang botak-senpai, membiarkan hewan panggilannya menunduk 
dan menyerang. 

"Tindakanmu terlalu jelas, bajingan kacamata!" 

Summoned beast botak itu menyerang dengan ganas dengan pedangnya mengarah ke 
depan. 
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"Jangan pernah berpikir tentang itu, dasar senpai menjijikkan!" 

Aku membiarkan monster panggilanku mengayunkan pedang kayunya dari samping untuk 
mencegat. 

"Yoshii-kun!" 

"Aku baik-baik saja di sini, Kubo-kun!" 

Menanggapi sinyal Kubo-kun, aku menurunkan summoned beastku sedikit. 

Setelah itu, sabitnya mengeluarkan suara keras, membelah angin saat dia mengirisnya. 

"... Ugh!" 

"Anda bajingan...!" 

Monster panggilan Toko-Natsu berada dalam posisi bertahan kali ini; meskipun mereka 
menggunakan senjata mereka untuk memblokir serangan, mereka tetap dikirim terbang 
menjauh. 

"Ayo lanjutkan." 

Dia meluncurkan 3 serangan sabit lagi, dan pasangan Toko-Natsu hanya bisa melompat 
kembali untuk menambah jarak. 

"Kamu tidak akan lolos!" 

Makhluk panggilku berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya, dan mengayunkan 
pedang kayu ke summoned botak-senpai itu. Ia tidak dapat mengelak sepenuhnya karena 
posturnya, dan pedang kayu menyerempet ujung bahunya. 

Bahasa, 3-A, Natsukawa Shunpei, 389 poin. 

Vs 

Bahasa, 2-F, Yoshii Akihisa, 142 poin. 

Poinnya menunjukkan sedikit kerusakan. 

"Yoshii ...! Kamu benar-benar membuatku kesal, bajingan ...!" 

"Aku akan menganggap itu sebagai pujian, senpai." 

Si botak-senpai mendecakkan lidahnya dengan marah saat dia menatapku. 

"Natsukawa, hati-hati! Ini datang untukmu!" 
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"Sial!!" 

Kubo-kun tidak berhenti bahkan saat kita saling menyerang, dan dia mengayunkan 
sabitnya ke bawah tanpa berpikir untuk membela diri. 

"Tidak baik melupakan aku seperti itu, senpai." 

Aku mengayunkan pedang kayuku sangat keras pada senpai botak sehingga dia tidak bisa 
fokus sepenuhnya pada Kubo-kun. 

Summoned beast botak memblokir seranganku dengan kesal, dan aku melompat tinggi 
sebagai respon dari gerakannya, menghalangi pandangannya. 

Setelah itu, Kubo-kun mengayunkan sabitnya ke summoned beast botak-senpai itu. 

"Apa ...!? Kamu menyebalkan!" 

Pedang botak-senpai berhasil memblokir pedang di saat-saat terakhir. Aku membiarkan 
summoned beastku bergerak cepat, sementara Kubo-kun melanjutkan serangannya 
sembari kami terus menahan summoned beast botak-senpai. 

"Ini bikin frustasi ...! Yoshii! Lawan aku seperti laki-laki !!" 

"Tenang, Natsukawa! Kamu terjebak dalam kecepatan mereka !!" 

Saat ini, saya seharusnya tidak menyerang. Cara terbaik sekarang adalah Kubo-kun 
mengerahkan kekuatannya sebanyak mungkin. 

"Diam Tsunemura! Aku harus menghentikan serangan lemah ini secara langsung!" 

"Natsukawa ... sialan!" 

Saat botak-senpai menyerang dengan gegabah, mohican-senpai menyediakan perlindungan 
untuknya. 

Saya terus membantu Kubo-kun saat saya melawan pasangan Toko-Natsu. 

Situasi ini berlanjut sebentar, dan saya mendengar suara yang akrab dari belakang. 

"Serahkan pada kami, Kubo!" 

"Kinoshita dan aku akan mengambil alih. Pergi, kembalikan poinmu!" 

Minami dan Hideyoshi datang untuk memberikan dukungan. Karena Kubo-kun telah 
menggunakan gelangnya, kita tidak bisa membiarkan dia terus bertarung di sini. 

"Shimada-san dan Kinoshita-kun? Aku serahkan padamu." 
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""Memanggil!"" 

Begitu dia melihat bahwa makhluk panggilan pasangan itu telah masuk, Kubo-kun 
melarikan diri ke kampus sekolah lama. 

Bahasa, 2-F, Shimada Minami, 94 poin. 

& 

Bahasa, 2-F, Kinoshita Hideyoshi, 257 poin. 

"... Minami, ada apa dengan skor itu?" 

"Diam! Makanya aku ikut dengan Kinoshita kan?" 

Meskipun saya mengatakan itu, skor bahasa Minami juga sebenarnya meningkat juga. 
Tidak jarang dia memiliki skor gabungan 30 dalam bahasa modern dan klasik selama tahun 
pertama kami. 

"Berhentilah meremehkan kami ...! Seranganmu hanya begitu remeh tanpa kekuatan 
serangan bajingan itu!" 

Karena Kubo-kun mundur, si botak terus menyerang lagi. Dia menyerang monster 
panggilan Minami tanpa mohican-senpai menyediakan perlindungan. Sepertinya dia telah 
meninggalkan formasi yang mereka gunakan untuk melawan Kubo-kun. 

"Mati, bajingan ...!" 

Si botak-senpai tidak bisa mengucapkan kata-kata dengan benar saat dia berteriak dan 
menyerang. Makhluk panggilanku menghindari serangan itu, dan mengayunkan pedang 
dengan keras tidak seperti sebelumnya. 

"Ugh ...!?" 

Makhluk panggilannya tidak bisa menahan serangan ini, mungkin tidak mengharapkan 
serangan berkekuatan penuh ini. Saya kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk 
mengirim tendangan ke rahangnya dari bawah. 

"Kamu..." 

Namun, monster panggilanku tidak berhenti, dan setelah itu menghantamnya, ia 
menggunakan pedang kayu untuk menusuk bagian tengah dahi. Musuh hampir tidak 
berhasil memblokir serangan ini dengan senjatanya. 

Bahasa, 3-A, Natsukawa Shunpei, 342 poin. 

Vs 
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Bahasa, 2-F, Yoshii Akihisa, 142 poin. 

Poin berkurang dari serangan itu ditampilkan. 

"Hideyoshi, Minami!" 

"Benar!" 

"Baik!" 

Hideyoshi dan monster panggilan Minami menyerang, mengayunkan senjata mereka. Tidak 
mungkin Summoned Botak bisa menghindari serangan ini setelah dikirim terbang oleh 
Summoned Beast milikku. 

"Seolah-olah aku akan membiarkanmu." 

Tentu saja, mohican-senpai tidak akan membiarkan ini terjadi; monster panggilannya 
mengejar kita. 

"Dua kali lipat!" 

Aku memanggil monster kedua untuk menghalangi serangan mohican-senpai. 

"Anda menyebalkan!!" 

Makhluk panggilannya mengayunkan senjatanya, tombak pada binatang kedua saya, 
mencoba melepaskan saya. 

Bebek binatang kedua saya menghindar, dan menindaklanjuti dengan tendangan menyapu. 

"Anda bajingan...!" 

Meskipun monster panggilannya tidak mengalami kerusakan, ia berhenti di jalurnya. 

Bahasa, 3-A, Natsukawa Shunpei, 201 poin. 

Vs 

Bahasa, 2-F, Shimada Minami, 94 poin. 

& 

Bahasa, 2-F, Kinoshita Hideyoshi, 257 poin. 

Kerusakan tambahan yang dilakukan oleh serangan Minami dan Hideyoshi pada senpai 
botak ditampilkan. Dia berhasil mempertahankan diri, tetapi kami berhasil mengurangi 
poinnya. 
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"Sialan! Kamu sekarang menggunakan angka karena Kubo tidak ada di sini !?" 

Si botak-senpai gemetar karena marah, wajahnya benar-benar merah. 

"Tenang dan kuatkan dirimu, Natsukawa!" 

"Diam!" 

Si botak-senpai sangat marah sehingga dia tidak bisa lagi melihat apa yang ada 
disekitarnya. 

"Dengar, Natsukawa!" 

Sang mohican-senpai mencengkeram bahu yang lain, dan menekankan dengan kuat. 

"Kita tidak bisa menghajar Yoshii dalam situasi seperti ini. Mari mundur dan menambah 
poin kita." 

"Cih ...!" 

Si botak-senpai menggigit bibirnya saat dia melihat skor yang ditunjukkannya. 

Dan kemudian, dia mengertakkan gigi. 

"Yoshii, berapapun hutangku padamu sampai sekarang, aku akan membayar semuanya 
kembali dalam perang ini!" 

Begitu dia mengatakan ini, dia bertukar tempat dengan orang lain, dan pergi ke gedung 
sekolah baru. 

Musuh yang mengambil alih dengan hati-hati menjaga jarak dari kami, memungkinkan 
kami untuk menarik napas lega. 

"Fiuh ... berhasil mengusir mereka." 

"Terlihat seperti itu." 

Tampaknya pasangan Toko-Natsu adalah kekuatan bertarung yang penting bagi mereka; 
mengusir mereka, serangan musuh berkurang. 

"Ngomong-ngomong, Aki, Sakamoto telah memberimu beberapa instruksi baru. Apa kamu 
punya waktu?" 

"Ah, ya." 

Minami sengaja membungkam suaranya, tampaknya takut orang lain mendengarnya saat 
dia melihat sekeliling. 
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Setelah melihatnya melakukan ini, Hideyoshi menyarankan. 

"Kalau begitu, Akihisa, tidak ada waktu bagimu untuk menambah poinmu, tapi bagaimana 
kalau kamu beristirahat dengan Shimada?" 

Maksud Hideyoshi adalah akan merepotkan jika lawan mendengar kita, dan kita harus 
berhati-hati. Aku sedikit lelah setelah memfokuskan begitu banyak usaha untuk 
mengendalikan monster yang dipanggil, jadi aku sangat berterima kasih atas saran ini. 

"Kalau begitu aku akan melakukan apa yang kamu katakan." 

"Maaf sudah meninggalkanmu begitu cepat setelah tiba, Kinoshita." 

"Yah, jangan pedulikan itu. Kamu harus terus bekerja keras setelah ini." 

Kelas D, yang dalam keadaan standby, mengambil alih dari kami, jadi Minami dan aku 
mundur dari sini. 

☆ 

"Jadi Minami, apa rencananya?" 

Kami meninggalkan garis depan, dan mulai mengobrol di dekat koridor gedung sekolah 
lama. Tidak perlu khawatir anak kelas 3 bisa mendengar kita di sini. 

"Erm, kamu tahu rencana Mizuki dan Kubo menggunakan gelang itu?" 

"Ya." 

"Saat mereka menggunakan gelang itu lagi, Sakamoto juga akan berada di garis depan. Ikuti 
saja mereka dari belakang tanpa memanggil monster panggilmu, dan bersiaplah untuk 
pergi." 

Saat ini, situasinya sudah lebih atau kurang stabil, jadi kami melanjutkan dengan rencana 
selanjutnya? Saya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, dan itu pasti tidak akan bagus. 
Saya lebih baik berhati-hati mulai sekarang dan tidak menggunakan terlalu banyak poin 
saya. 

"Mengerti Minami." 

"Aku sudah memberitahumu semua ini, jadi jangan terlalu memikirkan tentang menang 
sehingga kamu melupakan rencananya, oke?" 

"Aku baik-baik saja." 

Aku akan mendapat pikiran menakutkan jika serangan gelang itu terjadi lagi. 
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"Ngomong-ngomong, setelah aku mendengar rencananya, aku akan kembali ke tempat 
Hideyoshi berada--" 

"Tunggu, Aki." 

Saat aku mencoba untuk kembali dari koridor ini ke medan perang, Minami menggenggam 
tanganku. Apa sekarang? 

"Ada lagi yang harus kaukatakan padaku?" 

"Ah, erm, ini bukan tentang strateginya." 

"? Lalu apa itu?" 

"Erm, yah, itu, kurasa, ya?" 

Sikap Minami berubah total saat dia mulai panik. Apa yang sedang terjadi? Ini tidak seperti 
dia. 

"Argh serius ...! Aku sudah memutuskan bahwa aku ingin mengatakannya sekarang. Kenapa 
aku begitu bingung ...?" 

Kali ini, dia memunggungi saya dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ini benar-
benar sesuatu yang sulit untuk dibicarakan? " 

"Erm, Minami, aku tidak yakin apa yang terjadi, tapi tidak apa-apa kalau kamu tenang dan 
beri tahu aku nanti jika kamu khawatir tentang itu." 

"Y-Ya, aku memang memikirkan ini sebelumnya. Aku takut kamu akan terganggu jika aku 
mengatakan sesuatu yang aneh dalam pertempuran penting ini, Aki." 

Karena dia sedang memikirkan apakah dia ingin mengatakannya sekarang, kurasa itu 
sesuatu yang menempatkannya dalam dilema atau semacamnya? 

"Tapi jika orang lain akan membocorkannya, lebih baik aku membuat janji sebelum aku 
menyesal ..." 

Minami sepertinya membisikkan sesuatu, dan dia berbalik, terlihat seperti dia mengambil 
keputusan saat dia menatapku dengan malu-malu. 

"Erm, Aki." 

"Ah, ya, ada apa?" 

"Aku ingin mengatakan sesuatu yang penting padamu setelah perang pemanggilan ini 
selesai." 

"... Oho." 
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Mengapa? Mengapa saya merasa baik Minami atau saya akan mati dalam perang ini ketika 
saya mendengar kalimat ini? " 

"Erm, Minami? Di film, itu--" 

Itu pada dasarnya adalah bendera kematian . Saat aku akan mengatakan ini. 

"..." 

Aku bingung dengan tampang Minami yang sangat serius, dan hanya bisa menelan kata-
kataku. 

"Erm ... hal penting apa itu?" 

"Sangat penting ... lebih penting dari apa pun bagiku." 

Kata-kata ini sepertinya tidak bohong, dan ekspresi Minami juga menyampaikan kata-kata 
ini. 

Dalam situasi ini, saya hanya bisa menjawab dengan serius. 

"Mengerti. Itu janji. Aku pasti tidak akan melupakan itu." 

"Ya. Tolong." 

Minami menunjukkan ekspresi yang lebih serius dari apapun yang pernah kulihat. Apakah 
itu penting? Kurasa itu penting jika dia khawatir aku akan goyah dalam perang 
pemanggilan ini jika aku mendengarnya. 

"Maaf, Aki. Bagaimana kalau kita kembali berperang?" 

"Tentu." 

Setelah berjanji tentang sesuatu, Minami dan aku kembali ke garis depan. 
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Volume 12 Chapter 3 

Pertanyaan Kedua Belas 
Harap isi kata yang sesuai di tempat kosong berikut ini: 

"Debu menumpuk seperti () 

Jawaban Himeji Mizuki: 

Debu menumpuk seperti (bukit) 

Komentar Guru: 

Benar. 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

Debu menumpuk seperti 'sampah'. 

Komentar Guru: 

Saya melihat. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

Debu menumpuk seperti 'sampah besar'. 

Komentar Guru: 

Jadi kita bisa memperlakukannya sebagai sampah biasa jika kita membaginya? 
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"""MENGHINDARI---!!!""" 

Begitu kami melihat tirai dibuka, kami dengan cepat mundur dari tengah medan perang ke 
samping. 

Setelah itu, beberapa bilah angin besar terbang dari belakang, tempat kami dulu berada. 

"Kamu baik-baik saja, Akihisa?" 

"Ya. Ini sudah kedua kalinya, jadi kami agak siap untuk itu." 

Karena kami tahu arti di balik tirai, kami sedikit banyak berhasil memprediksinya, jadi 
kurang lebih mudah bagi kami kali ini. 
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"Sepertinya yang lain baik-baik saja." 

"Sepertinya begitu." 

Telah terjadi serangan menggunakan kekuatan gelang yang datang dari belakang; ini 
adalah kedua kalinya saya melihatnya, dan yang ketiga untuk sisanya. Tentu saja, hanya 
ada sedikit kerugian, baik bagi kita ... maupun musuh. 

"Sepertinya musuh telah memahami maksud kita." 

"Yang jeli itu mungkin mengambilnya, ya?" 

Sekutu kita, kecuali mereka yang berada di garis depan, memahami rahasia tentang tirai, 
tetapi musuh tidak bodoh. Mereka mungkin akan terkejut untuk pertama kalinya, 
menyadarinya untuk kedua kalinya, dan percaya itu akan terjadi untuk ketiga kalinya. 
Mungkin ada seseorang di antara mereka yang membaca niat kita. 

"Saya akan khawatir jika mereka tidak melakukannya. Inilah yang kami tuju." 

"Hm, Yuuji, kamu di sini." 

Selagi kita berbicara, Yuuji, yang memimpin operasi kali ini, berjalan mendekati kita. Ya 
ampun, strategi orang ini membahayakan kita lagi. 

"Ya, Yuuji, kamu baru saja menggertakku lagi." 

"Oh Akihisa, kamu baru saja dibohongi olehku lagi." 

Yuuji sama sekali tidak terlihat menyesal. 

Ngomong-ngomong, dia mengatakan sesuatu, 'pergi saja sambil berpikir bahwa kamu 
sedang menggertak' selama perang pemanggilan sebelumnya. Kami benar-benar 
menggertak sebagai hasilnya saat itu. 

"Apa kau tidak merasa bersalah menggertakku berulang kali?" 

"Apa kau tidak memperoleh kemampuan belajar apapun setelah digertak berkali-kali?" 

Ugh ...! Jawaban bajingan ini selalu seperti itu! 

"Yuuji, kamu harus hati-hati dengan apa yang kamu katakan sekarang. Tidak salah 
mengatakan bahwa nasibmu ada di tanganku." 

"Apa maksudmu?" 

"Maksudku, yah, itu. Kalau kubilang hubunganmu dengan Kirishima-san telah berkembang 
... yah?" 
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Jika semua orang di kelas F tahu tentang ini, takdir Yuuji pasti akan segera berakhir. 

Menanggapi kata-kataku, 

"Huh ... naif sekali." 

Yuuji hanya mengejeknya dengan santai. 

"Dari mana kepercayaan itu berasal ...?" 

"Tidak peduli kau mengatakannya atau tidak, gadis-gadis itu tidak akan diam saja, kan?" 

Saya benar-benar tidak bisa berkata-kata. 

"I-Itu ... bukankah itu berarti rencanaku untuk mengungkapkan semuanya setelah 
eksekusiku tidak berguna ...?" 

"Bagaimanapun, ini akan menjadi eksekusi." 

"Saya tidak terkejut tentang itu karena saya kurang lebih mengharapkannya." 

Sepertinya saya tidak punya pilihan sekarang. Saya hanya akan menikmati diri saya sendiri 
dengan dieksekusi bersama orang lain. Semoga ini menjadi eksekusi yang membahagiakan 
untuk merayakan kemenangan kita. 

"Daripada itu, kita perlu membuat rencana jauh-jauh hari. Akihisa, Hideyoshi, kembalikan 
monster panggilmu dan kemari." 

Jika kita mengembalikan makhluk panggilan kita sekarang, itu berarti kita akan pindah ke 
suatu tempat. Jika ini pertarungan untuk menentukan kemenangan, itu berarti kita akan 
pergi ke tempat Takashiro-senpai berada, bukan? 

"Mengerti. Akan segera sampai." 

"Saya juga." 

Setelah memeriksa musuh dan sekutu di garis depan, Hideyoshi dan aku keluar dari 
lapangan, menyingkirkan monster yang dipanggil dalam prosesnya, dan kembali ke tempat 
Yuuji berada. 

"Kami kembali, Yuuji." 

"Bagaimana menjelaskan strateginya?" 

"Ah, tunggu sebentar. Mereka akan segera datang -- oh, ini dia." 

Aku melihat ke arah Yuuji, dan melihat Himeji-san, Minami, Muttsurini dan Kudou-san 
keluar dari sekolah. 
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"Maaf membuat anda menunggu." 

"Kenapa rasanya aku menunggu pesanan sepanjang hari?" 

"...Siap untuk berangkat." 

"Sejak Muttsurini-kun dan aku dipanggil sekarang, itu artinya pendidikan kesehatan akan 
dilibatkan, kan?" 

Kudou-san bersama kami bersama dengan anggota kelas F biasa. Mungkin ini berarti 
bukan pertempuran defensif untuk mengulur waktu kali ini. 

"Yuuji, apa kamu sudah memikirkan rencana untuk memenangkan ini?" 

Setelah memikirkan hal yang sama denganku, Hideyoshi bertanya. 

Menanggapi hal itu, Yuuji hanya menjawab, 

"Tidak, tidak sama sekali." 

"""Hah?""" 

Kami segera menjawab tanpa berpikir. Dia tidak bisa memikirkan rencana ...? 

"Lalu kenapa kamu memanggil kami ke sini?" 

"Apakah kita harus memperkuat pertahanan kita?" 

"Tapi kudengar ini adalah rencana untuk mengakhiri perang pemanggilan?" 

Menanggapi keraguan kami, Yuuji memberi isyarat agar kami diam, dan menjawab dengan 
acuh tak acuh, "Tidak penting bagi kita untuk memenangkan perang pemanggilan ini. Kamu 
tahu apa artinya ini?" 

"Tidak, tidak sama sekali." 

"Itu jawaban yang cepat." 

"Tidak bisakah kau menggunakan kepalamu sedikit ...?" 

Lalu aku akan memikirkannya sedikit. 

Apa yang penting bagi kami untuk perang pemanggilan ini ...? Tujuan dari perang 
pemanggilan adalah untuk mendapatkan fasilitas kelas lain, dan penting bagi kita untuk 
mendapatkan fasilitas kelas A. Itulah mengapa kami terus menerus mendeklarasikan 
perang. 
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Tapi perang pemanggilan ini berbeda. Tahun ketiga memulainya, berharap mendapatkan 
'fasilitas kelas A hingga C', dan kami kebetulan menentangnya. 

Dengan kata lain-- 

"Kami tidak pernah menginginkan perang pemanggilan ini sejak awal." 

"Itu benar. Kami tidak pernah ingin mengalahkan tahun ketiga sama sekali." 

"Ya. Dengan kata lain, hasil imbang pada dasarnya adalah kemenangan bagi kami." 

Meskipun mungkin menyenangkan mendapatkan kamar 3-A, itu sama bagi mereka jika 
mereka bisa mendapatkan fasilitas 2-A. Melihat situasi yang tidak menguntungkan ini, akan 
sangat bagus jika kita bisa mendapatkan hasil imbang dari ini. 

"Kalau begitu, Yuuji, karena ini bukan rencana untuk mengalahkan Takashiro-senpai, itu 
rencana untuk mendapatkan hasil imbang, kan?" 

"Begitulah adanya." 

Yuuji mengangguk dengan percaya diri. Tidak bisakah dia mengatakannya dari awal? 
Mengapa menjelaskan hal-hal secara tidak langsung? 

"Tapi Yuuji, bagaimana kamu akan memaksakan hasil imbang?" 

Hideyoshi bertanya tentang hal terpenting, pertempuran itu sendiri, dan Yuuji menjawab 
pertanyaan itu tanpa malu-malu, "Kita akan menghancurkan mesin yang mengelola sistem 
test summon beast dan mengakhiri perang." 

"Yah ... ini terasa seperti strategi yang hanya akan dibuat oleh Sakamoto ..." 

Minami benar. Rencana tidak bermoral seperti itu hanya bisa dipikirkan oleh Yuuji. 

"Tapi Sakamoto-kun, jika kita hanya mengakhiri perang pemanggilan, bukankah itu akan 
dimulai lagi setelah diperbaiki?" 

Kudou-san, yang mendengarkan ini dengan patuh, mengangkat tangannya untuk bertanya. 

"Tidak, hanya ada kemungkinan kecil untuk itu." 

"? Kenapa begitu." 

"Lawan kami adalah tahun ke-3, dan ada orang asing yang mengamati semuanya di sini." 

Lalu, tentang apa itu? 

Selagi aku menggelengkan kepalaku dalam kebingungan, Kudou-san, berdiri di sampingku, 
bertepuk tangan. 
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"Ah, begitu. Ini adalah situasi serius bagi kedua belah pihak. Mereka tidak bisa mundur 
sekarang." 

"Begitulah, Kudou. Sponsor asing mengirim seseorang untuk menyelidiki karena mereka 
ingin tahu hasilnya lebih cepat. Tahun ke-3 harus ujian, dan jika sistem diperbaiki bahkan 
sebulan kemudian, mereka tidak akan punya waktu untuk memulai perang lagi. " 

Saya melihat. Bahkan jika perang entah bagaimana dimulai lagi, pasti ada beberapa orang 
yang terlalu sibuk. Tidak diragukan lagi ini akan bermanfaat bagi kami. 

"Juga, tidak banyak manfaat bagi mereka untuk mendapatkan fasilitas sebulan kemudian." 

Tampaknya Minami kurang lebih memahami situasinya saat dia mulai mengangguk. 

Berapa banyak orang yang benar-benar serius tentang hal ini ketika periode kehadiran 
mandiri sudah dekat? Jawabannya sangat sederhana. 

"Karena alasan itu, kita mungkin bisa mengakhiri ini jika kita menunda perang 
pemanggilan ini. Itulah mengapa kita harus melakukan sesuatu tentang sistem 
pemanggilan tes itu." 

"Oh, jadi ada cara pandang seperti ini juga?" 

Yuuji memiliki pola pikir fleksibel yang mampu berpikir melampaui menang dan kalah, dan 
ini tentu saja seperti dirinya yang biasanya -- tidak, bukti bahwa pemikirannya telah 
berkembang lebih dari itu. Pola pikir yang hilang yang dia miliki hari sebelumnya tidak 
akan pernah memikirkannya. 

"Kami memahami tujuan kami sekarang." 

"Sekarang masalah mengeksekusinya." 

"Ya, saya akan menjelaskannya sekarang." 

Yuuji mengeluarkan peta yang ditarik dengan longgar dari sakunya. 

"Ini peta lantai dasar gedung sekolah baru. Karena semua orang sudah sering ke sana, kita 
semua tahu di mana kantor kepala sekolah, kan?" 

"Tentu saja." 

"Sebenarnya, Yoshii-kun, kurasa tidak ada orang normal yang akan dipanggil ke kantor 
kepala sekolah berkali-kali." 

Kantor kepala sekolah terletak di lantai dasar gedung sekolah baru, menghadap lapangan. 
Ini harus menjadi pengetahuan dasar. 
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"Jenderal musuh telah membuat markasnya di lantai 4 gedung sekolah baru, dan musuh 
telah menetapkan pertahanan di sekitarnya. Dengan kata lain--" 

"Kami akan meledakkan kantor kepala sekolah bersama dengan seluruh gedung sekolah 
baru." 

"Yoshii-kun? Apa yang kamu katakan !?" 

"--Dan jika kita beruntung, kita akan mendapatkan banyak dari tahun ke-3 terperangkap 
dalam ledakan, bukan hanya satu." 

"Kamu juga, Muttsurini-kun?" 

"Aku ingin melakukannya juga jika itu memungkinkan, tapi itu tidak mungkin sekarang." 

Sayang sekali ya? Kalau saja kita mendapat kembang api dari festival sekolah. 

"Aiko, kamu akan lelah bermain-main dengan lelucon Aki dan Sakamoto. Lebih baik 
biarkan saja tidak didengar." 

"A-Begitukah ..." 

"Ngomong-ngomong, Sakamoto-kun, sebenarnya apa sih detailnya?" 

Sepertinya Minami dan Himeji-san sudah terbiasa dengan kata-kata kami. Saya sangat 
berharap mereka tidak salah paham; jika memungkinkan, kami akan benar-benar 
mempertimbangkan dan memeriksanya. 

"Karena fokus semua orang ada di lantai 4, tidak ada keamanan di lantai dasar yang 
mengelilingi kantor kepala sekolah, jadi kita bisa masuk ke sana menggunakan pintu 
belakang. 

Kami sendiri sudah mengalami sendiri betapa beratnya keamanan di sekitar lantai 4, tetapi 
kantor utama di lantai dasar seharusnya baik-baik saja. 

"Yang tersisa hanyalah memulai pertunjukan besar di sana--" 

"Dan kami akan menghancurkan area mana pun yang mungkin berisi sistem itu." 

"Begitulah adanya. Jika kita bisa masuk ke dalam kantor utama dan memulai pertempuran, 
kita hanya perlu menghancurkan komputer perempuan tua itu. " 

Kalau dipikir-pikir, kepala sekolah memang menggunakan komputer di kamarnya untuk 
mengontrol sistem. Meskipun komputer host terletak di tempat lain, perlu waktu untuk 
memulihkan sistem, dan ini akan merepotkan. 

"Erm ... apa kau tidak akan dihukum dengan kasar jika melakukan itu, Akihisa-kun?" 
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"Satu-satunya cara untuk mencegah hal itu terjadi adalah Akihisa harus membuatnya 
terlihat seperti kecelakaan." 

"Kalian sudah terbiasa melakukan ini, ya?" 

"Ya tentu saja. Itulah yang selalu kami lakukan. " 

"Meskipun ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan." 

"Apa? Jangan terlalu khawatir tentang itu. Keinginan kami untuk mengalahkan kelas A sia-
sia. Ini hanya sedikit pengembalian. " 

Mengesampingkan motif di balik dendam kita, setidaknya kita mengerti apa yang kita tuju. 
Sekarang kita hanya perlu membagi tugas. 

"Tentu saja, Akihisa yang akan menjadi pelakunya." 

"Hm, oke." 

"Kau membuatnya terdengar sangat berbahaya dengan menyebut dia pelakunya ..." 

Saya setuju dengan kata-kata itu. 

"Himeji akan bekerja sama dengan Akihisa sebagai pendamping. Jika satu-satunya musuh 
di dalam adalah dari kelas A, kaulah satu-satunya yang bisa melawan mereka. " 

Aku mengerti. 

"Aku akan bekerja denganmu juga. Jika guru tidak ada, saya harus membuka lapangan. " 

Tanpa musuh atau guru di sekitar, Yuuji harus membuat lapangan menggunakan 
gelangnya. Ini jauh lebih mudah bagi saya. 

"Bagaimana dengan kita, Sakamoto?" 

Harap menjadi penjaga kami sampai kami mencapai tujuan kami. 

"...Diterima." 

"Sungguh melegakan mengetahui bahwa aku akan bersama Muttsurini-kun ♪." 

Rahangnya mungkin jatuh jika dia melihat skornya selain Pendidikan Kesehatan, tapi saya 
pikir kita akan mengabaikannya untuk saat ini. 

"Yang lain akan membuat keributan sebagai kedok kita. Karena kita akan menggunakan 
banyak kekuatan bertarung, mereka harus merespon dengan baik. " 
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Kita dapat mengatakan bahwa kita akan berada dalam keadaan darurat jika ini gagal --- 
tetapi bukankah itu dasar dari strategi? 

"Ah, satu hal lagi, Akihisa." 

"Hm? Ada apa, Yuuji? " 

Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. 

Yuuji melambai padaku, dan aku mencondongkan kepalaku ke arahnya, melakukan apa 
yang dia katakan padaku; dia kemudian melanjutkan untuk memberi pengarahan kepada 
saya tentang beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi begitu kita mencapai tujuan 
kita. 

"Hm ... begitu. Itu yang kamu rencanakan? " 

"Itulah yang saya amati mengenai kekuatan musuh sebagai netral. Aku akan 
menyerahkannya padamu. " 

"Kena kau." 

Setelah kata-kata itu diucapkan, pengarahan strategi berakhir. 

Yuuji bertepuk tangan, lalu berkata pada semua orang. 

"Baik. Mari kita mulai rencana ini. Begitu kami melihat petunjuknya, semua orang harus 
lari lurus ke depan. " 

"Apa petunjuknya, Yuuji?" 

"Petunjuknya adalah petunjuk itu. Anda sudah melihatnya beberapa kali, kan? " 

Yuuji melihat ke kampus sekolah lama. Ah, jadi begitu? 

"Itu bukan hanya sesuatu yang dimaksudkan untuk melemahkan musuh secara efektif, ya?" 

"Kamu benar-benar hebat dalam aspek ini, Yuuji." 

"... Seperti yang diharapkan dari Anda." 

Jadi itu sebabnya kami mengambil hukuman yang cukup berat sekarang, ya? Jika kita di 
garis depan bertindak tanpa mengetahui apapun, lawan mungkin akan tertipu. Jadi inilah 
artinya membodohi diri sendiri sebelum membodohi musuh, saya rasa. 

"Yah ... kurasa sudah waktunya." 

Kami tetap di tempat kami berada, menunggu petunjuk. 
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Maka, setelah menunggu beberapa saat, tirai putih dari jendela di lantai 4 muncul. 

"Ini Kubo! Kubo di sini! " 

"Benda yang sebelumnya akan datang lagi !!" 

"Menghindari!!" 

Peringatan bisa terdengar dari tahun ke-2 --- dan tahun ke-3 juga. Kurasa inilah tujuan 
Yuuji. 

"Ayo pergi, kalian! Ayo serang! " 

"""Baik!!""" 

Atas perintah Yuujis, kami berlari ke jalan terbuka tepat di depan kami. Setelah 
menyaksikan serangan gelang emas sebelumnya, tahun ke-3 menghindar, membentuk 
jalan. Pada saat ini, pertahanan kokoh di depan gedung sekolah baru dapat didobrak. 

Tiba-tiba, aku melihat Kirishima-san berdiri di jendela gedung sekolah lama. 

Dia melihat kita, menggerakkan bibirnya, sepertinya mengatakan sesuatu. 

"Lakukan yang terbaik" 
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"..." 

"Ada apa denganmu, Akihisa? Anda memelototi saya seperti ada perselisihan keluarga di 
antara kita. " 

"...Tidak apa." 

Aku kebetulan melihatnya menyemangati dia. Penglihatan orang biasa biasanya tidak bisa 
melihat gerakan bibir itu, tapi dia masih ingin mengejar Yuuji dan mendukungnya dalam 
diam. Saat aku memikirkan bagaimana perasaan hangat dan lembut Kirishima-san ada 
pada Yuuji, aku merasa cemburu padanya. 

"Yah, itu tidak masalah. Bagaimanapun juga seseorang harus mati. " 

"Aki, hal tidak menguntungkan macam apa yang kamu katakan? Kami pasti akan menang 
jika semua orang bekerja keras! " 

"Benar, Akihisa-kun! Kita akan mengakhiri pertempuran ini dengan cara terbaik! " 

Minami dan Himeji-san menatapku dengan tegas. Sebenarnya bukan ini yang kubicarakan 
... tapi karena mereka berkata begitu, aku akan melupakan eksekusiku atas Yuuji jika kita 
akan menyelesaikan ini dengan cara terbaik. 

"Hei, mereka tidak menyerang! 

"Orang-orang itu...! Itu hanya tebing! " 

Kita bisa mendengar kata-kata seperti yang kita jalankan di tahun ke-3; sepertinya mereka 
mengerti maksud kami. Masih ada jarak ke gedung sekolah baru, dan semuanya akan 
berakhir jika kita berhenti di sini. 

"Kami akan serahkan ini pada kalian!" 

"""BAIK!""" 

Yuuji berteriak, dan sekutu tahun kedua kami mulai bertarung untuk mendukung kami. 
Kurasa Yuuji memang memberi pengarahan kepada mereka tentang apa yang harus 
dilakukan sebelumnya; mereka membangun tembok di sekitar jalan kita untuk 
memungkinkan kita melewatinya, dan anggota kelas F kita, setelah melihat ini, segera 
bertindak. Tentunya mereka pasti merasakan bahwa ini adalah momen yang menentukan. 

Namun meski begitu, jalannya perlahan terhalang. 

"Kudou! Muttsurini! " 

"Baik!" 
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"... Dimengerti." 

Setelah mendengar nama mereka dipanggil, keduanya meneriakkan kata kunci. 

""Memanggil!"" 

Pendidikan Kesehatan, 2-A, Kudou Aiko, 498 poin. 

& 

Pendidikan Kesehatan, 2-F, Tsuchiya Kouta, 671 poin. 

Sepertinya Yuuji sudah menduga ini akan terjadi saat dia menugaskan guru Pendidikan 
Kesehatan di sini. Bidang subjek yang kami masuki kebetulan adalah Pendidikan Kesehatan 
Kudou-san dan Muttsurini adalah yang terbaik. 

"Ayo pergi." 

"... Akselerasi, dimulai." 

Makhluk panggilan Kudou-san mengisi kapaknya dengan listrik sebelum menerobos 
masuk, sementara makhluk panggilan Muttsurini mempercepat dirinya sendiri bahkan 
sebelum siapa pun dapat berkedip, menebas satu monster yang dipanggil musuh demi satu. 

Ngomong-ngomong, itu pasti jumlah poin yang sangat banyak di sana. " 

"Saya tidak berpikir bahkan guru cocok untuk keduanya." 

Kudou-san terus mengayunkan kapak bermuatan listrik, dan Muttsurini bergerak, 
meninggalkan bayangan di belakangnya. Musuh yang lemah ditangani dengan mudah, 
sementara yang lebih kuat terhuyung-huyung oleh kecepatan membutakan Muttsurini 
sebelum dihabisi oleh tindak lanjut Kudou-san. Kedua makhluk panggilan mereka pasti 
terlihat seperti kilat di sana. 

Berkat keduanya, jalan di depan kami terbuka. 

"Meski aku benar-benar ingin menyerahkan segalanya pada Kudou dan Muttsurini---" 

"Sepertinya musuh tidak akan terlalu naif." 

Ini seperti prediksi. 

Seseorang berdiri di depan keduanya dengan kekuatan yang tak tertandingi. 

Dia tidak mengenakan pakaian apa pun yang mempesona, tetapi bahkan dalam seragam, 
ada sesuatu yang memikat datang darinya. 
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Seseorang akan terpesona hanya oleh kehadiran menawan di sekelilingnya; Kogure-senpai 
telah muncul. 

"Saya kira saya tidak punya pilihan saat itu. Aiko dan aku akan melawannya. " 

"Nggak. Aku ingin dia --- Tsuchiya-kun menjadi lawanku. " 

Kogure-senpai meletakkan satu jari di dagunya dan melirik Muttsurini dengan genit. Apa 
yang bisa dilihat dari balik rok pendek itu membuat hati kita berdebar-debar. 

Namun, 

"Kami tidak bisa menerima itu, Kogure-senpai. Kompatibilitas Muttsurini dengan Anda 
sangat buruk. " 

"Ya ampun, kurasa seharusnya dia yang memutuskan, bukan?" 

Kogure-senpai melipat tangannya di depan dadanya, "... Aku menerima tantangan ini." 
Payudara besar itu berada di atas lengannya. Pria...! Itu tercela ...! 

Setelah melihat ini, Hideyoshi mengulurkan tangannya untuk menghentikan Muttsurini. 

"Sudah cukup, Muttsurini. Anda tidak bisa mengalahkan kakak kelas itu. " 

Tapi Muttsurini mengambil satu langkah ke depan, tampaknya ingin menyingkirkan 
Hideyoshi. 

"... Ini bukan kasus ... menang atau kalah ...!" 

Apa pemikiran idiot itu? Semua orang memikirkan ini sekarang. 

"Muttsurini, Kudou, kami akan serahkan ini padamu." 

Tapi Yuuji sepertinya tidak keberatan saat mengatakan ini. 

"Eh? Tapi Muttsurini. " 

"Kami tidak punya waktu, dan bidang studi ini adalah Pendidikan Kesehatan. Muttsurini 
tidak akan bisa berkontribusi jika dia keluar dari sini. " 

Itu benar sekarang karena dia berkata demikian; mengesampingkan Kudou-san, Muttsurini 
tidak bisa bertarung di bidang apapun selain Pendidikan Kesehatan. Dia juga harus 
menangani tahun ke-3 lainnya yang mengejar kita, dan tidak bijaksana memintanya 
mundur dari sini. 

"Muttsurini! Berhenti menatap tubuh kakak kelas itu dan fokuslah pada monster 
panggilannya! " 
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"Aiko! Awasi Tsuchiya! " 

Karena kami tidak punya pilihan lain, kami hanya dapat membuat permintaan terakhir ini 
sebelum pergi. Muttsurini mengacungkan jempol dengan punggung menghadap kami. Itu 
mungkin terlihat bisa diandalkan jika tidak ada genangan mimisan di kakinya. 

☆ 

"Terima kasih banyak, Tsuchiya-kun. Aku tahu kamu pasti tidak akan 
mengabaikanku. " 

"Kamu tidak bisa melakukan itu, Muttsurini-kun. Fokus pada monster yang 
dipanggil, bukan dia. Saya bisa menunjukkan kaki sebanyak yang Anda inginkan 
nanti. " 

"Anda tidak perlu terlalu khawatir. Silakan lanjutkan untuk melihat kaki saya jika 
sesuai dengan selera Anda. " 

"Jangan dengarkan dia, Muttsurini-kun! Setelah semuanya selesai, saya akan 
mengenakan pakaian renang untuk Anda lihat. " 

"... Aku tidak tertarik pada kalian ...!" 

☆ 

"Jadi kalian selanjutnya, senpai?" 

"Kamu benar-benar datang ke sini, Yoshii, Sakamoto ...!" 

"Aku akan membayarmu kembali untuk semuanya sampai sekarang ...!" 

Setelah melewati Kogure-senpai, pasangan Toko-Natsu, dengan siapa kami memiliki cukup 
sejarah, menghalangi kami. Kita tidak bisa begitu saja menyerahkan keduanya pada Kudou-
san dan Muttsurini, tapi kita tidak punya waktu untuk disia-siakan ...! 

"Aki, serahkan keduanya pada Kinoshita dan aku. Kalian cepatlah. Kamu baik-baik saja 
dengan ini, Kinoshita? " 

"Yah, kami tidak punya pilihan lain." 

Seperti Kudou-san dan Muttsurini sebelumnya, Minami dan Hideyoshi melangkah maju. 

"Hah? Apa yang kamu katakan? Kami memiliki hutang yang harus diselesaikan dengan 
Yoshii dan Sakamoto. " 

"Na-Natsukawa, aku akan senang dengan Kinoshita sebagai lawan ku juga." 
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Kata-kata Tsunemura-senpai menyebabkan bahu Hideyoshi bergidik. Apakah tidak apa-apa 
menyerahkan semuanya kepada mereka? 

"Kami tidak punya waktu. Mari serahkan pada mereka berdua dan cepatlah. " 

Yuuji meminta kami saat dia berlari ke depan. Saya memiliki semua jenis kekhawatiran di 
sini, tetapi saya tidak punya pilihan dalam situasi ini. 

"Kami serahkan padamu, Minami, Hideyoshi. Bidik mata mereka jika terjadi sesuatu. " 

Benar, mengerti! 

"Itu bukanlah sesuatu yang harus kita setujui juga, bukan !?" 

"Kau mungkin menumbuk daging dan tulangku berkeping-keping, Kinoshita, tapi ini tidak 
akan menghentikan cintaku padamu!" 

"Ki-Kinoshita ... kupikir aku harus melanjutkan dengan Aki ..?" 

"Shimada, aku akan membencimu selamanya jika kau meninggalkanku di sini." 

Kami melanjutkan perjalanan sambil meninggalkan Minami dan Hideyoshi. Meskipun 
tangga dan pintu masuk utama gedung sekolah baru dijaga dengan ketat, tampaknya tidak 
demikian halnya di tempat lain. 

☆ 

"Kalau begitu, ayo lakukan pemanasan sebelum mengejar Yoshii dan yang lainnya, 
Tsunemura." 

"Yah, itu benar. Lebih baik menyelesaikan masalah pribadi apa pun setelah perang 
pemanggilan selesai. " 

"Apa yang kamu katakan sekarang? Kamilah yang ingin cepat mengalahkanmu dan 
bergegas ke Aki dan yang lainnya. " 

"Benar, itulah semangatnya, Shimada. Kita harus memukuli mereka dan mengirim 
mereka ke ruang penahanan secepat mungkin. " 

"Ah ... kalian sepertinya salah paham tentang sesuatu." 

"Salah? Tentang apa?" 

"Yah, kamu mungkin meremehkan kami karena Tsunemura dan aku ceroboh 
terhadap Yoshii dan Sakamoto." 

Matematika, Natsukawa Shunpei, 3-A, 733 poin 
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& 

Matematika, Tsunemura Yuusaku, 3-A, 751 poin. 

"---Ini tidak bisa dianggap sebagai pertempuran dengan kalian sebagai lawan kami" 

☆ 

"Dengarkan, Akihisa, biarpun pertahanan musuh lemah, bukan berarti kita punya waktu. 
Begitu kita sampai di sana, kita perlu bergegas dengan tujuan kita secepat mungkin. " 

"Mengerti." 

"Himeji, kamu akan menjadi penjaga kami. Anda akan berada di bidang yang sama dengan 
kami, tetapi Anda akan menangani musuh yang datang dari koridor. Mohon tunggu sampai 
Akihisa menyelesaikan tujuannya. " 

"Dimengerti." 

"Mereka datang! Ini tahun kedua itu! " 

"Ada 3 dari mereka! Keluarkan mereka!" 

Tahun ke-3 mulai berkumpul untuk mencegah kita menuju ke tingkat ke-4. 

Kami berpura-pura berlari ke tangga, sebelum tiba-tiba mengubah arah menuju tujuan 
kami yang sebenarnya, kantor kepala sekolah. 

"Aku akan memanggil monster panggilanku di sini!" 

Himeji-san berhenti di koridor di depan kantor kepala sekolah, menghadap tangga. 

"Aku serahkan padamu, Himeji-san!" 

"Akihisa-kun, tolong lakukan yang terbaik!" 

Kami meninggalkan Himeji-san dan melanjutkan perjalanan, dengan cepat menuju ke 
ruangan dengan papan nama kantor kepala sekolah untuk menyelesaikan tujuan kami. 

"Baiklah, ayo mulai!" 

"OK mari kita pergi." 

Yuuji bersiap untuk memulai pemanggilan saat aku membuka pintu, bersiap untuk masuk. 
Eh? Apa yang kita lakukan jika tidak terbuka? Jika itu akhirnya terjadi, kuncinya mungkin 
akan hancur karena kecelakaan yang tidak menguntungkan . Ada baiknya pintunya tidak 
terkunci, demi semua orang. 
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"-Membangkitkan." 

Aku mendengar Yuuji mengucapkan kata kunci ini begitu aku memasuki ruangan. Ini 
adalah kekuatan dari gelang platinum yang kami dapat selama festival sekolah, dan karena 
kemampuan ini, kami dapat memanggil monster bahkan tanpa ada guru di sekitarnya. 

Begitu gelang itu diaktifkan, Yuuji bergegas ke kantor kepala sekolah. Baik. 

"Aku hanya perlu memanggil monster yang dipanggil dan menghancurkan kantor kepala 
sekolah ..." 

"Nah, masalahnya adalah itu tidak akan semudah itu." 

"Oh? Itu pasti reaksi yang tidak terduga. Saya pikir Anda akan sedikit lebih terkejut. " 

Takashiro-senpai muncul di depan kami, terlihat agak santai sambil tersenyum. 

"Jika Anda tidak keberatan, dapatkah Anda memberi tahu saya bagaimana Anda 
menemukan saya di sini? Meskipun saya harus mengungkapkan lokasi saya, Anda mungkin 
tidak akan dapat melacak saya jika Anda tidak berada di markas. " 

Takashiro-senpai bertanya pada Yuuji, terlihat agak tertarik. Yuuji hanya mendengus 
namun, jangan menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu , sepertinya mengatakan ini saat 
dia menjawab. 

"Saya tidak punya bukti tentang itu. Itu hanya tebakan. " 

Tebakan, ya? 

"Ya. Saya tahu bahwa Anda orang yang cerdas. Saya juga tahu betapa naifnya strategi saya. 
" 

Melihat apa yang dia lakukan sampai sekarang, kita dapat menebak bahwa Takashiro-
senpai telah berhasil memprediksi semua situasi sampai sekarang. Secara alami, baik Yuuji 
maupun Kirishima-san tidak dapat memprediksi situasi seperti itu, apalagi aku, tapi 
Takashiro-senpai pasti mampu melakukannya. 

"Karena itu, jika memang benar demikian, saya hanya menebak-nebak berdasarkan fakta 
itu. Saya tidak tahu apa asumsi Anda, tetapi saya yakin bahwa strategi saya berhasil. " 

Bisa dibilang itu pasti cara Yuuji mengasumsikan bahwa strategi kita sudah diketahui sejak 
awal. Karena itu, rencana yang dipikirkan Yuuji menjadi sederhana. 

"Oh bagus ... setelah semua perencanaan itu, kamu masih menyerahkan segalanya padaku. 
Itu pasti strategi yang malas. " 
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"Diam. Ini adalah pertarungan dengan seorang gadis di telepon, kan? Lebih baik kamu 
melakukan ini dengan benar. " 

Jika Takashiro-senpai tidak ada di sini, akulah yang akan menghancurkan target 
(komputer). Tipuan kecil ini tidak ada sekarang. 

"Karena kamu memikirkan segalanya sampai kamu, kamu tidak pernah berasumsi bahwa 
aku akan mengumpulkan banyak kekuatan bertarung, kan?" 

"Tidak semuanya. Tidak banyak ruang untuk mengalokasikan begitu banyak orang, dan 
akan sulit untuk tidak menarik perhatian jika Anda memindahkan begitu banyak orang ke 
tempat yang tampaknya tidak berarti. " 

"Oh ...?" 

"Dan yang lebih penting, kamu memiliki nilai yang harus diselesaikan dengan Akihisa atas 
Himeji. Bukankah benar bahwa sebagai seorang pria, Anda menginginkan duel langsung? " 

Saat Yuuji mengatakan ini, Takashiro-senpai terlihat sangat senang saat dia menjawab. 

"Memang itu masalahnya. Kamu benar-benar tahu romansa pria, Sakamoto-kun. " 

"...Terima kasih." 

Yuuji terlihat agak tertekan, mungkin karena dia diejek oleh semua orang karena baru saja 
bersikap romantis kepada Kirishima-san. 

"Nah, aku tidak bisa membuang waktu sebanyak itu dengan kalian. Aku serahkan padamu, 
Akihisa. " 

"Baik." 

"Saya pasti tidak akan melakukan apa pun tanpa kelas." 

Seperti yang Takashiro-senpai katakan, tentu akan sulit membayangkan dia memanggil 
bala bantuan setelah percakapan ini, meski bukan hal yang buruk untuk berhati-hati 
sekarang. 

Aku menatap Takashiro-senpai, bersiap-siap di depan meja kepala sekolah, dan memanggil 
monster panggilanku. 

"-Memanggil." 

Summoned beast yang sangat kukenal muncul dari susunan berpola, dan praktis tidak ada 
perbedaan sejak pertama kali dipanggil selain dari bahan pakaian. Senjata yang saya 
gunakan selama ini adalah pedang kayu, sampai pada titik di mana saya merasa aneh 
menggunakan hal lain. 
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"Kalau begitu, aku juga akan menjumlahkan---" 

Sekarang, Akihisa! 

"Mengerti!" 

Aku membiarkan monster panggilanku berlari menuju meja kepala sekolah sementara 
Takashiro-senpai hendak memanggil summoned beast-nya. Tujuan saya bukanlah untuk 
mengalahkan orang ini, jadi saya tidak punya alasan untuk menunggu dia memanggil 
monster panggilannya. Aku akan menghancurkan meja bersama dengan komputer 
menggunakan kekuatan ini beberapa kali lipat dari kekuatan manusia, dan jika tidak ada, 
aku akan menghancurkan seluruh ruangan! 

Menggunakan momentum ke depan, makhluk panggilanku mengayunkan pedang kayu ke 
bawah --- dan pada saat itu. 

"Tidak selalu menguntungkan untuk dapat menyentuh objek fisik." 

Makhluk panggilanku terlempar ke rak buku di atas meja. 

"Apa--- !?" 

Saya tidak bisa mempercayai mata saya. Kakak-kakak ini, apakah dia ... 

"Apakah kamu baru saja membuang monster yang dipanggil ke samping?" 

"Tidak tidak Tidak. Hanya Nishimura-sensei yang bisa melakukan hal seperti itu. Saya 
hanya menambahkan sedikit tenaga dan mengubah arahnya. " 

Takashiro-senpai menjawab saat ia menenangkan dirinya dari posisi berdiri. 

Gerakan barusan adalah--- 

"Tch. Anda memiliki pengalaman bertarung ya ... sepertinya Anda lebih dari apa yang 
terlihat dari penampilan Anda. " 

"Saya tidak tahu mengapa begitu banyak orang membenci saya saat itu, dan di sekolah 
menengah, saya kadang-kadang menghadiri dojo." 

Takashiro-senpai hanya menjawab kata-kata Yuuji sambil tersenyum. 

"... Tapi itu hanya pada level amatir. Aku mungkin tidak akan bisa melakukan ini jika Yoshii 
Akihisa-kun tidak ceroboh. " 

Dan kemudian, dia melanjutkan, tersenyum padaku kali ini. 
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Aku pasti akan berbohong jika aku mengatakan bahwa aku mewaspadai dia, tapi sungguh 
tak terduga melihatnya benar-benar melawan monster yang dipanggil dengan tubuh 
fisiknya ...! 

"Tapi meski begitu, setelah mengucapkan kata-kata seperti itu, kau tidak pernah menunggu 
aku untuk memanggil monster panggilanku sedikitpun ... kau benar-benar akan melakukan 
apapun untuk menang, meski aku kurang lebih mengharapkannya." 

Dia benar-benar bisa melawan tindakan ini, dan terlalu berlebihan bahwa dia bisa 
membaca tindakan seperti ini. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain melawannya! 

"Kamu mengerti, Akihisa?" 

Menanggapi suara Yuuji, aku mengangguk dalam diam. 

Humaniora, 3-A, Takashiro Masaharu, 375 poin (Geografi) 

Vs 

Humaniora, 2-F, Yoshii Akihisa, 302 poin (Sejarah Jepang) 

 

Saya melihat bahwa subjek yang ditunjukkan di samping skor adalah humaniora. 
Sejujurnya, saya sangat bersyukur untuk ini. 

"Saya mendengar bahwa meskipun Anda dari kelas F, skor Anda melebihi level itu. Selain 
mata pelajaran terbaik Anda, skor Anda biasanya sekitar 150 atau lebih, bukan? " 

"Aku tidak bisa menganggap diriku seorang pria jika aku membiarkan diriku membusuk 
lebih jauh setelah penghinaan yang kau buat." 

Saya benar-benar memiliki banyak masalah dengan kakak kelas ini. Itu dimulai saat dia 
ikut campur dengan memberikan nasehat selama pertarungan kita melawan kelas C, dan 
kemudian dia mempermalukan temanku, menginterupsi pertarungan kita melawan kelas 
A, dan yang paling penting --- dia mencoba meraih Himeji-san. Dengan begitu banyak 
alasan sekarang, aku punya banyak motivasi untuk melawannya ... dan kali ini, Yuuji 
membantuku. 

"Ini benar-benar buruk, bukan? Ini adalah satu kasus yang sangat ingin saya hindari, 
melihat Anda mendapatkan skor tinggi melalui kemampuan Anda sendiri, Yoshii-kun. " 

Takashiro-senpai meringis. 

Apa yang dia katakan bukannya tidak masuk akal. Pertempuran ini menguntungkan bagi 
kami karena kami bisa menang dengan 2 cara --- menghancurkan komputer, tujuan utama 
kami, atau mengalahkan kakak kelas di depan kami. 
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"Dalam situasi ini, aku mungkin bisa mengalahkanmu dan memenangkan perang 
pemanggilan ini untuk tahun kedua, Takashiro-senpai." 

Jika itu adalah subjek lain, saya hanya bisa bertujuan untuk menghancurkan target, 
memanfaatkan posisi yang baik untuk menyeretnya ke dalam serangan, dan 
menghancurkannya. Namun sekarang saya memiliki cara lain untuk menyerang, dan 
melihat situasi saat ini, saya membuat langkah terbaik. 

"Saya melihat. Ya ampun, aku benar-benar dalam keadaan darurat. " 

"Aku akan membuat ekspresi santai di wajahmu itu menghilang." 

Makhluk panggilan Takashiro-senpai sekarang berhadapan dengan milikku. 

Saya pikir makhluk panggilannya akan menjadi sesuatu seperti kesatria dari sebuah cerita, 
tetapi ternyata ternyata dia adalah seorang samurai. 

"Ini akan menjadi ... pertempuran yang tepat!" 

"Meskipun kamu baru saja meluncurkan serangan mendadak ..." 

Aku pertama kali membiarkan Summoned Beast menyerang menuju Summoned Beast 
Takashiro-senpai, dan bukan meja untuk mengamati situasinya. Aku berpura-pura 
mengayunkan pedang kayunya, tapi aku benar-benar bertujuan untuk memberikan 
tendangan sapuan. Saya akan melihat bagaimana dia menangani serangan ini, dan 
kemudian saya akan melihat betapa bagusnya dia! 

"Hm, level kendali itu seperti rumor yang beredar. Gerakannya sangat lancar. " 

Dia menangkis pedang kayu saya dengan pedangnya sendiri, dan mengangkat kakinya 
sedikit untuk menghindari tendangan sapuan saya. Jika itu tidak cukup, dia mencoba 
membidik kaki saya yang luput dari serangannya. 

"...!" 

Saya mencoba untuk menyeimbangkan diri setelah kehilangan pijakan, dan fokus untuk 
mencoba mendapatkan kembali keseimbangan saya. Saya kira saya beruntung dia tidak 
mencoba menyerang saya, apakah itu karena dia santai, atau karena dia sedang menguji 
saya. 

"Tunggu ... tunggu sebentar ... tingkat kontrol itu sama dengan Akihisa ...!?" 

Yuuji hanya bisa berseru kaget saat melihat pertarungan ini. 

Huh Takashiro-senpai terkekeh saat dia menggaruk kepalanya, berkata, 

"Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa, ya?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"A-Apa maksudmu?" 

"Apakah saya harus memberi tahu Anda berapa banyak tugas kasar yang pernah saya 
lakukan sebelum 'Pemeriksa Hukuman' diperkenalkan?" 

"" ... "" 

Tidak, erm ... kita sedang berada di tengah pertempuran penting di sini. Jika Anda mencoba 
untuk bersikap keren ... 

"Akihisa ... tidak ada orang lain yang lebih cocok untuk menjadi lawanmu." 

"Hentikan! Jangan taruh aku di level yang sama dengannya! " 

"Hm ... Kurasa aku dihina dengan cara tertentu di sana." 

Saya memiliki perasaan campur aduk memiliki lawan seperti itu mendapatkan segalanya 
sebelum saya melakukannya. 

"Sepertinya ada kesalahpahaman di antara kita. Bagaimana kalau kita berbicara sedikit 
untuk memahami satu sama lain dengan lebih baik? " 

"Sayang sekali, kita tidak punya waktu---!" 

"Haha, kamu pasti terlihat sibuk di sana." 

Saya tidak tahu apa tujuan dia untuk menunda hal-hal seperti ini, tapi tidak ada 
manfaatnya bagi saya. Aku tidak akan mendapatkan apa-apa dari obrolan dengannya, dan 
yang paling penting adalah memutuskan pertempuran ini pada monster yang dipanggil. 

Saya terus melancarkan serangan demi serangan, menggunakan kekuatan dari skor tinggi 
saya dan semua gerakan yang saya latih. Namun, Takashiro-senpai selalu bisa mengelak 
menggunakan gerakan kecil dan menangkis seranganku melalui serangan dengan kekuatan 
serupa. 

"Kamu cukup bagus untuk bisa menyamai Akihisa saat dia memiliki poin itu. Kamu tidak 
normal sama sekali. " 

"Senang sekali bisa dipuji olehmu, Sakamoto Yuuji-kun." 

Pertarunganku dengan Takashiro-senpai berlanjut saat mereka berbicara. Sepertinya dia 
hanya fokus pada bertahan, dan tidak melakukan apapun untuk menyerang. 

"Apa yang kamu tunggu, Takashiro-senpai?" 

"Tidak ada yang khusus." 
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Kami tidak punya banyak waktu sejak awal, karena tahun ketiga lainnya akan tahu bahwa 
kami ada di sini. Himeji-san tidak mungkin menahan mereka terlalu lama. 

Tapi akan sangat bodoh jika saya terlalu mengacau di sini. Takashiro-senpai mungkin 
bertujuan untuk ini, dan saya harus berhati-hati apapun yang terjadi; Saya harus 
menyerang secara aktif menggunakan keuntungan saya. 

"Karena kamu akan fokus pada pertahanan, aku akan melakukan sesuatu yang lain" 

Saya memang memiliki batas waktu, tetapi ada dua cara untuk menang. Jika aku 
mengalahkan Takashiro-senpai, ayo ganti ke Rencana B! 

Pertama, aku membidik monster panggilan Takashiro-senpai seperti sebelumnya, dan 
mengayunkan pedang kayuku ke bawah. Begitu aku menemukan bahwa dia bersiap untuk 
menghindar, aku akan membiarkan monster panggilanku melompat ke belakang meja 
tertentu. Jika dia memutuskan untuk bertahan melawanku, dia tidak akan bisa 
menghentikanku. 

Saya akan melompat ke komputer di atas meja Tepat setelah saya memikirkan hal ini. 

Saya merasa lengan saya dicengkeram dengan lemah. Ah ... ini buruk---! 

Makhluk panggilanku terlempar lagi, dan Takashiro-senpai berdiri dengan santai di 
sampingnya lagi. Ugh ...! Saya lupa tentang itu...! 

"Mengesampingkan fakta bahwa ini adalah pertarungan antara monster yang dipanggil, 
menurutku tidak tercela bagiku untuk ikut campur secara pribadi ketika kamu mencoba 
menghancurkan properti, bukan?" 

Seperti yang dia katakan, itu tidak tercela karena aku berusaha melakukan apa yang dia 
katakan. Juga, tidak ada aturan dalam perang pemanggilan yang mengatakan bahwa 
'manusia tidak dapat melakukan apapun untuk memanggil monster secara pribadi'. 

"Ini benar-benar menjadi sedikit sulit ..." 

Summoned beast Takashiro-senpai sangat kuat, dan dia secara pribadi dapat 
menghalangiku untuk menghancurkan komputer. Itu juga melanggar aturan bagiku untuk 
menyerang Takashiro-senpai secara langsung, jadi tentu saja itu dilarang. 

Pengontrolnya sendiri berpengalaman dalam pertempuran, dan makhluk panggilan 
Takashiro-senpai sangat kuat. Dia pasti benar-benar terbiasa menangani pertarungan satu 
lawan satu. 

Kalau begitu, pilihan terbaik bagiku untuk mengambil dalam situasi ini--- 

"Yoshii Akihisa-kun, bagaimana kalau kita bertaruh? ' 
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"---Eh? Taruhan? " 

Kakak kelas ini baru saja mengatakan sesuatu yang aneh dalam situasi ini sementara aku 
tidak diuntungkan. Bagaimana saya bisa cukup bebas untuk bertaruh pada sesuatu dalam 
pertempuran ini? 

"Ya, taruhan. Mari kita mempertaruhkan seorang wanita dalam pertempuran ini, tanpa ada 
orang lain yang ikut campur. Apa kau tidak merasa, setelah melakukan semuanya di sini, 
adalah mulia untuk memperebutkannya? " 

Takashiro-senpai tidak pernah secara spesifik menyebutkan siapa dia, tapi itu pasti Himeji-
san. Dia bermaksud untuk menggunakannya sebagai bagian dari taruhan kami. 

"... Aku tidak ingin bertaruh sambil mengabaikan keinginannya." 

Biarpun aku setuju dengan ini, tak ada artinya jika Himeji-san sendiri tidak. Apa Takashiro-
senpai mengerti ini sama sekali? 

Setelah mendengar jawabanku yang serius, Takashiro-senpai hanya menggelengkan 
kepalanya dan menjawab, "Tidak, tidak, pemenang belum tentu memenangkannya; ini 
bukan dasar dari taruhan ini. Itu adalah sesuatu yang dia harus setujui sejak awal. " 

Lalu, apa taruhannya? 

"Antara kamu dan aku, Yoshii Akihisa-kun, yang kalah tidak akan bisa mendekatinya. Ini 
semuanya. " 

Saya melihat. Memang benar pendapatnya tidak penting di sini. Takashiro-senpai dan aku 
adalah satu-satunya yang perlu menerima ini. 

"Ini bertentangan dengan prinsipku untuk menggunakan kasih sayang seseorang sebagai 
taruhan ... tapi ini demi masa depan Nona Himeji Mizuki. Akan sangat bagus jika Anda bisa 
menerimanya. " 

Untuk 'masa depan' Himeji-san ini terdengar sangat menjengkelkan bagiku, dan aku tidak 
bisa tidak menekankan nada suaraku. 

"...Apa yang kamu coba katakan?" 

Jika aku berada di dekat Himeji-san akan membawa ketidakbahagiaan padanya, jika itu 
yang dia katakan, aku tidak bisa berpura-pura mengabaikannya. 

"Akihisa, jangan dengarkan ejekan yang dibuat musuh." 

Yuuji menasihati saya, mungkin khawatir Takashiro-senpai mungkin memiliki maksud 
tertentu. Dia hanya terlalu khawatir. Kakak kelas ini adalah alasan ketidakbahagiaan 
Himeji-san. 
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"Tidak apa-apa Yuuji. Biarkan dia mengatakan apapun yang dia inginkan. Dia perlu tahu 
apa itu realitas. " 

Dan juga, mungkin aku bisa memahami masalah Himeji-san akhir-akhir ini. 

Setelah mendengar saya mengatakan ini, "Syukurlah", Takashiro-senpai mengangguk puas. 
Reaksinya sangat mengganggu saya. 

"Baiklah, karena akan kasar untuk membicarakan hal ini dengan baik, aku akan langsung 
ke intinya." 

Ahem dia batuk dengan sok, dan melanjutkan, 

"Yoshii Akihisa-kun, keberadaan dan masa depanmu akan menghalangi potensi masa 
depan yang mungkin dimiliki Nona Himeji Mizuki." 

Nilai saya benar-benar diabaikan olehnya, dan saya menjadi lebih kuat dalam nada bicara 
saya, "...Bagaimana apanya?" 

"Apakah Anda memahami kepribadian Nona Himeji Mizuki?" 

"Saya tebak. Sedikit lebih baik darimu, yaitu senpai. " 

Saya tersenyum dengan santai, dipenuhi dengan permusuhan di dalam. 

"Lalu, apa kau tahu dia pergi ke luar negeri dalam program pertukaran dengan sister 
school kita?" 

Kata Takashiro-senpai. 

"... Eh ...?" 

Untuk sesaat, aku tidak bisa mengerti apa maksud Takashiro-senpai ketika dia mengatakan 
itu, dan aku tidak sengaja berkata. 

Sepertinya Takashiro-senpai ingin aku mendengar ini lagi saat dia mengulangi kata-
katanya di lain waktu. 

"Saya bertanya apakah Anda mendengar bahwa Nona Himeji Mizuki pergi ke luar negeri 
untuk program pertukaran dengan sekolah lain?" 

Program pertukaran...? 

Saya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan saya atas kata-kata ini. 

Tetapi setelah mendengarnya, saya mulai memikirkan banyak hal. 

Himeji-san selalu terlihat aneh setiap kali dia dipanggil ke kantor kepala sekolah. 
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Linne-kun bukan hanya 'pelajar asing', tapi 'pelajar asing'. 

Himeji-san dan Takashiro-senpai memang memiliki pembicaraan yang mendalam di antara 
mereka. 

Dia mulai menjelaskan semuanya. 

"Perawatan di sana seperti kelas A, dan tinggal di luar negeri juga merupakan pengalaman 
penting sebagai bagian dari pertumbuhan seseorang. Menurutmu ini juga hal yang baik 
untuknya, bukan? " 

Saya tidak bisa menyangkal itu sama sekali. Aku tidak tahu apa yang Himeji-san pikirkan, 
tapi biasanya, dia akan mendapatkan lingkungan belajar yang lebih baik jika dia pergi ke 
luar negeri. 

Karena itu, saya bisa mengerti apa yang dimaksud Takashiro-senpai ketika dia berbicara 
tentang 'potensi Himeji-san'. 

Tapi- 

"Kenapa kamu bilang aku menghentikan Himeji-san?" 

Saya tidak tahu apa yang dia maksud ketika dia mengatakan keberadaan saya hanya akan 
menghalangi dia. Saya tidak mengerti sama sekali. Memang benar aku akan sedih jika 
Himeji-san pergi, tapi aku tidak akan menghentikannya. Aku sama sekali tidak tahu tentang 
ini, dan bahkan jika aku ingin menghentikannya, aku tidak bisa. 

Sementara saya merasa skeptis, lawan saya menghela nafas. 

"Saya tidak ingin mengatakan ini kepada Anda, tetapi akan sangat bagus jika Anda bisa 
mengerti ..." 

"Maaf, aku bukanlah orang yang pintar." 

Sepertinya aku tidak punya pilihan , Takashiro-senpai memberikan ekspresi seperti itu 
begitu dia mendengar jawabanku, dan mulai berbicara seolah dia sedang mengajariku. 

"Kudengar kau bertarung melawan summoning agar Nona Himeji bisa mendapatkan 
perlakuan kelas A." 

"..." 

Saya tidak menjawab. 

Lawan melanjutkan dengan egois seolah kata-katanya dikonfirmasi. 
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"Ini adalah fakta yang bahkan aku, sebagai anak kelas 3, bisa mengetahuinya hanya melalui 
beberapa investigasi. Nona Himeji Mizuki juga tahu motifmu untuk berpartisipasi dalam 
perang pemanggilan, kan? " 

Saya masih tidak menjawab. 

"Kalau begitu, pikirkan tentang posisi Nona Himeji Mizuki mengingat kepribadiannya. Anda 
seharusnya bisa mengetahui jawabannya, kan? " 

Posisi Himeji-san. 

Dalam hal kemampuan, dia berada di level kelas A, dan saat kami kelas F bertarung dengan 
kelas A, dia mendapat berita tentang pergi belajar ke luar negeri--- "Bahkan jika ada 
proposal yang lebih unggul, bagaimana orang akan berpikir jika dia mengetahui seseorang 
yang bertarung demi dirinya? Seperti yang kau tahu, Yoshii Akihisa-kun, Nona Himeji 
Mizuki sangat baik, dan yang pasti dia hanya akan berpikir satu kali. " 

Jangan biarkan semuanya menjadi sia-sia ... tidak ada keraguan bahwa Himeji-san akan 
berpikiran seperti itu, bahkan jika dia harus mengubur masa depannya sendiri. 

Dengan kata lain, usahaku untuk mendapatkan fasilitas kelas A untuk Himeji-san akan--- 

"Itu sebabnya dia tidak bisa berbicara tentang pergi ke luar negeri untuk belajar. 
Keinginanmu untuk mengalahkan kelas A adalah alasan mengapa dia meninggalkan masa 
depannya sendiri dan tinggal di sekolah ini, bukan? Upaya dan niat baik Anda adalah 
penyebabnya. " 

Aku tiba-tiba teringat saat kami bertarung melawan Kirishima-san dan kelas A, Takashiro-
senpai menanyakan sesuatu yang aneh. 

"Yoshii Akihisa-kun. Ketika seseorang dengan kemampuan, tetapi diperlakukan tidak 
adil, mencoba untuk mendapatkan kembali posisi yang seharusnya dia dapatkan, 
apakah Anda akan turun tangan untuk ikut campur? " 

Sekarang saya akhirnya mengerti arti dibalik pertanyaan itu. 

Saya pikir Takashiro-senpai yang menghentikannya ... tapi itu salah. Yang 
menghentikannya adalah---! 

"Sepertinya kamu sudah mengerti." 

Sempai menunjukkan ekspresi tertekan, sepertinya mencoba menghiburku. 

Saya tidak mengatakan apa-apa saat saya terus mendengarkan dia. 
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"Dan kemudian, begitu kau mengetahui kebenaran ini, dia akan semakin bermasalah dan 
mengatakan kebohongan untuk merasionalisasi tindakanmu? Pada saat itu, saya berharap 
Anda memberikan tanggapan yang benar. " 

Sepertinya dia sudah selesai dengan apapun yang dia ingin katakan saat dia terus 
menatapku tanpa mengatakan apapun. 

Saya melihat. Karena alasan itulah dia membuat taruhan ... Aku mengerti. 

Bagaimanapun, yang harus saya lakukan sekarang adalah--- 

"... Akihisa, mundurlah ke kelompok Shimada untuk saat ini. Kami akan membuat bidang 
kami menjadi milik mereka dan memulai 'gangguan'. " 

Suara Yuuji bergema di dalam ruangan, mungkin mencoba membuatku keluar dari 
pikiranku. 

"Eh, apa yang kamu katakan, Yuuji? Bagaimana kita bisa kabur tanpa melakukan apapun? " 

"Menyerah saja. Kakak senior ini jauh lebih siap dari yang Anda bayangkan. Anda tidak 
mungkin menyelesaikan tujuan dalam situasi seperti itu. " 

Siap? Aku tidak mengerti apa yang Yuuji katakan disini. Tidak ada pasukan penyergap di 
sini, hanya pertempuran poin sederhana, dan kami memiliki peluang bagus untuk menang 
di sini. Tidak, menurutku masih ada pilihan kedua, jadi aku punya keuntungan melawan 
kakak kelas ini dalam pertarungan satu lawan satu. 

Takashiro-senpai bertanya, sepertinya mengungkapkan pikiranku. 

"Oh, Sakamoto Yuuji-kun, menurutku tidak menguntungkan mundur dalam situasi seperti 
ini. Apakah menurut Anda ini adalah pilihan yang baik? " 

"Ya, kami mundur. Meskipun Anda mudah untuk menggertak, bukan berarti Anda buruk 
dalam menggertak orang lain, bukan? " 

"...Bagaimana apanya?" 

"Ekspresimu benar-benar berubah di sana. Apakah Anda benar-benar terganggu karena 
kami melarikan diri? " 

Keduanya terus berbicara. 

"Ya, tentu saja. Yoshii Akihisa-kun kuat dalam pertempuran, begitu juga Nona Himeji 
Mizuki. Akan baik-baik saja jika Anda memahami apa yang saya maksud sekarang, tetapi 
saya tidak dapat membiarkan Anda melarikan diri. " 
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"Ha, kata-kata konyol yang kau ucapkan. Menurutku kau tidak ingin Himeji dan Akihisa 
membicarakan ini dengan menyelesaikan ini secepat mungkin. " 

Yuuji memberikan tatapan mengejek. 

"Saya benar-benar percaya ini adalah keputusan yang salah --- tetapi bahkan jika saya 
berkata demikian, Anda tidak akan mendengarkan kata-kata saya, saya kira." 

Takashiro-senpai berkata, dan menghela nafas. 

"Kalau begitu, saya akan menambahkan taruhannya." 

Dia mengeluarkan surat yang tampak familiar dari saku seragamnya. 

... Itulah hal yang Linne-kun coba berikan kepadaku--- 

"Beberapa hari yang lalu, saya menerima surat ini dari Tuan Linne Klein. Saya berasumsi 
dia akan menulis sesuatu yang berhubungan dengan perang pemanggilan ini, informasi 
yang terlalu tidak perlu bagi Anda ... " 

"Perang pemanggilan ini? Apa maksudmu? Apa yang terjadi?" 

"Kamu tidak perlu tahu. Saya pikir Anda harus memilikinya, Yoshii Akihisa-kun. " 

Tatapannya ke arahku memiliki makna yang dalam di baliknya. Saya harus memiliki ini? 
Apa maksudnya "Seperti yang tertulis di sini, ini adalah diari seorang wanita tertentu, 
diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Awalnya ditulis dalam bahasa asing, dan 
sepertinya Tuan Linne Klein ingin menyerahkannya kepada Anda setelah dia 
menerjemahkannya. " 

Tiba-tiba, aku teringat buku catatan asing yang kuberikan kepada Linne-kun sebelum 
dimulainya perang pemanggilan kita melawan kelas A. Apa itu buku harian? 

"Saya benar-benar minta maaf, tapi saya melakukan beberapa bentuk investigasi untuk 
memeriksa apakah dia telah menulis informasi yang tidak perlu. Tentu saja, sebenarnya 
aku terlalu paranoid. " 

Takashiro-senpai dengan tenang berkata. 

Dia membaca buku harian itu? Yang? Apa yang tertulis di situ? Apakah tidak apa-apa jika 
orang lain tahu tentang ini? 

"Buku harian ini berisi cinta murni yang diungkapkan kepada seorang anak laki-laki, 
betapa dia menyukai 'dia', dan pahlawan seperti apa 'dia' baginya." 

Ini adalah buku harian yang dijatuhkan di kelas F. 
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Buku harian milik seorang gadis. 

Ditulis dalam bahasa asing. 

Ini ditulis ... dengan perasaan tidak ingin orang lain mengetahuinya. 

"Saya yakin nama pemilik buku harian itu --- Nona Shimada Minami." 

Saat itu juga, saya mendengar sesuatu tersentak dalam diri saya. 

"Hentikan, Akihisa! Itu ejekan Takashiro! " 

Yuuji mengikatku kembali dengan mengunciku di pegangan Nelson, dan aku mencoba yang 
terbaik untuk membebaskannya saat aku menggeram pada pria itu, "HAND IT OVER TO 
ME, YOU SCUMBAG!" 

"Saya merasa mengejutkan disebut bajingan. Aku tidak membacanya untuk mengintip 
perasaannya. " 

"Apa yang membuatmu terkejut ketika kamu mengoceh tentang ingin menggunakannya 
sebagai taruhan!" 

"Saya melakukan semua ini untuk masa depan Nona Himeji Mizuki. Saya dengan senang 
hati akan menerima tugas tersebut bahkan jika tindakan ini dipandang sebagai sesuatu 
yang menyimpang dan kejam. Ini tidak berbeda dengan apa yang selama ini kamu lakukan, 
dan kamu tidak punya hak untuk membenciku sekarang, bukan? " 

"DIAM! JANGAN KATAKAN MENGUMUMKAN TIDAK LAGI! " 

Aku tidak bisa bergerak, tapi monster panggilanku bisa. 

Aku membiarkan makhluk panggilanku, yang telah siaga sampai sekarang, menyerang 
Takashiro-senpai secara langsung. 

"Kamu orang bodoh! Gerakan besar itu hanya akan dihancurkan! " 

Di saat yang sama Yuuji menyerang, Summon beast Takashiro-senpai menusukku dari 
samping. 

"... Cih! Jangan --- menghalangi jalanku! " 

Aku memblokir pedang itu dengan pedang kayuku, dan kemudian menyerang makhluk 
panggilan yang mengganggu itu. 

Musuh menghindari serangan itu dengan memutar tubuhnya sedikit, dan menunduk untuk 
mengirimkan tendangan menyapu padaku. 

Kamu merepotkan! 
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Aku menginjak tendangan menyapu yang datang untuk menghadapi serangan musuh, dan 
musuh dengan panik berlutut untuk mencoba dan menghindari seranganku. 

"Kamu bisa tampil seperti ini bahkan dalam situasi seperti ini ... kamu pasti bukan musuh, 
aku bisa lengah, Yoshii Akihisa-kun." 

"Diam! Aku akan menghancurkanmu sampai berkeping-keping! " 

"Huh, aku rasa kamu memang begitu marah. Anda tahu bahwa usaha Anda untuk 
membantu Nona Himeji Mizuki hanya menghalanginya, dan saya menunjukkan 
kemunafikan dalam tindakan Anda. Anda tidak memiliki cara untuk membantah bahkan 
setelah dimarahi, dan rasa malu Anda atas kegagalan Anda menyebabkan kemarahan Anda. 
" 

"Diam diam DIAM!" 

Jika bukan karena orang ini, Himeji-san pasti akan memberitahuku semuanya. 

Jika bukan karena orang ini, buku harian Minami tidak akan terlihat! 

Jika bukan karena orang ini---! 

"Apakah kamu benar-benar mengerti? Saya hanya menjelaskan semua fakta kepada Anda. 
Tidak peduli apakah saya ada, Nona Himeji Mizuki masih akan berada dalam dilema antara 
tindakan Anda dan pergi ke luar negeri, dan Nona Shimada Minami tidak akan pernah bisa 
menyembunyikan rahasianya karena Anda membacanya, bukan? " 

Musuh tidak menyerang dengan ganas, malah menghindar ke arahku sepanjang waktu. Aku 
benar-benar ingin membuat bajingan itu tutup mulut, tapi masih belum ada perkembangan 
dalam pertempuran. 

"Sudah cukup --- aku sudah cukup mendengar kata-kata menjijikkan itu." 

Tetapi saya memiliki kemampuan yang dapat mengatasi situasi saat ini. 

"Dua kali lipat!" 

Saya memanggil kata kunci. 

Kata kunci ini memungkinkan saya untuk memanggil monster panggilan lainnya. 

Array ajaib lain muncul di samping kakiku, dan di sana muncul familiar lain milikku. 

Saya membiarkan monster utama menyerang lengan kanan musuh, dan sub monster 
menyerang lengan kiri, menggunakan pedang kayu untuk memblokir sisi-sisinya. 
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"Jadi sekarang sudah tiba, kekuatan ini yang dikatakan bisa mengalahkan Nishimura-sensei 
...!" 

Ekspresi Takashiro-senpai berubah. 

Musuh memutar tubuhnya untuk menghindari pedang kayu yang menyerang kepala, dan 
nyaris tidak berhasil menghindari serangan lain menggunakan pedang. Dia tidak terbiasa 
bertarung melawan banyak orang, seperti yang kuduga! Dia mencoba menghentikan saya 
adalah bunuh diri! 

Aku membiarkan monster panggilan utamaku menyerang musuh, dan saat dia berhenti, 
aku akan membiarkan sub monster itu mengayun--- Pada saat itu, 

"!? Mengapa...!?" 

Kedua monster panggilanku tidak bisa bergerak. 

"Kesempatan bagiku, kurasa." 

Musuh tidak mengizinkan kesempatan ini untuk pergi karena melepaskan diri dari 
pergumulan dan masuk ke posisi serangan. Tch ...! Tidak apa-apa! Saya bisa menerimanya 
mengingat poin saya! 

Saat aku menyadari bahwa makhluk panggilanku tidak dapat bergerak karena suatu alasan, 
aku mencoba yang terbaik untuk memikirkan bagaimana cara melawan. 

Di sisi lain, musuh membalikkan pedangnya dan menyerang pedang kayu dari bawah, 
menyerang lengan binatang yang dipanggil yang tidak bisa bergerak. Pisau terbalik? 
Apakah dia bersikap lunak padaku? 

"Apakah kamu ... mengolok-olok saya ...!?" 

Dan kemudian, saya merasakan sakit yang tajam di lengan kiri saya. Secara alami, saya 
ingin menggunakan tangan kanan saya untuk memegangnya. 

"Kali ini akan menjadi sisi lain." 

Saya merasakan rasa sakit yang sama di sisi kanan kali ini. 

"Ah ... a ..." 

Rasa sakit yang tajam menyebabkan lengan saya mati rasa dan lemas. 

"Dan kemudian, di sini." 

Saya tidak bisa menahan diri karena saya hanya bisa melihat musuh mengirim tendangan 
ke perut. 
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Rasa sakit yang tak terkatakan menguasai seluruh tubuh saya. 

"---Aaa !? Ugh ... ahh ...! " 

Lenganku mati rasa, dan aku tidak bisa menahan area yang sakit, jadi aku akhirnya berlutut 
di lantai. Itu menyakitkan! ... Aku tidak tahan ... Aku ... tercekik ...! 

Akihisa! 

"Kamu tidak perlu khawatir. Ini hanyalah umpan balik dari rasa sakit, dan tidak akan ada 
luka. Meski begitu, saya benar-benar mengenai area di mana rasa sakit akan fokus, jadi 
umpan balik kali ini akan 100 kali lipat dari biasanya. " 

Saya merasakan sakit yang lebih kuat daripada rasa sakit di lengan saya yang mengatasi 
tubuh saya, membuat saya tidak sadarkan diri Aku berguling-guling di lantai kesakitan, 
bahkan tidak bisa berlutut. 

"..Anda bajingan, Anda benar-benar melakukan hal yang begitu hina ...!" 

"Yoshii Akihisa-kun adalah lawan yang tidak bisa dihadapi dengan cara biasa. Tolong 
izinkan saya memanfaatkan kelemahan dari 'Pemeriksa Hukuman'. " 

Aku mengerang. Rasa sakit yang tajam menyebabkan guncangan di hati saya, dan tidak 
peduli bagaimana saya mencoba membuka mulut, saya tidak bisa bernapas. Lengan saya 
yang mati rasa berarti saya tidak bisa meletakkan tangan saya di perut untuk mengatur 
pernapasan saya. Itu menyakitkan...! Benar-benar sakit ...! Itu tak tertahankan ...! 

Dan sekarang untuk pukulan terakhir. 

"Tunggu, Takashiro." 

"Apakah ada sesuatu, Sakamoto Yuuji-kun?" 

"...Kita kalah. Saya menyerah. Jangan biarkan Akihisa menderita seperti ini. " 

"Ah, syukurlah. Aku tidak ingin orang lain menderita dalam kesia-siaan, jadi--- " 

"Ar --- gh ...! Pindah...!" 

"Akihisa !?" 

"Sepertinya dia masih tidak ingin menyerah, tapi itu saja." 

Aku bisa mengendalikan monster panggilanku tanpa masalah sampai sekarang, dan 
sekarang aku tidak bisa memberikan instruksi sama sekali. Sial .. kenapa aku tidak bisa 
bergerak ...!? 
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"Itu sungguh jumlah keinginan yang luar biasa. Serangan di solar plexus akan 
menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. " 

Saya masih tidak bisa bernapas, dan saya bahkan tidak bisa merasakan semua rasa sakit 
saya sepenuhnya, apalagi sembuh. 

Dalam pikiranku, sekarang tanpa oksigen, satu-satunya yang berlari di dalam adalah tujuan 
untuk mengalahkan lawan di depanku ini. 

"Tapi aku bukan orang yang kejam, jadi aku tidak akan membuatnya semakin sakit dalam 
situasi ini. Selain itu, Yoshii Akihisa-kun tidak dapat melakukan apapun sekarang. " 

"Apa yang sedang terjadi? Mengapa Anda mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa? " 

"Maafkan saya karena tidak menyatakan sesuatu dengan jelas. Maksudku bukan Yoshii 
Akihisa-kun sendiri, tapi makhluk panggilannya tidak bisa berbuat apa-apa. " 

Makhluk panggilanku tidak bisa bergerak tidak peduli seberapa keras aku mencoba. 
Mengapa...! Apakah karena saya tidak bisa fokus pada rasa sakit saya ...!? 

"'Punishment Inspector' adalah summoned beast yang unik, tapi kamu sering fokus pada 
kelebihanmu dan meremehkan orang lain. Itu sama untuk gelang platinum. " 

"Ah...! Melakukan...!" 

"Saya dengar ada cacat pada gelang ini. Misalnya, ini akan mengalami korsleting saat 
digunakan oleh mereka yang memiliki skor tinggi. " 

Kata-kata Takashiro-senpai memasuki pikiranku di tengah rasa sakit dan derita ku. 

Bagaimana Yuuji dan aku mendapatkan gelang platinum. Benar, itu karena ada cacat pada 
mereka sehingga kepala sekolah memberikannya kepada kita. 

"Kekuatan Yoshii Akihisa-kun adalah ancaman, dan bahkan dengan skor yang dia miliki, 
cacat di gelang tidak bisa diaktifkan. Aku mungkin tidak bisa menang jika dia menggunakan 
dua summoned beast. " 

"Jadi kau sudah mengejek Akihisa bahkan sebelum perang dimulai ...! Itu hanya untuk 
membuatnya mengaktifkan cacat pada gelang itu? " 

"Seperti itulah. Daya saing Yoshii Akihisa-kun sangat membantuku di sini. " 

Dengan kata lain, saya telah dipermainkan olehnya sejak awal? Itu saja...? 

"Upaya yang kau lakukan untuk menang akhirnya menjadi penyebab kejatuhanmu, dan 
usahamu untuk Nona Himeji Mizuki menyebabkan kesedihannya --- Aku bisa memahami 
rasa sakitmu di sini, Yoshii Akihisa-kun." 
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Setelah mendengar belas kasihan Takashiro-senpai, saya berakhir dalam keputusasaan 
yang sangat besar saat saya berlutut di lantai dalam kesakitan dan penderitaan. 

Tidak apa-apa jika semua yang saya lakukan sampai sekarang sia-sia. Ini bukan sesuatu 
yang membahagiakan, tapi bukan hal yang langka bagi orang idiot sepertiku untuk bekerja 
keras dan pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. 

Tapi kali ini berbeda. 

Upaya saya untuk kami akhirnya menimbulkan masalah bagi teman penting saya --- dan 
orang yang saya sukai. Ini bukan kasus kesia-siaan, tetapi upaya yang tidak perlu. 

Apa yang Himeji-san pikirkan saat dia mendengarku berkata 'kita akan mengalahkan kelas 
A'? Apakah dia menganggapnya bodoh ketika ada pilihan yang lebih baik untuknya, atau 
apakah dia merasa sedih untukku? 

---Tidak, akan lebih bagus jika dia benar-benar berpikir seperti itu. Itu semacam 
penyelamatan bagi saya. 

Himeji-san bukanlah seseorang yang akan berpikir seperti itu. 

Hati Himeji-san selalu sakit setiap kali dia melihatku. Karena itu, dia pasti mengalami 
depresi. 

"... Apakah saya ... di jalan ..." 

Saya secara tidak sengaja mengucapkan kata-kata ini. 

"Sangat disayangkan, Yoshii Akihisa-kun. Hanya ada satu hal yang dapat Anda lakukan, dan 
itu adalah mundur dengan patuh dan tidak mengatakan sesuatu yang konyol. Ini adalah 
pilihan terbaik untuk Anda dan dia. " 

Seperti yang Takashiro-senpai katakan, bahkan jika aku berkata kepada Himeji-san bahwa 
'Aku mengalahkan kelas A demi diriku sendiri', dia tidak akan mempercayainya. Daripada 
sombong mendapatkan fasilitas kelas A, membiarkannya tinggal di kelas F tanpa sakit ... 

Tepat ketika saya tidak tahu apakah jumlah rasa sakit yang terus menerus datang dari 
dalam diri saya. 

Pintu kantor kepala sekolah terbuka dengan derit. 

"Eh ...? Takashiro-senpai? Mengapa...?" 

Seorang gadis yang akrab muncul di sana. 

"Himeji-san ...?" 
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Dia mungkin datang untuk memeriksa kita karena sistem pemanggilan belum hancur, kan? 
Bagaimanapun, dia kebetulan ada di sini, tepat saat ini. 

"Akihisa-kun, apa yang kamu katakan pada Takashiro-senpai..." 

Itu adalah suara yang bisa langsung kukenali. 

Tidak perlu dijelaskan, karena suasana di sekitar kita menjelaskan semuanya dengan jelas. 

Akihisa! 

Saat Yuuji memanggilku, aku merasakan umpan balik di tubuhku. Monster panggilanku 
mungkin diusir oleh Yuuji. 

"... Sakamoto Yuuji-kun. Tindakan ini sepertinya melanggar aturan. " 

"Maaf, saya terpeleset saat mencoba mendekat karena panik." 

Aku melihat ke sana, dan menemukan bahwa monster yang dipanggil musuh menusuk 
tempat monster panggilanku berada. Dia mungkin melakukan itu untuk mencegah monster 
panggilanku diserang, kurasa? 

"Apakah kamu ingin pertandingan ulang, Yoshii Akihisa-kun? Sejak Nona Himeji Mizuki 
telah tiba, kurasa sekutuku akan segera datang. " 

Takashiro-senpai menunjuk ke monster panggilanku, yang sudah tidak bisa bergerak. 

Tidak, sama saja jika aku melawan sekarang. Saat ini aku... 

"Mohon tunggu, Takashiro-senpai. Saya ingin mengatakan beberapa hal kepada Akihisa-
kun sebentar. " 

"Biasanya, aku akan mendengarkan permintaanmu apapun yang terjadi, Nona Himeji 
Mizuki ... tapi duel adalah duel." 

Tidak seperti sebelumnya, Takashiro-senpai menjadi sangat kompetitif karena dia menolak 
permintaan Himeji-san. 

Tapi sejujurnya, saya sangat bersyukur dia menunjukkan sikap seperti itu sekarang. 
Bahkan jika aku berbicara dengan Himeji-san, aku tidak tahu bagaimana menangani 
selanjutnya. 

"Saya akan secara resmi meminta maaf atas penolakan saya saat kita berdua saja." 

Makhluk panggilan Takashiro-senpai menyerang milikku. 

"Memanggil." 
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Pada saat ini, Summon Beast Himeji-san muncul dan bergegas masuk, terlihat seperti ingin 
melepaskan Summon Beastku. 

"Eh, Himeji-san ...!?" 

"Himeji Mizuki 2-F mengajukan tantangan melawan Takashiro-senpai menggantikan Yoshii 
Akihisa-kun." 

Humaniora, 3-A, Takashiro Masaharu, 375 poin (Geografi) 

Vs 

Humaniora, 2-F, Himeji Mizuki, 87 poin (Sejarah Jepang) 

Makhluk panggil Himeji-san menyiapkan senjatanya, dan skornya terlihat. 

"Nona Himeji Mizuki, aku benar-benar harus memujimu karena tidak menyerah pada 
teman sekelasmu, tapi kamu mungkin terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri terlalu 
banyak melawanku dengan skor seperti itu." 

Dia mungkin mengira bahwa Himeji-san menghabiskan cukup banyak poin sebelum 
sampai di sini, karena dia sama sekali tidak terlihat waspada bahkan setelah melihat 
makhluk panggilannya. 

"Aku tahu bahwa aku sendiri tidak bisa mengalahkanmu, Takashiro-senpai." 

Makhluk panggilanku tidak bisa bergerak karena cacat pada gelangnya, dan Makhluk 
panggil Himeji-san telah menghabiskan banyak poin. Sebaliknya, kami menghadapi musuh 
dengan skor tinggi dan keterampilan terbaik. 

Situasi ini membuat putus asa. 

"... Yuuji, jika kamu tidak ingin menyerah pada perang pemanggilan ini, batalkan medan ini 
dan keluarlah dengan Himeji-san." 

Aku berkata pada Yuuji. Dia mungkin berpikir tentang bagaimana membalikkan situasi ini, 
bukan? 

"... Bagaimana denganmu?" 

Yuuji bertanya dengan tenang. 

Aku menatap bidang pemanggilan dalam diam. 

Makhluk panggil Himeji-san telah menyerang Takashiro-senpai dengan keras, tapi hanya 
masalah waktu sebelum dia dikalahkan. 
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Tidak mungkin bagi semua orang untuk melarikan diri dalam situasi ini, dan saya tidak 
dapat membantu. 

"Saya ingin memikirkan beberapa hal, di ruang penahanan ..." 

Aku akan tetap di sini dan membiarkan Yuuji dan Himeji-san mundur. Menurut aturan 
perang pemanggilan, jika peserta mengakhiri pertempuran atas kemauannya sendiri, orang 
tersebut akan didiskualifikasi karena melarikan diri dari musuh dalam pertempuran. Kalau 
begitu, aku harus tinggal di sini karena aku tidak bisa bertarung, dan membiarkan mereka 
kabur. 

Tepat saat aku ingin mengatakan ini pada Yuuji, Himeji-san berkata pada Yuuji, 

"Sakamoto-kun, tolong bawa Akihisa-kun kembali ke Shouko-chan dan yang lainnya. Kamu 
seharusnya bisa memahami siapa yang lebih mungkin untuk bertahan, aku dengan skor 
lebih tinggi, atau Akihisa-kun. " 

Himeji-san menatap Yuuji dengan serius. 

Setelah mendengar kata-kata Himeji-san, Yuuji memutuskan. 

"Maaf Himeji." 

Dia mencengkeram dadaku dan memaksaku untuk berdiri dengan seluruh kekuatannya 
ketika aku bahkan tidak bisa bergerak, menyeretku ke jendela. Apa orang ini serius akan 
meninggalkan Himeji-san disini ...? 

"Tunggu Yuuji, tidak ada artinya bagiku untuk bertahan hidup sekarang. Lebih baik kau 
kabur dengan Himeji-san. " 

"Diam, cukup dengan omelannya." 

Yuuji benar-benar mengabaikanku saat dia menyeretku, berencana untuk melarikan diri. 

Tapi saya hanya ingin mengatakan sesuatu. 

"Tapi Yuuji ... biarpun kita bisa kabur, aku tidak mungkin melakukan yang terbaik untuk 
bertahan ..." 

Apa yang akan terjadi jika saya terus bekerja keras? Semakin aku bekerja keras, bukankah 
Himeji-san akan merasa lebih bermasalah dan menyerah untuk masa depan yang lebih baik 
yang dimilikinya? 

Tiba-tiba, saya teringat dua adegan di benak saya. 

Salah satunya adalah adegan yang saya lihat sepulang sekolah ketika kami masih di sekolah 
dasar. 
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Seorang gadis sedang menulis diam-diam di papan tulis di bawah cahaya matahari 
terbenam. 

Yang lainnya selama masa sekolah dasar saya, di rumah sakit tertentu. 

Seorang gadis menangis ketika dia belajar di kamar bangsal yang tenang. 

Gadis ini benar-benar menyentuh saya karena begitu lembut, pekerja keras. Saya pasti 
harus melihat bahwa dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. 

Dia saat ini tumbuh, mencoba yang terbaik untuk dikenali, angin besarnya akan bertemu 
dengan angin. Tidak ada yang bisa saya lakukan sekarang karena saya tahu bahwa tindakan 
saya akan menghalangi dia. 

"Nona Himeji Mizuki, aku benar-benar berharap Yoshii Akihisa-kun akan tinggal sekarang. 
Tolong jangan membuatku menjatuhkanmu. " 

Himeji-san mengabaikan Takashiro-senpai, yang mengatakan hal seperti itu, dan dia 
terlihat mengeluh tentang sesuatu saat dia melihatku, berkata, "Aku minta maaf karena 
tidak mengatakan ini padamu, Akihisa-kun. Aku tahu aku seharusnya tidak 
menyembunyikan ini darimu, tapi aku bertanya-tanya apakah aku harus memberitahumu 
ini. " 

"Sudah cukup, Nona Himeji Mizuki. Saya harap Anda mengerti ini untuk kebaikan Anda 
sendiri. " 

Takashiro-senpai tidak melemahkan serangan makhluk panggilannya. 

Himeji-san terus menghadapi serangan saat poinnya habis saat dia berkata padaku, 

"Karena jika aku memberitahumu itu, kamu pasti akan memberitahuku 'kamu harus pergi', 
atau sesuatu seperti itu. Aku mengerti kamu akan mengatakan itu demi aku, tapi aku tidak 
ingin mendengar kamu mengatakan hal seperti perpisahan padaku, Akihisa-kun. " 

Saat Himeji-san berbicara padaku, Yuuji mengangkatku ke ambang jendela. 

Saat dia melihatku, dia berkata kepadaku, menangis namun tersenyum, 

"Karena --- aku menyukaimu, Akihisa-kun!" 
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Saat aku mendengar kata-kata ini, tangan Yuuji membawaku keluar jendela. 

Dan kemudian, saya praktis diseret oleh Yuuji. 

"Lari, Akihisa! Upaya Himeji akan sia-sia jika Takashiro mengejar kita. " 

Sia-sia , tubuh saya secara alami bergerak begitu saya mendengar kata-kata itu. 

Aku berpikir untuk tidak mengganggu Himeji-san lagi. 

Selagi aku terus berlari, kakiku terasa seperti milik orang lain, dan dalam pikiranku yang 
grogi, aku memikirkan apa yang baru saja dikatakan Himeji-san. 

"Karena --- aku menyukaimu, Akihisa-kun!" 

Himeji-san mengatakan bahwa dia menyukaiku, dan karena itu, dia tidak pernah berbicara 
tentang pergi ke luar negeri. 

Tebakannya benar. Jika saya tahu bahwa dia pergi ke luar negeri, di mana kondisinya lebih 
baik, saya akan terluka, tetapi saya pasti akan menyarankannya untuk pergi. Untuk 
alasannya, itu karena akan sangat keras kepala bagiku untuk membuatnya tinggal di sini. 

Dia menyukaiku, dan tidak ingin aku mengucapkan selamat tinggal padanya, jadi dia tidak 
pernah mengatakannya. Itu jawaban yang masuk akal. 

Tapi Himeji-san bilang kalau dia sangat menyukaiku. 

Dalam pertarungan sebelumnya, Takashiro-senpai berkata, 

"Dan kemudian, setelah kamu mengetahui kebenaran ini, dia akan semakin bermasalah dan 
mengatakan semacam kebohongan untuk merasionalisasi tindakanmu?" 

Saya terkejut mengetahui bahwa tindakan saya akan menghalangi masa depan Himeji-san. 
Mungkin dia bilang dia suka aku menghiburku dan memberitahuku bahwa tindakanku 
tidak menghalangi dia. 

Himeji-san mengatakan bahwa cinta pertamanya belum berakhir, jadi aku tahu aku 
bukanlah orang yang dia suka sejak SD ... 

"... Apakah seperti yang Takashiro-senpai katakan ..." 

Saya tidak tahu dari mana saya melarikan diri sejak saya berpikir. Aku terus mengikuti 
Yuuji sambil terus berlari melarikan diri dari musuh, dan mengingat pertama kali aku 
bertemu Himeji-san. 
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Volume 12 Chapter 4 

Pertanyaan Ketiga Belas 
Harap terjemahkan kata bahasa Inggris berikut: 

"Ingatan" 

Jawaban Himeji Mizuki: 

Erinnerung 

Komentar guru: 

Benar. 
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Saya memimpikannya bahkan sekarang. 

Apa yang saya lihat selama hari-hari sekolah dasar saya, di sekolah setelah kelas berakhir. 

Saat matahari terbenam menyinari ruang kelas, gadis itu terus menghadap papan tulis 
sendirian, menulis sesuatu dalam diam. 
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Sepertinya dia tidak dihukum, dia juga tidak terlihat sedang bertugas bersih-bersih, dan 
sekilas aku tidak tahu apa yang dia lakukan. 

Dia menulisnya, menghapusnya, menghapusnya lagi dan menulis. 

Kali itu, tampilan serius yang dia tunjukkan saat dia melanjutkan -- sosoknya meninggalkan 
kesan yang dalam di hatiku karena beberapa alasan yang aneh. 
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Volume 12 Chapter 5 

Pertanyaan Keempat Belas 
Harap terjemahkan baris bahasa Inggris berikut: 

"Ini rak buku yang biasa digunakan nenek saya" 

Jawaban Himeji Mizuki: 

"こ れ は 私 の 祖母 が 愛 用 し て い た 本 棚 で す"[4] 

Komentar Guru: 

Benar. 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

"こ れ[5] " 

Komentar Guru: 

Apakah Anda masih hanya bisa menerjemahkan 'ini' pada saat ini? 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

"" 

Komentar Guru: 

Bisakah Anda setidaknya menulis sesuatu? 
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"Hei, Akihisa, panggil monster panggilmu dan bantu mereka." 

Saat kami melewati gedung sekolah baru ke kamp utama tahun kedua, Yuuji, yang tetap 
diam sampai sekarang, tiba-tiba mengatakan ini padaku, Matematika, Natsukawa Shunpei, 
3-A, 688 poin 

& 

Matematika, Tsunemura Yuusaku, 3-A, 717 poin. 

Vs 
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Matematika, Shimada Minami, 2-F, 41 poin 

& 

Matematika, Kinoshita Hideyoshi, 2-F, 26 poin. 

Saya melihat skor dari agak jauh. 

Sepertinya Minami dan Hideyoshi sedang melawan pasangan Toko-Natsu. 

"A-aku tidak pernah mengira mereka akan menjadi lemah, tapi aku tidak pernah 
mengharapkan mereka menjadi sekuat ini." 

"Tidak kusangka Aki dan Sakamoto benar-benar bisa melawan mereka ..." 

"Kami benar-benar diremehkan di sini. Jangan lihat kami seperti ini, kami masih 
kelas 3-A, tahu? " 

"Kami bahkan mungkin mengatakan bahwa itu mengesankan Anda berhasil 
bertahan selama ini." 

Sepertinya Yuuji ingin aku mengambil alih Minami dan Hideyoshi, yang hampir kalah saat 
ini, untuk menghadapi pasangan Toko-Natsu sebagai lawan mereka. Jika kupikir-pikir, 
monster panggilanku tidak lelah sama sekali. Saya tidak akan memiliki masalah bertukar 
dengan grup Minami. 

"Aku mengerti --- tapi jika aku ditukar, kuharap kalian mundur. Saya mungkin akan segera 
dikalahkan ... " 

Masalahnya adalah saya tidak memiliki kekuatan untuk fokus pada perang pemanggilan. 

"Itulah yang saya maksudkan sejak awal. Saya tidak pernah berharap banyak dari Anda, 
jadi saya tidak peduli sama sekali bahkan jika Anda dikalahkan di sini dan dikirim ke ruang 
penahanan. " 

Yuuji memberiku tatapan dingin dan merendahkan saat dia mengatakan ini. 

"Tapi apa kau tidak ingin mengatakan sesuatu kepada Shimada?" 

Saat dia mengatakan itu, saya teringat Takashiro-senpai membacakan buku harian Minami 
untuk saya. 

"I-itu ..." 

Saya mulai membenci diri saya lebih jauh. 

Aku terus memikirkan bagaimana aku membuat Himeji-san menderita, tapi aku melupakan 
semua tentang Minami. Ini benar-benar sesuatu yang sangat penting baginya, dan aku 
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seperti ini meskipun menjadi penyebab semuanya ... betapa busuknya aku sebagai 
manusia? " 

"Izinkan saya mengatakan ini dulu, begitu saya membuat Shimada mundur, saya akan 
mengirimnya untuk mengambil bagian dalam tes pengisian ulang segera, dan saya tidak 
bermaksud untuk mengizinkan Anda mundur begitu masih ada poin yang tersisa. Jika Anda 
ingin mengatakan sesuatu padanya, hiduplah sebelum ujian selesai. " 

Yuuji berkata bahwa dia tidak akan membuang waktu dan kekuatan bertarung karena 
kesalahan pribadiku. Tentu saja. Ini adalah kesalahan yang saya buat sejak awal. 

"Pergi jika kamu mengerti. Anda tidak akan bisa berbicara dengannya jika dia dikirim ke 
ruang penahanan. " 

Bahkan jika kami kalah bersama, kami dilarang berbicara di ruang tahanan. Saya tidak akan 
bisa meminta maaf kepada Minami kalau begitu. 

Kalau begitu, yang bisa saya lakukan sekarang adalah--- 

"Memanggil!" 

Aku memasuki lapangan dan memanggil monster panggilanku, dan begitu mereka 
mendengarku, mereka berempat, bertarung melawan satu sama lain, lihat ke arahku. 

"" Yoshii? "" 

Pasangan Toko-Natsu membiarkan monster yang dipanggil melompat ke belakang dan 
menarik jarak dariku. Sepertinya mereka menjaga saya. 

"Aki!" 

Akihisa! 

Minami dan Hideyoshi berlari ke arahku. 

Minami mendekati saya, dan saya buru-buru menyelesaikan apa yang ingin saya katakan 
karena saya tidak berani menatap wajahnya secara langsung. 

"Aku akan mengambil alih pertempuran ini, kalian berdua. Mundur sekarang, Yuuji akan 
memintamu lebih jauh. " 

"Hm... sepertinya operasinya sudah berakhir. Tidak apa-apa, Akihisa. " 

Hideyoshi melihat bahwa Yuuji dan saya ada di sini, dan begitu dia menyimpulkan ini, kami 
menyemangati kami. 

"..." 
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Di sisi lain, Minami melihat wajahku, terlihat penasaran. 

"Apa terjadi sesuatu, Aki?" 

Nada khawatir Minami membuatku merasa lebih bersalah. 

Dia begitu baik padaku sekarang, dan aku menyerahkan buku hariannya kepada Linne-kun 
dan Takashiro-senpai untuk dibaca, dan aku tidak bisa mendapatkan kembali surat itu 
karena kami kabur. 

"... Maaf Minami. Saya ingin meminta maaf secara resmi, tetapi kami tidak punya waktu 
sekarang. " 

"Eh?" 

Minami terlihat agak terkejut begitu dia mendengarku meminta maaf. 

Saya sebenarnya ingin berlutut di depannya, tetapi saya tidak bisa melakukan itu. Jika saya 
dipukuli di sini, saya tidak akan bisa membiarkan Minami dan Hideyoshi melarikan diri, 
dan saya tidak bisa meminta maaf padanya dengan benar setelah ini. 

"Ayo pergi, Hideyoshi, Shimada. Serahkan ini pada Akihisa. " 

Karena kegagalan operasi ini, anggota kelas F yang sedang dalam perjalanan mulai mundur, 
dan aku sebagai barisan belakang harus mundur sambil menghentikan serangan mereka. 

 "Yuuji, kamu tidak bisa meninggalkan Akihisa sendirian seperti ini!" 

"Benar, Sakamoto! Setidaknya biarkan aku tetap tinggal " 

"Tidak perlu itu. Aku akan mengirimkan bala bantuan lain nanti --- membiarkan dia 
berpikir dengan otak bodohnya saat ini hanya akan menghalangi dia. Lebih baik 
membiarkan dia bertarung tanpa memikirkan apapun. " 

"... Apa terjadi sesuatu, Sakamoto?" 

"..." 

Minami dan Hideyoshi melihat ke arahku dengan cemas, dan setelah Yuuji mengatakan 
sesuatu, mereka mundur sedikit. Saya berharap tindakan saya sekarang akan dapat 
membantu semua orang tidak seperti yang terjadi sebelumnya. 

"Hei Yoshii, kamu terlihat agak bermasalah denganku." 

"Apakah sesuatu yang buruk terjadi di sana? Jika Anda mengatakannya sekarang, 
setidaknya kami akan sedikit mengasihani Anda. " 

Pasangan Toko-Natsu itu menyeringai saat mereka melihat wajahku. 
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"..." 

Dan saya hanya menjawab ejekan itu dengan diam. 

"Tch, ada apa dengan reaksi itu? Itu membosankan." 

"Jangan katakan itu. Orang ini baru saja dipukuli habis-habisan oleh Takashiro. " 

"Ah, ya, aku ingat ada laporan seperti itu barusan." 

Saat Yuuji dan aku berlarian, melarikan diri, laporan serangan yang gagal di kantor kepala 
sekolah mungkin terdengar di antara tahun ke-3. 

"Gadis yang kamu suka, Himeji, menurutku? Saya mendengar bahwa dia dipukuli dan 
dikirim ke ruang penahanan, bukan? " 

Dan juga, fakta bahwa salutator yang sebenarnya, Himeji-san dipukuli. 

"Kalian terlalu banyak di sana. Saya mendengar bahwa Anda meninggalkan gadis itu di 
sana hanya untuk menyelamatkan diri Anda sendiri? Itu bukanlah sesuatu yang akan 
dilakukan pria. " 

"Aku selalu mengira kamu sampah, tapi itu benar-benar mengejutkanku betapa busuknya 
kamu." 

Keduanya, dengan siapa saya memiliki cukup sejarah, mencibir seolah-olah mereka 
mengambil kepala iblis. 

Tapi sekarang, lebih santai bagiku kalau aku diejek seperti ini ... selain itu, yang mereka 
katakan adalah kebenaran. 

"Hei Yoshii, bagaimana menurutmu? Anda menggunakan wanita sebagai perisai, berhasil 
hidup lebih lama, dan sekarang Anda--- " 

Dan saya mengalahkan kata-kata mereka saat saya menundukkan kepala, berkata, "Maaf, 
tapi saya punya permintaan, Natsukawa-senpai, Tsunemura-senpai ." 

""......Hah!?"" 

Keduanya membelalakkan mata, mungkin merasa tindakanku sangat aneh. 

"Tunggu, tunggu, kamu benar-benar memanggil kami dengan nama kami dengan benar. 
Apakah sesuatu mengenai kepalamu atau sesuatu? " 

"Dan Anda memanggil kami senpai. Sekarang aku merasa kedinginan. " 

Aku mengabaikan reaksi jijik mereka saat aku menundukkan kepala, dan melanjutkan, 
"Saya akan jujur. Aku tidak bisa mengalahkanmu dalam situasi 2 lawan 1, senpai. " 
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"Hah? Tentang apa itu? " 

Fakta apa yang kamu katakan sekarang? 

Itu benar-benar fakta. Dengan dua kakak kelas itu sebagai lawanku, seseorang sepertiku 
tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. 

"---Jadi kukatakan, bolehkah aku bertarung 1 lawan 1 denganmu?" 

"" ... "" 

Keduanya terdiam setelah mendengar permintaan saya. 

"Silahkan. Saya tidak bisa membiarkan diri saya dikirim ke ruang tahanan sekarang. " 

Saya membungkuk lagi. 

Saat melihatku seperti ini, 

"-Anda bajingan. Kamu benar-benar suka mengatakan omong kosong seperti itu, ya? " 

Natsukawa-senpai yang botak sangat membenciku saat dia berkata, 

"Kamu tidak ingin pertarungan 2 lawan 1? Apakah Anda lupa apa yang Anda lakukan 
selama turnamen uji keberanian? " 

Ujian keberanian berada di antara tahun kedua dan ketiga, dan pada saat itu, monster 
panggilanku bertarung melawan mereka, hampir tidak berhasil mendapatkan kemenangan 
pada akhirnya ... pada saat itu, aku benar-benar gelisah ketika menggunakan gelang itu, 
karena dari Himeji-san. 

Apa yang terjadi saat itu? Apa aku membuat Himeji-san bermasalah? Apakah saya 
melakukan sesuatu untuk menyakiti Minami? Apakah saya melakukan sesuatu untuk 
menyakiti seseorang karena saya tidak pernah berpikir. 

Begitu saya memikirkan hal ini, hati saya mulai terasa lebih berat saat ini. 

"Maaf, tolong." 

Saya menyerah untuk berpikir saat saya memohon pasangan di depan saya. 

Saya tidak bisa kalah dalam situasi seperti itu. Saya belum mengatakan kepada Minami apa 
yang saya lakukan --- bahwa saya melakukan tindakan luar biasa dengan menyerahkan 
buku hariannya kepada Linne-kun, dan terjemahannya ke Takashiro-senpai, dan saya 
belum meminta maaf padanya. Aku tidak bisa kalah dan menghilang sampai Minami 
menyelesaikan tes pengisian ulangnya dan kembali. 
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Natsukawa-senpai terlihat agak tidak senang karena pada dasarnya dia melihatku 
memohon untuk hidupku. 

"Maaf Tsunemura. Saya akan menangani ini. " 

Dia membiarkan monster panggilnya maju selangkah. 

"Terima kasih-" 

"Saya akan mengubah lokasi. Anda tidak keberatan, kan? " 

Natsukawa-senpai pergi sambil mengabaikan rasa terima kasihku. Ganti tempat? Saya 
tidak tahu apa yang akan dilakukan ... tetapi pindah sendiri memungkinkan saya mengulur 
waktu, dan saya tidak punya alasan untuk menentang ini. 

Saya setuju untuk ikut dengannya, "tidak apa-apa jika kedua belah pihak setuju", dan guru 
pembimbing memang memberikan izin. 

Dan setelah berjalan sebentar, kami menuju ke lapangan, di mana semua jenis pertarungan 
subjek sedang berlangsung. 

Natsukawa-senpai berhenti di depan lapangan humaniora, dan melihat ke guru 
pembimbing. 

"Hei sensei, aku ingin mengubah topik pembicaraan. Apakah itu oke? " 

Guru menggelengkan kepalanya, 'menurut aturan, pertempuran tidak boleh diganggu', 
setelah itu, "Ahh --- begitukah?" 

Natsukawa-senpai bergumam dengan tidak sabar, dan menggunakan summoned beastnya 
untuk membuang summoned beastku dengan kecepatan sangat tinggi. 

"!?" 

Makhluk panggilanku tidak bisa bereaksi karena gerakan tiba-tiba ini, dan itu mengenai 
guru pengawas, berdiri di jalan. 

Dan kemudian, saat guru dipindahkan dengan paksa, dia berakhir di bidang lain, 
menyebabkan 'gangguan', dan semua makhluk yang dipanggil di dalam bidang itu terhapus. 

"Baiklah, karena kecelakaan yang tidak menguntungkan, ladang itu sekarang hilang. 
Sekarang kamu bisa bertarung menggunakan Sejarah Jepang yang kamu kuasai. " 

Natsukawa-senpai berkata, nadanya jelas tidak bermaksud untuk menyembunyikan fakta 
bahwa ia sengaja membidiknya. Sepertinya dia memilih untuk melawan saya menggunakan 
subjek khusus saya. Biasanya, saya mungkin marah karena diremehkan, tetapi saya tidak 
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memiliki pemikiran seperti itu sekarang. Saya bahkan berpikir ini adalah sesuatu yang 
patut disyukuri. 

""Memanggil!"" 

Natsukawa-senpai dan aku tidak mempermasalahkan kenyataan bahwa semua orang 
berlarian karena 'gangguan', dan kami memanggil makhluk panggilan kami di bidang yang 
diperluas. 

3-A, Natsukawa Junpei, Humaniora (Geografi), 225 poin 

Vs 

2-F, Yoshii Akihisa, Humaniora (Sejarah Jepang), 242 poin 

Saya melihat skor yang ditunjukkan. Ini mungkin pertama kalinya saya melawan seseorang 
dengan skor lebih rendah. 

"1 lawan 1, sedikit perbedaan di antara kami. Hanya situasi yang saya inginkan. " 

Natsukawa-senpai mendengus. 

"Sempai, apa kamu berbicara tentang pertandingan ulang dari turnamen uji keberanian?" 

Hebatnya, kami juga berada di lapangan saat itu. Yuuji tidak ambil bagian, tapi Tsunemura-
senpai tidak ada kali ini, jadi kali ini pertarungan 1 lawan 1 yang sebenarnya. Ini mungkin 
situasi yang sempurna untuk mengakhiri segalanya di antara kita. " 

"Pertandingan ulang? Betapa bodohnya? Jika aku khawatir tentang itu, bukankah aku harus 
melihat wajahmu yang menjijikkan itu lagi? " 

Wajah Natsukawa-senpai berkerut tidak senang. 

"Saya baru saja melunasi hutang saya di sini. Kami akan menyelesaikan ini sekarang, dan 
saya tidak perlu berurusan dengan Anda lagi. Anda sudah dalam kondisi yang menjijikkan; 
Aku tidak ingin terlibat denganmu lagi. " 

Sampai sekarang, saya telah melawan kakak kelas ini beberapa kali. Maksudnya, dia ingin 
menyelesaikan semua masalah di antara kita kali ini; masalahnya bukan tentang siapa yang 
menang lebih banyak, tapi dia ingin mengakhiri segalanya di sini dalam pertempuran, 
bukan demi menang, tapi demi memutuskan hubungan denganku. Dengan kata lain ... dia 
tidak memiliki kebencian atau dendam terhadapku, dan dia tidak peduli padaku lagi. 

"Jangan melamun dengan ekspresi busuk bodoh itu. Kami mulai. " 
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Makhluk panggil Natsukawa-senpai menyiapkan pedang. Itu dipersenjatai dengan pedang 
dan baju besi barat ortodoks, tidak jauh berbeda dari lawan yang aku lawan sampai 
sekarang. 

Aku membiarkan monster panggilanku mengangkat pedang kayu, dan membiarkannya 
menyerang cengkeraman musuh. 

Saya hanya mengayunkan pedang kayu ke bawah, tanpa menggunakan trik mewah. 

Lawan mundur selangkah untuk menghindar, lalu mengambil langkah besar ke depan 
untuk mengayunkan pedang di tangannya. 

Aku memblokir serangan itu dengan pedang kayuku, dan melakukan serangan balik lagi. 
Lawan menghindar, dan terus menyerang. 

Saat ini, saya merasa paling nyaman hanya dengan fokus pada pertempuran ini. 

"...Ini konyol." 

Natsukawa-senpai bergumam di tengah pertempuran kami. 

Aku mengabaikan gumamannya saat aku mengayunkan pedang kayunya ke bawah untuk 
menahannya. Makhluk panggilannya melangkah maju untuk melakukan serangan. 

"Argh ...!" 

"Pergi saja ke pinggir jalan dan mati!" 

Pada jarak ini, saya tidak bisa mengayunkan pedang atau menghindar, dan lawan 
mengayunkan pukulan. Makhluk panggilanku bersandar ke belakang untuk mengurangi 
kerusakan, tapi aku masih menerima pukulan di perut, dan dikirim terbang. 

Saya merasakan sedikit, nyeri tumpul di perut saya. Ini adalah umpan balik yang sudah 
biasa saya terima. 

"Jangan terengah-engah padaku sekarang!" 

Secara alami, lawan tidak akan melepaskan kesempatan ini saat aku terhuyung mundur, 
dan menyerang untuk menyerang. 

Aku membiarkan monster panggilanku mengangkat pedang kayunya. 

Cih! 

Saya pikir lawan akan mengayunkan pukulan lagi, dan buru-buru menutupi perut saya 
dengan tangan. 
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Sebuah tangan saja tidak cukup untuk memblokir pedang yang diayunkan lawan, jadi, 
makhluk panggilanku mengambil tebasan dalam di bahu. 

"U ... ghh ...!" 

Aku mengerang karena rasa sakit yang luar biasa dari umpan balik, dan Natsukawa-senpai 
tidak pernah mengejarnya, malah berkata dengan arogan, Gunakan gelang itu. 

Begitu dia mengatakan itu, saya membeku. 

Rasa sakit yang saya derita dalam pertarungan melawan Takashiro-senpai melintas di 
benak saya. Rasa sakit yang luar biasa yang mengempiskan udara di paru-paruku, dan rasa 
sakit karena tidak bisa bernapas; sekali saya mengingatnya, dan sekali saya mengingat 
percakapan sebelumnya. 

Saya tidak ingin memikirkannya. 

"Jangan khawatir, aku tidak akan memanggil Tsunemura berakhir bahkan jika itu 2 lawan 
1. Tidak perlu itu sejak awal." 

Natsukawa-senpai menungguku bangun, sama sekali tidak menggerakkan summoned 
beastnya. 

Di sisi lain, aku tidak menggunakan gelang platinum, hanya membiarkan monster 
panggilanku berdiri dengan normal. 

"Apa? Gunakan saja? Bukankah itu keahlianmu? " 

"... Jika lawan mengatakan itu, aku harus berpikir ada hal lain, kan?" 

"Begitukah? ... yah, panggilanmu, apakah kamu mau atau tidak." 

Makhluk panggilan Natsukawa-senpai memegang pedang di tangan kanannya, dan 
mengirimkan pukulan ke kiri seolah-olah dia ingin saya melihatnya. Dia benar-benar 
terbiasa bertarung. 

Saya memusatkan perhatian saya pada pedang lawan dan menerimanya. 

Aku bisa melihat dengan jelas pedang yang terayun dari atas. Itu pedang satu tangan, dan 
jika aku memblokir serangannya dengan segenap kekuatanku, menggunakan kedua tangan, 
aku akan mampu mematahkan postur dan serangan baliknya. Ini kesempatan yang bagus. 

---Baik, itulah yang pikiranku tahu. 

"!!" 

Tubuhku membeku karena kepalan tangan kiri yang terkepal erat. 
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Jadi, monster panggilanku menghentikan ayunan pedangnya, dan aku menerima lebih 
banyak kerusakan karena postur tubuhku kacau. 

"Betapa membosankan. Pertempuran macam apa ini? " 

3-A, Natsukawa Junpei, Humaniora (Geografi), 191 poin 

Vs 

2-F, Yoshii Akihisa, Humaniora (Sejarah Jepang), 74 poin 

Poin yang diperbarui akan ditampilkan. 

Dia melirik poin-poinnya, dan kemudian ke monster panggilanku, menikamnya sambil 
menghindari tanda vital. 

"Ar ... gh ...!" 

Saya merasakan sakit yang tajam di betis dan tangan saya. 

3-A, Natsukawa Junpei, Humaniora (Geografi), 191 poin 

Vs 

2-F, Yoshii Akihisa, Humaniora (Sejarah Jepang), 23 poin 

Poin saya habis saat saya merasakan sakitnya. 

"Aku akan menyiksamu sedikit demi sedikit sampai kamu hanya memiliki sedikit yang 
tersisa, dan kemudian aku akan menghabisimu." 

Natsukawa-senpai berkata tanpa sedikitpun amarah atau dendam padaku. Begitulah sikap 
seseorang yang ingin memusnahkan sampah sebelum membuangnya. 

Saya tidak bisa pergi ke ruang tahanan sebelum saya benar-benar berbicara dengan 
Minami, tetapi saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan setelah itu. 

Dan pada saat ini, saya mendengar suara kavaleri di belakang saya. 

"""Memanggil!""" 

Aku mendengar suara familiar dari pria dari kelas F. Sepertinya bala bantuan yang Yuuji 
bicarakan telah tiba. 

"..." 

Natsukawa-senpai melihat bala bantuan yang datang, dan kemudian pada makhluk 
panggilanku. 
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Lalu, 

"Tsunemura, mereka punya bala bantuan di sini, serahkan saja tempat ini kepada yang lain. 
Kami akan mundur untuk saat ini. Kami tidak mungkin berada di garis depan selamanya. " 

Pasangan Toko-Natsu menelepon di tahun ke-3 lainnya, dan melanjutkan untuk pergi. 

Beberapa saat kemudian, sekutu saya juga memasuki lapangan. 

"Bagaimana situasi di sini, Yoshii?" 

Fukumura-kun memanggil makhluk panggilannya untuk menghadapi musuh saat dia 
menjawabku. 

Jadi, saya hanya menjawabnya, 

"... Situasi yang sangat buruk." 

Lagipula, apa yang terjadi sebelumnya adalah karena aku. " 

Setelah mendengar itu, "Begitukah?" dia mengatakan ini dan menunjukkan seringai pahit. 

"Saya melihat pihak lain dipaksa mundur sekarang dalam perjalanan saya ke sini. Ada 
harga yang cukup mahal dalam hal ini karena kami terlalu memfokuskan kekuatan 
bertarung dalam hal ini. " 

Kami menggunakan banyak tahun kedua sebagai umpan hanya untuk biaya ke kantor 
kepala sekolah. Operasi yang gagal berarti bahwa upaya mereka yang kalah sia-sia ... 
karena saya tidak menjadi diri saya sendiri. 

"Juga, pasangan Tsuchiya dan Kudou itu nyaris tidak bisa hidup kembali setelah dipukuli 
seperti itu. Saya tidak pernah menyangka mereka akan kalah di bidang pendidikan 
kesehatan ... " 

Mengesampingkan sisanya, melihat bagaimana keduanya benar-benar kalah dalam 
pertempuran pendidikan kesehatan, saya dapat mengetahui seberapa buruk dampak dari 
tindakan saya. 

"Anda akan dikirim ke ruang tahanan jika kami sedikit terlambat untuk melarikan diri 
sekarang." 

Seperti yang dia katakan, Fukumura-kun selalu berusaha untuk menjauhkan monster 
panggilannya dari musuh, dan dia akan bersembunyi. 

"Ruang detensi adalah satu-satunya tempat yang tidak ingin saya kunjungi." 

"Tentu saja. Bagaimana kami bisa membiarkan diri kami dikirim ke sana? " 
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Alasan saya tidak mau ke sana sedikit berbeda dengan Fukumura-kun, tapi ide kami sama. 

Dalam hal ini, kita mungkin bisa bekerja sama. 

"Mari kita coba dan hidup di sini, Fukumura-kun." 

"Hm? Omong kosong apa yang kamu katakan sekarang? Kami selalu memprioritaskan diri 
kami sendiri, bukan? " 

Itu adalah kata-kata dingin tidak peduli bagaimana saya mencoba menafsirkannya, tetapi 
bagi saya saat ini, saya bersyukur akan hal itu. 

"Hm, itu rohnya, Fukumura-kun" 

"Saya tidak ingin berada di ruang tahanan atau semacamnya." 

'Ya, kita lebih suka kalah dalam perang pemanggilan ini daripada dikurung di dalam sana. " 

"Oh, itu adalah kata-kata yang egois di sana." 

"Haha, lagipula kita dari kelas F." 

Meskipun saya sekarang tertawa, apa yang saya katakan barusan benar-benar seperti yang 
saya pikirkan. Jika kita pergi ke ruang tahanan, saya tidak akan bisa meminta maaf kepada 
Minami. 

Saya tidak ingin menimbulkan masalah bagi siapa pun, jadi saya tidak bermaksud 
mengabaikan instruksi untuk operasinya. Bahkan jika kita kalah, saya ingin mengakhiri 
perang ini secepat mungkin --- inilah yang sebenarnya saya pikirkan. 

Saat aku memikirkan ini lagi, Fukumura-kun tiba-tiba mengatakan ini. 

"Kalau begitu, Yoshii, kamu bisa mundur untuk sementara waktu untuk melindungi dirimu 
sendiri." 

"...... Eh?" 

Begitu saya mendengar kata-kata yang tidak bisa dipercaya itu, saya langsung tercengang. 

Saya tidak percaya bahwa teman sekelas saya dari kelas F, yang memiliki filosofi 
mengorbankan orang lain untuk memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri, akan 
mengatakan hal-hal seperti itu. 

Tapi dalam keterkejutan saya, 

"Tidak, baiklah ..." 

Fukumura-kun menggaruk kepalanya, 
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"---Jika aku bersamamu sekarang, aku akan benar-benar merasa kesal." 

☆ 

"Kembalilah setelah kamu kembali menjadi idiot yang menggelikan lagi" Fukumura-kun 
mengatakan ini padaku, dan aku diusir dari lapangan pemanggilan. Namun saya akhirnya 
di-root karena saya tidak tahu harus berbuat apa. 

Biasanya, dalam situasi seperti itu, saya harus mengikuti beberapa tes pengisian ulang, 
bukan? Saya kehilangan banyak poin, dan saya memiliki banyak pendukung di tempat saya 
berada. Saat ini, yang terbaik adalah saya mengisi kembali poin-poin mata pelajaran yang 
saya kuasai. 

... Tapi pilihan itu tidak ideal untukku sekarang. 

"Aku harus cepat, bertemu dengan Minami, dan meminta maaf padanya ..." 

Jika aku memulai tes pengisian ulang sekarang, aku mungkin akan merindukan Minami 
saat dia kembali ke medan perang. Saya tidak bisa mengikuti tes pengisian sekarang. 

Saat ini, saya tidak bisa pergi ke garis depan atau mengikuti tes pengisian ulang. 

Tapi meski begitu, saya tidak bisa hanya berdiri dan membuang waktu semua orang. Saya 
tidak ingin mengambil tindakan karena alasan pribadi, dan saya tidak ingin merepotkan 
orang lain lagi. 

Pada akhirnya, saya memilih untuk 'bersembunyi di suatu tempat di sudut gedung sekolah 
lama, di mana tidak banyak orang di sekitarnya, dan melarikan diri untuk mengulur waktu 
jika musuh datang'. 

... ...... 

... ... 

... 

Tidak banyak yang terjadi seiring berjalannya waktu. 

Saya mencoba untuk berjaga-jaga, tapi saya tidak serius melihat-lihat. 

Meskipun saya tahu seberapa serius sitautionnya, saya tidak bisa kembali ke garis depan. 

Saya tidak dapat membantu dengan cara apa pun, dan saya hanya menyia-nyiakan sesuatu 
tanpa tujuan. 

"Aku, benar-benar idiot besar ..." 
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Aku bergumam sendiri, tanpa didengar orang lain. 

Saya tidak memiliki tujuan dalam perang pemanggilan. 

Aku baru saja menghalangi kemajuan Himeji-san. 

Dan saya mengungkapkan perasaan Minami yang berharga kepada orang lain. 

"Setidaknya aku harus membuatnya mengembalikan buku harian Minami ..." 

Jika saya tidak bisa mendapatkannya kembali menggunakan kemampuan saya sendiri, saya 
mungkin juga berlutut dan memohon. Itu tidak berguna bagi Takashiro-senpai, jadi dia 
mungkin akan mengembalikannya padaku jika aku memohon dengan keras. Mengapa saya 
tidak memikirkannya sama sekali? 

"Tetapi bahkan jika aku mendapatkannya kembali, faktanya tetap bahwa dia membacanya 
sebelumnya, kan ...?" 

Saya belum melakukan apa pun, jadi pikiran saya mengulangi masalah yang sama berulang 
kali. 

Saya mulai merasa frustrasi dengan kebodohan saya sendiri, dan saya mulai berpikir untuk 
meninggalkan semuanya dan melarikan diri. 

Saya sangat ingin bertemu Minami lebih awal dan meminta maaf padanya. Saya telah 
memikirkan hal ini, melakukan hal-hal yang tidak berarti. 

---Dan, setelah melihat sekeliling untuk beberapa saat. 

"Ah, Aki. Apa yang kamu lakukan di sini?" 

Saya akhirnya bertemu orang yang ingin saya temui. 

☆ 

"... Minami ..." 

"Hm? Apa itu?" 

Minami menyapaku dengan senyumnya yang berguna dan ceria. 

"Ada sesuatu yang harus aku minta maaf padamu." 

"Bahkan jika Anda tiba-tiba mengatakan bahwa Anda harus meminta maaf untuk sesuatu ... 
Saya tidak benar-benar tahu apa yang Anda coba katakan karena terlalu banyak hal yang 
harus Anda minta maaf." 

Minami meletakkan jarinya di dagunya saat dia merenung, 
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"Apakah ini tentang mengatakan bahwa payudaraku kecil? Atau insiden pengintipan 
selama kamp sekolah? Atau bahwa Anda melakukan sesuatu ketika Anda datang ke rumah 
saya--- " 

"Bukan itu, Minami." 

Saya memotong kata-kata bercanda Minami. 

Bukan itu. Yang ingin aku minta maaf adalah sesuatu yang lebih penting bagi Minami, 
sesuatu yang dia tidak ingin diketahui orang lain, dan aku menginjak-injak perasaan itu. 

"Maaf, Minami." 

"Jadi, tentang apa itu?" 

Saya merasa siap untuk memuntahkan darah saat saya menjelaskan kepada Minami apa 
yang saya lakukan, "Aku --- biarkan Takashiro-senpai dan Linne-kun membaca diari 
pentingmu." 

Itu tindakan yang tidak bisa dimaafkan untuk gadis mana pun di masa mudanya. 

Kudengar itu berisi pikiran-pikiran berharga yang dimiliki Minami sejak tahun pertama, 
bahwa itu berisi perasaan Minami padanya, bagaimana dia memikirkannya selama ini. 

Dia memiliki sisi tomboy, tapi aku tahu bahwa Minami sebenarnya sangat lembut, dan jelas 
memiliki sisi feminin padanya. 

Karena itu, saya tidak bisa memaafkan diri sendiri karena melakukan apa yang saya 
lakukan ...! 

Aku menundukkan kepalaku dan mengertakkan gigi karena marah. 

Dan kemudian, Minami menatapku, 

"Apa? Itu dia?" 

Dia hanya terlihat kecewa, menjawab dengan tenang, 

"I-Itu!" 

"Hm ~ ... tidak apa-apa kok. Hal semacam itu tetap dibaca. Itu salahku karena membawa 
buku harian itu ke sekolah. " 

Minami sama sekali tidak keberatan saat dia mengatakan ini. Bagaimana mungkin ...! 

"Ah, ngomong-ngomong, kamu sudah membacanya, Aki?" 

"Saya...? Saya tidak. " 
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"Saya melihat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. " 

"Tapi bukan itu masalahnya---" 

Tidak, itu hanya masalah kecil. 

Aku membocorkan perasaan penting Minami kepada pihak ketiga yang tidak berhubungan, 
dan Minami hanya tersenyum padaku. 

"Lagipula aku sudah mengaku." 

"..." 

Saya tidak bisa mengerti apa yang dia maksud saat saya berdiri di sana dengan hampa, 
bahkan lupa untuk meminta maaf. 

"Tunggu, Aki, apa kamu mendengarkan?" 

Minami melambaikan tangannya di depanku sementara aku melamun. 

A-untuk apa aku keluar? Saya seharusnya meminta maaf kepada Minami sekarang, kan? 

Jadi, Minami melanjutkan sambil mengabaikanku saat aku pulih dari keterkejutan. 

"Yah, kesampingkan itu --- aku bertanya-tanya kenapa kamu terlihat begitu sedih sekarang, 
Aki." 

Begitu saya mendengar dia meminta saya untuk melihat murung saya, saya tidak dapat 
mengatakan apa-apa saat itu juga. 

"... Itu ..." 

"Kamu tidak depresi karena diari saya, kan? Jika itu masalahnya, aku akan memukuli 
wajahmu dengan baik. " 

Minami kemudian menunjukkan ekspresi marah. 

Meski begitu, aku masih berniat membantah perkataan Minami. 

Bagaimana bisa seperti ini ? Dia menulis di dalamnya setiap hari, dan itu pasti bukan 
sesuatu yang dia tidak berperasaan. Dia hanya bertindak tidak peduli karena dia khawatir, 
karena dia ... sangat baik. 

"Minami, aku---" 

"Selain diari ku, sesuatu terjadi pada Mizuki juga, kan?" 

"!?" 
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Aku tersentak. 

Begitu Minami melihatku seperti ini, dia tersenyum bahagia, dan berkata, "Saat ini, Anda 
memiliki ekspresi 'bagaimana Anda tahu' di wajah Anda. Tentu saja saya tahu itu. Mizuki 
terlihat aneh dengan serius, dan dia pergi ke kantor kepala sekolah bersamamu sekarang, 
tapi tidak pernah kembali. Kamu terlihat sangat tertekan juga " 

Minami dengan mudah menyimpulkan ini. Bisakah semua ini disimpulkan oleh pengamat? 
Saya tidak begitu tahu. Apa yang saya tahu adalah bahwa Minami mengatakan yang 
sebenarnya. 

"..." 

Saya akhirnya tidak bisa mengatakan apa-apa. 

Saya tidak mencoba menyembunyikannya. 

Atau lebih tepatnya, saya ingin mengatakan, orang macam apa saya ini. 

"Katakan padaku, Aki. Mengapa Anda merasa sangat tertekan. Jenis frustrasi apa yang Anda 
miliki sekarang? " 

Saya mendengar suara lembut Minami. 

Jika saya mengatakannya, saya pasti akan merasa lega. 

Minami ingin aku mengatakan ini karena dia tahu ini. 

Tapi aku tidak bisa mengandalkan kebaikan Minami lagi. Saya melakukan sesuatu yang 
harus dibenci dan dimarahi. 

"..." 

Aku tetap menundukkan kepalaku saat aku tetap diam 

Dan Minami menghela nafas dan berkata, 

"Lalu, bagaimana dengan ini? Jika Anda menyesal tentang buku harian itu, ceritakan 
semuanya sekarang. " 

Itu adalah kondisi yang paling cocok untukku, sesuatu yang tidak bisa aku tolak. 

Garis ini menyebabkan saya kehilangan dorongan untuk melawan. 
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Volume 12 Chapter 6 

Pertanyaan Kelima Belas 
Harap terjemahkan istilah berikut ke dalam bahasa Inggris 

思 い 出 話[6] 

Jawaban Himeji Mizuki 

"Reminscence" 

Komentar Guru: 

Benar. 
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Itu selama bulan Oktober, saat kami kelas 3. 

Saya meninggalkan sesuatu di sekolah setelah kelas dibubarkan, dan ketika saya melewati 
ruang kelas lain, saya melihat sesuatu yang aneh. 

Gadis itu ada di kelas, matahari terbenam bersinar, menulis sesuatu di papan tulis tanpa 
suara. 

Pada awalnya, saya pikir dia sedang menuliskan sesuatu yang tidak masuk akal ke papan 
tulis. 

Namun, dia terlihat terlalu serius untuk dibodohi. 

Dia terus menulis dan menghapus di papan tulis, dan menghapus dan menulis, 
mengulanginya lagi dan lagi. 

Apa yang dia lakukan sebenarnya, menjadi begitu serius seperti ini? 

Aku yang masih muda saat itu penasaran, dan aku diam-diam mengawasinya dari koridor. 

Setelah mencari beberapa saat, saya dapat mengetahui dari garis besar dan warna kapur 
yang digunakan bahwa dia sedang berlatih cara menggambar pohon di papan tulis. 
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s --- berlatih cara menggambar pohon di papan tulis? Untuk tujuan apa? 

Saya penasaran dengan alasannya, tetapi saya takut mengganggu dia, jadi saya diam-diam 
meninggalkannya. 

Dalam perjalanan pulang, saya ingat profil belakang gadis itu begitu fokus. 

☆ 

Beberapa hari berlalu setelahnya. 

Saya ingin tahu tentang apa yang gadis itu lakukan, "Apa yang kamu rencanakan ke papan 
tulis?" jadi saya dengan acuh tak acuh bertanya pada teman saya di kelas berikutnya. 

"Kakek sensei akan pensiun atau semacamnya, dan tidak akan menjadi guru lagi." 

Aku tahu kakek sensei itu. Dia guru dari kelas berikutnya, pendiam dan lembut, dan 
meskipun dia menakutkan saat marah, dia tetap guru yang populer. 

"Jadi pada hari kelulusan semua orang memutuskan untuk menulis 'terima kasih' 
yang besar di papan tulis. Kami kemudian memilih beberapa orang untuk 'menulis 
kata-kata di papan tulis' dan beberapa orang untuk 'melipat burung bangau'. 

Begitu saya mendengar kata-kata ini, saya agak tahu alasan mengapa dia menghadapi 
papan tulis. 

Tapi dia tidak menulis sepatah kata pun di papan tulis. Apakah dia bertugas menggambar 
pohon? 

"Eh? Menggambar pohon? Hm ... mungkin ada seseorang yang bertanggung jawab 
atas ini, tapi saya tidak mengingatnya. Itu hanya akan tertutup oleh semua dekorasi 
di papan tulis. " 

Saya ingat apa yang saya lihat beberapa hari yang lalu. Gadis itu sedang berlatih di sudut 
papan tulis. Tidak mungkin dia bisa melihatnya setelah semua dekorasi dipasang. 

"Kamu tidak perlu berterima kasih padaku untuk itu, tapi kamu benar-benar 
menanyakan hal-hal aneh seperti itu, Aki-kun." 

Begitu saya mengucapkan selamat tinggal kepada teman yang menjawab pertanyaan saya 
ini, saya tiba-tiba berpikir. 

Gadis itu agak konyol berlatih menggambar dengan serius di tempat yang tidak bisa dia 
lihat. 

Dan tiba-tiba, aku merasakan keakraban dengan gadis itu muncul dalam diriku. Lagipula 
aku telah disebut bodoh dan tidak berguna berkali-kali. 
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☆ 

Begitu tahun baru tiba, gadis itu dan aku berakhir di kelas yang sama. 

Banyak hal terjadi. Kami menjadi penjaga hewan peliharaan bersama, dan saya perlahan-
lahan menjadi lebih dekat dengannya. 

Dan kemudian, tepat ketika kesan 'gadis yang diam-diam berlatih menggambar di papan 
tulis sepulang sekolah' akan memudar. 

Gadis itu harus dirawat di rumah sakit karena kondisi tubuhnya. 

Kelas kami memutuskan serempak untuk mengiriminya kartu semoga cepat sembuh, dan 
saya hanya menulis 'Aku pasti akan mencarimu!'. Saya tidak pandai menulis esai, tetapi jika 
seorang teman tinggal di rumah sakit, saya pasti akan mengunjunginya. 

Seminggu telah berlalu sejak gadis itu mulai tinggal di rumah sakit, 'Himeji-san akan segera 
pulih', dan wali kelas kami memberi tahu kami hal ini, jadi, saya memutuskan untuk 
mengunjunginya malam itu. Adapun mengapa saya memilih pergi pada malam hari, itu 
karena anggota keluarganya tidak akan ada di sana pada malam hari, dan dia pasti akan 
merasa kesepian. Jika saya pergi, saya pasti akan melihatnya terkejut. 

Jika tidak ada orang yang bisa dia ajak bicara, dia mungkin sedang menonton TV, bukan? 

Apakah dia akan membaca buku dengan tenang? 

Atau apakah dia membawa permainan genggam untuk dimainkan? 

Aku bertanya-tanya ketika aku menyelinap oleh perawat kakak perempuan, tiba di kamar, 
dan mengawasi melalui pintu yang sedikit terbuka. 

"... uu ... Uuu ..." 

---Gadis yang menurutku patuh dan riang menangis saat dia belajar. 

Saya teringat adegan yang saya lihat di kelas sebelum saya tahu namanya. 

Gadis itu diam-diam sedang berlatih menggambar di kelas, di mana tidak ada orang lain 
yang melihatnya. Dia sedang berlatih pohon yang tidak akan terlihat. 

Ketika dia bertanggung jawab atas perawatan hewan peliharaan, dia bahkan dipuji oleh 
gurunya 'dia sangat pekerja keras meskipun dia dipaksa untuk melakukan pekerjaan itu'. 

Dan kemudian, 'Saya memiliki banyak hal yang tidak dapat saya lakukan, jadi setidaknya 
saya harus bekerja keras untuk apa yang dapat saya lakukan,' jawab gadis itu. 

Gadis yang saya minati tidak bodoh. 
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Baginya, tidak peduli seberapa kecil itu, dia akan melakukan sesuatu dengan sekuat tenaga. 
Dia akan memfokuskan semua usahanya, kekuatannya, dan akan melakukan banyak hal 
dengan semua yang dia punya. Bahkan di kamar bangsal yang kosong ini, dia terus bekerja 
keras, menahan kesepian saat dia terisak. 

Ketika saya melihat bagaimana sikap terfokus gadis itu, saya mendapati diri saya jatuh 
cinta padanya. 

Itu, saya kira, adalah cinta pertama saya. 
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Volume 12 Chapter 7 

Pertanyaan Keenam Belas 
Mohon jawab pertanyaan berikut: 

1. Dalam persamaan 4 sin X + 3 cos 3X = 2, selesaikan X ketika X berada di kuadran 
pertama. 

2. Persamaan mana yang disamakan dengan Sin (A + B)? Pilih dari opsi 1 hingga 4. 

3. sin A + cos B 

4. sin A -- cos B 

5. sin A cos B 

6. sin A cos B + cos A sin B 
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Jawaban Himeji Mizuki 
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"1: X = π / 6, 2: 4" 

Komentar Guru 

Jawaban yang benar 

Jawaban Yoshii Akihisa 

"Saya tidak tahu." 

Komentar Guru: 

Apa yang terjadi dengan sikap 'Saya akan menulis apa saja di sini sebagai jawaban' yang 
dulu Anda miliki? 

"Berlatih cara menggambar pohon ..." 

"Sejujurnya dia sangat buruk dalam hal itu, sangat buruk sehingga aku tidak tahu apa yang 
dia gambar bahkan setelah melihatnya sebentar." 

Saat dia masih kecil, Himeji-san hanya berlatih menggambar di papan tulis dengan semua 
usahanya. Tidak peduli seberapa buruk, seberapa ceroboh dia dalam hal itu, tidak peduli 
bagaimana aku tidak tahu apa yang dia gambar pada pandangan pertama, dia bekerja 
sangat keras saat itu. 

Bahkan jika itu tidak ada artinya, bahkan bodoh bagi orang lain. 

Tapi itu benar-benar membuat ... 

"Itu benar-benar menyentuh saya." 

Tidak peduli seberapa buruk, betapa canggungnya dia, tidak peduli betapa dia tidak cocok 
untuk menggambar. 

Saya tahu dari metodenya bahwa dia mencoba yang terbaik untuk mengungkapkan 'terima 
kasih'. Tidak peduli berapa kali dia menggambar potongan gambar yang jelek dan kikuk itu, 
dan menghapusnya lagi, atau apakah itu akan terkubur diantara pesan semua orang, dia 
tidak keberatan sama sekali. 

Dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari ini. 

Tidak ada yang akan berterima kasih padanya. 

Dia hanya ingin mengungkapkan 'terima kasih' di dalam hatinya kepada orang itu, dan 
berlatih untuk itu. 

Begitu aku menemukan betapa berbakti Himeji-san untuk tujuan tertentu, aku mulai 
merasa penasaran tentang dia. 
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"Apakah perasaan dalam gambar Mizuki mencapai guru itu?" 

"... Tidak, dia tidak berhasil melakukannya." 

Saya penasaran dengan apa yang terjadi pada gadis itu setelah itu, jadi pada hari kelulusan 
itu sendiri, saya menyelinap ke ruang kelas tetangga untuk memeriksa papan tulis itu. 

Tapi papan tulis itu tidak pernah memiliki gambar pohon yang gadis itu latih begitu keras 
untuk digambar. 

"Saya memiliki tubuh yang sangat lemah, dan saya dirawat di rumah sakit." 

Saat kami berada di kelas yang sama, saya teringat kata-kata yang dia ucapkan saat 
mengobrol dengannya. 

"Tubuhku lemah, aku lambat, aku canggung ... jadi itu sebabnya aku harus bekerja lebih 
keras." 

Aku merasa dia 'agak aneh' ketika dia bisa mengatakan hal seperti itu setelah begitu 
banyak usaha yang sia-sia. 

Tapi saya salah. Bukan itu masalahnya. 

"Setelah kita berakhir di kelas yang sama, aku mengunjungi Himeji-san saat dia di rumah 
sakit --- dan aku melihatnya menangis saat dia belajar di ruang bangsal." 

Bagaimana mungkin dia memiliki pikiran setelah semua usahanya sia-sia? 

Tidak mungkin dia tidak bisa merasakan apa pun setelah usahanya sia-sia meskipun begitu 
banyak usaha. 

Dia mengalami banyak kesulitan, dan dia sangat sedih sehingga dia menangis dengan sedih. 

Namun dia mengertakkan gigi saat dia terus melakukan apa yang dia bisa lakukan. Itu 
sangat mulia. 

Di mataku, Himeji-san saat itu benar-benar seseorang yang mengagumkan. 

Upaya itu pasti tidak akan sia-sia, dan saya percaya bahwa apa yang menunggu gadis ini, 
yang bekerja keras dan sangat mengabdikan dirinya, tidak akan pernah menjadi kesulitan 
sendirian. Saya tidak akan pernah mengizinkan itu. 

Benar, itulah yang saya pikirkan. 

"Dan akhirnya aku menghalangi jalannya ...! Dia masuk kelas F di SMA karena tubuhnya 
yang lemah, dan akhirnya aku mencegahnya untuk mendapatkan hasil dari kerja kerasnya! 
" 
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"Aki ..." 

Himeji-san tidak pernah berubah bahkan saat dia masuk SMA. 

Dia bekerja sekeras dulu. 

Dia sekangguk dulu. 

Dan seperti sebelumnya --- dia tidak mendapatkan hasil apapun dari kerja kerasnya. 

"Dan pengakuan itu barusan ...! Tidak perlu mengaku padaku, tapi dia berbohong kepadaku 
karena dia takut menyakitiku ..! " 

Apa yang saya lakukan untuknya? Aku berkata bahwa aku melakukan sesuatu demi dia, 
tapi bukankah akhirnya aku membuatnya frustrasi ...!? 

"Aki." 

Aku mendengar suara lembut Minami. 

Sebelum aku menyadarinya, tangan Minami dengan lembut menggenggam tanganku. 

"Maafkan saya. Aku sebenarnya baru saja berbohong. " 

Baris yang tiba-tiba ini membuatku bertanya balik tanpa berpikir, "...bohong...?" 

Apa yang dia bohongi--- 

"Yah, aku baru saja mengatakan bahwa 'Aku mengaku', bukan? Itu bohong bagimu. Saya 
belum mengaku. " 

Minami berkata padaku 'itu tidak ada artinya karena aku sudah mengaku' ketika aku 
meminta maaf padanya karena buku harian itu, tapi sekarang dia mengatakan itu bohong. 

"Minami, kenapa kamu mengatakan itu---" 

"Ini akan menjadi hal yang sama. Aku akan mengakuinya padamu sekarang. " 

"Eh ...?" 

Sebelum aku bisa mengerti apa yang dia coba katakan, Minami menaruh ciuman di bibirku, 
begitu lembut hingga tidak pernah terasa seperti itu berakhir di bibirku. Dia kemudian 
mundur, dan tersenyum. 

"Aku menyukaimu, Aki, sejak kita di Tahun Pertama." 
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Senyumannya sangat indah, dan aku tak bisa menahan rasa kagumnya. 

"Aki, kamu baru saja mengatakan bahwa pengakuan Mizuki tidak nyata, kan?" 

Aku tetap tidak bisa berkata-kata, dan Minami tidak keberatan saat dia melanjutkan, 
"Apakah menurutmu pengakuanku padamu juga bohong? Apakah kamu pikir aku 
mengasihani kamu hanya karena kamu sedih? " 

Aku hanya bisa berdiri dengan hampa, terlihat bingung karena kejadian yang tiba-tiba ini. 

"Jika Anda tidak percaya, saya dapat membiarkan Anda membaca buku harian saya, Anda 
tahu? Aku telah menulis semua tentangmu sejak Tahun Pertama dimulai. " 

Mata besar Minami menatap ke arahku. 

Aku tahu dari ekspresinya bahwa dia tidak berbohong bahwa dia benar-benar --- 
menyukaiku. 

Karena ini, saya terus mendengarkannya dengan tenang. 

"Aki, kamu tidak bisa berbohong saat mengaku kepada seseorang. Saya mencoba 
menghibur Anda sekarang, tetapi jika saya hanya ingin menghibur Anda, saya tidak akan 
mengaku kepada Anda. Aku mengaku kepadamu seperti ini karena aku sangat 
menyukaimu. " 

Kami menghabiskan sekitar 2 tahun bersama sejak kami mendaftar di Fumitzuki Gakuen, 
dan saya tahu betapa lembutnya Minami, betapa dia benar-benar peduli pada teman-
temannya, betapa berbelas kasihnya dia. 

Namun meski begitu, dia tidak akan mengaku hanya demi seorang teman. Dia hanya bisa 
melakukannya jika dia benar-benar menyukai seseorang. 

"Tapi aku merasa agak menjengkelkan karena kamu gelisah seperti ini, dan aku sangat 
benci kamu karena menyalahkan dirimu sendiri dan menyesali tindakanmu." 

Setelah mengatakan itu, dia menatapku dengan lebih yakin. 

"---Dan aku benar-benar membencimu ketika kamu mengatakan bahwa seorang gadis, 
yang mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk mengaku kepadamu, sedang 
berbohong." 

"..." 

Kata-kata Minami membuatku merasa bersalah. 

Saya merasa dia memiliki banyak perasaan campur aduk dalam kalimat itu, katanya. 
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"Aku masih ingat kata-kata Prancis yang kau ucapkan kepadaku saat kita di Tahun 
Pertama, Aki." 

Sekarang setelah dia menyebutkan kata-kata Prancis yang saya ucapkan di tahun pertama 
kami, saya teringat saat kami baru saja berkenalan. 

Ketika dia memberi tahu saya kemudian bahwa 'Saya mencampur bahasa Prancis dengan 
Jerman', saya sangat malu sampai wajah saya terbakar. 

"Apa yang kamu lakukan saat itu sangat kikuk dan sulit dimengerti, tapi aku senang kamu 
tega melakukannya. Kamu bekerja sangat keras untukku seperti anak yang kikuk. " 

Minami tersenyum saat mengatakan ini. 

"Mizuki pasti memikirkan ini juga. Kamu tidak pandai belajar, tapi kamu bekerja sangat 
keras demi dia. Bagaimana dia bisa bermasalah ketika dia akan senang tentang itu sebagai 
gantinya. Anda akan merasa senang jika itu demi Anda juga, kan? " 

Kata-kata Minami terulang di hatiku. 

---Apa yang akan kupikirkan jika itu aku? 

Aku sudah tahu kalau Himeji-san kikuk, tapi dia benar-benar bekerja keras. 

Saya sangat tertarik dengan cara dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada 
seseorang. 

Tidak peduli apakah usahanya membuahkan hasil. Saya merasa cara dia bekerja sangat 
keras sangat memesona. Itulah mengapa aku memiliki perasaan padanya. 

Seperti yang dikatakan Minami, sementara apa yang saya lakukan canggung dan sulit 
dimengerti, tetapi dia sangat senang bahwa saya berusaha untuk melakukannya. Himeji-
san juga sama. 

Bahkan jika tidak ada hasil yang baik darinya, saya tahu betapa menariknya melihat 
seseorang begitu berbakti dan pekerja keras. 

Kalau begitu, kesan Himeji-san dan Minami padaku adalah--- 

"Aki, kalau ada waktu untuk meragukan pengakuan, kenapa tidak dipikirkan lagi. 
Seseorang datang untuk mengundang Mizuki belajar di luar negeri, kan? " 

Jika kita berbicara tentang Himeji-san pergi ke luar negeri, saya pikir hanya ada pilihan 
untuk 'melihatnya pergi' atau 'ingin membuatnya tinggal'. 
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Jika itu demi masa depannya, aku harus tersenyum dan melihatnya pergi. Ini tidak berarti 
perpisahan permanen; selama orang tuanya tetap di Jepang, masih ada kemungkinan aku 
akan bertemu dengannya. 

Jika saya mencoba membuatnya tinggal, saya hanya memikirkan apa yang saya inginkan. 

Pikiran egois ingin bersamanya, tertawa dan menangis bersamanya, berada di sekolah ini 
bersamanya setiap hari. 

"Aki, tahukah kamu bahwa Mizuki tidak berpikir kamu mengganggu dia. Dia khawatir 
'kamu akan mengira kamu menghalanginya' jika kamu tahu tentang dia pergi ke luar 
negeri, dan kamu akan menyalahkan dirimu sendiri. " 

Minami tidak pernah berbicara tentang 'menyuruhnya pergi' atau 'membuatnya tinggal'; 
dia hanya menghilangkan kesalahpahaman saya, dan mengatakan yang sebenarnya 
sehingga saya tidak akan membuat keputusan yang salah. 

Jika dia tidak berpikir bahwa aku mengganggunya, dan dia tidak ingin meninggalkanku, 
aku sangat berharap Himeji-san bisa bersama kita, sebagai bagian dari geng biasa kita, 
menikmati diri kita sendiri di sekolah seperti biasa setiap hari. 

Tapi jalan kita masih panjang dalam hidup kita nanti. Jika kita hidup normal, kita mungkin 
bisa hidup selama 60 tahun atau lebih. Dan ... apakah itu benar-benar keputusan yang tepat 
untuk mengurangi pilihan masa depannya hanya untuk bersamanya selama beberapa 
tahun lagi? 

"Kamu harus memikirkan ini dengan baik, Aki. Anda tidak ingin menyesali pilihan yang 
Anda buat setelah itu. " 

Mata Minami menatap tepat ke arahku, menunjukkan refleksi diriku. 

Seperti yang dikatakan Minami; Saya tidak punya waktu untuk meragukan pengakuan itu. 
Ada sesuatu yang lebih penting bagi saya daripada itu, saya harus memilih pilihan yang 
benar, tetapi saya sama sekali tidak tahu harus memilih apa. 

"Haha ... aku benar-benar tidak tahu." 

Saya tidak tahu harus memilih opsi mana. 

Jika saya mengikuti motif awal saya melakukan sesuatu demi dia, saya harus tersenyum 
dan melihatnya pergi. Ini perjalanan ke luar negeri, tapi kami masih punya kesempatan 
untuk bertemu. Minami kembali dari Jerman, dan orang tuaku berada di luar negeri, jadi 
berada di luar negeri bukanlah hal yang jauh baginya. 

Tapi aku sangat ingin menghabiskan waktu di sekolah yang sama dengannya. Mungkin kali 
ini tidak dianggap lama dalam hidup kita, tapi bagi saya, itu sangat penting. 
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Juga, bagaimana saya menanggapi pengakuan Minami dan Himeji-san? Aku juga tidak tahu 
perasaanku sendiri. 

Aku memang punya perasaan untuk Himeji-san, tapi aku juga menganggap Minami 
menawan sebagai lawan jenis. 

Melihat betapa buruknya saya dalam memilih, saya benar-benar membenci diri saya 
sendiri sampai-sampai ingin memukul diri sendiri. 

Haruskah saya mengirim Himeji-san pergi? Haruskah saya membalas perasaan Minami? 
Ada alasan mengapa saya tidak bisa mengabaikannya, tetapi bagi saya untuk membuat 
keputusan juga--- Tidak ada waktu tersisa. 

Suara yang familiar dan tak terduga bisa terdengar dari belakangku. 

Setelah mengucapkan kata-kata tiba-tiba itu, saya merasakan pukulan keras di punggung 
saya bahkan sebelum saya bisa berbalik, dan saya jatuh ke lantai dengan lemah. 

"!? Apa!? Apa!?" 

Kejadian mendadak ini membuat saya bingung dan panik. 

Pria besar yang akrab itu berdiri di depan ini mengejutkanku. 

"Tidak ada waktu tersisa, Akihisa. Kami tidak punya waktu untuk membiarkan Anda 
bermalas-malasan. Ikuti tes pengisian ulang untuk humaniora. " 

Orang yang memberi saya tendangan keras saat saya dalam pikiran saya adalah musuh dan 
teman jahat saya --- Sakamoto Yuuji. 

Sebagai gantinya aku di lantai, Minami berjalan ke Yuuji dan berkata, "T-tunggu sebentar, 
Sakamoto. Bagaimana kita bisa mengizinkan dia untuk mengambil tes pengisian sekarang? 
Aki memiliki sesuatu yang benar-benar harus dia pikirkan--- " 

"Seperti saya peduli. Jika dia harus memikirkannya, pikirkan saat mengambil tes. " 

Yuuji menjawab secara acak. 

"Tapi Aki tidak memiliki kecerdasan itu ..." 

Minami menatapku dengan cemas. 

Memang benar bahwa saya tidak pandai menggunakan otak saya, dan saya bisa dikatakan 
seorang badut dalam hal ini. Aku sudah kehabisan akal hanya memikirkan sesuatu yang 
penting bagi kita berdua, jadi membuatku mengambil tes pengisian pada saat yang sama 
akan berada di luar kapasitas otakku. Terlalu sulit bagiku untuk melakukan dua hal 
sekaligus. 
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"Dengarkan, Akihisa." 

Tapi Yuuji menatapku tepat di mataku saat dia berkata, 

"Otak manusia terbagi menjadi sisi kiri dan kanan. Anda berani mengatakan bahwa Anda 
tidak dapat melakukannya bahkan saat itu? " 

"... Itu mungkin secara teori ..." 

"Tidak, Aki, itu karena itu dibagi menjadi dua bagian sehingga mereka memiliki fungsi yang 
berbeda lho." 

Bahkan jika itu mungkin secara teori, saya tidak mungkin melakukan keterampilan yang 
sangat sulit. 

Saat aku terus merasa frustrasi, Yuuji melanjutkan, 

"Bagaimana niatmu menghadapi sekolah luar negeri Himeji dan pengakuan Shimada 
terserah padamu." 

Yuuji benar. Dia bukan orang yang terlibat langsung dalam semua ini, dan hanya saya yang 
frustrasi karena sikap keras kepala saya. 

"Tapi jika kita kalah dalam perang pemanggilan ini, kita akan dipaksa untuk mengambil apa 
yang tidak diinginkan orang lain. Anda mengerti apa yang saya maksud? " 

Saya mencoba memutar otak saya setelah memikirkan terlalu banyak hal, dan hampir 
meledak, mencoba yang terbaik untuk memahami apa yang dia maksud. 

Jika kita kalah, tahun kedua tidak akan bisa mendapatkan fasilitas kelas yang lebih tinggi, 
dan Himeji-san tidak akan mendapatkan fasilitas yang layak. Dari motif apa, dan apa yang 
dipikirkan orang tua Himeji-san--- "Ya ampun, jika kamu tidak bisa mengerti, aku akan 
membuatnya sederhana untukmu." 

Yuuji melihatku berjuang dalam pikiranku, dan menunjukkan seringai jahat di wajahnya 
yang tampak liar. 

"Apakah kita benar-benar cukup baik untuk membiarkan tahun ke-3 itu mendapatkan 
segalanya?" 

Setelah dia memberi saya pertanyaan sederhana, saya teringat pertempuran melawan 
tahun ke-3 dalam perang pemanggilan ini. 

Yuuji kalah dalam perencanaan strategis. 

Saya benar-benar dipukuli oleh Takashiro-senpai. Himeji-san dikirim ke ruang tahanan 
untuk melindungiku. 
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Muttsurini dipermainkan oleh Kogure-senpai, Hideyoshi dan Minami benar-benar 
dihancurkan oleh pasangan Toko-Natsu. 

"...Saya melihat. Ini sangat mudah dimengerti. " 

Tidak peduli seberapa sedikit saya memikirkannya, saya merasa bahwa saya harus 
membalas dendam untuk ini apa pun yang terjadi. 

Kami bukan makhluk baik yang membiarkan semuanya berakhir tanpa meninggalkan 
penyesalan ...! 

"Karena kamu mengerti, kembali, dapatkan jawabanmu, dan dapatkan skor tinggi untuk 
bisa mengalahkan si brengsek Takashiro itu." 

Yuuji membuatnya terdengar sangat mudah, tapi tidak satu pun dari ini yang mudah 
dilakukan. Orang ini benar-benar bisa membuat permintaan sembrono seperti itu. 

"Jangan hanya mengatakan sesuatu karena itu bukan urusanmu, Yuuji." 

"Bagaimanapun juga, itu sederhana, lebih sederhana daripada hanya menanggung 
segalanya dan kehilangan." 

Saya setuju dengan ini dengan sepenuh hati. Fakta ini sangat sederhana untuk dipahami, 
dan saya tidak punya kesempatan untuk membantahnya. 

Karena itulah jawaban saya juga sederhana. 

"Dimengerti. Saya akan mendapatkan skor tertinggi sampai sekarang. " 

Aku harus menanggapi permintaan sembrono Yuuji jika kita akan mengakhiri semuanya. 

"Ngomong-ngomong, apa kamu baik-baik saja? Saya tidak ingin mengetahui bahwa tahun 
kedua hilang begitu saya kembali dari tes pengisian ulang. " 

"Apakah kamu bercanda? Aku tidak peduli bagaimana akhirnya, tapi aku tidak akan kalah 
dari orang-orang itu apapun yang terjadi. " 

Saya setuju dengan itu. 

Sekarang, bagaimana kita bisa membiarkan ini beristirahat tanpa menang? Kita harus 
melakukan semua yang kita bisa demi kemenangan. 

Saat saya menghadiri tes pengisian ulang dengan pikiran seperti itu. 

"Ah ... tunggu, Aki." 

Minami memanggilku saat dia menarik lengan bajuku. 
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"Hm? Apa itu?" 

"Erm ... masih ada satu hal lagi." 

Minami terlihat sangat emosional saat mengatakan ini, 

"Saya hanya mengatakan bahwa Mizuki dan saya tidak akan mengaku karena kasihan, dan 
kami tidak melakukannya. Jadi Aki, jangan lakukan itu karena kebaikan atau kasihan--- " 

"Saya mengerti. Saya akan memikirkannya dengan baik dan mendapatkan jawabannya. " 

"...Baik." 

Setelah mengatakan ini pada Minami, aku berlari ke gedung sekolah lama. 

Aku harus serius memikirkan masalahku sendiri, masalah Minami, dan masalah Himeji-san. 

Sehingga saya tidak akan meninggalkan penyesalan apapun. 

☆ 

Aku melihat Aki kabur, dan Sakamoto datang untuk berbicara denganku. 

"Kau baik-baik saja dengan itu, Shimada?" 

"...Dengan apa?" 

"Nah ... bagaimana saya mengatakannya? Jika kamu tidak pernah mengatakan apapun, 
Himeji akan pergi, dan Akihisa akan menjadi tertekan. Dari sudut pandang Anda--- " 

Aku segera menjawab tanpa menunggu Sakamoto menyelesaikan kata-katanya. 

Apa yang baik atau tidak baik tentang itu--- 

"Aku juga tidak punya pilihan." 

Benar-benar tidak dapat membantu. 

Dia bodoh, bodoh, dan tidak mengerti perasaan orang lain. 

Tapi dia antusias, baik hati dan terus terang. 

Dia perhatian pada orang lain, mau bekerja keras demi orang lain. 

"Aku --- suka Aki itu." 

Aki yang mencurigai pengakuan Mizuki bukanlah Aki yang saya suka; Aku tidak bisa 
membiarkan diriku melihat Aki seperti itu. 
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Saya tidak bisa membiarkan diri saya tidak menyukai orang yang saya suka. 

"... Shimada" 

"Apa?" 

"Kamu gadis yang baik. Itu sia-sia untuk level Akihisa. " 

"Terima kasih. Aku akan membual tentang kata-kata itu kepada Shouko. " 

"Hei! Itu pelanggaran! " 

Sakamoto sudah mengaku sebelumnya, tapi sangat menarik melihat lelucon kecil yang 
membuatnya begitu canggung. 

"Apakah kamu sudah selesai dengan kata-katamu?" 

"... (Muncul secara diam-diam)." 

Kinoshita dan Tsuchiya, yang telah menonton dari jauh, muncul. Mereka mungkin tahu 
bahwa kami ingin mengatakan sesuatu, dan dengan sengaja menyembunyikan diri. Dalam 
hal ini, saya sangat berterima kasih untuk itu. 

"Masih sedikit memalukan memikirkan tentang bagaimana kata-kata itu didengar." 

Begitu saya melihat Kinoshita dan Tsuchiya, mereka berkata kepada saya, "Apa? Santai 
saja, Shimada. " 

"... Kami hampir tidak bisa mendengar apa pun." 

"Ah masa?" 

"Ya ... tapi bahkan jika kita tidak melakukannya, setidaknya kita bisa menebak apa yang 
kalian berdua bicarakan." 

"... Fakta yang diketahui semua orang." 

"Ahahaha. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana Anda bisa tahu tanpa mendengar? " 

"" Pengakuanmu pada Akihisa--- "" 

"Aku akan meremas lehermu jika kamu mengatakan apa-apa lagi." 

Bagaimana itu bisa terungkap! Kalian jelas-jelas sedang menguping kami, kan? 

"Kami mengenalmu lebih lama dari Himeji, jadi kami bisa dengan mudah menebak apa 
yang akan kamu katakan kepada Akihisa dalam situasi itu." 
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"(Mengangguk) ... Hideyoshi bisa mengerti apa yang wanita pikirkan." 

"Muttsurini, bukan itu yang ingin saya sampaikan." 

Tapi seperti yang mereka katakan. Setelah saya kembali ke Jepang, selain keluarga saya, 
orang-orang ini adalah orang-orang yang paling sering saya habiskan bersama. Tidak aneh 
bagi mereka untuk menebak apa yang akan saya lakukan dalam kasus itu. 

"Tapi bahkan jika kamu menebaknya begitu, itu adalah bentuk kelembutan untuk tidak 
mengatakannya, kan?" 

"Jangan katakan itu. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu kalian berdua, 
jadi hanya sedikit godaan tidak banyak di sini. " 

"... Kami akan melakukan yang terbaik untuk teman-teman kami." 

Serius ... Aku harus menyerahkannya pada orang-orang ini. 

Jadi mereka tidak hanya memperlakukan Aki sebagai teman, tapi aku juga. Mereka juga 
akan melakukan yang terbaik untuk hasil yang dapat diterima semua orang. 

Hebat, sekarang aku bisa mengaku --- kepada Aki paling keren itu dan katakan padanya apa 
yang kurasakan. 

"...Terima kasih." 

Aku berbisik malu-malu, dan Kinoshita dan Tsuchiya tersenyum pergi. Apa, senyuman itu 
memberiku kesan, 'itu seperti dirimu, Shimada'. 

"Ngomong-ngomong, apa yang ingin kamu lakukan, Yuuji?" 

"Aku akan memikirkan banyak hal, tapi kita harus mengandalkan kekuatan Akihisa sampai 
akhir. Tugas kita adalah bertahan sampai dia kembali dari tes pengisian. 

"Hm ... tapi tahun ke-3 seharusnya sudah pulih dari kerusakan yang disebabkan oleh 
serangan mendadak kami. Mereka mungkin ingin menyelesaikan masalah sekarang. 
Bisakah kita bertahan selama itu? " 

Serangan tiba-tiba barusan menyebabkan cukup banyak kerusakan pada musuh, tapi kami 
kelelahan lebih dari mereka, dan keseimbangan kekuatan diperburuk hingga lebih dari 3 
kali lipat. Dalam situasi ini, kami tidak mungkin bertahan sampai tes pengisian selesai. 

Tapi, 

Kami tidak akan kalah. 

Sakamoto dengan santai membantah keraguan tersebut. 
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Kami akan menang jika kalian mau membantu. 

Menang, tidak kalah, bukan seri. Sakamoto berkata bahwa kita bisa mengalahkan tahun ke-
3. 
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Itu perasaan nostalgia. 

Apa yang dia katakan sama sekali tidak berdasar, tetapi untuk beberapa alasan, saya 
merasa apa yang dia katakan itu benar. Ini seperti saat kita pertama kali memasuki Tahun 
Kedua. 

"Ingat teman-teman, kami---" 

"""Yang terkuat!!""" 

"Betul sekali." 

Setelah mendengar jawaban kami, Sakamoto mengangguk puas, menunjukkan seringai 
jahatnya yang biasa. 

 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Volume 12 Chapter 8 

Pertanyaan Ketujuh Belas 
Silakan isi jawaban kosong berikut ini: 

Cahaya terbuat dari gelombang, dan () 

Jawaban Himeji Mizuki: 

Cahaya terbuat dari gelombang, dan (partikel). 

Komentar Guru: 

Benar 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

Cahaya terbuat dari gelombang, dan (saya seekor kucing). [7] 

Komentar Guru: 

Saya merasa luar biasa membaca dengan sangat lancar. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

Cahaya terbuat dari gelombang, dan (baju besi pahlawan) 

Komentar Guru: 

Nah, itu Yoshii-kun yang saya tahu. 
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"Baiklah, saya akan menjelaskan strateginya sekarang." 

Saya mengumpulkan beberapa korban yang tersisa di depan gedung sekolah lama untuk 
berjaga-jaga, dan berkata kepada peserta lain dalam operasi berkumpul di kelas D di lantai 
4 gedung, 

"Kelas F benar-benar luar biasa untuk tidak menyerah bahkan dalam situasi ini." 

"... Kurasa itulah kekuatan kelas F." 

"Kami sama sekali tidak kuat!" 

Rasanya sedikit aneh, tapi aku bertanya-tanya apakah gadis-gadis kelas A itu memuji kita 
atau merendahkan kita. Ini adalah satu-satunya pemikiran kuat kami; beberapa mungkin 
menganggap kita keras kepala, dan yang lain mungkin menganggap kita memiliki keinginan 
yang kuat. 

"Bagaimana situasi kita sekarang, Sakamoto? Saya tidak tahu sama sekali karena saya baru 
saja mengikuti tes pengisian ulang. " 

"Yah, kamu benar. Mari kita jelaskan situasinya sebelum operasi dimulai. " 

"Kalau begitu, Sakamoto-kun, izinkan aku menjelaskannya." 

Kubo menawarkan untuk menjelaskan situasi saat ini di tempat saya. Saat saya berkeliling 
untuk mempersiapkan operasi, orang ini dan Shouko lebih menyadari apa yang terjadi 
sekarang. 

"Apakah begitu? Salahku. Aku serahkan padamu, Kubo. " 

"Ya saya mengerti." 

Kubo menggunakan tangannya untuk memegang catatan yang berisi kekuatan bertarung 
yang tersisa, dan mulai menjelaskan, 

"Pertama, sisa pasukan kita. Kelas A kita masih memiliki setengah anggotanya. " 

Selain mereka yang melindungi Shouko, perwakilan tahun kami, semua orang telah berada 
di luar gedung sekolah lama untuk mencegah musuh menyerang. Kami telah 
mempertahankan kekuatan bertarung kelas A sampai sekarang, tetapi melihat bagaimana 
mereka kelelahan, saya dapat mengatakan bahwa kami benar-benar dipukuli dengan 
sangat buruk. 

"Dan kemudian, ada sekelompok siswa kelas B yang mengambil bagian dalam tes pengisian 
ulang ... sekitar 20% dari mereka selamat." 
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Nemoto akhirnya standby di belakang karena insiden yang tidak menguntungkan, dan 
berkat itu, kelas B masih bisa bertahan. 

"Sayangnya, kelas C dan E benar-benar musnah. Kelas D memiliki sekitar 10% tersisa. " 

Perwakilan dari kelas C dan E dikalahkan dalam pertempuran, dan harus ditarik. Kelas D 
saat ini akan segera dikalahkan karena kekalahan dari kedua kelas itu. 

Setelah menjelaskan sampai saat ini, Kubo memeriksa detail di catatannya, dan menyentuh 
kacamatanya[8] , mengatakan, 

"Dan terakhir, kelas F --- memiliki 60% anggotanya masih hidup dan aktif." 

"6-60% !?" 

"Kelas F bertarung di garis depan, kan? Kenapa mereka bisa bertahan begitu lama dan 
bahkan datang ke sini hidup-hidup !? " 

Kudou dan kakak perempuan Kinoshita benar-benar terkejut. 

"Tidak ada yang mengejutkan tentang itu." 

"Lagipula itu kekuatan kita." 

Sugawa dan Fukumura berkumpul di sini untuk operasi yang akan datang, dan 
menyeringai angkuh saat mereka menghadapi tatapan kaget mereka. 

"Tapi tidak peduli apa---" 

Kakak Kinoshita yang lebih tua masih shock saat dia berkata, 

"Mungkin kamu tidak mengerti apa kekuatan kelas F kita!" 

Ini klise untuk mengatakan apa itu. Saya tidak akan menjelaskan semuanya di sini. 

Namun, kami memiliki kekuatan yang tidak dapat ditiru orang lain, 

"" "Jangan meremehkan lutut kita !!" "" 

"Kenapa kamu mengatakannya ketika aku mencoba mengubah topik !?" 

"... Ah, ada kotoran di dahi." 

"Ahaha ... pada dasarnya kamu memohon agar mereka membiarkanmu pergi, bukan ..." 

"Tapi kami benar-benar tidak bisa belajar dari mereka ..." 
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Saya kira menyerah pada harga diri mereka sendiri untuk bertahan dapat dianggap 
semacam kekuatan ... kan? 

"An-Pokoknya! Situasi saat ini seperti yang Kubo katakan! Saya akan menjelaskan 
strateginya sekarang. " 

Saya berteriak untuk mengubah suasana canggung di sini. Shimada merasakan kebaikan 
niatku dan sepertinya mengatakan ini saat dia menambahkan, 

"Saat ini, kami hanya bisa menyerang wakil lawan jika kami ingin menang. Apa yang ingin 
kamu lakukan? " 

"Saya berniat untuk menyelinap di antara musuh dan menyerang." 

Serangan frontal tidak mungkin sekarang, jadi kita hanya bisa bertaruh semuanya tentang 
ini. 

"... Menyelinap di antara musuh?" 

"Tapi tidak peduli apa yang kamu katakan, mereka sedang berjaga-jaga sekarang ..." 

Shouko dan Kudou hanya berpikir bahwa kami dapat menerobos musuh hanya dengan 
menyelinap. Tidak ada strategi bagi kami untuk mengambil rencana sesederhana itu. 

"Itulah mengapa kita membutuhkan orang-orang dari kelas F, dan Hideyoshi." 

"Kinoshita ... ahh, aku mengerti bagaimana itu." 

"... Untuk berpikir kamu bisa memikirkannya setiap saat." 

"" "???" "" 

Saya melihat ada reaksi yang berbeda dari biasanya, dan mengabaikannya saat saya 
melanjutkan, 

"Strateginya kali ini sederhana. Kami akan menghadapi para penyerang dan mengalahkan 
mereka. Hideyoshi kemudian akan menggunakan riasan untuk mengubah Sugawa dan 
alasannya--- " 

"Kita akan menghadapi Takashiro dengan tampilan 'kita sudah kembali dari tes 
pengisian ulang', kan?" 

"Jika kita mengalahkannya seperti ini, kita akan menjadi MVP!" 

"Ya itu benar." 

Orang-orang ini terbiasa berperang, dan mereka tidak akan goyah bahkan ketika musuh 
mengelilingi mereka. 
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"Hideyoshi sedang mempersiapkan make-up di kelas lain. Bersiaplah untuk melanjutkan 
instruksi lebih lanjut. " 

"Serius, sepertinya kita tidak punya pilihan di sini." 

"Kami akan menyerahkannya padamu, suar yang bersinar untuk kami tahun kedua." 

"Serahkan pada kami!" " 

Sugawa dan yang lainnya meninggalkan kelas D ini dengan antusias. 

Mereka memang memiliki kemampuan dan nyali --- dan yang terpenting, mereka bodoh, 
yang membuat mereka mudah digunakan. 

"Lalu, Sakamoto, apa yang ingin kamu lakukan setelah menggunakan Sugawa dan yang 
lainnya sebagai pion?" 

Shimada melihat mereka pergi dengan takjub, lalu menanyakan ini padaku. Pion? 
Bukankah itu istilah yang jelek untuk digunakan? Kita harus menyebut mereka sebagai 
fondasi masa depan kita. 

Tapi itu fakta bahwa mereka akan dikorbankan. 

"Apa kau tahu seperti apa kepribadian Takashiro?" 

"Eh? Aku tahu dia dengan mudah menggertak ... " 

"Ya. Aku tidak bisa mengatakannya di sini, mungkin karena dia sangat tegang dalam perang 
pemanggilan ini. Namun fakta ini tidak akan berubah, atau lebih tepatnya, akan lebih baik 
bagi kami jika dia mewaspadai kami. " 

"...Mengapa?" 

"Apa yang seharusnya menjadi sekutunya sebenarnya adalah musuh yang menyamar --- 
jika ini akhirnya terjadi lagi, bagaimana reaksi seseorang yang mudah tertipu?" 

"(Mengangguk) ... Aku mengerti." 

"Kamu benar-benar memikirkan banyak hal, Sakamoto." 

"Aku merasa terhormat dipuji olehmu." 

Takashiro mengerti betul bahwa dia dengan mudah menggertak. Apa yang akan terjadi jika 
seseorang seperti dia tidak bisa mempercayai siapa pun di sekitarnya? 

"Kalau begitu, tinggalkan aku sendiri dan tidak ada yang membelaku." 
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Kudou bertepuk tangan. Dia benar; hanya ada satu tujuan di sini, untuk menciptakan 
situasi di mana Takashiro tidak dipertahankan oleh siapapun. 

Dan untuk ucapan ini- 

"Lebih baik jika kita bisa menyamar sebagai orang yang bisa mendekati Takashiro dengan 
mudah. Pasangan Toko-Natsu, misalnya. " 

Kami pertama-tama akan menyamar sebagai orang-orang itu dan menyerang Takashiro 
beberapa kali. Begitu dia mulai terpenjara oleh keraguannya sendiri, dia akan berpikir 
bahwa semua orang di sekitarnya adalah musuhnya, dan dalam hal ini, Takashiro akan 
sendirian lagi. Ini bekerja lebih baik pada seseorang yang tahu bahwa dia hanya 
menggertak. 

Dengan kata lain, kita harus mengalahkan yang harus kita sembunyikan. 

"Baik." 

Ada kebutuhan untuk menahan mereka yang kita butuhkan untuk menyamarkan dan 
merampok kebebasan mereka. Metode terbaik untuk melakukan ini adalah dengan 
mengalahkan mereka dalam pertarungan pemanggilan dan mengirim mereka ke ruang 
penahanan. 

Masalahnya adalah orang-orang itu adalah anggota kelas A yang kuat ... 

"Apa kau baik-baik saja melawan orang-orang itu, Shimada?" 

"Tentu saja, aku tidak mungkin membiarkannya berakhir setelah kalah selama ini." 

Shimada menjawab tanpa ragu meskipun lawannya adalah kelas 3 dari kelas A. Jawaban 
yang bagus. 

"Selanjutnya, Muttsurini dan Kudou. Aku akan membuat kalian berdua menjaga gerbang 
menggunakan mata pelajaran khusus kalian. Saya tidak berencana untuk membiarkan 
orang lain tinggal di sini. " 

"Eh? Erm, meskipun aku baik-baik saja dengan itu ... " 

Kudou terlihat sedikit murung. 

Jika keduanya bersama-sama dalam pertempuran pendidikan kesehatan, tidak ada cara 
untuk menerobos mereka ... selama musuh bukanlah sesuatu yang tidak bisa mereka akur. 

"Apa kamu yakin tentang itu, Sakamoto-kun? Jika Aiko dan Tsuchiya-kun berada di tempat 
yang jelas. " 

"Benar, seorang wanita, seperti Kogure itu misalnya, akan muncul di sana." 
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Sangat penting untuk menerobos kita jika mereka ingin menerobos ke gedung sekolah tua 
yang kita pertahankan dengan seluruh hidup kita, dan karena sisi lain semuanya sangat 
sempit, satu-satunya cara untuk mengirim sejumlah besar orang adalah melalui pintu 
depan. Jika mereka berdua adalah orang-orang yang mempertahankan tempat seperti itu, 
aku akan mengirimnya juga jika aku lawannya. 

"Tapi itulah yang saya inginkan. Jika kita akan melaksanakan rencana ini yang baru saja 
saya sebutkan, sangat penting untuk memancing wanita itu, yang selalu bersama 
Takashiro, karena dia dapat melihat melalui strategi ini. " 

"Bukan itu maksudku, Sakamoto-kun. Apa yang saya katakan di sini adalah bahwa 
Muttusurini-kun akan ditipu olehnya! " 

"... Dimengerti. Saya menerima misi ini. " 

"Muttsurini-kun !?" 

Muttsurini memotong kata-kata Kudou saat dia mengangguk dengan acuh tak acuh, seolah 
itu bukan masalah besar. 

"Aku akan menyerahkannya padamu, Muttsurini." 

"... (Mengangguk)." 

"Sekarang bukan waktunya untuk mengangguk! Kurasa lebih baik Muttsurini-kun pergi ke 
tempat lain ... " 

"...Saya menolak." 

Muttsurini memotong lagi kata-kata Kudou. 

"...... Huh." 

Jadi, Kudou menatap Muttsurini dengan saksama. 

"... Kenapa kau menatapku seperti itu." 

"Apa kau benar-benar berpikir jika kau menerima misi ini, kau akan bisa melihat kakak 
kelas itu dalam penampilan cabulnya lagi, Muttsurini-kun?" 

"...! (Panics) " 

Muttsurini menyangkalnya dengan tindakannya yang biasa itu, dan saya terus menjelaskan, 

"Baik. Selanjutnya adalah posisi anggota lainnya. Jika kita akan bertahan sampai akhir tes 
pengisian ulang, ada kebutuhan untuk memblokir jalan menuju Shouko dengan sekuat 
tenaga. Detailnya adalah--- " 
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Saya menggambar peta sederhana di papan tulis, memilih nama dari daftar nama yang 
dibuat Shouko dan Kubo, dan memposisikannya. Kami kehilangan cukup banyak orang, 
tetapi kami masih butuh waktu untuk menjelaskan banyak hal kepada semua orang. 

... ...... 

... ... 

... 

"Dimengerti, Sakamoto-kun. Apakah ada hal lain yang perlu kami lakukan? " 

"Hm ... sebenarnya apa?" 

Kakak Kinoshita yang lebih tua bertanya, dan aku menjawab dengan tangan di daguku. 
Adapun apa lagi yang harus dilakukan ... 

"Tidak ada." 

"...Hah?" 

"Yang tersisa hanyalah membuang waktu sampai musuh datang. Ngobrol sesukamu. " 

Kakak Kinoshita yang lebih tua, yang memiliki kepribadian yang serius, tampaknya tidak 
terlalu senang tentang ini saat dia melihatku tanpa kata, 

"Kubilang, Sakamoto-kun ... sudah terlambat mengingat kami menyerahkan segalanya 
padamu, tapi apakah ini benar-benar baik-baik saja?" 

"Ya, tidak apa-apa. Instruksi untuk menyelinap ke musuh telah diberikan. Orang-orang di 
sini hanya perlu mengulur waktu agar Akihisa mengikuti tes pengisian ulang. " 

Musuh tidak bermaksud untuk menyerang kita dengan serius, dan jika kita semua 
mengikuti tes pengisian ulang kita, kita tidak akan bisa menangani mereka jika mereka 
menyerang kita. Tidak ada pilihan selain menunggu. 

"Hm ... tapi kamu ingin kami mengobrol dalam situasi seperti ini ..." 

"... Ini mengganggu." 

"Ahaha, singkatnya, entah kenapa terasa aneh. Kami tidak ada hubungannya meskipun 
pertempuran besar akan segera terjadi. " 

Kelas tidak terbiasa dengan situasi seperti itu, dan saat mereka bergumam, seseorang 
mendorong pintu kelas ke samping dan masuk. 

"Ada apa dengan kalian? Saya pikir Anda sedang terpojok, tetapi Anda terlihat agak santai 
di sini. " 
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"Hideyoshi, apa kau sudah selesai menyamar?" 

"Sebut saja make-up, bukan penyamaran. Pada dasarnya tidak apa-apa. " 

Hideoshi mengangguk dan masuk ke kelas. Yang harus kita lakukan sekarang adalah 
melumpuhkan yang kita samarkan, dan satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah 
menunggu musuh menyerang. 

"Kalau begitu, Yuuji, apa kamu benar-benar bisa menangani ini dengan tenang?" 

"Tidak semuanya." 

"Yah, saya rasa begitu." 

Saat ini, musuh hanya perlu menunggu kami kelelahan, dan yang harus mereka lakukan 
adalah menyerang secara resmi setelah kami dihajar dan mengalahkan perwakilan Shouko. 
Begitu mereka melakukan itu, semuanya akan berakhir. Fasilitas tahun kedua kami akan 
rusak, dan Himeji akan dinasehati oleh Akihisa dan orang tuanya untuk pergi ke luar 
negeri. Hasil seperti itu mudah dimengerti. 

"Biasanya, kami akan menyerah ~" 

"Baik. Jika saya di tahun ke-3, saya akan memikirkan apa yang harus dilakukan setelah 
perang ini. " 

Kudou dan Kinoshita berkata. Seperti yang mereka katakan, kemenangan dan kekalahan 
Takashiro jelas terlihat. 

Cetak biru yang digambar Takashiro hampir menjadi kenyataan. Orang itu pasti tertawa 
terbahak-bahak, karena rencana yang dia habiskan begitu banyak waktu, pemikiran dan 
usaha akan segera membuahkan hasil. 

"... Tapi aku tidak akan membiarkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan." 

Kalau sudah hampir sampai berarti masih belum lengkap. 

Kami membiarkan bajingan itu melakukan apapun yang dia inginkan begitu lama. Dia ikut 
campur dalam pertarungan kita melawan kelas C, menghalangi keinginan kita untuk 
mengalahkan kelas A, mempermainkan hati Shimada dan Himeji ... dan membuat Shouko 
menangis. Aku tidak akan bisa mati dengan damai jika aku membiarkannya berakhir 
seperti ini. 

"" "..." "" 

Semua orang yang hadir mulai merenung. Masing-masing memiliki alasan masing-masing 
untuk tidak mau kalah. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Untuk teman-teman mereka, cinta, untuk harga diri. Bagi pengamat mana pun, 
memperjuangkan alasan seperti itu mungkin menggelikan. Tugas seorang siswa hanyalah 
untuk belajar, dan dalam situasi seperti ini, kita mungkin akan dimarahi. Kita bahkan 
mungkin akan dicemooh, dilihat sebagai idiot. 

Tapi semua orang di sini tidak ingin mundur sekarang. 

"Sakamoto, musuh ada di sini! Mereka menyelesaikan serangan dengan kekuatan 
penuh! " 

Teman sekelas kami yang membocorkan rahasia berlomba ke dalam kelas, bersama teman-
teman yang pernah merias Hideyoshi. Sepertinya waktu untuk menyelesaikan ini telah tiba. 

Nah, bagaimana perang pemanggilan antara tahun-tahun sekolah ini akan berakhir? 
Akankah kita menang, atau tahun ke-3 menang? Seseorang harus menang di sini, dan tidak 
ada perpanjangan waktu. 

"Dengarkan, kalian! Ini adalah pertarungan terakhir! Gertakkan gigi dan bersiaplah untuk 
pergi dengan sekuat tenaga! " 

"" "WOOOH!" "" 

"Kami hanya bertujuan untuk menang! Tidak peduli apakah kita idiot atau orang biasa atau 
orang pintar! Setiap orang harus melakukan apa pun yang mereka bisa! " 
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"" "WOOOH!" "" 

"Kami pasti ... akan memenangkan pertempuran ini!" 

"""Baik!""" 

Lihat saja, tahun ke-3 ...! Aku akan menghancurkan kepalamu dan menunjukkan betapa 
mampunya orang-orang bodoh yang kamu anggap remeh ini! 
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Volume 12 Chapter 9 

Pertanyaan Kedelapan Belas 
Mohon jawab pertanyaan berikut: 

Mulai dari (), betina mulai mengembangkan karakteristik unik ketika karakteristik seksual 
sekundernya dikembangkan.[9] 

Jawaban Kudou Aiko: 

"Menarche mengacu pada haid pertama. Haid rata-rata orang Jepang selama 20 tahun era 
Showa[10] terjadi sekitar 14-15, dan saat ini telah dibawa ke sekitar 12. Menurut analisis, 
perbaikan gizi merupakan faktor utama dalam mendorong pubertas. Namun, hasil terbaru 
menunjukkan bahwa tren seperti itu telah melambat ke titik stagnasi. " 

Komentar Guru: 

Kamu sebenarnya siapa? 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

"Apa yang kami sebut Menarche mengacu pada menstruasi tahap pertama. Dalam istilah 
kedokteran, masa haid disebut haid, dan haid pertama disebut Menarche. Massa tubuh 
sangat berkorelasi dengan usia Menarche, dan dalam kebanyakan situasi, kejadian seperti 
itu terjadi jika massa tubuh 43kg, sehingga usia orang berbeda-beda. Usia rata-rata di 
Jepang adalah 12 tahun. Selain massa tubuh, usia Menarche juga dipengaruhi oleh ras, 
iklim, lingkungan sosial, dan gizi. " 

Komentar Guru: 

Serius, siapa kalian ini? 

Jawaban Shimada Minami: 

"Datang usia." 

Komentar Guru: 

Saya merasa ada beberapa keinginan pribadi yang tersembunyi dalam balasan ini. 
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3-B, Yamashita Hideo, Bahasa Asing, Tidak dapat bertempur. 

Vs 

2-A, Kinoshita Yuuko, Bahasa Asing, 522 poin. 

Makhluk panggilan Yuuko membelah musuh yang menyerang. 

Tugas kita adalah menjaga pintu keluar darurat. Musuh tidak bisa melewati Tsuchiya dan 
Aiko, jadi mereka harus bertahan dari belakang, dan disitulah kita berurusan dengan 
mereka. Sisi ini tidak sebesar pintu masuk utama, dan hanya ada begitu banyak ruang 
untuk bertarung, jadi beruntung kita berada dalam situasi ini. Selama kita memiliki orang-
orang dengan skor tinggi di sini, kita tidak akan kewalahan oleh angka untuk waktu yang 
singkat, dan bahkan jika kita memiliki sedikit orang, kita dapat terus bertahan. 

Dan dengan kata lain --- lawan akan mengirimkan mereka yang memiliki skor tinggi, dan 
menerobos dengan beberapa elit. 

"Maaf, beri jalan bagi kami, tahun kedua." 
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"Yo, kita bertemu lagi, Kinoshita --- bukan kamu. Saya depresi. Sepertinya itu adalah kakak 
perempuan ... " 

Seperti yang diharapkan Sakamoto, pasangan Toko-Natsu, yang telah menyebabkan 
banyak masalah bagi kami, telah muncul. 

"Selamat datang, kami telah menunggumu, senpai." 

"Perlakuanmu padaku sangat berbeda dengan Hideyoshi, huh. Apakah kamu siap, mohican-
senpai itu? " 

Yuuko dan aku memutuskan lawan kita, dan bersiap untuk bertempur. Yuuko menghadapi 
kakak kelas mohican bernama Tsunemura, dan aku menghadapi kakak kelas botak 
bernama Natsukawa. Sekarang saya bisa membalas kekalahan saya. 

"Wanita sebelumnya ... kamu benar-benar tidak akan menyerah ya. Bukankah 
pemenangnya sudah diputuskan di sini? " 

Kakak senior botak itu dengan sok menghela nafas begitu dia melihatku. 

Memang benar bahwa saya dipukuli dengan sangat buruk oleh kakak kelas ini, dan kami 
para siswa kelas dua berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan, sampai 
hampir kalah. 

Tapi saya pasti tidak akan menyerah. 

"Tentu saja saya tidak akan menyerah. Aku dari kelas F. " 

Dia sepertinya mengerti sedikit setelah aku mengucapkan kata-kata ini, mengerutkan 
kening dengan tidak sabar, "Ah ... itu yang terjadi sekarang setelah kau menyebutkannya ... 
argh, itu merepotkan ... tapi tugasku sebagai kakak kelas untuk mengajari adikku pelajaran. 
Aku akan menjadi lawanmu. " 

Kakak kelas di depanku ini menggumamkan kata itu, dan monster yang dipanggil muncul di 
kakinya. 

Makhluk panggilanku mengangkat senjatanya ke arah lawan. 

"Kalau begitu, mari kita selesaikan ini melalui pertempuran ini." 

Saya mengatakan ini, mengeluarkan tantangan, 

Dan lawan tidak menjawab, 

"..." 

Dia terlihat tercengang saat dia menatap skor yang ditunjukkan. 
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"Apa masalahnya? Jika Anda tidak akan menyerang, saya akan menyerang Anda, Anda 
tahu? " 

"!!" 

Setelah mendengar kata-kata ini, kakak kelas botak itu akhirnya pulih, tetapi masih tidak 
bisa menyembunyikan ekspresi paniknya. 

"Hei hei hei, aku belum pernah mendengar ini sebelumnya ... seseorang benar-benar 
berhasil menaikkan skor setinggi itu melalui aturan Ujian Tengah ..." 

"Betulkah? Senang sekali Anda tahu ini sebelum ujian yang sebenarnya. " 

 

3-A, Natsukawa Junpei, Bahasa Asing (Inggris), 451 poin. 

Vs 

2-F, Shimada Minami, Bahasa Asing (Jerman), 639 poin. 

"--- 'Bahasa asing' di sini termasuk bahasa Jerman juga." 

Makhluk panggilanku mendekati lawan dengan lebih banyak kekuatan dalam langkahnya. 

Saya ingin memastikan pria itu tetap seperti saya menyukainya. Pada saat yang sama, saya 
ingin menunjukkan sisi keren saya kepadanya, bahwa saya akan bekerja keras sampai 
akhir, dan bersatu kembali dengannya dengan kepala terangkat tinggi. 

Ini adalah tekad semua orang, dan juga terima kasih kepada orang-orang yang saya sebut 
teman-teman saya --- kesukaan saya pada mereka. 

☆ 

"Muttsurini-kun, dua orang yang pergi ke pintu darurat itu adalah senior yang sangat kita 
kenal, kan? Apa Minami dan Yuuko akan baik-baik saja ...? " 

Aku mengendalikan monster panggilanku di pintu masuk gedung sekolah lama saat aku 
mencoba berbicara dengan Muttsurini-kun di sampingku. 

"...Siapa Takut." 

Muttsurini menjawab dengan terus terang seperti biasa. 

Saat kami pertama kali bertemu, kami adalah musuh dalam tes pemanggilan perang, dan 
sekarang kami bertarung bersama satu sama lain, mempercayakan punggung kami satu 
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sama lain. Saya menemukan ini sedikit mengejutkan, dan secara tidak sengaja tertawa 
kecil. 

"...Apa yang lucu?" 

"Tidak, tidak apa-apa." 

"...Anda aneh." 

Sangat menarik melihat reaksinya, dan saya mulai tertawa keras. 

"... Berkonsentrasi pada pertempuran, Kudou." 

"Oh maaf." 

Aku memerintahkan monster panggilanku untuk membanting kapak yang telah 
diayunkannya. Di belakangku, Makhluk panggil Muttsurini-kun mengayunkan belatinya, 
memotong musuh dengan cepat. 

Dalam hal pendidikan kesehatan, tidak ada yang bisa mengalahkan kombinasi Muttsurini-
kun dan saya. Karena itu, Sakamoto-kun menyerahkan tempat ini pada kami. Faktanya, 
tahun ke-3 benar-benar tidak bisa menerobos dari sini, dan hanya bisa menonton dari jauh. 
Jika ini terus berlanjut, kami pasti dapat menyegelnya di sana sesuai tujuan kami. 

Masalahnya setelah itu adalah- 

"Salam, Tsuchiya Kouta-kun." 

Seorang siswi berjalan keluar dari kerumunan siswa kelas 3 yang berdiri agak jauh. 

Masalah selanjutnya adalah senior yang cabul ini. 

"Aku juga di sini, Kogure-senpai." 

"Oh? Itu tidak sopan bagiku. Aku terlalu fokus pada Tsuchiya Kouta-kun sehingga aku 
melupakanmu. " 

Dia berkata, dan menatap Muttsurini-kun dengan genit. 

Hal yang membuat saya tidak senang adalah bahwa tindakan senior ini sama memikatnya 
seperti biasanya. Entah itu dada yang menggairahkan, paha panjang yang luar biasa yang 
ditunjukkan di bawah rok, atau ekspresi yang dia gunakan saat dia melihat di sini, 
semuanya, menurutku pada dasarnya sangat efektif melawan seorang anak laki-laki di 
masa pubertas. Selanjutnya, targetnya adalah Muttsurini-kun ... 

"Muttsurini-kun, aku akan menganggap senpai ini sebagai lawan. Cobalah yang terbaik 
untuk tidak untuk Anda--- " 
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"Ini tidak akan berhasil. Semuanya, aku serahkan ini padamu. " 

Atas perintah Kogure-senpai, dua gadis kelas 3 memanggil monster panggilan mereka dan 
menyerangku. Uu ...! Saya tahu ini akan terjadi ...! 

Bahkan saya tidak mungkin fokus menangani dua musuh sekaligus. Makhluk panggilanku 
kusut, tidak bisa melarikan diri, "Panggil" dan senior Kogure menggumamkan ini, 
memanggil monster panggilnya. 

"Nah, Tsuchiya Kouta-kun, kamu harus menjadi lawanku." 

Dia mengatakan saat dia menyilangkan kakinya, menekankan profil indah kakinya. 
Muttsurini-kun akan dijatuhkan dengan gerakan ini lagi ...! 

"Muttsurini-kun! Tetap bertahan! Aku akan pergi menyelamatkanmu! " 

"... Kudou, fokuslah pada lawanmu." 

Aku dimarahi oleh Muttsurini-kun, tapi kalaupun dia bilang begitu, aku tidak bisa fokus. 
Saya prihatin dengan pertempuran di sana, dan bahkan jika bukan itu masalahnya, wajah 
dan tindakan Kogure-senpai mengganggu saya. 

"Kamu juga harus fokus pada lawanmu sendiri, Tsuchiya Kouta-kun --- aku harap kamu 
hanya melihatku daripada melihat sekeliling." 

Setelah Kogure-senpai mengatakan ini, dia meletakkan tangannya di atas roknya tanpa 
sepatah kata pun. Dia tidak segera mengangkat tepinya; dia mulai menyesuaikan lipatan 
roknya. 

Senior ini sangat paham dengan cara menarik perhatian orang lain. Dia memikat orang 
dengan kata-katanya, memikat mereka dengan ekspresi wajahnya, dan membuat lawannya 
cemas. 

Dan kemudian, setelah merangsang ekspektasi dan imajinasi lawan, dia mengangkat rok ke 
wilayah yang hampir terbuka untuk menyiksa lawan---  

3-A, Kogure Aoi, Pendidikan Kesehatan, Tidak dapat bertempur. 

Vs 

2-F, Tsuchiya Kouta, Pendidikan Kesehatan, 764 poin. 

 

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

"... Akselerasi, berakhir." 
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Muttsurini-kun bergumam. 

Dia tidak terpesona oleh sosok yang memikat itu bahkan aku sebagai seorang gadis terus 
menatap, dan mengalahkan lawan menggunakan makhluk panggilannya. 

"... Jangan malas, Kudou." 

"Eh? Ah iya." 

Bukan hanya Kogure-senpai dan aku yang terpana di sini, karena dua gadis lainnya yang 
menghadapku juga tercengang. Setelah Muttsurini-kun memintaku, aku segera menyerang 
dan mengirim gadis-gadis itu ke ruang tahanan. 

Tepat di sampingku, Kogure-senpai menunjukkan ekspresi kaget di wajah cantiknya. 

"Tsuchiya ... Kouta-kun ... apa, tepatnya ..." 

"... Jangan perlakukan aku sebagai orang bodoh, dasar wanita mesum." 

Muttsurini-kun menyatakan pada Kogure-senpai yang tertegun. 

"... Mengapa saya harus memprioritaskan Anda daripada teman saya?" 

☆ 

"Menarik bukan, Sakamoto-kun?" 

Kami berada di depan tangga tingkat dua di gedung sekolah lama. 

Segera setelah semua orang pergi ke posisi mereka, musuh yang kami lewatkan mulai 
muncul di sini. Untuk beberapa alasan, Kubo terlihat agak senang saat dia mulai mengobrol 
denganku, mengendalikan monster panggilannya untuk mengalahkan musuh pada saat 
yang bersamaan. 

"Menarik? Bagaimana?" 

"Saya sedang berbicara tentang situasi saat ini." 

3-C, Yoshida Koutarou, Humaniora, Tidak dapat bertempur 

Vs 

2-A, Kubo Toshimitsu, Humaniora (Sejarah Dunia), 224 poin. 

Kubo memberikan pukulan terakhir pada musuh yang menyerang terakhir saat dia 
menjawab. 
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"Apa yang menarik? Situasinya gawat bagi kami. Jangan bilang kamu punya selera unik 
dalam situasi putus asa? " 

"Ha ha ha. Bukan ini yang saya maksud. " 

Kubo mulai tertawa, seolah itu sangat lucu. Apa maksudnya sebenarnya? 

"Kamu merencanakan strategi untuk Tsuchiya-kun dan Shimada-san untuk membersihkan 
lapangan, Kinoshita-kun untuk membimbing, dan Yoshii-kun untuk menyelesaikan 
semuanya. Termasuk anggota yang berganti pakaian demi mengisolasi Takashiro-senpai, 
kunci perang ini adalah semua anggota kelas F. Perang pemanggilan itu sendiri biasanya 
adalah pertarungan antar skor, dan sekarang berakhir seperti ini. Tidakkah menurutmu itu 
menarik? " 

Kubo berkata sambil tersenyum. Ah benar. Sekarang dia berkata begitu, mungkin itu 
menjadi menarik di sini. 

"Kalau menurutmu menarik, kenapa tidak ikut kelas F? Anda dapat segera bergabung 
dengan kami jika Anda mengirimkan skrip kosong untuk kertas ujian Anda berikutnya. 

Setelah mendengar lamaran saya, "Ini adalah proposal yang menarik", kata Kubo dengan 
tatapan serius. 

"Tapi saya pikir saya akan lulus. Sepertinya aku tidak cocok untuk itu. " 

Ini adalah bagaimana dia menjawab. 

'Sepertinya tidak cocok', apakah yang Kubo maksudkan dengan santai dalam ujian, atau 
menyesuaikan diri dengan kelas F? Mengesampingkan yang pertama, saya tidak berpikir 
dia harus terlalu khawatir tentang yang terakhir ... 

"Ya ampun, ampun ... kamu mengobrol seperti itu saat kita berjalan keras di sini. Bukankah 
itu tidak adil? " 

"Ya. Apa kau tidak tahu seberapa sulit pertempuran yang harus kita hadapi? " 

Saat aku mengobrol dengan Kubo, Shimada dan Hideyoshi menghampiri kami. Shimada 
mungkin melaporkan pada Hideyoshi bahwa dia menyelesaikan tujuannya dan bertemu 
dengannya. Ngomong-ngomong, mereka yang dikirim oleh Hideyoshi mungkin akan mulai 
menyerang Takashiro dalam 5 menit lagi. 

"Jangan katakan itu oke. Kubo tidak pernah membiarkan seorang pun masuk, dan saya 
telah membuka ladang di mana-mana. " 

"Aku tahu. Hanya mengatakan. " 
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Karena saya tahu akan ada beberapa musuh yang muncul untuk melawan Kubo, saya 
menyebarkan medan 3 kali menggunakan gelang saya. Ketika saya menerapkannya 
sekarang, saya mendapatkan matematika dan bahasa, dan kali ini, saya mendapatkan 
bidang humaniora yang saya butuhkan sekarang. Saya akhirnya berhasil memenuhi 
kebutuhan dasar saya di sini. 

"Aku meninggalkan lapangan seperti yang kamu katakan, Sakamoto-kun, dan 
mengumpulkan pasukan yang tersisa di tangga." 

"Mereka mungkin bisa bertahan sedikit lebih lama, tapi ini hanya masalah waktu sebelum 
musuh menyerang perwakilan tersebut." 

"... (Mengangguk)." 

Karena jumlahnya yang masif, tim asuhan Muttsurini harus menguras banyak poin, dan 
mereka pun bangkit kembali. Mereka akan tetap siaga dan mempertahankan Shouko. 

"... Sudah waktunya bagi kita untuk maju, Yuuji." 

"Ya. Sepertinya sudah waktunya bagi Anda untuk bergabung dalam pertarungan. " 

Shouko, yang telah bersiaga untuk melindungi dirinya sendiri, tiba di koridor. Saat ini, poin 
yang dia miliki adalah kekuatan bertarung kita yang penting. Kita perlu memancing musuh 
jauh ke dalam gedung sekolah lama untuk operasi ini, jadi kita membutuhkannya untuk 
muncul di depan musuh sebagai umpan dan melindungi dirinya sendiri. 

"Aku tidak suka ini, tapi saat ini, kita hanya bisa bertindak sebagai perisai untuk menahan 
mereka." 

"Mau bagaimana lagi. Kami baru saja berperang melawan begitu banyak musuh. " 

Kudou dan Kinoshita, yang menghabiskan banyak poin dalam pertempuran sebelumnya, 
hanya bisa meratapi ini. 

Sungguh pemandangan yang langka untuk melihat dua anggota kelas A ini, yang peringkat 
teratas pada saat itu, mengomel bahwa mereka tidak memiliki cukup poin. 

"Kubilang, Kubo." 

"Hm? Apa itu?" 

"Anda baru saja mengatakan bahwa situasinya menarik. Kalau begitu, situasi ini yang 
paling menarik. " 

Aku berkata saat aku melihat sekeliling wajah semua orang. 

Ada seseorang dengan nilai luar biasa yang ingin kuliah. 
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Seorang ahli pendidikan kesehatan dan ahli drama yang berharap untuk meningkatkan 
seninya. 

Seorang gadis yang baru saja kembali ke Jepang dan belajar bahasa Jepang dalam satu 
tahun. 

Setiap orang memiliki bakat mereka sendiri, dan keinginan kuat yang tidak akan kalah dari 
orang lain. 

"Coba pikirkan. Kami memiliki begitu banyak bakat luar biasa, tetapi bukankah kami 
mempercayakan segalanya pada bajingan di kelas terburuk ini? Jika ini bukan lelucon, apa 
itu? " 

Dan lawannya juga mengucapkan pidato perpisahan di antara kakak kelas kita. Orang tidak 
dapat membayangkan ini menjadi sesuatu yang dilakukan orang normal. 

"Ha ha. Benar-benar masalahnya. " 

"A-aku hanya harus membantu karena tidak ada pilihan lain ..." 

"Ahaha, tapi aku agak tertarik melihat Yoshii-kun terlihat sangat bodoh." 

"... Jika itu Yoshii, dia pasti akan berhasil." 

Setiap orang di kelas A mengungkapkan pikirannya sendiri. 

"Ngomong-ngomong, Sakamoto-kun, apa tidak apa-apa kalau kamu membiarkan Yoshii-
kun menangani bagian terbaiknya?" 

"Ah, ya ..." 

Sejujurnya, jika tidak ada lagi yang terjadi, saya benar-benar ingin mengalahkan bajingan 
itu. Saya memiliki dendam dan kebencian sendiri pada orang itu. 

Tapi sekarang, saya tidak ingin melawan dia secara pribadi. 

Ini bukan karena taktiknya tidak memungkinkan, atau perbedaan skor dan tingkat 
keahlian, atau apakah ada cara lain untuk melakukan ini. Saya baru saja meminjamkan 
bantuan orang itu. 

"Mengutip apa yang dikatakan orang idiot --- aku bukan protagonis hari ini, itu saja." 

Apa yang dia hutangkan kepada saya adalah dia harus menyelesaikan skor dengan hal 
penting baginya di telepon. 

"Heh ... jadi akhirnya kamu mengerti siapa yang lebih cocok menjadi pahlawan di antara 
kita, Yuuji." 
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Pada saat itu, saat kita semua berkumpul di sini, suara tidak masuk akal dari seorang idiot 
bisa terdengar. 

"Diam. Apa yang baru saja saya katakan hanya berlaku untuk hari ini. " 

Aku mendengus pada apa yang orang itu katakan. 

Sungguh. Dia sangat tidak berguna beberapa saat yang lalu, dan sekarang dia mengatakan 
dia ingin menjadi pahlawan. 

"Membuatmu menunggu, Yuuji. Apakah kamu siap?" 

"Kamu terlalu lambat, Akihisa. Kamu pikir kamu sedang berbicara dengan siapa. " 

Sekarang, karena kaulah penyebab semuanya, giliranmu untuk menyelesaikan semuanya. 
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Volume 12 Chapter 10 

Pertanyaan Kesembilan Belas 
Mohon jawab pertanyaan berikut. 

Kan'i Jūnikai[11] diperkenalkan pada tahun Masehi ()[12] 

Jawaban Himeji Mizuki: 

Kan'i Jūnikai diperkenalkan pada tahun 603 Masehi. 

Komentar guru: 

Jawaban yang benar. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

Kan'i Jūnikai diperkenalkan pada tahun 603 Masehi. 

Komentar guru: 

Saya tidak lagi menandai jawaban Anda sebagai salah secara naluriah begitu saya melihat 
nama Anda. Saya merasa senang melihat kedewasaan Anda. 

Jawaban Tsuchiya Kouta: 

Kan'i Jūnikai diperkenalkan pada tahun AD 'Kan'i Jūnikai diperkenalkan'. 

Komentar guru: 

Saya secara naluriah menandai Anda sebagai salah begitu saya melihat nama Anda, dan 
karena hasilnya seperti yang saya harapkan, saya tidak akan meminta maaf untuk ini. 
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"...Kerja bagus." 

"Kamu membuat kami menunggu, Yoshii-kun." 

"Bagaimana hasil tesnya?" 

Setelah saya menyelesaikan tes pengisian sejarah Jepang, Kirishima-san, Kubo-kun dan 
yang lainnya menyambut saya kembali dengan ramah. 

Namun Muttsurini dan Hideyoshi memberi tahu saya bahwa 'Anda akhirnya kembali' 
seperti biasa. 

Saya tidak diberi tahu detail operasi ini, tetapi saya kurang lebih bisa menebak apa itu 
setelah melihat semua orang. Situasinya sangat mengerikan, namun semua orang bertahan 
sampai sekarang demi kemenangan kita. Mereka melakukan semua yang seharusnya 
mereka lakukan, membuka jalan untuk pertempuran ini. 
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Mereka benar-benar sekutu yang bisa dipercaya dan berharga. 

Saya benar-benar ingin menyampaikan emosi saya kepada mereka segera, untuk berterima 
kasih kepada mereka karena telah mendukung saya, karena tidak menyerah pada saya --- 
saya akan mengesampingkan itu untuk saat ini. 

Pertempuran masih belum berakhir ... dan juga, tidak semua dari kita ada di sini. 

"Apa selanjutnya akan menjadi pertempuran terakhir. Setiap orang harus pergi ke tingkat 
pertama untuk memancing musuh. Setelah kamu siap, Akihisa, pergi ke tangga menuju ke 
atap. Aku akan bergerak dulu. " 

Yuuji dengan tenang menginstruksikanku, dan berbalik, menuju ke tangga. 

"Lakukan yang terbaik, Yoshii-kun." 

"Tolong jangan membuat kesalahan bodoh yang kamu buat barusan, Yoshii-kun." 

"Tidak ada yang ingin saya katakan kepada Anda. Mohon berjuang sampai akhir. " 

Kudou-san, Kinoshita-san dan Kubo-kun memberiku kata-kata penyemangat, dan turun ke 
bawah. 

"... Yoshii, jangan pergi dengan penyesalan." 

"Yah, kamu seharusnya baik-baik saja." 

"... Kami akan menyerahkannya padamu." 

Dan kemudian, Kirishima-san, Hideyoshi dan Muttsurini juga berjalan menuruni tangga. 

"Aki." 

Minami berjalan ke arahku, memanggil namaku. 

Dan kemudian, dia terus menatap wajahku, sebelum mengangguk dengan sikap puas, 
berkata, "Hm, itu ekspresi yang luar biasa." 

Seperti biasa, suaranya membuatku merasa berenergi. 

Setelah mendengar kata-kata ini, saya harus mengucapkan kata-kata yang ingin saya 
ucapkan ketika semua orang berkumpul, "---Terima kasih, Minami. Aku merasa jauh lebih 
baik karenamu. " 

Saya tidak bisa cukup berterima kasih kepada Minami. Gadis yang berkemauan keras, imut, 
dan baik hati ini benar-benar menyelamatkanku sampai batas yang tidak kuketahui. 
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Mungkin aku harus minta maaf kepada Minami atas buku harian dan pengakuan aneh 
barusan. Saya hanya merasa sangat bersalah. 

Ini sedikit tidak sopan padanya, tapi aku juga senang. Aku senang gadis yang begitu 
menawan berkata bahwa dia menyukaiku, dan dia menyemangatiku. Saya sangat senang. 

Itu sebabnya--- 

"Terima kasih, Minami." 

"Tidak apa-apa, Aki." 

Aku benar-benar ingin menyampaikan perasaan di hatiku padanya, kepada gadis menawan 
yang penuh dengan kebaikan apapun yang terjadi. 

"Ngomong-ngomong ... kamu tidak akan mengatakan sesuatu seperti 'Aku belum 
memikirkan jawaban' dengan ekspresi itu, kan?" 

Minami bertanya padaku dengan menggoda. 

Dan untuk menjawab pertanyaannya, saya menjawabnya dengan bercanda, "Jangan 
khawatir. Bahkan aku tidak akan melakukan hal yang begitu hina. " 

"Apakah begitu. Itu hebat." 

Jawabannya keluar. Saya mungkin akan menghindari memikirkannya jika itu saya sendiri, 
tetapi dengan Minami mendukung saya, saya bisa mendapatkan jawabannya. 

"Kalau begitu, kita harus menyelesaikan ini." 

Minami menatap mataku saat dia mengatakan ini. 

Dan sebagai tanggapan, saya memberinya satu-satunya tanggapan ini, Aku pasti akan 
menang. 

Sungguh konyol untuk mengatakan bahwa saya pasti akan menang, apalagi karena itu 
datang dari mulut bodoh saya ini. Sangat sulit dipercaya. 

Namun, Minami menunjukkan senyum paling cerah yang pernah dia berikan, dan berkata, 
"... Benar, aku percaya padamu. Pria yang saya suka agak bodoh --- tapi selalu keren sampai 
akhir. " 

Minami berbalik saat dia mengayunkan kuncir kudanya, dan berjalan menuruni tangga. 

Aku melihatnya pergi dari belakang, dan berjalan ke atas. 

Ayo pergi. Aku harap aku bisa menjadi orang yang disukai Minami. 
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☆ 

"Kamu siap, Akihisa?" 

Yuuji sedang menunggu di lantai 4, dan menyapaku begitu dia melihatku. 

"Tentang sana. Saya memiliki kekuatan seratus orang sekarang. " 

"Bahkan jika jumlahmu ratusan, itu tidak akan banyak." 

Yuuji mengejekku. Mengapa orang ini begitu kasar? 

"Lalu, apa rencananya setelah itu?" 

"Sederhana. Setelah musuh di bawah dipancing oleh Shouko dan yang lainnya, kami akan 
lari dari atap gedung sekolah lama ke atap gedung sekolah baru dengan cara kami sendiri , 
dan kami akan mengalahkan Takashiro. Itu saja." 

"Itu sangat mudah dimengerti." 

"Cocok dengan orang idiot sepertimu." 

Dia masih sangat kasar, tapi aku harus berterima kasih padanya karena membuatnya 
terdengar sederhana bagiku. Aku baru saja menggunakan banyak sel otak. 

"Ngomong-ngomong, kenapa Takashiro-senpai ada di atap?" 

Karena saya bosan, saya bertanya secara acak. 

"Jika dia akan bertahan dari serangan diam-diam musuh, itu umum untuk memilih atap, 
yang pemandangannya luas, dibandingkan dengan ruang kelas yang memiliki banyak 
tempat persembunyian." 

Saya hanya berhasil memahami jawabannya. Yah, saya kira tidak perlu memahami alasan 
di balik ini. 

"" ... "" 

Yuuji dan aku berdiri di pintu besi yang menuju ke atap, menunggu waktu untuk 
menyerang. 

"Ngomong-ngomong", saat ini, Yuuji memulai topik, 

"Akihisa, biarkan aku memberitahumu tentang kelemahan Takashiro. Kelemahan ini 
adalah sesuatu yang hanya bisa saya katakan. " 

"Heh ... apa itu?" 
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Setelah mendengar jawabanku, Yuuji memberitahuku dengan cara yang misterius, 
"Baiklah, aku hanya akan memberitahumu satu." 

"Hanya satu?" 

"---Pria itu kemungkinan besar masih perawan." 

Balasan ini benar-benar tidak sesuai dengan saat ini, dan benar-benar di luar dugaan saya. 
Itu lucu karena apa yang Yuuji katakan sangat berbeda dengan ekspresi serius yang dia 
kenakan, dan aku tidak bisa menahan tawa. 

"...Hahahaha!! Itu benar-benar kelemahan! Dia sangat tampan, dan sepertinya dia bermain-
main dengan perempuan juga! " 

"Dia mungkin terlihat seperti casanova, tapi pikirkanlah. Dia memasang begitu banyak 
jebakan dan tipuan hanya untuk meyakinkan seorang gadis. Ini bukanlah sesuatu yang 
biasa dilakukan seseorang untuk mempermainkan gadis. " 

Begitu, memang begitu. Kakak kelas itu memiliki penampilan dan nilai yang luar biasa, tapi 
dia benar-benar berbeda dari penampilannya. 

"Jika kita akan memikirkan hal ini, dia mungkin menyukaimu Yuuji, memikirkan segala 
macam cara untuk mengaku." 

"Aku akan membunuhmu." 

Niat membunuh melonjak dari seluruh tubuh Yuuji. Saya lebih baik tidak menggunakan ini 
untuk mengejeknya di masa depan. 

"Ya ampun ... karena kamu mengatakannya sekarang, aku akan menanyakan ini padamu. 
Jika ada seorang gadis yang kamu suka, bagaimana kamu akan memberitahunya? " 

Yuuji bertanya padaku dengan tatapan penuh dendam itu, Saya...? Jika itu aku- 

"Aku akan mengakuinya secara langsung." 

Saya akan menyampaikan semua perasaan saya kepadanya dengan jujur. 

Tidak ada trik, langsung ke intinya. 

"Saya rasa begitu. Metode ini sangat cocok untuk Anda. " 

"Huh. Kamu akan berkata, karena kamu idiot, kan? " 

"Ha ha ha. Metodemu benar-benar berbeda dari Takashiro. " 

Yuuji dan aku tertawa terbahak-bahak. 
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Lalu, 

"Ekspresi macam apa yang akan diberikan orang itu ... setelah dia mengetahui bahwa 
rencana yang dia kerjakan dengan sangat keras untuk dibuat dan dipersiapkan 
dihancurkan oleh orang bodoh sederhana sebelum itu benar-benar berhasil?" 

Bibir Yuuji membentuk senyuman. 

Saya juga mulai membayangkan. 

Begitu aku memikirkan tentang bagaimana kakak kelas yang sombong itu akan bereaksi, 
aku juga tersenyum. 

"- Jangan berhenti ...! ...Mengejar!" 

"Tutup koridor---" 

"-Ini sudah berakhir-!" 

Keributan dari bawah mencapai mata kami. 

Sudah waktunya. 

"Sekarang, ayo pergi." 

"Baik." 

Kami berbalik, menghadap pintu menuju atap, bersiap untuk lari. 

Tepat saat aku meletakkan tanganku di pintu, Yuuji mengucapkan kata-kata ini, Hei, 
Akihisa. 

"Apa, Yuuji?" 

Sekolah kami benar-benar menarik. 

Kalimat ini saja mengingatkan saya pada segala macam kejadian setelah memasuki sekolah 
ini. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Saya bertemu dengan sekelompok pria aneh, dan kami mulai berbatu. 

Ada seorang gadis yang baru saja kembali ke Jepang, buruk bahasa Jepang, dan tidak bisa 
bergaul dengan orang lain. 

Ada seorang gadis yang memiliki kemampuan tersebut, tetapi diurutkan ke kelas terburuk 
hanya karena dia pingsan dalam ujian. 

Orang-orang di kelas yang sama ini semuanya bertujuan untuk tujuan yang sama, dan kami 
telah membentuk ikatan ini setelah banyak suka dan duka. 

"Betul sekali-" 

Saya memutar kenop pintu. 

"-Itu yang terbaik!" 

Aku membanting pintu hingga terbuka, dan kami lari ke atap. 

Aku menyukainya. Sekolah ini ... dan semua orang di sini! 

"Memanggil!" 

Makhluk yang dipanggil muncul sesuai dengan panggilanku, dan aku memerintahkannya ke 
arah pagar mencegah jatuh yang mengelilingi atap. 

Ada banyak hal yang tidak kita sukai, yang kita perdebatkan, tetapi ketika kita benar-benar 
menemui masalah, semua orang bersedia membantu. 

Sekarang, sama saja. Semua orang percaya pada saya, membantu saya yang tidak berharga 
ini, mendorong saya maju. 

Makhluk panggilanku mengayunkan tinju dan membanting pagar dengan keras. 

Karena itu, saya harus menemukan jawaban yang pasti tidak akan saya sesali. 

Bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. 

Sehingga saya bisa menghadapi mereka yang membantu saya dengan kepala tegak. 

Pagar runtuh dengan bunyi gedebuk setelah menerima serangan dari makhluk yang 
dipanggil. 

Selama tes pengisian ulang, pikiranku dipenuhi dengan ingatan yang belum memudar. 

Adegan sebelum kita pertama kali bertemu. 
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Saat dia sendirian di ruang kelas yang kosong, berlatih cara menggambar dengan 
pengabdian seperti itu. 

Dia terus menggambar apa yang tidak dianggap gambar yang bagus untuk ucapan syukur, 
dengan keteguhan hati. 

Kami melompat melewati pagar yang runtuh, dan melompat ke langit-langit koridor di 
depan kami. 

Saya mengagumi melihatnya berlatih dengan serius. 

Saya tertarik dengan hatinya yang terus bekerja hanya untuk menyampaikan emosinya. 

Saya marah karena kerja kerasnya tidak pernah membuahkan hasil. 

Kami terus berlari ke depan tanpa melihat ke bawah, berlari di sepanjang bagian atas 
langit-langit lantai 4. 

Saat ini, saya terpaksa memilih apakah akan mengubah semua upaya yang dia lakukan 
dengan sangat keras menjadi sia-sia. 

Apakah saya ingin mengatakan bahwa saya ingin dia tetap di sekolah ini bersama saya? 

Atau apakah saya tersenyum dan melihatnya pergi demi masa depannya sendiri? 

Sisi mana yang harus saya pilih? Aku bertanya-tanya dengan sekuat tenaga. 

Makhluk panggilanku mengayunkan tinju lagi, memecahkan pagar gedung sekolah baru. 

Saya memiliki beberapa perasaan yang ingin saya sampaikan kepada gadis yang berpikiran 
tunggal itu. 

Saya memiliki beberapa perasaan yang ingin saya sampaikan kepada gadis itu dengan lebih 
baik daripada orang lain. 

Saya juga ingin menyampaikan pemikiran yang saya miliki. 

Yuuji dan aku tiba di atap gedung sekolah baru. 

"-! Dimana kalian berdua ...!? " 

Takashiro-senpai mendapatkan posisi saat dia melihat kami muncul dari posisi yang sulit 
dipercaya. 

Tapi saya mengabaikan kakak kelas ini saat saya menyambar speaker audio yang terletak 
di atap. 

Saya akan menyampaikan jawaban yang saya dapat ini. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Untuk sekutu yang membantuku. 

Untuk Minami, yang memastikan aku tidak ragu lagi. 

Dan juga --- kepada orang yang saya suka. 

Setelah memeriksa bahwa daya dicolokkan, saya menekan sakelar dengan label siaran yang 
ditunjukkan di atasnya. 

Setelah saya menyentuh kenop volume, saya memutarnya ke level maksimum. 

Dan kemudian, saya membanting tombol dengan tombol 'mulai siaran' di atasnya, dan 
menarik mikrofon yang terpasang padanya. 

Pekikan tajam bisa terdengar dari speaker. 

Saya sering memikirkan hal ini. 

Saya sangat bodoh, saya tidak memiliki otak yang baik, dan saya tidak pandai berpikir, 
tetapi saya memikirkan ini dengan sekuat tenaga. 

Kurasa ini satu-satunya saat dalam hidupku aku benar-benar memikirkan banyak hal. 

Dan setelah itu, saya mendapat kesimpulan ini. Aku tidak mungkin ... meninggalkan 
penyesalan !!! 

Saya memegang mikrofon erat-erat, dan menyampaikan semua pikiran saya ke dalam kata-
kata saya. 

"HIMEJI-SAN! AKU SUKA KAMU!" 
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Saya hanya seorang idiot, tetapi saya tidak berpikir bahwa saya cukup terampil untuk 
berbohong pada perasaan saya sendiri. Jika kata-kataku menyebabkan Himeji-san tinggal 
di sini, dan mempersempit jalan hidupnya, aku akan bekerja lebih keras, dan lebih keras 
lagi untuk membuka jalan hidupnya! Tidak peduli seberapa mahal harganya, saya ingin 
bersamanya! 

Itu sebabnya--- 

"Aku akan mengalahkan perawan sampah ini dan mendengar jawabanmu nanti!" 

Saya akan mendapatkan kemenangan yang menentukan dari pertempuran ini dan 
menyelesaikan semuanya. 

Pekikan melolong bisa terdengar dari speaker, dan siaran darurat berakhir. 

Aku menatap langsung Takashiro-senpai, dan memberinya tantangan untuk pertempuran 
terakhir ini. 

"Mari kita mulai, Nak." 

"Yoshii ... Akihisaaaa ....!" 

Takashiro-senpai menatapku dengan marah. 

Ayo. Ini --- adalah akhir dari perang pemanggilan kita! 
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Volume 12 Chapter 11 

Pertanyaan Kedua Puluh 
Silakan baca bagian berikut dan jawab pertanyaannya.[13] 

"Kemana Sadakichi pergi?" 

Jihei bertanya, dan Tasuke mengangkat bahu saat menjawab, 

"Untuk Okiku. Dia ingin mengungkapkan 10 tahun cintanya kepadanya dengan 
memproklamirkan diri sebagai spesialisasi Puisi[14] . " 

Setelah mendengar kata-kata Sasuke, Jihei hanya bisa mengerutkan kening. 

"Dia ingin menyentuh hatinya dengan menyanyikan puisi cinta? Saya sudah bisa menebak 
hasilnya . " 

"Ya. Salahkan orang itu karena menjadi '____' meskipun begitu buruk dalam hal itu '. 

Pertanyaan 1: Isilah pepatah umum di kolom yang kosong dengan jawaban yang 
benar dan jelaskan artinya. 

Pertanyaan 2: Apa 'hasil' yang disorot dalam teks? Tolong tuliskan hasil yang 
diharapkan Jihei dan Sasuke. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

1: <Single-minded> meskipun sangat buruk dalam hal itu Artinya: Itu berarti dia akan 
bekerja keras untuk sesuatu tidak peduli betapa bodohnya itu terlihat 2: Sadakichi 
mungkin buruk dalam bernyanyi, tapi Jihei dan Tasuke berharap dia akan mendapatkan 
hati Okiku setelah melihatnya bekerja keras untuk bernyanyi. 

Komentar Guru: 

Jawaban yang benar di sini adalah 'melebih-lebihkan dirinya sendiri', tetapi kepercayaan 
Anda mungkin tidak salah di sini. 

Jawaban Himeji Mizuki: 

1: <SIngle-minded> meskipun sangat buruk dalam hal itu Artinya: Itu berarti bahwa 
meskipun dia tidak pandai dalam sesuatu, dia terus memberikan segalanya untuk tujuan 
itu. 

2: Bahkan jika dia menyanyikan puisi itu dengan buruk, pikiran Sadakichi pasti akan 
mencapai Okiku. 
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Komentar Guru: 

Ini adalah kesedihan seorang guru harus menandai salib di sini. 

"-Memanggil." Takashiro-senpai memanggil monster panggilannya. 

Samurai memanggil binatang yang menyebabkan banyak masalah sekarang muncul. 

3-A, Takashiro Masaharu, Humaniora (Geografi), 375 poin 

Vs 

2-F, Yoshii Akihisa, Humaniora (Sejarah Jepang), 321 poin 

Subjek yang kami lawan adalah humaniora. Meski masih ada perbedaan skor, itu masih 
dalam kemampuan saya untuk menerimanya. 

"Akihisa, habisi dia dengan serangan cepat!" 

"Baik. Mengerti." 

Aku menjawab, dan membiarkan monster panggilanku berlari. 

Ada batasan waktu untuk pertempuran ini. 

Kami hanya bisa mempertahankan pertarungan 1 lawan 1 ini untuk waktu yang singkat. 
Setelah musuh menyadari tindakan kita dan membantu Takashiro-senpai, semuanya akan 
berakhir. Saya harus menyelesaikan pertempuran ini dalam waktu singkat sebelum bala 
bantuan tiba. 

"Serius ... betapa menyebalkannya dirimu ...!?" 

Makhluk panggilanku mengayunkan pedang kayunya ke bawah sambil menyerbu ke depan, 
dan musuh mengangkat pedang untuk memblokirnya. Makhluk panggil saya kemudian 
menyerah untuk mengejar karena ia mengambil langkah mundur, sementara musuh 
dengan cepat mengejar saya dengan mengambil langkah maju. 

"Kenapa kamu masih bisa mengatakan kata-kata konyol seperti itu bahkan saat ini? Jika 
kamu benar-benar memikirkan ini demi dia sendiri, kamu harus mundur! " 

Bilah tajam itu menusuk ke depan, mengarah tepat ke tengahku, dan aku menggunakan 
pedang kayu untuk memblokir ujungnya, berjingkat ke samping untuk menghindar. 

"Apakah Anda lupa bagaimana Anda menjawab pertanyaan yang saya ajukan?" 

"Yoshii Akihisa-kun. Ketika seseorang dengan kemampuan, tetapi diperlakukan 
tidak adil, mencoba untuk mendapatkan kembali posisi yang seharusnya dia 
dapatkan, apakah Anda akan turun tangan untuk ikut campur? " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Bagaimana saya bisa lupa? Saat itu, saya menjawab 'tidak'. Saat ini, pemikiran ini masih 
belum berubah. Karena inilah aku menjadi begitu bermasalah, sehingga aku terus berpikir. 

Tetapi --- yang lebih penting dari apa yang kita pikirkan, ada sesuatu yang lebih penting 
yang harus kita pertimbangkan terlebih dahulu. 

"Aku tidak akan membiarkan Himeji-san melakukan ini jika dia tidak ingin pergi ke luar 
negeri." 

Aku terus menangkis tusukan pedang cepat saat aku menghindar. 

Dan kemudian, saya menyerang balik, hanya untuk diblokir. 

"Omong kosong apa yang kamu katakan ...? Dia tidak mungkin berharap untuk hal seperti 
itu ...! Yang terburuk, fasilitas kelas 4 tidak sebanding dengan perawatan terbaik di luar 
negeri! " 

Saya juga berpikir seperti ini. Ada perbedaan besar dalam lingkungan belajar antara 
keduanya. 

Tapi ini adalah apa yang Takashiro-senpai dan saya pikirkan. Ini berbeda dari miliknya. 

"Himeji-san mengatakan bahwa dia tidak suka berpamitan, dan dia mengatakan bahwa dia 
ingin berada di sini. Kalau begitu, aku lebih suka dia tinggal di sini daripada pergi ke luar 
negeri untuk belajar. " 

"Itu hanya kebohongan yang dikatakan kepadamu karena dia ingin menghiburmu ... atau 
simpati. Kenapa kamu tidak mengerti !? " 

Awalnya, aku juga ragu, bahwa Himeji-san mengatakan sesuatu yang berbeda dari yang dia 
pikirkan sehingga dia tidak akan menyakitiku, karena dia sangat baik. 

Tapi kalimat ini memang datang dari seorang gadis yang mengumpulkan keberaniannya 
untuk mengaku kepadaku. Jika dia tidak menyukai saya dengan tulus, dia tidak mungkin 
mengaku. Ini bukan simpati. 

Kalau begitu, aku--- 

"Bagaimana aku bisa meragukannya !? Aku percaya pada kata-kata Himeji-san! " 

Dia bilang dia suka kelas F, dan itulah mengapa dia bisa bekerja keras. 

Dia berkata bahwa dia menyukaiku, dan itulah mengapa dia ingin tinggal di sini. 

Saya tidak lagi meragukan kata-kata ini. Saya percaya pada kata-kata ini, dan saya akan 
memberikan segalanya untuk memenuhi keinginan dan pikiran saya! 
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"... Cih! Saya benar-benar berbicara dengan tembok di sini ...! " 

Makhluk panggilan Takashiro-senpai melompat mundur untuk menarik jarak. Sepertinya 
dia sudah menyerah untuk memukuli saya secara pribadi dan memilih untuk menunggu 
bala bantuan, yang pasti akan memastikan kemenangannya. 

"Jangan lari!" 

Binatang panggilan saya mengejar dengan kecepatan penuh. 

Aku menusuk pedang kayuku, mengayun ke bawah, mengayun secara horizontal dengan 
seluruh kekuatanku, tetapi monster yang dipanggil oleh musuh terus bertahan dalam 
mempertahankan dirinya, jadi aku tidak dapat memukulnya. 

Menggunakan kesempatan yang diberikan saat makhluk panggilanku melewatkan 
serangannya, musuh segera melompat menjauh untuk menarik jarak di antara kami. 

Makhluk panggilanku mengambil posisi menerjang untuk menutup jarak, dan menyerang 
ke depan. 

Musuh memfokuskan kekuatannya pada kakinya, ingin menggunakan metode yang sama 
untuk menghindar. 

"Kamu tidak akan bisa memukulku, Yoshii Akihisa-kun." 

Musuh mengejek saya. 

Tidak akan bisa memukulnya? Bagaimana mungkin? Aku masih punya ... sesuatu! 

"-Dua kali lipat!" 

"Apa ...!?" 

Takashiro-senpai melebarkan matanya karena terkejut saat dia melihatku mengaktifkan 
gelang platinum ku. 

Terakhir kali aku kalah dari Takashiro-senpai, itu karena summoned beast tidak bisa 
bergerak karena malfungsi gelang, mengakibatkan sedikit penundaan. Ini adalah waktu 
yang sangat singkat, hanya saat yang singkat dibandingkan dengan seluruh pertempuran. 

Metode ini mungkin adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh mereka yang hanya 
memikirkan masa depan, yang hanya memikirkan keputusan cerdas. 

Tapi aku akan memberikan segalanya sekarang juga! 

"Tch ... hh ... !!" 

Musuh dihadang oleh Summoned Beast kedua, dan menyerah untuk kabur. 
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Setelah menyimpulkan bahwa ia tidak mungkin bertahan dari serangan dua makhluk yang 
dipanggil, musuh melemparkan pedangnya dan melakukan pukulan karate. Sepertinya dia 
ingin menggunakan gerakan yang dulu dia hentikan sekarang. 

Saya ingat rasa sakit dan penderitaan yang diderita tubuh saya saat itu. 

"Aku akan membiarkanmu berguling kesakitan!" 

Musuh menusuk bilah tangan --- potongan karate. Rasa sakit dan penderitaan 
mendekatiku. Makhluk panggilanku tidak bisa menghindarinya. 

Tapi saya tidak merasa takut di hati saya. 

Makhluk panggilanku terus maju dalam menghadapi rasa sakit yang mendekatiku. 

Saya mendapat bantuan dari banyak orang. 

Semua orang di kelas, Kirishima-san, Kubo-kun, Kinoshita-san, Kudou-san, Orang-orang 
dari geng saya, Hideyoshi dan Muttsurini, dan saya hanya akan menambahkan Yuuji. 

Dan juga ... Minami. 

Itu karena aku mendapat bantuan semua orang sehingga pertempuran ini menjadi 
kenyataan. 

"... Jika saya mengatakan bahwa hanya ada satu momen dalam hidup saya, saya tidak bisa 
kehilangan ..." 

Potongan musuh menusuk ke perut monster panggilanku, dan rasa sakit yang tajam 
menembus sarafku. 

Aku mengertakkan gigi untuk menyingkirkan rasa sakit ini. 

Baik. Jika saya mengatakan bahwa ada momen yang pasti tidak boleh hilang dalam hidup 
saya, "Sekarang waktunya---!" 

Aku menahan rasa sakit di perutku saat aku membiarkan makhluk yang dipanggil itu 
melangkah maju. 

Di depanku adalah Summoned Beast Takashiro-senpai, tidak bisa bergerak karena tangan 
yang terulur itu. 

Musuh tidak memiliki cara untuk menghindari seranganku sekarang. 

"Sial..." 

Takashiro-senpai bergumam saat dia melihat pedang kayu yang menerjang, dan berteriak 
dengan sekuat tenaga. 
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"Sialan IIIIITTTTT -- !!!" 

"GOOO DIIIEEEEE -- !!!" 

Pedang kayu itu menusuk tenggorokan musuh. 

Saya kemudian membanting musuh ke tanah, tidak memberinya kekuatan untuk melompat 
atau menghindar. 

Monster yang dipanggil musuh jatuh datar, tetap diam saat melihat ke atas. 

Dan kemudian, itu menghilang secara diam-diam. 

"...Mustahil..." 

Takashiro-senpai roboh di lantai. 

Saya beralih ke teman buruk saya yang akrab itu, saya melihat dia mengangkat dagunya ke 
arah peralatan audio. 

Saya mengikuti instruksinya, mendekati perlengkapan audio, dan menyalakan daya. 

Setelah saya memeriksa apakah ada suara di speaker, saya menarik napas dalam-dalam, 
dan memegang mikrofon dengan erat. 

"KAMI MENANG ... PERANG INI !!!" 

"""BAIK!!!!!""" 

Saya bisa mendengar sorak-sorai kemenangan dari bawah. 

Pertempuran antara tahun ke-2 dan ke-3 akan segera berakhir. 

☆ 

"Fiuh." 

Aku matikan power speaker, desah sedikit untuk menenangkan diriku karena aku merasa 
tegang. 

Lalu, 

"Akihisa-kun!" 

Pintu keluar didorong ke samping, dan seseorang berlari ke atap. 

Kulit putih salju segar, dengan semburat merah muda. 
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Rambut halus panjang dan lembut mencapai punggungnya, berkilau di bawah sinar 
matahari. 

Matanya terlihat seolah-olah bisa menyerapku saat dia menatap mataku secara langsung. 

"Himeji-san ...?" 

Gadis yang membuatku jatuh cinta sebelum kami bertemu secara resmi sudah berdiri di 
sana, terengah-engah. 

"Bukankah kamu seharusnya berada di ruang tahanan---" 

Saya tanpa sadar menyebutkan hal pertama yang masuk ke dalam pikiran saya. 

"Apa yang kamu katakan? Aku orang yang sangat menyukaimu, Akihisa-kun? " 

Dan kemudian, dia menunjukkan senyuman terbaik di wajah itu yang lebih indah dari saat 
kita pertama kali bertemu. 

"Bagaimana mungkin aku bisa duduk diam ketika kamu mengucapkan kata-kata seperti 
itu?" 

Dia melompat ke arahku dengan gembira saat aku terlihat terkejut. 
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... Ah, benar. 

Saya benci bahwa kerja kerasnya tidak akan dihargai hanyalah alasan sekunder saya. 

Motivasiku sebenarnya jauh lebih sederhana --- sejak pertama kali aku bertemu gadis ini, 
aku hanya ingin melihat wajahnya yang tersenyum. 
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Volume 12 Chapter 12 

Pertanyaan Terakhir 
Harap tulis nomor yang benar di kolom kosong berikut: 

"Tahun (): Reformasi Taika" 

Jawaban Sakamoto Yuuji: 

"645" 

Komentar Guru 

Benar. 

Jawaban Yoshii Akihisa: 

"645" 

Komentar Guru 

Bagus disana. 
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 Hi-fives  

Yuuji, Hideyoshi, Muttsurini, dan aku bertukar tos satu sama lain. 
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"Saya kembali." 

"Kalian benar-benar melakukannya." 

"...kerja bagus." 

"Kalian juga." 

Saat ini, setelah perang pemanggilan. 

Kepala sekolah ingin mengumumkan sesuatu, jadi kami semua berkumpul di halaman. 

Kerja bagus, Aki. 

Minami menyambutku dengan senyum lembut. 

"Iya. Terima kasih setiap--- " 

Aku mengangkat tangan untuk menjawab senyuman itu, 

"Yoshii, kamu bajingan! Kamu benar-benar melakukannya! " 

"Bukankah kamu sekarang MVP?" 

"Berterimakasihlah dengan benar!" 

Sugawa-kun, Fukumura-kun dan yang lainnya menepuk pundakku dan bagian belakang 
kepalaku dari belakang. 

Orang-orang ini juga bertarung bersama kita sampai akhir, sekutu kelas F. kita. 

Sungguh, kami memberikan semua yang kami miliki sampai akhir. 

Dan buktinya adalah- 

"Mati saja, bajingan ...!" 

"Memonopoli semua manfaat untuk dirimu sendiri ...!" 

"Kamu seharusnya menjadi bajingan idiot. Tak bisa dimaafkan ...! " 

Saat ini, mereka menendang dan meninju saya dengan semua yang mereka miliki. 

"Wow, kami benar-benar menang seperti itu. Kalian benar-benar hebat disana, Yoshii-kun 
dan yang lainnya. " 

"Kami benar-benar tidak bisa menyamai mereka." 
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"... Dia suami yang sangat aku banggakan." 

"Erm, prez, Kubo-kun, orang-orang yang tidak bisa kita kalahkan dan suami yang kamu 
banggakan akan terus memanggil perang melawan kita kelas A, tahu?" 

Sederhananya, saya menerima pujian kasar dari semua orang. Saat ini, saya sedang 
ditendang dengan liar oleh semua orang yang hadir setelah saya melakukan tendangan 
sapuan. Bukankah ini hanya bullying sekarang? 

"Apa yang sedang kalian lakukan!?" 

"" "ARGH! MANUSIA BESI!!!""" 

Setelah Ironman meraung, orang-orang yang menendangku bertebaran seperti burung. 

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

Aku berdiri dan menepuk debunya. 

"..." 

Ironman menatapku dengan saksama. Yah, kurasa aku harus berterima kasih padanya 
karena telah menyelamatkanku. 

"Terima kasih telah membantuku di sana, Ironmaaa !?" 

"Haha, Akihisa, kenapa kamu dipukuli oleh Ironmaaa !?" 

"... Huh." 

Ironman menghantamkan tinju raksasanya pada Yuuji dan kepalaku, lalu berjalan 
perlahan. A-Apa yang terjadi ...? 

"Ironman bajingan itu! Tidak apa-apa jika dia hanya mengalahkan Akihisa. Mengapa dia 
memukuli saya juga ...! " 

"Serius. Tidak bisakah dia mengalahkan Yuuji ...? " 

Kami berdua menggosok tempat kami baru saja dipukul dengan air mata berlinang. 

Kirishima-san dan yang lainnya mengawasi kami dari samping saat mereka mengobrol. 

"... Kenapa Yuuji dan Yoshii dipukuli?" 

"Um ... Nishimura-sensei pasti memiliki perasaan campur aduk sekarang, kurasa?" 

"Apa yang kamu maksud dengan perasaan campur aduk, Kubo-kun?" 
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"Sebagai seorang guru, dia tidak bisa meninggalkan mereka sendirian setelah mereka 
melakukan sesuatu yang berbahaya. Dia tahu bagaimanapun bahwa mereka memiliki 
keyakinan yang harus mereka ikuti, dan memilih untuk mengalahkan mereka daripada 
menguliahi mereka, mungkin? " 

"Ahaha. Aku mengerti ~ " 

"Seorang guru benar-benar harus berurusan dengan segala macam hal yang meresahkan, 
huh?" 

Karena dia seorang guru, kupikir ada cara lain untuk menghukum kita selain hukuman 
fisik! 

"Tapi itu benar-benar cara yang konyol untuk menerobos." 

"Serius. Aku tidak percaya Aki dan Sakamoto berlari di tempat yang berbahaya. " 

Hideyoshi dan Minami mengingat tindakan kami yang berjalan di atas atap saat mereka 
berkata, "Tapi tidak ada pilihan lain kan? Kami tidak punya jalan lain. " 

"Tapi bagaimanapun juga, yah ..." 

"Anda menghancurkan pagar dan lari di atap setinggi 4 tingkat. Jika ada pengamat yang 
melihatnya, itu akan menyebabkan masalah besar. " 

"Juga, Anda bahkan menggunakan mikrofon untuk menyatakan cinta Anda begitu keras ke 
seluruh area. Mungkin kali ini kamu akan mendapat hukuman yang berat, Yoshii-kun, 
Sakamoto-kun. " 

Mengesampingkan Minami, bahkan Kinoshita-san dan Kubo-kun mengatakannya. Saya 
ingat semua yang saya lakukan sekarang. 

Hmm ... Kepala saya agak panas, tapi saya pikir saya agak berlebihan di sana ...? 

"... Penangguhan lagi?" 

"Itu merepotkan, baik untuk Aki dan Sakamoto." 

"... Tidak ada hubungannya denganku." 

"Saya tidak pernah tahu tentang operasi penuh pada awalnya." 

Orang-orang yang dulu bekerja sama dengan kita sekarang memilih untuk melindungi diri 
mereka sendiri. 

Tetapi saya melakukan semua ini dengan kesiapan seperti itu. Adapun hukuman apa pun 
yang datang, saya akan menerimanya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"" Orang ini ingin--- !! "" 

"Sepertinya kalian berdua tidak mau menerima tanggung jawab." 

Terima saja hukumanmu, Yuuji. 

"A-Akihisa-kun, aku memang terlibat dalam hal ini, jadi ini tentang dihukum, kita berdua 
bisa ..." 

"Tidak, Himeji-san, aku berterima kasih atas kebaikanmu, tapi itu mungkin mustahil ... 

"Himeji berada di ruang tahanan selama ini. Dia tidak ada hubungannya dengan semua 
kekacauan yang Akihisa buat sendiri. " 

"Tunggu, Yuuji, jangan berpikir untuk menyalahkanku." 

Dan juga, orang ini adalah orang yang membuat rencananya. Saya hanya mengikuti 
perintah di sini, jadi jika kita berbicara tentang tanggung jawab--- Akihisa! 

Saya merasakan gedebuk di punggung saya. Suara ini mungkin milik Linne-kun, kan? 

"Kamu sangat keren sekarang! Saya sangat tersentuh pada akhirnya! " 

"A-Begitukah?" 

"Sudah cukup, bocah. Tidak peduli seberapa keren menurutmu Akihisa, jangan pergi untuk 
memberitahu semua orang bahwa dialah yang membuat rencananya sendiri. " 

"Kubilang, Yuuji, kenapa kau menyalahkanku?" 

Tidak peduli bagaimana kami mencoba memutarbalikkan bukti, Yuuji adalah satu-satunya 
penyebab dibalik semua ini. 

"Keren abis. Aku pikir aku telah jatuh cinta padamu, Akihisa! " 

"Ah iya. Terima kasih tentang itu ... kurasa? " 

Mengapa? Aku hanya merasa punggungku merinding ketika dia mengatakan itu. 

"Tapi Akihisa, seorang pahlawan bukan hanya untuk orang tertentu! Pahlawan adalah milik 
semua orang, tahu? " 

"Ahaha, aku bukan pahlawan." 

"Tidak! Anda seorang pahlawan! " 

Hmm ... ini bukan sesuatu yang sangat besar ... 
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Aku menunjukkan seringai di wajahku, dan Linne-kun melanjutkan, "Karena itulah aku 
melakukan yang terbaik agar kamu bisa terus menjadi pahlawan, Akihisa!" 

"Tidak, sebenarnya, Linne-kun, aku bukan dia ... hm?" 

Apakah yang terbaik? Untuk apa? 

"Kalau begitu aku akan menantikannya, Linne-kun!" 

Linne-kun kemudian menghilang seperti angin, seperti penampilannya. 

Apa yang dia maksud saat itu? 

"Siapa tahu? Bocah itu tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang layak, kan? " 

Saat kita mengobrol, 

"Kepala sekolah ingin mengatakan sesuatu mulai sekarang. Semuanya, harap diam. " 

Suara Takahashi-sensei bisa terdengar dari speaker. Ya ampun, sekarang kita akan 
mengakhiri semuanya setelah pertemuan ini? 

Bagaimanapun, saya memalingkan wajah saya ke depan, dan saya melihat kepala sekolah 
mengambil mikrofon dari podium di atas panggung. 

"Ah --- kalian semua telah melakukan yang terbaik, baik tahun ke-2 dan ke-3. Aku 
akan memuji kamu untuk itu. " 

Kepala sekolah mulai berbicara dengan nada malasnya yang biasa. 

"Seperti yang diketahui semua orang, sistem pemanggilan tes ini adalah sistem 
pendidikan yang hanya dimiliki oleh sekolah kami, sebuah simbol yang 
memungkinkan sekolah kami mendapatkan perhatian baik dari dalam maupun luar 
negeri. Banyak siswa yang bekerja sangat keras dalam perang antara tahun ajaran 
ini dengan bantuan sistem ini, dan seluruh prosesnya benar-benar mengasyikkan. " 

Saya pikir itu mungkin karena selain seluruh badan sekolah, inspektur Linne-kun juga ada 
di sini, kan? Nada bicara kepala sekolah tidak berubah, tapi setidaknya dia memuji kami. 

"Aku juga belajar banyak hal dari kalian para siswa dalam perang pemanggilan ini, 
apakah itu tentang kesalahan dalam arahan sekolah ini, atau tentang hal-hal yang 
penting bagi kalian para siswa." 

Kata-kata kepala sekolah memenuhi hatiku. 

Saya juga memikirkan banyak hal kali ini, dan juga belajar dari mereka. Saya kira inilah 
yang mereka sebut pengalaman berharga. 
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"Saya akan memikul tanggung jawab atas kesalahan ini. Saya berharap Anda hanya 
fokus pada studi Anda dan menjadi dewasa ... itu saja. " 

Begitu kepala sekolah menyelesaikan kata-katanya, dia turun dari panggung. 

Terima kasih banyak, Kepala Sekolah. 

Suara Takahashi-sensei, pembawa acara, bisa didengar. 

Mulai saat ini, Fumitzuki Gakuen akan mengalami beberapa perubahan, dari arah yang 
berfokus pada studi. 

Saya kira kepala sekolah melihat dari kami dalam perang pemanggilan ini apa hal yang 
benar-benar penting, dan juga apa yang kami lakukan untuk tujuan tersebut. 

"Akihisa-kun." 

Himeji-san, berdiri di sampingku, berbisik pelan padaku. 

"Ada apa, Himeji-san?" 

Aku juga berbisik kembali padanya 

"Sekolah ini --- benar-benar luar biasa, bukan?" 

Yuuji juga menanyakan pertanyaan yang sama sebelum pertarungan saya melawan 
Takashiro-senpai. 

Dalam hal ini, saya pikir Minami, Hideyoshi dan Muttsurini akan menanyakan hal yang 
sama kepada saya. 

Banyak hal terjadi sejak kami mendaftar di sekolah ini. 

Saya bertemu banyak orang, menjalin ikatan, dan kami memperdalam mereka. 

Kami melewati saat-saat yang menyenangkan, saat-saat sedih, saat-saat yang tak 
tertahankan, saat-saat bahagia, segala macam pengalaman. 

Dan sekarang, kami mendapatkan pengalaman baru, dan ikatan baru. 

Itu sebabnya bagi saya, tidak peduli berapa kali saya ditanyai ini, jawabannya selalu sama. 

"Benar --- itu yang terbaik." 

Kami masih akan berkumpul di sekolah ini sebelum kami lulus. 

Segala macam hal pasti akan terjadi di masa depan, bukan? 
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Saat itu, kita akan bermasalah, memikirkannya, dan berubah bersama mereka. 

Bersamaan dengan sekolah ini, seperti kata kepala sekolah. 

Bersama dengan gadis pekerja keras yang berdiri di sampingku, yang menjalin hubungan 
baru denganku. 

Pemberitahuan dalam perubahan peraturan sekolah 

Fumitzuki Gakuen, Pasal 12, Bagian 5. 

Cinta antar siswa dilarang. 

Aturan di atas akan ditambahkan sebagai aturan baru ke aturan asli Kepala Sekolah 
Fumitzuki Gakuen Todou Kaoru 

Himeji-san dan aku akhirnya kembali menjadi teman biasa. 
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Volume 12 Chapter 13 

Pemeriksaan Tambahan 
Pertanyaan: Mohon diisi dengan tahun yang benar.[15] 

Pada tahun (), agama Kristen pertama kali diperkenalkan di Jepang. 

Jawaban Kirishima Shouko: 

"Yuuji menyatakan cintanya padaku di tahun 1549." 
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Komentar Guru: 

Nomornya benar, tapi acaranya salah. 

Jawaban Himeji Mizuki: 

"Akihisa-kun mengaku kepadaku di tahun 2022" 

Komentar Guru: 

Guru di sini masih menunggu Himeji-san yang lama kembali. 

"" Beri tahu kami tentang apa itu !! "" 

"...Bahwa...!" 

Begitu kami melihat aturan sekolah baru yang diberlakukan, kami bergegas ke kantor 
kepala sekolah untuk berteriak. 

"Jadi, akhirnya anak-anak brengsek itu masuk?" 
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Begitu dia melihatku, kepala sekolah hanya mendengus dengan sikap bosan, "Perempuan 
tua! Itulah yang kamu maksud dengan 'mengubah sekolah dan memperbaiki kesalahan' !? 
Dasar penyihir jelek !! " 

"Ya, lagipula aku salah. Anda harus dididik dengan lebih ketat, jadi saya harus mengubah 
peraturan sekolah. " 

Kepala sekolah tidak terlihat menyesal sama sekali. T-Nenek tua terkutuk ini ...! 

"Itu terlalu berlebihan, kepala sekolah !! Aturan itu terlalu berlebihan! " 

"... Tolong cabut aturan sekolah itu." 

"Sejak tahun kedua pidato perpisahan dan salam telah menanyakan hal ini kepada saya, 
sangat sulit bagi saya untuk menolak di sini." 

""Kemudian-!"" 

"Baiklah, diam saja, anak nakal." 

"Dan kamu bilang sulit menolak kami?" 

"... Kamu tidak memberi kami wajah apa pun ...!" 

Ini adalah kasus bahkan dengan siswa berprestasi Himeji-san dan Kirishima-san meminta 
kami. 

Apa yang akan terjadi jika itu aku? 

"Erm, nenek tua." 

"Mati." 

"Kamu bahkan tidak mau mendengarkan apa yang aku katakan !?" 

Nadanya bahkan berbeda dari sebelumnya! Ada apa dengan nenek tua terkutuk ini !? 

"Baiklah, Akihisa, Himeji, Shouko, tenanglah dan dengarkan apa yang perempuan tua itu 
katakan." 

Yuuji, yang datang ke kantor kepala sekolah bersama kami, berkata begitu. 

Di samping catatan, Minami, Hideyoshi, Muttsurini, Kudou-san, Kinoshita-san dan Kubo-
kun semuanya ada di sini bersama kita. Kami teman harus bersama dengan segala cara, itu 
sebabnya! (Kami jelas tidak memikirkan sesuatu yang sampah seperti mencoba memaksa 
kepala sekolah untuk menerima ide kami dengan angka.) "Apa yang ingin saya katakan? 
Baiklah, tidak apa-apa, tebak baik bagimu untuk mendengarkanku ... tidak, bahkan jika 
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kamu tidak ingin mendengar, aku harus mengatakan ini untuk menyingkirkan ini dari 
pikiranku. " 

Kepala sekolah berbicara dengan geraman menanggapi kata-kata Yuuji. Hah? Apa terjadi 
sesuatu? 

"KAMU SIALAN !!!" 

Dia bergema dengan keras dan tajam di kantor kepala sekolah. 

"Anda benar-benar melakukan hal yang sangat buruk di tempat yang begitu mencolok, dan 
dengan pengawasan dari inspektur sponsor juga !!" 

Ekspresinya telah berubah, dan dia terlihat sangat marah di sini. Apa? 

"Hal buruk itu? 

"Kamu menghancurkan fasilitas sekolah, melakukan hal yang berbahaya, dan bahkan 
membuat siaran di seluruh sekolah!" 

erm ... Aku menghancurkan pagar, berlari ke atap koridor lantai 4, dan mengaku 
menggunakan speaker dengan volume maksimum ... benarkah? 

"Erm, jadi bagaimana dengan itu?" 

"Apa maksudmu 'bagaimana dengan itu' !? Sistem pemanggilan tes ada di sana untuk 
memberi Anda motivasi untuk belajar, dan lihat apa yang Anda lakukan!? Kamu melakukan 
hal yang sangat berbahaya, dan melakukan hubungan cinta yang gila! Apakah Anda ingin 
sponsor dan publik mulai mengirimkan keluhan !? " 

"..." 

Sekarang dia mengatakan ini, sepertinya kami benar-benar berlebihan di sana. 

"Memang benar bagi publik dan sponsor, hal-hal ini tidak lebih dari materi keluhan." 

"Tampaknya itu digunakan untuk melakukan hal lain selain belajar." 

"... Tidak peduli bagaimana kita meningkatkan nilai kita, itu tidak ada hubungannya dengan 
mereka." 

Hideyoshi, Minami dan Muttsurini mengangguk sebagai penonton. We-Well, saya rasa saya 
memiliki pandangan yang sama dengan mereka bertiga. 

Selagi aku tetap diam, Kudou-san bertanya di samping kami, "Lalu kepala sekolah, untuk 
apa aturan sekolah itu?" 
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"Bahwa? Itulah beberapa nasihat sungguh-sungguh yang diberikan inspektur nakal itu 
kepada saya. Saya tidak dapat menyembunyikan sesuatu yang telah terjadi, dan kami harus 
segera menangani masalah ini secara ketat untuk mendapatkan banding. Jika saya 
melakukan itu, dia akan dapat menulis laporan positif untuk kami, itu. " 

Kata-kata yang Linne-kun katakan padaku setelah perang pemanggilan muncul di 
pikiranku. "Tapi Akihisa, seorang pahlawan bukan hanya untuk orang tertentu! Pahlawan 
adalah milik semua orang, tahu? " "Karena itulah aku melakukan yang terbaik agar kamu 
bisa terus menjadi pahlawan, Akihisa!" 

"J-Jadi begitu ...?" 

Linne-kun terkutuk itu ...! Kupikir dia kouhai imut yang mengagumiku, tapi tindakan ini 
benar-benar tak termaafkan bahkan bagiku ...! 

"Hm, dalam situasi seperti ini, apa yang dilakukan kepala sekolah sebagai tanggapan 
sepertinya benar." 

"Ya. Begitu masalahnya ditemukan, dia segera menanganinya, terutama karena itu hal yang 
sangat besar. Sulit baginya untuk dimarahi. " 

Kubo-kun dan Yuuji dengan tenang menganalisis ini. Uu ...! Aku tidak punya alasan untuk 
membantahnya ...! 

"Maaf mengubah topik, Kepala Sekolah. Meskipun kita tahu alasannya, bukankah ini akan 
menyebabkan lebih banyak masalah ...? " 

"I-Itu benar! Semua orang pasti akan menentang! Akan ada keributan di sekolah ini! " 

"... Akan berbahaya jika ada kekerasan! Tolong ambil kembali ...! " 

Kinoshita-san bertanya dengan sopan, sementara Himeji-san dan Kirishima-san 
melanjutkan kata-katanya sambil mencondongkan tubuh ke depan. 

Dan kemudian, Minami meletakkan tangannya di bahu Himeji-san. 

"Itu tidak akan berhasil, Mizuki. Kami tidak bisa merepotkan kepala sekolah. " 

Jari-jari Minami dengan nada tenang yang aneh dibandingkan dengan Himeji-san dan 
Kirishima-san. Hah...? 

"T-Tapi, Minami-chan! Terlalu berlebihan memiliki peraturan sekolah yang melarang cinta! 
" 

"Aku juga berpikir seperti ini, tapi Mizuki, kita tidak mungkin berdebat karena kamilah 
penyebab semuanya. Begitu-" 
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"B-jadi ...?" 

"Karena kamu tidak bisa bersama dengan Aki, bertahanlah sampai lulus nanti ♪. Tidak ada 
pilihan karena itu melanggar peraturan sekolah. " 

Minami menunjukkan seringai yang sangat nakal. Mengapa senyum itu terlihat begitu 
jahat? Ini sangat berbeda dari wajah yang dia tunjukkan sebelum pertarungan saya 
melawan Takashiro-senpai! 

"M-Minami-chan, apa kamu berencana menunggu sampai lulus dan merebut Akihisa-kun 
selama ini ...?" 

"Tidak, tidak, kupikir alih-alih bersama orang pendiam sepertimu, Mizuki, kupikir gadis 
energik ceria sepertiku lebih cocok bersama Aki!" 

"Hm, saya memang mengatakan bahwa saya setuju dengan itu." 

"I-Itu tidak benar! Akihisa-kun lebih cocok dengan gadis sepertiku yang bersikap lebih 
tenang! " 

"Juga, lebih tidak menguntungkan bagiku jika kamu berkencan dengan Aki, Mizuki. Ada 
kebutuhan lembur untuk menutupi perbedaan ini. " 

Ya ya Minami mengangguk. 

"Jadi Aki, lebih baik kamu bersiap-siap. Aku juga serius setelah ini! " 

"Minami-chan! Kamu tidak boleh melakukan itu! Menit Akihisa-kun--- " 

"Oh, Mizuki, itu akan melanggar aturan jika kamu melanjutkan, tahu? Anda harus 
mematuhi aturan sebagai siswa. " 

Uu ...! 

Dan kemudian, Yuuji juga menganggukkan kepalanya, 

"Ya, seperti yang dikatakan Shimada. Karena kami pelajar, kami harus mematuhi aturan. 
Juga, kami memang menyebabkan masalah seperti itu sejak awal. Harus bertanggung 
jawab di sini. " 

Dia mungkin setuju dengan Minami juga. I-bajingan ini. 

"... Yuuji, aku tidak setuju dengan rencanamu." 

"Hahaha, tapi itu melanggar aturan, tahu? Tidak, tidak, tidak, saya pasti tidak mundur 
karena Anda mengikat saya terlalu erat. Ini adalah sesuatu yang harus diambil oleh orang-
orang yang memulai ini. " 
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"... Tidak bisa. Saya sudah punya rencana untuk melahirkan bayi. " 

"KITA TIDAK BISA MELAKUKAN INI BAIK ATURAN SEKOLAH BARU ATAU TIDAK, KAU 
TAHU !?" 

Mengapa topik ini tidak terkendali? Ini buruk...! 

"Ku-Kubo-kun! Bagaimana menurut anda?" 

"Saya setuju dengan tindakan kepala sekolah dengan sepenuh hati." 

"Kubo-kun !?" 

Itu aneh!? Bukankah Kubo-kun sekutuku disini !? 

Kepala sekolah mengawasi kita, dan berkata, 

"Ngomong-ngomong, aku ingin kalian berterima kasih padaku." 

"Hah? Mengapa?" 

"Tanpa aturan terlarang cinta ini, kamu dan Sakamoto akan diperlakukan cukup keras oleh 
kelasmu, bukan? 

Entah, kapan kepala sekolah tahu tentang budaya terkenal kelas F kita? 

... Mengesampingkan itu. 

Wanita tua, kamu terlalu naif. 

"Ya, itu sepenuhnya benar. Anda tidak tahu apa-apa. " 

Astaga, Yuuji dan aku mengangkat bahu. 

Seperti yang diharapkan, kepala sekolah ini adalah kepala sekolah yang maha tahu. 

"Dengarkan ini, wanita tua." 

"Orang-orang di kelas F kita---" 

"YOSHII !! SAKAMOTO !! PERGI DARI SINI!!!" 

"SEKARANG WAKTU BAGI SEMUA ORANG UNTUK MENIKMATI PURGE !!" 

"IYA!!! PESTA MATI DIMULAI !!! " 

Pintu kantor kepala sekolah ditendang ke samping, dan teman sekelasnya, bersenjatakan 
tongkat pemukul, muncul satu demi satu. 
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"" BANNING LOVE SAJA TIDAK AKAN MENGHENTIKAN MEREKA (KAU TAHU) !! "" 

Yuuji dan aku segera pindah ke jendela, membukanya, dan melompat keluar. 
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"TAHAN DI SANA! YOSHII! SAKAMOTO !! " 

"SAKIT BAHWA KAMU AKAN PUTUS DENGAN HIMEJI DAN KIRISHIMA DI PLATFORM 
PELAKSANAAN !!!" 

"KAMI AKAN MENYEKAM ANDA DENGAN LAMBAT DAN MEMBUNUH ANDA JIKA 
ANDA MELAKUKANNYA !!" 

"KAMI AKAN MENYIKSA ANDA, MENYEMBUHKAN ANDA DAN MENYIKSA ANDA JIKA 
ANDA TIDAK MENGATUR ITU !!" 

Mereka segera mengejar. 

Serius, sekolah ini adalah--- 

"Sekolah ini sama sekali tidak membosankan!" 

"Cukup. Ayo jalankan Akihisa! Mereka akan membunuh kita! " 

Masih ada lebih dari 1 tahun lagi sampai kelulusan. 

Dan sepertinya hari-hari sibuk kita akan terus berlanjut. 
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Volume 12 Chapter 14 - Afterword 

Catatan Penulis 
* Kata penutup ini berisi materi dari teks utama. Kepada para pembaca yang belum 
membaca teks utamanya, harap diperingatkan 

Saya berterima kasih kepada semua yang membeli karya ini. Ini adalah penulis Inoue Kenji. 

Apa pendapat Anda tentang serial "Baka to Tesuto to Shoukanjuu"? 

Volume pertama pertama kali terjual pada Januari 2007, dan volume 12 ini dirilis sekarang, 
pada November 2013. Sudah 6 tahun 10 bulan; termasuk jilid antologi, sehingga 
seluruhnya berjumlah 17 jilid. Tiba-tiba, saya menyadari bahwa ini adalah kekuatan yang 
sangat lama. Akankah jilid terakhir ini memenuhi harapan semua orang? Jika Anda, ketika 
membaca, tiba-tiba memiliki pikiran tentang 'Saya ingin teman dan sekutu seperti itu', 
'Saya ingin mencoba berada di sekolah ini' dan sejenisnya, saya sebagai penulis akan sangat 
senang. 

Nah, apa yang terjadi setelahnya biasanya adalah obrolan ringan yang tidak lucu. Ini adalah 
jilid terakhir, jadi saya ingin sedikit lebih terkendali. Kali ini, saya hanya bisa menggunakan 
4 halaman untuk kata penutup, jadi saya rasa saya harus berbicara tentang cerita utama. 

Pertama, saya harus minta maaf. Jika kita membandingkan Reformasi Taika di jilid pertama 
dan jilid ini, saat ini tampaknya lebih masuk akal untuk mengatakan bahwa 'tahun ini 
bukan 645'. Demi membuat cerita ini seragam, saya terus menyimpan jawabannya sebagai 
645; ada kemungkinan bahwa ada kesalahan dalam hal ini, jadi tolong perhatikan itu ... 
sekarang saya sebutkan, setelah melihat perubahan dalam pengetahuan umum seperti itu, 
saya menyadari berapa banyak waktu telah berlalu. Tes Tengah mungkin juga akan 
berubah di masa mendatang. Waktu benar-benar berlalu. 

Hal berikutnya adalah Linne-kun, yang memiliki jalan masuk yang cukup berarti. Semua 
orang telah menebak peran seperti apa yang akan dia ambil di sini, tapi sayangnya, dia 
hanya bertugas menyelesaikan hal-hal yang tidak diinginkan (?). (Dia secara pribadi 
menyebutkan sebelumnya apa yang dipikirkan kepala sekolah dan tahun ke-3 Takashiro 
tentang sponsor, dan juga tentang posisi Fumitzuki Gakuen, tapi tolong jangan kaitkan itu 
dengan ini.) 

Untuk bagian akhir, saya kira ada kesepakatan dan ketidaksepakatan dengan perasaan 
Akihisa. Namun, harap diingat bahwa sebenarnya Akihisa memang ingin mengungkapkan 
perasaannya pada Mizuki di jilid pertama ... bukan? Itu karena situasi telah dipertahankan 
seperti ini sehingga Minami memiliki kedudukan yang tinggi, kan? Jika Linne-kun adalah 
penyelamat bagi Minami, dia akan menjadi pertanda kehancuran bagi Mizuki. Hah? Apa 
maksudmu tentang signifikansi Linne-kun bagi Hideyoshi? Hm ... semuanya, tolong 
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bayangkan tentang ini sendiri. Bagiku, menurutku Linne-kun tidak ada artinya bagi 
Hideyoshi, karena aku akan merasa kesepian jika Hideyoshi memang punya pasangan. Jika 
Hideyoshi benar-benar melepaskan jalur drama dan mengambil peran sebagai idola, itu 
akan sangat menarik --- tapi saya rasa dia tidak akan melakukannya bahkan jika mentalnya 
tidak sehat dalam beberapa hal. 

Sekarang, izinkan saya untuk pergi ke acara syukuran yang biasa. 

Kepada ilustrator Haga-san, saya akhirnya mendapatkan sampul berisi pria yang saya 
tunggu-tunggu! Ilustrasi sampul sebelumnya adalah yang memakai pakaian wanita atau 
Hideyoshi, tapi kali ini kami benar-benar mendapat sampul dengan laki-laki! Saya pikir itu 
adalah sampul sempurna untuk volume akhir seri ini. Saya sangat berterima kasih banyak! 

Kepada K-sama, editor-in-charge saya, setiap kali saya mengatakan 'Maaf saya tidak bisa 
datang kali ini ...' dengan cara yang lemah, Anda selalu menjawab saya dengan cara yang 
dapat diandalkan, 'tidak apa-apa, jangan tidak khawatir. Anda akan sampai di sana entah 
bagaimana caranya !. Anda benar-benar sangat dapat diandalkan di sini, dan saya merasa 
bersalah tentang berapa banyak kerja keras yang harus Anda lakukan di belakang layar. 
Karena itu, serial 'Baka to Tesuto to Shoukanjuu' mampu bertahan hingga titik ini. Saya 
dengan tulus berterima kasih. 

Kepada desainer Kaguya-san, saya benar-benar harus meminta maaf karena terlambat 
menyelesaikan pertanyaan, namun Anda dapat menghasilkan karya berkualitas luar biasa. 
Saya mengagumi cara kerja seorang profesional. 

Untuk semua yang terlibat dalam komik, anime, dan game, dunia "Baka ke Tesuto hingga 
Shoukanjuu" sekarang dipenuhi berkat kerja keras Anda, dan akhirnya mencapai akhirnya 
tanpa hambatan. Saya merasa senang bisa menikmati dunia ini dengan orang lain. 

Dan juga, untuk para pembaca! Karena kamu, "Baka ke Tesuto ke Shoukanjuu" ini bisa 
diselesaikan! Bagiku, yang lebih penting dari apapun adalah keberadaanmu. Saya merasa 
sedikit menyesal menerima pesan seperti 'Saya tidak ingin ini berakhir', tetapi saya juga 
bersyukur, senang. Saya benar-benar ingin berterima kasih kepada semua orang. Mereka 
yang membaca buku saya, yang mendukung saya, dan yang bekerja dengan saya. 

Akhirnya, saya akan berbicara tentang beberapa rencana masa depan. Proyek berikutnya 
mungkin sebuah karya baru, atau mungkin antologi lain dari "Baka to Tesuto to 
Shoukanjuu". Sebagai bagian dari antologi ini, saya berencana untuk menulis tentang cerita 
Akihisa dan yang lainnya, dan juga karakter yang tidak dapat saya kembangkan dalam 
cerita utama meskipun telah memperkenalkannya. 

Saat ini, saya sedang berdiskusi dengan editor saya yang bertanggung jawab atas seri baru 
ini. Akankah ini menjadi cerita fantasi dengan dunia yang sangat maju? Atau kisah cinta 
dengan pikiran yang tak tergoyahkan? Atau kisah detektif dengan banyak misteri yang 
harus diungkap? Semua ide ini sangat menarik, jadi saya bertanya-tanya apa yang harus 
ditulis --- mari kita coba mengubah tes dan elemen summoned beast di "Baka ke Tesuto ke 
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Shoukanjuu" menjadi sesuatu yang lain dan mencoba menulis. Sebuah fantasi dengan dunia 
yang kaya? Cinta sejati? Apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin saya bisa menulis 
hal-hal seperti itu? Saya rasa saya harus tetap menulis tentang anak laki-laki dan 
perempuan yang melakukan hal-hal bodoh. Itu hanya rencanaku untuk saat ini. Bagaimana 
akhirnya? Saya tidak punya ide. 

Saya sangat berterima kasih telah menemani saya sampai sekarang. Saya berharap kita 
bisa melanjutkan pertemuan lagi. 

Catatan 

1. ↑ Jurus tinju yang biasanya digunakan oleh petarung yang lebih tinggi; untuk 
beberapa alasan, Akihisa, yang lebih pendek dari Yuuji, menggunakan ini. Juga 
gerakan KO khas Mashiba Ryou dari 'Hajime no Ippo' 

2. ↑ Biksu Jepang yang terkenal 

3. ↑ Makhluk mitos Jepang, secara harfiah berarti anak sungai 

4. ↑ Kore wa watashi no sobo ga aiyou shiteita hondana desu 

5. ↑ Kore (ini) 

6. ↑ Omoi de banasu 

7. ↑ "I am a Cat" adalah sebuah buku yang ditulis oleh penulis Soseki Natsume. Jika 
Anda tidak tahu siapa dia, silakan baca Biblia Koshodou no Jiken Techou jilid 1 
bab 1 tentang Baka-Tsuki ~ 

8. ↑ Hanya trivia acak, tapi seiyuu Toshimitsu di sini sama dengan Shiroe dari Log 
Horizon. 

9. ↑ Ini adalah panggilan balik ke Volume 1, pertanyaan 8 

10. ↑ 1945 

11. ↑ Kan'i Jūnikai (atau Dua Belas Level Cap dan Sistem Pangkat). Untuk informasi 
lebih lanjut [1] . 

12. ↑ Pada dasarnya, pertanyaan ini adalah pengulangan dari Volume 2, Pertanyaan 
7 

13. ↑ Perhatikan bahwa ini adalah pengulangan pertanyaan dari Volume 6, 
Pertanyaan 6 

14. ↑ Waka, 和 歌, Puisi. Dalam istilah modern, ini disebut puisi Tanka, 短歌, 

pendek. 
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Volume 12,5 Chapter 1 
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Aku, Malam Natal, dan Pusaran Konspirasi 
(Babak Pertama) 
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"..." 

"Ada apa, Kepala Sekolah?" 

"Ah, Takahashi-sensei? Bukan apa-apa. Aku hanya menemukan sesuatu yang kurang." 

"The Intelligence Quotients dari beberapa siswa?" 

"Kamu memang menemukan kata-kata yang luar biasa dari waktu ke waktu !?" 

"Saya ingin membuat lelucon untuk menenangkan Anda." 

"Yah, daripada lelucon, menurutku itu fakta." 

"Aku benar-benar minta maaf karena membuat lelucon samar yang sebenarnya tidak lucu." 

"Tidak, tidak, tidak apa-apa. Lebih penting lagi." 

"Apa itu?" 

"Apakah para siswa itu menghadiri remedialnya dengan benar?" 

"Ya. Melihat situasi saat ini, memang begitu, tapi ..." 

"Tapi?" 

"Kurasa mereka akan sangat marah dalam 2 minggu lagi." 

"Apakah ada dasar untuk bagian 2 minggu kemudian?" 

"Itu akan menjadi waktu untuk Malam Natal." 

"... Orang-orang itu pasti merencanakan sesuatu." 

"Ya. Sangat mungkin bahwa orang-orang itu akan membuat keributan yang tidak terkait 
dengan perbaikan mereka." 

"Aku mengerti. Aku akan memikirkan caranya." 

"Apakah Anda punya ide?" 

"... Ya, banyak sekali." 

 

"Nah, Sakamoto, baca paragraf berikut." 

Sudah waktunya untuk perbaikan bahasa Inggris. 
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Yuuji, dipanggil oleh Ironman Nishimura, mengambil buku teks itu. 

" Chris harus pergi ke kantornya. Tapi dia telah membantu putranya ~~~" 

"Hei, apa kamu baru saja menyebutkan Natal !? Hah !?" 

"Tenang, Sugawa. Nama orang itu Chris, ini bukan Natal." 

"..." 

Sugawa-kun dengan marah kembali ke kursinya. 

Setelah Yuuji yakin bahwa dia sudah duduk, dia melanjutkan dari tempat dia tinggalkan. 

"Ada malam yang menarik untuk ~~~" 

"Oi, apakah kamu baru saja menyebutkan Malam Natal, kamu bajingan !?" 

"Kamu meremehkan kami, Sakamoto !!" 

"Tenang, Sugawa, Fukumura. Itu 'event, bukan' malam '." 

"..." 

Sugawa-kun dan Fukumura-kun dengan marah mundur ke tempat duduk mereka. 

"Putranya mencoba Chris untuk mendapatkan ~~~" 

"" "KAMU BARU SAJA MENYEBUTKAN SANTA CLAUS, KAMU BANGKIT !!!" "" 

"APAKAH KAU SUDAH CUKUP !?" 

Teriakan dari teman sekelas kami dan teriakan Ironman bergema di seluruh kelas. 

Malam Natal sudah dekat, dan kami siswa laki-laki kelas F telah berubah menjadi tentara 
gangster. 

"Kamu telah melalui banyak hal untuk mendapatkan fasilitas yang layak. Apa yang salah 
denganmu !? Tidak bisakah kamu menghadiri pelajaran dengan serius sesekali !?" 

Seorang Ironman yang marah membanting podium. 

Seperti yang dia katakan, kami berhasil menukar fasilitas busuk kami dari sebelumnya 
untuk mendapatkan ruang kelas yang bagus di kelas 3-A karena perang pemanggilan 
melawan tahun ke-3 ... yah, satu-satunya hal yang berubah menjadi lebih baik adalah 
fasilitas, dan kami masih diperlakukan seperti kelas F biasa. 

"Tapi sensei! Tolong pikirkan perasaan kami!" 
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Orang-orang di kelas kami mengungkapkan perasaan mereka kepada Ironman dengan 
sikap yang tulus. 

"Kami membenci Yoshii dan Sakamoto sampai mati !!" 

"Ya! Aku ingin memotongnya !!" 

"Dan kami akan memberi makan mayat mereka kepada anjing-anjing itu!" 

Saya tidak tahu ada teman sekelas yang sama bajingannya dengan orang-orang ini. 

"Aku mengerti perasaanmu. Jika kamu pikir kamu bisa menenangkan diri setelah 
mengeksekusi Yoshii dan Sakamoto, silakan." 

Dan saya tidak tahu ada guru lain yang lebih bajingan seperti dia. 

"Tapi apakah ini benar-benar akan membuat kalian tenang?" 

"" "..." "" 

Karena pertanyaan logis Ironman, teman sekelas kami terdiam. 

Dan setelah beberapa saat, seseorang dengan sedih berkata, 

"Ya ... seperti yang kamu katakan, sensei ..." 

Dan kemudian, teman sekelas lainnya juga, 

"Bahkan jika kita mengeksekusi Yoshii dan Sakamoto, Malam Natal tidak akan hilang ..." 

"Dan kita tidak akan bahagia ..." 

"Keinginan kami untuk mengutuk Malam Natal tidak akan hilang ..." 

Mereka mulai mengungkapkan perasaan jujur mereka satu per satu, dan akhirnya, mereka 
berteriak serempak, "" "TAPI KITA MASIH INGIN MEMBUNUH YOSHII DAN SAKAMOTO !!!" 

Yang mungkin perlu mereka hadiri bukanlah pelajaran bahasa Inggris, tetapi kelas filsafat 
sekarang. 

"Ah ... bagaimanapun, tenanglah untuk saat ini." 

"""Tapi!""" 

"Demi Anda, kepala sekolah sepertinya punya proposal." 
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Begitu mereka mendengar bahwa itu adalah proposal kepala sekolah, semua orang di kelas 
mulai mengobrol. Ya, apapun yang wanita itu usulkan, tidak ada hal baik yang keluar 
darinya. 

"Erm, Nishimura-sensei, apa usul kepala sekolah-sensei?" 

Di antara suara para putra iblis di kelas datang suara malaikat. 

Dia memiliki rambut bergelombang lembut dan wajah lembut. Kehadirannya yang dewasa 
dan tenang itu akan membuat siapa pun yang berinteraksi dengannya merasa 
disembuhkan. Nama orang itu adalah Himeji Mizuki -- erm, bagaimana saya menyebutnya? 
... dia juga seseorang yang penting bagiku. 

"Kepala sekolah menyerahkan ini. Kamu bisa mengambil satu dan menyerahkannya ke 
belakang." 

Ironman kemudian menyerahkan hasil cetakan itu ke barisan depan. 

Saya menerima pemberitahuan yang diserahkan Hideyoshi dari depan saya, dan kemudian 
saya mengirimkannya kepada Minami di belakang saya. Eh, apa yang tertulis di situ? 

Pemberitahuan Akhir Tahun Resmi 

Untuk mengalami budaya asing 

Pesta Natal akan diadakan. 

Selain bintang dan lonceng puncak pohon yang biasa, 

Pohon Natal yang dihias oleh Kugels dan Mistletoe 

akan ditempatkan di gimnasium. 

Akan ada juga makanan yang disediakan. 

Semua siswa yang menghadiri pesta dipersilakan 

Perluas cakrawala mereka dan alami perbedaan dalam budaya Natal 

di Jepang dan luar negeri. 

Waktu: 24 Desember, 15:00 

Tempat: Gimnasium Fumitzuki Gakuen 

Persyaratan Partisipasi: Siswa Fumitzuki Gakuen. 

Gender bukanlah suatu masalah 
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"Ohh! Betapa baik Kepala Sekolah yang benar-benar menyelenggarakan Acara Natal!" 

"Sepertinya aku tidak harus berburu para bidat di jalanan hanya untuk menghabiskan 
waktu!" 

Nah, saya tidak perlu menggunakan pemukul kuku dan masker yang saya siapkan. " 

Teman sekelas kita meneriakkan pujian. 

Di antara kata-kata itu, yang terakhir sepertinya menarik perhatian saya karena suatu 
alasan. 

(Gender bukan masalah? Apa artinya ini?) 

☆ 

"Apa yang terjadi di sini?" 

Sekarang istirahat siang setelah pelajaran berakhir. 

Kami makan siang di meja-meja yang berkumpul, dan Hideyoshi berkata tanpa berpikir 
sambil menatap kosong pada hasil cetak yang dibagikan. 

"Kamu juga merasa aneh, Hideyoshi?" 

"...Saya juga." 

"Karena itu lamaran wanita itu, tidak heran jika kita memikirkannya seperti ini." 

Muttsurini dan Yuuji juga menganggap ini mencurigakan, tetapi itu tidak mengherankan. 
Wanita tua itu menyebabkan kita menderita berkali-kali, wajar jika kita meragukannya 
sekarang, bukan? 

"Kami tidak tahu apa yang akan terjadi kali ini." 

Himeji-san terlihat sedikit cemas. 

Berbeda dengannya, Minami, dengan kuncir kuda khasnya, melanjutkan, 

"Bahkan jika dia merencanakan sesuatu, itu mungkin acara untuk menebus peraturan 
sekolah yang baru, kurasa? Bukankah ini hal yang baik?" 

Peraturan sekolah yang baru telah menjepit kami setelah pertarungan kami melawan 
tahun ketiga. 

"Cinta antar Siswa dilarang." 
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Meskipun aku memprotes kepala sekolah dengan mengatakan bahwa itu adalah kesalahan 
sebuah era, aturan ini masih disahkan, dan ada dukungan tinggi yang tidak normal di 
antara orang-orang kelas F kami. Ya, tujuan utama mereka adalah menghalangi 
kebahagiaan orang lain. 

"Kurasa begitu. Karena sekolah melarang cinta antar siswa, pasti ada sesuatu selama 
Malam Natal, kan?" 

Jika dua orang memiliki minat satu sama lain dan akhirnya bertemu pada malam Natal, itu 
akan menjadi pelanggaran peraturan sekolah. Tapi itu terlalu kejam, jadi kurasa kepala 
sekolah ingin menyelenggarakan acara besar seperti itu di sekolah. " 

"Aku memiliki perasaan campur aduk tentang itu. Aku tidak tahu harus berbuat apa dengan 
ini ..." 

"Apa yang kamu katakan, Mizuki? Karena aturan itu kamu tidak bisa sendirian bersama 
Aki. Kamu seharusnya bahagia sekarang, kan?" 

Minami menunjukkan senyuman yang dalam. 

Aku mengaku pada Himeji-san selama pertarungan melawan tahun ketiga, dan meskipun 
Himeji-san menerimanya ... peraturan sekolah menghentikan kami, dan aku tidak bisa 
bersamanya sekarang, jadi kami hanya bisa tetap sebagai teman. Persetan dengan 
aturannya, saya bisa mengabaikannya -- yah, proses berpikir seperti itu tidak akan berhasil 
di kelas F kita (Meskipun kita berada di kelas A sekarang). Para bidat yang melayani atas 
nama keadilan pasti akan menggunakan kecerdasan dan tingkat kerja mereka untuk 
menghalangi kencan kita menggunakan cara apa pun yang mereka bisa. 

"Tapi jika wanita tua itu benar-benar akan mengatur sebuah acara, itu akan sangat 
membantuku." 

Kata Yuuji, terlihat acuh tak acuh. 

Adapun pria ini, jika dia tidak menerima undangan Kirishima-san, dia akan melanggarnya. 
Jika dia menerimanya, dia akan dieksekusi oleh FFF. Ini adalah takdir yang tragis dimana 
kau akan mati bagaimanapun caranya. 

"Lagipula kita akan pergi ke rumah Akihisa untuk berpesta." 

"Tapi meski begitu, kita akan menjadi target eksekusi apapun yang kita lakukan." 

Saat kita berbicara, orang-orang dari FFF telah bertukar pakaian putih sebelum kita 
menyadarinya. Menurut rumor, mereka berniat menggunakan darah yang tumpah untuk 
mewarnai pakaian putih tersebut dan menjadi Sinterklas. Jika acara ini bisa terselenggara 
dengan sukses, kemarahan mereka mungkin akan sedikit mereda. 

"... Bagaimanapun, itu bukan hal yang buruk." 
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"Ya, kita bisa menikmati Malam Natal kita di sekolah sekarang." 

Muttsurini dan Himeji-san menerima ini juga, tanpa diduga. 

Sekarang saya memikirkannya, tidak ada yang akan menemui kesialan karena rencana ini. 
Saya akan mengatakan bahwa ini mungkin adalah rencana di mana setiap peserta akan 
merasa terjadi. Suatu kali di bulan biru kepala sekolah menemukan sesuatu yang baik. 

"Saya mulai merasa ini adalah rencana yang bagus juga." 

Sementara semua orang tertawa, ini adalah kedamaian yang kami capai dengan kerja keras 
di akhir tahun, setelah setahun penuh kekacauan. Ini benar-benar sesuatu untuk dirayakan, 
kurasa. 

"... Saya juga menganggap ini sebagai rencana yang luar biasa." 

"Woah !? Shouko !? Kapan kamu muncul !!?" 

Saat kami mengobrol, Kirishima-san tiba-tiba muncul di belakang Yuuji. Seperti biasa, dia 
seseorang yang kehadirannya tidak bisa dirasakan. 

"Begitu. Jadi, kamu juga mendukung rencana ini, Kirishima-san." 

"... Ya, itu luar biasa." 

"Ini tidak terduga. Kupikir kamu pasti akan keberatan dengan ini, Kirishima." 

Begitu Hideyoshi menjawab, Kirishima-san menggelengkan kepalanya, berkata, 

"... Karena tujuan dari kegiatan ini adalah 'mengalami Budaya Natal yang asing' -" 

Biasanya, Kirishima-san akan menunjukkan wajah poker, tapi sekarang, dia terlihat sedikit 
bahagia sambil melanjutkan, "... Karena ada aturan di luar negeri bahwa 'orang yang berdiri 
di bawah mistletoe tidak boleh menolak ciuman'." 

Kata-kata Kirishima-san menunjukkan pertumpahan darah tertentu yang akan terjadi 
selama Malam Natal kami. 

Legenda Mistletoe. 

Dalam Mitologi Celtic dan Norse, Mistletoe dianggap sebagai pohon suci yang memiliki arti 
keberuntungan. 

Juga, Mistletoe dipandang sebagai jimat keberuntungan 
 yang akan melindungi anak-anak dari setan, dan menjadi sasaran pemujaan dari orang-
orang. 
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Kebahagiaan dan keberuntungan terjadi di bawah Mistletoe, 
 dan dikatakan bahwa pria dan wanita yang menegaskan hubungan mereka di bawah 
Mistletoe akan memperoleh kebahagiaan abadi. 

Seiring berjalannya waktu, menjadi legenda yang menyatakan bahwa 
 'Mereka yang menolak ciuman di bawah Mistletoe akan mendapat pertanda buruk', dan 
beberapa budaya menirunya sebagai hasilnya. 

"Tunggu, kamu serius !? Jika tidak ada yang bisa menolak ciuman, itu berarti Sugawa pun 
bisa mencium seseorang, kan !?" 

"Luar biasa! Bahkan jika Sugawa bisa mencium seseorang, bukankah ini acara terbaik yang 
pernah ada !?" 

"Sungguh kau bisa percaya! Bahkan jika ciuman Sugawa tidak bisa ditolak, ada yang salah 
dengan acara ini." 

Para idiot kelas F pasti tidak akan melewatkan hal-hal seperti itu, dan mereka membuat 
keributan lagi. Ya. Aneh jika mereka tidak bereaksi terhadap kata-kata seperti itu, kurasa? 

"Eh ...? Eh !? Ehh !?" 

Fakta yang Kirishima-san sebutkan menyebabkan Himeji-san melebarkan matanya. 

"Ah -- ngomong-ngomong, kurasa sebenarnya ada yang seperti itu." 

Dan di sisi lain, Minami sepertinya tahu tentang budaya itu, jadi karena itulah dia 
menjawab dengan tenang. Saya rasa itulah yang diharapkan dari seseorang yang 
dibesarkan di Jerman. 

"... Mizuki, tenanglah." 

"Ah, ya, saya sudah tenang." 

Kirishima-san menepuk pundaknya pada Himeji-san yang panik. Sepertinya Himeji-san 
sudah tenang berkat itu, dan dia menghela nafas panjang, sebelum melihat ke arah 
Kirishima-san. 

"Shouko-chan, bukankah itu berarti--" 

"... Ya. Meskipun ada risiko mencium seseorang yang tidak ingin kamu cium--" 

Kirishima-san menyadari keraguan Himeji-san, dan menjawab seperti itu, 

"... Ini adalah pengalaman budaya luar negeri, jadi hal baiknya adalah mencium orang lain 
tidak dianggap sebagai interaksi tidak murni antara jenis kelamin yang berbeda." 
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Mata Kirishima-san terlihat sekeras raptor. 

"Eh? Tapi aku tahu aturannya sepertinya hanya perempuan yang tidak bisa menolak 
ciuman." 

"... Jadi ada baris tambahan." 

Kirishima-san menunjuk pada sebuah baris, dan kata-kata yang tertulis dengan jelas di 
sana adalah 'gender bukan masalah'. I-itu dia ...!? 

"Kupikir itu dilakukan karena pertimbangan Hideyoshi." 

"... Akihisa, apa kamu salah mengira aku sebagai monumen alam atau semacamnya?" 

Jadi dengan kata lain, selama kita mendapatkan yang kita suka 'tanpa memandang jenis 
kelamin' ke Pohon Natal yang dihiasi dengan Mistletoe, kita bisa mencium orang itu, kan ...? 
Meskipun acara ini mungkin memiliki kemungkinan yang tidak terbatas, ada risiko besar 
dalam hal ini ...! 

"Nah, apa yang kita lakukan? Siapa yang kita bawa?" 

"Apa kau harus bertanya? Tentu saja kita akan mendapatkan siapa pun yang kita temui. 
Tarik setiap gadis yang kita temui!" 

"Hmph, itu pertanyaan bodoh." 

Suara-suara para idiot itu mencapai kita, dan tampaknya mereka akan menyeret siapa pun 
ke sana tidak peduli siapa itu. Orang-orang ini benar-benar orang kelas F, dan sudah 
hampir setahun. 

Tapi meski mereka orang kelas F, aku tidak bisa membiarkan mereka sendirian seperti ini. 
Saya harus mengatakan sesuatu. 

"Kita tidak bisa, semuanya! Itu tidak melanggar aturan, tapi itu bukan hal yang baik!" 

"Kamu terlalu berisik, Yoshii!" 

Cukup dengan pembicaraan manis itu! " 

"Kami akan membantaimu, bajingan!" 

Ini pada dasarnya adalah reaksi yang saya harapkan. Saya sudah terbiasa dengan tingkat 
penghinaan ini, dan saya tidak keberatan, jadi saya melanjutkan, "Tapi pikirkanlah! Bahkan 
jika kamu membawanya, kamu akan dilihat sebagai sampah oleh gadis-gadis itu, mereka 
akan memberimu tatapan jijik! Apa kamu baik-baik saja dengan itu?" 

"" "..." "" ' 
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Semua orang tetap diam. Bahkan jika mereka berhasil membawa seseorang ke sini saat 
sedang bersemangat dan semacamnya, mereka mungkin akan merasa sedih setelah 
memikirkan situasinya setelah itu. 

Tepat ketika aku berpikir bahwa ini baik-baik saja dan bersiap untuk kembali ke kursiku, 
Sugawa-kun berdiri, berpaling kepada semua orang, dan berteriak, "Kalian benar-benar 
putus asa! Bagaimana Anda bisa sedih begitu saja!? Bisakah Anda dianggap sebagai anggota 
bangga dari Inkuisisi FFF yang mulia!?" 

Jika Anda bangga akan hal itu, saya pikir Anda tidak akan memaksa gadis-gadis yang 
enggan mencium Anda. 

"Tapi Sugawa!" 

"Perasaan ditolak seluruhnya benar-benar tidak enak!" 

"Ya! Kamu pengecualian untuk dipandang rendah sepanjang waktu!" 

Semua orang di kelas menjawab. 

Sugawa-kun mengulurkan tangannya, tampak menerima pandangan semua orang, dan 
melanjutkan dengan nada tenang. 

"Aku mengerti perasaanmu. Berciuman adalah bagian dari aturan, tapi bahkan aku akan 
patah hati karena dibenci sama sekali oleh para gadis." 

"""Begitu...!"""' 

"Jadi kalian, ketika kamu menghadapi situasi seperti itu, di sinilah kamu mengulanginya 3 
kali dalam hatimu." 

Dia berhenti, melihat sekeliling ke semua orang, dan kemudian berkata, 

"--Benci aku, benci aku, dan kemudian kamu akan mencintaiku." 

"" "Seperti yang diharapkan dari Anda, pemimpin--!" "" 

Sepertinya aku meremehkan keinginan keras kepala orang-orang ini. 

"Tunggu tunggu, tenanglah kalian." 

Hideyoshi bertepuk tangan saat dia berdiri, mencoba menenangkan kelas yang gaduh itu. 

"Kalian begitu terbuka dengan kata-katamu bahkan sebelum kamu dibenci. Tidak mungkin 
gadis-gadis itu akan datang." 

"""Ah..."""' 
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Di sinilah tampaknya teman sekelas kita menyadari hal ini. Eh? Saya? Tentu saja saya tahu 
sejak awal. 

"Yah, ah ... kurasa itu saja." 

"Haha ... lamunan apa yang kita alami ...?" 

"Masih ada sesuatu yang lebih cocok untuk kita lakukan ..." 

"" "Raison d'etre kita adalah untuk bersatu dan menghancurkan acara ini!" "" 

Kelas ini benar-benar yang terburuk! 

"... Kami tidak akan membiarkanmu." 

"Ya. Bagaimana kami bisa membiarkanmu menghancurkan segalanya !?" 

"I-itu benar! Aku menunggu begitu lama, dan aku tidak bisa menyerah pada kesempatan 
ini!" 

Kirishima-san, Minami dan Himeji-san berdiri untuk memprotes Sugawa-kun dan yang 
lainnya. 

"Bahkan jika itu suara hatimu, aku tidak akan mendengarkanmu!" 

"Benar! Jangan kira kamu bisa mengalahkan kami di sini!" 

"Aku akan melakukan yang terbaik untuk mencium gadis itu! Aku tidak peduli betapa aku 
memandang rendah!" 

"Saya ingin menghancurkan acara ini! Acara ini seharusnya tidak ada!" 

"Kita tidak bisa merusak acara ini !! Ini mungkin satu-satunya kesempatan bagi kita untuk 
mencium seseorang!" 

"Pokoknya, hanya kemalangan pasangan yang bisa melindungiku!" 

Setelah kejadian ini, kami tahun kedua dibagi menjadi tiga faksi, 

<Faksi yang ingin melanggar peraturan sekolah yang melarang cinta dan berkumpul.> 
<Faksi yang ingin mencium seorang gadis tak peduli betapa mereka dipandang rendah.> 
<Faksi yang ingin menghancurkan kebahagiaan orang lain, selama mereka satu-satunya 
yang mendapatkan kebahagiaan.> Dan apa yang seharusnya menjadi acara yang diadakan 
pada malam natal menjadi kerusuhan karena berbagai macam pemikiran. 

☆ 

Itu adalah hari Hawa itu sendiri. 
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Tahun ketiga tidak hadir karena sudah hampir waktunya untuk ujian, dan tahun pertama 
mengatakan bahwa mereka akan terpengaruh secara negatif jika mereka terlibat dengan 
kami (betapa kasarnya), jadi mereka tidak datang. Seperti biasa, hanya anak-anak kelas dua 
yang berkumpul di gym untuk kaum Hawa itu sendiri. 

"Wow! Mereka benar-benar menyiapkan minuman dan makanan ringan!" 

"Bahkan dekorasinya memiliki nuansa Natal bagi mereka." 

Dekorasi di gym yang kita masuki benar-benar bisa dibilang mood pesta. Mereka juga 
hanya menyiapkan minuman dan tidbits. 

"Tapi aku terkejut olehmu, Akihisa. Menurutku saat itu, kamu akan terburu-buru kapan 
pun kamu melihat makanan." 

"Saat ini, uang makananku terus di cek karena nee-san mengawasiku." 

Yang terjadi selanjutnya adalah uang untuk membeli game dan manga lenyap. Jika saya 
harus mengatakan, saya lebih suka gaya hidup saya sebelumnya ... 

"Bagi saya, saya senang Akihisa-kun menjalani gaya hidup sehat. Tapi saya tidak punya 
alasan untuk membuatkan makanan untuk saya, jadi saya sedikit kesepian ..." 

Tapi berkat itu, kemungkinan aku memakan masakan mematikan Himeji-san jauh lebih 
sedikit dari sebelumnya. Mungkin aku harus berterima kasih pada nee-san tentang itu. 

"Tapi tidak ada yang benar-benar tertarik dengan makanannya." 

"Tentu saja. Makan bukanlah poin utama bagi semua orang hari ini." 

Kami adalah siswa sekolah menengah yang lapar dengan nafsu makan yang besar, tetapi 
tidak satu pun dari kami di gym yang menyentuh makanan dan minuman. Kami hanya 
menatap Pohon Natal besar di tengah semua itu. 

"Hei, apa yang harus kita lakukan, Sugawa? Apakah kita membunuh Yoshii bajingan itu 
dulu?" 

"Tidak, tunggu. Himeji dan Shimada tidak akan datang ke pohon jika itu terjadi. Pancing 
mangsanya masuk. Tunggu sampai jatuh ke dalam perangkap, dan lakukan pembunuhan." 

"Begitu. Jadi triknya adalah menggunakan gadis-gadis itu sebagai umpan dan 
mengeksekusinya." 

Itulah percakapan dari <Kami hanya ingin mencium gadis itu tidak peduli betapa mereka 
memandang rendah kami> faksi yang berpusat di sekitar Sugawa-kun. Geng itu 
merencanakan hal terberat, tapi dengan begitu banyak orang di sekitar, aku seharusnya 
sangat waspada terhadap kelompok ini. 
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"Apa yang harus kita lakukan...?" 

"Apa? Lagi pula? Ayo hancurkan semuanya!" 

"Tapi 'dia' belum memberikan instruksi apa pun ..." 

Itulah percakapan <event menghancurkan faksi>. 

Kebanyakan bajingan asli adalah bagian dari faksi Sugawa-kun, dan siswa non-bajingan 
biasanya tidak akan datang untuk menghancurkan segalanya. Karena itu, faksi ini berada 
dalam posisi canggung sebagai yang terkecil, dan sepertinya tidak ada yang memimpin 
mereka. Saya tidak bisa begitu saja mengabaikannya, tetapi tidak ada yang perlu 
diwaspadai terhadap mereka. 

Lalu, 

"Mari lakukan yang terbaik ... mari kita merasakan budaya asing." 

"... Aku akan melakukan yang terbaik juga." 

Ini adalah faksi pendukung acara yang dipimpin oleh Himeji-san dan Kirishima-san. Tentu 
saja, saya termasuk dalam faksi ini juga. 

"Yuuji, menurutmu apa yang harus kita lakukan pertama kali?" 

Aku bertanya pada Yuuji, yang berdiri di sampingku. 

"Oh ya." 

Yuuji menatap Pohon Natal, dan menjawab. 

"Pertama, kita perlu melepaskan diri dari gadis-gadis itu dan bertindak secara terpisah." 

"Eh? Kenapa?" 

Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Kami bertujuan untuk pergi ke 
Pohon bersama para gadis. Jika kami bekerja secara terpisah, kami tidak dapat 
melakukannya. 

Yuuji sepertinya sudah memprediksi kalau aku akan menjawab ini, dan melanjutkan, 

"Apa kau baru saja mendengar perkataan Sugawa? Jika kita ingin mencapai tujuan kita, 
pertama-tama kita harus melenyapkan musuh kita dan memastikan keselamatan kita. Jika 
semuanya berjalan seperti yang diinginkan orang-orang itu, Himeji akan mengalami 
budaya asing bersama orang lain sekarang, kamu tahu? " 

"Aku mengerti! Begitulah adanya." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Nah, yang Yuuji katakan itu agak benar. Lupakan tentang ketidakmampuan mencapai 
tujuan saya sendiri; Aku tidak bisa membiarkan bibir Himeji-san diambil oleh orang lain! 
Dia benar. Pertama-tama kita harus melenyapkan musuh kita. 

"Apakah kamu mengerti ini juga, Shouko? Pindah ke tempat yang aman untuk saat ini." 

"...Tapi." 

"Jangan biarkan aku menjelaskan diriku lagi. Yang terpenting bagiku adalah memastikan 
keselamatanmu." 

"... Ya, aku mengerti. Ayo pergi, Mizuki." 

"O-oke." 

Himeji-san mengangguk ringan, dan mengikuti Kirishima-san. 

"Nah, Yuuji, bagaimana kalau kita membersihkan sampah ini begitu acara dimulai?" 

"Benar. Kamu bisa mendapatkan selotip barikade dan mulai dulu. Aku akan membersihkan 
sisa-sisa itu." 

"BAIK!" 

Rencana dasar telah ditetapkan. Perhatian kami dikumpulkan pada sinyal untuk 
menunjukkan dimulainya acara. 

Dan sekitar lima menit kemudian, 

Apa yang terdengar seperti suara Takahashi-sensei bisa didengar saat pengumuman 
datang dari speaker yang sudah disiapkan. 

"Program Pengalaman Natal Fumitzuki Gakuen akan dimulai dari sekarang. Harap 
berhati-hati dan semoga Malam Natal menyenangkan." 

"""PERGI KE NERAKA!!!!!!!!!!!!""" 

Kata-kata ini menunjukkan awal dari malam yang bijaksana dan menyenangkan. 

Ngomong-ngomong, berdasarkan apa yang baru saja kudengar, selama Himeji-san dan 
Kirishima-san tidak ada, kemungkinan serangan dari Sugawa-kun dan yang lainnya, yang 
harus paling kita waspadai, seharusnya rendah sekarang. Sepertinya aku tidak dalam 
bahaya-- "" Matilah, Yoshii, Sakamoto !! "" 

"Mengapa!?" 

Sugawa-kun dan Fukumura-kun tiba-tiba menyerang Yuuji dan aku. Mereka tidak peduli 
dengan rencana mereka sekarang? 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Tenang, Sugawa-kun! Fukumura-kun! Rencanamu tidak akan berhasil bahkan jika kamu 
menyingkirkan kami!" 

Aku menghindar saat mencoba menenangkan mereka. 

"" Sepertinya tidak akan! "" 

Tapi kata-kataku ditolak oleh mereka. 

"Itu sebabnya aku bilang kamu bodoh, Yoshii." 

"Kamu benar-benar terlalu naif di sana!" 

"A-apa yang terjadi?" 

Apa yang salah dengan pemikiran saya di sini? Mereka pasti tidak akan menyerang kita 
tanpa Himeji-san dan yang lainnya. Apakah aku salah? 

"Kami akan menggantungmu di Pohon untuk memancing Himeji keluar!" 

"Jadi kamu bisa terus maju dan mati dulu." 

"Itu lebih jahat dari yang kubayangkan!" 

Dan yang menggelikan adalah mereka membuatnya terdengar logis. Bahkan kepribadian 
mereka semakin membusuk! Sepertinya saya perlu melakukan sesuatu sekarang! 

"Ayo pergi, Yuuji!" 

"Baik!" 

Sugawa-kun yang sedang menyerang menghadap ke arahku, dan berdiri di depan 
Fukumura-kun adalah Yuuji. 

""MATI!!!"" 

Aku menghindari pukulan Sugawa-kun, dan berbalik ke belakang untuk memberikan 
tendangan hima. 

Di sisi lain, Yuuji menggunakan momentum tersebut untuk menyambar musuh dan 
membuangnya. 

"Wo-woahh..omph !!" 

"Oompgh!" 

Fukumura-kun terlempar, dan menghantam Sugawa-kun yang ditendang. 
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Dan kemudian, saat mereka jatuh. 

"""Ah""" 

"Aduh ... apa?" 

"A-apa yang terjadi sekarang? Kenapa mereka melihat kita sekarang?" 

--Mereka berguling ke bawah Pohon Natal ... mereka ada di sana sekarang. 

"Sugawa Ryo-kun dan Fukumura Kouhei-kun dari kelas 2-F telah tiba di bawah 
Mistletoe. Silakan alami budayanya bersama." 

Takahashi-sensei dengan tenang mengumumkan. 

"T-tunggu, kamu bercanda, kan !?" 

"Tidak mungkin bagi kita semua di sini, kan !?" 

"Ada pemberitahuan dalam pengumuman acara. Alami budayanya secepat 
mungkin." 

Tunggu, jangan bilang kalau bagian 'gender is not a issue' bukan hanya untuk perempuan 
dan laki-laki, tapi bahkan laki-laki tidak masalah di sini ...!? 

"T-tunggu! Ini terlalu konyol sekarang!" 

"Ya! Aku keberatan!" 

"Keberatan ditolak. Kalian berdua harus mengalami budaya secepat mungkin. Jika 
kamu ingin terus melawan, monster yang dipanggil oleh guru akan secara paksa 
melaksanakannya." 

Karena aturan sudah ditetapkan, tidak ada gunanya bagaimanapun Sugawa-kun dan 
Fukumura-kun memprotes. Yah, itu karena mereka ingin menggunakan aturan ini untuk 
mencium perempuan, dan perempuan harus menerima ini, namun mereka ingin 
menolaknya dengan sombong. Tidak mungkin ada hal sebaik itu. 

"Peringatan kedua sudah berakhir. Karena pihak-pihak yang terlibat tidak berniat 
melanjutkan, maka para guru harus melaksanakan ini secara paksa." 

"NOOOOOOOO !!!!" 

"SESEORANG! SESEORANG SELAMATKAN AKU! INI TERLALU GILA! JANGAN DATANG KE 
SINI, SUGAWAA! JANGAN DATANG KE SINI !!" 

Teriakan bingung terjadi tepat ketika kedua wajah itu saling mendekat. 
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"" ... "" 

Dan kemudian, bibir mereka bertemu. 

............... Ini ... mengerikan ...... 

"Hei, lihat ... Fukumura sudah pingsan ..." 

"Mata Sugawa bajingan itu sudah hilang sekarang ... dia sekarang menjadi sayuran, bukan 
...?" 

Para siswa yang menyaksikan kekacauan dari jauh terdengar berbisik. 

' 'Nah, kita memiliki sepasang mengalami festival budaya. Semua pihak lainnya, silakan 
berpartisipasi dengan antusias.' 

Niat membunuh yang berkeliaran beberapa saat yang lalu sekarang benar-benar hilang, 
dan menggantikannya adalah suasana suram yang menutupi gym. 

"" "... (tegukan)" "" 

Semua orang hadir teguk. 

Sekarang ... kita tidak bisa bergerak sembarangan sama sekali ...! 

Saya bisa merasakan ketegangan di seluruh tubuh saya. 

Atau saya akan mengatakan bahwa berkat ketegangan ini, indra keenam yang telah saya 
perbaiki begitu lama secara tidak sadar menangkap niat membunuh yang datang dari 
belakang, dan saya berhasil menghindari serangan itu dengan sukses. 

"!" 

Suara mendesing. Tendangan itu mengenai bagian atas kepalaku tepat saat aku jongkok. 

Sementara saya buru-buru menyesuaikan diri dan menarik jarak, berdiri di depan saya 
adalah bajingan yang mengklik lidahnya karena serangannya meleset. 

"Apa yang kamu lakukan, Yuuji !?" 

"Sialan ... indra keenammu sangat bagus, Akihisa!" 

Lawan itu adalah -- pria yang seharusnya menjadi temanku -- Yuuji. 

"Hentikan, Yuuji! Bukankah kita memiliki tujuan yang sama !?" 

"Bagaimana mungkin kita memiliki tujuan yang sama !? Aku tidak pernah bermaksud 
berada di pihakmu!" 
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"Kenapa !? Apa kamu tidak ingin mengalami budaya dengan Kirishima-san !?" 

Kamu juga laki-laki, dan kamu jatuh cinta dengan Kirishima-san. Tidak ada alasan bagi 
Anda untuk tidak mau! 

"Ini bukan pertanyaan apakah aku ingin melakukan ini, Akihisa! Yah, kurasa kamu tidak 
akan mengerti ketika kamu mengaku begitu keras sehingga bisa terdengar dari mana saja 
di dekat sekolah." 

"A-apa?" 

"--Bukankah ini hanya permainan hukuman bagi orang biasa untuk melakukan hal 
semacam itu di depan banyak orang?" 

... Ohh, sekarang setelah Anda menyebutkannya, ya. 

"Aku mengerti, Yuuji." 

"Ya. Dengan kata lain, kita hanya perlu berurusan dengan semua orang yang menonton, 
kan?" 

"Kamu tidak punya hak untuk mengkritik Sugawa-kun dan yang lainnya!" 

Yuuji mengangkat tinjunya. Ugh! ... Kegagalan negosiasi! 

Aku baik-baik saja! Pemberontakan bajingan bukanlah apa-apa di hadapan begitu banyak 
orang di faksi kami! 

"<Tim pendukung acara>! Akhiri sampah ini sekarang!" 

Aku berteriak. 

Tetapi sebagai tanggapan atas teriakan saya, semua orang di sekitar saya 

"...Hah?" 

Sepertinya tidak menanggapi teriakan saya. Apa yang sedang terjadi? 

"Pfft ... kamu benar-benar idiot, Akihisa." 

"Apa itu?" 

"Apa kau lupa bahwa anggota sentral dari fraksi Shouko dan Himeji tidak ada di sini?" 

Tiba-tiba, aku mengerti maksud Yuuji di awal acara ... dia mengirim Himeji-san dan 
Kirishima-san bukan untuk memastikan keselamatan mereka, tapi untuk menyingkirkan 
mereka ...! 
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"Tidak mungkin, Yuuji ...! Dan aku masih mempercayaimu sebagai teman ... kamu sekutu ...!" 

"Ha! Terima kasih sudah mempercayaiku, Akihisa! Aku menentang acara ini sejak awal!" 

Betapa kejamnya ...! Kepercayaan saya sebenarnya dikhianati ...! 

"Apa itu berarti bug yang aku buat untuk berjaga-jaga sekarang berguna sekarang !?" 

"... Yuuji, aku mendengar semuanya." 

"Woah? Shouko !? Akihisa kamu bajingan! Kamu sama sekali tidak percaya padaku, kan !?" 

"... Yuuji, jangan berani-berani kabur." 

Yuuji berlari seperti kelinci, dan Kirishima-san mengejar dari belakang. Sekarang, aku 
sudah menyegel Yuuji untuk saat ini. 

"Baiklah, selanjutnya, aku akan -- hm?" 

"... jangan berani-berani kabur, Akihisa." 

Niat membunuh lainnya, dan kali ini dari Muttsurini yang memegang taser. 

"Tidak mungkin! Kenapa kamu ada di sisi itu juga, Muttsurini !?" 

"... Akihisa, kamu tidak akan mengerti." 

Muttsurini menatapku dengan mata dendam. 

"... Rasa sakit tubuh ini dikutuk oleh darah kapan pun ada kesempatan bagus." 

Meskipun dia memang terlihat sopan, yang utama adalah dia akan mimisan setiap kali dia 
akan mencium seseorang. 

"Ah, aku mengerti. Jika kamu terlalu dekat, kamu akan menyentuh payudara seorang gadis, 
kan?" 

"... (Menggelengkan kepala dengan marah)" 

Muttsurini terus menyangkal dengan dirinya yang dulu biasa. Jika orang ini melakukan 
tindakan ini, pada dasarnya dia mengakuinya. 

"Kamu tidak perlu menyerah, Muttsurini. Kamu hanya perlu berkumpul dengan gadis yang 
berdada rata." 

"... Apakah kamu berbicara tentang Shimada?" 
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Sekarang bahkan pemikiran Muttsurini adalah bahwa 'berdada rata = Minami'. Saya tidak 
dapat membantu tetapi menganggap ini menyedihkan. 

"... Dia memiliki seseorang yang dia suka." 

"...Ah..." 

Kata-kata dan mata Muttsurini membuatku menjerit aneh. Jangan-jangan katakan hal-hal 
yang memalukan sekarang ... 

"T-tidak, bukankah ada orang lain?" 

"... Hideyoshi adalah teman." 

Ahh, ya, yah, Hideyoshi agak datar -- tidak! 

"Apa tidak ada orang lain selain Hideyoshi?" 

Muttsurini kemudian berpikir dengan cepat. 

Setelah itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata padaku, 

"... Akihisa." 

"Ya?" 

"... Pergi untuk adik Shimada adalah kejahatan." 

Saya berpikir bahwa otak Muttsurini berbahaya untuk berpikir seperti itu. 

"Serius. Kenapa kamu mengalami tunnel vision seperti itu--" 

"... Diam. Aku akan membunuhmu." 

Sementara saya fokus berbicara, Muttsurini menyerang saya dengan kelincahan dan taser 
di tangannya. A-aku ditakdirkan--! 

Tepat ketika saya selangkah lambat dalam reaksi saya, berpikir bahwa saya akan terkena 
Muttsurini. 

"Baiklah, bisakah aku mengganggumu sebentar, Muttsurini-kun?" 

"...!?" 

Suara seseorang bisa terdengar dari samping, dan tindakannya segera berhenti. 

"Phoaa!" 
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Menggunakan kesempatan langka itu, aku berguling untuk menghindari serangan itu. Itu 
sangat dekat. 

"Terima kasih telah membantu, Kudou-san. Kamu menyelamatkanku." 

"Tidak, tidak. Tidak banyak." 

Membantu saya di sini adalah musuh Muttsurini, Kudou Aiko-san dari kelas A. " 

"... Kudou Aiko, apa yang kamu lakukan di sini?" 

"Ahaha. Tidak banyak." 

Sementara Muttsurini melompat mundur dan dengan hati-hati menjaga dirinya, Kudou-san 
mengangkat dadanya, dan tertawa. 

"Yah, payudaraku sangat kecil, tahu?" 

"" ... "" 

Muttsurini dan saya tidak bisa berkata-kata. Ini benar-benar pengakuan yang meresahkan. 

"...Apa yang kamu coba katakan?" 

"Hm ... baiklah." 

Dia meletakkan jari di dagunya, dan berkicau, 

"Apakah Anda ingin merasakan budaya asing dengan saya?" 

"... Kehadiran kematian membayang ...!" 

Muttsurini berguling ke samping dalam kepanikannya, dan tepat di sampingnya ada 
bolpoin dan pisau lipat. 

"" "Cih." "" 

Juga, ada suara keras dari lidah yang berdecak di sekitar kita. Inkuisisi FFF tidak akan 
mengizinkan keberadaan pengkhianat. 

"... Kudou Aiko ... a-apa kau mencoba membunuhku ...?" 

"Tidak semua. Aku hanya bertanya-tanya apakah sudah waktunya kita setidaknya harus 
mengakhiri proposisi ketika kita pertama kali bertemu?" 

"...Apa maksudmu?" 

"Apakah Anda perlu bertanya?" 
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Sementara Muttsurini tetap waspada, Kudou-san mengambil satu langkah ke depan. 

"--Apakah kita punya pendidikan kesehatan praktis?" 

"... Niat membunuh ...!" 

Muttsurini menghindari serangan alat tulis yang jelas lebih berat dari yang terakhir kali. 

Sementara dia terus menjaga kewaspadaannya, Kudou-san kemudian melanjutkan dengan 
gembira, "Anda tidak perlu terlalu gugup, Muttsurini-kun. Saya berbeda dari Anda karena 
saya memiliki banyak pengalaman praktis." 

"... Ini benar-benar tidak bagus ...!" 

"Ahaha. Itu hanya pengalaman budaya biasa. Tidak perlu malu!" 

Muttsurini berbalik dan kabur, sementara Kudou-san terus mengejarnya. Nah ... jika itu 
Kudou-san, mungkin Muttsurini bisa melewati ini dengan aman tanpa mimisan. Nah, itu 
pengalaman yang sedikit menarik ... meskipun saya sangat iri sehingga saya ingin 
membunuhnya. 

"Yah, terserah. Melihat ini, Muttsurini akan memiliki pilihan untuk keluar darah karena 
mimisan atau dieksekusi oleh FFF Inquisition." 

Bagaimanapun, lebih baik melihat Muttsurini mundur dulu. 

"Nah, apa yang harus saya lakukan." 

"Dorong pohon ke bawah! Setelah kita selesai melakukannya, acara tidak mungkin 
dilanjutkan!" 

"Bawa semua gadis ke Pohon, tidak peduli kita harus mengemis atau berbohong kepada 
mereka!" 

Melihat ini, saya bisa menjatuhkan anti-event dan faksi yang tidak bermoral sekaligus. 

☆ 

"Yoshii !! Kaulah yang kebahagiaan adalah sesuatu yang aku benci lebih dari orang lain!" 

"Aku mungkin akan melompat dari gedung jika aku melihat idiot ini mencium Himeji !!" 

"Dengan kata lain, ini pembelaan yang tepat! Kami membunuhmu sah menurut hukum!" 

Ada orang berkerumun dari mana-mana. 

Tapi meski begitu, merepotkan untuk diremehkan. Aku telah melalui pertempuran seperti 
itu berkali-kali, dan aku tidak mungkin menunggu kematianku di sini! 
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"Penghalang foto!" 

Mengatakan ini, saya memancing foto tertentu. 

"Hah! Kamu memohon ampun menggunakan foto erotis?" 

"Kami mungkin juga akan mencari mereka setelah kami mengakhiri hidupmu ...!" 

Trio menyerang ke arahku -- Nakamura-kun, Yano-kun dan Mori-kun berhenti. Huh ... idiot! 

"Sepertinya kamu sudah memperhatikannya, Nakamura-kun, Mori-kun. Nyatanya, Yano-
kun ada di pihakku!" 

Di foto yang saya ambil adalah Yano-kun berpegangan tangan dengan seorang gadis. 

"Yano! Dasar bajingan ...!" 

"Aku salah tentangmu, mantan kamerad!" 

"T-tunggu! Ini kesalahpahaman! Aku tidak punya pacar! Lihat lebih dekat!" 

"Penjelasanmu bisa datang setelah kematianmu!" 

"Wooaahhh !!" 

Yano-kun dieksekusi dalam sekejap mata. Kerja bagus! Sekarang saya memiliki satu musuh 
yang harus dihadapi. 

"Tidak, tunggu, bukankah foto ini terlihat di-photoshop?" 

"Sialan! Yoshii, dasar brengsek! Kau menyuruh kami mematahkan sendi jari Yano, mengikat 
anggota tubuhnya dan menjatuhkan batu ke arahnya ... sungguh tercela ..." 

Izinkan saya mengatakan ini dulu, saya tidak meminta mereka sejauh ini. 

"T-bagaimanapun, sekarang adalah kesempatan!" 

Aku menyerang Mori-kun dan Nakamura-kun saat mereka goyah. 

Tapi meskipun itu 2 vs 1, mereka menjaga jarak dariku, waspada terhadapku, dan mereka 
berteriak kepada teman mereka di belakang mereka, "Hei, ayo bantu kami, kalian!" 

"Yoshii di sini! Semuanya, kelilingi dia!" 

Sepertinya mereka memberikan hadiah tinggi padaku dalam perang ini. Saya senang untuk 
ini, tetapi sekarang, situasi ini bukanlah sesuatu yang bisa membuat saya bahagia. 

"Eh, terserahlah. Lagipula aku sudah terbiasa dikelilingi." 
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Sementara bajingan berkerumun satu demi satu, saya melanjutkan untuk menyesuaikan 
posisi saya. Sambil memastikan saya tidak diserang dari belakang, saya memastikan bahwa 
musuh di belakang baris pertama tidak bisa menyerang. Saat ini, saya hanya perlu 
menunggu mereka mengungkapkan celah sebelum saya menyerang. 

"Dasar bajingan ...! Kamu mengelak!" 

"Kamu menghalangi! Enyahlah!" 

"Diam! Aku tidak punya alasan untuk bernafas lagi jika aku tidak secara pribadi 
mendapatkan bajingan ini !!" 

Sementara serangan datang pada saya, saya terus menghindari beberapa, menangkis yang 
lain, dan sesekali, melawan. Tidak ada perkembangan nyata, tetapi momen kecil ini tidak 
terlalu buruk bagi saya. 

Perubahan perkembangan adalah, 

--Zaza. 

Ada suara statis yang keluar dari speaker. Sepertinya Takahashi-sensei akan menyiarkan 
berita. Kali ini apa "Maaf untuk memberitahu semua orang, tapi kami sedang 
menyesuaikan sistem pemanggilan sekarang, jadi kami akan menerapkan bidang 
pemanggilan di seluruh sekolah. Semua monster yang dipanggil akan dapat 
menyentuh secara fisik, dan karena berbahaya, tolong jangan lakukan itu 
sembarangan--" 

"""Memanggil!""" 

Mereka memanggil tanpa ragu-ragu. Orang-orang ini tidak diragukan lagi bajingan, raja 
sampah. 

"Sekarang kamu sudah mati tidak peduli apa yang kamu lakukan sekarang, Yoshii !!" 

"Kami juga mengalami banyak perang pemanggilan!" 

"Jangan mengira kau satu-satunya yang memiliki keuntungan mengendalikan monster 
panggilmu!" 

Makhluk panggilan menyerangku dengan kecepatan yang melebihi manusia. Saya tidak 
berpikir ada orang lain selain Ironman yang mampu melawan monster yang dipanggil 
dengan tubuh fisiknya. 

Dalam hal itu-- 

"Benar! Aku akan membuatmu menyesal menantangku dengan monster yang dipanggil! 
Panggil!" 
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Aku juga hanya bisa melawan dengan monster yang dipanggil! 

"Ayo kita lakukan ini, bajingan !!" 

"" "Ambil ini !!" "" 

Musuh menyerang bersama dengan monster panggilan mereka. 

Dan mereka mengabaikan hewan panggilanku. 

"Apa ...!" 

"Mati!" 

"Gertakkan gigimu!" 

"Guh!" 

Para pemanggil dan binatang yang dipanggil menyerang langsung ke arahku. Ini buruk jika 
saya menjadi sasaran begitu banyak sekaligus ... 

"Sial!" 

Aku membiarkan monster panggilanku menyerang musuh sebelum aku dikepung, tapi 
monster panggilan mereka hanya menerima seranganku dan menyerang langsung ke 
arahku. 

"Terus?" 

Mereka mengabaikan serangan itu, dan mereka membidikku. 

Ini sangat buruk! Begitu banyak orang mengeroyok saya, dan mereka bermitra dengan 
makhluk panggilan sehingga mereka lebih kuat dan lebih cepat daripada manusia. Jika 
mereka akan menyerangku sekaligus, aku hanya bisa melupakan tentang mengendalikan 
Summoned Beast dan menyerang. Tapi monster panggilanku unik karena mereka akan 
merasakan sakit dari umpan baliknya. Jika saya meninggalkannya di sana dan 
membiarkannya diserang, saya tidak akan bisa fokus menghindar karena rasa sakitnya. 

Dengan kata lain, musuh hanya bisa fokus untuk menyerang saya, dan saya dalam kondisi 
di mana saya harus fokus untuk menghindari dan mengendalikan makhluk panggilan saya. 
Aku pernah ...! 

"Aku ceroboh ...! Orang-orang ini benar-benar berpikir--" 

"Pergi dan mati, Yoshii! Mati mati mati!" 

"Kami tidak peduli dengan binatang yang dipanggil atau apapun!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Aku benar-benar membencimu sampai mati!" 

"..." 

Saya rasa itulah hasilnya ketika mereka bertindak berdasarkan naluri mereka alih-alih 
berpikir. 

Yah, kesampingkan prosesnya, aku benar-benar terpojok sekarang. Apa yang saya lakukan 
sekarang...! 

Tepat saat aku mengertakkan gigi. 

"Aki!" 

Suara yang akrab dapat terdengar dari sisi lain tembok manusia. 

"!" 

Aku menunduk dalam sekejap mata. 

Di saat yang sama, makhluk yang dipanggil mengikuti orang-orang di sekitarku menghilang 
tanpa jejak. Apakah makhluk panggilan yang dipukul mundur menyebabkan gangguan 
yang membersihkan mereka semua? 

"Terima kasih. Kamu menyelamatkanku di sana, Minami!" 

"Hoho, tidak banyak." 

Begitu dia mengatakannya, dia menepuk kuncir kuda di bahunya. 

"Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih, undang saya ke Pohon itu." 

Apakah hanya saya, atau saya hanya mendengar sesuatu yang sangat luar biasa? 

"M-Minami, itu adalah ..." 

"Dasar bodoh. Apakah kamu ... benar-benar ingin aku mengatakan hal itu?" 

Saya tidak dapat berkata-kata. 

Jika kita pergi berdasarkan apa yang Minami katakan, itu artinya, bahwa ... dia ingin 
mengalami budaya dengan saya, atau sesuatu seperti itu. Sejak perang pemanggilan 
melawan tahun ketiga, dia kadang-kadang akan mengeluarkan kata-kata seperti bom. 

"E-ermm, Minami, yah, aku akan bermasalah." 

"Benarkah? Bukankah kepala sekolah baru saja mengatakannya? Itu hanya pengalaman 
budaya. Tidak ada bedanya dengan salam di Jerman tempat saya dibesarkan." 
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"Apa kau serius? Kalau begitu, Shimada, sebaiknya kau menyerah pada sampah itu dan ikut 
denganku, bagaimana?" 

"Aku selanjutnya!" 

"Hanya memikirkannya saja sudah cukup membuatku muntah." 

Sesuatu seperti menyapa saja sudah cukup untuk membuatmu muntah, huh? 

"Oke, Aki, ayo pergi." 

"T-tunggu, Minami, ini benar-benar buruk!" 

Minami meraih tanganku, dan aku mundur, mencoba mundur. 

Melihatku seperti ini, Minami terlihat terluka. 

"Aki ..." 

"Ma-maaf, Minami. Aku-aku tidak bisa menjelaskan ini padamu dengan baik .." 

"Tidak apa-apa. Aku tahu kamu akan diganggu oleh ini, Aki." 

"Minami ..." 

Yah, itu adalah pengalaman budaya dalam nama, dan meski aku sudah punya Himeji-san, 
kami tidak resmi pacaran. Namun saya merasa bahwa saya tidak dapat mengembangkan 
hubungan seperti itu dengan Minami, jadi meskipun peraturan menyatakan bahwa saya 
tidak dapat menolak, jika saya pergi kencan Natal dengan Minami, saya tidak tahu seperti 
apa. wajah saya harus menunjukkan. Tidak, saya tidak tahu apakah saya harus menolak 
atau menerima ini. 

Sepertinya Minami mengerti perasaanku saat dia melanjutkan, 

"Tapi baiklah, Aki. Ini yang kupikirkan." 

"Eh? Apa?" 

"Jika kamu begitu bermasalah--" 

"Oh baiklah." 

"--Saya pikir tidak apa-apa jika saya menjatuhkan Anda pada saat seperti itu." 
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Bukankah itu sudah kriminal !? 

"Jadi kubilang, Aki, tidur sebentar." 

"Ehh !! Bukankah keputusan itu sudah terlalu maskulin !?" 

Aku melompat mundur untuk menghindari pukulan yang Minami luncurkan ke arahku 
tanpa ragu-ragu. Pantas saja Minami begitu populer di kalangan gadis-gadis karena 
ketegasan dan mobilitasnya. 

Sulit bagiku untuk melawan Minami satu lawan satu, dan juga, kami bukan satu-satunya di 
sini. 

"S-semuanya, bantu aku melawan Minami!" 

"Hah !? Apa yang kamu katakan sekarang, kamu bajingan !?" 

"Siapa yang ingin membantumu sekarang?" 

Yang saya dapatkan untuk permohonan saya adalah tanggapan yang dingin. Namun, saya 
ingin semua orang tenang dan berpikir. 

"Jika Minami ingin menang sekarang, aku harus mengalami festival budaya dengannya." 

"""Bawa itu!"""' 

Terima kasih teman-teman! 

"Apa, Aki? Kamu benci bersamaku?" 

Melihatku, Minami menggembungkan pipinya dengan tidak senang. Aku benci Minami? Itu 
... 

"Bukan itu, Minami! Karena aku tidak membencimu, aku bermasalah!" 

"Eh ...?" 

Seperti yang dikatakan Minami, menurutku dia adalah gadis yang spesial. Namun saat ini, 
saya sudah memiliki seseorang yang saya pilih, jadi saya tidak bisa goyah dan menyerah 
pada Minami sekarang. Ini akan menjadi ketidakjujuran bagi Minami dan Himeji-san, dan 
aku tidak bisa membiarkan ini terjadi! 

"Karena aku tidak membencimu sehingga aku tidak bisa menjanjikan itu padamu. Kamu 
bisa mengerti kan, Minami?" 

"A-kalau begitu ... kurasa aku tidak punya pilihan .." 

Minami tersipu saat dia menundukkan kepalanya. 
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Dan kemudian, dia sekali lagi mengangkat kepalanya, berseri-seri saat dia berkata, 

"Kalau begitu, untuk memberimu kesempatan menemukan alasanmu, aku akan 

menjatuhkanmu dan membawamu ke pohon ♪" 

Bukan ini yang saya maksud. 

"Pokoknya, kalian! Jika kamu berani menghalangi, persiapkan dirimu!" 

Minami berdiri di depan teman-temanku yang berharga, dan menyipitkan matanya. 

Beberapa dari mereka melihat percakapan kami, tidak dapat menahan amarah 
(kecemburuan) di hati mereka, dan mereka dalam mode pertempuran. 

"Cih! Jangan meremehkan kami, Shimada!" 

"Kaulah yang harus bersiap!" 

"Usap bibirmu dan tunggu aku menciummu!" 

"Huh, aku baik-baik saja! Ayo!" 

Begitu Minami melihat bahwa semua orang tampak gelisah, dia mendengus, dan berkata, 

"Aku akan merobek anggota tubuhmu dan menggunakan dagingnya sebagai roti 
hamburger." 

"" "..." "" 

Mengapa para penjaga di sekitarku selalu memiliki kesalahpahaman yang parah tentang 
memasak? 

"Ada apa? Kamu tidak ikut?" 

Minami maju selangkah. 

Semua orang mundur selangkah, sepertinya kabur dari sini. Tidak boleh! Kami kehilangan 
momentum melawan pencipta masakan kegelapan yang berbeda dari Himeji-san. 

"S-semuanya, kita tidak bisa kalah dalam hal momentum! Kita bisa mengalahkannya 
dengan angka!" 

"Hohoho ... menangislah jika kamu takut, seperti gadis kecil." 

"Aku menemukanmu, onee-sama !!!" 

"NOOOO !!! Miharu !?" 
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Minami berteriak seperti gadis kecil saat melihat Shimizu-san melompat ke arahnya. Nah, 
dia baru saja menunjukkan kepada kita contoh buku teks. Kasus baterai buku teks. 

"Onee-sama, lakukan apa yang aku inginkan! Ikutlah dengan Miharu ke Pohon Natal! 
Cepatlah!" 

"B-bagaimana ...! Ini tidak mungkin! Aku memberimu cukup obat bius yang bisa 
melumpuhkan gajah dalam 2 detik!" 

Apa yang baru saja Anda buatkan dia minum? 

"Onee-sama, itu pasti karena keajaiban memang terjadi selama Malam Natal. Tepatnya, 
Miharu merasakan bahaya saat Miharu memasukkannya ke dalam mulut, dan 
meludahkannya!" 

"Uu ...! Jika aku meninggalkanmu sendirian seperti ini, pesta di rumah Aki akan ...! Baiklah, 
Miharu! Aku akan memasukkannya ke tenggorokanmu dan memastikan kamu tidak 
meludahkannya!" 

"Aku tidak menginginkannya kecuali mulut ke mulut!" 

Pertarungan antara Minami dan Shimizu-san secara bertahap menjadi pertandingan gulat 
berdarah panas. Saya mulai bertanya-tanya apakah orang biasa yang melihat mereka akan 
menganggap mereka sebagai pejuang daripada siswa sekolah menengah. 

"Aku mengerti, onee-sama! Aku akan melempar pria ini dan babi jelek itu ke pohon itu agar 
kamu tidak ingin mengadakan festival budaya dengan mereka, dan aku akan menunjukkan 
pemandangan yang tak tertahankan!" 

"Aku akan melemparkanmu ke pohon itu bersama orang-orang itu sebelum kamu bisa 
melakukannya." 

"Dengarkan semuanya! Di sini berbahaya, jadi kaburlah!" 

"""Tidak ada objek!""" 

Dan kami semua buru-buru kabur dari tempat itu untuk menghindari pertengkaran 
mereka. 

☆ 

Di zona aman jauh dari Pohon. 

"Akihisa!" 

"Ack, Yuuji ...! Kamu bajingan! Kamu masih hidup ...!" 
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Aku kebetulan bertemu Yuuji, yang berhasil bertahan hidup dan melarikan diri dari 
Kirishima-san. Sial, orang ini hidup seperti kecoa! 

"Dengarkan, Yuuji, jika kamu berani menghentikanku sekarang, aku akan membunuhmu di 
sini." 

"Tunggu, tenang, Akihisa. Dengarkan aku dulu!" 

Selagi aku mengambil posisi, Yuuji menggerakkan tangannya ke depanku dan 
menunjukkan tanda 'berhenti'. Eh? Jarang orang ini memohon belas kasihan sebelum saya. 

"Apa yang kamu rencanakan, Yuuji?" 

"Ngomong-ngomong, aku butuh bantuanmu." 

Tolong? Apa yang dikatakan idiot ini sekarang? 

"Apa kau tidak mencoba menyerangku sebagai bagian dari faksi anti-event? Ada apa 
dengan ini tiba-tiba ...?" 

"Tentu saja. Aku tidak ingin Himeji membenciku saat dia begitu bersemangat, dan lebih 
baik bagiku FFF mengarahkan kecemburuan mereka padamu." 

Yuuji sebenarnya menggunakan itu sebagai alasan. Aku bisa saja membantu, tapi sekarang 
aku merasa tidak ingin membantu setelah dia mengatakan itu. 

"Lalu, mengapa Anda ingin saya membantu sekarang?" 

"Ini tidak -- benar-benar tidak terduga, tetapi kekalahan saya lebih dari yang saya 
perkirakan, dan saya kurang dalam jumlah." 

"Hm? Apa maksudmu?" 

"Saya kehilangan 85% dari pasukan saya saat mencoba menghentikan Shouko." 

"Jadi itu berarti Kirishima-san pada dasarnya mengalahkan seluruh kelas sendirian ...?" 

Tidak peduli seberapa banyak mereka minoritas, seharusnya ada beberapa dari mereka. 
Dia menghilangkan begitu banyak dari mereka sendirian, sepertinya dia spartan atau 
semacamnya pada saat ini. 

"Saya memahami situasi Anda, tetapi Anda dan saya memiliki keinginan yang berbeda, 
bukan?" 

Aku dari golongan yang menginginkan acara ini terjadi, dan Yuuji menentangnya. 
Bagaimana cara membantunya. 
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Setelah mendengar kata-kataku, Yuuji memberitahuku seperti dia sedang mendidik anak 
kecil, "Saya katakan, Anda idiot. Pikirkanlah. Apa yang akan terjadi jika keinginan Anda 
terjadi? Dan apa yang akan Anda lakukan besok?" 

"Hm ...?" 

Sekarang dia mengatakan itu, saya tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi setelah 
besok. 

Saya harus bertahan berkat peraturan sekolah yang baru, tetapi melakukan pengalaman 
budaya itu di depan banyak orang seperti eksekusi publik. Juga, begitu itu terjadi, orang-
orang itu akan sangat cemburu sehingga mereka akan melakukan eksekusi publik selama 
sidang Inkuisisi FFF. 

"Eh ...?" 

Ngomong-ngomong, ini tidak hanya berlaku untuk kami yang pro-eventers, itu juga berlaku 
untuk sisanya. 

Siapapun akan merasa jijik harus mencium seseorang yang tidak ingin mereka lakukan, 
sehingga yang bahagia akan dibenci oleh orang lain mulai besok. Pada dasarnya inilah 
artinya menjadi gelisah. 

"Aneh ... setidaknya, Malam Suci ini harus dirayakan ..." 

Semua jenis pencahayaan ditempatkan di jalanan sejak sebulan lalu, dan anak-anak serta 
pasangan akan bersemangat tentang hal ini. Kegiatan semacam ini adalah Malam Suci yang 
sesungguhnya. 

Sekarang setelah saya sebutkan, kenyataan apa yang muncul di depan kita? 

Siswa terluka dan terjatuh. 

Dekorasi yang terjebak dalam gejolak dan rusak. 

Geraman dan dendam bergema di mana-mana. 

Mungkin... 

"Jika terus seperti ini, jika kita memikirkan apa yang menanti kita setelahnya, akan ada 
penderitaan untuk semua orang ...?" 

Begitu gumaman saya terdengar, 

"Itu benar. Kamu akhirnya menyadarinya, Yoshii-kun." 

Muncul di belakang Yuuji adalah yang kedua di tahun kita, Kubo-kun. 
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"Eh? Ini? Kenapa kamu di sini, Kubo-kun?" 

"Ada apa, Yoshii-kun? Kenapa kamu terlihat begitu kaget?" 

"Tidak, yah, aku kaget di sini. Kupikir kamu tidak akan tertarik dengan hal semacam ini, 
dan kamu tidak akan datang, Kubo-kun." 

Saat kami mengintip gadis-gadis itu sejak lama, Kubo-kun tidak akan berpartisipasi bahkan 
sampai akhir. Melihat kepribadiannya yang serius, dia mungkin tidak akan menyukai hal 
sepele seperti itu. 

"Benar bahwa saya tidak terlalu suka kegiatan semacam itu. Berdasarkan tradisi, itu harus 
dilakukan antara pihak-pihak yang berkeinginan, dan saya tidak terlalu nyaman dengan 
gaya liberalisme Eropa-Amerika yang liberal." 

"Kamu benar." 

"Tapi, aku tidak membuatnya menjadi mutlak." 

Kubo-kun menyenggol kacamatanya dengan jari tengah. 

"Begitu saya mengetahui seseorang yang saya suka terlibat dalam aktivitas seperti itu, saya 
tidak bisa mundur dan menonton." 

Apa yang sedang terjadi? Aku merasakan hawa dingin di punggungku saat Kubo-kun 
mengucapkan kata-kata ini. Apakah karena pemanas di gym rusak? 

"Kuharap kau tidak salah, Yoshii-kun. Aku tidak berniat berpartisipasi dalam festival 
budaya dengan orang itu." 

"Ah, begitu." 

Dia baru saja mengatakan itu. 

"Hanya saja aku tidak ingin melihat orang itu mencium orang lain lagi." 

"Begitu ... ya ...?" 

Kata-kata Kubo-kun terasa sangat aneh bagiku untuk beberapa alasan. 

... Sekali lagi, seperti ...? 

"Bahkan sekarang, saya memimpikan apa yang tidak bisa saya hentikan saat itu. Saya ingin 
melakukan yang terbaik untuk mencegah penyesalan lebih lanjut." 

"Begitu. Aku tidak begitu mengerti, tapi menurutku tidak apa-apa." 

Bagaimanapun, mari kita akhiri percakapan ini sekarang. Inilah yang dikatakan naluri saya. 
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"Ya, begitulah adanya. Sudah waktunya untuk mengakhiri acara bodoh ini, Akihisa." 

"Seperti yang Sakamoto-kun katakan, Yoshii-kun. Kami bertujuan untuk hal yang sama. 
Maukah kamu membantu kami?" 

Sekarang mereka menyebutkannya, itu benar-benar masalahnya. Jika kita bertiga bisa 
bekerja sama dan mengakhiri aktivitas ini, itu akan menjadi hasil terbaik bagi kita. 

"Baiklah, ayo lakukan ini, Yuuji, Kubo-kun!" 

"Baiklah! Ayo kita tebang Pohon itu dan akhiri kejahatan ini!" 

"Kita akan bekerja sama untuk mencapai tujuan kita, Yoshii-kun." 

"Benar!" 

Kita harus mengakhiri acara ini yang akan membuat semua peserta sangat tidak senang di 
sini! 

"Aku tidak akan membiarkanmu! --Summon!" 

"" "!?" "" 

Dengan bayangan tiba-tiba muncul, kami masuk ke posisi pertempuran. 

""Memanggil!"" 

Yuuji, dan Kubo-kun kemudian mulai memanggil monster panggilan mereka untuk 
melawan penyusup. 

2-D, Tamano Miki, Fisika, 92 poin 

Vs 

2-F, Yoshii Akihisa, Fisika, 88 poin. 

+ 

2-F, Sakamoto Yuuji, Fisika, 269 poin. 

+ 

2-A Kubo Toshimitsu, Fisika, 353 poin. 

 

Tamano-san lawan dari kelas D? Dia lawan yang berbahaya dalam banyak hal ... tapi 
dengan level poin ini, tidak masalah! 
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"Maaf, Tamano-san, tapi aku akan mengakhiri quickk ini." 

Saat monster panggilan Tamano-san muncul, aku membiarkan monster panggilanku 
menyerang dan menyerang. Dia mencoba membiarkannya mempertahankan dirinya 
sendiri, tapi masih banyak celah di pertahanan itu, dan seranganku berhasil menembus 
tanpa banyak kesulitan, mengenai tubuh utama. 

2-D, Tamano Miki, Fisika, 4 poin 

Vs 

2-F, Yoshii Akihisa, Fisika, 88 poin. 

Sekarang angkanya telah diperbarui, monster panggilan Tamano-san sedang sekarat. Dia 
tidak bisa terlalu banyak menggunakan kekuatan anak-anak sekarang. 

Tapi meski begitu. 

"Ini belum selesai!" 

Tamano-san terus mengendalikan monster panggilannya sambil tidak menunjukkan tanda-
tanda menyerah. 

Karena dia kurang kekuatan, binatang itu hanya bergoyang setiap kali dia mengangkat 
senjatanya. Saya menduga bahwa dia lebih mungkin menghancurkan diri sendiri daripada 
saya mengalahkannya karena dia begitu lemah sekarang. 

"Saya tidak akan setuju untuk menebang Pohon!" 

Namun meski begitu, Tamano-san tetap putus asa berdiri di depan kami. 

"Tamano-san, kenapa kamu harus ...?" 

Aku hanya berkata tanpa berpikir. 

Ada Kubo-kun, peringkat kedua di tahun kita dengan makhluk panggilan yang kuat. 

Ada Yuuji dengan refleks luar biasa, ahli dalam bertarung dan skor tinggi. 

Dan di sanalah aku, inspektur hukuman yang kendali atas binatang yang dipanggil selalu 
menempatkanku dalam keuntungan. 

Kami bertiga versus Tamano-san sendiri. Agak kasar bagiku untuk mengatakan ini, tapi -- 
dia terlalu lemah. 

Namun demikian, Tamano-san terus mencoba dan berdiri, dan saya agak menghormatinya 
untuk ini. 
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"Sudah menyerah, Tamano-san! Jika kamu terus begini, kami akan melakukan beberapa 
tindakan langsung bahkan jika kamu perempuan" 

Sementara aku mencoba membujuknya untuk mundur, melihat bagaimana dia sekarang, 
aku menduga bahkan jika monster panggilannya dipukuli, dia akan menyerang kita. Jika itu 
benar-benar terjadi, kita harus melakukan sesuatu yang sesuai terhadapnya, tetapi saya 
benar-benar tidak ingin melakukannya jika saya bisa. Tolong, mundur ...! 

"Aku tidak bisa ... menyerah ...!" 

Mengapa keinginan tulus saya tidak dapat mencapai dia? Tamano-san menyeret 
summoned beastnya yang sekarat dan menyerang kami dengan kekuatannya yang lemah 
dan feminin. 

"Karena, Pohon itu, adalah lambang harapan ...! Itu sesuatu yang penting bagi semua orang 
...!" 

"T-Tamano-san ..." 

"Aku tidak akan mengaku kalah sampai Aki-chan, Sakamoto-kun dan Kubo-kun mencapai 
Pohon itu ...!" 

"Yuuji, Kubo-kun, ayo lakukan ini!" 

"Kita mulai!" 

"Maaf, Tamano-san." 

"Ahh! Makhluk panggilanku! Makhluk panggilanku -- pwehh !?" 

Yuuji dan Kubo-kun mengalahkan monster panggilan Tamano-san, sementara aku 
melanjutkan mengikat Tamano-san dengan selotip dan kabel dengan hati-hati. Fiuh ... dia 
masih gadis yang berbahaya seperti sebelumnya ... 

"Nmm! Mhmmm !!!?" 

Sambil menjepit Tamano-san sambil terus berjuang dengan tangannya, aku mencari Yuuji. 

Yuuji menoleh ke arahku, berkata sambil tersenyum, 

"Aku benar-benar ingin menggunakanmu sebagai korban, atau setidaknya umpan. Kubo 
dan aku kemudian akan menggunakan binatang panggilan untuk menghancurkan Pohon." 

"Yuuji, aku tidak bisa menerima ide ini." 

Dengan asumsi bahwa bahkan Kubo-kun dan Yuuji mampu merobohkan Pohon, saya akan 
dikelilingi oleh sekelompok orang yang marah dan berbahaya, dan peluang saya untuk 
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bertahan hidup mungkin nol. Bahkan jika saya melakukan sesuatu sebelumnya untuk 
memastikan keselamatan saya, setelah idiot ini mencapai tujuannya, dia pasti tidak akan 
menyelamatkan saya setelah ini. 

"Ah, aku mengerti. Jadi itu sebabnya aku sedikit mengubah rencananya." 

"Eh?" 

Yuuji langsung menjawabku. Tidak baik. Ada sesuatu yang buruk dalam hal ini! 

Tepat ketika saya memikirkan ini dan merencanakan pelarian saya, 

"HENTIKAN, AKIHISA !! KAMU MENGIKAT TAMANO DAN INGIN MENCiumnya 
SEKARANG !!" 

"YUUJI ANDA BASTARDDDD !!!" 

Teriakan menjijikkan dari Yuuji menggema di gym. I-ini buruk! 

"Hm? Yoshii-kun? Mau pergi kemana sekarang?" 

"L-lepaskan aku, Kubo-kun! Jika aku tidak terburu-buru sekarang!" 

"Bagus, Kubo! Jangan biarkan dia lolos!" 

"??? Aku tidak begitu mengerti ..." 

Kubo-kun memiringkan kepalanya dengan bingung. Saat ini, aku sangat benci betapa 
bodohnya dia karena tidak bisa memahami keseriusan situasi ini. 

Saat ini, 

"A ~~~~ ki ~~~~ hi ~~~~ sa ~~~~ kun ~~~~?" 

Aku bisa mendengar suara menakutkan yang sepertinya datang dari bawah tanah. Oh 
sayang sayang! 

"Hai-Himeji-san, kamu ..." 

"Ya, saya di sini. Saya pikir sudah waktunya Anda mencari saya, jadi saya berada di gym 
cukup lama." 

"Ah, ahahaha. Itu, kebetulan sekali ..." 

"Ya itu." 

Himeji-san tersenyum. 
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"Ngomong-ngomong, Akihisa-kun." 

"Y-ya?" 

"Aku baru saja mendengar beberapa hal aneh barusan. Ada apa?" 

Senyuman tidak pernah hilang dari wajah Himeji-san saat dia menanyakan ini padaku. 

I-ini sangat buruk! Jika saya tidak melakukan apa pun untuk menyelamatkan diri saya 
sekarang! 

"... Yah, itu bercanda, Akihiksa-kun. Apa pun yang terjadi, aku tahu kamu orang seperti apa, 
jadi kemungkinan besar itu adalah kesalahan ..." 

"Yuuji, bajingan! Bertanggung jawab dan jadilah perisaiku!" 

"Hei, Akihisa! Berhenti menggunakan aku sebagai tameng sekarang!" 

"H-hentikan, Yoshii-kun, Sakamoto-kun! Ini bukan waktunya kalian berdua bertengkar 
sekarang ..." 

Aku berdiri di belakang Yuuji, menggunakan dia sebagai tameng, dan Yuuji meraihku, 
mencoba mendorongku ke lantai; sebagai hasilnya kami berguling-guling. Saat ini, Kubo-
kun, mencoba menghentikan kami sekarang, menjadi kusut ... 

"""Wow!""" 

Dan kami bertiga akhirnya berguling-guling. 

"Owwww ..." 

"Aduh..." 

"Ow ..." 

Kami bertiga membersihkan diri kami sendiri dan berdiri di tempat kami berada. 

Pada waktu bersamaan. 

"" "..." "" 

Orang-orang di sekitar kami mengawasi kami dalam diam. I-ini ...? 

"A-aku bilang, Yuuji, Kubo-kun ... kenapa semua orang nampaknya menatap kita dengan 
menyedihkan?" 

"A-siapa yang tahu? Aku tidak tahu ..." 
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"Yoshii-kun, Sakamoto-kun, sulit bagiku untuk mengatakan momen ini ... tapi kita berguling 
ke Pohon bersama ..." 

"" Aku tidak bisa mendengarmu (sama sekali) !! "" 

"Yoshii Akihisa-kun dan Sakamoto Yuuji-kun dari kelas 2-F dan Kubo Yoshimitsu 
dari kelas 2-A telah tiba di bawah Mistletoe. Dua dari mereka harus melaksanakan 
pengalaman itu." 

Suara tidak simpatik Takahashi-sensei bisa terdengar. 

"I-Orang-orang itu ... Kupikir mereka biasanya bermain-main di sana-sini. Seperti yang 
kuduga ..." 

"Dan mereka bertiga ... mereka putus asa ..." 

"Cih! Jangan lihat ke sana. Mata kita akan membusuk!" 

Ada pandangan merendahkan dari teman-teman di sekitar kita. 

Saya tidak mau mengakuinya ... saya pikir saya tidak mau ... tapi saya harus ...! Kami berada 
di bawah Pohon sekarang ...! 

"Uu ... kita tidak punya pilihan lain, tapi itu aturannya. Kubo-kun dan Yuuji, kalian berdua 
mencapai Pohon itu sedikit lebih awal dariku, jadi kalian berdua bisa merasakan budaya 
bersama." 

"Ya. Aturan adalah aturan, jadi ambillah seperti laki-laki. Kalian berdua bisa berciuman 
bersama karena kamu mencapai lebih awal dariku, Akihisa dan Kubo." 

"Ah, tidak, aku minta maaf, kalian berdua, tapi kalian berdua yang pertama 
menghubunginya, Yoshii-kun dan Sakamoto-kun, dan aku terlibat untuk memutuskan 
kalian berdua ... Maafkan aku." 

Kami bertiga memiliki 3 penjelasan berbeda. Apa yang mereka berdua katakan? Aku yang 
terakhir disana, kan? 

"Itu salah! Aku jelas melihat Yuuji dan Kubo meraih lebih dulu! Kalian berdua bisa 
berciuman dan jangan melibatkanku. Itu keputusan yang tepat!" 

"Diam, Akihisa! Kataku, Kubo! Kamu berhubungan baik dengan Akihisa, kan? Sekarang 
semua orang kecuali Akihisa bisa bahagia sekarang, bukan?" 

"Maaf, Sakamoto-kun. Permintaan sok seperti itu bertentangan dengan keyakinanku. Kamu 
dan Yoshii-kun yang mencapai lebih dulu ... maafkan aku." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Keputusan sudah dibuat. Yoshii Akihisa-kun dan Sakamoto Yuuji-kun dari kelas 2-F, 
lanjutkan dengan pengalaman budaya secepat mungkin." 

"" NOOOOOOO !! "" 

"Tolong tentukan ulang ini! Ini pasti Yuuji dan Kubo-kun!" 

"Jangan bercanda, Akihisa! Kamu pernah dicium Takashiro sekali, jadi tidak masalah 
bagimu untuk mengambil yang kedua! Menyerah sekarang!" 

"Menurutku kita harus meminta Aki-chan, Sakamoto-kun dan Kubo-kun bergiliran!" 

"Tamano-san !?" 

"Bagaimana caramu melepaskan diri dari simpul kokoh itu !?" 

"Aku berhasil menerobos dengan kekerasan, tapi jangan khawatir tentang detail sekecil itu. 
Lebih penting lagi, cepatlah! Jika kamu pikir kamu akan malu karena kalian berdua, ayo 
minta Aki-chan berdandan seperti itu. seorang gadis lagi, oke? Atau lebih tepatnya, mari 
kita lakukan! " 

"Peringatan kedua sudah berakhir. Sudah ditentukan bahwa para pihak tidak 
berniat melakukannya, sehingga para guru akan secara paksa melanjutkannya." 

"" KAMI TIDAK INGIN THIISSS !! "" 

"Yoshii-kun, Sakamoto-kun, aku tidak punya dendam padamu ... tapi mari kita bersihkan 
kebencian karena dipermainkan olehmu selama setahun penuh!" 

"Fuse-sensei, kebencianmu benar-benar terlihat ..." 

Para guru memanggil hewan panggilan mereka untuk melanjutkannya, dan mereka 
mendekati kami. I-orang-orang ini ...! 

"Sialan! Sepertinya kita hanya bisa maju sekarang! Aku tidak peduli apakah mereka guru 
atau bukan, aku ingin mengirim mereka terbang dan terus hidup!" 

"Kata yang bagus, Yuuji! Begitulah! Tidak bisakah kita menghancurkan pohon itu dan yang 
lainnya untuk menghentikan aktivitas biadab ini !?" 

Kami melanjutkan untuk masuk ke posisi pertempuran. 

"Aki-chan! Kamu tidak bisa malu sekarang! Kamu harus menerima ini dengan sepenuh hati 
agar tubuh dan pikiranmu bahagia!" 
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Pada saat yang sama, Tamano-san, yang berhasil melepaskan diri dari kekangan itu melalui 
keberuntungan yang diberikan Tuhan atau semacamnya, menyerang kami melalui gerakan 
manusia super. 

"Ah! Tunggu! Jika kedua idiot itu akan berciuman, bukankah itu berarti Kubo-kun 
ditinggalkan sendirian? Dia di bawah Pohon sekarang, jadi itu artinya aku bisa naik dan 
menciumnya! Nakabayashi Hiromi, serang!" 

"Hei, lihat! Seorang gadis berlari menuju Pohon!" 

"Apa katamu !? Jadi itu artinya jika kita pergi sekarang!" 

"Minggir! Aku dulu!" 

"Tidak, aku!" 

Dan sekelompok idiot mulai menyerang setelah Nakabayashi-san. 

Adapun apa yang terjadi setelah itu, saya tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata yang 
saya tahu. 

Hanya satu orang, Hideyoshi, yang tidak pernah berpartisipasi karena merasakan bahaya, 
menatap wajah kami setelah semuanya selesai, berkata, "A-aku akan mengatakan, tidak 
peduli apa yang terjadi pada kalian, aku akan memperlakukan kalian sebagai teman." 

Senyuman kaku dari kirinya sangat membekas dalam diriku 

☆ 

"--Jadi dengan kata lain, Pohon itu dihancurkan dari pangkalan itu sendiri, dan gym sebagian 
hancur. Selain itu, acara itu berakhir ketika para guru dimobilisasi untuk menghentikan para 
siswa yang kerusuhan, dengan kelas F menjadi pusat dari semuanya. . " 

"Begitu. Kerja bagus di sana, Takahashi-sensei." 

"Tidak, itu adalah hasil yang diharapkan. Tidak terlalu sulit, tetapi yang lebih penting, kepala 
sekolah." 

"Hm? Ada apa?" 

"Bagaimana kita akan menangani mereka?" 

"Ah, ya. Kita tidak bisa melepaskan mereka semudah itu." 

"Kepala Sekolah, senyummu yang dalam itu?" 
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"Bukan apa-apa. Biasanya, aku akan menangguhkan mereka, tapi kebetulan liburan Musim 
Dingin akan segera dimulai." 

"Kurasa. Kita tidak bisa menangguhkan mereka selama liburan Musim Dingin." 

"Yah, kita tidak punya pilihan. Sebagai gantinya, hukumannya adalah 'mereka harus datang 
ke sekolah selama liburan Musim Dingin'." 

"...Apakah begitu?" 

"Apakah ada masalah?" 

"Tidak. Saya rasa saya memiliki pemahaman kasar tentang mengapa Anda 
menyelenggarakan acara tersebut, Kepala Sekolah." 

"Apa yang kamu katakan sekarang? Saya hanya melakukan ini agar para siswa dapat 
menikmati diri mereka sendiri dengan bahagia." 

"Dulu, kamu pernah menggerutu dengan mengatakan 'Siswa tahun kedua itu, terutama 
siswa kelas F, memiliki lebih banyak perang pemanggilan daripada yang kubayangkan. Itu 
mengakibatkan waktu pelajaran yang tidak cukup untuk mereka'." 

"Saya tidak ingat itu." 

"Kalau begitu aku akan membiarkannya seperti itu." 

 

Bukankah itu sudah kriminal !? 

"Jadi kubilang, Aki, tidur sebentar." 

"Ehh !! Bukankah keputusan itu sudah terlalu maskulin !?" 

Aku melompat mundur untuk menghindari pukulan yang Minami luncurkan ke arahku 
tanpa ragu-ragu. Pantas saja Minami begitu populer di kalangan gadis-gadis karena 
ketegasan dan mobilitasnya. 

Sulit bagiku untuk melawan Minami satu lawan satu, dan juga, kami bukan satu-satunya di 
sini. 

"S-semuanya, bantu aku melawan Minami!" 

"Hah !? Apa yang kamu katakan sekarang, kamu bajingan !?" 

"Siapa yang ingin membantumu sekarang?" 
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Yang saya dapatkan untuk permohonan saya adalah tanggapan yang dingin. Namun, saya 
ingin semua orang tenang dan berpikir. 

"Jika Minami ingin menang sekarang, aku harus mengalami festival budaya dengannya." 

"""Bawa itu!"""' 

Terima kasih teman-teman! 

"Apa, Aki? Kamu benci bersamaku?" 

Melihatku, Minami menggembungkan pipinya dengan tidak senang. Aku benci Minami? Itu 
... 

"Bukan itu, Minami! Karena aku tidak membencimu, aku bermasalah!" 

"Eh ...?" 

Seperti yang dikatakan Minami, menurutku dia adalah gadis yang spesial. Namun saat ini, 
saya sudah memiliki seseorang yang saya pilih, jadi saya tidak bisa goyah dan menyerah 
pada Minami sekarang. Ini akan menjadi ketidakjujuran bagi Minami dan Himeji-san, dan 
aku tidak bisa membiarkan ini terjadi! 

"Karena aku tidak membencimu sehingga aku tidak bisa menjanjikan itu padamu. Kamu 
bisa mengerti kan, Minami?" 

"A-kalau begitu ... kurasa aku tidak punya pilihan .." 

Minami tersipu saat dia menundukkan kepalanya. 

Dan kemudian, dia sekali lagi mengangkat kepalanya, berseri-seri saat dia berkata, "Kalau 
begitu, untuk memberimu kesempatan menemukan alasanmu, aku akan menjatuhkanmu 

dan membawamu ke pohon ♪" 

Bukan ini yang saya maksud. 

"Pokoknya, kalian! Jika kamu berani menghalangi, persiapkan dirimu!" 

Minami berdiri di depan teman-temanku yang berharga, dan menyipitkan matanya. 

Beberapa dari mereka melihat percakapan kami, tidak dapat menahan amarah 
(kecemburuan) di hati mereka, dan mereka dalam mode pertempuran. 

"Cih! Jangan meremehkan kami, Shimada!" 

"Kaulah yang harus bersiap!" 

"Usap bibirmu dan tunggu aku menciummu!" 
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"Huh, aku baik-baik saja! Ayo!" 

Begitu Minami melihat bahwa semua orang tampak gelisah, dia mendengus, dan berkata, 
"Aku akan merobek anggota tubuhmu dan menggunakan dagingnya sebagai roti 
hamburger." 

"" "..." "" 

Mengapa para penjaga di sekitarku selalu memiliki kesalahpahaman yang parah tentang 
memasak? 

"Ada apa? Kamu tidak ikut?" 

Minami maju selangkah. 

Semua orang mundur selangkah, sepertinya kabur dari sini. Tidak boleh! Kami kehilangan 
momentum melawan pencipta masakan kegelapan yang berbeda dari Himeji-san. 

"S-semuanya, kita tidak bisa kalah dalam hal momentum! Kita bisa mengalahkannya 
dengan angka!" 

"Hohoho ... menangislah jika kamu takut, seperti gadis kecil." 

"Aku menemukanmu, onee-sama !!!" 

"NOOOO !!! Miharu !?" 

Minami berteriak seperti gadis kecil saat melihat Shimizu-san melompat ke arahnya. Nah, 
dia baru saja menunjukkan kepada kita contoh buku teks. Kasus baterai buku teks. 

"Onee-sama, lakukan apa yang aku inginkan! Ikutlah dengan Miharu ke Pohon Natal! 
Cepatlah!" 

"B-bagaimana ...! Ini tidak mungkin! Aku memberimu cukup obat bius yang bisa 
melumpuhkan gajah dalam 2 detik!" 

Apa yang baru saja Anda buatkan dia minum? 

"Onee-sama, itu pasti karena keajaiban memang terjadi selama Malam Natal. Tepatnya, 
Miharu merasakan bahaya saat Miharu memasukkannya ke dalam mulut, dan 
meludahkannya!" 

"Uu ...! Jika aku meninggalkanmu sendirian seperti ini, pesta di rumah Aki akan ...! Baiklah, 
Miharu! Aku akan memasukkannya ke tenggorokanmu dan memastikan kamu tidak 
meludahkannya!" 

"Aku tidak menginginkannya kecuali mulut ke mulut!" 
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Pertarungan antara Minami dan Shimizu-san secara bertahap menjadi pertandingan gulat 
berdarah panas. Saya mulai bertanya-tanya apakah orang biasa yang melihat mereka akan 
menganggap mereka sebagai pejuang daripada siswa sekolah menengah. 

"Aku mengerti, onee-sama! Aku akan melempar pria ini dan babi jelek itu ke pohon itu agar 
kamu tidak ingin mengadakan festival budaya dengan mereka, dan aku akan menunjukkan 
pemandangan yang tak tertahankan!" 

"Aku akan melemparkanmu ke pohon itu bersama orang-orang itu sebelum kamu bisa 
melakukannya." 

"Dengarkan semuanya! Di sini berbahaya, jadi kaburlah!" 

"""Tidak ada objek!""" 

Dan kami semua buru-buru kabur dari tempat itu untuk menghindari pertengkaran 
mereka. 

☆ 

Di zona aman jauh dari Pohon. 

"Akihisa!" 

"Ack, Yuuji ...! Kamu bajingan! Kamu masih hidup ...!" 

Aku kebetulan bertemu Yuuji, yang berhasil bertahan hidup dan melarikan diri dari 
Kirishima-san. Sial, orang ini hidup seperti kecoa! 

"Dengarkan, Yuuji, jika kamu berani menghentikanku sekarang, aku akan membunuhmu di 
sini." 

"Tunggu, tenang, Akihisa. Dengarkan aku dulu!" 

Selagi aku mengambil posisi, Yuuji menggerakkan tangannya ke depanku dan 
menunjukkan tanda 'berhenti'. Eh? Jarang orang ini memohon belas kasihan sebelum saya. 

"Apa yang kamu rencanakan, Yuuji?" 

"Ngomong-ngomong, aku butuh bantuanmu." 

Tolong? Apa yang dikatakan idiot ini sekarang? 

"Apa kau tidak mencoba menyerangku sebagai bagian dari faksi anti-event? Ada apa 
dengan ini tiba-tiba ...?" 
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"Tentu saja. Aku tidak ingin Himeji membenciku saat dia begitu bersemangat, dan lebih 
baik bagiku FFF mengarahkan kecemburuan mereka padamu." 

Yuuji sebenarnya menggunakan itu sebagai alasan. Aku bisa saja membantu, tapi sekarang 
aku merasa tidak ingin membantu setelah dia mengatakan itu. 

"Lalu, mengapa Anda ingin saya membantu sekarang?" 

"Ini tidak -- benar-benar tidak terduga, tetapi kekalahan saya lebih dari yang saya 
perkirakan, dan saya kurang dalam jumlah." 

"Hm? Apa maksudmu?" 

"Saya kehilangan 85% dari pasukan saya saat mencoba menghentikan Shouko." 

"Jadi itu berarti Kirishima-san pada dasarnya mengalahkan seluruh kelas sendirian ...?" 

Tidak peduli seberapa banyak mereka minoritas, seharusnya ada beberapa dari mereka. 
Dia menghilangkan begitu banyak dari mereka sendirian, sepertinya dia spartan atau 
semacamnya pada saat ini. 

"Saya memahami situasi Anda, tetapi Anda dan saya memiliki keinginan yang berbeda, 
bukan?" 

Aku dari golongan yang menginginkan acara ini terjadi, dan Yuuji menentangnya. 
Bagaimana cara membantunya. 

Setelah mendengar kata-kataku, Yuuji memberitahuku seperti dia sedang mendidik anak 
kecil, "Saya katakan, Anda idiot. Pikirkanlah. Apa yang akan terjadi jika keinginan Anda 
terjadi? Dan apa yang akan Anda lakukan besok?" 

"Hm ...?" 

Sekarang dia mengatakan itu, saya tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi setelah 
besok. 

Saya harus bertahan berkat peraturan sekolah yang baru, tetapi melakukan pengalaman 
budaya itu di depan banyak orang seperti eksekusi publik. Juga, begitu itu terjadi, orang-
orang itu akan sangat cemburu sehingga mereka akan melakukan eksekusi publik selama 
sidang Inkuisisi FFF. 

"Eh ...?" 

Ngomong-ngomong, ini tidak hanya berlaku untuk kami yang pro-eventers, itu juga berlaku 
untuk sisanya. 
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Siapapun akan merasa jijik harus mencium seseorang yang tidak ingin mereka lakukan, 
sehingga yang bahagia akan dibenci oleh orang lain mulai besok. Pada dasarnya inilah 
artinya menjadi gelisah. 

"Aneh ... setidaknya, Malam Suci ini harus dirayakan ..." 

Semua jenis pencahayaan ditempatkan di jalanan sejak sebulan lalu, dan anak-anak serta 
pasangan akan bersemangat tentang hal ini. Kegiatan semacam ini adalah Malam Suci yang 
sesungguhnya. 

Sekarang setelah saya sebutkan, kenyataan apa yang muncul di depan kita? 

Siswa terluka dan terjatuh. 

Dekorasi yang terjebak dalam gejolak dan rusak. 

Geraman dan dendam bergema di mana-mana. 

Mungkin... 

"Jika terus seperti ini, jika kita memikirkan apa yang menanti kita setelahnya, akan ada 
penderitaan untuk semua orang ...?" 

Begitu gumaman saya terdengar, 

"Itu benar. Kamu akhirnya menyadarinya, Yoshii-kun." 

Muncul di belakang Yuuji adalah yang kedua di tahun kita, Kubo-kun. 

"Eh? Ini? Kenapa kamu di sini, Kubo-kun?" 

"Ada apa, Yoshii-kun? Kenapa kamu terlihat begitu kaget?" 

"Tidak, yah, aku kaget di sini. Kupikir kamu tidak akan tertarik dengan hal semacam ini, 
dan kamu tidak akan datang, Kubo-kun." 

Saat kami mengintip gadis-gadis itu sejak lama, Kubo-kun tidak akan berpartisipasi bahkan 
sampai akhir. Melihat kepribadiannya yang serius, dia mungkin tidak akan menyukai hal 
sepele seperti itu. 

"Benar bahwa saya tidak terlalu suka kegiatan semacam itu. Berdasarkan tradisi, itu harus 
dilakukan antara pihak-pihak yang berkeinginan, dan saya tidak terlalu nyaman dengan 
gaya liberalisme Eropa-Amerika yang liberal." 

"Kamu benar." 

"Tapi, aku tidak membuatnya menjadi mutlak." 
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Kubo-kun menyenggol kacamatanya dengan jari tengah. 

"Begitu saya mengetahui seseorang yang saya suka terlibat dalam aktivitas seperti itu, saya 
tidak bisa mundur dan menonton." 

Apa yang sedang terjadi? Aku merasakan hawa dingin di punggungku saat Kubo-kun 
mengucapkan kata-kata ini. Apakah karena pemanas di gym rusak? 

"Kuharap kau tidak salah, Yoshii-kun. Aku tidak berniat berpartisipasi dalam festival 
budaya dengan orang itu." 

"Ah, begitu." 

Dia baru saja mengatakan itu. 

"Hanya saja aku tidak ingin melihat orang itu mencium orang lain lagi." 

"Begitu ... ya ...?" 

Kata-kata Kubo-kun terasa sangat aneh bagiku untuk beberapa alasan. 

... Sekali lagi, seperti ...? 

"Bahkan sekarang, saya memimpikan apa yang tidak bisa saya hentikan saat itu. Saya ingin 
melakukan yang terbaik untuk mencegah penyesalan lebih lanjut." 

"Begitu. Aku tidak begitu mengerti, tapi menurutku tidak apa-apa." 

Bagaimanapun, mari kita akhiri percakapan ini sekarang. Inilah yang dikatakan naluri saya. 

"Ya, begitulah adanya. Sudah waktunya untuk mengakhiri acara bodoh ini, Akihisa." 

"Seperti yang Sakamoto-kun katakan, Yoshii-kun. Kami bertujuan untuk hal yang sama. 
Maukah kamu membantu kami?" 

Sekarang mereka menyebutkannya, itu benar-benar masalahnya. Jika kita bertiga bisa 
bekerja sama dan mengakhiri aktivitas ini, itu akan menjadi hasil terbaik bagi kita. 

"Baiklah, ayo lakukan ini, Yuuji, Kubo-kun!" 

"Baiklah! Ayo kita tebang Pohon itu dan akhiri kejahatan ini!" 

"Kita akan bekerja sama untuk mencapai tujuan kita, Yoshii-kun." 

"Benar!" 

Kita harus mengakhiri acara ini yang akan membuat semua peserta sangat tidak senang di 
sini! 
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"Aku tidak akan membiarkanmu! --Summon!" 

"" "!?" "" 

Dengan bayangan tiba-tiba muncul, kami masuk ke posisi pertempuran. 

""Memanggil!"" 

Yuuji, dan Kubo-kun kemudian mulai memanggil monster panggilan mereka untuk 
melawan penyusup. 

2-D, Tamano Miki, Fisika, 92 poin 

Vs 

2-F, Yoshii Akihisa, Fisika, 88 poin. 

+ 

2-F, Sakamoto Yuuji, Fisika, 269 poin. 

+ 

2-A Kubo Toshimitsu, Fisika, 353 poin. 

 

Tamano-san lawan dari kelas D? Dia lawan yang berbahaya dalam banyak hal ... tapi 
dengan level poin ini, tidak masalah! 

"Maaf, Tamano-san, tapi aku akan mengakhiri quickk ini." 

Saat monster panggilan Tamano-san muncul, aku membiarkan monster panggilanku 
menyerang dan menyerang. Dia mencoba membiarkannya mempertahankan dirinya 
sendiri, tapi masih banyak celah di pertahanan itu, dan seranganku berhasil menembus 
tanpa banyak kesulitan, mengenai tubuh utama. 

2-D, Tamano Miki, Fisika, 4 poin 

Vs 

2-F, Yoshii Akihisa, Fisika, 88 poin. 

Sekarang angkanya telah diperbarui, monster panggilan Tamano-san sedang sekarat. Dia 
tidak bisa terlalu banyak menggunakan kekuatan anak-anak sekarang. 

Tapi meski begitu. 
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"Ini belum selesai!" 

Tamano-san terus mengendalikan monster panggilannya sambil tidak menunjukkan tanda-
tanda menyerah. 

Karena dia kurang kekuatan, binatang itu hanya bergoyang setiap kali dia mengangkat 
senjatanya. Saya menduga bahwa dia lebih mungkin menghancurkan diri sendiri daripada 
saya mengalahkannya karena dia begitu lemah sekarang. 

"Saya tidak akan setuju untuk menebang Pohon!" 

Namun meski begitu, Tamano-san tetap putus asa berdiri di depan kami. 

"Tamano-san, kenapa kamu harus ...?" 

Aku hanya berkata tanpa berpikir. 

Ada Kubo-kun, peringkat kedua di tahun kita dengan makhluk panggilan yang kuat. 

Ada Yuuji dengan refleks luar biasa, ahli dalam bertarung dan skor tinggi. 

Dan di sanalah aku, inspektur hukuman yang kendali atas binatang yang dipanggil selalu 
menempatkanku dalam keuntungan. 

Kami bertiga versus Tamano-san sendiri. Agak kasar bagiku untuk mengatakan ini, tapi -- 
dia terlalu lemah. 

Namun demikian, Tamano-san terus mencoba dan berdiri, dan saya agak menghormatinya 
untuk ini. 

"Sudah menyerah, Tamano-san! Jika kamu terus begini, kami akan melakukan beberapa 
tindakan langsung bahkan jika kamu perempuan" 

Sementara aku mencoba membujuknya untuk mundur, melihat bagaimana dia sekarang, 
aku menduga bahkan jika monster panggilannya dipukuli, dia akan menyerang kita. Jika itu 
benar-benar terjadi, kita harus melakukan sesuatu yang sesuai terhadapnya, tetapi saya 
benar-benar tidak ingin melakukannya jika saya bisa. Tolong, mundur ...! 

"Aku tidak bisa ... menyerah ...!" 

Mengapa keinginan tulus saya tidak dapat mencapai dia? Tamano-san menyeret 
summoned beastnya yang sekarat dan menyerang kami dengan kekuatannya yang lemah 
dan feminin. 

"Karena, Pohon itu, adalah lambang harapan ...! Itu sesuatu yang penting bagi semua orang 
...!" 
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"T-Tamano-san ..." 

"Aku tidak akan mengaku kalah sampai Aki-chan, Sakamoto-kun dan Kubo-kun mencapai 
Pohon itu ...!" 

"Yuuji, Kubo-kun, ayo lakukan ini!" 

"Kita mulai!" 

"Maaf, Tamano-san." 

"Ahh! Makhluk panggilanku! Makhluk panggilanku -- pwehh !?" 

Yuuji dan Kubo-kun mengalahkan monster panggilan Tamano-san, sementara aku 
melanjutkan mengikat Tamano-san dengan selotip dan kabel dengan hati-hati. Fiuh ... dia 
masih gadis yang berbahaya seperti sebelumnya ... 

"Nmm! Mhmmm !!!?" 

Sambil menjepit Tamano-san sambil terus berjuang dengan tangannya, aku mencari Yuuji. 

Yuuji menoleh ke arahku, berkata sambil tersenyum, 

"Aku benar-benar ingin menggunakanmu sebagai korban, atau setidaknya umpan. Kubo 
dan aku kemudian akan menggunakan binatang panggilan untuk menghancurkan Pohon." 

"Yuuji, aku tidak bisa menerima ide ini." 

Dengan asumsi bahwa bahkan Kubo-kun dan Yuuji mampu merobohkan Pohon, saya akan 
dikelilingi oleh sekelompok orang yang marah dan berbahaya, dan peluang saya untuk 
bertahan hidup mungkin nol. Bahkan jika saya melakukan sesuatu sebelumnya untuk 
memastikan keselamatan saya, setelah idiot ini mencapai tujuannya, dia pasti tidak akan 
menyelamatkan saya setelah ini. 

"Ah, aku mengerti. Jadi itu sebabnya aku sedikit mengubah rencananya." 

"Eh?" 

Yuuji langsung menjawabku. Tidak baik. Ada sesuatu yang buruk dalam hal ini! 

Tepat ketika saya memikirkan ini dan merencanakan pelarian saya, "HENTIKAN, AKIHISA 
!! KAMU MENGIKAT TAMANO DAN INGIN MENCiumnya SEKARANG !!" 

"YUUJI ANDA BASTARDDDD !!!" 

Teriakan menjijikkan dari Yuuji menggema di gym. I-ini buruk! 

"Hm? Yoshii-kun? Mau pergi kemana sekarang?" 
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"L-lepaskan aku, Kubo-kun! Jika aku tidak terburu-buru sekarang!" 

"Bagus, Kubo! Jangan biarkan dia lolos!" 

"??? Aku tidak begitu mengerti ..." 

Kubo-kun memiringkan kepalanya dengan bingung. Saat ini, aku sangat benci betapa 
bodohnya dia karena tidak bisa memahami keseriusan situasi ini. 

Saat ini, 

"A ~~~~ ki ~~~~ hi ~~~~ sa ~~~~ kun ~~~~?" 

Aku bisa mendengar suara menakutkan yang sepertinya datang dari bawah tanah. Oh 
sayang sayang! 

"Hai-Himeji-san, kamu ..." 

"Ya, saya di sini. Saya pikir sudah waktunya Anda mencari saya, jadi saya berada di gym 
cukup lama." 

"Ah, ahahaha. Itu, kebetulan sekali ..." 

"Ya itu." 

Himeji-san tersenyum. 

"Ngomong-ngomong, Akihisa-kun." 

"Y-ya?" 

"Aku baru saja mendengar beberapa hal aneh barusan. Ada apa?" 

Senyuman tidak pernah hilang dari wajah Himeji-san saat dia menanyakan ini padaku. 

I-ini sangat buruk! Jika saya tidak melakukan apa pun untuk menyelamatkan diri saya 
sekarang! 

"... Yah, itu bercanda, Akihiksa-kun. Apa pun yang terjadi, aku tahu kamu orang seperti apa, 
jadi kemungkinan besar itu adalah kesalahan ..." 

"Yuuji, bajingan! Bertanggung jawab dan jadilah perisaiku!" 

"Hei, Akihisa! Berhenti menggunakan aku sebagai tameng sekarang!" 

"H-hentikan, Yoshii-kun, Sakamoto-kun! Ini bukan waktunya kalian berdua bertengkar 
sekarang ..." 
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Aku berdiri di belakang Yuuji, menggunakan dia sebagai tameng, dan Yuuji meraihku, 
mencoba mendorongku ke lantai; sebagai hasilnya kami berguling-guling. Saat ini, Kubo-
kun, mencoba menghentikan kami sekarang, menjadi kusut ... 

"""Wow!""" 

Dan kami bertiga akhirnya berguling-guling. 

"Owwww ..." 

"Aduh..." 

"Ow ..." 

Kami bertiga membersihkan diri kami sendiri dan berdiri di tempat kami berada. 

Pada waktu bersamaan. 

"" "..." "" 

Orang-orang di sekitar kami mengawasi kami dalam diam. I-ini ...? 

"A-aku bilang, Yuuji, Kubo-kun ... kenapa semua orang nampaknya menatap kita dengan 
menyedihkan?" 

"A-siapa yang tahu? Aku tidak tahu ..." 

"Yoshii-kun, Sakamoto-kun, sulit bagiku untuk mengatakan momen ini ... tapi kita berguling 
ke Pohon bersama ..." 

"" Aku tidak bisa mendengarmu (sama sekali) !! "" 

"Yoshii Akihisa-kun dan Sakamoto Yuuji-kun dari kelas 2-F dan Kubo Yoshimitsu dari kelas 
2-A telah tiba di bawah Mistletoe. Dua dari mereka harus melaksanakan pengalaman itu." 

Suara tidak simpatik Takahashi-sensei bisa terdengar. 

"I-Orang-orang itu ... Kupikir mereka biasanya bermain-main di sana-sini. Seperti yang 
kuduga ..." 

"Dan mereka bertiga ... mereka putus asa ..." 

"Cih! Jangan lihat ke sana. Mata kita akan membusuk!" 

Ada pandangan merendahkan dari teman-teman di sekitar kita. 

Saya tidak mau mengakuinya ... saya pikir saya tidak mau ... tapi saya harus ...! Kami berada 
di bawah Pohon sekarang ...! 
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"Uu ... kita tidak punya pilihan lain, tapi itu aturannya. Kubo-kun dan Yuuji, kalian berdua 
mencapai Pohon itu sedikit lebih awal dariku, jadi kalian berdua bisa merasakan budaya 
bersama." 

"Ya. Aturan adalah aturan, jadi ambillah seperti laki-laki. Kalian berdua bisa berciuman 
bersama karena kamu mencapai lebih awal dariku, Akihisa dan Kubo." 

"Ah, tidak, aku minta maaf, kalian berdua, tapi kalian berdua yang pertama 
menghubunginya, Yoshii-kun dan Sakamoto-kun, dan aku terlibat untuk memutuskan 
kalian berdua ... Maafkan aku." 

Kami bertiga memiliki 3 penjelasan berbeda. Apa yang mereka berdua katakan? Aku yang 
terakhir disana, kan? 

"Itu salah! Aku jelas melihat Yuuji dan Kubo meraih lebih dulu! Kalian berdua bisa 
berciuman dan jangan melibatkanku. Itu keputusan yang tepat!" 

"Diam, Akihisa! Kataku, Kubo! Kamu berhubungan baik dengan Akihisa, kan? Sekarang 
semua orang kecuali Akihisa bisa bahagia sekarang, bukan?" 

"Maaf, Sakamoto-kun. Permintaan sok seperti itu bertentangan dengan keyakinanku. Kamu 
dan Yoshii-kun yang mencapai lebih dulu ... maafkan aku." 

"Keputusan sudah dibuat. Yoshii Akihisa-kun dan Sakamoto Yuuji-kun dari kelas 2-F, 
lanjutkan dengan pengalaman budaya secepat mungkin." 

"" NOOOOOOO !! "" 

"Tolong tentukan ulang ini! Ini pasti Yuuji dan Kubo-kun!" 

"Jangan bercanda, Akihisa! Kamu pernah dicium Takashiro sekali, jadi tidak masalah 
bagimu untuk mengambil yang kedua! Menyerah sekarang!" 

"Menurutku kita harus meminta Aki-chan, Sakamoto-kun dan Kubo-kun bergiliran!" 

"Tamano-san !?" 

"Bagaimana caramu melepaskan diri dari simpul kokoh itu !?" 

"Aku berhasil menerobos dengan kekerasan, tapi jangan khawatir tentang detail sekecil itu. 
Lebih penting lagi, cepatlah! Jika kamu pikir kamu akan malu karena kalian berdua, ayo 
minta Aki-chan berdandan seperti itu. seorang gadis lagi, oke? Atau lebih tepatnya, mari 
kita lakukan! " 

"Peringatan kedua sudah berakhir. Sudah ditentukan bahwa para pihak tidak berniat 
melakukannya, sehingga para guru akan secara paksa melanjutkannya." 
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"" KAMI TIDAK INGIN THIISSS !! "" 

"Yoshii-kun, Sakamoto-kun, aku tidak punya dendam padamu ... tapi mari kita bersihkan 
kebencian karena dipermainkan olehmu selama setahun penuh!" 

"Fuse-sensei, kebencianmu benar-benar terlihat ..." 

Para guru memanggil hewan panggilan mereka untuk melanjutkannya, dan mereka 
mendekati kami. I-orang-orang ini ...! 

"Sialan! Sepertinya kita hanya bisa maju sekarang! Aku tidak peduli apakah mereka guru 
atau bukan, aku ingin mengirim mereka terbang dan terus hidup!" 

"Kata yang bagus, Yuuji! Begitulah! Tidak bisakah kita menghancurkan pohon itu dan yang 
lainnya untuk menghentikan aktivitas biadab ini !?" 

Kami melanjutkan untuk masuk ke posisi pertempuran. 

"Aki-chan! Kamu tidak bisa malu sekarang! Kamu harus menerima ini dengan sepenuh hati 
agar tubuh dan pikiranmu bahagia!" 

Pada saat yang sama, Tamano-san, yang berhasil melepaskan diri dari kekangan itu melalui 
keberuntungan yang diberikan Tuhan atau semacamnya, menyerang kami melalui gerakan 
manusia super. 

"Ah! Tunggu! Jika kedua idiot itu akan berciuman, bukankah itu berarti Kubo-kun 
ditinggalkan sendirian? Dia di bawah Pohon sekarang, jadi itu artinya aku bisa naik dan 
menciumnya! Nakabayashi Hiromi, serang!" 

"Hei, lihat! Seorang gadis berlari menuju Pohon!" 

"Apa katamu !? Jadi itu artinya jika kita pergi sekarang!" 

"Minggir! Aku dulu!" 

"Tidak, aku!" 

Dan sekelompok idiot mulai menyerang setelah Nakabayashi-san. 

Adapun apa yang terjadi setelah itu, saya tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata yang 
saya tahu. 

Hanya satu orang, Hideyoshi, yang tidak pernah berpartisipasi karena merasakan bahaya, 
menatap wajah kami setelah semuanya selesai, berkata, "A-aku akan mengatakan, tidak 
peduli apa yang terjadi pada kalian, aku akan memperlakukan kalian sebagai teman." 

Senyuman kaku dari kirinya sangat membekas dalam diriku 
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☆ 

"--Jadi dengan kata lain, Pohon itu dihancurkan dari pangkalan itu sendiri, dan gym 
sebagian hancur. Selain itu, acara itu berakhir ketika para guru dimobilisasi untuk 
menghentikan para siswa yang kerusuhan, dengan kelas F menjadi pusat dari semuanya. . " 

"Begitu. Kerja bagus di sana, Takahashi-sensei." 

"Tidak, itu adalah hasil yang diharapkan. Tidak terlalu sulit, tetapi yang lebih penting, 
kepala sekolah." 

"Hm? Ada apa?" 

"Bagaimana kita akan menangani mereka?" 

"Ah, ya. Kita tidak bisa melepaskan mereka semudah itu." 

"Kepala Sekolah, senyummu yang dalam itu?" 

"Bukan apa-apa. Biasanya, aku akan menangguhkan mereka, tapi kebetulan liburan Musim 
Dingin akan segera dimulai." 

"Kurasa. Kita tidak bisa menangguhkan mereka selama liburan Musim Dingin." 

"Yah, kita tidak punya pilihan. Sebagai gantinya, hukumannya adalah 'mereka harus datang 
ke sekolah selama liburan Musim Dingin'." 

"...Apakah begitu?" 

"Apakah ada masalah?" 

"Tidak. Saya rasa saya memiliki pemahaman kasar tentang mengapa Anda 
menyelenggarakan acara tersebut, Kepala Sekolah." 

"Apa yang kamu katakan sekarang? Saya hanya melakukan ini agar para siswa dapat 
menikmati diri mereka sendiri dengan bahagia." 

"Dulu, kamu pernah menggerutu dengan mengatakan 'Siswa tahun kedua itu, terutama 
siswa kelas F, memiliki lebih banyak perang pemanggilan daripada yang kubayangkan. Itu 
mengakibatkan waktu pelajaran yang tidak cukup untuk mereka'." 

"Saya tidak ingat itu." 

"Kalau begitu aku akan membiarkannya seperti itu." 

Setelah Kelas Seminar 2 
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Volume 12,5 Chapter 2 

Aku, Jiwa yang Baik dan Membalik Rok 
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"Saya pikir itu sangat tidak adil." 

Pada hari tertentu, sepulang sekolah. 

Aku di kelas, mengatakan ini pada Yuuji dan Muttsurini, 

"... Struktur otakmu?" 

"Itu kata-kata paling kasar yang Anda ucapkan sejak awal, Muttsurini." 

"Bagi manusia, itu harus menjadi fungsi seluruh tubuh Anda." 

"Apakah kamu dikutuk untuk tidak berbicara tanpa menghina orang lain atau sesuatu?" 

Lagipula, bukankah kalian berdua seperti dua kali lipat dari bajingan dan sampah atau 
sesuatu? 

"Jadi, tentang apa yang tidak adil itu?" 

Yuuji, yang menggunakan penghinaan sebagai sapaan, memasuki poin utama. 

"Begini, bagaimana kita diperlakukan." 

"Kali ini apa?" 

"... Kami sudah terbiasa." 

"Kenapa kalian berdua begitu lemah?" 

"Atau lebih tepatnya, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan kali ini." 

"...Sama." 

Baik Yuuji dan Muttsurni menatapku seolah-olah aku mengatakan sesuatu yang aneh di 
sini. Para juara terkutuk ini gagal! 

"Nah, pikirkan tentang festival sekolah, perjalanan ke pantai, festival musim panas, dan 
segala macam adegan dalam drama TV." 

"" ...? "" 

Yuuji dan Muttsurini terlihat bingung, tapi mereka tetap melakukannya. 

"Membuka kafe dengan gadis-gadis cantik yang mengenakan pakaian maid, teman sekelas 
yang pemalu karena mereka memakai pakaian renang, gadis-gadis manis yang malu karena 
dipuji karena memakai yukata. Apa kamu punya adegan seperti itu di benakmu sekarang?" 

"Ya." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"...Benar benar hebat." 

Bagus. Kemudian. 

"Sekarang bagaimana jika Anda membandingkannya dengan apa yang kami alami selama 
setahun terakhir melakukan hal yang sama?" 

Saya mengenakan pakaian pelayan. 

Muttsurini yang dipaksa memakai baju renang wanita untuk memancing Yuuji dan aku 
keluar. 

Yuuji yang mengenakan yukata yang tidak pantas dan dipaksa untuk berpakaian di 
panggung kontes. 

"--Tidakkah menurutmu aneh?" 

""Itu aneh!"" 

Baik Yuuji dan Muttsurini berseru sambil melebarkan mata mereka secara bersamaan. 

"Mengapa kita menjadi pusat dari semua hal yang memalukan di sini?" 

"...... Pakaian renang seharusnya dipusatkan di sekitar perempuan ...!" 

"Ya! Itulah yang ingin saya bicarakan!" 

Tidak peduli apapun itu, sangatlah memalukan untuk terus memikirkannya. Itu sama 
seperti saat kita bermain strip poker. Para gadis seharusnya dengan malu-malu 
menelanjangi dan memberikan permen mata pada Yuuji dan aku, jadi mengapa kita para 
lelaki harus menjadi orang-orang yang telanjang dan bergantung pada Ironman !? 

"Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu aneh ... mengapa kami begitu bersedia 
menerima perlakuan itu ...!" 

"... Kami buta ...!" 

Keduanya menggigil karena marah. Benar, benar. Saya senang mereka mengerti itu. 

"" Ini -- pada dasarnya kita diperlakukan seperti Akihisa! "" 

"Tunggu sebentar!" 

Sepertinya keduanya benar-benar memiliki kecenderungan untuk meremehkanku. Saya 
kira mereka pada dasarnya adalah siswa kelas F mengingat bagaimana mereka tidak tahu 
bahwa saya lebih baik dari mereka. 

"Pokoknya, inilah yang saya maksud dengan bersikap tidak adil." 
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"Kurasa aku mengerti intinya. Kamu memang masuk akal dari waktu ke waktu." 

"... Ini adalah kata-kata terbaik yang pernah kau ucapkan di abad ini, Akihisa." 

"Senang sekali kalian berdua bisa mengerti." 

Saya akan berpura-pura bahwa saya tidak tahu bahwa ada 80 tahun lagi dan lebih di abad 
ini. 

"Nah, apa yang akan kamu lakukan?" 

"Hm?" 

"Sekarang setelah kamu mengatakan sebanyak ini, kamu mungkin berpikir untuk 
melakukan sesuatu sekarang, kan?" 

Yuuji menatap wajahku. Hm. Itu pertanyaan yang bagus. Faktanya-- 

"Membalik rok." 

"... Ayo lakukan sekarang." 

"Duduklah Muttsurini, saya belum menjelaskan apa-apa." 

Seperti yang diharapkan dari Muttsurini. Dia sudah menyiapkan 4 kamera di dua tangan 
saat dia mendengar kata-kata itu. 

"Akihisa, bagaimana dengan membalik rok sekarang?" 

"Hm, well, alasan kenapa kita diperlakukan tidak adil adalah karena kita sering disudutkan 
oleh para gadis." 

"... Jadi kita membalik rok mereka. Serahkan padaku." 

"Tunggu. Bagaimanapun, biarkan aku menyelesaikan apa yang ingin aku katakan dulu. 

Saya berhasil membuat Muttsurini dingin. Ada kemungkinan besar orang ini telah 
menyerah di tempat kami sejak lama. 

"Mungkin alasan kenapa kita dipaksa memakai pakaian wanita atau telanjang adalah 
karena mereka lupa betapa memalukannya itu." 

"Begitu ... jadi dengan kata lain, gadis-gadis itu perlu secara fisik memahami betapa 
memalukannya itu, kurasa." 

"Begitulah adanya." 
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Sangat sulit untuk membuat orang merasa malu. Namun, mereka adalah perempuan yang 
mengenakan rok, jadi seharusnya ada cara mudah untuk melakukan ini, yaitu dengan 
membalik rok mereka. 

"... AKihisa, kamu baru saja mendapatkan ide terbaik--" 

"Hah. Bodoh sekali." 

"...!?" 

Muttsurini tercengang dengan penyangkalan Yuuji. 

"Kami ingin membalik rok mereka karena itu? Betapa bodohnya. Aku tidak melakukannya." 

Yuuji memakai ranselnya, dan bersiap untuk berbalik dan pergi. 

"Anda pecundang." 

Aku mengatakannya tepat di belakang Yuuji, dan pada saat itu, dia berhenti, dan berbalik. 

"Apa katamu, brengsek?" 

Dan kemudian dia menatapku dengan tatapan berbahaya. 

Namun meski begitu, saya tidak menunjukkan niat untuk mundur, mengatakan, "Bukankah 
begitu? Kita memakai celana, dan mereka memakai rok. Kamilah yang paling diuntungkan 
di sini, dan kamu menyerah pada pertarungan yang pasti akan menang ini! Jika ini bukan 
sikap dari pecundang, saya tidak tahu apa lagi itu! " 

"Guh ...! I-itu ...!" 

Pukulan Yuuji di titik sakitnya, tidak bisa berkata apa-apa. 

"Dan lebih jauh lagi, kamu tidak menyadari bahwa kamu diperlakukan tidak adil sampai 
aku menunjukkannya! Kamu sudah menjadi pecundang!" 

"Guh ... ugh ...!" 

Sekarang Yuuji meletakkan tangannya di dadanya, mengerang kesakitan. 

Dan untuk memberi Yuuji dorongan lebih lanjut, aku menatap matanya tepat di depan, 
berkata, "Pikirkan tentang seberapa kuat dirimu dulu, Yuuji. Membuatmu bangga sebagai 
pria kembali! " 

"Dapatkan kembali ... harga diriku sebagai seorang pria ..." 

Sepertinya ada sesuatu yang menyala jauh di dalam mata Yuuji. Aku hanya butuh sedikit 
dorongan. 
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"Atau apakah kamu akan menjadi seperti itu? Apakah Anda akan mengatakan bahwa Anda 
tidak dapat melakukan apa yang dapat saya lakukan? " 

"I-itu tidak mungkin! A-Aku akan melakukannya! Siapa yang takut di sini! " 

Yuuji berdiri dengan antusias. Baik! Ini Yuuji! 

"Seperti itulah kita harus termotivasi, Yuuji! Ayo ajari Himeji-san dan yang lainnya arti kata 
malu! " 

Saya juga berdiri. 

Tapi. 

"... Kalian berdua bisa pergi dulu." 

Muttsurini, yang seharusnya paling bersemangat tentang ini, mengeluarkan kata-kata yang 
tidak terduga ini. 

"Eh? Mengapa? Muttsurini? " 

"Pria sepertimu akan mundur sekarang?" 

"...Tidak." 

"Lalu mengapa--" 

"... Saya punya, darah tidak cukup." 

Saat melihat, Muttsurini sudah memiliki genangan darah di kakinya. 

"Muttsurini ... kamu sudah seperti ini hanya dengan membayangkannya ..." 

"Seberapa besar Anda menantikannya ..." 

"... (Menggelengkan kepala)" 

Sangat menyedihkan dan canggung melihat Muttsurini yang pucat menggelengkan 
kepalanya dengan marah di sini. 

☆ 

"Maaf membuatmu bekerja, Himeji. Kamu sangat membantu." 

"Sedikit ini bagus untukku." 

"Serius ... Yoshii dan Sakamoto ... benar-benar hanya akan melakukan yang terbaik ketika 
mereka mencoba menghindari melakukan semua tugas." 
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"Ahaha ... aku akan pergi kalau begitu, Nishimura-sensei." 

"Oke terima kasih." 

Percakapan ini dapat didengar dari staf, dan segera setelah itu, Himeji-san membuka pintu 
dan tiba di koridor. 

"Hei, dia di sini, Akihisa. Ini Himeji." 

"Tidak ada orang di sekitar kita. Dia benar-benar sendirian. Betapa nyamannya." 

"Bisa kita pergi?" 

"Yeah. Lagipula ini kesempatan langka." 

"Dimengerti. Semoga Anda memulai dengan kemenangan. 

Yuuji dan aku bertukar tinju, dan aku bergerak ke arah Himeji-san sambil merasa 
bersemangat. 

Himeji-san memperhatikanku, dan menyapaku. 

"Ah, Akihisa-kun, kamu belum kembali?" 

"Yah, aku sedang mengobrol dengan Yuuji di kelas." 

"Saya melihat." 

Saat kita mengobrol sambil berjalan-jalan di koridor. 

Aku memfokuskan semua perhatianku pada rok Himeji-san. 

"Sepertinya Minami-chan juga masih sekolah. Dia bilang dia ada urusan di perpustakaan." 

"Eh ~ begitu?" 

Gadis-gadis di Fumitzuki Gakuen mengenakan rok merah anggur. Meski Himeji-san yang 
patuh mengenakan pakaian yang pantas, roknya agak pendek. Jika saya membalikkannya 
sekaligus, saya mungkin akan melihat di bawahnya. Tindakan ini sendiri dapat dikatakan 
sangat mudah dilakukan. 

Masalahnya adalah-- 

"? Ada apa, Akihisa-kun?" 

"..." 

Masalahnya adalah berdiri di depan orang itu membuat saya merasa bersalah. 
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"Oh, ya, aku baru saja mendapat makanan kecil dari Nishimura-sensei. Karena semua orang 
belum pulang, haruskah kita makan mereka bersama?" 

"Tidak, erm, yah ..." 

"???" 

Tepat di depanku saat aku melihat roknya adalah Himeji-san yang terlihat bingung. Ini 
buruk...! Aku pasti akan dicurigai -- atau lebih tepatnya, aku akan diperlakukan sebagai 
orang mesum ...! 

Meski begitu, aku masih ragu-ragu untuk melakukannya, dan aku tidak bisa mengambil 
tindakan. Selagi aku seperti ini, Himeji-san bertanya dengan suara lembut, "Erm, Akihisa-
kun?" 

"Hyaa !?" 

"Aku tidak begitu tahu apa yang sedang terjadi, tapi tolong tenang dan berjalanlah 
sesukamu. Jika kamu perlu mengatakan sesuatu, aku akan menunggu di sini." 

Himeji-san memberiku senyuman. Itu tidak mungkin! Apa dia malaikat !? 

(Tidak ... aku tidak bisa melakukannya ...) 

Sementara saya secara mental siap untuk berpikir bahwa operasinya telah gagal. 

"Apa yang kamu pikirkan sekarang, Akihisa? Turun saja ke sana dan balikkan." 

Iblis di dalam diri saya mulai berbisik kepada saya. A-apa yang iblis ini katakan sekarang? 

"Bersalah? Bisakah itu dimakan? Tahukah kamu seberapa besar penghinaan yang kamu 
derita? Ini adalah mata ganti mata. Sekarang kamu berdiri di sini, tidak perlu khawatir." 

Dan di sisi lain, malaikat di hatiku berkata, 

"Tidak ada objek." 

Dahulu kala, saya berpikir bahwa orang ini bukanlah malaikat. 

Tapi jika aku akan lari dengan ekorku di antara kakiku, aku akan dimarahi oleh Yuuji 
"Apakah tekadmu hanya sebesar ini, dasar sampah?" Ini adalah pengembalian untuk yang 
biasa, jadi mari kita lakukan ini! 

"H-Himeji-san!" 

"Hm?" 

"Maaf--!!" 
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Dan kemudian, saya meraih ujung roknya saat saya mencoba membaliknya. 

"???" 

Himeji-san menatapku, tidak tahu apa yang terjadi. 

"Ada apa, Akihisa-kun?" 

Sepertinya dia tidak tahu apa yang saya lakukan saat dia menanyakan ini. 

"Eh? Ah, erm ..." 

"Ah, apakah ada benang yang lepas atau apa? Terima kasih." 

Dan dia tidak menunjukkan niat untuk melepaskan tanganku yang memegang rok itu. 

"Ahem !!" 

Aku mendengar Yuuji terbatuk dari koridor. Ini adalah sinyal 'kembali ke sini' yang kami 
putuskan sebelumnya. 

"A-Aku pergi dulu, Himeji-san. Aku baru saja memikirkan sesuatu!" 

"? Oh ya..." 

"Sampai jumpa nanti!" 

Aku melambaikan tanganku pada Himeji-san, dan segera mundur. 

"" Cih, orang ini sangat tidak berduri. "" 

Iblis dan malaikat di dalam hatiku mencatat serempak. 

☆ 

"Apakah tekadmu sebanyak itu, bajingan?" 

"Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang itu ..." 

Kami berada di sudut tangga, melanjutkan strategi kami Karena saya yang mengatakan ini, 
saya harus bersedia menderita omelan ini. 

"Tapi meski begitu, kurasa tidak ada gunanya jika Himeji menjadi seperti itu sekarang." 

"Eh? Apa maksudmu?" 

"Apa kau lupa tujuan kita, tolol? Bukankah kita melakukan hal-hal ini agar Himeji dan 
Shouko mengingat hal-hal yang memalukan itu?" 
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"Ah..." 

Ngomong-ngomong, memang begitu. Tujuan kami bukanlah membalikkan rok, tetapi untuk 
melakukan itu. 

"Memang benar kalau aku melihat Himeji-san, dia tidak terlihat malu sedikitpun." 

"Yeah. Lagipula Himeji yang membosankan. Kurasa bahkan jika kamu membalik seluruh 
rok, dia akan lebih terkejut daripada malu." 

Itu akan merepotkan. Kami hanya mencoba membuatnya mengalami perasaan 'malu'. 
Benar-benar tidak ada artinya untuk mengejutkan mereka sepenuhnya. 

"Tapi aku tidak bisa memikirkan cara yang bisa membuat Himeji malu tanpa membuatnya 
terkejut." 

"Ya." 

"Jadi mari kita tinggalkan Himeji." 

"Erm, itu." 

"Kami akan mengalihkan target ke Shouko." 

Apa ini berarti Yuuji ingin mengincar target lain, Kirishima-san? Aku tidak bisa memikirkan 
rencana bagus melawan Himeji-san, jadi kurasa ini juga tidak masalah. 

"Kamu benar. Ayo lakukan ini." 

"Sudah diputuskan. --Oho, bicaralah tentang iblis. Shouko ada di sini." 

Yuuji terlalu cepat menuju koridor dengan momentum. Baiklah, tunjukkan kemampuan 
Anda. 

"Yo, Shouko." 

"... Yuuji." 

"Apakah kamu akan kembali sekarang?" 

"...Tidak." 

Kirishima-san menggelengkan kepalanya. 

"... Ada bau Yuuji yang tertinggal di sekolah, jadi aku ingin menangkapmu sebelum pulang." 

"....... (belokan)." 
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"Hei, jangan lari, Yuuji!" 

Aku berbisik pada Yuuji untuk menyemangatinya saat dia akan menyelinap pergi. 

Dan kemudian, Yuuji sepertinya memikirkan sesuatu saat dia berbalik ke arah Kirishima-
san lagi. 

"Ahahaha. Singkirkan lelucon itu untuk saat ini." 

"...Ah." 

Gacha. Borgol yang disembunyikan Kirishima-san jatuh ke lantai linoleum, menyebabkan 
suara. 

"..." 

"Kamu baik-baik saja! Jangan takut sekarang, Yuuji! Kembalikan harga dirimu sebagai laki-
laki!" 

Pemburu vs pria sirip rok. Melihat kata-katanya sendiri, sulit untuk menentukan siapa yang 
akan menang. Ini sulit. 

"O-oke! Aku akan mengajarimu siapa yang lebih cepat sekarang! Keterampilan menahanmu 
vs tanganku!" 

"...Apa yang kamu katakan?" 

Yuuji, yang biasanya akan segera kabur saat ini, sebenarnya sedang menghadap Kirishima-
san, dan Kirishima-san mengedipkan matanya karena terkejut. 

Dan saat ini terjadi, Yuuji memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih roknya. 

"...Ah..." 

Kirishima-san yang tenang memiliki refleks yang bagus, dan dia mengerti maksud Yuuji 
dengan segera. 

Dan Kirishima-san ini-- 

"... Aku agak yakin dengan celana dalamku." 

Setelah mengerti itu, 'fufu' dia membusungkan dadanya dengan percaya diri. 

"..." 

"..." 

"... Ada apa, Yuuji?" 
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"... Tidak ada ... sama sekali ..." 

Penampilan Yuuji saat dia kembali jelas terlihat seperti pecundang. 

☆ 

"Bukankah ini aneh? Mengapa gadis-gadis itu tidak malu sama sekali?" 

Kami memasuki ruang kelas kosong untuk perencanaan strategi kami, dan Yuuji menjadi 
gelisah. Ini benar-benar masalah yang aneh. 

"Apakah kita salah dengan cara kita melakukan ini ...?" 

"Tidak, tidak sama sekali, kurasa." 

"Ya." 

Jika kita bertanya kepada beberapa orang yang lewat, sebagian besar akan setuju dengan 
apa yang kita lakukan. 

"Cuma ide, kurasa." 

"Hm?" 

"Apakah gadis-gadis itu tidak begitu mengerti bagaimana mereka diperlakukan di sini?" 

"Dengan kata lain?" 

"Ada kemungkinan mereka lupa bahwa pakaian dalam mereka tidak dimaksudkan untuk 
ditampilkan di depan orang lain, betapapun memalukannya membalik rok mereka." 

"Saya melihat..." 

Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka adalah gadis biasa. Saya tidak dapat 
mengerti -- tetapi keduanya mungkin seperti itu. Mereka tidak ragu-ragu untuk 
melepaskan diri selama permainan keraguan strip itu. 

"Dalam kasus Himeji, kurasa dia tidak pernah memikirkan kemungkinan kau membalik 
roknya. Dengan kata lain--" 

"Begitu. Aku tahu apa yang harus dilakukan." 

"Kamu bisa secepat ini." 

"Agak." 

Kami berdua menunjukkan senyum di wajah kami saat kami meninggalkan kelas bersama. 
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☆ 

"... Mizuki." 

"Shouko-chan. Kamu belum pulang?" 

"... Ya. Apa kamu pernah melihat Yuuji?" 

"Sakamoto-kun? Aku tidak melihatnya, tapi mungkin dia bersama Akihisa-kun." 

"...Apakah begitu?" 

Target kami sedang berbicara bersama di koridor yang menghubungkan gedung sekolah 
baru dan gedung sekolah lama. 

"Mereka berdua di sana? Nyaman sekali." 

"Ya. Ayo mulai." 

Setelah kami mengangguk satu sama lain untuk mengonfirmasi, kami melanjutkan untuk 
berdiri di depan mereka "Ah. Yang sedang kita bicarakan." 

"... Yuuji. Tentang apa itu?" 

Keduanya berjalan ke arah kami dalam langkah besar, berhenti di kejauhan di mana kami 
bisa membalikkan rok mereka. 

"Dengarkan, Shouko." 

"...Apa?" 

"Dengarkan, Himeji-san." 

"? Iya?" 

Kami menarik napas dalam-dalam-- 

"Lihat, Shouko. Pakaian dalam itu sendiri dimaksudkan untuk disembunyikan dan tidak 
untuk diperlihatkan kepada lawan jenis begitu saja. Adapun mengapa demikian, itu karena 
ada kemungkinan bahwa itu akan membantu sesuatu pada lawan jenis mendapatkan 
bersemangat dan juga merangsang sesuatu yang akan membuat tubuh orang itu tumbuh 
dengan cara tertentu. " 

"Begini, Himeji-san, aku laki-laki. Biarpun itu teman sekelasku, aku tertarik pada hal-hal 
erotis seperti halnya lelaki berikutnya, tidak, dua kali lipat dari mereka. Saat aku melihat 
seorang gadis memakai rok, aku ' Saya memiliki dorongan untuk membalikkannya, dan 
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iblis di dalam diri saya akan merusak akal sehat saya. Adalah salah untuk berpikir bahwa 
siapa pun yang biasanya tidak melakukan apa pun akan tetap sama hari ini. " 

"...Apa yang kamu katakan?" 

"Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud ..." 

"" Apa yang kami katakan-- "" 

Yuuji dan aku meraih rok para gadis dengan tekad yang kuat, dan kami berteriak serempak, 
"" Kami mengatakan bahwa kami akan membalik rok Anda (sekarang) !! "" 

"" ... "" 

Keduanya menatap kami dengan cemas. Tidak tidak Tidak! Pikiran kita tidak aneh sama 
sekali. 

Saya khawatir mereka kurang peka terhadap bahaya. Ada kebutuhan untuk menambahkan 
bahan bakar ke dalam api! 

"L-lihat ini, Himeji-san! Rokmu hampir terbalik! Sangat memalukan kalau ini dilakukan 
padamu! Kamu bermasalah, kan !?" 

"Y-ya, Shouko! Kamu sedang diawasi oleh kami dengan mata cabul sekarang! A-warnanya 
apa hari ini? Wahahaha!" 

"Ah, ya, aku sedih karena rokku dibalik ..." 

"... Aku tidak keberatan, tapi yang lebih penting." 

"" ... Anda memiliki seorang guru di belakang Anda. "" 

"YOSHII! SAKAMOTO! BAGAIMANA NIKMAT KAMU DUA !!" 

"" Enyah !! "" 

Dengan refleks dan penilaian halus kita, kita menjauh dari guru perbaikan yang berdiri 
tepat di belakang kita. 

"Para idiot ini benar-benar bisa lari! Aku akan mendidikmu secara menyeluruh tentang 
nilai-nilai moralitas dan tangan besi sampai kamu mati!" 

"Bukankah mengajar dengan pukulan fatal hanya dipukuli di sini !?" 

"Aku tidak bisa membayangkan itu menjadi kalimat dari seorang guru!" 

"Sudah cukup, taat!" 
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"" NOOO !!! "" 

"Apa itu tadi, Akihisa-kun dan Sakamoto-kun?" 

"Mungkin semacam permainan hukuman, atau semacamnya." 

Pelarian besar kami berlanjut selama 30 menit lagi. 

☆ 

"Haa, haa, haa ... apa ... yang salah kita lakukan di sini ...?" 

Kami berlari-lari, dan sekarang, kami melarikan diri ke arsip perpustakaan. Ironman 
mungkin tidak pernah berpikir bahwa kami akan mempertimbangkan untuk menggunakan 
arsip, jadi saya rasa kami melepaskannya untuk saat ini. 

Kami jatuh ke lantai, menyesuaikan pernapasan kami, dan melaksanakan pertemuan 
strategi ketiga kami. 

"Apa yang kita lakukan barusan sepertinya berpengaruh pada Himeji-san." 

"Saya memiliki pemikiran yang sama." 

Himeji-san hanya berkata 'Aku akan repot jika rokku dibalik'. Jika bukan karena campur 
tangan Ironman, ada kemungkinan besar untuk berhasil. 

"Masalahnya adalah Shouko." 

"Ya." 

Di sisi lain, aku tidak bisa melihat rasa malu dari Kirishima-san. Dia hanya berkata '... Aku 
tidak keberatan', dan itu benar-benar sesuatu yang pantas untuk membahagiakan -- tidak, 
bermasalah. Dengan itu, tujuan awal kami tidak dapat terpenuhi. 

"Mari kita pikirkan dengan cara lain, Yuuji." 

"Apa maksudmu?" 

"Kirishima-san tidak akan merasa malu bahkan jika roknya dibalik, jadi kita hanya perlu 
melakukan sesuatu yang akan membuatnya malu." 

"Hm. Namun secara logis ..." 

"Secara logis?" 

"Saya tidak bisa memikirkan metode praktis apa pun." 
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Kirishima-san biasanya hanya menunjukkan wajah poker, dan dia ahli dalam segala hal, 
jadi tidak ada yang melihatnya gagal karena malu. 

Tapi-- 

"Tidak apa-apa Yuuji, aku punya rencana." 

"Oh benarkah?" 

"Tentu saja. Aku memang melihat Kirishima-san terlihat malu. Jika memang benar ada 
insiden, aku bisa menjaminnya dengan bangga." 

"Aku tidak bisa mempercayai apa yang kamu katakan ... tapi kita tidak punya pilihan lain. 
Aku akan berpura-pura menggertak dan mencobanya." 

"Baiklah, sudah diputuskan." 

Maka, kami mulai membuat persiapan kami dalam bayang-bayang arsip buku. 

☆ 

"Tunggu, Akihisa, aku bisa meyakinkanmu bahwa ini sepenuhnya salah." 

"Tidak, itu pasti bisa berhasil. Apa kamu tidak melihat bahwa hal seperti itu sebaiknya 
diserahkan kepada pihak ketiga sebelumnya?" 

"Tapi...!" 

"Oke, pergilah!" 

"Guah!" 

Aku menendang Yuuji yang gelisah ke koridor, tepat di depan Kirishima-san yang berjalan 
sendirian. 

"... Yuuji?" 

Kirishima-san berhenti begitu dia melihat Yuuji hampir tersandung. Benar, ini dia! 

"Ambil ini!!" 

Dari titik buta, aku melepas haori yang dibungkus Yuuji seperti mantel. 

Muncul disana -- Yuuji setengah telanjang dengan bajunya dilepas. 

"... (poof)." 

Pipi Kirishima-san memerah. 
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"Lihat, Yuuji! Berhasil!" 

"Apakah kamu serius!?" 

Saat aku melihat Kirishima-san merasa malu adalah saat kami memainkan permainan 
keraguan itu, saat Yuuji menelanjangi. 

Dengan kata lain-- 

"Kirishima-san malu setiap kali kamu telanjang, Yuuji!" 

"Saya tidak berpikir itu akan berhasil ...!" 

"... (Teguk)" 

"Tapi Akihisa, Shouko hanya mengawasiku dengan gembira sekarang." 

"Itu karena kamu tidak cukup telanjang! Jangan berhenti sekarang, dan buka celanamu!" 

"Tunggu, Akihisa! Bukankah ini sangat aneh di sini !?" 

"Yang aneh adalah kepalamu !!" 

""Mundur!"" 

Mungkin karena ini kedua kalinya Ironman muncul, pelarian ini berjalan mulus tanpa 
diduga. 

☆ 

"Sial! Aku idiot karena mempercayai saranmu! " 

"Kamu orang bodoh!" 

"Aku akan membunuhmu." 

Kami kembali ke perpustakaan lagi. Sepertinya ada yang salah dengan operasi barusan. 
Saya pikir itu ide yang bagus. 

"Dan selain itu, mengapa aku harus menelanjangi untuk membuatnya malu?" 

"Kamu benar?" 

"Bagaimana apanya!?" 

Saya kira saya lebih baik mengakui bahwa kita sedikit melenceng dari tujuan utama kita. 

"Yah, setidaknya kita masih utuh." 
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"Meskipun aku berhasil mempermalukan diriku sendiri di luar sana." 

Meskipun Yuuji mengeluh di luar sana, itu karena dia menerima ideku dan melakukannya, 
jadi dia tidak perlu mengeluh. 

Sebaliknya, dia bergumam pada dirinya sendiri. 

"Tapi kenapa ... Aku tidak bisa memikirkan ide yang bagus." 

"Saya pikir itu ide yang baik untuk membalikkan rok mereka pada awalnya ..." 

Bahkan jika kita berpura-pura itu tidak pernah terjadi, kita akan menjadi orang yang 
kehilangan kepercayaan jika kita terus gagal. 

"Hei, Yuuji, apakah kita salah dalam sesuatu?" 

"Salah? Apa maksudmu?" 

"Yah, untuk mengatakannya ... apakah membalik rok seorang gadis bukanlah sesuatu yang 
pantas dipermalukan bagi mereka?" 

Omong kosong apa yang kamu bicarakan? 

Apakah kamu yakin? 

"..." 

Yuuji tidak bisa menjawab. Bahkan jika dia ingin menyangkalnya, dia tidak memiliki bukti. 

"Himeji-san tidak bisa mengerti, Kirishima-san sama sekali tidak malu, dan nee-san 
sepertinya tidak mempermasalahkannya." 

"Kudou bahkan akan membaliknya untuk ditunjukkan kepada orang lain, dan Hideyoshi 
mungkin tidak akan merasa malu karenanya ..." 

Akal sehat di benak kita mulai retak dan hancur. Jadi perempuan memang seperti ini? 

"Yuuji, apakah kita benar-benar salah di sini? ' 

"Tunggu, Akihisa! Masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan sekarang! " 

"Tapi..." 

"Kami harus percaya diri! Di antara kita, laki-laki dan mereka, siapa yang memiliki akal 
sehat? " 

"Sekarang kau begini ...!" 
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Saya lupa bahwa semua orang di sekitar kita adalah orang aneh. Ya...! Saya tidak bisa 
membiarkan diri saya terbawa arus bersama semua orang. Bahkan di antara kita, aku satu-
satunya di sini yang memiliki akal sehat ...! 

"Tidak, maaf. Terlalu berlebihan untuk meminta akal sehat dari Anda. Aku terlalu keras di 
sini. " 

"Kenapa kamu menambahkanku ke daftar itu juga !?" 

Sementara saya mengatakan ini, 

"Eh? Aki, Sakamoto? Apa yang kamu lakukan di sini?" 

Minami, mungkin sedang memeriksa barang-barang di perpustakaan, kebetulan melewati 
kami. 

Hm ... 

"Maaf Minami. Pikiran memeriksa apakah ada akal sehat di kepalaku? " 

"Aki sehat? Aku baik-baik saja dengan itu, tapi sepertinya tidak ada sesuatu di bawah sana-
- " 

"Tidak ada perasaan sulit di sana (membalik)" 

"Kyahh !!?" 

Minami menjerit saat dia buru-buru menekan rok yang kubalik. Baik! Ini dia! Ini adalah 
reaksi yang kami inginkan di sini! 

"Apa yang kamu lakukan di sini, Aki-- !?" 

Minami sangat malu, wajahnya memerah. Saya kira saya punya pikiran yang benar! 

"Lihat, Yuuji? Akulah yang memiliki akal sehat di sini! " 

"Hm... kurasa aku tidak punya pilihan. Aku hanya bisa setuju denganmu soal ini. " 

"Jika kamu memiliki akal sehat, setidaknya menjauhlah dari rokku !?" 

"Ah, ya." 

Nah, fakta bahwa saya memiliki akal sehat terbukti, jadi saya mengikuti apa yang dia 
katakan, dan melepaskan. 

"Maaf Minami." 

"..." 
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Minami menyesuaikan roknya, dan sepertinya dia tidak memperhatikan permintaan 
maafku saat dia meratakan kerutannya. 

Tapi itu benar-benar berkat Minami. 

"Terima kasih, Minami. Saya mulai percaya pada pikiran saya sendiri. " 

"..." 

Minami tetap diam. 

"Kami khawatir akal sehat kami hancur atau semacamnya, jadi sungguh, Anda telah sangat 
membantu." 

"..." 

Minami terus diam. 

"Juga, izinkan saya mengatakan ini." 

"...Apa?" 

"Aku tidak membalik rokmu karena niat cabul." 

☆ 

"Kamu baik-baik saja, Akihisa?" 

"Ya, anggota tubuh saya menggigil dan ujung jari saya mati rasa dan penglihatan saya 
bergoyang jadi saya tidak bisa bergerak lurus, itu saja." 

"Apakah begitu? Saya rasa tidak apa-apa. " 

Berkat guru yang lewat, Minami tidak berminat mengeksekusiku lebih jauh, dan itu 
berakhir dengan beberapa luka ringan. Sekarang, saya bisa melanjutkan operasi dari 
sebelumnya. 

"Menemukanmu, Aki!" 

"Ack!" 

Tidak terlalu cepat setelah aku merasa lega bahwa aku melihat Minami yang mengamuk 
menyerbu dari ujung koridor. Ini buruk! Jika saya tertangkap sekarang, saya akan dipukuli 
begitu parah sehingga saya tidak bisa bangun! 

"Ayo lari, Yuuji -- ada apa? Dia tidak ada di sini !?" 

"Akihisa! Aku akan kabur lewat sini, jadi kamu pergi ke arah lain!" 
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"Tidak! Lebih baik kita berdua berakting bersama!" 

"Bukan itu! Lebih baik berpencar dan meminta bantuan seperti lumba-lumba yang dikejar 
oleh karnivora!" 

"Itu hanya kamu ingin menyelamatkan dirimu sekarang!" 

Sangat tercela dan tidak tahu malu! Bajingan itu! Sampah! Kelas F! 

"Tidak apa-apa, Yuuji! Hanya ada satu Minami! Kita bisa bekerja sama untuk 
menjatuhkannya. Jika kita menjelaskan semuanya--" 

"Kamu membalik! Rok Onee-sama!! Dasar babi! Aku akan mencemarimu !!" 

"... Masih ada lagi sekarang." 

"... Masih ada lagi." 

Suara dari pengamuk kelas D yang terkenal bisa didengar. Informasi pasti menyebar 
dengan cepat, Shimizu-ssan ... 

"T-tapi! Kita hanya punya 2 gadis sebagai musuh kita. Menggunakan kekuatan lenganmu, 
Yuuji, kita mungkin bisa--" 

"Yoshii !! Sakamoto !! Apa kenakalan kamu sampai saat ini, bajingan !?" 

"... Yuuji. Bersikap sembrono adalah hukuman mati." 

"Aku serahkan sisanya padamu, Akihisa!" 

"Seperti aku akan membiarkanmu!" 

Dengan sekuat tenaga, aku mengejar Yuuji yang mencoba mengucapkan selamat tinggal. 

Mungkin karena Yuuji menyadari bahwa dia tidak dapat meningkatkan jarak dari 
pengejarnya (termasuk aku) sehingga dia kabur ke ruang kelas yang kosong. 

"Ku ...!" 

Sejak Yuuji bersembunyi, aku tidak bisa tetap seperti ini. Dengan saya semua orang, saya 
hanya bisa menyelinap ke ruang kelas yang kosong ... tapi saya tidak dapat menemukan 
siapa pun di sana. Yang saya lihat hanyalah jendela yang terbuka dan tirai yang berkibar 
karena angin. 

"Aki !!!" 

Itu suara para pengejar yang mendekat. Apa yang harus saya lakukan? Lompatturun? T-
tidak, disana ...! 
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"Disini!" 

Aku menunduk ke lemari pembersih yang ditugaskan di ruang kelas. Jika aku kabur dari 
jendela sekarang, aku mungkin akan dikejar oleh mereka saat mereka bisa melihatku 
sekarang. Aku mungkin ingin menyembunyikan diriku sekarang, dan membiarkan Minami 
dan yang lainnya terus mengejar Yuuji! 

Setelah membuat kesimpulan seperti itu, saya kemudian membuka lemari pembersih. 

Dan di dalamnya, 

"... Ada seseorang di dalam." 

Ada Yuuji, yang menyembunyikan dirinya di dalam sebelumnya. I-bajingan ini ...! 

"Hei! Tidak ada tempat lain di sini!" 

"Ah! Tunggu! Pergi ke tempat lain!" 

Aku menekan diriku pada Yuuji dan memaksakan diriku ke dalam lemari. Untung lemari itu 
kosong, dan lemari tidak memiliki alat pembersih apa pun di sini, jadi kami hampir tidak 
bisa memasukkan diri kami ke dalam dan mengunci diri. 

(Jangan masuk ke sini, bajingan !! Itu terlalu sembrono!) 

(Diam! Kaulah yang menggunakan aku sebagai umpan dan mencoba melarikan diri dengan 
bebas!) (Lagipula kau memikirkan hal yang sama!) 

Kami berdebat di lemari pembersih. Saat ini, 

"Akii! Kamu di sini, kan !?" 

Pekik !!! Telapak karet Minami terdengar robek saat dia tiba di ruang kelas yang kosong. 
Kurasa solnya meleleh karena gesekan yang disebabkan oleh kaki dan koridor. Serius, 
untuk seorang gadis di usia matang, siapa dia? 

"... Yuuji, aku tidak akan membiarkanmu kabur." 

Dan dia diikuti oleh Kirishima-san. Shimizu-san dan Ironman mungkin pergi ke tempat lain 
untuk melihat-lihat. 

((...)) 

Yuuji dan aku menahan nafas. Jika kita ditemukan di sini, tidak ada jalan keluar. Biarpun 
aku menggunakan Yuuji sebagai tameng untuk melewati Minami, tembakan kedua dan 
ketiga siap untuk ditembakkan, dan kurasa itu hanya bisa disebut keputusasaan. 

"Hah? Minami-chan, Shouko-chan? Kamu terlalu berisik. Apa terjadi sesuatu?" 
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"Ah, Mizuki." 

"...Kita bertemu lagi." 

Himeji-san muncul saat dia kebetulan melewati ruang kelas ini. Kuharap niat membunuh 
Minami dan Kirishima-san bisa memudar di sini ... 

"Dengarkan aku, Mizuki, Aki itu benar-benar luar biasa." 

"Ada apa dengan Akihisa-kun?" 

"Orang itu membalik rokku saat kita bertemu." 

"Ehh !? Benarkah !?" 

"Ya. Serius, dia seperti anak kecil ..." 

Sekarang nada suara Minami tampak sedikit lebih lembut sekarang saat dia menghela nafas 
panjang. Hah? apa dia sudah tenang setelah berbicara dengan Himeji-san? 

"Jadi saya berpikir bahwa ketika saya menemukannya nanti, saya pasti akan mematahkan 4 
anggota badan dan 5 kakinya." 

Kedengarannya satu-satunya hal yang menenangkan adalah nadanya. 

(Apa yang akan kamu lakukan, Akihisa? Saya pikir kami harus membuat Anda melakukan 
pengorbanan yang mulia untuk menenangkan segalanya.) (Tidak! Aku pasti anggota 
tubuhku akan dipotong, jadi apa kaki kelima di sini!? Apa kepalaku akan dipotong sebagai 
hasilnya !?) (Jangan khawatir. Aku akan membawamu ke rumah sakit nanti.) 

(Itu bukan luka yang bisa ditangani rumah sakit nanti!) 

Saat kami bertengkar seperti itu di lemari pembersih, suara bermasalah Himeji-san bisa 
terdengar. 

"A-begitukah ... lalu Akihisa-kun benar-benar berniat untuk membalik rokku ..." 

"... Yuuji terlalu serius. Itu membuatku kaget." 

"Hm? Ada apa?" 

"Ah, tidak. Singkatnya ..." 

"... Yuuji dan Yoshii bermaksud untuk membalik rokku sejak beberapa waktu lalu." 

"Hah !? Mereka berdua melakukan itu pada kalian berdua, bukan hanya aku !?" 

"Aku akan bermasalah jika mereka serius." 
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"... Aku juga. Aku akan sedikit malu kalau di sekolah." 

Oh? Ini adalah...? 

(Hei, Yuuji. Ini.) 

(Ya, inilah yang mereka maksud dengan mengambil jalan memutar untuk langsung ke 
intinya.) Berkat Minami, sepertinya Himeji-san dan Kirishima-san sadar kalau kami 
memang berniat membalik rok mereka. Mungkin kita bisa mencapai tujuan utama kita ...! 

"Pokoknya, aku harus mencari Aki." 

"Apa kamu tahu dimana dia?" 

"Kurasa mereka masuk ke kelas ini ... dan turun melalui jendela." 

Sepertinya mereka mengira kita keluar melalui jendela, seperti yang kita rencanakan. Akan 
sempurna jika Yuuji ada di luar sana, tapi kurasa aku bisa senang dengan ini. 

"Aku akan keluar untuk mencari. Jika kamu menemukan Aki, Mizuki--" 

Minami mengatakan itu, dan saat dia akan meninggalkan ruang kelas yang kosong, 
Kirishima-san memanggil. 

"...Tunggu." 

"? Ada apa, Shouko?" 

"... Tidak, jendela." 

"Ada apa dengan jendelanya?" 

"--Masih ada debu di dekat bingkai jendela." 

((Ehhh !?)) 

Yuuji dan aku terkesiap di dalam lemari. Ini buruk...! Ini sangat buruk ...! 

"Ah, sekarang setelah kamu menyebutkannya!" 

"Ada debu di bingkai." 

"... Tidak mungkin melompati bingkai jendela tanpa menyentuhnya, jadi itu artinya--" 

"--Aki dan Sakamoto ada di kelas ini, kan?" 

NOOOOO !!! 
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Sekarang kita kehabisan akal. Melarikan diri ke dalam lemari tanpa jalan keluar ini akan 
berakibat buruk bagi kita ...! 

(Sial ...! Ada 3 musuh dan satu perisai. Bisakah aku melarikan diri ...!?) Dan bajingan dari 
semua bajingan tepat di sampingku mencoba yang terbaik untuk mencekikku. Sekarang 
bahkan jika saya mengambil bajunya dan mencoba menggunakan dia sebagai perisai, ada 
kemungkinan besar dia mencoba untuk melawan. 

"... Mereka mungkin bersembunyi." 

"Ya. Dimana mereka ~?" 

Melalui celah di lemari, aku bisa melihat Minami dan Kirishima-san melihat sekeliling 
ruangan. 

Dan kemudian, mata mereka sepertinya berhenti di sini. 

"Tapi sepertinya tidak ada tempat untuk bersembunyi." 

"... (mengangguk)." 

Ini adalah adegan yang seratus kali lebih menakutkan daripada film horor yang saya lihat 
beberapa hari yang lalu. Ini aneh ...! Kami hanya ingin membalik rok mereka ...! 

Tepat ketika aku secara mental siap untuk menyalahkan Yuuji seperti seorang pria. 

"Akihisa! Ayo lari!" 

"Oke, Yuuji!" 

"" "Ehh !?" "" 

Suara seperti itu bisa terdengar dari koridor. 

"Itu datang dari koridor seberang, kan?" 

"... Kapan mereka?" 

"Aku tidak akan membiarkanmu pergi!" 

Minami dan Kirishima-san kehabisan kata-kata saat mereka mengatakan ini, dan Himeji-
san juga mengikuti mereka. Kita-kita sudah diselamatkan sekarang, kan ...? 

Kami tetap berada di dalam kamar hanya jika mereka kembali untuk memeriksa kami, 
sebelum membuka pintu lemari. Begitu kita rileks dari kegugupan yang luar biasa dan 
posisi yang sempit, kita mau tidak mau jatuh ke lantai. 

"Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita diselamatkan ..." 
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"Ya..." 

Yuuji juga duduk di sampingku. 

Dan kemudian, muncul di depan kita adalah, 

"... Untung aku berhasil tepat waktu." 

"" Muttsurini! "" 

Muttsurini tiba dengan kantong darah dan alat perekam kecil. 

☆ 

"Anda menyelamatkan kami, Muttsurini! Terima kasih banyak!" 

"Terima kasih, kita bisa keluar tanpa mati." 

"... Tidak apa-apa." 

Penyelamat kami menjawab dengan tampilan yang keren. Meskipun dia memiliki tisu yang 
dimasukkan ke dalam lubang hidungnya untuk menghentikan pendarahan, dia 
menunjukkan wajah paling keren kepada kami saat ini. 

"Lalu, apa yang kita lakukan selanjutnya?" 

Saat ini, kami sedang mengadakan pertemuan di platform tangga tepat sebelum atap. Saat 
ini tidak dapat dianggap sebagai tempat teraman, jadi kami ingin memastikan bahwa kami 
mendapatkan rencana secepat mungkin. 

"Apalagi yang bisa kita lakukan, Akihisa? Kamu lupa apa yang mereka katakan, bukan?" 

"Saya tebak." 

Himeji-san dan Kirishima-san akhirnya mengerti bahwa kami mencoba membalikkan rok 
mereka, dan mereka mulai merasa malu. Kalau begitu, sepertinya kita hanya bisa maju 
sekarang. 

"Tetapi meskipun kita mengatakan ini, melihat situasi saat ini, kita bekerja dalam 
kelompok sama saja dengan mengalah." 

Saat ini, kita hanya perlu membalik rok, dan kita membutuhkan kecepatan dan kemampuan 
diam-diam untuk melakukannya. Dengan kata lain, akan lebih mudah untuk bekerja secara 
terpisah dan tidak menarik perhatian musuh daripada bekerja sama. 

"Ayo berpisah. Aku akan memilih Himeji-san." 

"Aku akan pergi ke Shouko. Apa yang akan kamu lakukan, Muttsurini?" 
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"..." 

Muttsurini terlihat seserius mungkin sambil berpikir, dan kemudian, dia menjawab, "... Aku 
akan pergi dengan Akihisa ...!" 

Rasanya seperti dia membuat keputusan ini setelah banyak penderitaan. Karena saya 
masih memiliki Minami dan Shimizu-san yang mengejar saya, sangat bagus bahwa saya 
memiliki Muttsurini yang mengikuti saya sekarang. 

"Oke. Semoga berhasil." 

"Sama denganmu, Yuuji. Lakukan yang terbaik." 

"... Jika aku bisa, aku akan menghampirimu secepat yang aku bisa." 

Kami bertiga saling memukul, dan kami melanjutkan ke tujuan yang berbeda. 

☆ 

"... Menemukan mereka." 

"Seperti yang diharapkan darimu, Muttsurini. Kerja bagus." 

Kami memiliki dua target untuk dicari. Muttsurini berhasil menemukan Himeji-san dan 
Minami berjalan bersama di gedung sekolah lama. Bagus. 

"...Apa yang kita lakukan?" 

Tentu saja kita pergi untuk membunuh. 

Nah, jika kita hanya perlu membalikkan rok mereka, tidak perlu terus ragu. Kami akan 
membalikkannya. Masuklah sesuka hati, dan jangan ragu! 

"... 15 detik lagi." 

Muttsurini mengeluarkan kameranya dan memasang lensa besar di dalamnya. Itu sudah 
setingkat profesional, dan aku hampir mengira dia pembunuh bayaran atau penembak jitu 
super. 

"...Baik." 

"Benar, ayo--" 

"Hah? Muttsurini-kun, Yoshii-kun?" 

"" -- !? "" 
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Tepat ketika kami akan menyerang, sebuah suara memanggil kami, mengejutkan kami 
sehingga kami melompat. I-ini buruk! Kami ceroboh dan tidak bertahan di belakang! 

"Y-baiklah, Ku-Ku-Kudou-san." 

"...Benar-benar kejutan." 

"? Ada apa? Kenapa panik sekali?" 

Jika dia mencurigai kita di sini, Himeji-san akan mengetahuinya. Entah bagaimana, harus 
mengakali dia! 

"Saya tidak peduli tentang apa pun dan saya seperti biasa atau lebih baik daripada biasanya 
di siniSaya berpikir mengapa saya mengatakan hal yang aneh seperti itu, saya tidak tahu 
apa-apa dan selain itu tidak ada yang tidak wajar tentang saya sekarang." 

"..." 

Kudou-san segera menunjukkan tatapan ragu padaku. Apakah saya gagal? 

(... Akihisa, mengatakan terlalu banyak akan membuatmu curiga.) 

(Maaf soal itu, Muttsurni.) 

(...Serahkan padaku.) 

Saat aku dicurigai, Muttsurini sepertinya akan melakukan sesuatu pada Kudou-san. Betapa 
andal ...! 

"... Kudou Aiko." 

"Hm? Ada apa, Muttsurini-kun?" 

"...Mari kita pergi." 

Muttsurini menundukkan kepalanya sangat dalam. Pose itu terlihat seperti dia melepaskan 
rasa malu dan kehormatannya untuk mengemis. 

Tapi meski begitu, 

(Tinju Muttsurini gemetar sekarang ...!) 

Kudou-san musuh, yang memiliki banyak insiden dengan Muttsurini, dan bahkan jika sisi 
buruknya terlihat, dia akan melepaskan harga dirinya untuk tujuannya. 

Iya. Semua itu demi-- 

"... Membalik rok ...!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"..." 

"..." 

Saya kira, itu buruk, untuk menyebutkannya. 

(Muttsurini, idiot! Aku dicurigai memang buruk, tapi mengakuinya secara langsung akan 
memperburuk keadaan, kan?) (... Maaf, saya ada.) 

(Meskipun itu bukan perasaan yang saya tidak mengerti, itu benar!) Kami secara tentatif 
melihat reaksi Kudou-san. 

"Muttsurini-kun." 

"...Apa?" 

Setelah merenung sebentar, 

"Di sini (berkedip)." 
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Kudou-san mulai mengangkat roknya. 

"... Huh. Aku tidak tertarik dengan pertengkaran di sini (Sploosh)" "Ya, Kudou-san. Bahkan 
begituOOOOOO !!!?" "" 

Kudou-san tidak sedang bertengkar seperti biasanya. 

"Aku -- bercanda. Ini baju renang untuk kegiatan klub. Apa aku mengejutkanmu?" 

Kudou-san memberi kami tatapan menggoda saat dia mengatakan ini. A-begitu? Baju 
renang? Tiba-tiba aku berpikir ... 

"Serius, Kudou-san, jangan menggoda kami di sini." 

"Ahaha. Maaf maaf. Ini hanya lelucon kecil." 

"Sungguh kasar, serius." 

Kami berdua terus tertawa. 

"... Ini ... bukan ... sesuatu ... yang bisa ... dipecahkan ... dengan ... lelucon ... (percikan)" 

Dan di sana ada kehidupan yang akan memudar seiring dengan lelucon kecil itu. 

"Nah, Yoshii-kun, ada apa dengan membalik rok?" 

"Ah ... tidak, tidak ada yang penting." 

"Um -- hmmm!" 

Kudou-san menyipitkan matanya, menatapku dengan curiga. 

"Begitu. Itu ada hubungannya dengan kenapa Minami-chan begitu marah sekarang, 
kurasa?" 

"Mundur!!" 

Menemukan bahwa itu adalah usaha yang sia-sia untuk mengkonfirmasi, saya berlari 
dengan sekuat tenaga. Kemudian, saya bisa mendengar napas dalam dan beriak di dekat 
bagian belakang kepala saya. Itu berbahaya!! 

"Akihisa! Kamu bisa pergi setelah meninggalkan anggota tubuh dan tulang punggungmu!" 

"Kaki kelima adalah tulang punggungnya di sini !?" 

Sekarang saya yakin itu adalah cedera yang fatal, saya tidak bisa membiarkan diri saya 
berhenti di jalur saya, dan saya berlari ke depan dengan sekuat tenaga. 
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"Gu ...! Karena Tsuchiya mimisan di kakiku ...!" 

"Minami-chan, tentang apa itu?" 

"Dengarkan aku, Aiko! Para idiot itu--" 

Aku bisa mendengar Minami menjelaskan situasinya kepada Kudou-san di belakangku. 

Sekarang pengejar telah meningkat, dan ada keamanan yang ditingkatkan. Sepertinya akan 
lebih sulit mendekati targetku sekarang ... 

"... Aki ... hisa..aku serahkan ... foto-fotonya ... padamu ..." 

"Ngomong-ngomong, ada apa dengan Tsuchiya ini?" 

"Untuk keamanan tambahan, saya akan memastikan dia tidak bisa bergerak (berkedip)" 

"... Ahh ... aa .......! (Memerciki)" 

Ngomong-ngomong, seharusnya anggota tubuh dan tulang punggungku patah, sementara 
Kudou-san pada dasarnya menghargai Muttsurini. Bukankah ini sangat tidak adil di sini? 

☆ 

"Apa kau dengar? Bahwa Yoshii dan beberapa yang lain sepertinya berkeliling membuka 
rok." 

"Nishimura-sensei mengatakan untuk menghubunginya jika kita menemukan mereka." 

"Dan mereka mengintip beberapa waktu yang lalu. Sekelompok orang yang mengerikan ...!" 

Aku bisa mendengar obrolan seperti itu dari koridor di depan tangga. Ini buruk ... semakin 
sulit bagiku untuk bertindak sendiri. Dalam hal ini, mungkin sulit bagi saya untuk mencapai 
tujuan saya. 

"Pokoknya, ayo pergi dari sini dulu." 

Aku menyerah untuk pergi ke tangga sekolah lama, dan malah pergi ke tangga sekolah yang 
baru. Karena aku tidak tahu dimana Himeji-san sekarang, kupikir lebih baik aku tenang 
dulu. 

"Kalau aku harus pergi kemana-mana ... ke gym dulu." 

Pengejar pada dasarnya bersembunyi di sekitar gedung sekolah, dan ada kegiatan klub 
yang diadakan di gym, jadi ada kemungkinan mereka mungkin tidak tahu apa-apa tentang 
itu. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, ada banyak tempat untuk melarikan diri pada 
level ini, jadi saya mungkin akan membiarkan semuanya berjalan sebagaimana adanya. 
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Jadi saya menuju ke gym. 

Aku tidak bisa menemukan pengejar, mungkin karena Yuuji bertindak sendiri-sendiri, jadi 
aku pergi ke gym. 

"Hm? Apa, bukan Akihisa?" 

"Ah, Hideyoshi." 

Begitu saya masuk ke gym, Hideyoshi, yang mengenakan pakaian olahraga, berbicara 
kepada saya. Sepertinya klub drama menggunakan gym hari ini. 

"Jika Anda berada di sini di gym saat ini ... Anda melakukan sesuatu, saya rasa." 

Betapa tajamnya. 

"Eh ... ahaha, tidak apa-apa." 

Saya tidak bisa membantu tetapi tergagap. Adapun mengapa demikian? tentu saja. 
Pikirkan, kita sedang membalik rok sekarang. Ini pada dasarnya adalah tindakan 
kemarahan terhadap wanita. 

"--Aku tidak bisa mengatakan ini pada gadis sepertimu, Hideyoshi ..." 

"... Kamu mengatakannya, Akihisa." 

"Hah !?" 

Hideyoshi menyipitkan mata ke arahku. Ini buruk. Sepertinya saya melontarkan pikiran 
saya. 

"I-ini bukan, Hideyoshi! Jangan salah! Aku tidak bertindak berdasarkan pikiran cabul di 
sini!" 

"Sebelumnya, saya ingin berkomentar tentang saya di hati Anda ..." 

Hideyoshi membusungkan wajahnya, mungkin terlihat tidak senang tentang ini. Sepertinya 
itu sesuatu yang tidak bisa dimaafkan untuk seorang gadis, dan aku mengatakannya ... 

Sulit menunggu di sini. Tepat saat aku akan pergi, dia berkata padaku, "Hm ... kalau begitu, 
aku akan membantumu, Akihisa." 

"Eh?" 

Hideyoshi meletakkan tangannya di dagunya. Dia akan membantu? 

"Sungguh, Hideyoshi !? Tapi sulit bagiku untuk bertanya dari seorang gadis!" 
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"... Bahkan jika saya harus mengubah pemahaman Anda, izinkan saya untuk membantu 
Anda." 

Saya tidak begitu mengerti, tapi banyak terima kasih di sini! 

"Aku minta maaf tentang ini, tapi adakah tempat bagiku untuk bersembunyi?" 

"Tidak, tidak, tidak, Akihisa." 

Hideyoshi menghentikanku untuk mencoba bersembunyi. Hm? Dia tidak bisa membantuku 
di sini, bukan? 

"Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi kamu bertindak untuk memastikan kamu tidak 
ditemukan, kan?" 

"Kamu benar." 

Saat ini, saya sedang diburu oleh sekelompok gadis, dan saya harus mendekati beberapa 
gadis. Saya perlu menemukan tempat untuk menenangkan diri dan menyelesaikan 
paradoks masalah ini, memikirkan strategi balasan, dan mengambil tindakan. 

"Kalau begitu, serahkan padaku." 

☆ 

"... Hei, Hideyoshi." 

"Hm. Lumayan." 

"... Hei, Hideyoshi." 

"Mungkin alis palsu seharusnya lebih tebal." 

"... Hei, Hideyoshi." 

"Aku akan mengubah rambutmu dari warna dan gaya biasanya menjadi rambut hitam 
panjang. Sekarang Himeji dan Shimada tidak mungkin menyadarinya." 

"Kataku, Hideyoshi!" 

"Ada apa, Akihisa?" 

"... Apa aku digertak di sini? ' 

Segera setelah saya dipimpin oleh Hideyoshi ke ruang ganti, properti dan kostum klub 
drama di tangan Hideyoshi akhirnya mengubah penampilan saya. 

"Aku tidak menggertakmu. Bukankah ini sangat logis?" 
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"Tidak, ah. Meski itu sedikit ..." 

Menyamar adalah cara terbaik bagiku untuk melarikan diri dari pengejarku dan mendekati 
targetku. Karena pengejarnya pada dasarnya semua perempuan, menurutku lebih mudah 
bagi perempuan untuk mendekati perempuan daripada laki-laki. Mungkin itu yang terjadi 
di sini. 

Tapi... 

"Kenapa aku memakai pakaian wanita ketika aku ingin balas dendam karena membuatku 
memakai pakaian wanita ...?" 

"Jangan terlalu memikirkannya, Akihisa. Otakmu akan meleleh." 

Apakah ini artinya meletakkan kereta di depan kudanya? 

"Oke, selesai. Bahkan aku juga menganggapnya sebagai pekerjaan yang lengkap." 

Hideyoshi mengangguk saat dia menatapku. Karena sudah seperti ini, saya pikir sudah 
terlambat untuk memikirkannya. Saya mencoba meyakinkan diri saya sendiri tentang hal 
ini sambil terus melihat penyamaran saya. 

"Wow ... tidak ada tanda-tanda itu seperti diriku ..." 

"... Tentang apa itu, Akihisa? Kamu tidak terdengar senang sama sekali." 

Mengesampingkan rambut, bahkan wajah dan mataku sepertinya tidak terlihat seperti 
diriku sekarang. Dikatakan bahwa Hideyoshi sangat ahli dalam merias wajah sehingga 
dapat digunakan untuk penyamaran, tetapi ini agak sulit, dan saya tidak yakin tentang apa 
itu. 

"Nah, mari kita berhenti di situ. Kurasa aku tidak akan ditemukan sekarang." 

"Ya, saya jamin itu." 

Pemandangan Hideyoshi menggembungkan dadanya yang rata sungguh menggemaskan. 

"Baiklah, aku pergi dulu! Terima kasih Hideyoshi!" 

"Saya berharap Anda akan mendapatkan hasil yang baik dari ini." 

Setelah berterima kasih pada Hideyoshi, saya keluar dari ruang ganti, keluar dari gym, dan 
ke gedung sekolah yang baru. Dalam perjalanan pulang, saya melewati seorang siswa 
perempuan, tetapi sepertinya saya tidak ditemukan di sini. 

"Luar biasa ... Aku sama sekali tidak merasa aneh." 
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Tidak perlu berlarian seperti yang aku lakukan barusan, jadi aku berjalan-jalan dengan 
santai, mencari Himeji-san. 

Saat ini, tangisan bisa terdengar dari belakang. 

"Yang di sana! Pernahkah kamu melihat sampah yang melakukan sesuatu yang tidak sopan 
pada onee-sama ku !?" 

"Eh?" 

Aku hampir mengucapkan kata-kata, dan hampir tidak bisa menahannya. I-ini suara 
Shimizu-san ...! 

"A-siapa yang kamu cari ..?" 

"Apakah kamu mengerti jika aku mengatakan bahwa itu satu-satunya anak laki-laki bodoh 
dan sampah di sekolah ini?" 

Apakah dia mengacu pada saya sekarang? 

"Saya tidak tahu ..." 

"Begitukah? Kamu tidak melihatnya? Bye!" 

Shimizu-san hanya mengakhiri dengan itu, dan kemudian menyerang dengan kehebohan 
yang luar biasa. 'Saya tidak tahu' yang baru saja saya katakan tampak seperti 'Saya tidak 
tahu apa yang Anda maksud' bagi saya, tetapi mungkin tampaknya tidak demikian bagi dia. 
Apakah benar bahwa ada orang yang akan menyadari bahwa ini adalah aku setelah kondisi 
tersebut disebutkan ... Kurasa? 

"Ngomong-ngomong, dia tidak pernah mencurigaiku ..." 

Shimizu-san menunjukkan indra penciuman yang luar biasa setiap kali Minami terlibat, 
tetapi bahkan dia tidak menyadarinya. Saya menduga bahwa saya berhasil menyamar 
sebagai seorang gadis. Bisakah saya, benar-benar berhasil di sini ...? 

Sementara aku diam-diam bersorak di hatiku dengan pose nyali, aku terus menyusuri 
koridor. 

Saat ini, saya melihat Tamano-san, yang sekelas dengan Shimizu-san, mendekat dari depan. 

"Erm, maaf, Aki-chan." 

"Ehhh! ??" 

Aku menegakkan punggungku saat dia berbicara denganku. Apakah saya terlihat melalui 
...? 
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"--Harusnya ada di suatu tempat di sekolah ini dengan berpakaian seperti perempuan. Apa 
kamu pernah melihatnya?" 

Tamano-san berkata padaku saat aku sangat gugup. A-aku tidak ... terlihat ...? 

"Erm, itu ..." 

"Ah, maaf. Aki-chan mengacu pada Yoshii-kun yang merupakan juara bertahan 4 kali 
sebagai sou-uke dan yang benar-benar ingin kulihat menangis." 

"..." 

Eh ...! Saya ingin membalas ...! Saya ingin membalas pada peringkat itu ...! 

Tetapi jika saya melakukannya sekarang, semuanya akan sia-sia. Saya akan menahannya 
untuk saat ini, dan menanyakan tentang masalah itu besok. 

"A-aku tidak melihatnya." 

"Sangat berterima kasih?" 

Tamano-san menundukkan kepalanya tanpa mencurigaiku. 

"Ngomong-ngomong, apakah Yoshii-kun benar-benar memakai pakaian wanita sekarang?" 

"Ya, saya sangat yakin berdasarkan insting saya. Tidak diragukan lagi Aki-chan memakai 
pakaian wanita sekarang." 

Mengerikan...! Gadis ini sangat menakutkan ...! 

"Sekarang, aku akan mencari Aki-chan sekarang. Jika kamu melihatnya, beri tahu aku." 

"Ayo, mengerti." 

"Terima kasih. Kalau begitu aku pergi dulu." 

Aku melihat Tamano-san saat dia melambai padaku. Aku merasa kedinginan dalam banyak 
hal, tapi identitas asliku tidak terlihat, dan bahkan Tamano-san dengan indra keenamnya 
yang luar biasa itu belum menyadarinya. Ini bisa berhasil ...! Ini pasti bisa berhasil ...! 

"Kalau begitu, aku hanya perlu menemukan targetku ...!" 

Yakin akan kemenanganku, aku melanjutkan mencari Himeji-san yang berani. 

Setelah berkeliling di sekolah, saya melihat Minami, yang tampaknya sudah tenang, 
amarahnya tidak menyala lagi. Sekarang kesempatan. 

"Erm, maaf." 
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"Hm? Apa yang kamu inginkan?" 

Aku berpura-pura berbicara dengannya sebagai junior, dan dia tidak menyadari itu aku. 
Seperti yang diharapkan dari riasan Hideyoshi. 

"Saya mencari Himeji-senpai." 

"Ah, benarkah? Aku yang akan memimpin .:" 

"Terima kasih." 

Keberhasilan. Minami tidak menunjukkan tanda-tanda memperhatikanku. 

Minami membawaku ke gedung sekolah lama, ke ruang kelas F yang sangat kukenal. 

"Mizuki -- seseorang mencarimu!" 

"Eh? Ah, ya." 

Di dalam kelas ada Himeji-san, dan begitu dia mendengar namanya, dia melompat ke 
arahku. 

"Halo, Himeji-senpai." 

Aku membungkuk padanya seperti junior. 

"Er-erm ..." 

"Maaf tentang hal yang tiba-tiba ini, tapi aku mencarimu." 

Aku mengambil langkah ke arahnya sealami mungkin, memperkirakan jarak di antara 
kami. Ini mungkin 60cm di antara kita sekarang, jarak yang bisa dijangkau tanganku. Punya 
dia! 

"--Sebenarnya, ini--!" 

Mengatakan ini, tangan yang aku turunkan dengan cepat terangkat, seperti menarik 
roknya. 

Namun, 

"Oke, sudah cukup, Aki." 

"Akihisa-kun, tidak boleh, lho?" 

"Apa!?" 

Tangan itu digenggam oleh Minami di udara. A-apa yang terjadi !? 
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"Kalian berdua tahu bahwa ini aku ...!" 

"Ya." 

"Rambut panjangnya cocok untukmu, Akihisa-kun." 

Himeji-san dan Minami tersenyum saat melihatku. Bagaimana mungkin! 

"Kenapa !? Ini penyamaran yang sempurna!" 

"Tidak, tidak ada alasan nyata untuk itu, kan Mizuki?" 

"Ya. Tidak ada apa-apa!" 

Sementara saya terlihat malu-malu, keduanya mengangguk di depan saya seolah-olah itu 
yang diharapkan. 

Dan kemudian, pada saat ini. 

"Punya kamu, Shouko!" 

"Eh?" 

Suara orang idiot yang sudah biasa aku dengar ada di belakangku. Saat aku memikirkan ini, 
"Ambil ini!" 

Dengan banyak nyali dalam raungannya, rok yang aku kenakan terbalik tinggi. 

"" GYYYYYAAAAHHHHH !!!! "" 

Suara saya, dengan rok saya dibalik, dan Yuuji, yang membalik rok, menggema di sekolah 
ini setelah kelas. 

☆ 

"Apa-apaan ini. Akhirnya masih gagal." 

"Melihat ini, kurasa itu hasil kerjamu, Kinoshita." 

"Benar-benar luar biasa, riasan Kinoshita-kun." 

"Mmm ... Aku yakin akan hal ini, tapi kalian berdua berhasil melihatnya." 

"Yah begitulah." 

"Ya. Kami menyadarinya sejak awal." 
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"Sebagai referensi, apakah Anda keberatan memberi tahu saya bagaimana Anda 
merealisasikannya?" 

"Hm ... gimana caranya ya, ya." 

"Saya kira jika saya harus mengatakannya, itu karena naluri." 

"" Karena dia yang kita suka (lagipula). "" 

Setelah Kelas Seminar 3 
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Volume 12,5 Chapter 3 

Saya, Malam Natal dan Pusaran 
Konspirasi (Babak Kedua) 
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"Yah, sungguh, itu pemandangan yang kejam di sore hari." 

"... (mengangguk)" 

"Benarkah? Aku menikmati diriku di sana?" 

Sudah malam, tepat setelah kegiatan sekolah usai 

Semua orang berkumpul di rumah saya, merayakan Malam Hening. 

"Baka onii-chan, terima kasih telah mengundangku." 

"Tidak, tidak, aku bersyukur kamu bisa hadir di sini, Hazuki-chan." 

Aku menepuk kepala Hazuki-chan sambil terus berterima kasih padaku, dan dia menutup 
matanya dengan nyaman seperti anak kucing yang lucu. 

"Maaf soal itu, Aki, kami banyak sekali di sini, dan kamu harus mengundang Hazuki 
sendirian." 

"Tidak apa-apa. Selain itu, semakin banyak semakin meriah." 

Kali ini, termasuk geng biasa saya, Yuuji, Hideyoshi, Muttsurini, Himeji-san, Minami dan 
Kirishima-san, ada juga Kudou-san, Hazuki-chan dan nee-san, jadi ada 10 orang. Melihat ini, 
ruang tamunya benar-benar mempesona sekarang. Jika orang-orang di kelas kita melihat 
ini sekarang, Yuuji, Muttsurini dan aku pasti akan dibunuh oleh mereka. 

"Aki, di mana kita meletakkan hadiahnya?" 

"Ah, baiklah, nee-san ingin mereka berkumpul, jadi bisakah kamu menaruhnya di sana?" 

"Oke. Ayo, Hazuki." 

"Baiklah!" 

Minami dan Hazuki-chan masing-masing membawa bungkus kado saat mereka menuju ke 
kamar sebelah. Yuuji, Muttsurini dan Hideyoshi melewati mereka, dan berjalan ke arahku. 

"Pertukaran kado ini benar-benar memberikan nuansa Natal." 

"... Tidak buruk untuk memiliki hal-hal seperti itu sesekali." 

"Saya menantikan untuk melihat ciri-ciri unik dari hadiah yang dipilih." 

Karena kita sedang mengadakan pesta Natal yang langka sekarang, aku berpikir untuk 
mengadakan pertukaran kado ini. Anggaran untuk setiap orang tidak boleh lebih dari 2.000 
Yen, dan mereka dapat membeli apapun yang mereka inginkan. Saya ingin membatasi 
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anggaran menjadi dalam 500 Yen karena Hazuki-chan, tapi Minami berkata "Jangan 
khawatir, saya akan memberinya uang untuk dibelanjakan.", Jadi saya serahkan padanya. 

"Anda menyerahkan hadiah Anda kepada nee-san?" 

"Ya." 

"Saya baru saja melakukannya." 

"... (mengangguk)." 

Begitu dia mendengar rencanaku, kakak perempuanku yang serius berkata 'kalau begitu, 
ada kebutuhan untuk memastikan tidak ada yang tahu siapa yang menyiapkan hadiah yang 
mana', dan mengambil peran ini. Berkat dia, bahkan saya selaku penyelenggara tidak tahu 
hadiah siapa itu milik siapa. 

"Ngomong-ngomong, Akihisa." 

"Hm? Ada apa, Yuuji?" 

"Kamu pernah menyebutkan hal itu pada Himeji sebelumnya, kan?" 

Yuuji bertanya padaku, menatapku dengan serius. 

Dan untuk menanggapi itu, saya juga memberikan pandangan yang serius, menjawab, "Yah, 
tentu saja ... ini masalah hidup dan mati." 

Yuuji memberi saya saran tentang pertukaran hadiah hari ini. Aku mengatakan pada 
Himeji-san sebelumnya bahwa 'Aku ingin apapun selain makanan'. 

"...Aku lega." 

"Jika Anda tidak menginginkannya, dia akan menyiapkan sesuatu yang lain." 

"Terutama karena kamu memiliki Akira-san yang memastikan kamu mendapatkan nutrisi 
yang tepat di sini." 

"Ya, terima kasih untuk itu, Himeji-san tidak perlu khawatir tentang itu." 

Kami berempat tertawa. Berkat Yuuji, kita dapat melanjutkan untuk bertukar hadiah 
dengan lega. 

Saat ini, aku melihat Himeji-san, yang kembali setelah menyerahkan hadiahnya kepada 
nee-san, berbicara dengan Minami. 

"Saya menaruh beberapa kue buatan tangan di dalamnya." 

"Kamu membuat sesuatu, Minami-chan? Aku juga ." 
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"" "..." "" 

Percakapan antara Himeji-san dan Minami menyebabkan kita tenggelam ke dalam neraka. 

"A-ada apa dengan kalian, Muttsurinikun, semuanya /" 

"Kenapa kamu menutupi wajah dan menggigil, onii-chan?" 

Kudou-san dan Hazuki-chan mengkhawatirkan kami saat kami menangis. Sepertinya kita 
ditakdirkan untuk tidak mengadakan pesta yang menyenangkan hari ini. 

"Akihisa! Apa kau benar-benar memberitahunya !?" 

"A-aku! Aku bilang padanya 'kita punya makanan dan minuman, jadi bawakan yang lain'!" 

"... Lalu kenapa berakhir seperti itu?" 

"Godaan kue dan semacamnya mengganggu ~" 

"... Permen berbeda dari makanan gurih." 

Aku bisa mendengar percakapan antara Kudou-san dan Kirishima-san memberiku 
jawabannya. A-apakah itu karena pilihan kata-kataku yang buruk ...!? 

"Yah, ini Akihisa." 

"Um, mau bagaimana lagi." 

"...Keputusan tepat." 

"Nonono! Tanggung jawab ini seharusnya ada pada Yuuji karena tidak memberikan 
nasehat yang benar--" 

"Oi Himeji! Akihisa ingin mendapatkan hadiahmu apapun yang terjadi, jadi bisakah kamu 
memberi sedikit petunjuk tentang penampilannya? ' 

"Eh? Petunjuk?" 

"--Pegang di sana Yuujiiii !! Lepaskan aku, Hideyoshi, Muttsurini! Aku harus cepat dan 
hentikan si idiot itu!" 

"Ini adalah takdir." 

"... Terima saja ini dengan patuh." 

Hideyoshi dan Muttsurini menekanku saat aku mencoba menghentikan Yuuji. Apakah ini 
satu-satunya momen ketika kombinasi semua orang sempurna !? 
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"Ahaha. Aku senang Akihisa-kun memikirkanku seperti ini, tapi menurutku menipu seperti itu 
tidak benar." 

"Itu mungkin masalahnya, tapi tolong pahami perasaan Akihisa." 

"Tidak, tidak apa-apa, karena--" 

"Sudah menyerah, Akihisa!" 

"... Kamu tidak jujur." 

"Bukan orang seperti itu, oke! Ini masalah hidupku sendiri--" 

"Itu karena aku menyiapkannya khusus untuk Akihisa-kun." 

"Yah, Himeji-san, jika memungkinkan, bisakah kau memberitahuku ciri-ciri unik dari 
hadiahmu?" 

Saat aku mendengar kata-kata Himeji-san, aku siap mental, dan aku bertanya padanya 
dengan nada segar sementara Hideyoshi dan Muttsurini menarik, e (T-bajingan ini ...!) 

(Dia ingin kita mengikutinya saat kematiannya !?) 

(...Jahat...!) 

Karena kematianku sudah selesai, aku harus bertanya kepada Himeji-san tentang 
karakteristik unik dari hadiahnya, dan kemudian aku akan menunggu salah satu Yuuji dan 
yang lainnya untuk mendapatkan hadiah itu. Adapun mengapa demikian, kami adalah 
teman, saudara angkat. Kita akan lahir bersama pada hari yang sama, dan mati bersama 
pada hari yang sama. 

"Kamu tidak bisa melakukan ini, Akihisa-kun, Sakamoto-kun. Ini dianggap curang." 

Himeji-san mengangkat jarinya untuk mengkritikku. Tindakan itu lucu, tapi aku tidak bisa 
melupakan fakta bahwa dia mencoba mengakhiri hidupku di sini. 

"Dimana itu?" 

"Tidak berarti tidak. Game adalah tentang mengikuti aturan sehingga bisa dinikmati, lho?" 

Himeji-san meninggalkan kata-kata ini dan berbalik pergi untuk menghentikan kita dari 
pemikiran seperti itu. 

(((Menyelamatkan hidupku sendiri lebih penting daripada aturan ...))) 

Dan saat kami melihatnya pergi, kami menggigil ketakutan karena game kematian yang 
akan segera terjadi ini. 
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☆ 

"""Selamat Natal.""" 

Pesta Natal dimulai dalam suasana seperti itu. 

Kami mengobrol dengan gembira, menyantap makanan yang berjejalan di atas meja. 

"Eh? Apakah kamu memanggang yang ini, Sakamoto-kun?" 

"Iya, aku sampai di sini lebih awal hari ini, jadi aku pinjam oven uapnya. Ini event foot, jadi 
aku tambahkan banyak bumbu untuk menambah rasa. Apa sesuai dengan selera kamu" 

"... Itu bagus." 

"Ya. Aku tidak menyangka Sakamoto akan memasak makanan sebesar itu sampai rasanya 
sangat enak." 

"Mengontrol panasnya semudah menyesuaikan pengaturan. Jika saya harus menyebutkan 
tips tentang ini, Anda harus mengiris kalkun, lalu menambahkan irisan almond dan garam 
di dalamnya." 

"... Daging dadanya tidak kering." 

"Aku menambahkan mentega dan zaitun di sana, kalau tidak akan terlalu hambar." 

Kalkun yang dimasak Yuuji memang terasa seperti 'masakan jantan', tapi dia benar-benar 
berusaha keras mengendalikan panas dan penyedapnya. Orang ini selalu pandai membuat 
makanan dan hotpot dalam porsi besar. 

"Hazuki tidak pernah mengira kamu akan bisa memasak sebaik ini, kakak. Luar biasa ~" 

"Kamu bisa cepat mengerti jika kamu sering membantu di rumah, pipsqueak." 

"Serius, Hazuki bukan cicit." 

"Hahaha, begitu?" 

Yuuji cukup sering menggoda Hazuki-chan sambil tertawa. Anak tunggal seperti dia 
mungkin akan kewalahan oleh kelucuan saat melihat karakter adik perempuan seperti 
Hazuki-chan. 

"Apa kau membuat manis seperti roti ini, Shimada?" 

"Yeah, namanya Stollen. Di Jerman, kami memakannya saat Natal." 

"Kue Jerman? Karena kamu membuatnya, Minami-san, kurasa kue itu memiliki rasa lokal." 
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"Aku sangat suka yang ini  rasa manis dan teksturnya sangat enak " 

Kudou-san menggali makanan manis Minami yang disebut 'Stollen', memberikan 
senyuman puas. Stollen ini mengacu pada roti Jerman yang diisi dengan semua jenis buah-
buahan dan kacang-kacangan kering di dalamnya, dipanggang dan kemudian dilapisi 
dengan gula icing. Setelah matang disisihkan agar bumbu meresap sehingga lebih manis. 
Saya merasakannya, dan memang benar permukaannya terasa lembut dan segar, 
sedangkan bagian dalamnya lembut, dan memiliki rasa buah, yang berpadu sempurna 
dengan manisnya, membuatnya sangat lezat. 

"Jadi, apakah kamu sudah membuat sisanya, Yoshii-kun?" 

Kudou-san memakan Stollen saat dia melihat makanan di atas meja, mengatakan ini, "Ya 
saya kira." 

"Akihisa-kun baik-baik saja dengan ini seperti biasa." 

"Tidak ada yang perlu dikeluhkan tentang Aki dalam hal ini." 

"... Yoshii akan menjadi pengantin yang luar biasa di masa depan." 

"Saya rasa saya tidak bisa senang dengan pujian ini..." 

Haruskah saya memilih makanan besar seperti yang dilakukan Yuuji? Berpikir tentang ini, 
saya melihat apa yang saya lakukan. 

Salad salmon asap dan zaitun, Lasagna dengan keju parut dan saus daging di antara 
lapisan-lapisannya, Quiche dengan bacon, wieners dan ham, dan saya juga mencoba 
membuat Bagna Càuda. Ada banyak orang di sini untuk makan, jadi saya bisa mencoba 
beberapa masakan yang sulit saya coba, jadi saya agak senang tentang ini. 

Dan saat kita tertawa, 

"Ngomong-ngomong, Himeji, Shimada." 

"Hm?" 

"Apa masalahnya?" 

"Apakah hadiahmu perlu disimpan dingin?" 

Yuuji memulai perburuan saat ini (saling mendorong?) 

Biasanya, dalam pertarungan biasa di antara kami, yang pertama menyerang akan sering 
dihancurkan oleh orang lain. Meskipun ini harus menjadi pola yang biasa, (Benar, kerja 
bagus, Yuuji...!) 
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(Pertanyaan bagus di sana.) 

(... Tidak akan membuatnya mencurigakan.) 

Kali ini, kami diam-diam mendukung Yuuji di hati kami. 

Sebenarnya, kami sedang dalam aliansi untuk mengumpulkan intel sekarang. Adapun 
mengapa demikian. 

(Akan sangat buruk jika saudara perempuan Shimada mendapatkan yang itu.) (Kita harus 
memastikan Hazuki-chan tidak menggambar itu...!) 

(... Itu bukan sesuatu yang bisa dimakan oleh anak-anak.) 

Adapun mengapa demikian, itu karena Hazuki-chan ada. Mengesampingkan gadis-gadis 
lain yang melewati api penyucian hotpot hitam, terlalu berlebihan untuk membiarkannya 
makan masakan Himeji-san saat dia masih sangat muda. Itulah mengapa kami memutuskan 
untuk bekerja sama untuk mencari hadiah Himeji-san, dan kemudian memastikan Hazuki-
chan tidak akan menggambarnya. 

Pertama, kita akan bekerja sama untuk mencari hadiah Himeji-san. Dan kemudian kita 
akan saling mengkhianati. 

"? Hadiahku?" 

"? Apa maksudmu?" 

"Tidak, yah. Bukankah kalian para gadis mengatakan bahwa kalian membuat sesuatu yang 
baik? Jika mentah atau semacamnya, bukankah itu akan rusak atau semacamnya?" 

Yuuji tersenyum. Sepertinya dia sangat mengkhawatirkan makanan mereka. 

Orang ini mungkin mencoba mencari informasi. Jika mereka tiba-tiba berseru "Maaf, saya 
lupa! Saya akan menaruhnya di lemari es, tidak!", Ada kemungkinan besar kita akan 
melihat seperti apa hadiah itu, dan bahkan jika kita tidak bisa melihat , setelah didinginkan, 
kita bisa memegangnya di tangan kita dan mencari tahu. Jika kita memiliki sesuatu seperti 
'tidak apa-apa, saya mendapat pendingin', kita juga dapat mempertimbangkannya. 

"Aku baik-baik saja. Itu tidak akan rusak. 

Jawaban ini sangat diharapkan. Apa yang kami dengar dari percakapan adalah bahwa 
Minami membuat 'kue buatan tangan', jadi tidak perlu menyimpannya di dalam lemari es. 

"Ya saya juga." 

"Saya melihat." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Sepertinya makanan Himeji-san juga tidak perlu disimpan di lemari es. Bagaimanapun, 
kami mendapat petunjuk. 

"Lalu, ada masalah dengan penempatannya?" 

"... Ada kemungkinan terbalik." 

Kali ini, Hideyoshi dan Muttsurini yang bertanya. 

Himeji-san dan Minami merenung sejenak, 

"Tidak ada masalah sama sekali." 

"Aku juga. Kurang lebih tidak apa-apa, kurasa." 

Sekarang kami memiliki lebih banyak petunjuk. Bahkan jika dimiringkan, saya tidak 
berpikir itu akan tumpah. 

Oke, sekarang saya harus bertanya dari arah lain. 

"Ngomong-ngomong tentang bertukar hadiah, aku lupa memastikannya denganmu." 

"Iya?" 

"Ada apa, Aki?" 

"Aku bermaksud membiarkan semua orang membagikan hadiah saat musik dimainkan, 
jadi apakah hadiahmu berat?" 

Bagaimana kalau saya bertanya tentang ukuran dan berat? 

"Saya baik-baik saja." 

"Um ... milikku agak besar, tapi tidak apa-apa." 

(Baik!) 

Kita tidak bisa tidak melakukan pose kemenangan di hati kita. Sekarang kita tahu bahwa 
hadiah Himeji-san 'agak besar, tapi tidak terlalu besar dan berat untuk dibawa Hazuki-
chan'. 

"" "..." "" 

Kami berempat bertukar pandang, dan kami mengangguk. Di sinilah kita akan berhenti 
bertanya; jika mereka curiga, mereka akan mulai merasa tidak nyaman untuk 
memindahkan hadiah, dan akan merepotkan jika kita akhirnya melakukan undian 
berhadiah. 
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"Oh iya, Akihisa. Aku sedang ingin minum kopi sekarang. Boleh aku pinjam dapurmu?" 

"Ah, aku akan pergi membuat beberapa. Aku ingin juga memilikinya." 

"Apakah tidak apa-apa? Saya ingin pergi juga." 

"...Saya juga." 

Kami berseru serempak saat kami meninggalkan tempat duduk kami. Pertemuan strategi 
kami akan diadakan di dapur. Kami memiliki lebih dari cukup petunjuk sekarang. 

☆ 

"Apa yang kalian pikirkan?" 

"Apa lagi yang harus dipikirkan?" 

"Ya, sekarang sudah sangat jelas." 

"... (Mengangguk)." 

Kami berempat berkumpul di dapur, berdiskusi. Berdasarkan apa yang kami dapatkan, 
kami bertukar saran tentang barang berbahaya apa yang mungkin. 

1. Item tidak perlu didinginkan. 

2. Item tidak dilengkapi dengan pendingin. 

3. Item tidak berat. 

4. Item agak besar. 

Melihat 4 petunjuk ini, makanan yang kemungkinan besar ada di sini adalah-- (((--Kue 
sifon...!))) 

 

Mata kita bersinar. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, biaya bahan dan lainnya, 
kami dapat menebak bahwa itu mirip dengan itu. 

Hasil kerja tim kami memungkinkan kami memperoleh beberapa informasi penting. 

Kalau begitu, selanjutnya adalah-- 

"Hadiah Himeji-san mungkin cokelat buatan tangan atau semacamnya." 

"Tidak. Mungkin kotak senbei atau semacamnya, kan?" 
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"Tentunya harus dicampur agar-agar." 

"... Ini pasti biskuit." 

Dan kemudian, semua orang mencoba menggertak satu sama lain, bersaing untuk 
supremasi. Pekerjaan khusus telah selesai, dan kita sekarang adalah musuh. Ini adalah 
pertarungan penting tentang cara memasukkan item berbahaya satu sama lain. 

"Tidak mungkin senbei . Ini bukan musimnya." 

"Apa campuran jeli tidak akan meresap jika diletakkan menyamping?" 

"Biskuit tidak mungkin seburuk ini." 

"... Jika itu coklat, kamu harus mendinginkannya." 

Semua orang menyangkal ide satu sama lain. Oh sayang. 

"Serius? Setiap orang punya saran yang berbeda." 

"Itu berarti kita tidak bisa memastikannya." 

"Menurutku itu tidak bisa membantu." 

"... Kita harus menyerahkannya pada keberuntungan nanti." 

Kami berempat saling memberi 'tebakan kami tidak punya pilihan'. 

Ahaha. Sungguh. 

"(Bam) nee-san! Kurasa aku harus mengambil alih menerima hadiah!" 

"Kami tidak bisa membiarkanmu melakukan itu, Akihisa! Akira-san! Serahkan padaku!" 

"Apa yang kalian berdua katakan? Menurutku aku paling cocok untuk melakukan ini!" 

"... Ini harus dilakukan oleh aku yang pendiam dan adil ...!" 

Kami semua mencoba menjadi orang pertama yang menemui nee-san, yang mengatur kado 
di kamar sebelah. Kami tersandung satu sama lain, saling menarik kemeja satu sama lain, 
dan setelah pergumulan yang lama, kami berhasil mencapai dia. 

"Tidak apa-apa. Aku bisa melakukan semuanya sendiri." 

"" "..." "" 

Satu baris dari nee-san membuat kami kembali ke ruang tamu dengan sedih. 
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☆ 

"Nah, bagaimana kalau kita mulai bertukar hadiah?" 

"""Baik.""" 

"" "..." "" 

Kalimat dari nee-san ini menyebabkan kita berada di lapisan es tipis. Setiap tindakan yang 
kami lakukan mulai sekarang akan dikaitkan langsung dengan Hazuki-chan dan kehidupan 
kami, jadi ini yang diharapkan. 

"Saat aku memainkan musiknya, tolong berikan hadiah itu kepada orang di sebelahmu. 
Begitu musik berhenti, kamu boleh menerima hadiah yang kamu pegang." 

Begitu dia mengatakan ini, nee-san menyalakan daya radio. Saya rasa kami 
menggunakannya untuk memutar musik. 

"Awalnya saya tidak tahu jenis musik apa yang harus saya mainkan, tetapi saya memilih 
lagu yang sangat dikenal semua orang, dan semua orang dapat menikmatinya." 

"(Bip)! Aku akan menyanyikan lagu ulang tahun untuk nee-san! Haapppyy birsuday! 

Tooyooouu ♪ 

HappiiBirsuday2yuu-- " 

"NOOOOOO !!!" 

Suara nyanyian yang akrab terdengar dari musik. Bukankah itu hadiah ulang tahun yang 
kuberikan pada nee-san saat aku masih SD? 

"Hentikan, nee-san! Ini bukan sesuatu untuk didengar orang lain!" 

"Tapi lihat, Aki-kun. Apa kamu tidak melihat semua orang sangat menikmati ini?" 

"(Snickers) Nyanyian yang cukup bagus di sana, Akihisa." 

"(Snickers) Kakak perempuan akan senang menerima hadiah seperti itu dari adik mereka." 

"(Snickers) Yoshii-kun benar-benar manis saat itu." 

"Hentikan !!!" 

Tidak manusiawi mengorbankan saya untuk kesenangan semua orang! Bukankah setiap 
orang harus menjadi bagian dari hukuman sehingga semua orang bisa menikmatinya? " 

"Bagaimana dengan CD ini?" 
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"Tidak, menurutku CD ini lebih baik." 

"...Tidak ada masalah." 

"Inikah yang dinyanyikan baka onii-chan ketika dia masih kecil? Hazuki-chan ingin 
mendengarnya juga" 

"Tidak, jangan lakukan itu! Tolong putar lagu lain!" 

"Benarkah? Kurasa aku tidak punya pilihan saat itu." 

Nee-san mengotak-atik radio, dan mengganti nada. 

Dan kemudian, lagu Natal adat bergema, yang biasanya terdengar di jalanan. 

"Kalau begitu aku akan menyanyikan lagu berikutnya! Jingle Bellsz ♪ Jingle Bellsz ♪" 

--Dan lagi penyanyi itu adalah aku. 

"..." 

"Erm, Akira-san. Akihisa-kun telah menggeliat dan menggigil disana dengan kepala 
tertunduk cukup lama..." 

"Dia mungkin terlalu ingin menerima hadiah karena dia gelisah sekarang." 

Ini ... ini ...! 

"Aku tidak bisa menyerahkan musiknya padamu, nee-san! Seharusnya aku yang 
memainkan musik itu!" 

"Oh, tunggu, Akihisa." 

"Tidakkah kau bisa lolos dengan mencobanya dalam kekacauan ini." 

"... Tidak bisa ceroboh di sini." 

Tch! Ini adalah kesempatan sempurna di sini! 

Karena tidak punya pilihan, saya hanya bisa menuju ke kamar untuk mendapatkan CD 
media mainstream, dan saya memasukkannya ke dalam pemutar. Sementara itu, nee-san 
membawa hadiah dari kamar sebelah. 

"Sekarang, semuanya. Silakan ambil hadiah, dan setelah musik dimulai, berikan ke kiri." 

"" "Oke ~" "" 
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Semua anggota duduk melingkar, hadiah diletakkan di pangkuan. Musik diatur untuk 
diputar hingga berhenti pada waktu yang ditentukan. Sebenarnya, jika saya tahu kapan 
musik berhenti, saya bisa mengontrol kemana perginya hadiah, tapi... 

"Ada apa, Aki-kun? Kenapa kamu melihat nee-san seperti ini?" 

"Ah, tidak apa-apa .." 

Nee-san memberiku wajah poker lama yang sama lagi, dan aku tidak tahu berapa menit 
yang dia atur. Pemain itu tidak tepat untuk detik, jadi saya hanya bisa mencoba untuk 
memberikan hadiah berbahaya kepada orang tertentu. 

"Nah, apakah semuanya siap? -- Mulai." 

Dia mungkin adalah seorang siswa yang belajar di luar negeri, tapi 'awal' nee-san pasti 
terdengar seperti bahasa Jepang. Dan dengan perintah ini, musik dimulai. 

Kami mulai memberikan hadiah kepada yang di kiri kami, dan menerima hadiah dari kanan 
kami. 

"Ini benar-benar nostalgia." 

"Saya belum pernah melakukan ini sejak saya masih di sekolah dasar ~" 

"Hazuki melakukan ini tahun lalu, kamu tahu?" 

Himeji-san, Kudou-san dan Hazuki sedang mengobrol dengan ceria. 

Adapun kami berempat, kami melebarkan mata kami, saling menatap dengan mata satu 
sama lain dengan dendam yang dalam dan dalam. 

Ada 10 hadiah, itu cukup banyak, tapi untungnya, setengahnya cukup kecil untuk diangkat 
dengan satu tangan. 

Di antara 10, 5 di antaranya adalah kotak besar, tetapi 3 di antaranya tidak cukup tinggi. 
Jika itu kue Chiffon, mungkin sedikit lebih tinggi. Hadiah Himeji-san mungkin adalah salah 
satu dari 2 kotak yang tersisa. Salah satunya berwarna hijau, dan yang lainnya berwarna 
merah. Yang mana yang asli? 

Kotak hijau diserahkan ke tangan saya, dan begitu saya menerimanya, saya 
menyerahkannya ke samping. 'klak', pada saat ini, terdengar seperti kotak kecil dari 
sesuatu di dalamnya. 

(Ini ... yah, ini pasti yang merah!) 

Jika sesuatu yang lembut seperti kue Chiffon dan sesuatu yang lain dimasukkan ke dalam 
kotak, biasanya, mereka akan diikat untuk mencegah mereka menabraknya. 
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Kedengarannya seperti sesuatu yang sulit, jadi saya bisa menebak yang hijau adalah yang 
aman. 

"...!" 

Saya merasakan beberapa kehadiran, jadi saya mengangkat kepala. 

Saat ini, 

"(Swoosh)" 

"(Swoosh)" 

"(Swoosh)" 

Yuuji, Hideyoshi dan Muttsurini langsung mengalihkan pandangannya. Orang-orang ini ... 
mereka mengawasi saya untuk melihat apakah saya menemukan sesuatu yang berbahaya! 

Sepertinya ketiganya telah menentukan target mereka sebagai yang merah. Sekarang yang 
tersisa hanyalah mendorongnya ke satu sama lain. Kunci untuk memenangkan ini adalah 
untuk melihat siapa yang berakhir dengan kotak merah pada akhirnya. 

Di samping catatan, begitulah cara kami duduk, 

Aku → Yuuji → Kudou-san → Nee-san → Minami → Himeji-san → Muttsurini → Kirishima-
san → Hazuki-chan → Hideyoshi → Aku Bagiku, selama aku bisa mengontrol waktu, aku 
akan menyerahkan bomnya kepada Yuuji ketika waktunya hampir habis. 

"~ ♪ ~ ♪ ~ ♪" 

Lagu santai dan bertempo cepat dapat didengar dari pemutar audio. 

Dan ketika saya melihat jam, saya melihat bahwa 1 menit dan 50 detik telah berlalu. 
Dengan kata lain, jika waktu disetel 2 menit, masih ada 10 detik lagi...! 

Orang yang memegang hadiah merah sekarang mungkin adalah nee-san. Melihat 
bagaimana keadaan akan mengikuti, itu mungkin akan berakhir dengan Muttsurini atau 
Kirishima-san. Setelah Kirishima-san akan menjadi Hazuki-chan dan Hideyoshi, dan di 
depannya adalah Muttsurini. Tolong biarkan Muttsurini menerima hadiah. 

Sementara kita bertiga, yang aman, sedang merencanakan, 

"... Tempo naik." 

"~ ♪ ~ ♪ ~ ♪" 

"""Apa!?""" 
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Irama tiba-tiba menjadi lebih cepat, dan semua orang mulai membagikan hadiah lebih 
cepat. 

Dengan 5 detik tersisa, hadiah melewati Hazuki-chan. 

Dengan 3 detik tersisa, hadiah melewati Hideyoshi. 

Dengan sisa 1 detik, masa kini sampai padaku. 

"Ini, Yuuji, untukmu!" 

"Woah hoo, tali sepatuku...!" 

"Kamu tidak memakainya sama sekali, kan !? Kamu tidak memakai sepatu sekarang, kan !?" 

Dan tepat saat aku akan bergegas dan memberikan kotak itu, Yuuji tiba-tiba membungkuk, 
meletakkan tangannya di atas keterkejutannya. K-kamu bajingan! Anda tidak ingin 
mengambil yang ini!? 

Jam berhenti tepat di 2 menit, dan hadiah merah masih ada di tangan saya. 

"~ ♪ ~ ♪ ~ ♪" 

Namun, lagu itu terus berlanjut. A-aku diselamatkan... 

"Yah, ini untukmu, Yuuji. Aku tahu kamu tidak memakai sepatu. Jangan coba-coba lagi lain 
kali." 

" Cih ... Aku mengerti, Akihisa. Itu hanya lelucon kecil." 

Aku peringatkan Yuuji untuk tidak mencoba gertakan yang sama lagi, dan dia 
mendecakkan lidahnya, menunjukkan senyuman agar yang lain tidak tahu. Bajingan ini...! 
Jangan berpikir aku akan melupakan ini...! 

"Menurutku, Muttsurini, menggunakan remote di sana adalah pelanggaran." 

"...Maaf." 

Muttsurini tidak terdengar meminta maaf dalam permintaan maafnya. Orang ini menyadari 
bahwa dia dalam bahaya, dan menggunakan remote persembunyiannya untuk meneruskan 
lagu. Aku tidak bisa santai sama sekali...! 

"~ ♪ ~ ♪ ~ ♪" 

Kecepatan audio disetel ulang, dan hadiah diteruskan dengan kecepatan normal. Periode 
bahaya berikutnya adalah 3 menit. Jika terlalu lama, kita akan lelah, dan jika terlalu pendek, 
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kita tidak bisa bersemangat. Saya dapat mengharapkan 3 menit menjadi waktu yang paling 
mungkin. 

Sekarang waktunya 2 menit 15 detik. Ini akan memakan waktu sekitar 5 detik untuk 
membagikan hadiah, jadi jika saya mengurangi waktu itu dari 3 menit, dibagi dengan 
jumlah orang-- "1  4  3  7  6 ~" 

Siapa yang menggumamkan beberapa nomor yang tidak berhubungan di sana !? Saya tidak 
bisa menghitung! 

"? ... ada apa, Yuuji?" 

"Tidak. Aku hanya berpikir untuk menghitung tiba-tiba. Jangan pedulikan aku." 

Orang ini ... orang ini telah menghalangi jalanku selama ini ...! 

Yah, meskipun saya tidak bisa menghitungnya, setidaknya saya bisa menebak ke mana 
arahnya. Melihat kecepatan ini -- jika kita mengikuti urutan ini, itu adalah Hideyoshi, aku, 
Yuuji, dan Kudou-san. 

(--Eh? Itu artinya ...?) 

Tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalaku. 

Yuuji sudah memprediksi kemana hadiah akan tiba, dan itu tepat di dekatku. 

(Ngomong-ngomong, jika aku dalam posisinya.) 

Tepat ketika aku membiarkan beberapa ide berputar-putar di pikiranku, aku mencoba 
memberikan hadiah itu kepada Yuuji, yang ada di sampingku. 

"Untukmu, Yuuji -- ow..." 

"Woah hoo, maaf, Akihisa." 

Bam, siku Yuuji menghantamku. I-ini...! 

"Aduh, terlihat menyakitkan..." 

"Apakah kalian berdua baik-baik saja?" 

Sementara semua orang memperhatikan kita, saat ini berhenti bergerak. 

"Ahh, ya, aku baik-baik saja." 

Yuuji memberikan hadiah ke yang berikutnya. 

Di saat yang sama, permainan berlanjut. 
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Ingin memastikan, aku melihat wajah Yuuji. 

Pada saat itu. 

"(Menyeringai.)" 

Orang ini menatapku seperti itu, bibirnya melengkung ke arah yang jahat. Seperti yang 
kuharapkan! 

Setelah melihat ekspresi Yuuji, aku tidak ragu lagi. Orang ini pasti memanipulasi waktu di 
sini. 

Jika dia tahu kemana perginya aku, Yuuji pasti akan memastikan bahwa aku akan 
melakukannya. Mengapa Anda mengatakan bahwa saya sangat yakin akan hal itu? Tentu 
saja itu karena saya akan melakukan hal yang sama jika saya dalam posisinya. 

Alasan dia memukul siku saya adalah untuk mengulur waktu. Dengan kata lain, jika ini 
terus berlanjut, jika tidak ada yang terjadi, hadiah merah akan sampai ke tangan saya. 

--Benar, jika tidak terjadi apa-apa. 

Kami terus membagikan hadiah bersama dengan ritme. 

Dan setelah berputar-putar sekali, hadiah merah mencapai tanganku lagi. Yuuji dan 
Hideyoshi menatapku dengan mata kaget. 

"A-apa yang terjadi... !?" 

"Akihisa, kamu bajingan... !?" 

"Hm? Ada apa?" 

Tidak heran mengapa mereka begitu terkejut. Hadiah yang seharusnya ada di tangan 
Hideyoshi sekarang ada di tangan Hazuki-chan. 

"Kamu bajingan, kamu melewatkan hadiah, bukan...!" 

Yuuji memelototiku dengan sepenuh hati. 

Ya. Begitu aku tahu bahwa Yuuji memanipulasi waktu, aku menggunakan kekacauan untuk 
menyimpan hadiah merah di tanganku, dan menyerahkan hadiah yang diberikan kepadaku 
langsung ke Yuuji -- sederhananya, ini adalah 'pertukaran hadiah'. 

Saat ini, keamanan saya terjamin. Untuk alasannya. 

"Itu salahmu karena mengatur waktu ini dengan terlalu baik." 

"Sialan, kamu bajingan...!" 
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Sekarang, waktunya 2 menit 50 detik, 10 detik lagi sampai 3 menit. Hadiah merah sekarang 
bersama nee-san. 

Masih ada 7 detik lagi; Ini diteruskan dari Minami ke Himeji-san. 5 detik lagi, Muttsurini 
menerimanya. Jika begini terus ... item berbahaya akan melewati Hazuki-chan, dan 
kemudian akan mengenai Hideyoshi. Ini yang diharapkan. Hadiah yang seharusnya 
menghubungiku telah diubah olehku, dan itu akan terjadi kemudian. 

Karena itu, tidak ada yang bisa dilakukan siapa pun. Hideyoshi akan menerima hadiah 
merah tepat di tanda 3 menit. Maaf, Hideyoshi! Anda harus menyalahkan Yuuji karena 
tidak mau menerimanya. Aku akan pergi ke neraka untuk menemuimu nanti, jadi sebelum 
itu, tunggu dengan damai...! 

Jam yang ditempatkan di ruang tamu menunjuk pada 3 menit. Jika waktu berakhir pada 3 
menit, semuanya akan berakhir! 

... Aku menelan dengan gugup, menunggu itu berubah. 

"~ ♪ ~ ♪ ~ ♪" 

Dan musik terus berlanjut. 

"Eh...?" 

"Apa ini? Ini belum berakhir?" 

"... Tak terduga lama." 

Nah, apakah waktu disetel ke 4 menit? Hadiah terus dibagikan. 

Hadiah merah melewati Hideyoshi, dan mendarat di pangkuanku. 

"~ ♪ ~ ♪ ~ ♪ --..." 

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

Musiknya berhenti begitu saja. 

"Oke, ayo berhenti." 

Begitu nee-san berhenti, kami semua terlihat tercengang saat kami melihat hadiah di atas 
lutut kami. Saya memegang kotak merah, sesuatu yang tidak dapat saya sangkal tidak 
peduli bagaimana saya melihatnya. Waktunya juga 3 menit dan 2 detik. Apa yang sedang 
terjadi? 

"Ya ampun. Maaf untuk kalian semua." 
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Hideyoshi menggaruk kepalanya, berkata pada kami saat kami terlihat bingung. 

"--Itu lagu yang sangat familiar, jadi aku mau tidak mau ikut bernyanyi." 

"Eh... !?" 

Itu artinya Hideyoshi telah bernyanyi sejak lagunya berakhir !? 

"Begitu. Lagipula Hideyoshi-kun pandai menyanyi." 

"... Memang benar bahwa saya tidak merasa musik itu berasal dari pemain, tetapi dari 
samping saya." 

"Benarkah? Hazuki tidak bisa membedakan apa pun dari CD." 

"Kinoshita-kun luar biasa ~" 

"Bahkan aku tidak memahaminya." 

"Jangan puji aku sekarang. Aku akan malu." 

Hideyoshi terlihat malu saat mencubit wajahnya. 

"Saya terlalu terpesona dengan lagunya, dan saya tidak sengaja menyanyikannya terlalu 
banyak ... yah, tidak apa-apa, bukan?" 

"Ya. Tidak perlu terlalu cerewet soal itu. Tidak apa-apa." 

"Yeah. Tidak ada yang mau hadiah orang lain seperti anak manja. Tidak apa-apa." 

"...Tidak ada masalah." 

"Tidak tapi--" 

Dan sepertinya mereka mencoba menghentikan keberatan saya. 

"Tidak apa-apa, Hideyoshi." 

"... Tidak perlu melakukan ini lagi." 

Sinar Yuuji dan Muttsurini saat mereka mengacungkan jempol. 

☆ 

"Ayo buka kado kita sekarang." 

"""Baik.""" 
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Bagaimanapun, hadiah setiap orang sudah ditentukan, dan sekarang waktunya untuk 
mengamati reaksi semua orang baik suka atau sedih ... kira saya tidak punya pilihan lain di 
sini. Saya hanya akan bersiap untuk menerima azab saya. Ini ditakdirkan untukku. Tidak 
ada yang lain bagiku! 

"Kalau begitu aku akan mulai membuka hadiahku." 

Minami membukanya, dan mengeluarkan isinya. 

"Hm? Apakah ini DVD?" 

"Yeah. Menurutku aku memilih 'DVD Pertunjukan Teater yang Direkomendasikan'." 

Hadiah Hideyoshi adalah DVD dengan drama di dalamnya. Benar-benar seperti dia. 

"Ini adalah karya segala usia yang dapat ditampilkan kepada keluarga. Ini menarik, jadi 
silakan tertawa sepuasnya." 

"Eh ~ ini sempurna, Hazuki. Ayo kita tonton begitu kita kembali." 

"Baik!" 

Minami dan Hazuki-chan terlihat agak senang. Bahkan aku merasa sembuh hanya dengan 
memikirkan mereka menikmati DVD bersama. 

"Eh? Hideyoshi dan aku hampir mendapatkan hal yang sama." 

"Hm? Apakah kamu membeli DVD juga, Akihisa?" 

"Tidak, bukan itu -- Tapi hadiah nee-san ini dariku." 

"Begitukah? Kalau begitu aku akan membukanya." 

Nee-san kemudian membuka bungkusnya. 

Di dalamnya ada beberapa buku. 

"Itu set manga yang aku rekomendasikan. Ada banyak yang menarik, tapi yang paling aku 
rekomendasikan adalah cerita di mana monster bawah tanah ditangkap dan dimasak 
menjadi makanan lezat--" 

Ada wanita dan anak-anak yang berpartisipasi, jadi saya memilih sekitar 3 salinan dari 
manga segala usia dan memasukkannya ke dalamnya. " 

"Begitu. Ini manga memasak." 

Aku tidak pernah berpikir nee-san akan mendapatkannya, tapi meskipun dia terlihat kuno, 
dia membacanya, jadi mungkin itu sesuatu yang dia suka. 
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"Kurasa arti tersembunyi di baris-baris ini adalah kau ingin aku mulai memasak, Aki-kun." 

"Tidak, bahan yang digunakan di sini semuanya fantasi..." 

Saya memiliki pemikiran yang tulus bahwa itu benar-benar hal yang baik bahwa saya tidak 
memilih manga memasak yang sebenarnya. 

"Kalau begitu giliranku berikutnya -- eh?" 

Kudou-san mengulurkan tangan untuk membuka bungkusnya, hanya untuk berhenti. 

"Ada apa, Kudou-san?" 

"Bukan apa-apa. Aku hanya berpikir bahwa aku menggambar hadiahku sendiri." 

Lalu apa masalahnya? " 

"Erm ... ah, ini benar Muttsurinikun? Bagaimana kalau kamu buka milikmu?" 

Kudou-san berkata sambil melihat hadiah di tangan Muttsurini. 

"... ???" 

Begitu dia membuka hadiah itu. 

"... Hm." 

"Ahaha, ini hadiah yang sama." 

Kudou-san dan Muttsurini memiliki hadiah yang sama, bingkai foto digital. Bingkai foto ini 
dapat menampilkan foto digital di layar. Itu pasti cocok dengan Muttsurini di sana. 

"... Harus disebutkan, itu dari saya .." 

"Aku tahu kan? Rasanya itu sesuatu yang kuharapkan darimu, Muttsurinikun." 

Keduanya memilih hadiah yang sama, dan mereka berhasil memberikannya satu sama lain. 
Kemungkinannya sangat rendah di sini. 

"Aku mengerti. Yah, ini lebih baik, kurasa. Aku memang memilih hadiah ini berdasarkan 
kesukaanku sendiri." 

Kudou-san berseri-seri pergi. 

"Eh? Apa kamu suka yang seperti itu, Aiko?" 

"Semacam itu. Saya menemukan kamera, perekam kecil dan hal-hal yang sangat menarik." 
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Saya tidak bisa tidak mengingat kejadian mengintip itu. Sekarang setelah dia 
menyebutkannya, Kudou-san memang menggunakan hal seperti itu... 

"Ini luar biasa. Kalian berdua memilih hadiah yang sama dan menukarnya. Ini seperti 
pasangan yang ditakdirkan!" 

"Eh? Benarkah? Bagaimana menurutmu, Muttsurinikun?" 

"... Itu tidak benar." 

"Ahaha. Anda tidak perlu merasa malu. 

Kudou-san pasti sedang menggoda Muttsurini di sini. 

Pada saat ini, Kirishima-san mungkin terpengaruh oleh kata-kata Hazuki-chan 'kau 
pasangan yang ditakdirkan', dan dia perlahan mengulurkan tangannya, meletakkannya di 
hadiahnya. 

"... Aku akan membukanya juga." 

Kirishima-san memiliki hadiah sebesar kotak pensil. 

Hadiah siapa itu? Saat semua orang bertanya-tanya tentang ini, Yuuji mengangkat 
tangannya dengan tidak senang. 

"Ah, ini dari saya." 

"...Yg ditakdirkan." 

"Itu hanya kebetulan." 

"... Hal di dalam pasti cocok denganku." 

"Tenang. Itu tidak mungkin." 

Kirishima-san mungkin merasakan semacam telepati saat dia dengan bersemangat 
membuka bungkusnya. 

Begitu dia membukanya, dia menemukan bahwa itu pisau kertas yang tampak cantik. 

"Aku menemukannya di toko serba ada. Bagaimana? Menurutku agak lumayan dengan 
harga ini, bukan?" 

Yuuji dengan bangga menyebutkan ini. 

Namun, saya memiliki pendapat berbeda tentang hadiah Yuuji. 
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"Serius ... kamu bisa menangani sebagian besar barang dengan baik, Yuuji, tapi kamu 
sangat tidak berguna dalam hal hal semacam itu." 

"Hm? Apa maksudmu, Akihisa?" 

"Tidak. Seorang siswa sekolah menengah, seorang gadis, mungkin tidak menggunakan 
pisau kertas bahkan jika dia menerimanya, kan?" 

"...Ah." 

Yuuji memberikan wajah 'Aku tidak melakukan kesalahan'. Dia mungkin melihat itu 
terlihat bagus, dan lupa sifatnya. Anehnya, dia tiba-tiba menjadi romantisme saat mengaku 
pada Kirishima-san. 

"Ma-maaf soal itu, Shouko. Lain kali aku akan memberimu sesuatu yang lain." 

"... Tidak, ini cukup." 

Kirishima-san dengan senang hati meletakkan pisau kertas di depan dadanya. 

"... Ini, hal terbaik untukku." 

Dan kemudian, dia dengan senang hati mengulangi di sini. 

"Kamu yakin? Aku bisa menerima itu dan memberimu sesuatu yang lain." 

"... Tidak perlu itu. Ini yang kau temukan dan sukai, Yuuji. Dan--" 

Dia memegang cengkeramannya dengan kuat. 

"--Ini kau memberitahuku tentang tekadmu, Yuuji, 'Jika aku punya wanita simpanan, 
gunakan ini untuk membunuhku'." 

"Alrighhhhtttt Aku pasti akan memberimu sesuatu yang lain besok." 

Saya melihat. Kalau kupikir seperti ini, Kirishima-san pasti bisa menggunakan pisau kertas 
ini. Bakat kerennya sangat cocok untuknya, dan itu benar-benar memiliki banyak manfaat, 
dia tidak bisa menggunakan ponsel, sering harus berurusan dengan surat dan buku, dan itu 
bisa digunakan untuk membunuh Yuuji. 

"... Aku akan pergi jika itu kencan. Aku tidak menginginkan yang lain." 

"Kencan? Apa yang kamu katakan?" 

"...bahwa." 

Kirishima-san menunjuk pada hadiah Yuuji, berkata, 
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"Hm? Ada apa ini?" 

"... Ini dari saya." 

"..." 

"... Jadi saya katakan, itu sudah ditakdirkan." 

Yuuji, setelah menunjukkan ini padanya, dengan diam-diam membukanya. 

"Sepasang tiket nonton film, ya...?" 

"... (Mengangguk)." 

"Terima kasih Shouko. Saya akan menjual bayi-bayi penting ini secara online." 

"... Kita bisa menontonnya bersama." 

"Tunggu, tunggu, tunggu! Pisau kertas ini tidak dimaksudkan untukmu melakukan itu!" 

Yuuji memiliki pisau kertas tepat di lehernya, dan itu membuat kilau dingin. Dia mendapat 
tiket film dari Kirishima-san, dan jika dia menolak, dia akan dihukum olehnya. Saya 
melihat. 

"Saya benar-benar merasa bahwa ada nasib kuat yang bekerja di sini." 

"Ini pada dasarnya menunjukkan masa depan Yuuji di sini." 

"... Tidak ada cara untuk melarikan diri." 

"Apakah kalian mengatakan bahwa suatu hari aku akan ditikam sampai mati !?" 

Ini adalah takdirnya. Sama seperti beberapa makhluk hidup yang terbunuh oleh taring 
mereka yang menembus kepala, Yuuji mungkin akan ditakdirkan untuk mati di bawah 
pisau orang tertentu. 

"Lalu, apa ... milikku?" 

Hideyoshi menatap gugup sejenak, dan mengulurkan tangan hingga saat ini. Alasan 
mengapa dia sangat gugup adalah karena dia mendapatkan kotak hijau. Bahayanya hanya 
sedetik dari kotak merahku. Ada juga kemungkinan bahwa kotak yang dipegangnya benar-
benar berbahaya. Jika memungkinkan, saya harap dia mengerti .. " 

"Hm? Ini muffle dan lencana rusa?" 

"Ah, itu dari Hazuki!" 

"..." 
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"Aki-kun. Kenapa kamu terlihat sangat kecewa?" 

Yah, aku tahu itu... 

"Itu bisa digunakan untuk musim ini. Terima kasih." 

Hideyoshi meletakkan syal di lehernya. 

"Ini benar-benar cocok untukmu, Hideyoshi-kun." 

"... Bagus." 
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"Yeah. Cocok untukmu, Hideyoshi?" 

"Benarkah? Terima kasih." 

(((--Kau benar-benar seperti gadis SMA.))) 

Saya kira lebih baik tidak menyebutkan pemikiran kita yang sebenarnya. Jika kita 
melakukannya, Hideyoshi akan marah, atau sedih. 

"Tapi syal ini memang terlihat sangat mengesankan. Apakah bujetnya cukup?" 

"Sudah cukup. Paman tua di toko memberi Hazuki bonus tambahan, dan itu sangat bagus 
juga ~" 

Bonus mungkin mengacu pada lencana itu. Aku tidak pernah mengira Hazuki-chan akan 
membeli barang seperti itu. Begitu saya berpikir bahwa Minami mungkin telah 
membantunya, saya mulai merasa tidak jelas di dalam hati saya. 

"Giliranku selanjutnya." 

Himeji-san memegang kotak dengan lebar 15cm. Apa isinya? " 

"Erm ~ ini ... gloss, kurasa?" 

"...Kotor?" 

Muttsurini bertanya karena dia tidak memiliki kesan tentang hal ini. Sungguh, Muttsurini, 
kamu tidak mengerti hal ini? 

"Bukankah ini sesuatu yang biasa kita dengar di kelas, bagaimana membuat metode 
eksekusi kita lebih menjijikkan?" 

"Kamu bodoh, Akihisa. Artinya satu unit lusinan di sini, tahu?" 

"Kalian, jika kalian tidak tahu, katakan saja." 

Saya merasa bahwa saya pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi... " 

"... Lip gloss." 

"Pada dasarnya, ini mirip dengan lipstik, Muttsurinikun." 

"Benar, aku baru saja akan mengatakan itu." 

"Hampir mengerti." 

"Nah, jika kalian berkata begitu, kurasa itu saja." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Saya melihat. Lipstik ya? Saya belajar sesuatu sekarang. 

"Jadi, bolehkah saya tahu siapa yang memberikan hadiah ini?" 

"Saya." 

Menanggapi pertanyaan Himeji-san, nee-san mengangkat tangannya. Melihat situasi ini, 
kurasa dialah satu-satunya yang akan memilih lipstik. 

"Seorang penata rias profesional yang saya kenal merekomendasikan ini untuk saya. Ini 
ditargetkan untuk remaja, dan tidak memiliki warna, jadi cukup layak." 

"Wow...! Terima kasih banyak!" 

Himeji-san dengan senang hati mengeluarkan lipstiknya (apakah itu lipstik?). Gadis-gadis 
lain menatap hadiahnya dengan iri. 

"T-tunggu sebentar, nee-san?" 

"Ada apa, Aki-kun?" 

"Tidak apa-apa kalau Himeji-san kebetulan mendapatkan ini, tapi ada orang laki-laki di sini, 
kau tahu?" 

"Ya itu benar." 

"Tapi apa yang ingin kamu lakukan jika Yuuji, Muttsurini atau aku mendapatkannya !?" 

"Akihisa." 

"Kinoshita, tidak ada gunanya membalas tentang ini sekarang." 

"Benar, Kinoshita-kun. Sudah terlambat." 

"..." 

Sementara aku memberinya pertanyaan 'bagaimana mungkin anak laki-laki menggunakan 
lipstik', nee-san membuatku bingung 'mengapa kamu menanyakan pertanyaan seperti itu'. 

"Saya pikir ini bukan masalah ..." 

"Eh? Apa?" 

"Kurasa kalian semua akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berganti pakaian, Aki-
kun." 

"" "..." "" 
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Kurasa kita, yang tidak bisa membalas pada saat itu juga, benar-benar menjalani kehidupan 
yang jauh berbeda dengan anak SMA biasa. 

"Ngomong-ngomong, apa yang kamu dapat, Akihisa-kun?" 

"Hm? Aku akan membukanya sekarang -- eh?" 

"? Apa masalahnya?" 

Mau tak mau aku menoleh untuk melihat Himeji-san. Dia menatapku tertegun. 

T-tunggu sebentar! Ini aneh! Pertanyaan yang baru saja Himeji-san sebutkan, bukankah itu 
berarti apa yang aku pegang bukanlah hadiahnya? 

"B-bagaimana itu bisa terjadi !?" 

Aku dengan panik membuka bungkusnya. 

Di dalam kotak merah itu, 

"Topi ... dan kue ...?" 

"Itu dari saya." 

Hadiah dari Minami. 

Kalau begitu, itu artinya orang yang mendapatkan hadiah Himeji-san adalah-- "Hadiah 
Hazuki berasal dari onee-chan cantik!" 

"Itu benar, tapi memalukan disebut ini..." 

Apa ini!? Hazuki-chan mendapatkan hadiahnya! Itu skenario terburuk di sini! 

"Eh? Tapi..." 

"? Ada apa, baka onii-chan?" 

Hazuki-chan memegang bungkusan kecil yang muat untuk tiket buku. Sulit membayangkan 
sesuatu yang sangat kecil berisi kue Chiffon atau makanan buatan tangan lainnya. Apa 
Himeji-san hanya membuatkan makanan buatan tangan untukku, dan tidak ada di sini? 

"Yah, tidak apa-apa." 

"???" 

Hazuki-chan hanya bisa memiringkan kepalanya dengan bingung. Sayang sekali aku tidak 
bisa membawa Yuuji dan yang lainnya untuk perjalanan, tapi aku berhasil menyelamatkan 
kehidupan muda. 
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"Aki. Apa kau tidak menginginkan hadiahku...?" 

Minami memberikan wajah konflik, menatapku dengan cemas. Oh, tidak, tidak. 

"Bukan itu. Tidak sama sekali. Apa yang aku khawatirkan sekarang sudah beres." 

"? Apa yang kamu katakan?" 

"Itu barang saya sendiri. Tidak apa-apa." 

Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekali lagi, saya melihat hadiah Minami. 

Di dalamnya ada topi bebek berwarna karamel yang tampak keren. 

"Heh ~ topi? Bagaimana dengan ini, apa cocok untukku?" 

Saya segera mengeluarkannya, dan memasangnya pada saya. " 

"Ya, tidak apa-apa." 

"Ahaha, aku akan dimanjakan oleh pujian di sana." 

Warna topi terasa unisex, dan ukurannya dapat disesuaikan. Kurasa selera dan pesona 
feminin Minami agak tinggi karena dia bisa memilih hadiah seperti itu. 

"Tapi ini item outlet, jadi ada jahitan di belakang." 

Sekarang setelah dia menyebutkannya, saya melihat bagian belakang tutupnya. Memang 
benar itu di tempat yang jelas, tetapi meskipun demikian, tidak ada yang bisa melihatnya 
ketika ada di dalam, dan saya pikir itu bukan masalah. 

"Terima kasih Minami. Aku akan menghargai ini dengan baik." 

"Tapi aku akan khawatir jika kamu menghargai kuenya dengan baik?" 

Kue-kue itu berbentuk bintang, pas untuk Natal. Ada buah-buahan dan coklat di dalamnya, 
dan rasanya sangat enak. Saya akan menikmatinya dengan baik. 

"Nah, sekarang waktunya untuk hadiah Hazuki!" 

Dengan suara antusias, Hazuki-chan mulai membuka hadiahnya dengan gembira. 

Sementara Hazuki-chan terus melakukannya, aku berbisik pelan kepada Himeji-san di 
sampingku, "Apa hadiahmu, Himeji-san?" 

"Erm, aku memberinya sesuatu yang sedikit besar." 

"Eh? Tapi kelihatannya sangat kecil di sini." 
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"Ya. Karena itulah--" 

Himeji-san melihat bungkusan yang Hazuki-chan pegang. 

"Wow, kartu Natal. Erm... 'pertukaran hadiah'?" 

"""Apa?""" 

"Ah ya, ada kartu Natal di dalamnya untuk tujuan lain." 

Kami sudah punya! Kami tidak pernah memikirkan ini sebelumnya! Dia bilang tidak apa-
apa kalau itu besar, dan itu mengacu pada bagaimana itu bisa diberikan kepada orang itu 
nanti! " 

"Aku akan mengambilkannya untukmu, Hazuki-chan. Mohon tunggu." 

"Oke! Hazuki akan menikmatinya!" 

Setelah Hazuki-chan merespon, Himeji-san pergi ke kamar sebelah untuk mendapatkan 
hadiah sebenarnya. Dan saat kita semua menonton, kita berempat, (Akihisa, lakukanlah!) 

(Saya tidak ingin! Saya punya satu untuk diri saya sendiri! Muttsurini harus melakukan ini 
sesekali!) (... Hideyoshi yang berperut besi harus pergi.) 

(Ini waktunya bagi Yuuji yang kuat dengan perlawanan yang kuat untuk bertindak!) Kita 
semua mendorong tanggung jawab siapa yang akan memakannya. Sepertinya kita harus 
merebut hadiah sebelum itu berakhir di mulut Hazuki-chan...! 

"Aku membuatmu menunggu, Hazuki-chan." 

"Terima kasih banyak." 

Himeji-san menyerahkan hadiahnya, dan Hazuki-chan menerimanya dengan kedua 
tangannya. 

(Kalau begitu, kita semua akan mati bersama. Begitu terbuka, kita akan mengatasinya!) 
(Tidak ada pilihan lain di sini!) 

(...Mengerti.) 

(Mau bagaimana lagi.) 

"Ini besar. Apa itu? ♪" 

Hazuki-chan bersenandung saat dia membuka bungkusnya. 

Dan muncul dari dalam -- adalah boneka beruang besar. 
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"Wow ~ Bukankah ini si beruang P-san?" 

"" "Eh...?" "" 

Kami semua tercengang. 

"T-tunggu, Himeji..." 

"Bukankah kamu bilang itu buatan tangan?" 

"Yeah. Ini boneka buatan tanganku, tahu?" 

Sekarang setelah dia menyebutkannya, aku teringat percakapan antara Himeji-san dan 
Minami. 

"Saya menaruh beberapa kue buatan tangan di dalamnya." 

"Kamu membuat sesuatu, Minami-chan? Aku juga .." 

Memang benar Himeji-san tidak pernah bilang kalau itu buatan tangan. 

"Sungguh ~ Syukurlah." 

"... Saya sudah siap secara mental untuk memiliki makanan rumah sakit selama seminggu." 

? Mengapa kalian semua terlihat sangat lega? " 

Himeji-san terlihat bingung saat melihat kami santai. Kami pikir semuanya akan lepas 
kendali. Benar-benar sukacita ilahi bahwa tidak ada pembunuhan di Malam Natal. 

"Syukurlah, Hazuki-chan." 

"Iya." 

Hazuki-chan terlihat senang saat dia memeluk boneka itu. Bagaimanapun, syukurlah. 

"Tapi yah, kalau kita ingin mendapatkan boneka itu, itu akan membuat kita canggung." 

"...Itu adil." 

Memikirkan hal ini, seperti yang Yuuji katakan. Imut cocok dengan imut, dan jika kita 
mendapatkannya, kita akan agak terganggu karenanya. 

Saat kami sedang tertawa, Himeji-san memberi tahu kami sambil tersenyum. 

"Tidak apa-apa. Dalam situasi seperti ini--" 

"" "Hm?" "" 
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"Aku punya hadiah lain yang disiapkan untuk ini." 

Bam, ada beberapa kotak di depan kita. 

"Hai-Himeji-san, ini...?" 

"Ini hadiah jika laki-laki." 

Dia menjawab ini, membusungkan dadanya yang besar dengan bangga. 

Saya melihat. Ini yang diharapkan dari orang yang berhati-hati. Dia menyiapkan voucher 
hadiah itu dan akan memberikan hadiah yang berbeda berdasarkan siapa orang itu. Dia 
cukup memikirkannya. 

Tapi terlepas dari itu. 

"" "..." "" 

Kami semua menatap kotak di depan kami. 

"Kataku, Himeji." 

"...Satu pertanyaan." 

"Apa isi kotak ini?" 

"Ya. Kudengar cowok tidak suka yang manis-manis, jadi aku membuat kue Chiffon yang 
tidak terlalu manis!" 

"Bagus untukmu, Akihisa." 

"Kamu orang yang beruntung, Akihisa." 

"... Bersukacitalah, Akihisa." 

"Tidak, aku tidak bisa menyelesaikan ini sendirian. Ini kesempatan langka, jadi ayo kita 
masuk, semuanya." 

"Tidak apa-apa. Aku menyiapkan satu lagi hanya untukmu, Akihisa-kun!" 

"Kalian dengar itu, semuanya? Syukurlah!" 

"Tidak, tidak, tidak, menurutku yang terbaik bagi kalian berdua untuk berbagi cinta ini 
bersama." 

"Tentu saja! Ini hanya makanan pembuka untukmu, Akihisa!" 

"... dan rasanya akan berbeda." 
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"Tidak sama sekali! Pasti ada hal yang sama di dalamnya, kan, Himeji-san !?" 

Aku bertanya. 

"Tidak, pasti ada perbedaan .:" 

Himeji-san menjawab dengan malu-malu. 

"Apa yang kuberikan Akihisa-kun diresapi dengan banyak cinta." 

Ini benar-benar yang mereka sebut kata-kata pembunuhan, kurasa. 

Setelah Kelas Seminar 4 
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Volume 12,5 Chapter 4 

Aku (Watashi), Kata-kata Wisuda dan 
Perpisahan 
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' "... Pada hari ini, saat upacara wisuda tiba, saya kira semua senior yang duduk di 
sini memiliki impian dan keinginan mereka sendiri saat mereka memulai perjalanan 
baru."' 

Suasana di aula begitu khusyuk saat suara Shouko-chan yang menyenangkan menggema. 

Tahun Baru di bulan Januari berlalu, Hari Valentine di bulan Februari telah berlalu, dan 
sekarang bulan Maret. Saat ini, kami sedang duduk di gym tempat diadakannya upacara 
kelulusan, mendengarkan pidato perpisahan Shouko-chan. 

(Hei, Mizuki.) 

Minami-chan, duduk satu baris di depanku, diam-diam memutar kepalanya dan berbisik 
padaku. 

(Hm, apa ada sesuatu, Minami-chan?) 

Agar tidak mengganggu upacara, saya pun menjawab dengan lembut. 

(Tidakkah kamu merasa aneh bahwa kedua orang itu benar-benar berpartisipasi dengan 
sukarela?) Minami-chan mengatakan ini sambil melihat ke arah Akihisa-kun dan 
Sakamoto-kun yang duduk di belakangku. 

Aku berbalik untuk melihat, dan menemukan keduanya tampak tegang saat mereka 
mendengarkan pidato perpisahan Shouko-chan. 

(Itu mungkin benar.) 

Mungkin tidak sopan bagi Akihisa-kun dan yang lainnya, tapi aku juga berpikiran sama 
seperti Minami-chan. Biasanya, mereka akan menguap, terlihat bosan, atau tertidur. 

"... Senior kami yang dapat dipercaya telah memberi kami bimbingan dalam studi 
dan aktivitas klub kami, terkadang baik, dan terkadang ketat." 

Ini adalah upacara wisuda, tapi ini bukan untuk kami, tapi untuk tahun ketiga. Sebagai anak 
kelas 2, saya kira tidak perlu bagi kita untuk begitu gugup dalam upacara ini. 

Alih-alih terlihat santai, siswa tahun ke-2 memberikan getaran yang sama sekali berbeda -- 
semua orang yang hadir sepertinya mendengarkan pidato Shouko-chan secara normal. 

"... Mulai sekarang, kami akan mewarisi hasrat para senior dan berusaha untuk 
meningkatkan sekolah ini." 

Semua orang, yang seharusnya tidur sekarang, gugup karena suatu alasan. 
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Segera setelah perang pemanggilan antara tahun-tahun sekolah berakhir, tahun ke-3 
memasuki periode belajar mandiri ketika mereka dapat bersekolah kapan pun mereka 
merasa perlu, dan hampir tidak bersekolah. 

Karena itu, tahun ke-2 dan ke-3 tidak pernah bertemu lagi sejak pertarungan itu, dan 
upacara ini akan menjadi reuni setelah sekian lama. 

"... Kami memiliki banyak hal dalam kehidupan sekolah yang penuh warna yang 
kami habiskan dengan para senior." 

Menurut Sakamoto-kun, 

"Ini adalah kali ketiga siswa kelas tiga akhirnya bertemu dengan kita setelah ujian, dan 
mereka menaruh dendam pada kita. Kita tidak tahu kapan mereka akan membalas dendam 
pada kita." 

Itu yang dia katakan. 

Upacara kelulusan dipenuhi dengan percikan api seperti suasana yang tidak menentu. 
Akihisa-kun dan yang lainnya terlihat sangat tegang, siap untuk pertempuran kecil yang 
mungkin terjadi kapan saja. 

Dan dalam situasi ini, semua orang prihatin dengan pidato perpisahan Shouko-chan, dan 
pidato perpisahan dari tahun ketiga. 

Setiap kata-kata dari Shouko-chan, yang bertindak sebagai perwakilan sekarang, akan 
dilihat sebagai apa yang dipikirkan oleh seluruh siswa tahun kedua. Karena itu, setiap 
kesalahan bisa dilihat sebagai alasan untuk memulai pertengkaran. Itulah yang mereka 
berdua katakan. 

Meskipun benar bahwa ini mungkin terjadi di sekolah ini, akankah siswa kelas 3 benar-
benar melakukan ini ...? 

"... Saya sangat berterima kasih atas banyak kenangan indah yang diberikan kepada 
kami." 

Suara jernih Shouko-chan bergema dalam suasana tegang ini. 

Tidak seperti orang lain, saya tidak terlalu waspada, jadi saya bisa mendengar telinganya 
dengan jelas. 

Saya terus mendengar suaranya yang menyenangkan menyampaikan pidato perpisahan itu 
saat saya mengingat semua kenangan yang saya miliki dengan tahun ke-3. 

Yang paling awal adalah turnamen pemanggilan selama festival sekolah. 

Yang terbaru adalah perang pemanggilan antara tahun-tahun sekolah. 
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Kami mengadakan turnamen baseball summoned beast dengan para guru. 

Dan kami memiliki ujian keberanian menggunakan makhluk yang dipanggil. 

Ada banyak kenangan yang berhubungan dengan tahun ke-3 yang bisa saya pikirkan. Itu 
adalah kenangan yang menarik, dan juga kenangan menyakitkan, kenangan sedih, dan 
kenangan indah. 
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"Hau ...!" 

(A-ada apa, Himeji-san !? Kamu menderita Anemia?) 

(T-tidak, aku baik-baik saja ...) 

Saya memikirkan sesuatu yang tidak perlu. 

Aku melambaikan tanganku pada Akihisa-kun, yang duduk di belakangku dan berbicara 
kepadaku karena dia mengkhawatirkanku. Saya kemudian menoleh untuk melihat kembali 
Shouko-chan di podium. 

"Hati kami terasa nostalgia dan kesepian saat kami mengingat setiap hari bahagia 
yang kami habiskan bersama senior kami." 

Ucapan perpisahan buku teks seperti itu datang dari mulut Shouko-chan. Tidak mungkin 
Shouko-chan ceroboh dengan kata-katanya, dan Akihisa-kun dan yang lainnya pasti terlalu 
khawatir-- "Dia benar-benar mengatakan 'merasa nostalgia dan kesepian' ...?" 

"Apakah dia mengejek kita karena kalah dalam perang pemanggilan ...!" 

"Jika yang berbicara sekarang bukan perempuan, aku akan memukulinya ...!" 

-- Sepertinya mereka tidak terlalu khawatir, kurasa ... 

Aku menyeringai begitu mendengar gumaman dari kelas 3 duduk di sana. Shouko-chan 
tidak pernah memiliki pemikiran seperti itu, tapi sepertinya para senior salah paham akan 
hal itu. Itukah yang dikhawatirkan Sakamoto-kun? 

Tapi meski begitu, mereka tidak melakukan sesuatu yang drastis, dan Shouko-chan 
melanjutkan pidatonya. 

"... Semua siswa di sini ingin mendoakan masa depan yang cerah untuk senior kita ... 
dan mengucapkan selamat kepada semua orang karena telah lulus." 

Shouko-chan membungkuk cantik di akhir, dan mengakhiri pidatonya. 

"Terima kasih banyak, Kirishima-san" 

Setelah pengumuman dibuat, saya bisa mendengar desahan panjang dari seseorang. 
Bahkan aku, yang tidak terlalu khawatir, mendesah pelan. Itu karena biarpun kupikir tidak 
akan terjadi apa-apa, ini tetaplah sekolah kita ... 

"Mereka tidak melakukan apa-apa selama pidato tersebut." 

"Ya. Kalau begitu--" 

"... Itu mungkin dalam pidato perpisahan mereka." 
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"Saya tebak." 

Akihisa-kun dan yang lainnya di belakangku sepertinya saling mengangguk untuk 
mengkonfirmasi sesuatu, dan aku mau tidak mau berbalik untuk bertanya kepada mereka, 
"Erm, menurutmu apakah mungkin semuanya akan berakhir dengan baik ...?" 

"""Tidak semuanya.""" 

Jawaban langsung, ya ... 

"Ngomong-ngomong, Himeji-san, apa kamu tahu betapa anak kelas 3 sangat membenci 
kita?" 

"Maaf, tapi kami sama membencinya seperti Marie Antoinette selama Revolusi Prancis." 
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"... Kami memiliki sejarah panjang di antara kami." 

"Apakah itu sesuatu yang bisa kamu katakan tentang dirimu ...?" 

Marie Antoinette dieksekusi selama Revolusi Prancis ... 

Selagi aku terlihat tercengang, Akihisa-kun melanjutkan, 

"Dan tidak mungkin mereka tidak akan melakukan apa pun ketika kamu melihat 
bagaimana mereka bertindak terhadap kita sampai saat ini, kan?" 

"Ya. Pasti ada sesuatu." 

"... Tidak mungkin ini berakhir dengan damai." 

"Hm ... begitukah ...?" 

Jika seperti sebelumnya, sangat sulit membayangkan semuanya berakhir dengan damai ... 

"--Untuk melanjutkan, balasan dari tahun ke-3." 

Dan saat kami berbicara, suara Takahashi-sensei menggema melalui speaker. 

"Itu disini." 

"Ya. Siapa yang menyampaikan pidatonya?" 

"... Tidak peduli siapa itu." 

Pidato perpisahan tahun ketiga. 

Seharusnya itu Takashiro-senpai, perwakilan dari kelas 3, yang menyampaikan pidato, tapi 
dia meninggalkan Jepang sebelum upacara kelulusan untuk masuk universitas lain, jadi 
pidato akan dibuat oleh orang lain. 

Akihisa-kun dan yang lainnya berpikir bahwa kemungkinan besar salah satu senpai (?) 
TokoNatsu akan melakukannya. 

"Mungkin saja mereka berdua, tapi mereka orang kelas A. Tidak pantas bagi mereka untuk 
menjadi pengganti." 

"Yah, tidak ada yang lebih tepat dari mereka untuk mengejek kita sampai berlumuran 
darah." 

"... Keduanya memiliki bakat yang diberikan dewa untuk mengganggu siapa pun." 

Saya tidak berpikir ini adalah kata-kata yang digunakan untuk memuji orang lain ... 
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Akibatnya, tahun ke-2 semakin cemas. 

Lalu-- 

"Kami akan memiliki perwakilan pengganti untuk kelas 3, Kogure Aoi-san. Tolong." 

"Tentu saja." 

"" "... Eh?" "" 

Setelah mendengar pengumuman itu, Akihisa-kun dan yang lainnya terkejut. 

Tidak seperti yang diharapkan semua orang, tahun ke-3 menyampaikan pidato bukanlah 
pasangan TokoNatsu, tetapi Kogure-senpai. Dia adalah senpai cantik dengan pesona yang 
memikat dan feminin. Saya pikir dia sangat cocok untuk melakukan ini di depan orang lain, 
tapi-- "...Tidak mungkin...!" 

"Apakah mereka baru saja memilih orang yang salah ...!?" 

"Ada apa dengan mereka yang mengejek kita dengan kecantikan ...!?" 

Akihisa-kun dan yang lainnya kaget. Bukankah mereka mengira pihak lain tidak pernah 
berpikir untuk mengejek kita ...? 

"Musim dingin musim dingin telah berakhir, dan saya bisa merasakan langkah kaki 
yang hangat di musim semi. Di hari yang indah dan berangin kencang ini, kami akan 
lulus." 

Kogure-senpai melanjutkan pidatonya, tidak memperhatikan reaksi Akihisa-kun dan yang 
lainnya. 

Kata-katanya tidak menunjukkan kebencian pada kami, hanya ucapan syukur dari senior 
kepada semua junior. 

"Saya masih ingat upacara pembukaannya 3 tahun yang lalu, dan dalam sekejap, kita 
telah sampai pada hari ini juga. Ada pepatah yang mengatakan bahwa waktu berlalu 
saat kita sedang bersenang-senang, dan hari-hari yang menyenangkan dan berbuah 
telah berlalu. demi satu, saya benar-benar memahami kata-kata ini. " 

Mengesampingkan Akihisa-kun dan yang lainnya yang masih tidak percaya, aku diam-diam 
mendengarkan kata-kata tenang dari ucapan syukur Kogure-senpai. 

Setiap kata yang dia ucapkan menyentuh hati saya secara ajaib. 

"Selama tiga tahun ini, kami bertemu dengan berbagai macam orang ... dan semua 
jenis peristiwa terjadi." 
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Mengesampingkan 3 tahun, satu tahun ini saja sangat penting. 

Aku menjalani perang pemanggilan pertama sejak aku dialirkan ke kelas F di musim semi. 
Saya masih ingat betul bagaimana kami hampir mengalahkan kelas A, hanya Chabudai kami 
yang diturunkan ke kotak kardus. 

Kami mengalami insiden tragis ketika anak laki-laki tahun kedua diskors dari sekolah 
selama perjalanan pelatihan sekolah. Begitu penangguhan berakhir, ada insiden besar saat 
Minami-chan mencium Akihisa-kun. 

"..." 

Minami-chan, duduk di depanku, memasuki mataku. 

Aku tidak tahu apa yang terjadi antara Minami-chan dan Akihisa-kun saat itu. Kemudian, 
Minami-chan memberitahuku apa yang terjadi. "Saya suka Akihisa-kun." Meskipun Minami-
chan minta maaf setelah menyadari perasaanku, dia benar-benar mengerti kenapa aku 
menyukainya, dan dia menjawab "Kalau begitu kita adalah saingan". Kami adalah teman, 
dan rival. Kurasa ini tidak benar-benar sama, tapi itu mungkin hubungan yang dimiliki 
Akihisa-kun dan Sakamoto-kun, dan sebagai hasilnya aku sedikit senang. 

"Pertemuan dan cerita yang kami bagi membentuk kenangan berharga dan tak 
tergantikan bagi kami hari ini." 

Sejak liburan musim panas berakhir, kami mengadakan perang setiap hari. Tujuan kami 
selalu sama seperti sebelumnya -- untuk mengalahkan kelas A. Akihisa-kun dan yang 
lainnya khawatir aku akan merusak tubuhku karena aku terlalu lemah. Namun, saat itu bisa 
dikatakan sebagai momen paling hidup saya. 

Karena -- Saya senang bisa bekerja keras, maju ke tujuan yang sama dengan semua orang. 

Pada akhirnya, duel kami dengan kelas 2-A terputus, dan itu menjadi perang melawan 
kelas 3. Kami berhasil menang, dan mendapatkan fasilitas. Kami butuh waktu lama, tetapi 
akhirnya kami berhasil mencapai tujuan kami. 

"Sejak saat itu, kami menyambut semua jenis perubahan. Ada perubahan dalam 
kemampuan belajar kami, cara berpikir kami, dan -- hubungan interpersonal." 

Meja yang dulu chabudais di awal tahun kedua kami sekarang adalah meja kerja yang jauh 
lebih baik dari yang biasa. 

Dan aku tidak lagi membenci diriku sendiri karena begitu pemalu. 

Hubungan interpersonal yang saya miliki sekarang jauh berbeda dari dulu. 

"Untuk semua junior di sekolah, perubahan seperti apa yang akan kamu alami 
setelah lulus?" 
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Setelah melalui begitu banyak perubahan dalam satu tahun ini, apa yang menanti kita di 
tahun berikutnya? Saya benar-benar tidak bisa membayangkan. 

Bagaimana hari-hari menyenangkan yang kita miliki sekarang akan berubah pada saat ini 
tahun depan -- memikirkannya sendirian membuatku menggigil ketakutan. 

"Hari-hari yang subur selalu berlalu dalam sekejap mata. Aku berharap semua 
junior di sekolah ini menghabiskan hari-hari pendek mereka yang tersisa bersama 
dengan teman-teman yang mereka buat ... itu karena waktu yang bisa kamu miliki 
dengan teman-temanmu sekarang adalah sangat terbatas." 

Setelah mendengar kata-kata terakhir dari Kogure-senpai, aku merasa hatiku meringis. 

"Aku hanya punya satu tahun lagi ... untuk menghabiskan waktu bersama dengan semua 
orang ..." 

Saya merasa benar-benar tak tertahankan, dan selalu mengeluarkan bisikan. 

☆ 

"Oh? Tidak ada yang terjadi." 

"Ya." 

"Hm. Menurutku sebaiknya tidak terjadi apa-apa." 

"... Sungguh antiklimatis." 

Setelah upacara kelulusan berakhir dengan damai, kami sedang dalam perjalanan kembali 
ke ruang kelas. 

Semua orang mengobrol dengan penuh semangat. 

"Ngomong-ngomong, upacara wisuda ... kami yang akan dikirim tahun depan." 

"Apa maksudmu? Apa kamu yakin bisa menjadi tahun ketiga, Aki?" 

"Dia benar." 

"Anda harus memanggil kami 'senpai' secara resmi tahun depan." 

"... Kamu sombong karena khawatir tentang kelulusan" 

"Aku tidak ingin kamu memarahiku seperti ini, Muttsurini!" 

Akihisa-kun dan yang lainnya sedang mengobrol dan menggoda satu sama lain dengan 
gembira. 
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"..." 

Tetapi saya terganggu oleh pikiran negatif saya, dan saya tidak dapat tersenyum seperti 
mereka. 

"Hm? Ada apa, Himeji-san?" 

"Mizuki, kamu tidak enak badan?" 

Akihisa-kun dan MInmi-chan sepertinya menyadari keadaanku saat mereka bertanya 
padaku. 

"Ah, tidak. Aku baik-baik saja. Hanya--" 

"Hanya saja?" 

"Setelah mendengar tahun ke-3, kurasa hidup kita mulai sekarang harus berubah, dan aku 
merasa kesepian ..." 

Bagiku, setiap hari sekarang begitu menyenangkan, begitu memuaskan. 

Saya ingin terus hidup setiap hari seperti sekarang. 

Saya tidak ingin berubah. 

Saya ingin hidup saya saat ini terus seperti apa adanya. 

Jika aku tidak bisa memenuhi keinginan ini, setidaknya-- 

"--setidaknya, aku berharap bisa terus hidup setiap hari seperti ini selama setahun sampai 
kita lulus, kurasa ..." 

Bagian yang paling saya benci tentang diri saya muncul di hati saya. 

Saya takut dengan perubahan yang akan terjadi di masa depan. 

Saya benar-benar merasa tidak nyaman tentang masa depan di mana setiap orang akan 
berjalan di jalan mereka sendiri. 

Dan saat aku menunjukkan sisi diriku yang benar-benar kubenci-- "Ahaha, apa yang kamu 
katakan, Himeji-san?" 

Akihisa-kun hanya menertawakan kata-kataku, sepertinya menggodaku. Eh ...? 

"Ya. Aku tidak ingin sekelas dengan idiot ini dan mengalami perlakuan yang sama." 

"Akan merepotkan untuk memiliki Ironman sebagai guru wali kelas untuk satu tahun lagi." 
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"... Saya ingin perubahan wali kelas." 

"Tapi serius, kalian, kalian harus berpikir untuk mengubah gaya hidup kalian." 

Sakamoto-kun dan yang lainnya sepertinya tidak khawatir sedikit pun. Mengapa!? Saya 
sangat khawatir bahwa saya tidak nyaman. " 

"...Mengapa--" 

"" "Hm?" "" 

"Mengapa semua orang tidak khawatir sama sekali? Mungkin hanya itu waktu kita akan 
pergi, kan !?" 

Saya tidak bisa lagi menahan emosi saya, dan sebelum saya menyadarinya, suara saya 
menjadi keras. 

Itu karena aku merasa sangat bahagia sekarang karena aku takut saat-saat itu berakhir. 
Kita mungkin dialihkan ke kelas yang berbeda setelah kita memasuki tahun ketiga kita, dan 
setiap orang akan berada di jalur yang berbeda setelah mereka lulus. Sementara kami terus 
menikmati setiap hari bersama, kami akan segera berada di ruang kelas yang berbeda, dan 
kami akan berada jauh dari satu sama lain. Setahun kemudian, kita akan berada di jalur 
yang berbeda, dan kita akan menjauh satu sama lain. Bagi saya, masa depan seperti itu 
sungguh mengerikan. 

"Aku berharap ... segalanya tetap seperti ini ... tidak berubah sama sekali ..." 

Ini adalah keinginan sepenuh hati yang telah melekat di hati saya baru-baru ini. 

Selagi aku mengungkapkan pikiranku Akihisa-kun menatapku tercengang, berkata, 
"Kataku, Himeji-san." 

"...Iya?" 

"Jika hal-hal tidak akan berubah sebagaimana adanya, tidak akan ada hal-hal yang lebih 
bahagia terjadi, bukan?" 

"... Eh ...?" 

Melihat tampangnya yang tercengang, aku mulai bertanya-tanya apakah dia mengerti kata-
kataku. 

"I-itu--!" 

Tepat ketika nada suaraku gelisah. 

"Yoshii, Sakamoto! Ini buruk!" 
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Teman sekelas kami Fukumura-kun berlari keluar dari kelas, terengah-engah saat dia tiba 
di depan kami. 

"Apa masalahnya?" 

"Orang-orang itu begitu pendiam selama upacara kelulusan, tapi mereka memasang jebakan 
di sini!" 

Fukumura-kun membawa kita ke ruang kelas 3-A yang sekarang menjadi milik kita. 

Dan di sana ada-- 

"Untuk semua orang di 2-F, ini adalah penghinaan dan ejekan kami.  Semua orang di 
3-A " 

Ditempatkan dengan rapi di tengah ruang kelas adalah kartu dan bunga menarik yang 
disebut Rafflesia mengeluarkan bau busuk. 

"Ini bau! Kurangnya ventilasi menyebabkan bau busuk tetap di sini !!" 

"Ngomong-ngomong, bagaimana bajingan itu bisa mendapatkan bunga seperti itu !?" 

"Kenapa kamu begitu luar biasa dalam situasi yang tidak berguna seperti ini ...!" 

"" "MEREKA BAJU !!!" "" 

Akihisa-kun dan yang lainnya mengaum serempak. 

Dan bagi saya, saya hanya bisa melebarkan mata saya, tidak dapat memahami apa yang 
sedang terjadi. 

"Komplotan dari ide ini pasti pasangan TokoNatsu." 

"Bajingan brengsek itu ...! Mereka menginginkan sebagian dari kita bahkan di paling akhir 
...!" 

"Baiklah! Cungkil hati mereka bersama dengan kancing kedua mereka!" 

"... Hari ini akan menjadi peringatan kematian mereka." 

"Kalian! Bagi menjadi 6 tim pengejar !! Jangan biarkan bajingan tahun-3 itu hidup kembali!" 

"" "Dimengerti!" "" 

Saya tetap gelisah, dan semua orang lewat di depan saya, berlari keluar kelas. 

Dan tepat saat Akihisa-kun akan meninggalkan kelas juga-- 
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"Ah, ya, Himeji-san." 

Dia berhenti di depanku. 

"Eh? Ah, ya." 

Aku menjawab dengan kosong. 

"Adapun apa yang kita bicarakan." 

Akihisa-kun sepertinya tidak keberatan sambil melanjutkan, 

"Saya yakin tahun depan saya akan bergaul lebih baik dengan orang lain. Kami akan 
memiliki pengalaman yang lebih baik dari sebelumnya, dan kami akan menikmati setiap 
hari dengan lebih baik dari sebelumnya." 

Setelah Akihisa-kun mengatakan itu, dia menunjukkan senyum yang paling kucintai, yang 
akan memberiku energi saat aku melihatnya-- "Sama seperti bagaimana hubunganku 
denganmu berubah dari awal tahun kedua kita sampai sekarang." 

Dia memberiku kata-kata ajaib itu, dan menyingkirkan ketidaknyamananku. 

"Ah..." 

Hati saya perlahan menghangat. 

Seperti yang dikatakan Akihisa-kun. Jika tidak ada perubahan, aku tidak akan berhubungan 
baik dengannya, dan itu tidak akan lebih baik dari yang sekarang. Saya tidak akan bisa 
menantikan momen-momen yang lebih indah dari saat ini. " 

Begitu kita memasuki tahun ketiga, kita akan menikmati kehidupan sekolah kita secara 
berbeda dari sebelumnya. Kita bisa merasakan festival sekolah dan pertemuan olahraga 
yang hanya bisa dilakukan dengan semua orang. 

Begitu kita lulus, kita memiliki lebih banyak hal untuk dilakukan. Kita bisa pergi ke banyak 
tempat berbeda dengan setiap orang, berkendara untuk perjalanan jauh, atau melakukan 
perjalanan ke luar negeri selama liburan panjang kita. 

Kami bahagia sekarang, tapi ini mungkin bukan momen paling membahagiakan. Saat kita 
tumbuh, kita akan memiliki lebih banyak hal yang dapat kita lakukan, dan kita dapat 
menemukan kesenangan lebih dari yang kita miliki sekarang. Karena ... kalau ini lebih 
menyenangkan dari tahun lalu, tahun depan pasti akan lebih menyenangkan. 

"Akihisa-kun ..." 

"Hm? Ada apa, Himeji-san?" 
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Akihisa-kun tidak terlihat berbeda sebelumnya. Dia sepertinya tidak memiliki sesuatu yang 
spesifik untuk dibicarakan. 

Dia selalu seperti ini. Ketika kami pertama kali bertemu, dia akan mengatakan hal-hal 
seperti 'ini tidak akan terjadi', untuk menghilangkan bagian yang saya benci dalam 
kebencian saya. Sementara saya terus menjadi takut dan tentatif, dia selalu memberi saya 
kekuatan antusiasme untuk maju. 

"Hei! Ayo pergi, Akihisa!" 

"Mengerti!" 

Sakamoto-kun mendorong, dan Akihisa-kun kembali bergerak ke pintu keluar. 

"Akihisa-kun." 

Saya menelepon dia. 

"Hm? Ada apa?" 

Sementara pikiranku dipenuhi dengan semua jenis emosi-- 

"Sungguh hebat ... aku jatuh cinta padamu." 

"HAH!?" 

Sebelum saya menyadarinya, saya mengucapkan kata-kata ini yang tidak bisa ditahan. 

"Eh-eh, erm ... ngomong-ngomong, kita akan bicara nanti." 

Akihisa-kun terus mengayunkan tangannya dengan gugup saat dia mengejar semua orang 
dan keluar dari kelas. 

Setelah melihat dirinya yang imut, saya secara alami menunjukkan senyuman. 

"... Mizuki." 

Suara Minami-chan datang dari sampingku. 

"Ah, ya. Ada apa, Minami-chan?" 

"Apa yang baru saja Anda katakan itu melanggar peraturan sekolah, Anda tahu?" 

Mata Minami-chan menatapku dengan tatapan 'Kau menarik dengan cepat'. 

"Yah, erm ... maafkan aku." 

"Aku memaafkanmu." 
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"Tapi..." 

"Hm?" 

"Itu bukan pengakuan, tapi perasaanku, jadi tidak apa-apa, kan?" 

"... Kamu benar-benar pandai berbicara untuk keluar dari berbagai hal." 

Astaga . Minami-chan mengangkat bahunya, 

"Yah, para idiot itu sudah kabur. Jangan lihat bunga aneh ini dan pergi ke tempat Shouko, 
oke?" 

"Ya, mari kita lakukan." 

Saya melanjutkan keluar kelas bersama dengan Minami-chan. 

"YOSHII! Beri tahu kami apa yang baru saja dia katakan kepada Anda!" 

"KAMI DARI INQUISITION FFF TIDAK AKAN PERNAH MEMAAFKAN HERETIK APA PUN!" 

"Th-tahun ketiga setelah lebih penting sekarang, kan -- HIII !!" 

Suara itu datang dari suatu tempat; itu menarik, seperti sekolah kami. 
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Volume 12,5 Chapter 5 - Afterword 

Catatan Penulis 
 

o Kata penutup ini berisi materi dari teks utama. Kepada para pembaca yang 
belum membaca teks utamanya, harap diperingatkan. 

Terima kasih banyak telah membeli karya ini. Ini adalah penulis Inoue Kenji. 

Aku telah membuatmu menunggu! Sudah lebih dari setahun sejak volume 12 laku, dan 
akhirnya aku berhasil menjual koleksi cerpennya. Terima kasih banyak untuk semua yang 
menunggu dengan sabar, mengirimkan surat penyemangat, coklat Valentine dan kartu 
buatan tangan dari Hiraga-kun. Saya telah menyimpan semua hadiah dengan hati-hati. Dan 
maaf membuat kalian semua menunggu begitu lama! 

Sebenarnya, selama setahun terakhir ini, saya sudah memikirkan apa yang harus saya 
lakukan untuk pekerjaan baru saya, dan saya mengerti ... apa yang saya tulis selalu berakhir 
dengan Akihisa dan anggota kelas F lainnya sebagai dasar mereka, dan saya tidak berminat 
untuk menulis cerita lain. Bahkan setelah memikirkan beberapa cerita, cerita biasanya 
akan berakhir seperti 'jika OO ini dilakukan oleh Akihisa dan yang lainnya ". Misalnya" Jika 
Akihisa dan yang lainnya menjadi pencuri ", atau" Jika Akihisa dan yang lainnya punya 
untuk bekerja dalam pekerjaan yang membawa mereka ke seluruh dunia "dan 
semacamnya. Bagaimanapun, saya terlalu mencintai mereka. 

Saat ini, saya memiliki draf awal 'Tes Baka' dengan saya, selesai 13 April 2005. Dengan kata 
lain, sudah sekitar 10 tahun sejak mereka mulai hidup di kepala saya. Memikirkan hal itu, 
saya menghabiskan waktu cukup lama bersama mereka. 

Saya benar-benar berpikir untuk membahas detail tentang betapa berbedanya mereka 
sekarang dari dulu, tetapi seperti biasa, saya tidak memiliki cukup halaman, jadi saya akan 
menyentuhnya sedikit. 

Tentang kehidupan sebelumnya (?) Yang disebutkan di antara cerita-cerita pendek, bahkan 
saya merasa latar belakang Minami terlalu tragis. Diri sebelumnya adalah Sugawa-kun saat 
ini. Dia tidak hancur oleh kesulitan itu, dan berakhir seperti ini, yang menurut saya sangat 
menakjubkan. Namun, setelah jenis kelamin, wajah, dan posisinya dalam cerita berubah 
total, dia menjadi orang yang sangat berbeda sekarang. 

Karena hari-harinya tumbuh dewasa Minami berubah menjadi karakter yang 
menggemaskan begitu dia menjadi seorang gadis. Dia yang pertama memanggil Akihisa 
dengan namanya, dan yang mendapat ciuman pertamanya. Kejadian di mana dia menjadi 
tertarik pada Akihisa, dan ketika dia benar-benar mencintainya benar-benar 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



mengangkatnya ke status pahlawan wanita utama. Ada kalanya aku bertanya-tanya: 
Dibandingkan dengan Mizuki, apakah Minami lebih -- tidak, bukan apa-apa. Di samping 
catatan, dalam arti tertentu, Hideyoshi jelas merupakan karakter yang berubah menjadi 
wanita. Pukulan yang menentukan adalah ilustrasi Haga-san, jadi aku tidak malu tentang 
itu. Saya masih ingat pertama kali saya diperlihatkan ilustrasi karakter, dan saya dengan 
sungguh-sungguh memohon kepada editor yang bertanggung jawab, "Tolong jadikan anak 
ini seorang perempuan!". Itu adalah kenangan yang indah, meskipun pada akhirnya saya 
ditolak. 

Jadi, halaman-halamannya habis saat saya melanjutkan. Meskipun saya terus berpikir 
untuk menulis cerita-cerita kecil yang tidak masuk akal seperti sebelumnya, sayang sekali. 
Aku juga tidak sempat menulisnya di volume 12...! 

Jadi sekarang, saya akan langsung masuk ke adat terima kasih. 

Haga-san sang ilustrator, terima kasih banyak telah memberikan ilustrasi yang keren dan 
imut. Ilustrasi penyebaran kali ini benar-benar luar biasa! Memikirkan perjalanan yang 
dimulai dari awal hingga sekarang, saya benar-benar terharu. Senang sekali bisa bekerja 
sama dengan Anda! 

Untuk editor-in-charge K-sama, saya menerima beberapa pesan yang Anda kirim dari 
kantor pada Minggu malam, dan saat itulah saya benar-benar menghargai kerja keras yang 
Anda lakukan. Maafkan saya ... terima kasih, ini buku akhirnya selesai! Terima kasih untuk 
semuanya sampai saat ini. Tolong terus jaga aku mulai sekarang! 

Kepada desainer Kaguya-san dan korektor O-san, dan begitu banyak yang terlibat, saya 
ingin benar-benar mengucapkan terima kasih di sini. Tanpa usaha Anda, buku ini tidak 
akan pernah diterbitkan. 

Dan juga, para pembaca yang sangat diperlukan! Saya berharap semua orang dapat terus 
mendukung dan mencintai Akihisa dan yang lainnya. Pertemuan dengan semua orang 
adalah harta terbesar bagi saya. Saya benar-benar berpikir bahwa saya luar biasa bisa 
menulis cerita seperti itu. Terima kasih banyak. 

Terakhir, sedikit promosi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya bermaksud untuk 
menulis cerita tentang pesta pora para siswa SMA yang menyenangkan untuk pekerjaan 
saya berikutnya. Rencananya ini akan menjadi tentang komedi di luar sekolah. 

Dan juga, saya sedang menulis manga berjudul 'Grand Blue' untuk label manga 'Good 
Afternoon'. Jika saya harus mendeskripsikan pekerjaan ini dalam satu baris, itu adalah 
cerita tentang 'bagaimana orang kelas F terlihat ketika mereka di perguruan tinggi'. Jika 
Anda tertarik, saya akan senang jika Anda dapat menelusuri karya ini. 

Itu saja untuk saat ini! Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada semua orang 
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Volume 12,5 Chapter 6 Tamat 

Jadi, di musim semi-- 
Musim semi pertama tiba, setelah saya memutuskan untuk menghadiri Fumitzuki Gakuen 
ini. 

Bunga sakura di sepanjang sisi jalan menuju sekolah bermekaran dengan semarak, tampak 
menyambut kedatangan kami dengan penuh semangat. Saya bukan orang yang sangat 
menyukai keanggunan, tapi pemandangan seperti itu tentu sangat memukau. 

Tapi ini hanya sesaat. 

Pemandangan yang muncul di benak saya saat ini adalah pemandangan Musim Semi, tapi 
ini bukan tentang Sakura. 

Di dalam pikiranku saat ini adalah fase baru hidupku, kehidupan sekolah menengahku. 

☆ 

"Kubo-kun, kita satu kelas lagi!" 

"Kelihatannya begitu, Tsuchiya-san." 

Saat itulah saya masuk sekolah. 

Aku melihat daftar kelas tertera di papan pengumuman, dan pergi ke kelasku, menemukan 
seorang gadis dari sekolah menengahku -- Tsuchiya Hinata-san. 

"Kita di kelas F. Apakah nilai masukku seburuk itu...?" 

Tsuchiya-san gugup menggumamkan ini. Dia mungkin khawatir tentang studinya di masa 
depan. 

"Tsuchiya-san, kita hanya streaming berdasarkan nilai kita di tahun kedua. Tahun pertama 
kita tidak di-streaming berdasarkan nilai kita sekarang, jadi jangan khawatir." 

"Ah, begitukah?" 

Tsuchiya-san memberikan senyum ceria 'Aku lupa' saat dia mengatakan ini. 

"Dan selain itu, jika kami di-streaming berdasarkan nilai kami, mustahil bagimu untuk 
berada di kelas F!" 

"... Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang itu." 
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Mengenai bakat belajar saya, saya merasa nilai saya layak. Dari segi kelas, saya merasa ada 
kemungkinan yang sangat rendah untuk dialirkan ke kelas F, saya kira. 

--Namun, 

"Kakak laki-laki saya mengatakan bahwa saya mungkin cocok untuk berada di kelas F..." 

"Eh? Kenapa? Apa yang dia katakan?" 

"Tidak. Tidak banyak." 

Kakak laki-lakiku yang cerdas mengatakan itu, dan bahkan jika aku ingin menyangkalnya 
secara langsung, aku tidak bisa menghilangkan kegelisahan di dalam diriku. 

Tapi saya tidak bercanda di sini! Sampai titik ini, saya jujur dan bermoral, dan saya 
berencana untuk terus seperti ini! Saya tidak akan menerima kritik seperti itu dengan 
senang hati! 

"Hm? Ada apa, Kubo-kun? Kamu terlihat agak menakutkan di sana." 

"Ah, tidak apa-apa. Aku baru saja membuat keputusan bahwa mulai sekarang, aku akan 
menjalani kehidupan sekolah yang jujur, damai, dan lurus." 

"Ahaha. Kamu benar-benar aneh, menunjukkan wajah yang menakutkan karena itu." 

Tsuchiya-san kembali menunjukkan senyum cerah. Untung dia bisa bahagia, tapi aku agak 
tidak senang diberi tahu olehnya bahwa aku agak aneh. 

Bagaimana cara menjelaskan hal ini padanya? Saat aku memeras otakku. 

"Ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar tentang rumor tentang tahun ketiga?" 

"Ya, tentang senior yang luar biasa, kan?" 

"Kudengar ada banyak dari mereka yang diperlakukan secara khusus tidak hanya oleh para 
junior, tapi bahkan para guru." 

Saya bisa mendengar obrolan dari sekelompok pria, mungkin dari sekolah menengah yang 
sama. 

Tsuchiya-san di sampingku juga mendengar kata-kata ini, dan dia menatap wajahku, 
bertanya, "Kubo-kun, apa kamu tahu tentang tahun ketiga yang menakjubkan ini?" 

"Siapa tahu ... bahkan aku ingin bertanya." 

Selain itu, saya hanya memiliki seorang kakak laki-laki yang berusia 3 tahun, dan saya tidak 
kenal kenalan lain. Jika saya benar-benar harus menyebutkannya, saya hanya berinteraksi 
dengan kakak kelas ketika saya mengunjungi sekolah terakhir kali. 
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"Ada seorang senior yang bisa menggunakan banyak suara berbeda, dan ahli dalam tata rias 
dan akting. Senior itu terlihat seperti laki-laki atau perempuan di sini, dan benar-benar 
mampu memanipulasi anak laki-laki dengan kecantikan yang menakjubkan." 

"Benarkah? Itu luar biasa." 

"Tapi jika ada senior yang seksi, aku benar-benar ingin melihatnya." 

Ada kakak kelas seperti itu? Memang benar aku bertemu banyak gadis cantik ketika aku 
mengunjungi sekolah, jadi mungkin ada keindahan di antara mereka. 

"Ada juga senior yang bertindak seperti agen elit, mampu menguping dan melakukan kamera 
tersembunyi. Katanya tidak ada yang bisa dia selidiki." 

"Ah, aku juga mendengarnya. Dikatakan bahwa setiap kali senior itu, darah sering tertinggal 
setelahnya." 

"Di situlah dia membungkam orang-orang yang mengganggu penyelidikannya ... apakah dia 
seorang ninja yang terbangun di zaman modern ..." 

Mendengar mereka berbicara, saya tidak berpikir mereka menggambarkan seorang siswa 
SMA, tetapi pepatah mengatakan: di mana ada asap, di situ ada api. Bahkan jika itu tidak 
konyol, kemungkinan dia adalah pria berbahaya yang pedangnya bersih satu saat dan 
berlumuran darah di saat lain. Aku lebih baik waspada. 

"Ada juga senior yang begitu kuat sehingga dia disebut Asura. Dikatakan bahwa itu normal 
baginya untuk dibius, disetrum, diborgol, diculik atau dipenjara." 

"Apakah ini beberapa manga pertarungan untuk Era Showa? Ini menakutkan..." 

"Tidak boleh melawan dia di sini..." 

Saya tahu dari sebelumnya bahwa disiplin di sekolah ini sedikit buruk, tetapi saya tidak 
pernah berpikir akan seberbahaya ini ... lebih baik aman daripada menyesal. Lebih baik 
perhatikan kakak kelas ini. 

"Ini benar-benar terdengar seperti barang berbahaya, Kubo-kun." 

"Kurasa. Kamu juga harus sedikit berhati-hati, Tsuchiya-san." 

Aku harus bertanya pada kakakku tentang orang-orang berbahaya ini. Jika saya tidak 
berhati-hati, saya akan menjadi terlalu dekat dengan mereka. 

"Dan yang paling menakjubkan dari mereka semua adalah pria itu! Dia merusak sekolah 3 
kali, memukuli seorang guru dengan sangat buruk sehingga dia pingsan, menghasut semua 
anak laki-laki di tahun itu dan membuat mereka semua diskors, dan dia memulai segala 
macam masalah di sini ! " 
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"Ah ya! Apa pria yang disebut 'inspektur hukuman' pertama sejak pembukaan sekolah ini !?" 

"Dia masih dalam masa percobaan? Itu kriminal sungguhan di sini!" 

"Hati-hati. Orang itu agak berbahaya." 

"Ya aku dengar. Lagi pula, itu--" 

"" "Yoshii Akihisa-senpai !!" '" 

"Pfft!" 

Setelah mendengar nama ini, saya tidak bisa menahan tercekik. 

"Kubo-kun, kamu baik-baik saja?" 

"Ah, ya, aku baik-baik saja." 

Tsuchiya-san menatapku dengan cemas, dan aku melambaikan tangan untuk menjawab. 

Ho-berapa banyak rumor yang dimulai oleh orang itu... !? Penghujatannya lebih buruk 
daripada saat aku melakukan penyelidikan. 

"E-erm, bisakah aku mengganggumu sebentar?" 

"" "Hm?" "" 

Saya mendekati anak laki-laki yang sedang mengobrol. Harus memastikan apa yang nyata 
dan yang tidak. 

"Yoshii-senpai yang kau bicarakan itu. Apa dia benar-benar berbahaya?" 

"Saya tidak pernah bertemu dengannya, tapi yang saya katakan adalah kebenaran. Itulah 
yang saya dengar dari senior klub saya." 

"Saya juga." 

"T-tapi, menurutku dia tidak seburuk itu..." 

Setelah mengatakan itu, mereka menatapku dengan hormat. 

"Eh...? Apa kamu kenal dengan Yoshii-senpai itu...?" 

"K-kamu serius? Tolong bantu kami merahasiakan obrolan kami!" 

"Tolong! Lain kali kami akan mentraktirmu makan siang!" 

Anak laki-laki itu menyatukan tangan mereka, menatapku memohon. 
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I-ini buruk...! Jika aku tidak menyangkalnya sekarang, kehidupan sekolahku yang jujur dan 
lurus itu akan sia-sia...! 

"Bukan itu! Hanya saja namanya mirip dengan seseorang yang aku kenal, aku hanya 
mencampurnya!" 

"Eh? Ah, apa? Jangan membuatku takut?" 

"Aku punya keringat dingin di sekujur punggungku sekarang, tahu?" 

"Lagi pula, kau tidak terlihat seperti tipe orang yang terlibat dengan orang-orang 
menakutkan seperti itu." 

"Hahaha. Itulah yang dikatakan orang padaku, satu-satunya hal baik yang aku miliki." 

Sementara kami berempat tertawa, saya berhasil menenangkan segalanya. Hampir saja ... 
mereka akan menjadi teman sekelasku. Jika saya memiliki stigma aneh yang melekat pada 
saya, itu akan menyebabkan cukup banyak masalah dengan kehidupan sekolah saya di 
masa depan. 

Merasa lega, aku menghela nafas. Tiba-tiba, salah satu dari trio itu mengalihkan 
pandangannya ke belakangku, berkata, "Lagipula, gadis di sana itu terlihat kesepian ketika 
dia memiliki seorang bangsawan untuk berbicara dengannya sekarang, ou kno?" 

Begitu mereka mendengar kalimat itu, dua lainnya berbalik untuk melihat ke belakang 
saya. 

"Gadis yang sangat manis. Kamu baru saja mengobrol dengan santai. Apa dia pacarmu?" 

"Alangkah baiknya ~ Aku iri karena kamu punya pacar." 

Mereka mungkin mengacu pada Tsuchiya-san. Yah, kami memang banyak bicara, tapi dia 
bukan pacarku. 

Dan saat aku berpikir untuk menyangkal ini demi Tsuchiya-san. 

"Kubo Yoshimitsu! Lagipula kau benar-benar bidah!" 

"Aku telah mengawasimu sejak kamu mengunjungi sekolah ini. Bagaimanapun juga, ini 
masalahnya!" 

"Aturan inkuisisi FFF! Jangan berani-berani mengatakan bahwa Anda lupa itu!" 

Beberapa pria berjubah tiba. Kapan mereka melakukannya? 

"..." 

"..." 
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"... Kenalan Anda ...?" 

"Tidak, saya pikir mereka salah." 

"Tapi mereka memanggilmu dengan namamu..." 

"Mereka jelas berbicara denganmu..." 

"Tunggu! Jangan menarik jarak dariku seperti itu! Itu kesalahpahaman!" 

"Kubo Yoshimitsu! Ikutlah dengan kami ke tempat eksekusi -- tidak, kelas # -F!" 

"Kami akan mengeksekusi kamu jika kamu mengaku punya pacar, dan jika kamu 
menyangkalnya, kami akan menyiksamu sampai kamu mengakuinya!" 

"" "... (mundur)" "" 

"Aku bilang itu kesalahpahaman!" 

Saya terus berteriak, tapi tidak ada gunanya. Kesalahpahaman semakin parah. Pria 
berjubah itu menarik lenganku. 

Saat ini, 

"Adik Kubo-kun, awas!" 

Seorang anak laki-laki berlari masuk, menendang yang menahan saya. 

I-Orang ini adalah...! 

"Apakah kamu baik-baik saja, adik kecil Kubo-kun?" 

Aku tidak akan pernah bisa melupakan pria yang membahayakan keluargaku, pria 
bernama Yoshii Akihisa itu. 

"K-kau bajingan...!" 

"Bidah kelas satu Yoshii Akihisa...!" 

Orang-orang berjubah yang diusir mengerang saat mereka menyebut nama ini. I-ini buruk! 
Jika mereka menyebut nama ini sekarang...! 

"Eh? Yoshii ... eh? Eh?" 

"Nama ini, apakah senior itu...?" 

"Seeeii!" 
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"Gabu!" 

Untuk mencegah pria berjubah itu mengatakan lebih dari itu, aku terus menjatuhkannya. 
Maaf, tapi ini untuk pelestarian diri saya. Tolong maafkan saya. 

"Ah, Yoshii-senpai. Halo yang disana!" 

"Ahh, Muttsu -- tidak, Tsuchiya Hinata-san, sudah lama tidak bertemu." 

Dan usaha saya dihancurkan oleh satu baris Tsuchiya-san. 

"Yoshii Akihia, tidak diragukan lagi itu dia, kan...!" 

"Orang itu yang rumornya...!" 

Semua orang sekarang yakin bahwa orang ini adalah Yoshii Akihisa. Buktinya adalah 
bahwa mereka semua mengerahkan seluruh kekuatan mereka pada anggota badan mereka, 
siap untuk melarikan diri kapan saja. 

Dalam hal ini, saya hanya bisa bertindak sesuai. 

"Terima kasih banyak, aneh. Kamu menyelamatkan saya di sana." 

"Apa yang kamu katakan, Kubo Yoshimitsu-kun? Bukannya kita orang asing di sini." 

"" "... (Swoosh)." "" 

Teman-teman sekelas yang saya temui pada hari pertama di sekolah sekarang semakin 
menjauh dari kami. Tunggu! Kami tidak berhubungan baik. 

"Kamu sebaiknya berhati-hati, adik laki-laki Kubo-kun. Sekolah ini sekarang sangat sensitif 
tentang masalah BGR. Penyelidikan FFF sekarang melakukan penyelidikan dan 
penghancuran habis-habisan, bertindak seperti anggota dewan disiplin -- hati-hati!" 

Sambil mengatakan ini, Yoshii-senpai menarik lenganku dengan kuat. 

Setelah itu adalah suara mendengung yang berbahaya dari apa yang terdengar seperti 
taser, menyerempet bahu saya. 

"Tahungh! Apa ini !?" 

"Orang-orang 2-F yang asli!" 

"Kami merasakan ... beberapa bidah ..." 

"Tangkap ... dan jalankan ..." 

"Tidak, orang-orang itu bukan manusia sekarang, kan?" 
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Mengapa mereka bergoyang dari sisi ke sisi saat mereka mendekat? Mengapa mereka bisa 
menyerang orang dengan taser tanpa ragu-ragu? Saya merasa bahwa akal sehat saya 
sebelumnya sama sekali tidak berguna di sini. 

"Semuanya dengarkan, ini kesalahpahaman! Aku tidak punya pacar, dan aku tidak 
berhubungan baik dengan Yoshii-senpai--" 

"Tinggalkan pembicaraan untuk nanti! Harus lari!" 

"Eh, ah -- tunggu !?" 

Lenganku diseret oleh Yoshii-senpai, dan kami mulai berlari keluar kelas 1-F. 

"... Nama orang itu Kubo, kan...?" 

"Tidak yakin, tapi yang dia tahu benar-benar teduh..." 

"Menurutku sebaiknya kita juga waspada terhadap orang seperti dia..." 

Saya dapat mendengar obrolan seperti itu dari ruang kelas saya, dan tampaknya kehidupan 
sekolah ideal saya secara bertahap menjadi jauh dari saya. 

☆ 

"Fiuh ... kurasa kita aman di sini" 

Yoshii-senpai menyeretku ke atap sekolah tua ini, angin dingin yang tersisa bertiup jauh. 
Kami sedang istirahat di sini. 

"Kenapa aku, berakhir seperti..." 

Aku mengi, terengah-engah, saat mengucapkan kata-kata ini. 

Dan Yoshii-senpai terus terlihat acuh tak acuh, tidak terlihat lelah sama sekali. 

"Mereka berburu pasangan. Soalnya, sekolah kita melarang BGR, kan" 

"Aku tidak peduli, tentang pasangan, atau apa. Aku, tidak punya, pacar." 

"Apa menurutmu orang-orang itu akan peduli dengan kata-kata itu?" 

"..." 

Sekarang dia menyebutkannya, saya hanya berbicara dengan Tsuchiya-san sebentar ketika 
kami mengunjungi sekolah terakhir kali, dan saya diikat ke platform eksekusi. 

"Haa ... sekolah ini benar-benar agak aneh ..." 
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Setelah akhirnya bernafas kembali, aku batuk keras, mengeluh. 

Dan kemudian, Yoshii-senpai menjawab dengan sikap 'terlambat sekarang', dan berkata, 
"Ahaha, aku tidak bisa menyangkal itu." 

"Yah, aku memang mempersiapkan diri secara mental sebelum aku memasuki sekolah 
ini..." 

Atau lebih tepatnya, dapat dikatakan bahwa saya memilih untuk bersekolah di sekolah ini 
karena saya mempunyai beberapa tujuan yang harus dihadapi di sekolah ini. 

"Ngomong-ngomong, adik laki-laki Kubo-kun." 

"... Tolong panggil saja aku Yoshimitsu." 

Menurut saya ini terlalu bundar untuk menelepon saya, jadi saya memutuskan untuk 
menjelaskannya terlebih dahulu. 

"Lalu, Yoshimitsu-kun, mengapa kamu memilih sekolah ini?" 

Mungkin Yoshii-senpai merasa curiga dengan percakapan itu barusan, dan dia menanyakan 
pertanyaan ini. 

"Yah, itu dekat dengan rumah, jadi itu salah satu alasannya, kurasa. Dan yang terpenting--" 

"Yang paling penting?" 

"--Aku ingin menyangkal apa yang dikatakan kakakku." 

Saudara pernah mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa 'Anda memiliki cara berpikir 
yang sama dengan orang-orang kelas F'. Itu kaya. Karena Anda mengatakan bahwa saya 
tingkat kelas F, saya akan memasuki sekolah ini dan membuktikan kepada Anda bahwa ini 
bukan masalahnya! 

Tetapi meski begitu, saya tidak ingin membahas bagaimana semuanya dimulai, jadi saya 
memutuskan untuk tidak membicarakan hal ini lagi. 

Tapi Yoshii-senpai sepertinya yakin dengan kata-kata ini. 

"Apakah begitu?" 

Dia membuktikan saya. Sepertinya dia mengerti apa yang saya coba lakukan dengan kata-
kata ini saja. Mengapa? Saya tidak berpikir saya cocok dengannya, tetapi dalam hal ini ... dia 
agak tajam. 

"... Apakah itu aneh?" 
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"Tidak, bukan itu. Kurasa jika kamu memiliki desakan dan pemikiran yang berbeda, kamu 
harus terus berdiskusi sampai kedua belah pihak menyetujuinya, bahkan jika itu seseorang 
yang dekat denganmu." 

"..." 

"Hm? Ada apa, Yoshimitsu-kun?" 

"Tidak, tidak apa-apa. Aku tidak pernah mengira kamu akan mengatakan hal seperti itu." 

Orang ini kelihatannya pesimis, tapi ternyata dia berpikiran jernih tentang hal-hal 
semacam itu ... Aku sedikit terkejut. 

"Upacara Pembukaan Sekolah akan diadakan pada jam 2 siang. Semua kelas dari 
kelas 1-A, silakan masuk ke gym secara berurutan. Saya ulangi, upacara pembukaan 
sekolah akan diadakan pada jam 2 siang--" 

 

Speaker audio yang dipasang di atap untuk disiarkan ke seluruh sekolah. 

"Oh, upacara pembukaannya akan segera dimulai. Harus kembali." 

"Ya." 

Kami berdua tetap waspada terhadap lingkungan kami saat kami kembali ke gedung. 

Aku juga sama, Yoshimitsu-kun. " 

"Eh?" 

"Kubo-kun -- kakakmu -- dia temanku, tapi aku tidak bisa menyangkal bahwa apa yang dia 
katakan itu benar." 

"Yoshii-senpai, ini..." 

"Jadi, Yoshimitsu-kun. Aku akan membantumu. Mari bekerja sama dan mengubah cara 
berpikir yang salah dari orang-orang itu." 

Yoshii-senpai mengulurkan tangannya. 

...Ya. pria ini selalu ditandai dengan banyak label yang tidak dia inginkan, dan dia selalu 
bekerja keras. 'Bodoh terbesar di sekolah', 'anak bermasalah', 'inspektur hukuman'. Tidak 
ada yang mau menerima label seperti itu. Itulah mengapa dia memahami perasaan saya, 
dan memvalidasi pemikiran saya. 

Memikirkan hal ini, tanpa sadar aku meraih tangan kanan Yoshii-senpai yang terulur-- 
"Tolong jaga aku." 
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Dan saya pegang tangannya. 

☆ 

"... Itu saja." 

Gadis cantik berambut hitam yang saya lihat selama kunjungan sekolah selesai dengan 
pidato sambutannya kepada mahasiswa baru, dan turun dari tangga podium. 

"Terima kasih, pidato perpisahan tahun ketiga Kirishima Shouko-san atas pidatonya. 
Kami, kami akan menambahkan penjelasan dari 'OSIS yang baru dibentuk yang 
dimaksudkan untuk memastikan keamanan'." 

Setelah siaran dibuat, seorang kakak kelas yang terlihat kasar dan berotot dengan rambut 
pendek dan -- saudara laki-laki saya muncul di podium. Eh? Saya benar-benar ingat bahwa 
saudara laki-laki saya tidak sedang mengikuti dewan disiplin ... 

"Saya adalah ketua dewan disiplin, Sakamoto Yuuji dari kelas 3-A. Saya ingin 
menyambut semua mahasiswa baru, dan pada saat yang sama, saya akan 
menjelaskan beberapa masalah khusus yang perlu diperhatikan. Ini adalah--" 

"Wakil presiden dewan disiplin, Kubo Toshimitsu kelas 3-A. Tolong jaga aku." 

Saudara mulai membungkuk menanggapi perkenalan Sakamoto-senpai. Apa dewan siswa 
disiplin tentang...? 

"Sekolah kami memiliki aturan yang 'melarang siswa untuk jatuh cinta'." 

"Aturan ini dibuat agar semua orang dapat memahami 'tanggung jawab seorang 
siswa adalah terus bekerja keras, dan tidak lupa untuk belajar', berdasarkan sifat 
sekolah persiapan ini. Tujuannya bukan untuk membatasi kebebasan yang melarang 
cinta . " 

Kata-kata saudara memang membuatku sedikit khawatir. Tujuan yang dinyatakan terlihat 
mulia, tapi yah ... baik Sakamoto-senpai dan saudara laki-laki sepertinya menyembunyikan 
perasaan mereka yang sebenarnya. 

"Dewan disiplin kami dibentuk untuk mengekspos mereka yang melanggar aturan, 
dan perlu diperbaiki--" 

Sementara Sakamoto-senpai melanjutkan cita-cita yang disebut komite disiplin OSIS-- 
"Tunggu sebentar--!!" 

"" "!?" "" 

Suara yang akrab bergema di gym. 
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"... jadi kamu datang, Akihisa." "" " 

"... Yoshii-kun." "" " 

Sakamoto-senpai dan saudara laki-laki keduanya menunjukkan reaksi yang berbeda 
terhadap penyusup ini. 

Yoshii-senpai mengabaikan reaksi mereka saat dia menunjuk ke duo di podium, berteriak, 
"Saya tidak akan setuju dengan aturan ini!" 

Yoshii-senpai yang menang mengibarkan bendera pemberontakan di hadapan dewan 
disipliner yang tampaknya kaku. 

Tapi saya tidak tahu apakah ada kesepakatan yang terjadi dalam bayang-bayang, karena 
sementara beberapa siswa biasanya setuju dengan kata-kata ini, tidak ada yang bersuara 
sekarang. 

Sakamoto-senpai, berdiri di podium, tampak senang dengan ini saat dia menyeringai, 
memberi tahu Yoshii-senpai, "Jangan konyol. Tak satu pun dari kami akan berada di 
pihakmu. Tidak peduli bagaimana kamu berteriak sendirian--" 

"Saya punya sekutu!" 

Suara keyakinan kuat Yoshii-senpai menyebabkan Sakamoto-senpai menjadi pendiam. 

"... Oh?" 

Begitu dia mendengar itu, Sakamoto-senpai kemudian mengangkat alisnya. 

"Yuuji, tidak peduli apapun cara kotor yang kau gunakan untuk menyeret Himeji-san dan 
Kirishima-san ... masih ada keadilan yang bersedia menghentikan kejahatan!" 

Aku tidak bisa mengikuti apa yang dia maksud, tapi sepertinya sesuatu yang merepotkan 
akan terjadi lagi. Serius, orang-orang ini... 

"Ayo, mari kita berdiri bersama dan hancurkan OSIS barbar ini!" 

Karena terperangah, saya melihat percakapan mereka berlanjut. Yoshii-senpai kemudian 
menoleh padaku dengan mata teguh, dengan keras menyatakan, "Sekarang, aku akan 
meminta pertarungan pemanggilan melawan dewan disiplin -- dengan mahasiswa baru 
Kubo Yoshimitsu-kun!" 

"APA SAJA !?" 

Aku berteriak dengan gila. 
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"Menarik. Bawa saja, Akihisa. Mari kita lihat seberapa kuat kekuatanmu melawan 
saya." 

"Bagaimana mungkin aku bisa kalah darimu...! Kami pasti akan menang dan membuktikan 
bahwa ide-idemu salah!" 

Bukan ini! Ini bukan yang ingin saya sangkal! Dia tampak seperti dia mengerti, tetapi dia 
tidak mengerti sama sekali! 

Se-serius, orang itu...! 

"Betapa bodohnya kau--!" 

"T-tunggu, sepertinya Kubo Yoshimitsu orang itu..." 

"Dia dipasangkan dalam pertarungan pemanggilan dengan Yoshii-senpai itu begitu sekolah 
dimulai. Ini luar biasa ..."! " 

"Itukah keinginan legendaris dari kelas F...!" 

Semua orang menatapku penasaran atau ketakutan di sini. Yo-kamu pasti bercanda! 
Kenapa aku jadi terlihat seperti itu ketika aku mencoba menyangkal bahwa kelas F penuh 
dengan idiot! 

"Yoshii-senpai, tolong hentikan! Jangan libatkan aku dalam hal ini--" 

"Tidak apa-apa, Yoshimitsu-kun! Tahun pertama juga bisa memanggil! Aku akan 
mengajarimu cara melakukannya! Kamu tidak perlu khawatir!" 

Bukan itu! Bukan itu, senpai! 

"Ayo mulai, Yuuji." 

"Oke, Akihisa." 

""--Memanggil!"" 

Suara Yoshii-senpai dan Sakamoto-senpai bergema saat mereka memanggil monster yang 
dipanggil. I-orang-orang ini-- "Orang-orang ini sepertinya belum dewasa meskipun mereka 
sekarang adalah tahun ketiga !?" 

""Ambil ini!!!!!"" 

Sebelum saya menyadarinya, gym sedang kacau, seperti sarang lebah yang terganggu. 
Orang-orang ini akan tetap seperti ini bahkan sampai mereka lulus. Saya yakin itu. 
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"Kubo-kun, Kubo-kun." 

Tsuchiya-san mendekatiku tanpa sepengetahuanku, dan menarik lengan bajuku. 

"Sepertinya setiap hari di sekolah ini akan menyenangkan." 

Setelah melihat senyumnya saat dia mengatakan ini, aku tidak bisa mengatakan apa-apa. 

Saya tidak tahu apakah itu akan menyenangkan setiap hari. 

Tapi saya berani mengatakan. 

"Baiklah, Yuuji! Ayo selesaikan hari ini!" 

"Jangan bercanda, Akihisa! Bagaimana kamu bisa mengalahkanku sendiri?" 

Sepertinya senior itu akan melanjutkan hari-hari seperti itu. 
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