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Hari itu, Azusagawa Sakuta bangun ke pagi kemarin. 
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Volume 2 Chapter 1 Revisi - Tidak Ada 
Esok Untuk Kehidupan Yang Buruk 
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"Bagus, tim Jepang!" Penyiar yang sangat bersemangat memulai berita pagi. "Selamat pagi, 
hari ini hari Jumat, Juni tanggal dua puluh tujuh. Aku pikir kami akan memulai hari dengan 
sepakbola! " 

TV di ruang tamu menunjukkan sorotan pertandingan piala dunia yang terjadi di belahan 
dunia lain. Itu adalah pertandingan liga grup kedua, yang telah dimainkan larut malam 
untuk Jepang sendiri. Tepat sebelum turun minum, dan tim Jepang tertinggal satu poin. 
Nomor 10 telah menggiring bola sampai ke atas lapangan tetapi dijatuhkan oleh 
pertahanan yang terlalu bersemangat dari lawan. Peluit menembus stadion dan mereka 
diberi tendangan bebas dari tepat di belakang area penalti. 

Nomor 4 menempatkan bola ke bawah dan mundur langkah demi langkah. Kamu bisa 
merasakan ketegangan, bahkan melalui layar. 

Sakuta menyaksikan layar tanpa sadar. 

"Aku ... melihat ini." 

Dia tidak akan menonton pertandingan larut malam secara langsung. Sakuta telah 
menyaksikan highlight ini kemarin pagi. Bola akan melewati kiper dan menemukan 
rumahnya di jaring gawang. 

Sambil menahan napas, Sakuta menyaksikan sorotan. Bola melengkung melalui lintasan 
tepat seperti yang diingat Sakuta, terbang ke gawang. 

Mereka telah menarik bahkan dan lawan mereka mengunyah bibir mereka dalam 
ketakutan. Nomor 4 memberikan raungan kemenangan, digemakan oleh pemain lain dan 
pendukung mereka. 

Dengan momentum gol itu, tim Jepang telah mendapatkan poin tambahan di babak kedua 
dan mempertahankan keunggulan itu untuk meraih kemenangan. 

Hasilnya dimainkan persis seperti yang diingatnya, sehingga untuk meyakinkan dirinya 
sendiri bahwa dia tidak gila, dia menundukkan kepalanya ke kamar untuk memeriksa jam 
alarmnya. Itu duduk di sisi tempat tidurnya, layar digitalnya menunjukkan tanggal dan juga 
waktu. 

27 Juni 

Sama dengan penyiar yang baru saja melaporkan. 

"Apa ... di Bumi ..." Dari apa yang diingat Sakuta, itu seharusnya terjadi pada tanggal dua 
puluh delapan. Namun TV dan jamnya mengatakan itu adalah yang kedua puluh tujuh. Jadi 
hari ini adalah kemarin, dan kemarin adalah hari ini. "... Begitu, mimpi." 

Sakuta kembali ke tempat tidur, menutupi tubuhnya dengan selimut lagi dan kembali tidur. 
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Jika hari ini kemarin, dia bisa tidur sampai besok. Tepat saat dia memikirkan hal itu dan 
menutup matanya, pintu terbuka. 

"Onii-chan, bukankah kamu baru bangun?" Dia mendengar suara kakaknya. Dia mendekat 
dengan derai langkah kaki yang tenang. "Kamu tidak bisa kembali tidur, bangun." 

Dia mengguncangnya. 

"Aku tidur sampai besok." 

"Kau baik-baik saja dengan sekolah yang hilang?" 

"Ya." 

"Kalau begitu aku akan tidur denganmu," katanya, membenamkan jalan ke selimut saat dia 
berbicara. 

"Aku akan bangun kalau begitu." 

Dia bangkit dengan tiba-tiba. 

"Eh? Sangat cepat!?" 

Dia berdiri, hampir seperti dia melewati Kaede dalam perjalanannya ke tempat tidur 
mengenakan piyama panda. Dia memoderasi pelariannya dan kembali ke ruang tamu. 
Berita pagi masih berbicara tentang sepak bola. 

Kaede muncul di belakangnya. 

"Hei, Kaede." 

"Iya?" 

"Aku akan bertanya sesuatu yang aneh." 

"I-itu bukan sesuatu yang mesum, kan?" 

"Ini bukan." 

"K-kamu tidak bisa melakukan hal seperti itu, Onii-chan," katanya ketika dia menggeliat 
dan menutupi wajahnya, tidak mendengarkannya. 

"Apakah kamu melihat laporan ini kemarin?" 

"... Laporan sepakbola?" Dia bertanya, mengintip melalui celah di jari-jarinya. 

"Iya." 
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"Umm, aku tidak?" Kaede hampir bertanya, bingung pada apa yang dia tanyakan dan 
sedikit mengernyit. 

"Kupikir ... tidak apa-apa kalau begitu." 

Saat dia menjawab, Sakuta merasakan kegelisahan di perutnya, seolah dia akan terlibat 
dalam sesuatu yang buruk. 

Masih merasa seperti berada dalam semacam delusi, Sakuta makan pagi bersama Kaede, 
dan masih tidak mengerti, pergi ke sekolah. 

Mungkin akan menjadi jelas jika Aku pergi ke luar? , dia pikir. 

"Sampai nanti, Onii-chan." 

Kaede memperhatikannya pergi sambil tersenyum. Bertentangan dengan kebiasaannya 
yang biasa, dia menuju ke stasiun sambil memperhatikan sekelilingnya dengan cermat. Dia 
berjalan melewati flat dan memisahkan rumah-rumah yang berbaris di jalan-jalan di sisi 
taman dan melintasi jembatan yang terlihat ke jalan utama. Ketika dia mendekati stasiun 
itu sendiri, pandangannya dipenuhi dengan hotel-hotel bisnis dan grosir elektronik. 

Sepanjang perjalanan Sakuta, tidak ada yang menonjol padanya. Ada komuter-komuter lain 
yang menuju ke Stasiun yang sama dengannya, ibu-ibu rumah tangga membuang sampah 
dan bahkan lelaki tua yang mengelola toko bunga membersihkan di sekitar toko. 

Butuh waktu sekitar sepuluh menit baginya untuk berjalan ke Stasiun Fujisawa, tepat di 
tengah kota dengan nama yang sama, di Prefektur Kanagawa. Ada kerumunan pekerja 
komuter dan siswa berjalan ke sana kemari di sekitar daerah itu. Para pekerja dipindahkan 
ke Jalur Tokaido dan para siswa mengalir melalui gerbang tiket Odakyu menuju stasiun 
Fujisawa Enoden, sama seperti Sakuta. Tak satu pun dari mereka yang tampak terseok-
seok dalam perjalanan mereka, hanya dengan cepat menuju tujuan mereka. Tak satu pun 
dari mereka bahkan melirik ke samping, Sakuta adalah satu-satunya yang melihat 
sekeliling dengan gelisah, menonton tindakan orang lain. 

"Apakah hanya aku ...?" 

Ketika dia melewati gerbang tiket, dia bisa merasakan rasa gelisah di bawah kulitnya 
bahwa memang itulah masalahnya. 

Dia menunggu di peron selama dua menit sebelum naik kereta saat tiba. Itu kuno, hanya 
empat gerbong. Bel berbunyi untuk memperingatkan pintu tertutup dan kereta menjauh. 

Setelah diguncang oleh kereta selama sekitar lima belas menit, mereka tiba di Stasiun 
Shichirigahama di pantai, beberapa menit berjalan kaki dari SMA Minegahara, sekolah yang 
dihadiri Sakuta. Siswa lain dengan seragam yang sama masuk ke peron. Aroma angin laut 
yang asin menerpa Sakuta ketika dia melangkah keluar, tanda musim panas yang 
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mendekat. Dalam sepuluh hari lagi, pantai-pantai terdekat akan dibuka dan dipenuhi 
dengan orang-orang yang akan berenang di lautan. 

Ketika dia melihat ke arah laut, dia bisa melihat layar beberapa windsurfing yang 
memanfaatkan hari cerah di musim hujan. Itu pemandangan yang akrab, tanpa ada yang 
aneh tentangnya. 

Jalan pendek ke sekolah sama seperti biasanya, penuh dengan Siswa SMA Minegahara. Ada 
anak laki-laki tahun pertama yang bermain-main dengan teman-teman sekelas mereka, 
siswa tahun ketiga dengan buku teks di tangan, gadis-gadis mengobrol tentang malam 
karaoke yang mereka miliki sepulang sekolah malam sebelumnya ... 

Ke mana pun dia memandang, Sakuta tidak bisa melihat apa pun kecuali pemandangan 
biasa. 

Tidak ada satu percakapan pun seperti: 

"Hei, bukankah ini kedua kalinya hari ini terjadi?" 

"Baik? Aku juga Aku juga!" 

"Ini benar-benar membuatku takut." 

Hanya Sakuta yang berjalan dengan linglung, bingung pada tanggal dua puluh tujuh Juni. 

"'Sup, Sakuta. Kamu sakit kepala lagi, "salah satu dari dua temannya, Kunimi Yuuma, 
memanggilnya setelah ia melewati gerbang sekolah dan masuk ke sekolah. 

Yuuma datang dari pelatihan dengan klub basket, dan mengenakan celana pendek joging 
selutut dan T-shirt. Ada banyak siswa di klub olahraga yang akan pergi ke pelajaran dalam 
pakaian seperti itu dan tidak mengenakan seragam mereka selama hari sekolah, Yuuma 
adalah salah satunya. 

 

"Ini gaya rambut." 

"Tren baru, ya?" Yuuma kembali dengan tersenyum. Ini juga normal ... sebenarnya, Sakuta 
ingat percakapan ini, persis sama dengan yang dia ingat dari 'kemarin'. 

Sakuta terdiam. 

"Ada apa, Sakuta?" 

"...Tidak ada." 

"Serius, ada apa?" 
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"Aku hanya kesal kau sangat populer." 

"Hah? Ada apa dengan itu? " 

Sakuta tidak mengatakan apa-apa tentang bagaimana ini kedua kalinya hari itu terjadi dan 
hanya mengikuti percakapan sampai mereka mencapai ruang kelas. 

Keempat kelas yang dimiliki Sakuta pagi itu: Matematika, Fisika, Bahasa Inggris, dan 
Jepang, bersama dengan topik yang dibahas juga identik dengan kemarin. Bahkan nyanyian 
guru Matematika "Ini akan menjadi ujian Kamu", lelucon lumpuh guru Fisika, guru bahasa 
Inggris "Dengarkan aku, Tuan Azusagawa" dan lipstik pada kerah guru Jepang semuanya 
sama seperti yang dialami Sakuta 'kemarin'. 

Seiring waktu berlalu, keraguan Sakuta mulai membeku menjadi keyakinan. 

Hanya ingatanku yang kembali ke kemarin. 

Konsep itu mengubah pemandangan ruang kelas yang tampaknya damai menjadi sesuatu 
yang menakutkan. Apakah dunia yang sudah gila, atau Sakuta sendiri? 

"Ini dunia, tentu saja," katanya pada dirinya sendiri. 

Tubuhnya terasa sepenuhnya normal, membumi dalam kenyataan, tanpa ada yang 
membuatnya tampak seperti sedang bermimpi. 

Masih bergulat dengan ini, makan siang tiba. 

"Jika hari ini kemarin ..." 

Sakuta punya janji penting untuk memenuhi istirahat makan siang itu, dan untuk 
memastikan itu dia meninggalkan kelas dua. 

Sepuluh menit kemudian, Sakuta duduk di ruang kelas terbuka di lantai tiga sekolah. Laut 
terlihat dari jendela dan duduk di seberang meja darinya adalah Sakurajima Mai, seorang 
siswa tahun ketiga dan seniornya. 

Dia memiliki ekspresi dingin di wajahnya yang cantik. Penampilannya akan membuat 
aktris malu ... sebenarnya; dia sendiri adalah seorang aktris, pemain dengan bakat murni 
yang telah bertindak sejak kecil. Dia adalah seorang selebriti dengan ketenaran nasional. 
Sekitar setahun terakhir ini dia absen, tetapi baru-baru ini melanjutkan kegiatannya. 

Di atas meja di antara mereka adalah makan siang yang dia buat untuk Sakuta, makanan 
yang sama yang dia makan sehari sebelumnya. 

Ayam yang dibumbui dan digoreng, telur goreng, rumput laut dan kacang rebus, dan salad 
kentang dihiasi dengan tomat ceri. 
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Barang demi barang, ia menggunakan sumpitnya untuk mengangkutnya ke mulut untuk 
mencicipi. Mereka sedikit kurang berpengalaman, tetapi mereka semua memiliki rasa yang 
lembut. Bukan hanya penampilannya saja, rasanya juga sama dengan ingatannya. 

Dalam kebingungan sepenuhnya atas apa yang terjadi, Sakuta tidak mengatakan sepatah 
kata pun. 

"Rasanya tidak enak?" 

"Hm?" 

Sakuta mengangkat kepalanya sebagai jawaban terhadap suara Mai, bertemu dengan mata 
cemberutnya. Dia tidak menyembunyikan ketidaksenangannya sedikit pun dan tatapannya 
memukul ke arahnya. Tersesat, Sakuta benar-benar lupa untuk memberi kesan tentang 
makan siang. Atau lebih tepatnya, karena dia memiliki ingatan akan hal itu, dia mengira 
sudah melakukannya. 

"Ini benar-benar enak," dia meyakinkannya. 

"Sepertinya kau tidak berpikir begitu." 

"Memang benar. Aku sangat ingin memakannya setiap hari. " 

"Aku tidak akan tertarik pada proposal gaya Showa. Apa sebenarnya yang kamu pikirkan 
saat makan siang? " 

Mai tajam. 

"Aku hanya mengunyah betapa bahagianya bisa makan masakanmu membuatku." 

Dia tidak berpikir dia harus berbicara dengan Mai tentang apa yang sedang terjadi dalam 
situasi ini. Dia sendiri tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi, jadi memberi tahu 
Mai kesan samarnya seperti itu hanya akan membuatnya khawatir. 

"Hmmm," Mai bersuara ragu. 

"Mai-san, bisakah aku menanyakan sesuatu yang aneh padamu?" 

"Sesuatu yang mesum?" Kaede telah melakukan hal yang sama, mengapa semua orang 
selalu melompat ke sana? Itu menjengkelkan di ekstrem. "Aku tidak akan memberitahumu 
pakaian dalam warna apa yang kukenakan." 

"Aku menikmati diriku hanya membayangkan itu, jadi tidak apa-apa." 

"Uwah, kau bajingan," maksudnya sebagai lelucon, tapi Mai tersentak, "jadi, apa yang 
aneh?" 
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"Apa yang aku lakukan untukmu, Mai-san?" 

"Hanya junior nakal," jawabnya tanpa ragu-ragu sejenak, memastikan untuk menekankan 
'adil' untuk mengganggu Sakuta. 

"...Aku mengerti. Lalu apa yang kamu pikir kamu untukku ? " 

"Keindahan ... yang kamu punya cinta tak berbalas, senpai baik hati yang kamu rindukan 
dari lubuk hatimu." 

"Itu benar," ketika dia berbicara dia membawa sebutir telur ke mulutnya dan 
mengunyahnya. Sangat memalukan, tetapi hubungan di antara mereka telah kembali 
seperti semula, meskipun dia setuju untuk pergi berkencan dengannya. 

Mereka seharusnya adalah pacar dan pacar, tetapi dia telah mundur kembali menjadi 
seorang junior yang kurang ajar. Namun, jika ada beberapa fenomena aneh yang 
menghalangi romansa Sakuta, dia hanya perlu kencan lagi dengan Mai. 

Dia tidak bisa mulai merajuk pada kemunduran yang kecil ini, menyerah tidak terpikirkan. 

"Itu benar-benar pertanyaan aneh, serius, kenapa?" Mai menatapnya dengan ragu. 

"Kupikir aku harus memastikan aku tahu situasinya sebelum pergi ke depan," Sakuta 
menghindari pertanyaan dengan alasan yang tampaknya masuk akal. Dia tidak berbohong, 
dia benar-benar ingin tahu apa yang terjadi dengan situasi yang tidak dapat dipahami ini. 

"Aku agak meragukannya," kata Mai sambil menyipitkan matanya, menatap wajahnya. 

"Lebih penting lagi, Mai-san." 

"Jangan menghindari topik." 

"Aku mencintaimu, tolong pergi keluar bersamaku." Sakuta melanjutkan seolah dia tidak 
bisa mendengarnya. 

Mai terus menatapnya. 

"Aku bilang jangan menghindari topik." 

"Aku lebih suka kamu tidak mengabaikan pengakuanku juga." 

"Tapi aku bosan mendengarnya." 

"Begitu ... itu cinta yang gagal kalau begitu. Kurasa aku harus mencari orang lain kalau 
begitu. " 

"Hei, wa-" 
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"Terima kasih untuk semuanya sampai sekarang," dia memotongnya dengan membungkuk 
sopan dan mendesah, kecewa tanpa cinta. 

"A-aku tidak bilang tidak ... Apa, apa kamu menyerah !?" Mai menatapnya dengan cemberut. 

"Kamu akan begitu?" 

"Ugh ... kamu sangat nakal meskipun kamu hanya kamu." 

"Kamu akan?" Dia bertanya lagi, tidak menyerah. 

"... Ya," jawabnya dengan suara yang nyaris tak terdengar dengan anggukan kecil, "Aku 
akan." 

Kemudian, seolah menyembunyikan rasa malunya, Mai tanpa kata-kata memasukkan telur 
goreng ke mulutnya. Itu adalah tindakan yang menggemaskan sehingga Sakuta merasa 
merinding. 

"Mai-san." 

"A-apa?" 

"Bolehkah Aku memelukmu ?" 

"Apa alasanmu," tanya Mai dengan hati-hati, matanya berbalik ketika dia mengintipnya. 

"Karena kamu benar-benar imut sekarang." 

"Tidak, sama sekali tidak." 

"Ehh?" 

"Kamu terlihat seperti baru saja menggunakan itu dan mendorongku ke bawah ... Selain itu, 
itu bukan sesuatu yang bisa aku katakan 'ya, tentu saja' untuk." 

Gerutuan Mai berlanjut dari sana. 

Tanggal makan siang mereka hampir berakhir dengan bel peringatan untuk kelas dan 
mereka berdua berpisah ke ruang kelas masing-masing. 

Selama perjalanannya, Sakuta melihat seseorang yang akrab di salah satu pendaratan di 
tangga yang diambilnya. Dia memiliki potongan pendek seperti yang saat ini sedang 
digemari, dan sedikit debu riasan di pipinya untuk menambahkan sedikit warna, 
memberikan kesan lembut dari ekspresi keseluruhannya. 

Namanya adalah Koga Tomoe. 
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Dia adalah seorang siswa di tahun di bawah Sakuta, yang telah salah mengira dia cabul. 
Pertemuan itu meninggalkan kesan sehingga dia bisa mengingat namanya. Pada saat itu, 
dia baru saja mencoba untuk membantu anak yang hilang menemukan ibunya, murni 
karena kebaikan hatinya, tetapi meskipun demikian, dia berteriak, "Jatuhkan kematian, kau 
lolicon cabul!" dan memberinya tendangan tajam ke bagian belakang. 

Dia adalah orang yang sama, tetapi tampaknya kepalanya menunduk. Melihat lebih dekat, 
dia melihat bahwa dia berdiri di depan seseorang. Anak lelaki yang tinggi dan langsing. Dia 
masih sehat dan mungkin di klub olahraga. Dia memiliki rambut cokelat, dan menginjak 
tumit sepatu indoornya. Seragamnya agak dikenakan, jadi dia mungkin tahun ketiga, pria 
tampan klasik. 

"Maesawa-senpai ... apa yang ingin kamu bicarakan?" Tomoe mendongak dengan gugup. 
Rupanya, pria itu bernama Maesawa. 

"Katakan, apakah kamu ingin keluar denganku?" 

"Eh !?" 

"Kamu tidak mau?" 

"A-ah, um, uh ... biarkan aku memikirkannya sebentar," jawab Tomoe dengan kacau. 

"Aku mengerti, aku akan menunggu jawabanmu," jawab Maesawa dengan lancar sebelum 
menaiki tangga. Menabraknya akan merepotkan, jadi Sakuta dengan cepat melangkah ke 
koridor. 

"Dia populer. Ya, dia imut, "normalnya Sakuta berharap itu berakhir buruk, tetapi sedang 
ingin merayakan kebahagiaan orang lain hari ini. Lagipula, dia membuat Mai setuju untuk 
berkencan dengannya. "Sekarang ... jika hanya besok datang, semuanya akan sempurna." 

Itu adalah kekhawatiran terbesar Sakuta saat ini. 

Malam itu, Sakuta sudah lelah melakukan hal yang sama, jadi memutuskan untuk 
mempraktikkan ide, all-nighter. 

Ketika dia bangun pagi itu, itu adalah hari sebelumnya, jadi apa yang akan terjadi jika dia 
tidak tidur? Jadi yang harus dia lakukan adalah tidak tidur dan menunggu sampai besok. 

Ketika mencapai pukul dua pagi, Sakuta sedikit menguap saat dia menyalakan TV untuk 
mengalihkan perhatian. Pertandingan sepak bola dimainkan di layar. Para pemain 
mengenakan kemeja biru tua, jadi mereka adalah Samurai Biru, tim nasional Jepang, dan 
tali pertama mereka juga. 

"Serius, mereka bermain dua hari berturut-turut ..." Bahkan jika mereka memiliki jadwal 
yang padat, aturan seharusnya berarti mereka memiliki setidaknya tiga hari antara setiap 
pertandingan ... "Hmm?" 
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Sesuatu menarik perhatian Sakuta. Saat dia menyaksikan pertandingan berkembang, dia 
menyadari apa itu. 

"Aku sudah melihat ini," gumamnya pada dirinya sendiri. 

Itu terjadi tepat sebelum babak pertama selesai ... Nomor 10 melakukan umpan di tengah 
dan menggiring bola dengan cepat ke atas lapangan ke babak tim lawan. Saat ia 
menghindari dua pemain, salah satu lawan mereka menendangnya dari belakang. Peluit 
bertiup sedikit sebelum area penalti, memberi Jepang peluang dengan tendangan bebas. 

Itu adalah adegan yang sama yang dia tonton pagi itu di sorotan berita. Tetapi kata LIVE 
terpampang di kanan atas layar, jadi yang ditampilkan adalah transmisi satelit dari 
pertandingan seperti yang terjadi pada saat itu, di sisi berlawanan Bumi. 

"... Itu lelucon lucu." Dia bergegas kembali ke kamarnya untuk memeriksa jam. Bersama 
dengan jam 10 lewat dua pagi, tanggal '27 Juni' ditampilkan di wajahnya. 

 

Sakuta tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia telah menurunkan penjagaannya, mengira 
itu sudah besok, dan sebaliknya kembali ke kemarin. 

Kembali ke ruang tamu, Sakuta menyaksikan pertandingan. Pada peluit wasit, Nomor 4 
berlari dan menendang bola. Bola akan menemukan rumahnya di gawang itu ... tetapi tepat 
saat itu tampaknya tak terhindarkan, tembakan kuat itu melambung ke lapangan dari 
mistar gawang, di mana bola itu disapu dan dibersihkan oleh bek lawan yang tinggi, 
menyangkal titik Jepang. 

"Hah? Apa?" Segalanya berjalan berbeda dari yang dipikirkan Sakuta, dan dia ingat 
percakapan yang dia lakukan dengan temannya, Futaba Rio. 

"Jadi, ini seperti ... jika tim sepak bola Jepang memiliki pertandingan dan jika aku hanya 
memeriksa berita maka mereka menang, tetapi jika aku pergi dan menonton mereka kalah?" 

"Kamu seharusnya tidak pernah menonton sepakbola lagi demi tim kami. Jangan melihat dua 
kali. " 

Saat itulah mereka berbicara tentang sesuatu seperti ... pengamatan memiliki pengaruh 
pada hasilnya, pikirnya. 

"Tidak, tidak mungkin ..." 

Hanya menonton pertandingan tidak akan membuat Jepang kalah. 

Praktis berdoa untuk mereka, Sakuta terus menonton pertandingan sampai peluit akhir, 
mendukung mereka. Jepang tidak bisa membuat lag satu poin mereka dan menyelesaikan 
pertandingan dengan cara itu, kalah dengan skor 0-1. 
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Si penyiar dan komentator langsung melihat kembali ke beberapa tim yang nyaris celaka. 
Berbicara tentang bagaimana tim memiliki kebiasaan buruk untuk tidak menindaklanjuti 
saat-saat yang menentukan ... itu adalah titik lemah dari tim Jepang yang sering 
dibicarakan. 

Penyiar berita memberi tahu Sakuta tentang bagaimana tim sekarang harus memenangkan 
pertandingan berikutnya dengan negara veteran untuk keluar dari liga grup. 

"Aku harus berbicara dengan Futaba tentang ini besok ... kurasa ini hari ini sebenarnya, 
tetapi juga kemarin ..." 

Sakuta tidak bisa melakukan apa-apa selain memegang kepalanya di tangannya saat dia 
duduk sendirian di ruang tamu di kedalaman malam. 

Pada akhirnya, Sakuta menyadari bahwa penjagaannya tidak berarti dan tidur nyenyak 
sampai pagi ... di mana dia masih belum menyerah dan dengan keras kepala menyalakan 
TV, kekalahan tipis Jepang sedang disiarkan lagi. 

"Ini benar-benar bukan salahku, kan?" 

Dengan perasaan bersalah yang aneh, Sakuta pergi tiga puluh menit lebih awal dari 
biasanya. 

Hanya tiga puluh menit membuat lingkungan terasa aneh, seperti udara agak bersih, dan 
dengan perubahan aneh pada orang-orang yang berseliweran di sekitar Stasiun Fujisawa. 
Sepertinya ada lebih banyak pekerja. Pada waktu normal, biasanya ada lebih banyak siswa 
berpakaian seragam. 

Perjalanan akrab dengan Enoden membuat semuanya semakin jelas dengan kurangnya 
penumpang. 

Jelas, jalan dari Stasiun Shichirigahama ke sekolah kosong. Sakuta adalah satu-satunya 
penumpang yang turun di stasiun. Saat jam sibuk, siswa Minegahara akan membentuk 
kolom dan parade di sepanjang jalan. 

Rasanya seperti tempat lain sama sekali. 

Sakuta berganti ke sepatu tertutup di aula masuk yang sepi. Kurangnya orang mengubah 
suasana sekolah, itu sangat sepi dan bahkan bisa disebut tenang. 

Saat dia menerima perbedaan itu, Sakuta melewati tangga dan menuju ke lab fisika. 

"Futaba, kamu di sini?" Dia bertanya ketika dia membuka pintu. 

Gadis yang dimaksud berada di depan papan tulis. Dia adalah seorang gadis mungil, 
mengenakan mantel putih di atas seragamnya. Ini adalah salah satu dari dua teman Sakuta 
... Futaba Rio. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Dia tidak melirik Sakuta dan malah menghela nafas melankolis. Bagaimanapun, Sakuta 
duduk di seberangnya di seberang meja. 

Di permukaan di antara mereka ada gelas dengan roti panggang diletakkan di atasnya, dan 
cangkir kopi dengan uap melengkung darinya. Roti panggang memiliki garis-garis gelap di 
dalamnya dari panggangan. Rupanya, dia akan sarapan. Klub sains itu agak terlalu santai 
dengan Rio sebagai satu-satunya anggotanya. Rio menggigit sepotong roti panggang di 
tangannya, melepaskan aroma roti hangat dengan crunch. 

"Katakan ..." Sakuta memulai. 

"Tidak." 

"Aku bahkan belum mengatakan apa-apa," protesnya. 

"Kau sudah keluar dari jalanmu untuk datang ke sini begitu awal, itu akan menjadi sesuatu 
yang menjengkelkan, kan?" 

Dia benar-benar tajam, pikirnya. Tetapi sekali lagi, siapa pun akan tahu ada yang salah 
dalam situasi ini. 

"Aku datang membawa berita tentang fenomena yang menarik." 

"Dan itulah yang kumaksud dengan menjengkelkan," Rio mengibaskan tangannya, tidak 
bisa dijangkau, "pergi." 

Rio menggigit marahnya pada kulit roti bakarnya. Dia biasanya tidak memihak, tetapi dia 
sangat berduri hari ini dan mungkin suasana hatinya buruk. 

"Bagaimana denganmu sebenarnya, apakah sesuatu terjadi?" Sakuta khawatir tentang hal 
itu, jadi dia bertanya lebih dulu. 

"Mengapa kamu berpikir begitu?" Rio akhirnya menatapnya, matanya menatap tajam dari 
balik lensa kacamatanya. 

"Karena kamu kesal." 

"Aku tidak ..." tetapi ketika dia menyangkalnya, dia sepertinya menyerah untuk 
menghindari pertanyaan itu dan menghela nafas panjang, "Yah, kurasa membiarkanmu 
menertawakannya lebih baik daripada hanya mengkhawatirkannya sendirian." 

Rio tampak bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat ke kejauhan. 

"Periblis?" 

Dia tampaknya tidak yakin apakah akan positif atau negatif tentang hal itu. 
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"Aku naik kereta bersama Kunimi pagi ini." 

"Apakah dia mencoba dan meraba-raba kamu?" Sakuta bertanya, tatapannya jatuh ke 
payudaranya yang penuh. 

"Kunimi tidak akan melakukan itu." 

"Berhentilah memandangiku seperti kamu ingin mengatakan 'tidak seperti kamu'." 

"Jangan lihat," kata Rio ketika dia bergerak ke samping untuk mencoba dan 
menyembunyikan dadanya. Dia jelas tidak menyukainya, jadi Sakuta memutuskan untuk 
berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melihatnya. 

"Dan sebagainya? Kamu naik kereta dengan Kunimi dan lalu apa? " 

"Kalau begitu tidak ada, aku hanya ... aku hanya tidak suka diriku sendiri karena bahagia 
bahwa seorang anak laki-laki dengan seorang pacar berbicara kepadaku." Rio berkata 
dengan seringai mencela diri sendiri. 

"Itu hanya masalah anak perempuan." 

"Dan jika kamu berbicara kepadaku, itu hanya akan menjadi lalat yang berdengung di 
telingaku." 

"Apakah itu benar-benar perlu?" 

Itu jelas bukan pendapatnya, tetapi jika dia bisa membuatnya marah keluar dari funknya, 
itu tidak masalah. 

"Kurasa aku semakin buruk." 

Rio memasukkan kerak terakhir ke dalam mulutnya dan mengambil draft panjang dari 
cangkir kopinya sebelum menghela napas dalam-dalam. 

"Bagaimana jika kamu hanya mengatakannya?" Sakuta menyarankan. 

"Katakan apa?" Rio bertanya pada gilirannya, mencoba menyelinap melewati pertanyaan 
meskipun dia tahu persis apa yang dimaksudnya. 

"'Aku suka kamu.'" 

"...Untuk siapa?" Dia ragu-ragu saat ini. Bahkan jika dia bertanya, dia tahu nama apa yang 
akan meninggalkan bibir Sakuta. 

"Untuk Kunimi, tentu saja," kata Sakuta padanya, menatap matanya dengan mantap 
sehingga dia tidak bisa menghindarinya. 
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Rio cemberut diam-diam untuk sesaat, dan tepat ketika dia berpikir dia akan berbalik ke 
kursinya dan memalingkan muka darinya, dia berbicara dengan cemberut. 

"Aku tidak ingin logika kamu." 

"Maaf." 

"Kamu harus." 

"Apakah kamu akan terus seperti itu, Futaba? Aku pikir Kamu harus melakukannya 
sebelum menjadi lebih buruk. " 

Sakuta tahu bahwa dia repot-repot datang begitu pagi untuk kegiatan klub sehingga dia 
bisa bertemu Yuuma. Namun, apakah dia bisa atau tidak, dia seperti ini. 

"Aku bilang aku tidak ingin logika kamu," Rio menghela nafas lagi, cukup dalam untuk 
mengisi seluruh balon, ekspresinya melankolis, "jika aku melakukannya, itu akan 
mengganggunya." 

"Silakan dan ganggu dia, bajingan dingin dia." 

"Kuharap aku tidak peka seperti dirimu, Azusagawa." 

"Jika kau sangat memuji aku, aku akan mulai memerah." 

"Aku mengistirahatkan koperku." 

"Laki-laki adalah makhluk yang bersukacita pada gadis yang melecehkan mereka." 

"Itu hanya kehidupan rendah sepertimu," balasnya. 

"Pacar Kunimi juga sangat tidak sensitif. 

Dia berkata, "Aku merasa kasihan pada Yuuma, berada bersama orang buangan seperti 
dirimu" langsung ke wajahnya. Namun kamu melihat itu, itu adalah orang-orang Sakuta 
yang seharusnya merasa kasihan, karena mengatakan sesuatu seperti itu kepadanya. 
Namanya adalah Kamisato Saki. Dia berada di kelas yang sama dengan Sakuta, 2-1, dan 
meskipun bukan tipenya, dia populer di kalangan anak laki-laki dan dikenal karena 
penampilannya. Dia adalah inti dari klik lucu dan populer di kelas. Kebalikan dari Rio, yang 
polos dan membiasakan bekerja di laboratorium sendirian. 

"Katakan, Azusagawa." 

"Apa?" 

"Kamu benar-benar tidak sensitif, membicarakannya." 

"Kamu butuh tindakan putus asa. Jika Kamu tidak menyukainya, akui kekalahan. " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Seseorang seperti kamu seharusnya tidak benar." 

Rio tahu itu satu-satunya solusi. Dia tahu itu tetapi tidak mempraktikkannya; karena jika 
dia mengatakannya, itu akan berakhir. 

"Aku satu-satunya yang akan mengatakan hal-hal seperti itu." 

"Bahwa kau sendiri mengakui bahwa itu hanya membuatmu lebih buruk," Rio tersenyum 
geli, suasana hatinya sepertinya telah mengubah beberapa, "Apa yang ingin kamu 
bicarakan?" 

"Aku khawatir besok tidak akan pernah datang." 

"Lagipula tidak ada masa depan yang cerah menunggumu, jadi tidak apa-apa kan?" 

Dia telah memberikan jawaban langsung, tetapi mendapat suntikan verbal di usus sebagai 
hasilnya. 

"Itu bahkan tidak baik-baik saja. Aku memiliki masa depan yang cerah di depanku. " Dia 
mulai berkencan dengan Mai sore ini, jadi tidak berlebihan untuk menyebutnya masa 
depan yang cerah. "Pokoknya, hari ini kemarin dan kemarin hari ini." 

"Bisakah kamu benar-benar memberitahuku dengan cara yang bisa dipahami manusia?" 

"Aku juga manusia," dia membela. 

"Meskipun kamu babi rendah?" 

"Hei, itu ... ah, terserahlah. Uhm ... "Sakuta menyerah dan mulai menjelaskan hal-hal aneh 
yang terjadi padanya sejak awal. 

Lima menit kemudian, ketika Sakuta menyelesaikan penjelasannya, Rio menguap 
mengantuk. 

"Jadi, bagaimana menurutmu, Futaba?" 

"Ini yang mereka sebut Sindrom Sekolah Menengah." 

"Tapi aku di sekolah menengah ." 

"Baiklah, itu Sindrom Sekolah Tinggi." 

"Man, itu malas." 

Rio bertindak seolah itu terlalu banyak usaha. Dia menyeduh secangkir kopi untuk dirinya 
sendiri, dan meminumnya sendiri. 
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"Jika itu bukan khayalan, apakah itu Sindrom Remaja yang sangat kamu cintai?" Rio 
menyarankan, sekali lagi dengan nada suara malas. 

"Aku tidak menyukainya sama sekali." 

Adolescence Syndrome adalah nama umum dari serangkaian fenomena aneh yang dibahas 
di internet, desas-desus keliru tentang 'membaca pikiran', 'memiliki psikometri' dan hal-
hal gaib lainnya. Tidak ada yang serius mempercayainya. Tapi, Sakuta pernah mengalami 
beberapa hal yang mirip dengan itu. Ini mungkin sama, dia tidak bisa memikirkan 
penjelasan lain. 

"Pokoknya, lakukan sesuatu untukmu," Sakuta memohon. 

" Kamu yang harus melakukan sesuatu." 

"Kenapa begitu?" 

"Tampaknya Aku dan tujuh miliar orang lainnya di planet ini tidak berpikir bahwa ini 
adalah ketiga kalinya hari ini terjadi." 

Pandangan Rio di lapangan di luar menunjukkan tim bisbol berlarian. Mereka meneteskan 
keringat dan tampaknya tidak berpikir bahwa ini adalah yang ketiga kalinya. Jika mereka 
melakukannya, maka mereka tidak akan terus mengerjakan pelatihan mereka. 

"Dan ini tentang ketika aku panik." 

Rio telah menggunakan teleponnya dan sekarang menunjukkan layar hasil pencarian. Kata 
kunci yang dia gunakan adalah '27 Juni', 'ketiga kalinya', dan 'berulang'. Sayangnya, tidak 
ada hit nyata. 

"Jadi, kupikir ini mungkin contoh Sindrom Adolescence yang disebabkan olehmu," Rio 
berbicara dengan lancar, memberi Sakuta berita yang tidak menyenangkan. 

"Aku tidak cukup mental untuk Sindrom Adolescence, dan aku tidak benar-benar di bawah 
tekanan." Itulah hal-hal yang disarankan di internet sebagai penyebab Adolescence 
Syndrome. Tekanan yang tinggi dari kenyataan terhadap seseorang, atau ilusi tentangnya, 
adalah penjelasan yang paling mungkin. Intinya, itu adalah pelarian dari kenyataan. 

"Yah, tidak apa-apa jika kamu tidak sadar diri," rupanya Rio yakin bahwa Sakuta yang 
menyebabkannya, "apa pun penyebabnya, jika kamu punya ide lain tentang apa yang 
sedang terjadi, silakan katakan. " 

"Apa maksudmu?" 

"Jika penjelasanmu akurat, maka kupikir kau mengulangi waktu." 

"Ya, itu benar," jawabnya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Time-loop sendiri cukup umum dalam cerita Sci-Fi. 

"Mungkin lebih baik jika kamu tidak terjebak dalam konsep itu." 

"Mengapa?" 

"Ada banyak masalah dengan kembali ke masa lalu," melihat ketika dia tidak mengatakan 
bahwa itu tidak mungkin berarti ada beberapa teori untuk itu, "beberapa hari yang 
semuanya 'Juni dua puluh tujuh' yang Kamu alami mungkin sepertinya melihat ke masa 
depan dari sebelumnya. " 

Rio mengeluarkan pernyataan yang keterlaluan. Sepertinya bukan kata-kata yang akan 
datang dari seorang gadis yang mengatakan sulit untuk pergi ke masa lalu. 

"Kedengarannya seperti kamu dengan mudah menerima kewaskitaan." 

"Itu jauh lebih mungkin daripada kembali ke masa lalu." 

"Serius?" 

"Semua yang mengatakan, ini adalah ide dari sebelum mekanika kuantum mulai digunakan 
... kembali dari fisika klasik." Sakuta membuat suara pertimbangan di kata-kata Rio. 
"Pernahkah Kamu mendengar tentang Iblis Laplace?" 

"Sayangnya Aku tidak kenal dengan iblis apa pun." 

"Jika Kamu tidak tahu, tidak apa-apa ... Semua yang ada di alam semesta ini berada di 
bawah hukum fisika yang sama, tidak apa-apa, kan?" 

"Ya, itu hanya fisika, kan?" 

"Ini. Jika Kamu memasukkan undang-undang itu ke dalam formula dan melakukan 
perhitungan, Kamu dapat memprediksi kondisi sistem di masa mendatang. " 

Itu adalah penjelasan yang sederhana, tetapi sepertinya tidak demikian kenyataannya dan 
Sakuta memiringkan kepalanya ke samping. 

"Singkatnya, jika Kamu tahu posisi dan momentum setiap atom ... massa dan kecepatannya, 
dengan yang Kamu bisa gunakan rumus klasik untuk mendapatkan keadaan masa depan 
mereka. Itu menggunakan hal-hal yang kamu pelajari di sekolah menengah. " 

Sangat diSayangkan tetapi Sakuta, meskipun bersekolah di Rio yang sama, tidak memiliki 
ide foggiest apa yang dia bicarakan. Ada banyak sekali pertanyaan yang ingin dia tanyakan 
untuk diperiksa. 

"Semua atom pasti berjumlah sangat besar," dia memulai. Jumlahnya harus cukup tinggi 
sehingga Kamu bisa menyebutnya tak terbatas. 
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"Ini." 

"Jadi, mungkinkah mengetahui semua posisi dan momentum mereka?" Sulit untuk 
mengetahui berapa butir beras yang masuk ke bola nasi, apalagi yang lain. 

"Paling tidak, saat itu ... pada abad kesembilan belas, fisikawan tidak bisa melakukannya. 
Bahkan jika mereka mampu memahami semua informasi itu, menghitung hasil formula 
dari data yang sangat banyak itu akan membutuhkan waktu yang sesuai. Jadi memprediksi 
satu detik di masa depan akan membutuhkan lebih dari satu detik, sehingga mereka tidak 
bisa memprediksi dalam waktu dekat. " 

"Aku mengerti." 

Komputer modern mungkin akan menganggapnya mustahil juga. 

"Jadi, fisikawan Laplace memikirkan keberadaan aneh yang bisa melakukannya." 

"Dan itu Iblis Laplace?" 

Rio mengangguk pelan sebelum melanjutkan. 

"Iblis itu memiliki kemampuan untuk secara instan mengetahui posisi dan momentum 
semua atom yang ada, dan menggunakan informasi itu untuk menghitung masa depan. 
Dengan kata lain, Demon Laplace dapat melihat semuanya di masa depan. " 

"Hmmmm," desak Sakuta. 

"Kamu tidak terlihat setuju." 

"Tidak, menghitung masa depan akan baik-baik saja, tapi bukankah pikiran kita akan 
mengubahnya? Bisakah Kamu memanggil pandangan ke depan itu? " 

"Ah, jadi begitu ya." 

"Kamu tidak bisa memprediksi emosi, kan?" 

"Kamu bisa," Rio membantah dengan jelas. 

"Hah?" Adalah satu-satunya hal yang bisa meninggalkan mulut Sakuta. 

"Tubuh manusia juga terbuat dari atom. Jika Kamu mengetahui masing-masing posisi dan 
momen mereka, Kamu dapat mengetahui bagaimana otak akan berubah atau bagaimana 
perasaan orang tersebut. " 

"Aku mengerti ... aku berharap aku tidak bertanya." 

"Jika kamu mengikuti, kamu tidak akan pada akhirnya." 
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"Betulkah? Tetapi dari apa yang Kamu katakan ... jika Kamu memperhitungkan emosi, 
kemudian mengetahui posisi dan momentum setiap atom pada saat itu, Kamu dapat 
memprediksi bagaimana berbagai hal akan berkembang, bukan? " 

"Baik." 

"Lalu bukankah itu berarti masa depan sudah ditentukan?" Jika Kamu mengetahui semua 
posisi dan momentum atom maka yang lainnya hanyalah masalah waktu, tidak perlu 
mengukur apa pun. Dengan kata lain, tidak ada yang berubah kecuali waktu. Fisika dan 
matematika akan menentukan nasib. 

"Aku terkesan kamu menyadari itu, bagus sekali, Azusagawa!" Rio memujinya seakan 
memuji seorang anak. "Itu benar sekali, itu yang akan disiratkan oleh percakapan kita 
sejauh ini." 

"Lalu apa? Apakah Aku belajar atau tidak, Aku akan mendapatkan nilai yang sama pada 
ujian minggu depan? " 

"Tidak terlalu.Tandanya sudah pasti diatur. Tapi itu bukan dari pilihan antara belajar atau 
tidak, sungguh, apakah Kamu belajar atau tidak sendiri sudah diputuskan. " 

 

"Hmm, ah, ya." 

Masa depan yang ditetapkan akan berarti itu. 

"Katakan saja kamu memutuskan 'masa depan sudah ditentukan, aku tidak akan repot 
mencoba' ketika kamu mendengar apa yang aku katakan." 

"Bahkan saat itu, bukankah Iblis Laplace tahu aku akan mendengarnya dan kemudian 
mencoba melawannya?" 

"Persis." 

Itu rumit, tapi dia mengerti. Tapi kemudian... 

"Lalu bukankah takdir kita sudah ditakdirkan?" Dia bertanya. 

"Apakah kamu lupa dengan apa yang Aku mulai?" 

"Bahwa kamu sangat senang, Kunimi berbicara denganmu." 

"Mati." 

"Umm ... bahwa itu 'dari sebelum mekanika kuantum mulai digunakan', kan?" 
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"Jika kamu ingat, maka jangan jorok." Rio sedikit melotot ke arahnya. Ekspresi kekanak-
kanakan yang tidak terpikirkan dari sikap jujurnya yang normal. "Aku menjelaskan kucing 
Schrödinger kepadamu sebelumnya." 

"Di mana kucing itu bisa hidup atau mati sebelum kamu membuka kotak itu?" 

Itulah yang dia dengar ketika dia bertanya tentang apa yang terjadi dengan Mai, contohnya 
Adolescence Syndrome. 

"Yah, pekerjaan yang bagus untuk mengingat sebanyak itu." 

"Pujilah aku lebih banyak." 

Rio mengabaikannya dan melanjutkan. 

"Apakah Kamu ingat bahwa Aku menjelaskan bahwa dalam mekanika kuantum posisi atom 
hanya dapat ditentukan secara probabilistik?" 

"Aku melakukannya sekarang. Untuk memperbaiki posisi, Kamu harus mengamatinya ... Itu 
dia, kan? " 

"Ini. Jadi, pengamatan itu adalah kuncinya, untuk melihat Kamu membutuhkan cahaya. " 

Rio mengeluarkan obor dari laci dan menyorotkannya ke atas bisbol di atas meja. 

"Kalau begitu, cari tahu posisi atomnya?" 

"Benar, tetapi atom sangat kecil, jadi jika mereka dipukul dengan cahaya, kecepatannya 
berubah." Rio menggulirkan bola melintasi meja ke tepi, tempat bola itu jatuh dan 
memantul dua kali, datang untuk beristirahat di kaki kursi. "Jadi, jika menemukan posisi 
atom mengubah kecepatannya, yang berarti mengetahui kecepatan, dan dengan demikian 
momentum berarti bahwa posisi itu menjadi probabilistik lagi. Tidak ada cara untuk 
mengetahui keduanya. " 

"Itu menjengkelkan." 

"Dan sekarang sudah jelas bahwa Demon Laplace telah diberantas oleh mekanika kuantum, 
yang merupakan bukti bahwa masa depan tidak ditetapkan. Apakah kamu tidak lega 
sekarang? " 

Jujur, dia tidak bisa merasa lega. Sakuta sendiri tidak benar-benar memahami mekanika 
kuantum dan tidak bisa menaruh kepercayaan pada sesuatu yang tidak benar-benar dia 
pahami. 

"Tapi mekanika kuantum adalah tentang pengamatan manusia, kan?" 

"Tentu saja." 
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"Kemudian-" 

"Aku tahu apa yang ingin kau katakan, bahwa Demon Laplace pada dasarnya melampaui 
manusia, jadi mungkin itu bisa mengetahui keduanya," Rio membuka mulutnya dan 
mencegahnya dengan tatapan percaya diri. 

"Ya, itu yang ingin aku katakan." 

"Kamu bisa memutuskan seberapa jauh iblis itu lebih baik daripada manusia." 

Rio tampaknya telah melalui percakapan ini hanya untuk mengatakan itu, dan pada saat 
yang sama mengatakan bahwa Sakuta sendiri adalah Demon Laplace. 

"Aku bukan iblis jahat seperti itu." 

"Pastikan kamu tidak dibedah." 

"Aku akan baik-baik saja selama kamu tidak menjualku kepada sekelompok ilmuwan 
teduh." 

"Jika aku melakukan itu, mungkin kita tidak akan bisa bertemu lagi," kata Rio dengan 
lirikan ke teleponnya di atas meja, "jika kamu bersikeras itu bukan kamu, kamu perlu 
menemukan Iblis Laplace yang asli." 

"Menurutmu di mana itu akan terjadi?" 

Setidaknya mereka tidak diajari cara menemukan iblis dalam pelajaran mereka. 

"Iblis itu, bersama denganmu, akan memiliki kenangan tentang hari-hari yang berulang, 
kan? Maka mereka mungkin akan mengambil tindakan yang berbeda dari yang mereka 
lakukan pada tanggal dua puluh tujuh Juni yang lalu. 

"Ahh, begitu ..." Rio benar sekali, memperhatikan bahwa itu akan membuat orang itu akan 
mencoba untuk bertindak melawannya, atau bingung dengan situasinya. 

Meskipun dengan mengatakan itu, dia tidak memiliki tujuan nyata, tidak tahu ke mana 
harus mencari. 

Sakuta memanggul tasnya dan berdiri, mengulurkan tangan untuk membantu Rio, tetapi 
dia hanya berkata. 

"Lanjutkan." 

"Terima kasih," katanya, dan ketika dia sampai di pintu dan pergi untuk pergi, dia ingat 
sesuatu dan berhenti di sana, "Ah, benar, Futaba?" 

"Apa?" 
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"Jika hari ini terjadi lagi, apakah kamu ingin aku membuatnya sehingga kamu tidak 
bertemu Kunimi pagi ini?" 

Kalau begitu, Rio tidak akan tampak begitu melankolis pagi itu. 

Rio terdiam berpikir sejenak. 

"Kamu tidak perlu khawatir," katanya dengan senyum tipis, "Aku akan melakukan sesuatu 
sendiri tentang hal itu." 

"Itu benar, kamu berutang banyak padaku, jadi aku harus memastikan kamu membayar 
Aku kembali." 

"Aku akan ingat minatnya juga." 

Sakuta meninggalkan lab fisika di belakang ketika Rio mengawasinya dengan senyum sinis. 

"Kamu perlu menemukan Demon Laplace yang asli." 

Rio telah memberitahunya itu, tetapi di mana dia mulai? Dia bahkan tidak memiliki 
perkiraan siapa iblis itu, dan di atas itu, tidak ada jaminan bahwa itu akan berada di 
dekatnya. Paling buruk, bisa jadi seseorang yang hidup di belahan dunia lain. 

"Itu akhirnya jika mereka ..." 

Dia hanya seorang siswa sekolah menengah, dia tidak memiliki kekurangan dalam 
anggarannya untuk melintasi dunia atau bahkan memiliki paspor. Prospeknya suram. 
Sebenarnya, suram mungkin akan menjadi istilah yang lebih baik. 

Suasana hatinya telah anjlok. 

Meski begitu, dia menuju ke kelas tiga ketika waktu makan siang berguling untuk 
memenuhi janji untuk makan siang dengan Mai di kamar kosong. 

Saat ini, hal terpenting bagi Sakuta adalah berkencan dengan Mai. Bahkan itu terhapus dari 
keberadaan. Sekali lagi, saatnya akan tiba baginya untuk memakan makanan buatan tangan 
Mai dan mengakuinya. Setidaknya itu satu-satunya rahmat yang menyelamatkan dari 
kesenangan dalam dirinya sendiri. 

Sakuta dengan riang membuka pintu ruang kelas dengan terbuka. Pada saat itu, dia 
mendengar suara-suara dari dalam apa yang dia yakin adalah ruang kelas yang sepi. 
Melihat, dia bisa melihat bagian belakang berbalut rok di bayang-bayang meja guru. 
Rupanya, mereka berusaha menyembunyikan diri. Perasaan firasat yang kuat mengalir di 
punggungnya. 

Ini tidak terjadi pertama atau kedua kalinya. Pada kedua kesempatan itu, Sakuta tiba tepat 
di awal makan siang, diikuti sedikit kemudian dimana mereka menikmati makan siang 
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yang menyenangkan. Tidak ada yang menyela mereka, dan Sakuta tidak menjumpai siapa 
pun selain Mai di ruangan itu. 

Dan jadi ini adalah perkembangan yang berbeda dari yang pertama atau kedua kali dia 
menjalani hari itu, pengaruh seseorang mengambil tindakan yang berbeda. 

Kata-kata Rio sejak pagi itu melintas di benaknya. 

"Iblis itu, bersama denganmu, akan memiliki kenangan tentang hari-hari yang berulang, 
kan? Maka mereka mungkin akan mengambil tindakan yang berbeda dari yang mereka 
lakukan pada tanggal dua puluh tujuh Juni yang lalu. 

Dan kemudian di depan matanya ada situasi yang cocok dengan kata-kata itu pada huruf T. 

"Ini dia, Iblis Laplace," ucap Sakuta, dan sebagai tanggapan, gadis yang bersembunyi itu 
dengan takut-takut mengintip keluar, seperti seekor binatang kecil yang keluar dari 
sarangnya dan memeriksa bahaya. 

Sakuta mengenali wajah itu. Itu dibingkai oleh potongan bob pendek yang sedang tren dan 
memiliki mata bulat besar dan debu riasan yang memberikan kesan lembut dan imut. A 
'dengan-itu' aura terpancar darinya seluruh tubuh, menunjukkan dia menjadi seorang 
gadis SMA yang sesuai dengan citra disulap dengan istilah, yang gadis SMA. 

Dia memiliki smartphone-nya, dengan kasing salmon-pink, di satu tangan, dan mulutnya 
terbuka untuk mulai berbicara. Ini adalah tahun pertama, Koga Tomoe. 

Dia sedikit, bahkan untuk seorang gadis dan tampaknya tidak banyak baginya, jadi dia 
tampak agak lemah untuk disebut iblis. Dia paling tidak imp, iblis mungil. 

Angin laut berhembus dari jendela yang terbuka membuat rambut dan rok Tomoe berayun 
sedikit sebelum dia memecah kesunyian. 

"Satou Ichirou." 

"Itu nama samaran yang aku gunakan untuk bersembunyi dari dunia," jawab Sakuta, 
terkejut karena dia ingat nama palsu yang dia berikan ketika dia pertama kali 
memperkenalkan dirinya. Rupanya, dia adalah tipe yang mengingat nama seseorang ketika 
mereka bertemu, tidak seperti Sakuta. 

"... Kamu adalah Azusagawa-senpai, kan?" Dia bertanya, dengan pandangan ke atas yang 
tidak pasti. 

"Azusagawa Sakuta, tahun kedua." 

"Aku Koga Tomoe. Tahun pertama, "katanya, beralih ke nada sopan yang dipaksakan, 
memberi kesan lebih lemah. 
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"Kamu bisa berbicara dengan santai, kita teman-teman seperjuangan-belakang." 

"Lupakan itu!" Pipi Tomoe mengembang menjadi cemberut, kembali ke gambar yang 
dimiliki Sakuta. Mungkin mengingat rasa sakit sejak saat itu, tangan Tomoe menutupi 
bagian belakangnya, mengambil pose yang sepertinya tidak sesuai dengan adik kelasnya. 

"Koga, aku punya pertanyaan aneh." 

"Apa?" 

"Berapa kali kamu hidup hari ini?" 

Mata Tomoe melebar pada pertanyaan Sakuta, melesat ke kiri dan ke kanan dengan kejutan 
dan sedikit gelisah. 

"Ini sepertiku," dia menawarkan. 

Mendengar itu, dia mengangguk dan kemudian berkata: 

"Ini ketiga Aku juga," mengangkat tiga jari. Pada saat itu, ekspresinya langsung berubah 
menjadi air mata dan sebelum Sakuta bahkan bisa bereaksi melanjutkan dengan, "Itu ... 
bukan hanya aku." 

Air mata mulai jatuh dari wajahnya dan dia jatuh ke lantai karena merasa lega atau 
kewalahan. 

"Apa-apaan ini!?" Dia berteriak. 

"Siapa tahu." 

"Mengapa hari itu berulang !?" 

"Aku tidak tahu." 

"Kenapa kamu tidak tahu !?" 

"Aku tidak bisa tidak mengetahui hal-hal." 

Kelegaannya yang sebelumnya kembali menjadi gelisah. 

"Kupikir kau bisa membantuku, berikan kembali air mataku!" 

"Cukup minum air dari keran." 

"Apa yang Aku lakukan sekarang?"Dia bertanya, Sakuta sebenarnya ingin menanyakan itu 
sendiri. "Apa yang akan aku lakukan?" Dia bertanya lagi, dengan nada yang tidak 
dikenalnya. Dia sepertinya tidak mengerti penyebab dari situasi dimana dia berada, kamu 
bisa memanggilnya tidak mengerti. 
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"Kenapa kamu begitu tenang !?" Dia menuntut sekarang, memegang kerahnya dan 
mengguncangnya. 

"Apakah panik akan membantu?" 

"Tidak akan, tapi itu wajar saja." 

"Apakah itu?" 

"Ini, kamu libur, Senpai. Aku kira penyimpangan yang mengaku di depan seluruh sekolah 
akan seperti itu. " 

"Aku pikir memanggil orang lain 'langsung' ke wajah mereka juga cukup banyak." 

"Shuut uuup!" 

"Kalau-kalau Kamu tahu , apakah Kamu tahu apa yang terjadi?" 

"Bukan petunjuk." 

"Tidak ada?" 

"A-Aku tidak tahu sama sekali." 

"Kamu tidak berguna." 

"Tidak, itu kamu!" Dia bersikeras. 

"Kamu punya sesuatu yang tidak menyenangkan atau mengkhawatirkan di benakmu baru-
baru ini?" 

"Mengapa Aku harus memberitahu Kamu tentang itu? Ah, sebuah pesan. " Dia segera 
melihat teleponnya. 

"Karena ... sepertinya ini Sindrom Remaja. Jika itu disebabkan oleh kondisi mental yang 
tidak stabil darimu, menyelesaikan penyebab itu harus menyelesaikan ini juga. " 

"Sindrom Remaja ... Senpai, apa kalian semua ada di sana?" Dia bertanya dengan mengejek, 
tatapannya masih tertuju pada ponselnya ketika dia menyelipkan jari-jarinya di layar, 
sibuk mengetuk. "Itu hanya rumor online. Aku tidak percaya kamu mempercayainya. " 

Alasan Sakuta percaya itu ada adalah karena pengalamannya yang luar biasa dari 
fenomena seperti itu di masa lalu. 

Contoh yang melibatkan saudara perempuannya, Kaede, adalah yang pertama. Hanya 
melihat tulisan dan pesan kejam dari teman-teman sekelasnya menyebabkan memar di 
kulitnya seperti dia telah dipukul, dan dia telah melihat luka yang tampak seperti dia telah 
diiris dengan pisau dengan matanya sendiri. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Sebulan sebelumnya, dia melihat keadaan di sekitar Mai, dan melupakannya. Dan sekarang, 
situasi ini mengikuti tren. 

"Aku tahu bagaimana perasaanmu, tetapi setelah menjalani hari yang sama tiga kali, aku 
ragu bahwa Adolescence Syndrome hanyalah legenda urban." 

"Ugh, itu benar ..." Ada batas untuk melarikan diri dari kenyataan dan bertanya pada diri 
sendiri apakah Kamu sedang bermimpi. Dengan Tomoe dalam situasi yang sama, situasinya 
semakin realistis. Mungkin saja melihat masa depan seperti yang disarankan Rio, tetapi 
secara fisik terasa nyata. 

"Juga, berhentilah bercanda saat kita sedang berbicara," omel Sakuta sambil menarik 
telepon dari tangan Tomoe. 

"Ah, kembalikan!" Tomoe berteriak ketika dia melompat dan meraih telepon tempat Sakuta 
memegangnya di atas kepalanya, di luar jangkauannya yang pendek, "Aku tidak akan 
berbicara dan menggunakannya!" 

Dia mengakui kesalahannya, jadi dia mengembalikannya. 

"Sini." 

Seperti binatang buas yang berhati-hati, dia melesat maju dan mengambil telepon, segera 
mulai menggunakannya dalam diam. 

Keheningan membentang di antara mereka selama beberapa saat. 

"Jadi, kamu menghentikan pembicaraan?" 

"Diam, kau menggangguku." 

"Bung, kalian perempuan." 

Jadi, Sakuta menunggu sekitar dua puluh detik. 

"Apa itu?" Tomoe bertanya, akhirnya mendongak dari layar. 

"Kamu punya sesuatu yang tidak menyenangkan atau mengkhawatirkan di benakmu baru-
baru ini? Itu mungkin memberi kita petunjuk tentang cara menerobos ke dua puluh tujuh. " 

"...Hmmm." Dia mengerutkan alisnya, berpikir serius, dan setelah sepuluh detik yang baik, 
melanjutkan dengan sedikit memerah, sangat serius. "Aku menambah berat badan." 

Memandangnya, Tomoe agak jeli dan kurus. Dia bisa disebut ramping dalam berbagai arti 
kata. 

"A-apa yang kamu menatapku seperti itu?" Dia bertanya dengan gemetar. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Tidak masalah.Jika ada, Kamu terlalu kurus. Jika Kamu menambah berat badan, Kamu 
mungkin mendapatkan daging di papan cucimu. " 

"Itu semua hanya untuk perut dan punggungku." 

 

Sekarang setelah dia mengatakannya, pinggang dan bagian belakangnya memiliki 
ketebalan yang masuk akal. 

"Tampaknya mereka tumbuh lebih besar jika kamu membelai mereka." 

"Aku sudah mencobanya," desaknya, tangannya tanpa sadar menangkupkan dadanya, tidak 
memperhatikan tatapan Sakuta. 

"Menyerah saja. Cowok-cowok tidak suka cewek di dadanya. Ada yang lain? Sesuatu yang 
kurang berguna? " 

"Kelas renang sudah dimulai jadi ini tidak ada gunanya sama sekali! Aku tidak memiliki 
payudara, tidak ada angka jam pasir, musim panas adalah neraka ... " 

Dia sepertinya akan melanjutkan ketika matanya melebar lagi dan dia terdiam sebelum 
mengeluarkan suara kecil ketika dia melihat ke belakang Sakuta ... menuju koridor. 

"S-sembunyikan!" Dia bersikeras, menyeretnya dengan lengan dan mendorongnya ke 
bawah meja guru. 

"Apa yang kamu mainkan?" 

"Lakukan saja!" 

Tomoe mengikutinya ke ruang sempit di bawah meja. Praktis mengangkang Sakuta saat dia 
berbaring di lantai. 

Ini mungkin semacam permainan yang populer di tahun-tahun pertama. Sakuta benar-
benar tidak mengerti masa mudanya. 

Dengan pertanyaan-pertanyaan di benaknya, dia melihat apa yang terjadi dan bisa melihat 
seorang anak laki-laki melihat dari pintu yang terbuka. Itu adalah tahun ketiga yang 
mengaku pada Tomoe pada hari terakhir ... Dia memanggilnya Maesawa-senpai, pikirnya. 

"Tarik kepalamu!" 

Tomoe meraih wajahnya di antara tangannya dan menariknya kembali ke bawah. 

"Dia mencarimu, bukan?" 

"Kurasa begitu ... tapi aku mengirim pesan mengatakan aku punya janji makan siang ini ..." 
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"Janji temu? Tidak terlihat seperti kamu, "goda Sakuta. 

"Itu agak seperti yang aku katakan." 

Dengan kata lain, dia berbohong padanya. 

"Berhentilah berbelit-belit, mengakuilah." 

"Bagaimana kamu tahu tentang itu !?" 

"Aku melihatmu terakhir kali." 

Wajah kecil Tomoe tepat di depan Sakuta. Napas yang keluar dari bibirnya yang merah 
muda mengkilap menggelitik pipinya dan dia bergeser sehingga tidak ada kontak di antara 
mereka berdua di tempat-tempat yang canggung. 

Gerakan itu mengejutkan Tomoe dan dia menjerit sedikit seolah-olah dia ditusuk di suatu 
tempat yang sensitif, tetapi penyebabnya berbeda. Itu teleponnya yang bergetar di 
tangannya, lampu latar menjadi hidup dengan pesan lain. 

"Permainan seperti apa yang seharusnya?" Sakuta bertanya. 

Berkonsentrasi pada teleponnya, Tomoe tidak menjawab. 

Sementara dia menunggu dia selesai, tatapannya melayang ke bawah dan dia melihat 
roknya naik dan dia bisa melihat kain putih di pangkal kaki kanannya. 

"Oi, Koga." 

"Kemudian." 

"Aku bisa melihat pakaian dalammu." 

"Sekarang bukan saatnya," ia mengabaikan peringatannya. 

"Aku tidak punya anak perempuan," keluhnya. 

Rupanya, mengirim beberapa pesan lebih penting daripada rasa kebajikannya. Tanpa 
bantuan lain, dia mengulurkan tangan dan memperbaiki roknya untuknya. Sekarang yang 
bisa dilihatnya hanyalah pahanya. 

Sementara itu, dia tampaknya telah menyelesaikan SMS-nya. 

"Kenapa kita bersembunyi?" Dia bertanya. 

Seharusnya tidak ada kebutuhan bagi Sakuta untuk bersembunyi juga. 
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"Karena ... Rena-chan memandang ke arah Maesawa-senpai," jawab Tomoe dengan suara 
lirih, tatapannya berkata 'kamu harus mendapatkannya sekarang'. Sakuta, di sisi lain, tidak 
mengerti sama sekali dan tentu saja menjawab dengan: "Hah?" 

Tomoe nuri dia sebelum menanyainya. 

"Bagaimana mungkin kamu tidak mendapatkannya?" 

"Karena kamu belum benar-benar menjelaskannya." 

"Yah, um ... Aku sering pergi dengan Rena-chan untuk menonton latihan klub basket." 

"Dan siapa lagi Rena-chan ini?" 

Dia mungkin adalah aktor atau sesuatu yang terkenal secara nasional. 

"Temanku ... Kashiba Rena-chan. Dia bilang dia tampan dan ... Aku hanya pergi bersamanya 
... " 

Pada saat itu, Tomoe mulai bergumam. 

"Dan kamu lebih tipenya?" 

"... Y-ya," katanya dengan anggukan pelan. 

"Dan apakah kamu menyukainya?" 

"Tidak ... aku tidak suka cowok populer." 

"Kalau begitu pergilah mengaku dan tolak dia." 

Tidak perlu terus bersembunyi, dia hanya perlu menolaknya. Festival budaya sudah dekat, 
jadi akan cocok untuk pria tampan yang sepertinya tiba-tiba memulai sebuah band untuk 
ditolak. 

"Itu pasti membuatku dikucilkan! Dia yang disukai teman Rena-chan, tahu? " 

"Hah? Tentang apa itu, tidak seperti kamu akan berkencan. " 

"Jelas aku tidak bisa diakui olehnya." 

"Aku tidak mengerti maksudmu." 

"Aku berjanji pada Rena-chan bahwa aku akan mendukungnya ... dan kemudian jika aku 
mengaku, itu benar-benar tidak penting," suara Tomoe menjadi serius, "serius, apa yang 
harus aku lakukan ...?" 

Wajahnya memucat dan tampak seperti krisis baginya, dari lubuk hatinya. 
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"Apakah kamu memberinya mata rusa betina dan merayunya seperti itu?" 

"Tentu saja tidak!" 

"Kami akan tertangkap jika kamu berteriak." 

Dia terkejut dan sekarang, meskipun sudah terlambat, menutup mulutnya dengan 
tangannya. 

"P-pokoknya, kamu mengerti sekarang, kan?" 

Dia mengerti apa yang dikatakannya, tetapi tidak bisa mendamaikan perasaan nilai-
nilainya. 

"Tidak sedikit pun." 

"Astaga, tidak ada gunanya berbicara denganmu!" Tomoe bangkit dengan emosinya. Tapi 
tentu saja, mereka ada di bawah meja sehingga dia harus memperhatikan kepalanya. 

"Ah, tunggu ..." 

Peringatan langsung Sakuta sudah terlambat dan kepala Tomoe menghantam meja. 
Dampaknya cukup kuat sehingga mengangkat dua kakinya, beranjak dari papan. 

Tomoe terlalu lambat untuk mencapainya ketika dia perhatikan, tangannya berputar di 
udara, dan meja itu terjatuh karena tabrakan yang dahsyat. 

Tomoe sendiri jatuh, kakinya tersangkut di kaki Sakuta di mana dia berbaring di lantai dan 
dia kehilangan keseimbangan, jatuh dengan tangisan. 

Secara refleks, Sakuta meletakkan tangannya untuk menangkapnya. Dia sangat ringan, dan 
jelas tidak perlu khawatir tentang berat badannya. 

"Jujur, kamu ..." 
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Dia akan menyelesaikannya dengan 'harus sedikit tenang', tetapi tidak dapat mengakhiri 
kalimat, karena ketika dia berbicara dia melihat seseorang. 

Dia bertemu dengan tatapan seorang anak lelaki di ambang pintu, tahun ketiga yang dia 
lihat sebelumnya. Maesawa-senpai, yang tampaknya berada di klub basket. 

Ekspresi bocah itu tidak jelas, dengan sedikit kebingungan. Bisa dimengerti, dari sudut 
pandangnya, Sakuta dan Tomoe saling berpegangan di lantai ruang kelas yang kosong. 

"Jadi ini yang kamu maksud. Kamu memiliki selera omong kosong. " 

Rupanya, dia memiliki hal-hal yang disalahpahami secara besar-besaran. Selain itu, dia 
bersikap agak kasar. 

"Tidak, itu bukan ..." Sakuta mulai mencoba dan menjelaskan, tetapi suaranya mati ketika 
dia mendengar suara dari pintu lain ke dalam ruangan. 

Jantungnya berdebar kencang di dadanya, reaksi tak sadar menyertai kepanikannya. 
Nalurinya berteriak padanya. 

Bahkan tanpa berbalik untuk memeriksa siapa yang membuat keributan, Sakuta tahu, dia 
tahu betul. 

Dengan putus asa, dia berbalik untuk melihat. 

Saat dia berpikir, Mai berdiri di sana. 

Ada tas kertas di tangannya, berisi makan siang yang dibuatnya untuknya. Dia bahkan tahu 
apa yang ada di makan siang itu, ayam yang dibumbui dan digoreng, telur goreng, rumput 
laut dan kacang rebus, dan salad kentang yang dihiasi dengan tomat ceri ... 

Dia tahu semua itu, tetapi dia juga yakin bahwa dia tidak akan bisa mencicipi mereka hari 
ini dengan melihat mata Mai. 

Dia belum bergerak selangkah pun dari pintu dan mengawasinya dengan mata dingin. 
Menonton saat dia memegang Tomoe ... Menonton dengan ekspresi yang benar-benar tidak 
menarik ... 

"Bukan seperti itu," Sakuta mencoba memberinya kebenaran yang dingin dan sulit. 
Keberaniannya sedang diuji di sini, yang bisa ia lakukan hanyalah tetap tenang dan 
menjelaskan realitas masalah tanpa berteriak. 

Dia tidak memberikan jawaban. 

Dia menatapnya tepat di mata, secara visual menyatakan tidak bersalah. 

Tapi dia berbalik tanpa kata-kata. 
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"Argh, tunggu, Mai-san!" Dia menangis, mendorong Tomoe ke samping dan bergegas 
berdiri. Mengabaikan tangisan rasa sakit Tomoe saat dia memukul kepalanya di atas meja 
di lantai, "Tolong izinkan aku menjelaskannya." 

"Jangan bicara padaku, dasar lolicon philanderer." 

Itulah satu-satunya kata yang dia hindari sebelum berjalan pergi. 

"Argh, dia benar-benar marah." 

Mereka pasti tidak akan makan bersama sekarang, dan mengaku dan mendapatkan sesuatu 
seperti 'ya, tentu' akan lebih sulit. 

Dia menghela nafas pasrah. 

Ketika dia memeriksa pintu yang lain, Maesawa-senpai telah pergi juga. Tomoe masih di 
lantai jadi dia mengulurkan tangannya. 

"T-terima kasih." 

Dia kemudian meletakkan tangan itu di kepalanya dan mengacak rambutnya sebagai 
pembalasan. 

"Wah! Hei!"Dia buru-buru menjauh darinya dan kemudian mengusap rambutnya dengan 
kedua tangannya, menata kembali sebelum menatap Sakuta. "Aku bangun jam enam 
dengan gaya itu, setiap hari!" 

Gadis-gadis modis memiliki pagi benar-benar awal. Dia mengabaikan Tomoe dan menarik 
napas panjang. 

Panik tidak akan membantu. Tidak ada gunanya marah tentang apa yang terjadi. Jika dia 
mengambil situasi seperti itu, secara alami dia harus dapat menemukan solusi. 

"Yah, terserahlah. Aku mungkin akan mengulangi ini pula. " 

Tomoe tampaknya adalah Iblis Laplace, tetapi dia tidak bisa benar-benar mengatakan 
bahwa mereka telah mencapai dasarnya. Secara alami, mereka tidak menemukan metode 
untuk mulai menyelesaikannya, sejauh Mai pergi, jika besok ... atau lebih tepatnya hari 
keempat berjalan dengan baik maka semua akan diselesaikan. Dia hanya perlu berhati-hati 
agar dia tidak akhirnya memegang Tomoe. 

Tidak ada lagi yang dibutuhkan, itu adalah solusi yang luar biasa. 

Tapi datanglah pagi, Sakuta akan menyesali keputusan yang telah dia buat dulu dan di sana 
... 
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Volume 2 Chapter 2 Revisi - Akankah 
Besok Angin Berhembus Untuk Besok? 
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Keesokan harinya ditemukan Sakuta berdiri tercengang di ruang tamu. Itu beberapa detik 
setelah dia menyalakan TV untuk waktu yang singkat sebelum roti panggangnya muncul. 

Dia mengira programnya akan sama, terlepas dari itu, tetapi ada cerita bahagia tentang 
menemukan sepuluh juta yen yang terkubur di taman. 

"Selamat pagi, hari ini hari Sabtu tanggal dua puluh delapan Juni. Aku pikir kita harus mulai 
dengan cerita yang mengejutkan hari ini ... " 

Penyiar berusia awal empat puluhan dan memiliki wajah khas presenter acara sarapan. 
Sementara dia masih tenang, pidatonya yang bersemangat tidak tepat pada Sakuta dan dia 
membiarkan laporan itu mengalir masuk ke telinganya, jadi butuh beberapa detik baginya 
untuk memahami kata-kata, disampaikan tanpa urgensi nyata. 

"... Dia baru saja mengatakan yang kedua puluh delapan, kan?" 

"Dia melakukan." 

Pada titik tertentu dalam introspeksi dirinya, saudari berpakaian piyama-piyama Kaede 
datang untuk berdiri di sampingnya dan memandangi wajahnya. 

"Dia berkata hari Sabtu, kan?" 

"Dia melakukan." 

Sakuta tidak memberikan jawaban. 

"Apa yang salah dengan itu?" 

"Kaede, cubit pipiku." 

"Tentu, mengerti." Kata Kaede, mengulurkan tangan dan mencubit pipinya, keras. 

"Aduh." 

"M-Maafkan aku." 

"Nah, tidak apa-apa." 

Sama sekali tidak baik, pikirnya; Jika ini bukan mimpi, itu adalah kenyataan, dan karena itu 
menyakitkan itu mungkin terjadi. Bahkan tanpa waktu untuk mempertimbangkan kembali, 
hari esok telah tiba. Itu juga bukan tanggal dua puluh delapan Juni yang normal. Awalnya, 
Mai akan setuju untuk berkencan dengannya dan hari ini akan sadar dengan mereka 
sebagai pacar. Namun terlepas dari semua itu, mereka tidak, dan Mai telah menyaksikan 
kesalahpahaman yang aneh. Besok datang dengan cara yang paling buruk. 

"Ini tidak lucu lagi ..." 
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Ini benar-benar sensasi jatuh dari Surga ke Neraka. 

Sakuta berjalan terhuyung ke telepon dan mengangkat gagang telepon. 

"Onii Chan?" Tanya Kaede dengan cemas, hanya untuk mendapatkan kata-kata jaminan 
yang linglung ketika Sakuta memutar nomor temannya. Tiga dering kemudian, telepon 
terhubung. 

"Ini Azusagawa." 

"Apa yang kamu inginkan sepagi itu pada hari Sabtu?" 

Suara Rio yang jernih menunjukkan bahwa dia mungkin baik-baik saja untuk sementara 
waktu. 

"Buatkan aku mesin waktu," katanya dengan terus terang. 

Segera setelah itu, telepon terputus tanpa kata. Mungkin dia memiliki sinyal yang buruk, ini 
sebabnya ponsel tidak sepadan, pikir Sakuta ketika dia cepat-cepat menelepon ulang. 

... Namun, terlepas dari berapa lama dia membiarkan telepon berdering, tidak ada jawaban. 
Rupanya, itu sebenarnya disengaja. 

Ketekunannya akhirnya dihargai ketika dia menjawab panggilan kesepuluhnya. 

"Jika kamu mengatakan sesuatu yang bodoh, aku akan menutup telepon," memperingatkan 
Rio. 

"Aku benar-benar serius." 

"Aku di tengah-tengah perubahan." 

"Seberapa jauh kamu?" Dia segera bertanya. 

"Aku hanya perlu memakai kaus kakiku," jawabnya. 

"Hah, itu perintah yang aneh." 

"Ini pesanan normal, kan?" 

"Aku mulai dari kaus kakimu, kau tahu?" 

"Itu aneh." 

"Itu normal." 

"Jadi, apa yang kamu inginkan?" Rio kembali ke sasaran. 
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"Ingat apa yang kita bicarakan kemarin? Hal tentang pengulangan hari itu. " 

"Selamat, kamu lolos kemarin." 

"Yang terburuk, ya." 

"Kamu menemukan iblis laplace?" 

"Yah ... mungkin, dia tahun pertama di sekolah kita." 

Itu menyakitkan, tapi dia tidak punya jalan lain selain menerima ini sebagai kenyataan dan 
melihat ke depan. Pertama-tama, dia perlu memikirkan apa yang membuat mereka kabur 
kemarin. 

Mengulangi hari yang sama berulang kali akan sangat tak tertahankan. 

Ada tiga perbedaan utama antara kedua loop dan hari terakhir. Yang pertama pergi tanpa 
berkata, Sakuta dan Mai tidak lagi berkencan. Ada kesalahpahaman yang tak terpikirkan 
dan dia sangat tersinggung ... 

Yang kedua adalah masalah asmara: Koga Tomoe tidak diakui oleh Maesawa-senpai. 

Yang ketiga adalah hasil pertandingan sepakbola, mereka menang dua kali pertama tetapi 
kalah pada yang ketiga. Sakuta tidak ingin berpikir bahwa itu adalah kesalahannya 
menontonnya secara langsung, tetapi masih merasakan tanggung jawab yang aneh. 

Menggunakan kondisi ini untuk menemukan Iblis Laplace maka ada satu kesimpulan, Koga 
Tomoe adalah iblis. 

"Mengapa kamu berpikir begitu?" Adalah jawaban Rio ketika dia mengatakan itu padanya. 

"Pelakunya adalah yang paling diuntungkan, yang membuatnya jelas." 

Dan di atas itu, dia adalah satu-satunya orang lain yang mengalami pengulangan. 

"Ada beberapa logika untuk itu." 

Sakuta dan tim Jepang sama-sama sukses besar, dan Tomoe diuntungkan. Dia sendiri 
mengatakan bahwa pengakuan dari Maesawa-senpai adalah masalah, dan bahwa 
pengakuan dari anak laki-laki bahwa temannya tertarik akan sepenuhnya mengabaikan 
atmosfer ... 

Tanpa pengakuan itu, kekhawatiran Tomoe diselesaikan, setidaknya untuk saat ini. Itu 
sebabnya mereka membersihkan yang kedua puluh tujuh dan sekarang tiba pada yang 
kedua puluh delapan. 
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Sakuta memiliki kesan bahwa inilah masalahnya, atau setidaknya dia tidak tahu alasan lain. 
Masalahnya adalah, bagaimanapun, ini tidak benar-benar menyelesaikan apa pun. 

Maesawa-senpai baru saja salah paham, begitu dia menyadari kebenaran, dia mungkin 
akan mengaku lagi. Dan jika itu adalah pemicu untuk pengulangan, hari yang sama akan 
datang sekali lagi. Dia harus memperhatikan bahwa Sakuta dan Tomoe tidak memiliki 
hubungan seperti itu. Bulan sebelumnya telah melihat Sakuta mengaku ke Mai di depan 
seluruh sekolah, dan melihat Sakuta dan Tomoe biasanya akan menunjukkan bahwa 
mereka tidak memiliki titik kontak. 

Sakuta menyelesaikan masalah dengan Mai dan mulai berkencan akan melakukan hal yang 
sama. 

Ketika dia mencapai kesimpulan itu, pikiran Sakuta berhenti dengan kesadaran bahwa dia 
telah jatuh ke dalam situasi yang sangat memberatkan. 

"Azusagawa, tahukah kamu apa yang disebut seperti ini?" 

"Ya ... Skakmat." 

"Semoga beruntung. Aku akan memakai kaus kakiku. " 

Ponsel terputus dengan klik. 

"Jadi kaus kakimu lebih penting dariku ...?" 

2 

Setelah selesai menyantap sarapan bersama Kaede, Sakuta berpakaian untuk hari itu. Dia 
mengenakan seragam sekolahnya karena pemahaman diam-diam bahwa semua siswa akan 
menghadiri kelas pagi pada hari Sabtu selama setengah bulan untuk menutupi hal-hal yang 
mereka tidak bisa selama kelas normal. 

Terkadang hal-hal aneh seperti ini harus diberlakukan untuk menutupi kesenjangan antara 
kurikulum nasional dan pendidikan yang diperlukan untuk dunia nyata. 

"Aku berangkat, Kaede." 

"Benar, sampai jumpa lagi." 

Kaede melambaikan tangan padanya ketika Sakuta melepaskan menguap mulianya dan 
pergi ke sekolah. 

Dunia ini damai, tidak ada yang membuat masalah atas kedatangan kedua puluh delapan, 
dan satu-satunya perbedaan dari hari normal adalah kurangnya pekerja kantor dan sedikit 
orang di sekitar stasiun. 
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Perjalanan naik Enoden dari Fujisawa adalah sama, tidak ada orang yang membuat 
pernyataan seperti 'akhirnya tanggal dua puluh delapan', 'Aku lebih suka yang kedua puluh 
tujuh', atau 'ya, jadi itu benar-benar ke dua puluh delapan' . 

Ruang kelasnya juga sama, tidak ada keanehan pada siswa ketika dia melihat mereka dari 
kursi dekat jendelanya. Menatap mereka tidak akan menghasilkan apa-apa, jadi Sakuta 
mengalihkan pandangannya ke pantai Shichirigahama. 

Sinar matahari menyinari ombak, dan ada gradien indah di langit dari biru menjadi putih, 
garis datar sempurna dari cakrawala yang membentang di antara keduanya. 

Itu adalah pemandangan yang menyenangkan. 

"Hei," dia mendengar suara. 

Bagaimanapun, dia akan pergi untuk meminta maaf kepada Mai nanti. Dia mungkin tidak 
akan memaafkannya dengan mudah, tetapi tidak ada cara lain untuk memecahkan 
kebuntuan saat ini. 

"Apakah kamu mendengarkan?" Suara itu berlanjut, tampaknya berbicara kepada Sakuta. 
Dia melihat ke depan lagi dan melihat seorang gadis berdiri di depan mejanya. 

Dia adalah Kamisato Saki, dan berdiri dengan tangan disilangkan, menatapnya. Dia 
memiliki tatapan yang kuat, riasan yang dilakukan dengan hati-hati dan mengenakan 
seragamnya dengan kerah ditarik ke bawah. Dia menonjol di kelas sebagai pusat klik gadis-
gadis paling populer, bersama dengan menjadi pacar Yuuma. 

"Agak kasar untuk mengabaikanku, bukan?" 

"Aku tidak mengira kamu akan berbicara denganku lagi," jelasnya. 

"Maksudnya apa? Kamu merayap, "Apa yang Yuuma lihat dalam dirinya, Sakuta bertanya-
tanya. Dia tidak mengerti seleranya pada anak perempuan. "Datanglah ke atap sepulang 
sekolah, aku perlu bicara denganmu." 

Setelah memberikan permintaan sewenang-wenang, Saki kembali ke kursinya sendiri. Di 
sekitar kursinya ada sekelompok empat gadis. 

"Apakah Azusagawa melakukan sesuatu?" Tanya salah satu dari mereka. 

"Kasihan Saki-chan," komentar yang lain, melanjutkan percakapan aneh. 

Sakuta ingin seseorang mengkhawatirkannya, karena dia diperlakukan seperti orang yang 
salah. 

"Ini tentang Yuuma, tidak apa-apa," kata Saki. 
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"Ah. Oh ya, Aku menemukan ini kemarin, "salah satu gadis menjawab, topik berubah 
menjadi aplikasi menyenangkan yang mereka temukan sehari sebelumnya. 

"Ini luar biasa!" 

"Ya, mari kita semua melakukannya!" 

"Ya, ya!" 

Suara gembira kelompok itu bergema di sekitar ruang kelas dari posisi mereka di tengah. 

Ada sekelompok gadis lain mengawasi mereka dari kejauhan, dengan ekspresi jelas dari 
ketidaksenangan di wajah mereka. Mereka tidak mengutarakan keluhan mereka dengan 
kata-kata, ketika sepertinya mereka akan bertemu dengan pandangan kelompok lain, 
mereka akan mengalihkan perhatian mereka kembali ke percakapan mereka sendiri. 

Situasi sosial dengan anak perempuan tampaknya sedikit lebih rumit daripada di antara 
anak laki-laki. 

Saat dia mempertimbangkan itu, Sakuta tiba-tiba menyadari sesuatu. 

Gadis-gadis di sekitar Saki adalah kelompok yang sedikit berbeda dari yang beberapa hari 
lalu. Dia melihat sekeliling kelas untuk memudahkan firasatnya. Ada seorang gadis duduk 
di kursi di bagian belakang ruangan, tidak berbicara dengan siapa pun. Dia adalah seorang 
gadis yang Sakuta yakin telah duduk dengan Saki tempo hari. 

Mungkin mereka terjatuh, itu bukan pemandangan yang tidak biasa di sekolah. Dia 
biasanya tidak khawatir tentang itu, tapi kali ini, dia tidak bisa mengeluarkannya dari 
benaknya. 

Mungkin karena dia sepertinya memiliki perasaan yang sama tentang dia dengan Tomoe. 

Setelah periode pertama bahasa Inggris yang dibenci selesai, Sakuta menjulurkan 
kepalanya ke kelas Mai. Namun, dia tidak ada di sana, dan tasnya juga tidak ada di kursinya. 

Setelah menghadiri sisa empat pelajaran hari itu, dia melihat kelas tiga ketika mereka akan 
pergi, dan dia memang absen. Ketika dia bertanya kepada salah satu siswa untuk berjaga-
jaga, dia diberitahu bahwa dia tidak datang hari ini oleh seorang siswa yang menahan tawa 
mereka. Pengakuan di depan seluruh sekolah masih menunjukkan efeknya. 

"Terima kasih telah memberitahuku," jawabnya dengan sopan sebelum meninggalkan 
lantai tiga. Ketika dia mengganti sepatunya dengan loker, dia merasa dia lupa sesuatu. 

"Oh ya, itu," katanya pada dirinya sendiri. Kamisato Saki memanggilnya ke atap pagi itu. 

"Kamu terlambat," dia memarahinya kesal ketika dia tiba di atap. 
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"Apa yang kamu inginkan?" Dia bertanya terus terang, mengabaikan kemarahannya. Dia 
sudah bekerja setelah ini, jadi dia tidak punya banyak waktu dan ingin menyelesaikan 
gangguan ini dengan cepat. 

"Aku sudah bilang padamu untuk menjauh dari Yuuma." 

"Aku yakin aku ingat kamu memberitahuku untuk tidak berbicara dengannya," balasnya. 

"Itu adalah hal yang sama." 

"Ah, hal yang sama. Aku tidak akan melupakannya. Mungkin tidak pernah dalam hidupku. " 

Itulah seberapa besar dampak pernyataannya. Itu adalah pengalaman yang langka untuk 
memiliki seseorang yang begitu bermusuhan. Mungkin hal semacam inilah yang menarik 
Yuuma. Memanggilnya ke atap dengan tidak ada pengikut yang biasa menunjukkan 
kemandirian yang sangat besar. 

"Oh ya, ada apa dengan gadis itu?" 

"Hah?" 

"Gadis itu yang terpisah dari kelompokmu?" 

"Itu tidak ada hubungannya denganmu," katanya, bahkan lebih kasar. Dia jelas marah, dan 
itu tidak ditujukan pada Sakuta, itu mungkin pada gadis itu. 

"Apakah dia mencuri seorang pria?" 

"Dia melakukannya," jawabnya. Sakuta memaknainya sebagai lelucon, tapi ternyata itu 
benar. Pacar Saki adalah Yuuma, dan dia tidak berpikir bahwa dia akan terombang-ambing 
oleh gadis lain dengan begitu mudah. "Bukan milikku," dia menjelaskan, "dia menyelinap 
pergi dan bermain dengan dia sendiri." 

Sakuta tidak benar-benar mendapatkan detailnya, tetapi dia agak bisa memahami situasi 
umum dari itu. 

"Lebih penting lagi, ada apa dengan gadis itu di lab?" Dia bertanya. 

"Hah?" 

"Hubungan macam apa yang dia miliki dengan Yuuma? Mereka banyak bicara. " 

 

Bahkan tanpa menyebutkan namanya, dia jelas berbicara tentang Rio. Dia hanya ingin 
diam-diam mengesampingkannya, tetapi gadis itu memiliki pandangan berbahaya di 
matanya. Bagaimana seharusnya dia menjawab? 
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"Tanyakan pada Kunimi," dia memutuskan. 

"Kamu juga akrab dengannya, ya?" 

"Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan sedang terjadi." 

"Jawab saja!" 

"Kamu sangat sensitif ..." dia nyaris menghindari bertanya apakah dia sedang menstruasi, 
menelan kata-katanya dan berhenti sebelum melanjutkan dengan: "Apakah kamu sembelit, 
Kamisato?" 

"Wah !?" 

"Maksudku, kamu sangat sensitif." 

"Mati! Sekarang juga!" 
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Wajah Saki memerah ketika dia menyerbu dari atap, membanting pintu di belakangnya. 

"Makan lebih banyak serat," panggilnya. Sayangnya, dia tidak berpikir dia mendengar 
nasihatnya. 

Kali ini, Sakuta mengganti sepatunya dengan loker dan meninggalkan sekolah, keluar 
melalui gerbang dan menaiki kereta yang terikat Fujisawa dari peron, mengendarai selama 
sekitar lima belas menit. 

Turun di terminal Fujisawa, dia membeli roti kari hanya melewati gerbang tiket dan pergi 
bekerja ketika dia makan. 

"Selamat pagi," dia menyapa manajer, yang berdiri tepat di kasir, ketika dia memasuki 
restoran keluarga. 

"Pagi, senang bertemu denganmu hari ini." 

"Kamu juga," jawab Sakuta sambil menekan menguap, bergerak lebih jauh ke dalam, ke 
area istirahat. Ruang di belakang loker di sini digunakan sebagai ruang ganti pria. Para 
wanita memiliki ruang ganti mereka sendiri yang sebenarnya, tapi ... yah, dunia tidak adil. 

"Hei, pagi," kata Kunimi Yuuma saat dia melangkah dari belakang loker. 

"juga," jawab Sakuta ketika mereka bertukar tempat dan dia mulai berubah. "Kunimi?" 

Dia menanggalkan seragamnya dan meletakkan lengan dan kepalanya melalui seragam 
restoran. 

"Hm?" 

"Ini menjengkelkan jadi aku hanya akan memberitahumu, pacarmu mendatangiku lagi hari 
ini." 

"Astaga, benar-benar bencana," Kunimi tertawa, seolah itu terjadi pada orang lain. 

"Kamu harus memilih, aku atau pacarmu." 

"Hei, ada apa dengan memberikan dua ekstrem seperti itu? Aku akan meneleponnya 
malam ini. " 

"Tolong lakukan, serius." 

Sakuta selesai membuka baju dari seragam sekolahnya dan beralih ke celana panjang 
restoran. 

"Oh ya, Kunimi." 

"Apa sekarang?" 
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"Ada seorang pria yang lebih tua bernama Maesawa di klub bola basket?" 

"Hm? Ya, Yousuke-senpai. " 

Jadi nama lengkapnya adalah Maesawa Yousuke, pikir Sakuta pada dirinya sendiri sebelum 
bertanya: "Orang seperti apa dia?" 

"Yah, dia pemain basket terbaik di sekolah." Sementara Yuuma berbicara, Sakuta 
melangkah ke ruang istirahat tepat saat dia mengikat celemeknya. "Dia juga cukup 
populer." 

"Beri aku sesuatu yang akan membuatku membencinya." 

"Tentang apa ini?" Kunimi bertanya dengan campuran kebingungan dan hiburan. "Kau 
terjatuh?" 

"Sulit untuk dijelaskan, tetapi nurani Aku buruk jika Aku pikir dia orang yang baik." 

Meskipun itu kecelakaan, ada kesalahpahaman aneh tentang hubungannya dengan Tomoe 
dan di atas itu, pengakuan yang biasanya terjadi tidak terjadi. Jika dia membiarkannya 
berbohong, itu akhirnya akan ditemukan, tetapi dia masih merasa sedikit bersalah. Bahkan 
jika pria itu agak kasar. 

"Yah, aku tidak suka berbicara buruk tentang orang, tapi ..." kata Yuuma sebelum berhenti. 
Rupanya, dia benar -- benar tidak ingin bergosip tentang orang. 

"Aku mengerti, dia punya semacam hobi menyimpang." 

"Aku tidak tahu tentang itu, tapi dia mengeluh pacarnya tidak mau pergi jadi dia berpikir 
untuk putus ... Dia sering menghina mantannya juga. Seperti 'Aku harap yang baru tidak 
berakhir sama'. " 

Jika Yuuma akan mengatakan lebih jauh, maka dia benar-benar harus menjadi senior yang 
tidak berharga. Popularitas mungkin buruk bagi kepribadian orang. 

"Tunggu, dia punya pacar?" 

"Ya, tahun ketiga dari sekolah lain. Dia sangat imut. " 

"Siapa yang lebih manis, dia atau Kamisato?" 

"Kamisato, tentu saja." 

Dia harus bersyukur bahwa pacarnya akan mengatakan sesuatu seperti itu. Sejenak, wajah 
Rio melayang di benaknya dan dia merasa menyesal. 

"Terima kasih atas info yang berharga." 
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Dengan informasi itu, dia mungkin bisa membenci Maesawa-senpai. Sakuta tidak bisa 
mengerti keberaniannya, mengaku pada Tomoe ketika dia sudah punya pacar. 

Jam terus berdetak saat mereka berbicara, jadi mereka berdua masuk dan menuju ke lantai 
restoran. 

"Ah, Kunimi-kun, Azusagawa-kun, apakah kamu punya waktu?" Tanya manajer ketika 
mereka sedang dalam perjalanan. 

"Ya," jawab mereka, sambil berbalik untuk menatapnya. Berdiri di sampingnya adalah 
seorang gadis mungil, dia tampak agak gugup dan mengenakan seragam pelayan baru. 

"Koga-san akan bekerja di sini mulai hari ini, tolong kenali dia dengan cara kerja di lantai." 

Sakuta mengenali gadis itu, dan Tomoe sendiri tampak terkejut melihat wajahnya. Di 
sebelahnya, Yuuma berbicara kepadanya: "Huh, kamu pergi ke sekolah kami kan?" 

"Ah, benar juga, kalian berdua pergi ke SMA Minegahara juga. Aku akan meninggalkannya 
bersamamu sebagai kouhai-mu kemudian, dengan lebih dari satu cara. " 

"Aku Kunimi Yuuma, ini Azusagawa Sakuta, kita berdua tahun kedua ... Sebenarnya, kamu 
tahu Sakuta, kan?" Tomoe melirik ke samping, "ah ya, dia bilang kau saling menendang satu 
sama lain, kan?" 

Tangan Tomoe langsung terbang untuk menutupi bagian tubuh itu. 

"Mengapa kamu memberi tahu orang-orang tentang itu !?" Dia memprotes dengan bingung, 
dengan mata sedikit berkaca-kaca. 

"Aku tidak akan menyimpan sesuatu yang lucu untuk diriku sendiri." 

"Aku tidak bisa mempercayaimu!" 

Tomoe memelototi sambil memerah. 

"Sepertinya kita tidak akan melanjutkan," kata Sakuta, "Aku akan pergi menjaganya 
untukmu, Kunimi." 

"Ah, oi, Sakuta!" Mengabaikan panggilan Yuuma, Sakuta menuju ke lantai pertama. 

Sakuta menebus dorongan pelatihan Tomoe tentang Yuuma dengan bekerja lebih keras di 
lantai hari itu. Dia membimbing pelanggan ke meja mereka, menerima pesanan mereka, 
dan membawa makanan mereka ke meja mereka secepat mungkin, sambil berdiri di kasir 
ketika ada pelanggan yang pergi. Ketika tidak ada lagi yang harus dia lakukan, dia mengisi 
gelas dan gelas di bar minuman. 
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Dia melihat Tomoe berlari-lari pada jam-jam sibuk hari pertamanya bekerja, bekerja 
sekeras yang dia bisa. 

Dia telah diberi dua pekerjaan. Yang pertama adalah mengambil barang pecah-belah 
kembali, yang lain adalah mengatur ulang meja kosong. 

Mengamati dia berbaring untuk menyapu meja besar agak memesona. Namun, ada 
beberapa gangguan yang tak terhindarkan, hatinya ada di tenggorokannya ketika dia 
menyaksikan wanita itu pergi dengan barang pecah belah senilai dua perjalanan. Dia 
benar-benar menjatuhkan beberapa dan itu hanya karena tangkapan terampil Yuuma 
bahwa piring tidak pecah di lantai. Jika itu adalah Sakuta yang mengajarinya, piring-piring 
itu mungkin akan hancur berkeping-keping. 

Jamuan makan malam berlalu dan langkahnya tenang. Ada beberapa meja yang tetap 
kosong sekarang, dan langit menjadi gelap ketika jarum jam berdetak melewati jam 
delapan. 

Sakuta telah masuk lebih jauh ke dalam untuk memesan, dan Yuuma berada di tengah-
tengah menginstruksikan Tomoe tentang cara menangani peralatan makan di depan meja 
dapur. Mereka bekerja sambil mengobrol santai. 

"Koga-san, kenapa kamu mulai bekerja?" Tanya Yuuma. 

"Aku punya banyak pengeluaran, ponselku, pakaianku ... Bagaimana denganmu, Kunimi-
senpai?" 

"Cukup banyak untuk alasan yang sama." 

Pekerjaan dilanjutkan dengan percakapan mereka. Mereka menghangatkan ikatan dan 
pisau dari garpu dan pisau dengan air panas dan kemudian memolesnya dengan kain 
lembut. Melakukan hal itu membuat peralatan makan berkilau, dan Tomoe dengan jujur 
kagum ketika dia melihat peralatan makan itu sekarang tampak seperti peralatan baru. 

Sementara Sakuta menyaksikan adegan itu, bel yang menkamukan pelanggan baru 
berbunyi, dan dia berjalan cepat kembali ke area utama. 

Menunggu dia ada sekelompok tiga gadis muda yang agak akrab dengannya. 

Mereka semua terkesiap di wajahnya. Mereka mengenakan seragam yang akrab dan, 
seperti yang diduga, itu adalah seragam musim panas sekolah yang dituju Sakuta. Ketiga 
gadis itu adalah teman Tomoe, dan kerahnya diatur dengan kasar. Dia pernah melihat 
mereka bersama sebelumnya. Gadis yang paling utama berambut panjang dan tampak agak 
galak padanya. Segera di belakangnya ada seorang gadis mengenakan kacamata besar yang 
modis. 

"Itu sebabnya Tomoe bekerja di sini!" Mengatakan gadis itu kepada gadis tinggi berambut 
pendek di belakangnya. 
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"Sepertinya begitu," jawab gadis yang paling penting. 

"Meja untuk tiga orang?" Sakuta menyela dengan sebuah pertanyaan. 

"Ya," jawab gadis pertama, tampaknya perwakilan mereka. Pembicaraan singkat itu 
membuat Sakuta tahu bahwa ini adalah 'Rena-chan'. Sikapnya agak mirip dengan seorang 
gadis di kelas Sakuta ... Pacar Yuuma, Kamisato Saki. Ekspresi wajahnya menunjukkan 
kepercayaan diri seorang gadis yang sangat sadar bahwa dia adalah 'yang paling lucu di 
kelas'. 

Tanda pertama adalah roknya pendek, diikuti dengan kerahnya ditarik ke bawah dan 
dasinya memiliki simpul modis di dalamnya. Dia mengumpulkan gadis-gadis di sekitarnya, 
dan mereka menirunya. 

'Lucu' adalah keadilan, dan 'tidak menarik' dan 'lumpuh' adalah kejahatan. Itulah para 
penyewa tempat sang ratu memerintah kelasnya dari tahtanya. 

"Apakah ini sesuai keinginanmu," dia bertanya, setelah membimbing mereka ke bilik empat 
kursi. 

"Ya," jawab Rena sekali lagi. Ketika dia melihat wajahnya di profil sementara dia duduk 
sendiri, Sakuta ingat alasan Tomoe untuk lari dari pengakuan Maesawa-senpai. Menilai 
dari kepercayaan Rena yang jelas, segalanya mungkin berkembang seperti yang dipikirkan 
Tomoe. Didorong keluar dari kelompok terjadi pada siswa di semua ruang kelas. Sakuta 
bahkan melihat seseorang dalam situasi yang sama di kelasnya sendiri hari itu. 

Dia punya perasaan bahwa Tomoe sebenarnya tidak terlalu memikirkannya. 

Dua gadis lainnya duduk di seberang meja dari Rena setelah dia duduk. Urutan dan 
kurangnya keragu-raguan terhadap tindakan mereka membuatnya tampak seperti itulah 
yang biasanya mereka lakukan. Tomoe mungkin memiliki kursi cadangan di sebelah Rena 
jika dia bersama mereka. 

"Setelah Kamu siap memesan, silakan tekan tombol untuk memberi tahuku." 

"Ah, tunggu." 

"Kamu sudah memutuskan?" Sakuta bertanya, membuka terminal pesanan. 

"Apakah kamu serius tentang Tomoe?" 

"Maaf, kami tidak melayani 'apakah kamu serius tentang Tomoe' di sini." 

"Aku serius di sini," desak Rena. 
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Dia agak sopan tetapi tidak menunjukkan rasa hormat. Alih-alih kesal, ketiga gadis itu 
menatap aneh dan ramah. 

"Kamu baru saja ditolak oleh Sakurajima Mai-senpai, jadi itu terlihat sedikit ragu," 
lanjutnya. 

"Apa yang sedang kamu kerjakan?" Sakuta bertanya, berusaha memahami apa sebenarnya 
situasinya. 

"Tomoe benar-benar imut, tapi bagaimana dengan dia yang kamu suka?" Tanya gadis 
berkacamata itu. 

"Aku pikir kamu salah paham tentang sesuatu, mungkin." 

"Kamu tidak perlu menyembunyikannya, kita sudah tahu," dia tertawa. 

"Ah, itu Tomoe," sela gadis yang lebih tinggi, memandang ke restoran tepat ketika Tomoe 
keluar. Seolah merasakan mata mereka pada dirinya, dia mendongak dan bertemu tatapan 
gabungan mereka. Dia tampak terkejut sejenak dan kemudian gelisah. Dia berbalik seolah 
akan kembali tetapi tampaknya memikirkan kembali dan berlari. 

"K-kamu benar-benar datang?" Tanya Tomoe. 

"Kami katakan akan melakukannya." 

"Kamu terlihat imut dalam hal itu." 

"Ya, benar." 

Dalam beberapa detik, mereka bertindak seolah-olah mereka berada di sekolah, 
membombardirnya dengan pujian dan benar-benar mengecualikan Sakuta. Sikap yang 
santai, tidak mampu melihat siapa pun kecuali diri mereka yang muda dan bersemangat. 
Dia benar-benar ingin pergi sesegera mungkin. 

"Senpai, kami tidak akan memaafkanmu jika kau memimpinnya," Rena memperingatkan, 
menarik lengan Tomoe, meskipun dia sejujurnya tidak terlalu mengancam. Sakuta telah 
terkena intimidasi Mai setiap hari, jadi itu seperti angin lembut baginya. 

"R-Rena-chan, tidak apa-apa," Tomoe bersikeras dengan ekspresi yang agak kabur, melirik 
Sakuta dari sisi matanya dan memberinya sinyal. 

Dia kurang lebih mendapat apa yang terjadi dari percakapan ini. Tampaknya, ketiganya 
berada di bawah kesan yang sama dengan Maesawa-senpai, dan alih-alih mencoba 
menyelesaikannya, Tomoe ingin meninggalkannya di tempat. 

"Permulaan sangat penting dengan hal semacam ini, Kamu harus mengambil inisiatif," 
Rena memperingatkan. 
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"B-benar," kata Tomoe, sambil memohon bantuan dari Sakuta dengan matanya. Pada saat 
itu, seorang pelanggan masuk. 

"Koga-san, pergi bimbing mereka ke meja mereka," Sakuta menginstruksikan sebelum 
berbalik untuk memanggil Rena dan teman-temannya, "Setelah kamu siap memesan, 
panggil aku dengan tombol itu." 

Dia kemudian pergi untuk mengambil pesanan meja lain. Tomoe berpegangan tangan 
dengan kelompok itu dan memberikan permintaan maaf sebelum berlari ke pintu masuk 
dan pelanggan berdiri di sana. 

Ketika Sakuta mengambil pesanan dari keluarga beranggotakan empat orang, dia bisa 
merasakan pandangan Rena dan teman-temannya padanya. Untuk menghindari mereka, 
dia menuju ke area dalam, dengan Tomoe mengikuti beberapa saat kemudian. 

"Um, Senpai, bisakah kita-" Dia memulai, sebelum Sakuta memotongnya dengan: "Kamu 
juga selesai jam sembilan, kan?" 

"Eh?" 

"Kita bisa bicara sepulang kerja." 

"Tapi, uh, ada banyak hal yang ingin aku tanyakan-" 

Tomoe berkibar, panik. 

"Sampai kamu menjelaskan, aku akan meninggalkan kesalahpahaman temanmu sendirian." 

"P-paham." 

Yuuma memanggil Tomoe dan dia kembali bekerja. Menonton dari belakang, Sakuta 
merasa bahwa situasinya bergerak dengan cara menjengkelkan yang tidak sepenuhnya dia 
pahami. 

3 

Sakuta selesai bekerja pada sekitar pukul sembilan lewat dua puluh malam itu. Tidak ada 
akhir bagi pelanggan hari ini, jadi dia belum bisa menyelesaikan pada jam sembilan seperti 
yang direncanakan. 

Hal yang sama juga berlaku untuk Tomoe, pastinya melelahkan untuk mengalami hari yang 
berat seperti ini menimpa dirinya untuk hari kerja pertamanya. 

Sakuta telah selesai berganti dan menunggu di area parkir sepeda di belakang restoran, 
menggunakan sepeda yang diparkir di tempat kursi. Dia telah meninggalkannya di sini 
kemarin saat hujan deras, dan untungnya bisa membawanya pulang hari ini. 
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Sakuta telah memutuskan bahwa dia akan pergi jika Tomoe tidak keluar dalam hitungan 
menit, tetapi dia keluar dalam sepuluh detik, melihat teleponnya. Dia memperhatikan 
Sakuta dan berlari mendekat, masih memegangi teleponnya. 

"Senpai, aku benar-benar memiliki sesuatu yang aku inginkan-" dia memulai dengan sabar. 

"Aku menolak," dia menyela. 

"Aku bahkan belum bertanya!" Tomoe cemberut. 

"Aku menolak." 

"Setidaknya dengarkan aku." 

"Aku menolak untuk mendengarkan." 

"Kenapaaaa?" 

"Kamu cukup banyak hanya ingin aku meninggalkan kesan bahwa kita berkencan 
sendirian, kan?" Tanya Sakuta sambil menghela nafas. Jika ini adalah masalah dengan 
Sindrom Pubertas maka dia mungkin merasa ingin membantu, tetapi sesuatu seperti apa 
yang baru saja dia katakan adalah masalah yang terpisah. 

"Senpai, bisakah kau membaca min?" Teriak Tomoe kaget, tangannya terbang ke dadanya. 
Dia menyelinap ke aksen kota kelahirannya, tetapi dia tidak yakin apakah dia 
memperhatikan. Dia mungkin tidak. 

"Kamu mengatakan kemarin tentang tidak ingin mengambil pria temanmu." 

"Aku tidak mengatakannya seperti itu." 

"Sesuatu seperti diakui oleh pria yang temanmu naksir akan terlalu mengabaikan 
atmosfer?" 

"Ya..." 

"Jadi aku menolak." 

"Kenapaaaa ?" 

"Selain itu, kamu punya sesuatu yang lebih penting untuk dikhawatirkan." 

Sebagai contoh, alasan kedua puluh tujuh telah berhenti berulang dan yang kedua puluh 
delapan telah datang ... dan alasan bahwa dua puluh tujuh telah diulang pada awalnya, 
mereka tidak harus seperti yang diasumsikan oleh Sakuta sebelumnya. 

"Untuk khawatir?" 
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"Sindrom Remaja Kamu." 

"Sekarang hari ini, jadi itu tidak masalah," Tomoe menolak dengan blak-blakan, "sekarang 
bukan saatnya untuk khawatir tentang itu! Aku dalam masalah!" 

Rupanya, menjaga persahabatan lebih penting bagi Tomoe, prioritas utamanya. Sindrom 
Pubertas bahkan tidak mendaftar sebagai masalah ... 

Mencoba membicarakannya hanya akan membuang-buang waktu. Tanpa pilihan nyata, 
Sakuta kembali untuk membicarakan permintaan Tomoe. 

"Apa pun alasannya, berbohong tidak baik," dia memarahinya, membuatnya tersentak dan 
meringis mendengar argumen yang kuat, "pikirkan juga tentang perasaan Maesawa-
senpai." 

Dia sejujurnya tidak tahu seberapa serius pria itu tentang Tomoe dari apa yang dikatakan 
Yuuma, tapi ... Rupanya, dia belum putus, dan mungkin dia pikir Tomoe akan dengan 
mudah pergi. Dia memang terlihat seperti tipe yang dilipat ke tekanan. 

"Itu adil ..." dia memulai, bahunya jatuh karena kata-kata Sakuta. 

"Dan lebih dari segalanya, itu akan membuatku repot." 

"Itu sangat menjengkelkan!" 

"Lagipula, berapa lama kamu ingin aku meninggalkan hal-hal seperti ini? Sampai lulus 
tahun ketiga? Itu tidak akan berhasil, kita pasti akan ketahuan, dan kemudian segalanya 
akan lebih menyebalkan. " 

"Aku sudah merencanakan untuk itu." 

Sakuta hanya bisa membuat suara bingung sebagai jawaban atas pembalikan yang tak 
terduga. 

"Ah, kamu tidak percaya padaku," lanjutnya. 

"Apakah aku percaya padamu atau tidak, tidak masalah." 

"Itu sangat menjengkelkan!" 

"Aku mengerti, maaf. Kamu mungkin bahkan tidak ingin melihatku lagi, jadi aku akan pergi. 
" 

Karena itu, Sakuta meletakkan kakinya di pedal dan mendorong, tetapi Sayangnya, sepeda 
itu segera berhenti. Dia berbalik untuk melihat Tomoe memegang pelana dan menahannya. 

"Ini hanya untuk masa jabatan pertama, jadi tolong!" 
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"Nah, aku benar-benar tidak punya investasi dalam pertempuranmu." 

"Ini akan menjadi liburan musim panas setelah itu, jadi kita bisa mengatakan kita terpisah 
selama liburan, kan? Kemudian kembali normal di semester kedua. " 

"Itu penipuan yang sudah direncanakan. Kamu tiba-tiba jahat, bukan? " Dia bertanya. 

"Aku hanya putus asa!" 

"Aku tahu," kata Sakuta blak-blakan. Dia menempatkan kekuatan yang cukup ke 
cengkeramannya untuk menghentikan Sakuta meninggalkan motornya. Rencananya penuh 
dengan lubang, salah satunya adalah Sakuta sendiri. 

"Aku tahu ini datang dari aku , tapi mengingat reputasiku adalah sampah, apakah kamu 
benar-benar ingin terlihat seperti kamu berkencan denganku?" 

"Baru-baru ini, di antara tahun-tahun pertama, kau sudah ke jalan yang diinginkan, jadi 
Aku pikir tidak apa-apa." 

"Apa apaan?" 

Bagaimana dia bisa kembali? Dia menginginkan detailnya, tetapi memutuskan itu bohong. 

"Menjerit cintamu di tengah lapangan olahraga tidak seperti normal." 

"Itu hanya sesuatu untuk ditertawakan orang." 

Meskipun Sakuta mengklaim hal itu, Rena dan yang lainnya bertindak secara mengejutkan 
dengan normal padanya, tidak ada seorang pun di kelasnya yang berbicara dengannya, 
tetapi mereka melakukannya. 

Desas-desus bahwa dia telah mengirim teman sekelas ke rumah sakit selama sekolah 
menengah telah menempatkan Sakuta dalam posisi sulit sekitar setahun sebelumnya. Itu 
mungkin tidak akan menjadi begitu diatur dalam pikiran tahun-tahun pertama seperti 
Tomoe, yang tidak mengalami perubahan dalam atmosfer sekolah, itu hanya akan berakhir 
dengan sesuatu seperti 'tahun-tahun atas mengatakan ...' 

Selain itu, masa jabatan pertama hampir berakhir, dan tahun-tahun pertama mereka 
sendiri mulai membentuk budaya mereka sendiri, tampaknya budaya yang sedikit berbeda 
dari sekolah lainnya. 

"Aku agak memandang hal semacam itu," aku Tomoe. 

"Aku tidak akan melakukannya untukmu, Koga." 

"Itu benar-benar menggangguku, sangat bagus!" 
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Apa pun yang terjadi, Sakuta tidak akan pernah mengerti cara berpikir wanita. 

"Ah, itu benar, berkencan mungkin sedikit cepat," lanjutnya, "jadi pergi dengan langkah 
sebelumnya mungkin berhasil." 

"Jadi, kau mengabaikan semua yang aku katakan." 

"Kamu akan lebih dari teman sekolahku, kurasa kurang dari pacarku?" 

"Itu kalimat yang bagus, itu akan lebih sulit daripada berkencan. Apakah kamu baik-baik 
saja dengan itu? " 

"Oke dengan apa?" 

"Dengan hal-hal seperti berkencan," katanya, menatap lekat pada Tomoe. Dia mengenakan 
seragam sekolah yang sudah dikenalnya, blus putih, rok pendek, kaus kaki biru, dan sepatu 
pantofel. Secara keseluruhan itu memberinya kesan kohesif, kecil dan kompak. "Yah, 
kurasa kamu sudah berkencan sebelumnya." 

Gadis-gadis sekolah menengah saat ini cepat dengan itu. 

"Y-ya," dia setuju, tergagap dan memalingkan muka, "hanya untuk sementara waktu saja ..." 

"Hmmm." 

"A-apa?" 

"Aku hanya berpikir kamu sepertinya sudah dewasa." 

"Itu agak menyeramkan. Baik? Kamu akan bertingkah seperti Kamu menyukaiku? " 

Dia tampaknya melanjutkan dengan asumsi bahwa dia setuju, meskipun Sakuta tidak 
memiliki ingatan untuk melakukannya. 

"Apakah kamu menyadari apa yang sebenarnya kamu rencanakan?" 

Berbohong hanya dengan Maesawa-senpai mungkin baik-baik saja. Tetapi untuk 
menghindari hal itu diketahui, mereka perlu menipu orang lain juga. Tomoe sudah 
berbohong kepada teman-temannya, dan cakupannya akan meningkat secara bertahap. 

Gosip tentang siapa yang berkencan yang akan menyebar tanpa bantuan nyata, apakah itu 
bohong atau tidak. Ditautkan dengan seseorang yang terkenal seperti Sakuta hanya akan 
memperburuk itu. Jadi untuk menipu Maesawa-senpai, keduanya harus berbohong kepada 
seluruh sekolah. 

"Kami akan berbohong kepada sekitar seribu siswa," dia memperingatkannya. Itu tidak 
berarti sejumlah kecil. 
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"Aku sudah tahu itu," dia bersikeras, tidak menunjukkan tanda-tanda kecewa atau terkejut. 

"Serius?" 

"Serius." 

Haruskah dia memperlakukan itu sebagai memiliki nyali, atau hanya kemurnian yang 
dipelintir? Dia tidak bisa memutuskan. 

"Pokoknya, tolong!" Dia menepukkan kedua tangannya di depannya dan menundukkan 
kepalanya. 

"Katakan ... bagaimana membantu kamu membantu ku ?" 

Dia bisa memikirkan banyak kerugian, terutama sehubungan dengan Mai. Itu hanya akan 
mendorong kencan mereka lebih jauh, ketika biasanya mereka seharusnya sudah pacaran. 
Mereka seharusnya menjadi mesra dan menggoda ... 

"Jika kamu membantu, aku akan melakukan satu hal yang kamu minta." 

"Aku tidak benar-benar memiliki apapun yang aku ingin kamu lakukan," jawab Sakuta 
segera. 

"M-meskipun aku akan melakukan sesuatu ?" 

Dia menatapnya tanpa percaya diri. Dia benar-benar tampak seperti dia menipu dia. 

"Seorang gadis remaja seharusnya tidak mengatakan mereka akan melakukan sesuatu 
dengan begitu mudah." Itu sebenarnya agak membangkitkan. 

"T-tapi kalau begini terus, aku tidak akan mendapat tempat di kelasku," katanya, merosot 
ketika dia melihat tangannya sendiri dengan serius, "Aku tidak ingin sendirian saat 
istirahat, makan siang sendirian, atau pergi ke toilet sendirian. " 

"Pergi ke toilet sendiri," tegurnya. 

Mereka tentu saja tidak pergi ke bilik bersama. Tapi Sakuta tidak tahu itu, sejauh yang dia 
ketahui, mungkin mereka tahu. Gadis-gadis itu menakutkan. 

"Aku pikir kamu sudah tahu jadi aku akan mengakuinya, tapi aku tinggal di Fukuoka selama 
sekolah menengah, dan aku tidak punya siapa pun selain teman-teman di sekolah di sini ... 
Rena-chan, Hinako-chan, dan Aya-chan." 

"Tiga dari sebelumnya?" 

"Ya," dia mengangguk, menunduk. 
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"Sendirian itu cukup bagus. Kamu tidak perlu sadar akan orang-orang di sekitar Kamu, dan 
itu tidak sepi seperti yang Kamu pikirkan. " 

Dalam kasus Sakuta, itu karena dia memiliki Yuuma dan Rio, dan kemudian baru-baru ini, 
Mai juga. 

"Itu bukan karena aku akan kesepian." 

"Hah? Kenapa begitu? " 

"Itu akan ... memalukan," Tomoe mengeluarkan suara kecil. 

Sakuta merasakan sesuatu meluncur ke dadanya. 

"Aku tidak ingin semua orang berpikir 'dia selalu sendirian' atau apa pun," lanjutnya. 

"Aku mengerti." 

Dia anehnya bisa setuju. Dia mengambil kakinya dari pedal dan mengembalikannya ke 
lantai. 

Itu bukan isolasi yang dia takuti. Itu adalah bagaimana dia akan dilihat oleh semua orang 
ketika dia dikeluarkan. Dia tidak ingin rumor menyebar tentang dirinya, dan pikiran bahwa 
orang mungkin mengejeknya di suatu tempat adalah yang terburuk dari semua. 

Rasa malu itulah yang menyebabkan luka yang lebih dalam daripada keterasingan hati 
yang tidak dewasa. Perasaan menyedihkan, secara bertahap dilihat sebagai semakin sedikit 
oleh orang-orang ... Itu merampas kepercayaan diri Kamu, dan menutup hati Kamu. 

Sakuta tanpa kata-kata meletakkan tangannya di kepala Tomoe yang murung. 

"Senpai?" Dia bertanya, mendongak dengan bingung. 

Kaede mengatakan hal yang sama ketika dia diganggu. 

"Ini ... memalukan untuk pergi ke sekolah." 

Dia tidak ingin semua orang melihat dia diganggu, dan dia berhenti meninggalkan rumah, 
takut pada tatapan orang lain. 

Sebuah gambar Kaede sejak saat itu tampaknya menutupi Tomoe ke Sakuta. 

Alasan pengucilan bisa menjadi hal yang paling sepele, Kamu tidak pernah tahu apakah 
sesuatu akan menyebabkannya. Suatu saat bisa menciptakan suasana seperti itu akan 
langsung menyebar ke sekeliling, dan kemudian akan terlambat. Mengobati penyakit itu 
sulit. 
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Terutama karena anak perempuan memiliki budaya kelompok yang berbeda dari anak laki-
laki. Apa pun yang tampak seperti di permukaan, tidak mungkin untuk melihat hubungan 
di dalam dari luar. Jika seseorang jatuh dengan kelompok mereka, mereka tidak mungkin 
dapat pindah ke yang lain dengan mudah. 

"Kamu berada di grup utama, kan?" 

"Eh?" 

"Kelompok gadis paling lucu di kelas." 

"Sulit untuk setuju dengan itu," jawabnya sambil cemberut, secara tidak langsung 
menegaskannya. 

Membuat pemimpin kelompok utama membencinya tentu akan menimbulkan masalah. 
Tidak ada yang akan melawan gadis yang paling berpengaruh di kelas. Mereka tidak bisa. 
Menyakiti perasaannya akan membuatnya diasingkan ke pulau penyendiri. Jadi mereka 
setuju tanpa syarat. Jika dia mengatakan sesuatu itu lucu, itu lucu, jika dia bilang dia 
membencinya, begitu juga mereka. 

Dan dalam hal ini, Kashiba Rena di posisi itu, dan Maesawa-senpai, yang disukainya, 
mengejar Tomoe. Dia bisa mengerti mengapa dia khawatir sekarang. 

"Oke," katanya dengan tegas. 

"Eh?" 

"Aku bilang baik-baik saja, aku akan berbohong kepada ribuan siswa aneh di sekolah." 

"Betulkah?" 

"Tapi aku punya kondisi." 

"T-tubuhku?" Dia tergagap, memeluk dirinya sendiri. 

"Siapa yang tertarik dengan tubuhmu yang belum berkembang? Kasar sekali." 

"Kaulah yang kasar! Tentunya!" 

"Pokoknya, dengarkan," desaknya. 

"B-benar." 

Tomoe mengangguk dengan ekspresi gugup, menelan ludah. 

Sakuta menghela nafas sebelum berbicara dengan sungguh-sungguh: 

"Bersoraklah untuk tim Jepang di pertandingan liga grup ketiga." 
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Satu-satunya jawaban Tomoe adalah suara kebingungan total. 

"Jika mereka kalah, maka seolah-olah ini tidak pernah terjadi." 

"Aku tidak mengerti maksudmu! Apa yang sedang kamu kerjakan?" 

"Baiklah, itu saja," kata Sakuta, mengabaikan permintaannya untuk penjelasan dan 
meletakkan kakinya di pedal lagi. 

"Ah, tunggu." 

"Hanya itu yang harus aku katakan." 

"Aku akan mendukung mereka! Aku masih punya permintaan ... "dia berbalik pada saat ini 
untuk melihat dia gelisah dengan jari-jarinya," T-tentang besok. " 

"Bagaimana dengan itu?" 

"Kamu harus bekerja sampai jam dua, kan?" 

"Ya." 

"S-sekali shiftmu selesai ... ggg-" 

"Memberimu pukulan di dahi, kan." 

"Tidak!" Dia berteriak, menutupi dahinya. 

Sepasang suami istri menyeberang jalan di depan, tertawa satu sama lain, wanita itu 
berkata, "Aku kira itu pertengkaran kekasih." 

"B-berkencan denganku," Tomoe selesai, wajahnya semakin memerah karena tawa 
pasangan itu. 

Setelah mereka selesai berbicara, Sakuta melihat Tomoe ke lingkungannya sebelum naik 
perlahan menuju rumahnya sendiri. Secara mengejutkan mereka hidup berdekatan. 

Musim panas semakin dekat saat Juni berakhir, dan menunggangi angin sepoi-sepoi dalam 
panas dan kelembaban agak menyenangkan. Awan putih melintasi langit yang gelap ketika 
Sakuta menatap bintang-bintang. Bahkan Sakuta tahu tentang Segitiga Musim Panas. Vega 
dari konstelasi Lyra, dan Altair dari konstelasi Aquila, atau dikenal sebagai Orihime dan 
Hikoboshi, para dewa yang dapat bertemu di Tanabata. 

Setelah beberapa saat, dia teringat sesuatu yang lain, bintang Deneb di rasi Cygnus. Cinta 
pertama Sakuta, siswa sekolah menengah Makinohara Shouko adalah orang yang telah 
memberitahunya tentang hal itu ketika mereka bertemu di tahun ketiga sekolah 
menengahnya. 
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Dia tidak tahu di mana dia sekarang, atau apa yang dia lakukan. Dia tidak memiliki 
informasi kontaknya, dan dia belum pernah bertemu dengannya lagi. 

Dia bahkan tidak bisa mengingat wajahnya dengan benar ketika ingatannya menjadi kabur. 
Alih-alih, justru ekspresi tidak senang Mai yang muncul di benakku. 

"Sekarang, apa yang harus dilakukan," katanya pada dirinya sendiri. 

"P-pergi berkencan denganku." 

Dan sebagai tanggapan, Sakuta baru saja bertanya 'mengapa?' 

"Rena-chan bertanya apakah kita akan berkencan, dan itu seperti itu ..." 

"Seperti apa?" 

"Seperti yang dia katakan untuk pergi kencan di akhir pekan." 

"Jadi dia menyuruhmu terbawa suasana?" 

"Senpai, kau membuatku takut!" 

"Itu benar-benar pukulan yang kamu inginkan." 

Tomoe dengan cepat menyembunyikan dahinya lagi. 

"Kenapa tidak bilang saja 'maaan, aku bersenang-senang di akhir pekan ~'?" Dia bertanya. 

"Aku ingin mengambil foto untuk berjaga-jaga." 

"... Kamu benar-benar teliti." 

Bukannya dia tidak mengerti, mengatakan bahwa dia berkencan selama akhir pekan akan 
membuat yang lain menjilatnya untuk berfoto. Dan kemudian akan tampak aneh bahwa dia 
tidak mengambil satu pun, apa dengan prevalensi smartphone dan hanya telepon dengan 
kamera pada umumnya. Gangguan seperti itu ... 

Jadi, dia tidak punya pilihan selain pergi berkencan dengan Tomoe besok. 

Berbagai hal berkembang agak aneh. 

Bagaimana dia akan memberi tahu Mai apa yang terjadi? Di atas semua ini, dia telah 
menyaksikan dia memegang Tomoe kemarin dan suasana hatinya buruk. Membesarkan 
Tomoe lebih dalam situasi itu pasti akan membuatnya kehilangan kendali atas amarahnya 
padanya. 

Pikiran itu adalah ... 
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"Sial, sepertinya itu akan sangat menyenangkan." 

Dia tidak memiliki satu pun pikiran buruk ketika membayangkan adegan itu. Dengan 
seringai kuat di wajahnya, Sakuta mengayuh sepedanya selama perjalanan pulang. 

4 

Sakuta telah berendam sebentar di bak mandi untuk bersantai setelah bekerja sebelum 
mengenakan pakaian dalam dan pergi ke ruang tamu, tempat Kaede duduk. Dia sedang 
menonton TV, jarang baginya, di mana sebuah program tentang binatang ... tidak, sebuah 
film dokumenter tentang penjaga kebun binatang di beberapa kebun binatang, sedang 
diputar. Mereka mengkhawatirkan cara merawat bayi panda yang baru lahir setiap hari. 

Kaede memegangi Nasuno di dadanya, mengamati panda dengan saksama. 

Mengamatinya dari sudut matanya, Sakuta mengambil minuman olahraga dari lemari es 
dan menuangkannya ke gelas sebelum mengeringkannya. Minuman dingin itu 
menenangkan tubuh hangatnya, dan tepat saat dia membuka lemari es untuk yang lain, 
Kaede berseru. 

"O-Onii-chan, lihat!" 

Dia menunjuk ke layar, dengan panik berusaha menarik perhatiannya. 

"Seseorang yang kamu kenal di sana?" 

"Ada!" 

"Hah?" 

Sakuta mengatakan itu sebagai lelucon, tetapi dia telah mengkonfirmasi itu. Bingung apa 
yang terjadi, dia melihat-lihat kulkas dan menonton iklan di TV. 

... Itu pasti seseorang yang mereka kenal. 

Itu adalah iklan untuk minuman olahraga. Label berlabel biru yang Sakuta miliki di 
tangannya saat itu sebenarnya. 

"Mau menyesap? Fufu, ini bukan untukmu . " Kata Mai di layar, menendang pasir putih di 
layar dan melarikan diri dari kamera dengan tawa nakal. 

"A-apa gadis yang kamu bawa?" 

 

"Ini." 
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Itu tanpa diragukan lagi, Mai. Aktris terkenal, Sakurajima Mai. Dia belum mengatakan 
sepatah kata pun kepada Sakuta tentang iklan itu. 

Klip pendek segera berakhir dan bel pintu berdering pada saat yang sama. 

"Siapa itu pada jam ini ...?" Dia menggerutu pada dirinya sendiri. Jam sudah mendekati jam 
sepuluh. Dengan memikirkan pertanyaan itu, dia menekan tombol pada interkom dan 
menjawab: "Ya?" 

"Ini aku." Datang jawaban singkat, dengan suara yang sama yang baru saja datang dari TV. 

Tiga menit kemudian, Sakuta duduk di lantai kamarnya sebelum Mai, yang duduk di tempat 
tidur yang berlawanan dengan kakinya yang terlipat. 

"Kenapa kamu tidak datang untuk memberikan alasanmu?" 

"Aku bersyukur atas kesempatan untuk menjelaskan, dan aku meminta maaf, tapi aku tidak 
bisa meminta pertemuan." 

Itu benar, Sakuta pergi ke kelas 3-1 setelah istirahat dan kelas, tapi dia tidak ada di sana. 

"Apakah kamu mencoba mengatakan itu salahku?" 

"Aku tidak berusaha cukup keras." 

"Kalau begitu, tidakkah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan?" 

"Umm, Mai-san, kamu tampak agak hidup hari ini?" 

Dia telah memperhatikan ketika dia membuka pintu untuknya, dia tampak sedikit berbeda 
dari biasanya. Dia memakai makeup, dan rambutnya sepertinya ditata oleh seorang 
profesional. Rambutnya tersapu, melengkapi kesan imutnya yang hanya sedikit berbeda 
dari tren biasanya. 

"Ada pemotretan untuk majalah mode, itu bukan untukmu." 

Jadi itu sebabnya dia tidak di sekolah , pikirnya. 

"Kamu benar-benar imut," katanya. 

"Aku tahu." 

"Aku cinta kamu." 

"Aku akan menginjakmu jika kau mengacau." 
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Mai mengangkat kakinya yang berbalut hitam ketat dan benar-benar meletakkannya di 
pangkuan Sakuta di mana ia bisa merasakan tubuh Mai panas dan sensasi halus dari celana 
ketat itu. 

Ini adalah hadiah mewah , pikirnya ketika dia merasakan wajahnya panas. 

"Jangan senang tentang itu," tegurnya sambil menarik kakinya. Sayang sekali. 

"Oh ya, aku melihat iklanmu." 

"Aku mengerti," jawabnya dengan nada bosan saat dia melihat keluar jendela. 

"Aku tidak mendengar apa pun tentang itu." 

"Aku tahu jam berapa seharusnya udara, jadi aku akan mengejutkanmu dengan itu 
sebelumnya. Namun seseorang bermain-main dengan tahun pertama. Apa yang harus kamu 
katakan? " 

"Aku sangat menyesal." 

"Apakah kamu merenungkannya?" 

"Aku sudah." 

"Apakah kamu sekarang?" 

"Aku sudah! Tapi, sangat sulit mengatakannya dalam situasi ini. " 

"Apa yang?" 

"Aku berdiskusi dengan tahun pertama itu." 

Sakuta perlu memiliki hubungan yang cukup baik dengan Tomoe untuk masa jabatan 
pertama. Mencoba untuk berperang dua-front dengan tidak memberi tahu Mai akan terlalu 
ceroboh. Dia pasti ketahuan jadi yang terbaik adalah memberitahunya dengan cepat. 

Tapi meski begitu, memberi tahu Mai ketika dia sudah dalam suasana hati yang buruk itu 
sulit. 

"Sakuta." 

"Ya apa itu?" 

"Kenapa kamu tidak berpakaian dulu?" 

Sakuta masih mengenakan celana dalamnya. 
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Sekarang dengan mengenakan celana panjang dan kemeja, Sakuta sekali lagi berlutut di 
seberang Mai dan menjelaskan tentang Tomoe padanya ketika mencoba menilai reaksinya. 
Dia menjelaskan mengapa dia ada di ruangan kemarin, mengapa dia akhirnya memeluknya, 
pengakuan dari Maesawa Yousuke, dan mengapa Tomoe berada dalam situasi yang buruk. 
Kemudian, tanpa menyembunyikan apa pun, dia menjelaskan bahwa dia kebetulan mulai 
bekerja dengannya dan bahwa dia memintanya untuk 'lebih dari teman sekolahnya, tetapi 
kurang dari pacarnya'. 

Namun, dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang Sindrom Pubertas ... bahwa sudah 
ketiga kalinya ketujuh puluh diulang, atau bahwa Mai telah setuju untuk berkencan 
dengannya. 

Dia tidak ingin membuat khawatir sementara dia kembali untuk menunjukkan bisnis akan 
begitu baik, dan mengatakan bahwa ia telah setuju untuk tanggal dia merasa seperti 
melanggar aturan. 

"Hmmm, sulit menjadi seorang gadis," Mai memberikan pendapatnya dengan terus terang 
ketika dia selesai mendengarkan. Dia seharusnya dianggap sebagai seorang gadis sendiri, 
tetapi sepertinya tidak menyadari. "Aku mengerti situasinya." 

Dia bahkan tampaknya telah mengambil semuanya dengan relatif baik, bukankah dia akan 
memprotesnya? 

"Itu saja?" Dia bertanya. 

"Jika aku memarahimu, kamu mungkin akan menikmatinya," katanya, benar-benar melihat 
melalui dia, "untukmu, tidak menghukum kamu akan lebih dari hukuman." 

"Bawakan aku lagi." 

"Tidak mungkin." 

"Ehhh." 

"Jangan bertindak manja." Mungkin dia harus memperlakukan ini sebagai hal yang baik. 
Tidak, tidak mempermasalahkannya mungkin tidak akan berakhir dengan baik. "Tapi aku 
belum sepenuhnya terjual." 

"Bagaimana?" 

"Kamu membenci kebohongan seperti berpura-pura menjadi kekasih, bukan, Sakuta?" 

"Kami tidak berpura-pura menjadi kekasih, kami berpura-pura menjadi lebih dari teman 
sekolah tetapi kurang dari kekasih." 

"Semuanya sama." 
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"Yah, kurasa tidak ada orang yang suka kebohongan semacam itu." 

"Itu sebabnya aku tidak dijual, kamu menyembunyikan sesuatu." Mai mencondongkan 
tubuh ke depan dan menatapnya. 

"Aku benar-benar telah melihat kakimu dan menjadi bersemangat." 

"A-aku tahu itu," katanya, menyilangkan kakinya dan menarik-narik ujung roknya, "a-
jangan melihat terlalu dekat ~" 

"Ini bukan masalah besar." 

"Cepatlah dan akui." Mai memelototinya, matanya serius dan mantap. 

"Koga ... dia mengatakan hal yang sama dengan Kaede." 

"Apa?" 

"Dia akan kehilangan tempatnya di kelompok dan di kelasnya jika temannya mengetahui 
bahwa Maesawa-senpai telah mengaku padanya ... dan mengatakan bahwa dia tidak ingin 
rasa malu itu ." 

Sakuta perlahan menaruh pikirannya ke dalam kata-kata. 

"Memalukan." Jika Tomoe tidak menggunakan kata itu, Sakuta tidak akan pernah setuju 
dengan lamarannya. 

"Dengan Kaede, itu berjalan seburuk yang bisa ..." 

Kenangan masa itu melintas dalam benaknya. 

Dia menolak untuk pergi ke sekolah, mengurung diri di kamarnya dan di atas semua itu, 
sedang disiksa oleh Sindrom Remaja, dengan luka dan memar di sekujur tubuhnya. 

Ibunya tidak dapat menerima kenyataan itu dan pergi ke rumah sakit dengan penyakit 
mental. Itu sebabnya mereka hidup terpisah sekarang. 

Dorongan itu adalah hal sepele dari Kaede yang tidak membalas pesan setelah 
membacanya. 

Seperti air mata di jahitan, yang telah tumbuh secara konyol dan bahkan dua tahun 
kemudian, itu masih mempengaruhi kehidupan mereka. Hal sekecil itu bisa sangat 
memengaruhi seseorang, jadi ... 

"Aku ingin melakukan sesuatu tentang hal itu kali ini." 
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Dia tidak berpikir itu keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri. Mungkin hanya mencoba 
untuk menebus karena tidak melakukan apa-apa di masa lalu, atau menggunakan Tomoe 
untuk mengatasi perasaannya dari itu. Kekhawatiran dari saat itu masih tinggal di dadanya. 

"Sakuta." 

"Apa itu?" 

"Itu mengganggu." 

"Tapi aku serius?" 

"Jika kamu membesarkan adikmu seperti itu, aku tidak bisa mengeluh." 

Tidak, pikirnya, ini benar-benar mengeluh, hanya dari betapa kamu tidak puas melihatnya. 

"Aku pikir kamu sudah tahu," lanjutnya, "tapi ..." 

"Tapi apa?" 

"Pastikan kamu bertanggung jawab atas kebohongan itu." 

"Tidak akan pernah ketahuan, aku akan membawanya ke kuburku," dia bersumpah. 

"Selama kamu mengerti bahwa tetap diam itu sulit." 

"Maesawa-senpai punya pacar tapi dia masih membuat Tomoe marah, dan dia akan putus 
dengan pacarnya sekarang karena dia tidak akan memadamkan ... lelaki yang bisa 
mengatakan sesuatu seperti itu dengan wajah lurus membuatnya mudah. " 

"Laki-laki adalah yang terburuk," kata Mai, memandangi Sakuta dengan menghina. 

"Kamu satu-satunya gadis untukku, Mai-san." 

"Bertingkah seperti lebih dari teman sekolah tapi kurang dari pacar akan berakhir dengan 
cinta sejati." 

"Kamu tidak punya iman." 

"Aku memperingatkanmu sekarang, aku hanya akan menunggu sampai akhir masa 
jabatan." 

"Jadi itu berarti bahwa ketika semester sudah habis, kamu akan pergi denganku?" 

"Itu ..." dia memalingkan muka, "Itu tergantung pada bagaimana perasaanku saat itu." 

"Mengapa kamu terlihat tidak bahagia?" 
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"Karena aku sudah berusaha begitu lama untuk hadiah darimu." 

 

"Itu agak kurang ajar karena kamu memutuskan untuk memeluk orang lain," kata Mai, 
sebelum membuka mulutnya ketika dia mengingat sesuatu, "Apakah kamu memiliki 
pekerjaan besok?" 

"Ya." 

"Sampai kapan?" 

"Sampai dua." 

"Hmmm," Mai dengan riang mengayunkan kakinya bolak-balik, menatapnya agak berharap, 
"aku bebas besok siang." 

Rupanya, dia berusaha membuatnya mengajaknya berkencan. 

"Hydrangea Kamakura masih berbunga lho?" 

Dia bahkan memilih tempat, dan semua harapan itu membuat kata-kata selanjutnya lebih 
sulit. 

"Um," Sakuta dengan ragu membuka mulutnya. Ketika Mai melihat ini, dia sepertinya 
menyimpulkan sesuatu dan ekspresinya kembali menjadi bosan. 

"Oh, ada kencan dengan anak kelas satu itu kan?" 

"Kurasa bukan kencan, tapi kurasa seperti itu." 

Keheningan membentang sesaat. 

"Mai-san?" 

Dia lalu menghela nafas yang tidak termotivasi. 

"Lupakan." 

Sakuta berpikir bahwa dia akan mengeluh lebih banyak, tetapi tidak ada lagi yang keluar 
untuk beberapa saat. 

"Kamu tidak akan mengatakan sesuatu seperti 'apakah kamu lebih menyukainya daripada 
aku' atau apa?" 

"Kenapa aku harus cemburu?" 

"Ehh." 
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"Aku sudah tahu kau benar-benar jatuh cinta padaku." 

"Yah, itu benar." 

"Aku ragu aku akan kalah dari tahun pertama itu." 

"Woah, sangat percaya diri." 

Itu adalah Sakurajima Mai, itu wajar baginya. 

"Jadi aku akan membiarkannya berlalu kali ini." 

"Terima kasih..." 

"Tapi, aku tahu ..." Mai berpikir sejenak dan kemudian tersenyum menggoda dua detik 
kemudian, "Membiarkan itu tidak baik untuk masa depan, jadi lakukan sesuatu untuk 
menunjukkan itikad baik." 

"Apa yang kamu ingin aku lakukan?" 

"Pikirkan itu sendiri." 

"Dalam hal ini." 

Sakuta bersandar ke depan dan mulai mendekati Mai dengan merangkak. 

"A-apa yang kamu lakukan?" Mai panik, bersandar, tetapi punggungnya segera menabrak 
dinding. Sakuta tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran dan melanjutkan ke depan, 
"Menjauh!" Teriak Mai, menendang wajahnya tepat. 

Sakuta berguling mundur dari tempat tidur, hidungnya remuk. 

"Apa yang Kamu coba lakukan?" Dia menuntut. 

"Aku menunjukkan itikad baik." 

"Itu adalah nafsumu." 

"Ah, mungkin." 

"Ada perintah untuk hal-hal," dia menekankan, "kita bahkan belum berkencan." 

"Kalau begitu mari kita ambil kesempatan ini untuk memulai." 

"Tidak." 

"Itu menyedihkan." 
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"Dan salah siapakah itu?" Dia bertanya, menatapnya dengan dingin. 

"Ini sepenuhnya salahku." 

"Renungkan itu kalau begitu." 

Sakuta kembali berlutut untuk ketiga kalinya. 

"Sejauh tanggal berjalan, apakah Kamu bebas hari Minggu depan?" 

"Aku di Kagoshima untuk minggu depan, syuting." 

"Oh ya." 

Mai menegakkan dirinya dan kemudian memandangnya dengan bingung. 

"Kamu tidak terlalu terkejut?" 

Itu karena dia sudah pernah mendengar tentang hal itu sebelumnya, tapi itu pada pertama 
dua puluh tujuh Juni ia alami. 

"Aku hanya berpikir bahwa mempertimbangkan itu adalah kamu, kamu sudah sudah 
berhasil mendapatkan peran." 

"Aku punya, tapi ..." Sesuatu sepertinya menarik perhatian Mai, dan keraguan itu tidak 
meninggalkan matanya. 

"Man, Kagoshima, itu bagus." 

"Aku tidak pergi ke sana untuk bermain." 

Mai duduk kembali di tepi tempat tidur, kakinya menyapu tas di lantai dan 
menjatuhkannya. Itu adalah tas yang dibawanya sendiri. Dia mengambilnya dan 
mengulurkannya ke Sakuta dengan "Di Sini". 

"Hm?" 

"Ambil." 

Dia melakukannya, di dalamnya ada gaun lucu, seorang gadis tentu saja ... 

"Apakah ini digunakan untuk mengingatmu saat kamu berada di Kagoshima?" 

"Berikan kepada adikmu," katanya, terkejut. 

"Hah?" 

Dia tidak benar-benar mengerti apa yang dimaksud wanita itu. 
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"Aku bilang aku punya pemotretan fesyen sebelumnya, kan? Mereka memberiku pakaian. " 
Dengan kata lain, Mai telah melepas ini, ketika dia berpikir bahwa, dia merasa dia bisa 
mencium aroma yang menyenangkan dari itu, "itu lebih feminin daripada apa yang Aku 
kenakan." 

Menyebar, dia melihat bahwa ujung dan ujung lengan keduanya memiliki embel-embel 
pada mereka. 

"Jadi, kau ingin aku memberikannya pada Kaede?" 

"Dia hanya sedikit lebih pendek dariku, jadi itu harus pas." 

"Bukan itu yang aku maksud ..." 

Dia hanya tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba memberinya hadiah untuk Kaede. 

"Ini sedikit cara memutar untuk memberi perhatian pada apa yang dipakai adikmu." 

"Tapi itu cukup mudah?" 

"Jika dia suka piyama piyamanya, tidak apa-apa ... tapi dia lima belas tahun ini, kan?" 

"Ya." 

"Jika dia memiliki pakaian modis, dia mungkin ingin keluar sedikit." 

"Ah..." 

Kata-kata itu menyelesaikan segalanya untuknya. Mai telah mengkhawatirkan Kaede, dan 
dia berpikir bahwa dia mungkin tidak akan menghabiskan seluruh sisa hidupnya di rumah. 
Itu bukan simpati, atau mengatakan sesuatu seperti 'hal yang buruk' ... Itu sebenarnya 
mencoba untuk membantu. 

Dia tidak bisa membantu tetapi menatapnya. 

"A-apa yang kamu cari?" Dia bertanya 

"Aku senang kau memikirkan Kaede." 

"Tentu saja aku akan melakukan itu," kata Mai seolah itu bukan apa-apa. Meskipun dia 
kekanak-kanakan saat menggoda Sakuta, itu mengganggunya ketika dia terkadang 
bertingkah seperti orang dewasa seperti ini. Dia tidak bisa menahan perasaannya, dan itu 
selalu membuatnya merasa seperti dia tidak pernah cocok. 

"Aku akan memanggilnya," katanya, berdiri dengan cepat. 

"Apakah itu akan baik-baik saja?" 
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"Selama kamu tidak membuat wajah menakutkan." 

"Aku tidak mau," dia menatap Sakuta dengan cemberut. 

"Itu wajah yang kumaksud." 

"Wajah apa itu?" Dia bertanya, tersenyum ramah ketika kejengkelannya lenyap. 

Kecepatan perubahan itu agak menakutkan, tetapi jika dia mengatakan itu, dia benar-benar 
akan marah. 

Dia membuka pintu, tetapi tiba-tiba berhenti dengan bunyi gedebuk setelah membuka 
sekitar lima sentimeter. 

Kaede mengerang dari balik pintu. Perlahan, dia mencoba lagi, dan kali ini terbuka untuk 
mengungkapkan bahwa Kaede berjongkok di belakangnya, memegang dahinya. 

"Apa yang sedang kamu lakukan?" Dia bertanya. 

Kaede mendongak dan menatap matanya. Dan dengan perasaan tertangkap yang jelas, 
mulutnya ternganga. 

"Bukan itu yang kau pikirkan," katanya, meskipun Sakuta belum menyarankan apa pun, 
"Aku belum bermain ninja." 

"Yah, aku hanya berpikir kamu menguping ..." rupanya dia bermain di level yang lebih 
tinggi. Itu mungkin pengaruh novel-novel sejarah yang telah dibacanya hingga bulan lalu, 
"Yah, bagaimanapun juga waktu yang tepat." 

"Apa waktu yang tepat?" Dia bertanya, mengikuti Sakuta ke kamarnya dengan bingung. Dia 
segera memperhatikan Mai dan bersembunyi di balik punggung Sakuta. 

"Selamat malam," sapa Mai, dan Kaede menjulurkan kepalanya. 

"S-selamat malam." Dia menjawab dengan suara samar, tapi masih terdengar oleh Mai. 

"Kaede, ini dari Mai-san." 

Sakuta mengembalikan gaun berenda itu ke tempatnya menempel di punggungnya. Dia 
mengambilnya dalam kebingungan dan akhirnya menjauh darinya. 

"Apa ini?" Dia bertanya sambil membentangkan gaun itu. Pandangannya segera tertuju 
padanya begitu rupanya dia tertarik, "Sangat lucu." 

"Apakah kamu ingin mencobanya?" Tanya Mai, menyebabkan Kaede memandang Sakuta 
seolah-olah untuk keputusannya. Dia mengangguk pelan dan Kaede berlari seolah dia tidak 
bisa menunggu. 
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Itu adalah reaksi yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Para gadis benar-benar 
memahami satu sama lain dengan sangat baik. 

Setelah beberapa menit menunggu, dia kembali dan menjulurkan kepalanya dengan malu-
malu ke pintu. 

"Onii-chan, berjanji untuk tidak tertawa." 

"Aku akan tertawa kalau itu lucu." 

Kaede menarik kepalanya ke belakang. 

"Tidak apa-apa, itu pasti cocok untukmu," desak Mai, dan Kaede dengan takut-takut 
melangkah ke dalam ruangan. 

"A-bagaimana menurutmu?" 

Gaun itu memiliki dasar putih musim panas dan jatuh berlutut, pas dengan tubuh 
langsingnya. 

"Yup, ini imut," Mai menegaskan. 

"Ini pertama kalinya aku mengenakan sesuatu seperti ini, jadi itu memalukan." 

Wajah Kaede merah padam dan dia tampak senang melihat dirinya di kaca jendela. Dia 
berbelok ke kiri dan ke kanan, dan kemudian berkeliling. 

"Bagaimana menurutmu, Onii-chan?" 

"Sama sekali tidak lucu." 

"Tidak bisakah kau dengan jujur memanggilnya imut?" Mai menggodanya. 

Dia harus mengubah topik pembicaraan. 

"Pastikan kamu berterima kasih pada Mai-san," katanya pada Kaede. 

Ketika dia dan Mai bertemu satu sama lain, Kaede bersembunyi di belakangnya lagi, tapi ... 

"T-terima kasih," katanya sopan. 

"Sama-sama," jawab Mai. 

"U-um ..." 

Kaede melirik wajah Mai. 

"Apa itu?" 
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"Bisakah aku memanggilmu Mai-san juga?" 

"Kamu bisa. Aku akan memanggilmu Kaede-chan juga. " 

"B-benar." 

"Dan, um ..." 

"Hmm?" 

"Mai-san, hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan Onii-chan?" 

"Mari kita lihat ..." dia tampaknya berpikir, sebelum melirik Sakuta, jelas merencanakan 
sesuatu, "Kurasa dia lebih dari teman sekolahku, tetapi lebih sedikit dari pacarku," katanya 
sinis. 

"A-akankah dia menjadi pacarmu?" 

"Itu tergantung pada Sakuta. Rupanya, ada gadis lain yang bergaul baik dengannya. " 

"A-apa itu benar, Onii-chan?" 

"Mai-san, tolong jangan berbohong." 

Tepat ketika dia berpikir bahwa dia harus menjelaskan kepada Kaede, jam berdentang saat 
mencapai pukul sebelas malam. 

"Sudah malam, aku akan pulang," kata Mai sambil berdiri dari tempat tidur, "jika aku 
tinggal lebih lama, aku pikir Sakuta akan melakukan sesuatu padaku." 

"A-apa yang akan kamu lakukan?" Tanya Kaede, menatap wajah Sakuta. 

"Sesuatu yang seksual tentu saja," katanya jujur ketika dia meninggalkan kamar bersama 
Mai dan mengenakan sepatunya di aula, "Aku akan mengantarmu ke bawah." 

"Kamu akan? Yah, aku akan membiarkanmu. Sampai jumpa lagi, Kaede-chan. " 

"B-benar." 

Dia lebih takut karena jarak di antara mereka berkurang lagi, tapi dia menjulurkan 
kepalanya dari kamar Sakuta dan memberi gelombang kecil. 

Sakuta dan Mai pergi dan berjalan menuju lift tanpa bicara. 

Pintu-pintu ditutup dan lift mulai bergerak, dengan sensasi mengambang mulai di kaki 
mereka. 

"Terima kasih untuk hari ini," Sakuta berbicara. 
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"Untuk apa kau begitu formal?" Dia balik bertanya. 

"Sudah lama sejak Kaede berbicara begitu banyak kepada siapa pun kecuali aku, jadi aku 
senang." 

"Aku tidak bisa macam-macam denganmu ketika kamu jujur." 

Sementara dia berbicara, lift mencapai lantai dasar dan terbuka. Mereka melangkah keluar 
dari pintu kaca yang terkunci secara otomatis dan udara musim panas yang khas 
menyelimuti kulit mereka. 

"Ini sudah musim panas," kata Mai. 

Meskipun matahari telah terbenam, suhunya tidak turun sama sekali, dan itu adalah awal 
dari malam tanpa tidur dari panas. 

"Apakah kamu membenci musim panas, Mai-san?" 

"Memastikan aku tidak terbakar itu menyebalkan," katanya, nadanya berkata bahwa ia 
sudah terbiasa dengan itu. 

"Tapi kau masih mengenakan celana ketat." 

"Yah, aku punya pekerjaan modeling ... Bagaimana denganmu?" 

"Hm?" 

"Apakah kamu suka musim panas?" 

"Jika aku tidak bisa menikmati kakimu yang telanjang, maka aku akan lulus." 

Panas, lembab, dan dia harus menunjukkan bekas lukanya saat berenang, tidak ada yang 
bagus. Sementara mereka mengobrol tanpa tujuan, mereka mencapai tujuan mereka, 
bangunan tepat di depan mereka. 

"Aku harap kepura-puraan itu tidak menjadi kenyataan," gumam Mai setelah jeda dalam 
percakapan. 

"Apa?" 

"Dengan tahun pertama itu." 

"Aku sudah mengatakan bahwa kamu satu-satunya gadis untukku, bukan?" 

Mai meliriknya seolah dia ingin mengatakan sesuatu. 

"Jika kamu tidak mengerti, itu baik-baik saja," itulah yang akhirnya dia setujui sebelum 
memasuki gedung. 
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"Mai-san?" 

Mai membuka pintu pengunci otomatis dan berbalik kepadanya. 

"Selamat malam," katanya, mengangkat tangannya sedikit. 

Pintu ditutup dan dia menghilang di dalam. Sakuta mengawasinya pergi sebelum berbalik 
dan kembali ke tempat Kaede menunggunya. 

Dia harus bekerja besok dari pagi hingga sore hari, jadi dia harus tidur lebih awal. Dia 
seharusnya, tetapi dengan hari yang hampir berakhir, ada sesuatu yang mengganggu 
Sakuta. 

"Aku ingin tahu apakah besok akan datang ..." gumamnya di lift. 

Tidak ada yang memberinya jawaban. 
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Tanggal dua puluh sembilan benar-benar tiba pada akhirnya, dan pagi harinya mendapati 
Kaede membangunkan Sakuta. 

"Pagi, Kaede," katanya sambil mengulurkan tangan untuk jam alarm digital di samping 
tempat tidurnya. Matanya yang setengah tertutup melihat tanggal yang tepat pada hari 
Minggu tanggal dua puluh sembilan ditampilkan di layar. 

Haruskah dia bersyukur untuk itu, dia bertanya-tanya. Dia tidak mengulangi hari itu lagi, 
tetapi sejak awal tidak mengetahui penyebab atau alasannya membuatnya sulit untuk 
bersantai. 

Jika dia tidak akan bangun untuk sehari untuk kedua kalinya lagi, dia benar-benar berharap 
seseorang akan memberitahunya. Jika kemungkinan itu masih ada, dia lebih suka 
seseorang mengatakan kepadanya juga. 

Tidak tahu meninggalkan kegelisahan di hatinya. 

"Aku ingin tahu apakah aku akan memikirkannya, berkeliaran di Koga," gumamnya pada 
dirinya sendiri ketika dia melihat Kaede menggiring Nasuno keluar dari kamarnya. Salah 
satu alasan mengapa dia menerima saran Tomoe yang absurd adalah untuk mencari tahu 
kebenaran di balik kejadian Sindrom Pubertas ini. Satu-satunya cara untuk 
mengesampingkan kegelisahannya adalah, pada akhirnya, untuk melakukan sesuatu 
sendiri. 

Selain itu, ada nilai dalam memahami berbagai jenis Sindrom Pubertas. Dia bahkan 
mungkin menemukan sesuatu yang akan mengarah pada penyelesaian kasus yang masih 
mengganggu Kaede hingga hari ini. 

Luka tidak lagi menutupi tubuhnya, tetapi itu hanya karena dia jauh dari internet, dan dia 
percaya bahwa jika dia mengalami kemauan buruk orang-orang di internet lagi, luka-luka 
itu akan sekali lagi muncul. 

Dengan semua yang dikatakan, dia tidak bisa hanya menjalani kehidupan yang terpencil 
dari semua orang, dia tidak akan membiarkan hal yang absurd seperti itu. 

"Ngomong-ngomong, tidak tahu hari apa ini sampai aku bangun dan memeriksa benar-
benar tidak membuatku tenang ..." 

Jika rencana itu belum diselesaikan kemarin, mungkin masih akan terjadi kemarin. 

Dengan kegelisahan yang masih ada, Sakuta memulai shift pertengahan pagi, dengan penuh 
perhatian ke lantai restoran. 

"Jika besok hari ini lagi, akankah aku bekerja sia-sia ..." 

Hanya pengulangan tidak akan membantunya mendukung dirinya sendiri. 
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Setelah shiftnya selesai, Sakuta berdoa kepada dewa swadaya bahwa besok akan datang. 

Pada pukul dua lebih sedikit, Sakuta keluar, meninggalkan restoran dan pergi ke stasiun 
Fujisawa Enoden, menggunakan tiket musimnya untuk melewati gerbang. 

Dia membeli sebotol air dari mesin penjual otomatis dan kemudian duduk di bangku untuk 
menunggu Tomoe untuk kencan mereka. 

Sakuta sering menggunakan platform untuk bepergian ke sekolah, ada tempat-tempat 
wisata yang ditandai, dan beriklan dengan produk-produk terkenal di dinding. Sore hari 
libur memberikan suasana yang agak berbeda kepada orang-orang di sekitar. Ada lebih 
banyak turis daripada penduduk setempat. Ada sekelompok wanita yang lebih tua yang 
tampaknya menuju ke Kamakura, sebuah keluarga yang datang untuk melihat pantai, dan 
pasangan muda yang tampaknya berkencan dengan Enoshima. Kebetulan, ini adalah 
rencana yang sama yang akan diikuti Sakuta dan Tomoe. 

Waktu berlalu perlahan di peron sebelum dia mendengar derap kaki mendekat. 

"M-maaf membuatmu menunggu!" 

Sakuta mengangkat wajahnya dan melihat Tomoe berdiri malu-malu ke samping. 

Dia mengenakan celana pendek denim pendek, dengan blus tanpa lengan yang memiliki 
embel-embel di kerah dan lubang lengan. Dia mengenakan pelatih yang mudah digerakkan 
di kakinya, dan memegang tas jinjing bergaris-garis biru dan putih seolah-olah 
menyembunyikan kakinya yang berduri. 

Sementara dia masih memiliki kegemaran dan kelembutan tentang dirinya, dia memiliki 
kesan menyegarkan yang sempurna untuk kencan pantai juga. 

Dia berdiri di depan Sakuta ketika dia tetap diam, tatapannya berkeliaran dan 
kekhawatirannya terlihat jelas di wajahnya. 
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"Kau memerah," katanya. 

"Itu karena aku bergegas." 

"Kurasa itu berhasil." 

"Aku tidak akan khawatir tentang kencan seperti itu," tambah Tomoe membela diri. 

"Lagipula kau terlambat lima menit, Koga." 

Mereka setuju ketika meninggalkan pekerjaan bahwa mereka akan bertemu di sini jam 
setengah dua. Sudah tiga puluh lima menit lewat ketika Tomoe tiba, dan terus mendekati 
empat puluh. 

"Aku tidak bisa menahannya, aku harus bersiap-siap." 

"Bersiaplah, ya?" 

Sakuta mengamatinya dengan cermat, dia tentu bisa melihat bagaimana penampilannya 
adalah sesuatu yang dia harus 'bersiap-siap'. Dia memiliki aura modern dan modis tentang 
dirinya tanpa mencolok, dan cocok dengan lingkungannya. 

"A-apa?" 

"Yah, kamu imut." 

"J-jangan panggil aku imut." 

"Aku harus, kamu imut." 

"Jangan terus mengatakannya!" 

"Kamu kehilangan poin karena tidak mengenakan rok mini, tapi kakimu telanjang jadi aku 
akan memaafkanmu." 

"Kamu juga tidak diperbolehkan melihat kakiku," protesnya, berjongkok dan melingkarkan 
tangannya di kaki telanjangnya untuk menyembunyikannya, "toh mereka gemuk." 

Mata wanita itu yang berlinang air mata ketika memandangnya membuatnya ingin lebih 
menggodanya, dan hal yang paling menarik perhatiannya pada saat itu adalah 
punggungnya yang bulat tertutup oleh celana pendeknya. 

"Jangan katakan apa pun tentang punggungku," dia mencegahnya, setelah memperhatikan 
tatapannya. Itu mengejutkannya. 

"Mengapa?" 

"Besar," katanya cemberut. 
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"Itu pinggul yang bagus untuk melahirkan anak." 

"J-jangan beri aku pujian aneh seperti itu!" Tomoe memberikan reaksi terbesarnya hari itu. 
"Aku tidak bisa mempercayaimu!" 

Dia sudah merah di telinganya dan berhati-hati bahwa tidak ada yang bisa mendengarnya. 

"Di mana kamu membeli pakaian itu?" 

"Eh? Hanya orang yang normal- " 

"Yang mana?" 

"Mengapa kamu ingin tahu?" 

"Kupikir aku akan membelikan adikku beberapa pakaian begitu aku mendapat upah," Mai 
telah memberitahunya untuk lebih tertarik pada pakaian Kaede, dan Tomoe hanya satu 
tahun lebih tua darinya sehingga dia harus berguna sebagai referensi. 

"Kamu punya saudara perempuan, Senpai? Berapa usianya?" Tanya Tomoe, duduk di 
sebelahnya. 

"Setahun lebih muda darimu. Dia lebih besar. " 

"Aku tidak bertanya tentang dadanya." 

"Dan aku tidak berbicara tentang dadanya, aku berbicara tentang tingginya." 

"A-Aku tahu itu ... Ah, ya, apa ID kamu?" 

Tomoe tiba-tiba sangat serius dan dia mengambil telepon dari tasnya. 

"Hah?" 

"Kita seharusnya bisa menghubungi satu sama lain jika kita akan terlambat, katakan 
padaku ID kamu?" Dia cemberut padanya. 

"Apakah kamu mencoba mengatakan itu salahku?" 

"Yah, itu salahku aku terlambat ... maaf," dia memberikan permintaan maaf yang tepat kali 
ini. 

"Yah, aku tidak akan membuat masalah dari lima menit." 

"Kamu sudah melakukannya! Pokoknya, ID Kamu? " 

Tomoe mengarahkan layar ke arahnya, menunggu detailnya. 
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"Aku tidak punya." 

"Eh?" 

"Bukan Aku." 

"Kamu tidak menggunakan aplikasi !?" Dia berteriak, dengan kebingungan jelas bahwa 
orang-orang seperti itu masih ada. 

Itu adalah masalah bahwa dia sangat terkejut. 

"Aku tidak menggunakan smartphone, atau telepon biasa dalam hal ini." 

"Hah?" Tomoe berkata, matanya terbelalak, "Apa artinya itu?" 

"Bahwa aku tidak punya," kata Sakuta jujur, mengangkat tangannya. Dia telah 
melemparkannya ke laut. Itu adalah hari di mana dia diterima di SMA Minegahara dan dia 
memutuskan untuk membuangnya ke laut untuk menjauhkan Kaede dari internet. 

"Aku tidak mengerti sama sekali." 

"Silakan lakukan." 

"Tapi bagaimana kamu hidup !?" 

"Apakah orang mati tanpa smartphone?" 

"Mereka melakukannya!" Dia menyatakan, "Jika ada, sekarat ..." 

Tomoe menatap Sakuta seolah dia zombie, tapi wajahnya yang memucat. 

"Ah, kereta ada di sini," kata Sakuta, mengabaikan Tomoe saat dia melanjutkan, dan 
mengikuti keluarga ke kereta. 

"Ah, tunggu!" Tomoe panik, bergegas mengejarnya. 

Lonceng berbunyi untuk menunjukkan keberangkatan kereta dan pintu-pintu tertutup. 

Kereta berangkat dan mengayunkan Sakuta dan Tomoe ke kiri dan ke kanan di mana 
mereka duduk bersebelahan. Untuk sementara, Tomoe terus bergumam 'tidak bisa 
dipercaya', tapi dia tiba-tiba terdiam ketika mereka mencapai perhentian berikutnya. 

Ketika kereta berangkat lagi, bahu kanan Sakuta terasa berat. Tomoe bersandar padanya, 
dan ketika dia melihat mulutnya sedikit terbuka saat dia tertidur. 

"Oi," katanya, menjentikkan dahinya dengan ringan. 

"Aduh!" 
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Tomoe menutupi dahinya dengan tangannya dan menatapnya dengan cela. 

"Apakah kamu biasanya tertidur seperti itu?" 

"Aku tidak banyak tidur." 

"Gembira karena kencannya?" 

"Aku begadang sampai dua orang berkirim pesan ... Lalu aku menonton video binatang 
yang lucu dan sekarang pagi, lalu aku harus kembali ..." Tomoe berjalan menguap lebar, 
menutup mulutnya dengan kedua tangan. Dia dengan cepat menyeka air mata dari 
matanya untuk menghindari merusak riasannya, dan mengambil cermin dari punggungnya 
untuk memeriksanya. 

"Koga, bukankah itu hari pertamamu di kantor kemarin?" 

"Ya." 

"Apakah kamu tidak lelah?" 

Melakukan hal-hal baru umumnya membuat orang lebih lelah dari biasanya. 

"Aku kelelahan." 

"Maka kamu seharusnya tidur dengan benar." 

"Aku tidak bisa menjadi satu-satunya yang tidur," protesnya. 

"Tapi begadang untuk menonton video lucu tidak masalah." 

"Semua orang bilang mereka mengawasi mereka, dan aku tidak bisa bergabung. Lagipula, 
Rena-chan merekomendasikan mereka, kau tahu?" 

"Rena-chan lagi, ya ..." 

Kehidupan sosial itu sulit , pikirnya. 

"Oh ya, harus berkomentar." 

Tomoe mengeluarkan teleponnya sebelum dengan cepat membuka aplikasi pengiriman 
pesan gratis dan mengetik pesan tentang seberapa bagus video dengan gerakan yang 
cekatan. 

Sebuah balasan segera tiba, dan ketika Sakuta melirik, katanya, "Aku merekomendasikan 
yang ini juga," jadi Tomoe tidak akan banyak tidur malam ini juga. 
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Atau begitulah yang dia pikirkan, tetapi Tomoe mulai menontonnya saat itu juga. Layar 
LCD kecil menampilkan panda kikuk jatuh ke belakang, kakinya membentuk V sempurna di 
udara. 

Kereta tiba sebelum video selesai. 

"Ayo, ini perhentian kita," kata Sakuta, menarik lengan Tomoe ke peron sambil terus 
mengawasi. 

Stasiun Enoshima adalah salah satu stasiun besar yang berhenti di Enoden. Kamu dapat 
beralih ke Monorel Shonan dan berjalan kaki singkat akan membawa Kamu ke bangunan 
stasiun yang meniru Istana Raja Naga, Stasiun Katase di jalur Odakyu-Enoshima. Kebetulan, 
Stasiun Enoshima tidak benar-benar di pulau yang disebut Enoshima, itu hanya di 
dekatnya. 

Sakuta dan Tomoe meninggalkan stasiun dan menuju ke selatan, menuju laut. Aroma angin 
sepoi-sepoi membangkitkan pikiran musim panas saat berhembus ke arah mereka. 

Jalan itu beraspal bata dan disebut Jalan Subana. Ada kafe-kafe modis, dan liburan berarti 
ada banyak pejalan kaki, dengan banyak pasangan khususnya. 

 

"Begitu banyak pasangan," kata Tomoe. 

"Yah, ini hari Minggu." 

"Apakah kita juga terlihat seperti itu?" 

"Aku meragukan itu." 

"Mengapa?" 

"Baik..." 

Sakuta menilai jarak antara mereka berdua, itu sedikit lebih dari satu meter menurut 
perhitungannya. Itu hampir sama dengan lebar jalan di jalan, jadi Kamu bisa menyebut 
mereka orang-orang yang praktis tidak berhubungan dan orang-orang melewati mereka 
tanpa peduli sama sekali. Jika mereka dipandang sebagai pasangan, orang tidak akan 
melakukannya. Tomoe sepertinya menyadari arti tatapannya dan semakin mendekat. 
Sedikit lebih dari satu meter disingkat menjadi kurang dari satu meter. 

"Ini lebih baik?" Dia bertanya. 

"Lebih seperti itu," jawab Sakuta, menunjuk seorang mahasiswa dan pacarnya yang cukup 
dekat sehingga mereka terus menabrak bahu. Akhirnya, Tomoe mendekat ke sisi Sakuta. 
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"Lalu ada hal-hal seperti itu," lanjutnya, memandangi pasangan yang seusia dengan mereka 
yang meneliti menu di luar kafe. Gadis itu memegang dua jari di tangan bocah itu, jari 
kelingking dan jari manisnya. "Itu seharusnya bukan apa-apa bagimu, mengingat kamu 
sudah berkencan sebelumnya, riiight?" 

"T-tentu saja." 

Sangat lambat, Tomoe mengulurkan tangannya. Tangannya tidak menyentuh tangan Sakuta 
tetapi malah meraih sesuatu yang lain, ujung ikat pinggangnya, menyerahkan pinggangnya. 

Dia jelas memiliki hubungan yang sehat dengan pacar terakhirnya. Jika dia benar-benar ada 
itu adalah ... 

Tomoe menunduk malu seolah-olah ini berusaha sekuat tenaga. Dengan perawakannya 
yang kecil saat dia melakukannya, anehnya itu secara keseluruhan lucu. Namun, ada satu 
masalah. 

"Aku merasa seperti berubah menjadi anjing." 

Itu, itulah masalahnya. 

"Ah, kita punya anjing." 

"Kami punya kucing. Ngomong-ngomong, kamu tidak harus memaksakan dirimu untuk 
bertindak seperti pasangan. " 

Mungkin berbeda di sekolah, tetapi membodohi orang asing tidak akan membantu. 

"Itu ... mungkin bukan ..." Tomoe mulai dengan tidak jelas, memalingkan wajahnya, "Umm ... 
Senpai, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu." 

Paving bata habis, dan laut terlihat di depan mereka. Mengambang di ombak adalah pulau 
yang mereka tuju, Enoshima. Itu adalah pulau terikat yang menjorok ke teluk Sagami, yang 
melengkung seperti busur yang ditarik. Di sebelah barat, Odawara dan Hakone dapat 
dilihat, dan jika cuacanya baik, Gunung Fuji juga terlihat, tetapi pada hari seperti hari ini 
dengan awan di langit, hanya bentuk umum yang dapat mereka lihat. 

"Apakah itu tentang ketiganya yang mengejar kita?" 

Sejak mereka tiba di Stasiun Enoshima, Sakuta kebetulan merasakan fakta bahwa dia 
sedang diawasi. Dia telah memeriksa di belakang mereka sambil berpura-pura melihat 
Tomoe dan melihat Rena dan dua teman mereka yang lain, Hinako dan Aya. 

"Kamu perhatikan?" 

"Yah, kamu juga curiga." 
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"A-apa aku?" 

Mereka tidak hanya dapat mengambil foto dan mengatakan bahwa tanggalnya baik-baik 
saja. Jika Rena dan yang lainnya terus-menerus memperhatikan mereka, mereka tidak akan 
punya pilihan selain melakukan tindakan yang benar untuk menjadi 'lebih dari teman 
sekolah, lebih sedikit daripada pacar.' 

"Rena-chan bilang dia akan menghakimimu ..." 

"Dia sudah curiga sejak kemarin." 

Dia tidak curiga tentang apakah mereka berbohong, itu tentang sensitivitas dan 
kemanusiaan Sakuta. Dia tidak percaya bahwa dia dengan mudah pindah ke Tomoe setelah 
mengaku ke Mai di depan seluruh sekolah sebulan sebelumnya. Dia mungkin khawatir 
tentang Tomoe bersama seseorang seperti itu. 

"Bukankah persahabatan itu luar biasa?" 

"Aku merasa kau tidak bermaksud seperti itu dengan cara yang baik." 

Persahabatan yang membuat situasinya semakin kompleks membuatnya ingin menjadi 
sarkastik. Jujur, tahu dia sedang diawasi membuat bermain-main kurang menyenangkan. 
Tentunya itu adalah tugas seorang senior untuk menunjukkan kerasnya kehidupan kepada 
para junior yang berusaha menjaga rahasia. 

"Koga, ganti rencana," katanya, meraih lengan Tomoe sambil terus lurus, Sakuta 
mengambil kanan menuju rute 134, membelakangi Shichirigahama dan melintasi jembatan 
di atas Sungai Sakai. 

"Kemana kita akan pergi?" Tanya Tomoe dengan bingung atas tindakan Sakuta. 

"Di sana." 

Tujuan mereka mulai terlihat begitu mereka mencapai pantai lain, sebuah bangunan 
persegi panjang yang menghadap ke laut ... akuarium. 

Setelah membeli dua tiket dan memasuki akuarium, Sakuta dan Tomoe disambut oleh 
makhluk laut dengan berbagai ukuran dari Teluk Sagami setempat. Mereka melayang di 
sekitar tangki besar yang cukup tinggi sehingga mencapai lantai bawah. Ada hiu berkepala 
segitiga, ikan air tawar yang tampak lezat, dan kura-kura laut yang halus. Dua ikan pari 
berenang berdampingan satu sama lain, memperlihatkan perut mereka yang seperti wajah 
kepada para penonton. Ribuan ikan sarden dibentuk menjadi kelompok-kelompok dan 
berenang dalam lingkaran tepat di tengah-tengah tangki. 

Anak-anak kecil menempelkan wajah mereka ke kaca, menatap makhluk-makhluk laut 
yang hidup di luar kehidupan mereka. Tomoe juga menemukan tempat untuk dirinya 
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sendiri, mendapatkan tempat duduk khusus ketika hiu besar tiba-tiba berenang melewati 
wajahnya. 

Dia menjerit lucu dan jatuh ke belakang, punggungnya yang berharga menempel di kaki 
Sakuta. Dengan Rena dan yang lainnya mengawasi, Sakuta bertindak seperti pacar dan 
mengulurkan tangannya, membantunya berdiri. 

Dia mengira biaya masuk berarti mereka tidak akan diikuti, tetapi dia salah menilai. 
Namun, itu lebih mudah untuk mengontrol gerakan mereka daripada di luar, dan dia 
berencana untuk meluncurkan serangan balik ketika dia melihat kesempatan. Sakuta 
bukan tipe orang yang membiarkan dirinya dijadikan pameran. 

Menyusul dari ikan yang hidup di perairan hangat, ada makhluk aneh yang hidup di laut 
dalam. Area ubur-ubur lebih gelap dari sisa akuarium dan terasa seperti planetarium. 
Beberapa pasangan yang berhenti untuk mengambil foto menarik perhatiannya. 

Ubur-ubur bergerak dengan lesu di air. 

"Mereka imut," kata Tomoe, mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto juga. 

Ada beberapa yang terlihat seperti camilan , pikir Sakuta. 

"Yang itu seperti macaron," Tomoe menimpali, tampaknya berpikiran sama, "Senpai, ambil 
fotonya." 

Sakuta mengambil telepon dan meletakkan Tomoe dan ubur-ubur dalam bingkai. 

"Tidak seperti itu," dia mengoreksi, memandang pasangan yang bahu-membahu di sebelah 
tangki tetangga. Pacar itu memegang telepon dengan tangan terulur, mengambil foto 
mereka berdua. 

Mengakses keinginannya, Sakuta mendekati Tomoe, sedikit menyikatnya dan membuatnya 
melompat. Pandangan sekilas ke wajahnya menunjukkan kegugupannya. 

Sakuta membiarkan penutupnya terlepas. 

Mereka melihat gambar itu, dan seperti yang dia pikirkan, ekspresi Tomoe kaku. 

"Senpai, matamu terlihat mati." 

"Mereka sama seperti biasa." 

"Kalau begitu, kamu selalu sekarat," tawa Tomoe, sarafnya tampak tenang. 

Mereka melanjutkan sepanjang rute melalui gedung dan memperhatikan sekelompok besar 
orang berkumpul di satu area. Mereka berkumpul di sekitar tangki dengan reproduksi 
pantai berbatu di dalamnya, dan sekitar lima belas penguin Humboldt. 
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Itu tampak seperti sebuah pertunjukan yang baru saja terjadi ketika seorang petugas 
masuk melalui pintu masuk. 

"Ingin menonton?" Tanya Sakuta. 

"Ya." 

Petugas itu memberikan penjelasan singkat tentang karakteristik spesies penguin ini. 
Rupanya, pola pada perut masing-masing burung berbeda, dengan saudara kandung dan 
orang tua memiliki pola yang mirip satu sama lain. Dia mengambil salah satu dari mereka 
dan membawanya ke gelas. 

Penguin lain berkumpul di sekitar kakinya. Ketika dia bergerak ke kanan, mereka 
terhuyung-huyung setelahnya, dan ketika dia bergerak ke kiri, mereka terhuyung lagi. 

Kerumunan berdesak-desakan karena adorableness penguin. 

"Mereka imut, sangat imut," kata Tomoe, tak perlu dikatakan, matanya juga bersinar. 

Adegan menarik berikutnya adalah pertunjukan renang. Ketika Sakuta mulai bertanya-
tanya tentang bagaimana mereka melakukan itu, pelayan itu melemparkan beberapa ikan 
kecil ke dalam air sambil berteriak. 

Penguin secara bersamaan melompat masuk, memotong air seperti tirai peluru. Mereka 
tampak seperti terbang di atas air, sementara tidak bisa terbang di langit, rupanya, mereka 
terbang di bawah air. 

"Penguin itu ..." Tomoe memulai. 

"Hm?" 

Tomoe sedang melihat sudut area berbatu di mana ada seekor penguin tidur siang 
sementara yang lain semua berlarian mengejar ikan. 

"Dia agak sepertimu." 

"Kakiku tidak begitu pendek, kan?" 

"Itu karena dia hanya melakukan hal sendiri sementara semua orang tampil di acara itu." 

"Kalau begitu, maukah kamu menjadi yang kedua, melenting?" 

Kalau begitu, pemimpinnya adalah Kashiba Rena. Ikan itu sebagian besar dimakan oleh 
empat penguin tertentu. Tampaknya, masyarakat penguin juga hierarkis. 

"Tidak, aku akan ... yang mengikuti semua orang dari belakang," kata Tomoe pelan. 

"Bagian belakangnya juga besar." 
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"Aku serius di sini," protesnya, menutupi punggungnya ketika dia menatapnya. Bahkan 
akting itu sendiri agak mirip penguin. 

"Aku ingin tahu mengapa penguin itu tidak bersama orang lain." 

Penguin di sudut terbangun dari tidurnya dan menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi. 

"Dia akhirnya terjaga, pertunjukannya sudah berakhir," kata petugas, memperhatikannya, 
mengundang tawa dari para penonton. 

Terlepas dari ini, penguin baru saja kembali tidur, membuat penonton semakin tertawa. 

"Dia baik-baik saja ditertawakan oleh semua orang ... dia benar-benar sama sepertimu," 
kata Tomoe penuh kemenangan sambil tersenyum. 

Dengan demikian, pertunjukan penguin berakhir dengan tepuk tangan meriah. 

Kerumunan mulai bubar. 

Sakuta meninggalkan Tomoe di tangki segel dan pergi menuju toilet. Dia tidak pergi ke 
toilet namun dan berputar-putar melalui akuarium ke tempat dia melihat Rena, Hinako, 
dan Aya selama pertunjukan. 

Dia harus kembali ke dekat pintu masuk, jadi dia berjalan cepat untuk menemukan mereka 
di bawah bayangan pilar di toko suvenir, memperhatikan Tomoe ketika dia mengintip 
segel. 

"Lihat ikan langka?" Sakuta bertanya ketika dia mendekati mereka dari belakang. 

Hinako dan Aya keduanya terkejut, dan Rena berbalik untuk menatapnya dengan ekspresi 
tidak bersalah di wajahnya. 

"Kamu di sini juga, Senpai?" Dia menjawab dengan berani. 

"Sobat, siswi memiliki kehidupan yang santai." 

"Sedang sibuk." 

"Kamu tidak melihatnya." 

"Bagaimana denganmu? Haruskah kamu benar-benar meninggalkan Tomoe sendirian? " 

"Hei lihat!" Hinako menyela, mengenakan kacamata elegannya lagi, matanya memandang 
keluar dari balik mereka melewati pilar di Tomoe. 

Tidak melihat bahaya, Sakuta bergabung dengannya. 
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Tomoe sedang diajak bicara oleh dua pria. Mereka berdua memiliki rambut cokelat, dengan 
rantai digantung di pinggang dan sandal di kaki mereka. Mereka tampak seperti 
mengundang mereka untuk menonton pertunjukan lumba-lumba saat mereka memberi 
isyarat ke luar. 

"Mereka terlihat agak menakutkan," kata Hinako. Ketika Tomoe tampak melambaikan 
tangan di depan dadanya dengan negasi, salah satu dari mereka meraih pergelangan 
tangannya. Hinako memandang ke Rena untuk meminta nasihat, bertanya, "Apa yang harus 
kita lakukan?" 

Sakuta melewati sisinya dan meninggalkan bayangan, melangkah ke Tomoe. 

"Eh, aku mengalihkan pandangan darimu sebentar dan kamu kena?" Dia bertanya, dengan 
ringan menampar mahkota kepalanya sebelum menariknya dari laki-laki di bahunya. 

"Jadi, kamu punya pacar?" Pria itu berkata, sedikit kemarahan di matanya. 

"Kamu sudah terlalu lama, Senpai," Tomoe protes pelan. 

"Itu yang besar," katanya. Dia benar-benar pergi untuk alasan yang sama sekali berbeda, 
tapi itu harusnya banyak untuk mematikan duo berambut coklat itu. 

"Kamu benar-benar sesuatu, berbicara tentang omong kosong pada suatu kencan," datang 
jawaban cibiran dari salah satu dari mereka sebelum mereka berdua pergi. 

"Apakah mereka teman-temanmu juga punya naksir?" Sakuta bertanya pelan ketika 
mereka menyaksikan pasangan itu melangkah pergi. 

"Tidak mungkin," jawab Tomoe dengan volume yang sama. 

"Lalu turunkan langsung." 

"Aku akan, tapi ..." 

"Tapi apa?" 

"Mereka mengejutkanku ketika mereka baru saja mulai berbicara denganku entah dari 
mana." 

"Mengingat kamu , kamu harus terbiasa dengan itu dengan cepat." 

Lingkungan akan segera dibuka untuk musim pantai, dan akan ada seniman pickup di 
haluan. 

"Bagaimana apanya?" 

"Apakah kamu tidak melihat wajahmu?" 
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"Aku melihatnya setiap hari." 

Tomoe menatap bayangannya di kaca tangki. 

"Bagaimana menurutmu?" 

"... Itu bukan milikku," gumam Tomoe, menundukkan kepalanya. 

Sakuta dan Tomoe meninggalkan akuarium dan melangkah ke Jembatan Benten yang pergi 
ke Enoshima sendiri. Suara angin dan ombak melilit mereka dengan udara asin dari laut. 
Gelombangnya tidak terlalu tinggi, jadi rasanya Kamu bisa terus berjalan di permukaan. 

Tomoe mengalihkan pandangannya ke tanah dan tampak lesu, seperti sedang memikirkan 
sesuatu sejak mereka meninggalkan akuarium. 

"Apakah kamu menginginkan permainan yang tunduk atau sesuatu?" 

"Tidak." 

"Apakah kita seharusnya menjadi pasangan yang berdebat?" 

Perlahan Tomoe menutup jarak di antara mereka. Ketika dia tiba di sebelahnya, dia 
meletakkan tangannya di pegangan di sebelah mereka dan mendesah saat dia diwarnai 
merah oleh matahari terbenam yang datang melalui celah di awan. 

"Sudah kubilang aku datang dari Fukuoka, kan?" 

"Membanggakan kampung halamanmu?" 

"Tidak." 

"Apa itu?" Tanya Sakuta ketika dia berbalik, bersandar pada pagar di sebelahnya. 

"Aku tidak seperti ini sebelum sekolah menengah," dia berbicara ketika dia menatap laut, 
"ingin melihat foto?" 

"Tidak juga." 

"Ini," katanya, menyodorkan teleponnya di depan wajahnya sehingga dia akhirnya 
melihatnya bahkan jika dia tidak mau. 

Dalam foto itu, dia mengenakan seragam pelaut kuno, dan rok selutut yang tidak modis. 
Dan di atas semua itu, rambutnya ditarik menjadi dua kepang indah di kedua sisi 
kepalanya. 

"Ini ... pedesaan ." 

"Itu sebabnya aku tidak ingin menunjukkannya padamu." 
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"Bukankah kamu yang memaksanya di depan wajahku?" 

"Ayah ditugaskan kembali di tempat kerja jadi kami datang ke Tokyo." 

"Tapi ini kan Kanagawa." 

"Jangan memusingkan hal-hal kecil, ini Tokyo." 

"Yah, terserahlah." 

"Aku juga dalam kelompok di latar belakang di sekolah." 

"Hmmm." 

"Kupikir aku pasti akan diganggu di kota, dipanggil lumpuh dan tidak punya teman." 

"Yah, kurasa itu terjadi." 

"Jadi ketika aku tahu kita pindah ke sini pada bulan Januari ... Aku menggunakan tiga bulan 
sampai kita pergi untuk melakukan banyak penelitian," kata Tomoe, melilitkan jari ke 
rambutnya, "Aku mulai dengan makeup, lalu aku pergi ke sebuah penata rambut mewah 
dan mendapat gaya rambut baru ... Aku mulai menyalin majalah mode dengan pakaianku, 
berlatih aksenku ... dan Aku berakhir seperti ini. " 

"Apakah kamu tidak menyukainya?" 

"Eh?" 

"Apakah kamu tidak suka bagaimana kamu sekarang?" 

Tomoe menjadi perhatian pada pertanyaan itu, dan setelah beberapa saat menjawab 
seolah-olah menegaskan perasaannya sendiri: "... Ya, benar-benar." 

"Lalu apa yang kamu khawatirkan? Itu terlalu menyedihkan. " 

"A-apa maksudnya itu !?" 

"Apakah kamu melakukan hal remaja yang biasa dan terus tentang bagaimana ini 'bukan 
kamu yang sebenarnya'?" 

"Y-ya." 

"Jadi laaame." 

"Kamu jahat!" 

"Yah, semuanya baik-baik saja." 
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"Apa yang?" 

"Ini adalah Kamu. Apa pun yang Kamu sebelumnya, ini adalah Kamu sekarang. " 

"Kenapa kamu bisa mengatakan itu?" Tomoe mengarahkan tatapan curiga padanya. 

"Apa pun yang memulai, kau berusaha untuk berakhir seperti ini, kan?" 

"Y-ya ..." 

"Dan kamu suka bagaimana kamu sekarang?" 

"Ya." 

"Lalu, apa yang sedang kau bicarakan dengan 'ini bukan aku'?" 

Dia tidak menjawab. 

"... Jadi jangan khawatir tentang itu." 

"... Aku tidak suka itu." 

"Hah?" 

 

"Rasanya seperti kamu baru saja memainkanku." 

"Hey aku-" 

Saat Sakuta hendak mengeluh, perhatian Tomoe dialihkan ke teleponnya. 

"Ah, ini dari Rena-chan ..." 

Dia mengutak-atik layar, membuka pesan. 

"Apa itu?" 

"... 'Kamu terlihat sehat. Senpai sepertinya juga orang yang sangat baik. '" 

"Dia tidak perlu menambahkan yang 'mengejutkan'." 

"'Senpai mengatakan bahwa kamu tidak perlu menambahkan" mengejutkan "dan 
mengirim." 

"Jangan kirim itu." 

"Aku sudah punya ... Ah, balasan, dia bilang 'ya?'" 
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"Apakah dia?" 

Bergabung dalam percakapan para siswi sungguh melelahkan. 

"Ayo, kita akan ke Enoshima, kan?" 

"Ya ... ah, tunggu!" Tomoe memperhatikan sesuatu dan berlari ke pantai di sisi jembatan. 
Matahari mulai terbenam dan pantai berpenduduk jarang, salah satu dari mereka telah 
menarik perhatiannya, seorang gadis yang menilai pakaiannya, yang melihat ke bawah dan 
mencari sesuatu. Bahkan dari sini, mereka bisa melihat dia khawatir. "Itu Yoneyama-san." 

"Kamu kenal dia?" 

"Dia teman sekelasku, Yoneyama Nana-san." 

Sama seperti dia untuk memastikan mengetahui nama lengkapnya, pikir Sakuta, dia sendiri 
tidak mengingat hampir semua nama lengkap teman sekelasnya. 

Tomoe membelakangi Enoshima dan kembali ke jembatan, meninggalkan jalan dan sedikit 
terhuyung-huyung ke pantai. Pergi ke Enoshima sendirian tidak ada gunanya, jadi Sakuta 
mengikutinya. 

Ketika mereka mendekati tepi air, fitur Yoneyama Nana menjadi berbeda. Dia mengenakan 
kacamata hitam berbingkai dan rambutnya diikat menjadi dua tandan seperti anak sekolah 
menengah, menggantung ke dan kemudian dari depan bahunya. Roknya jatuh ke lututnya 
dan dia mengenakan kardigan biru tua di bagian atasnya. Dia kira-kira sama tingginya 
dengan Tomoe dan kelihatannya seperti seorang gadis pendiam pada pandangan pertama, 
yang cocok dengan perpustakaan. 

Dia tampak hampir menangis dan mondar-mandir di pasir. 

"Yoneyama-san!" Tomoe memanggil, membuat Nana membeku ketakutan. Ketika dia 
melihat Tomoe, dia menjadi terkejut lagi. 

"Apakah kamu melakukan sesuatu padanya? Dia sangat gugup, "gumam Sakuta pada 
Tomoe. 

"A-Aku tidak melakukan apa-apa!" Dia menjawab pada volume yang sama. 

"Koga-san ... A-dan lelaki yang kembali menjadi diinginkan." 

"Jadi itu benar-benar masalah dengan tahun pertama," kata Sakuta. Nana menatap matanya 
dan menunjukkan ketakutan yang lebih besar dari sebelumnya. 

"M-Maaf," dia meminta maaf. 
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"Bagaimana denganmu , Senpai, apa yang kamu lakukan?" Tomoe menyela, pada saat yang 
tepat. 

"Belum ada." 

"Jangan lakukan apa-apa juga," kata Tomoe, memberinya lirikan peringatan, "Yoneyama-
san, ada apa?" 

"Eh, tidak apa-apa," katanya, menyatukan dirinya dan berbicara dengan lembut. 

Tidak peduli apa yang dia katakan, dia pasti terlihat seperti ada yang salah. 

"Apakah kamu sedang mencari sesuatu?" Tomoe mengubah pertanyaan. 

"Y-ya," Nana mengangguk. 

Tampaknya tidak ada sesuatu yang terjadi di antara mereka, Nana hanya pemalu dan kaget 
ketika diajak bicara oleh Tomoe, yang tidak banyak dia bicarakan selama pelajaran. 
Kemudian dia bersama dengan Sakuta, yang memiliki beberapa rumor tidak 
menyenangkan yang beredar tentang dirinya, membuat mereka tampak lebih jauh. 

"Aku juga akan melihat. Apakah Kamu menjatuhkan sesuatu? " 

"T-tidak apa-apa, maksudku, kamu adalah bagian dari kelompok Kashiba-san." 

Sakuta berpikir itu adalah penolakan yang agak menarik. Tetapi pada saat yang sama, ia 
merasa bahwa kata-kata itu menunjukkan bagaimana kekuatan didistribusikan di kelas 
mereka. 

Ada perbedaan yang pasti antara Yoneyama Nana, yang tampak agak polos, dan Tomoe dan 
kelompoknya, yang tampaknya memancarkan fashion. Dia hampir ingin memberi tahu 
Nana tentang bagaimana Tomoe tampak lebih polos saat sekolah menengah, tetapi 
memutuskan untuk tidak dengan bagaimana dia baru saja membuat Tomoe menerima 
usahanya. 

"Tiga pasang mata lebih baik dari satu," katanya, mengarahkan matanya ke pasir, meskipun 
dia tidak tahu apa yang dia cari. 

"Lihat, Senpai mengatakan dia akan membantu juga." 

"B-benar ... ini adalah tali telepon." 

"Jenis apa?" 

"Ada ubur-ubur kecil, aku membelinya di akuarium." 

"Apa warnanya?" 
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"Kurasa transparan, tapi agak biru." 

"Apakah itu penting bagimu?" 

"Ya ... aku membelinya dengan yang cocok untuk temanku selama Golden Week." 

Kehilangan salah satu dari pasangan akan membuat orang merasa buruk. Dia akan 
mempertanyakan mengapa dia tidak bisa hanya membeli yang baru, tetapi itu tidak akan 
memiliki arti yang sama dengan yang dia beli dengan temannya ke Nana. 

"Apakah kamu yakin menjatuhkannya di sekitar sini?" Dia malah bertanya. 

"M-Maafkan aku, aku tidak tahu." 

"Kamu tidak perlu meminta maaf." Dia berkata ketika dia menjadi takut ketika mereka 
bertemu tatapan lagi, jadi Sakuta hanya melihat ke bawah lagi dan melambaikan 
tangannya, sedikit tertekan bahwa dia sangat takut padanya. 

"Senpai aneh, tapi dia tidak menakutkan," datang pujian Tomoe yang menyembunyikan 
tangan. Dari sudut pandangnya, Tomoe sendiri sangat aneh ... 

"B-benar," jawab Nana, menjaga jarak yang jelas antara dia dan Tomoe juga. 

Ada ketegangan aneh di udara ketika mereka mencari tanpa hasil selama sekitar setengah 
jam. Matahari telah terbenam dan semakin sulit untuk melihat. Hal-hal yang mencapai 
batas kelompok tiga yang tidak benar-benar cocok. 

Ketika Sakuta berpikir mereka mungkin harus berhenti, Sakuta melihat kilatan di tepi air. 

Di sana, berbaring di pasir basah, ada tali telepon ubur-ubur. 

"Itu dia," teriaknya tanpa sengaja. 

"Betulkah?" 

Tomoe dan Nana bergegas datang. 

Sakuta pergi untuk mengambilnya, tetapi gelombang berikutnya membuatnya ragu, dan 
sementara dia tidak bisa melihatnya, ada bayangan di air. 

"Ah, Koga-san," sebelum peringatan Nana selesai, Tomoe memasukkan tangannya ke laut. 
Pada saat berikutnya, gelombang besar yang mencurigakan menutupi Tomoe sepenuhnya 
di mana dia condong ke depan. 

Tomoe menjerit kaget dan kehilangan keseimbangan, jatuh ke belakang, basah kuyup. 

"Oi, kamu baik-baik saja?" 
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Menanggapi pertanyaan Sakuta, Tomoe berbalik sambil tersenyum. 

"Aku mendapatkannya," katanya, memegang tali, tidak tampak untuk menyadari bahwa ia 
bertanya setelah dia . 

"Apakah kamu baik-baik saja, Koga-san?" 

Dia tidak peduli bagaimana penampilanmu. Dia benar-benar basah ke tulang, blus putihnya 
menempel di kulitnya, menunjukkan pakaian dalam dan kulitnya. 

Sakuta melangkah ke air dengan sepatunya dan menarik Tomoe ke atas. Tomoe tersandung 
pasir dan berpegangan pada Sakuta. 

"Woah, turun, kau basah kuyup!" 

"Kamu seharusnya bahagia!" 

"Katamu, dengan eyeliner-mu yang luntur." 

"Wah, jangan lihat aku!" Teriak Tomoe, menyembunyikan wajahnya, tetapi ada tempat lain 
yang harus disembunyikannya. 

"Pakaian dalammu juga ikut, kau harus menyembunyikannya." 

"Ahhh, aku tidak punya cukup tangan!" 

"Aku bisa meminjamkanmu salah satu milikku jika kamu mau?" 

Tomoe berpikir sejenak. 

"Hei, itu jelas tidak akan terjadi!" 

Melihat mereka, Nana tertawa. 

Sehari setelah kencan Sakuta dengan Tomoe ... Juni tanggal tiga puluh, tiba tanpa gembar-
gembor. 

Mungkin berhari-hari tidak akan terulang lagi, mungkin Sindrom Adolescence yang 
menyebabkannya telah sembuh. 

Dengan hal-hal ini memenuhi pikirannya, Sakuta menuju ke sekolah, di mana ia tiba di 
stasiun Fujisawa Enoden bersama Tomoe. 

Dia tidak bisa begitu saja mengabaikannya di antara siswa lain dari sekolah mereka. 
Bagaimanapun, dia adalah 'lebih dari teman sekolahnya, kurang dari pacar'. Dia harus 
berbicara dengannya seperti itu. Jadi berpikir, dia memanggilnya. 

"Koga, mau naik bersama?" 
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"Ya," jawabnya dengan suara serak dengan anggukan. 

Dia menatap wajahnya yang cenderung, menyadari itu anehnya merah. 

"Kamu kedinginan, ya?" 

Dibasahi oleh laut kemarin mungkin adalah penyebabnya. Itu dan tidak bisa naik kereta, 
jadi berjalan sekitar tiga puluh kilometer ke Fujisawa sambil basah kuyup dan menetes. 

Mungkin musim panas, tapi itu terlalu lalai. 

"Aku benar-benar baik-baik saja," katanya, matanya kosong berbeda dengan kata-katanya. 
Dia bahkan tidak punya energi untuk menatap Sakuta, dan terus menatap ke bawah, 
sepertinya kesulitan untuk bernafas. 

"Kamu sama sekali tidak terlihat baik-baik saja," kata Sakuta, meletakkan tangannya di 
dahinya. Panas, terlalu panas. Cukup panas sehingga Sakuta akan sangat senang memiliki 
hari libur. Namun ketika kereta tiba, Tomoe tidak ragu untuk naik. 

Pertama-tama, dia mendudukkannya di kursi kosong. 

"Turun di halte berikutnya dan pulang," perintahnya. 

"Tidak mau," terdengar jawaban kekanak-kanakan. 

"Apakah kamu sangat menyukai sekolah?" 

"Jika aku punya hari libur, aku tidak akan bisa mengikuti percakapan." 

"Ini hanya sehari." 

"Hari itu fatal." 

Rupanya, dia tidak pernah bisa santai. 

"Tidur sampai kita sampai di sana kalau begitu, aku akan membangunkanmu." 

"Terima kasih," katanya jujur, sebelum santai dan menutup matanya. 

Sakuta berjalan dengan Tomoe ke sekolah, tetapi ketika dia tidak bisa mengganti sepatu, 
dia menyeretnya ke rumah sakit dan meminta perawat merawatnya. 

Tentu saja, dia mengabaikan 'Traitooor' parau saat dia pergi. 

Sakuta menyelinap keluar dari sekolah saat makan siang, berjalan ke toko terdekat dan 
buru-buru menyelesaikan belanja dan kembali sebelum seorang guru menyadari dia hilang, 
kemudian muncul di rumah sakit. 
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Rena, Hinako, dan Aya berkumpul di sekitar tempat tidur tempat Tomoe berbaring. Ketika 
ketiganya memperhatikan Sakuta masuk, mereka pergi, dengan instruksi menggoda agar 
mereka berdua menikmati diri mereka sendiri. 

Perawat itu juga absen, mungkin menjalankan tugas. 

"Merasa lebih baik?" Tanya Sakuta sambil duduk di bangku di samping tempat tidur. 

"Ya," jawab Tomoe pelan, tapi lebih keras dari pagi itu. 

"Mau beberapa jeruk kalengan?" Dia bertanya ketika dia menjatuhkan tas belanja di atas 
meja yang menempel di tempat tidur. 

"Itu melanggar peraturan untuk meninggalkan sekolah di siang hari." 

"Jika kamu tidak menginginkannya ..." katanya, mengambil kaleng jeruk dari tas. 

"Aku akan mengambilnya," dia bergegas, mencoba mengambil kaleng itu. 

"Tunggu sebentar." 

"Kenapa, mereka untukku, kan?" 

Sakuta mengeluarkan sekantong es serut. 

"Es?" Tanya Tomoe dengan bingung. 

Sakuta mengabaikan pertanyaannya dan menambahkan air ke dalam es, lalu memasukkan 
kaleng itu ke dalam campuran, mengubahnya sesering mungkin. 

"Senpai, apa yang kau lakukan?" 

Dia meniru metode pendinginan cepat yang pernah digunakan Rio. Setelah sekitar dua 
menit, dia mengeluarkan timah itu, membuka tutupnya dan meletakkannya di depan 
Tomoe kali ini. 

"Aku bisa memberi mereka makan jika kamu mau." 

"Sulit untuk makan seperti itu, jadi aku baik-baik saja." Dia menggunakan garpu yang 
disertakan dan mengambil seteguk. "Ah, benar-benar dingin!" 

Tomoe tersenyum bahagia. 

"Jangan lihat aku makan," katanya pada Sakuta sambil menatapnya dengan cermat. 

"Mengapa?" 

"Ini memalukan." 
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"Kamu apa?" 

Keraguan Sakuta semakin bertambah, tetapi mengganggu juniornya yang lemah tidak 
menarik baginya, jadi dia berdiri dan membuka jendela sedikit, membiarkan angin asin 
masuk ke ruangan ber-AC. 

"Ahhh, aroma laut," kata Tomoe, aroma alami angin laut rupanya membuatnya merasa 
lebih baik segera menutup matanya untuk sementara waktu. 

"Hei, Senpai?" Dia berkata setelah beberapa saat duduk seperti itu. 

"Hm?" Dia menjawab, membungkuk ke luar jendela. 

"Mengapa kamu mendengarkan permintaan konyolku?" 

"Apakah itu akan menjadi lebih dari teman sekolahmu, kurang dari pacarmu?" 

"Yang bagiku lebih dari teman sekolahku, kurang dari pacarku, ya." 

Sakuta menyaksikan banyak peselancar melintasi ombak laut oleh Shichirigahama. 

"Karena kamu bertanya dengan sungguh-sungguh." 

"Meskipun kamu hampir tidak mengenalku ?" 

"Kami teman-teman yang menendang bagian belakang, kan?" 

"Ya ampun, aku sedang serius," katanya, memandang dari balik bahunya dan dengan 
cemberut memegang garpu di mulutnya. 

"Tapi saat itu, kupikir kau gadis yang baik," desaknya. 

Dia mengira seorang cabul menyerang seorang gadis kecil dan menendang Sakuta sekuat 
yang dia bisa di bagian belakang. Itu adalah kesalahpahaman, tetapi tidak semua orang 
memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti itu, dan sikap Tomoe pada hal semacam 
itu ditunjukkan sekali lagi sehari sebelumnya ketika dia membantu mencari tali Yoneyama 
Nana. 

"Jadi kau membantuku?" 

"Yah, itu juga karena kamu imut." 

"Kau mengacaukan agaaaain." 

"Aku tidak tahu apakah aku akan melakukan hal yang sama jika kamu jelek, seperti itulah 
lelaki itu." 
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"... Tentu saja," kata Tomoe dengan suara pelan, dan Sakuta memutuskan bahwa dia tidak 
bisa mendengar. 

"Aku tidak begitu baik sehingga aku membantu semua orang." 

"Tapi sebagai gantinya, kamu baik untuk beberapa orang." 

"Yah ya, bahkan aku ingin beberapa orang berpikir aku setengah layak." 

"Hmmm." 

Tomoe tampaknya masih tidak sepenuhnya setuju, tetapi dia tampaknya tidak ingin terus 
berjalan. Dia selesai makan buah dan minum jus yang tersisa dalam sekali teguk. 

"Koga, apakah kamu memiliki orang yang kamu suka?" Sakuta bertanya. 

"Eh !?" Dia berteriak kaget pada pertanyaan yang tiba-tiba, "Ke-kenapa kamu menanyakan 
hal seperti itu?" 

"Aku baru saja menduga rumor tentang kamu berkencan denganku akan menyebabkan 
masalah jika kamu merindukan seseorang." 

"Aku tidak, jadi tidak apa-apa." 

"Ada yang tertarik denganmu?" 

"Tidak ada." 

"Hehhh, sia-sia." 

"Aku tidak punya waktu untuk hal-hal seperti itu. 

"Ya, kamu harus mengikuti video yang dikirim temanmu." 

"Aku tidak suka nadamu di sana." 

"Kurasa itu artinya kau sendiri yang meragukannya." 

"Maksudnya apa?" 

"Jika kamu baik-baik saja dengan keadaan, kamu tidak akan peduli tentang bagaimana aku 
mengatakannya." 

"... Aku akan," katanya setelah memikirkannya dalam diam selama beberapa saat, "Aku 
peduli bagaimana orang melihatku. Bahkan ketika Aku duduk di rumah sakit ini, Aku 
khawatir tentang apa yang dipikirkan semua orang di kelas. " 

"Kamu terlalu sadar diri." 
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"Kamu yang aneh, Senpai. Bagaimana Kamu bisa terus datang ke sekolah ketika semua 
orang memandang Kamu seperti orang aneh dan mengolok-olok Kamu? Bagaimana Kamu 
bisa terus maju? Kamu terlalu tidak sensitif. " 

"Sobat, kau mengajukan beberapa pertanyaan mengerikan. Tepat di wajahku juga. " 

"Eh, maaf." 

"Mereka tidak terluka, jadi tidak apa-apa." 

"Aku tidak menyesal," gumamnya, tatapannya tampak agak serius pada Sakuta, 
memintanya untuk menjawab dengan benar dengan matanya. 

Sakuta tidak tahan terhadap pandangan itu jadi hanya melihat ke luar lagi dan mulai 
berbicara, seolah-olah untuk dirinya sendiri. 

"Hanya karena aku tidak benar-benar hidup untuk disukai semua orang." 

"Aku ingin semua orang menyukaiku ... atau setidaknya, tidak membenciku." 

 

"Aku baik-baik saja hanya dengan satu orang. Selama satu orang itu membutuhkanku, Aku 
bisa terus maju. " 

Sakuta memecahkan segel pada kotak onigiri yang telah dibelinya sendiri, memasukkan 
nasi yang dibungkus nori ke dalam mulutnya, menikmati makan sambil menonton laut. Itu 
sendiri membuat memilih sekolah ini sepadan. 

"Bahkan jika seluruh dunia membencimu?" 

"Itu akan lebih baik, kan?" 

"Aku penasaran." 

"Yah, suatu hari kamu akan mendapatkannya, Koga," Sakuta mengakhiri pembicaraan 
sebelum itu semakin memalukan. 

"Kau memandang rendahku seperti itu menjengkelkan," cemberut Tomoe. Sakuta dengan 
ringan menertawakan ekspresinya, tetapi tawanya segera hilang, setelah menyadari 
mengapa dia memperlakukannya jauh lebih muda darinya. 

Pada hari pertama bekerja, dia menganggapnya sebagai junior yang ceroboh, tetapi 
berbicara dengannya seperti ini telah membuatnya sadar bahwa dia benar-benar 
memahami dan memahami dirinya, baik apa yang dia katakan, dan apa yang tidak . 
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Lebih tepatnya, Tomoe sangat fokus pada apa yang terjadi di sekitarnya sehingga dia tidak 
melewatkan apa pun. Sederhananya dia bisa membaca suasana dengan benar, sebaliknya, 
itu bisa menempatkan dia terlalu memperhatikan atmosfer. Kemudian, dia akan memilih 
bagaimana dia bertindak berdasarkan atmosfer itu. Itu sebabnya dia mulai memakai 
makeup, mengubah gaya rambutnya, dan menjadi lebih modis. 

Kebohongan tentang mereka berpacaran adalah hal yang sama. 

Melakukan hal ini, ia menghindari konflik dengan lingkungannya, bahkan dalam bentuk 
gesekan kecil, dan hidup dengan baik. Dia berusaha keras untuk tidak menyebabkan 
perselisihan, dan selalu memperhatikan sehingga dia tidak menyebabkan masalah. 

Itu adalah cara hidup yang Sakuta tidak akan pernah bisa tiru, itu pasti melelahkannya. 

"Senpai, kamu berpikir sesuatu yang kasar, bukan?" 

"Tidak terlalu." 

"Kamu pasti." 

"Jika ada, aku sedang memikirkan sesuatu yang sangat menyenangkan." 

"Apa maksudmu?" 

Sakuta mengabaikan pertanyaannya dan menjawab dengan yang lain. 

"Katakan, Koga, jika kamu akhirnya menyukai orang yang sama dengan temanmu Rena, apa 
yang akan kamu lakukan?" 

Dia bisa membayangkan jawabannya tanpa benar-benar mengajukan pertanyaan, alasan 
dia peduli adalah untuk membuatnya sadar. Ada gesekan dalam hubungan yang tidak bisa 
Kamu hindari dan lewati. Melakukan hal itu akan membuat gesekan itu membuat Kamu 
lelah. 

"Jika kita menyukai orang yang sama, aku tidak akan pernah memberitahu Rena-chan." 

"Bagaimana kalau kamu suka orang yang sama dengan temanmu Hinako? 

"Aku tidak akan mengatakannya." 

"Jika itu temanmu Aya?" 

"Aku tidak akan mengatakannya." 

"Jadi, kamu menyerah saja." 

"Aku pikir begitu." 
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"Itulah yang Aku pikir." 

"Jangan tanya," Yang terbaik adalah memutuskan untuk menyerah dan melakukannya 
selagi bisa. Ketika perasaan Kamu berada pada titik itu, itu tidak masalah, tetapi timbul 
masalah ketika perasaan yang tidak Kamu perhitungkan muncul di dalam gambar. Jawaban 
Tomoe sekarang tidak bisa dihindari, dan dia merasakan bahaya di dalamnya. 

"Ya, si kecil." 

"J-jangan perlakukan aku seperti anak kecil." 

"Itu keluar dengan garis-garis seperti itu yang membuatmu tampak seperti anak kecil, 
bukan? 

"Uggghhh ..." erangnya, sebelum melanjutkan, "Oh yeah, Senpai, itu mengingatkanku ..." 

"Hmm?" 

"Bagaimana akhirnya dengan Sakurajima-senpai?" 

"Aku sedang menunggu jawabannya." 

"Eh !? Dia belum menolakmu !? " 

"Jika lingkaran itu tidak terjadi, dia akan setuju untuk mulai berkencan." 

"Tidak mungkin!?" 

"Itu kebenaran." 

"Tidak, itu pasti bohong." 

"Kenapa kamu tidak mau-" 

"Maksudku, ini Sakurajima-senpai, kan? Aktris Sakurajima Mai! Yang itu, kan !? " 

"Ya." 

"Dan apakah dia mengatakan 'Aku mencintaimu'?" Tanya Tomoe dengan tatapan ragu. 

"Yah ... tidak." 

"Lihat, aku yakin kamu hanya membayangkannya." 

Itu adalah kebenaran bahwa Mai tidak pernah mengatakannya, dan itu juga kebenaran 
yang diinginkannya. Itu akan bagus untuk hubungan mereka juga. 
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Desakan Tomoe yang aneh untuk menunjukkannya membuatnya semakin sadar akan hal 
itu. Pada akhirnya, apakah Mai menyukainya, bulan pengakuan yang solid membuatnya 
tampak seperti dibuang, dan dia juga mengabaikan pengakuan terakhir, jadi agaknya dia 
setuju untuk membuatnya berhenti. Pikiran itu membawa sentuhan kegelisahan ke dada 
Sakuta. 

"Aku akan melakukan yang terbaik untuk membuatnya mengatakannya ketika aku 
mengaku selanjutnya." 

"Kamu pasti akan ditolak," kata Tomoe, masih tidak percaya. 

"Yah, pokoknya, istilah ini harus selesai dulu." 

Mereka menipu sekolah untuk istilah ini, jika mereka tidak mengatasinya, tidak ada masa 
depan yang cerah menunggu keduanya. 

"...Ya." 

Untungnya, Rena dan yang lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda memperhatikan 
kebohongan itu. Saat ini, sepertinya mereka bisa menyelesaikan tiga minggu berikutnya 
dengan baik. Satu hal yang tidak bisa diprediksi adalah tindakan Maesawa-senpai. 

Terlepas dari kebohongan mereka diketahui, jika Rena ingin mengetahui tentang 
pengakuannya, itu akan menjadi akhir. Mereka tidak bisa membiarkan Rena-chan 
mendengar tentang apa yang sebenarnya mereka tuju. 

Mereka tidak bisa melihat hal-hal dengan optimis lagi. 

Hari berikutnya adalah hari Selasa, dan menandai transisi kalender ke bulan Juli. Tomoe 
mengalami demam sehari sebelumnya dan menghabiskan sepanjang hari di rumah sakit, 
oleh karena itu, dia akhirnya mengakui dan telah mengambil hari libur. 

Namun, dia benar-benar kembali normal pada hari Rabu, dan ketika bel berbunyi untuk 
makan siang, dia tiba di ruang kelas Sakuta sambil memegang kaleng persik. 

Teman-teman sekelasnya mempertanyakan mengapa buah persik bisa. 

Mungkin itu ucapan terima kasih untuk jeruk pada hari Senin, tetapi Sakuta harus 
menggodanya. 

"Apakah itu seharusnya untuk bagian belakangmu yang berbentuk buah persik?" 

Segera, tangan Tomoe menutupi dirinya. 

"Jangan disesatkan," katanya sambil mengerucutkan bibir. 
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"Aku akan menikmati ini malam ini, menganggapnya milikmu," dia melanjutkan, membuat 
Tomoe merebutnya kembali. 

"B-bodoh!" Dia lari dari ruang kelas, wajahnya memerah karena malu. 

"Kurasa aku melangkah terlalu jauh," katanya, memutuskan untuk nyaris tidak melakukan 
apa pun di lain waktu. 

Dia bisa merasakan gadis-gadis memelototinya dalam cemoohan atas pelecehan 
seksualnya, dan anak-anak lelaki memelototinya dengan cemburu pada godaan itu. Tak 
satu pun dari mereka yang tampak terkejut melihat mereka bersama. 

Itu melambangkan era LTE, rumor tentang mereka berdua benar-benar meresap di 
sekolah. 

Tomoe belum bangkit kembali bahkan setelah sekolah. Mereka berada di shift yang sama, 
tetapi setiap kali mereka bertemu satu sama lain saat bekerja, dia akan menyembunyikan 
bagian belakangnya dan menatapnya seolah-olah mereka memiliki pertumpahan darah ... 

Sayangnya, bagaimanapun, dia tidak sedikit pun menakutkan. 

Pukul delapan malam itu, jamuan makan malam akhirnya menunjukkan tanda-tanda 
menenangkan, jumlah pelanggan yang datang berkurang, dan pesanan untuk pelanggan 
sudah ada di sana selesai. Bahkan memasak pun banyak dilakukan. 

Tomoe mendekati Sakuta ketika dia berdiri di kasir. 

"Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu." 

"Jika ini tentang kurangnya kelezatanku, aku sangat sadar." 

"Aku sudah menyerah padamu dengan itu." 

"Apa itu?" 

Tomoe menatap Sakuta dalam diam selama beberapa saat, sarafnya jelas. Pasti sesuatu 
yang penting yang akan dikatakannya. 

"Punggungku benar-benar tidak sebesar itu." 

Namun, meskipun sangat penting, itu adalah bagian belakangnya yang ingin dia bicarakan. 

"Ya ampun, sangat rendah hati!" Sakuta memproklamirkan sambil menepuk bahunya 
dengan tenang. 

"Ada apa dengan balasan itu !?" 

"Lebih percaya diri." 
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"Dalam apa!?" 

"Di bagian belakangmu yang bagus." 

"Aku bilang aku tidak punya!" 

"Sekarang, itu sama sekali tidak benar." 

"Baiklah kalau begitu! Aku tidak akan berbicara dengan Kamu. " 

Dia tampak dalam suasana hati yang sangat buruk kali ini saat dia berjalan dengan anggun. 

Namun, sesaat kemudian, dia mengambil pesanan yang mengandung alkohol, yang belum 
pernah dia tangani sebelumnya, jadi kembali dengan takut-takut. 

"Apa yang harus Aku lakukan tentang bir?" Dia bertanya dengan canggung saat dia gelisah. 

Sakuta pura-pura tidak mendengar ketika dia mengisi gelas di bar minuman. 

"Jangan abaikan aku," katanya, mengutak-atik celemeknya. 

Keheningan terus berkuasa. 

"T-tolong, katakan padaku," dia hampir menangis, "A-Aku punya kepercayaan diri di bagian 
belakangku." 

Mendengar ini, Sakuta akhirnya melihat ke sini. 

"Dan buah persik?" 

"B-baik! Aku akui saja, Aku memiliki bagian belakang berbentuk buah persik. " 

Dia benar-benar putus asa. 

"Begitu, kurasa aku harus memberitahumu." 

"Kamu pelit, Senpai." " 

Dengan Sakuta yang menggoda Tomoe seperti ini, mereka berdua bekerja sampai jam 
sembilan malam itu. Sakuta melihatnya di dekat rumahnya dan kemudian kembali ke 
rumahnya sendiri sekitar setengah masa lalu. 

Dia berganti tempat dengan Kaede, yang baru saja selesai mandi sendiri dan mencuci 
keringat hari itu. 

Begitu dia merasa segar, dia meninggalkan bak mandi dan setelah mengenakan celana 
dalamnya pergi ke lemari es dan menuang segelas minuman olahraga di lemari es sebelum 
menenggaknya dalam satu tegukan. Dingin di tubuhnya yang panas terasa menyenangkan. 
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Itu adalah minuman yang selalu disukainya, tetapi Mai telah mengiklankannya sehingga dia 
merasa harus mengevaluasi kembali bagaimana rasanya. Setiap kali dia meminumnya, dia 
ingat Mai. 

Berpikir tentang Mai, dia berada di Kagoshima merekam untuk sebuah drama TV minggu 
ini. Sudah jam sepuluh, tapi Sakuta berpikir dia mungkin masih merekam. Atau mungkin 
dia akan kembali ke hotel dan tidur sekarang, dia tidak bisa membayangkan banyak 
tentang dunia bisnis pertunjukan. 

Dia menuang segelas untuk dirinya sendiri dan meminumnya perlahan kali ini, dalam tiga 
tegukan. 

Dia mencuci gelas dan menaruhnya di papan pengering ketika telepon berdering. 

Dia mengambil handset saat dia mengeringkan tangannya di handuk. 

"Halo, ini Azusagawa." 

"Ini aku." 

Sakuta tahu siapa orang itu saat mereka menjawab. 

"Mai-san, ada apa?" 

"Kupikir kau ingin mendengar suaraku jadi aku menelepon." 

"Aku sebenarnya hanya memikirkanmu." 

"Aku harap kamu masih mengenakan pakaian dalammu," dia sepertinya langsung 
melompat untuk tidak mempercayai dia, "Aku mengerti bahwa kamu tidak dapat 
membantu hal semacam itu, tapi ..." 

Dia sepertinya sudah memutuskan bahwa dia melakukan tindakan. 

"Sebenarnya aku hanya mengenakan celana dalamku." 

"Hah? Kenapa hanya pakaian dalammu? " 

"Aku baru saja keluar dari kamar mandi." 

"Huh, anehnya normal," katanya, tampaknya tidak senang dengan itu? 

"Pada malam-malam di mana aku berbohong dan berbalik, aku mungkin meminta 
bantuanmu." 

"Benar benar, lakukan apa yang kamu suka," katanya. 

Dia mengira dia akan malu akan hal itu, tetapi dia baru saja melakukannya. 
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"Bagaimana keadaan disana?" Dia bertanya. 

"Yah, semuanya hampir sama seperti biasanya." 

"Apakah kencan dengan pacarmu yang imut itu menyenangkan?" 

"Yah, sedikit banyak." 

Mendapatkan reaksi baru dari Tomoe adalah hiburan yang menyenangkan. 

"Hmmm," terdengar ulangan Mai yang terdengar bosan. 

"Apakah ada cara yang tepat untuk menjawab itu?" 

"Lari dari rumahmu sekarang dan datang untuk menemuiku di Kagoshima?" 

"Lalu aku bisa memelukmu?" 

"Itu tidak terjadi," katanya, ketidaksenangannya memukul gendang telinganya. Rupanya, 
dia benar -- benar tidak mau. 

"Bagaimana denganmu? Apakah Kamu melakukan sesuatu selain syuting? " 

"Aku makan beruang kutub." 

"Kamu benar-benar seorang karnivora, ya?" 

"Itu hanya es serut." 

"Aku tahu itu benar-benar, ini adalah buah dengan kan, kan?" 

"Aku bosan," katanya dengan nada ratu. Royals sangat tidak masuk akal , pikir Sakuta. 

Tapi meski begitu, suaranya kencang, dan terdengar seperti dia bersuka cita dalam sesuatu. 
Dia mungkin senang bisa bertindak lagi. 

"Apakah kamu bersenang-senang di syuting?" 

"Aku," jawabnya jujur tanpa ragu sedikit pun, "apa yang kamu inginkan sebagai 
pekerjaan?" 

"Siswa biasanya tidak memikirkan karier mereka." 

"Itu sia-sia." 

"Yah, kurasa mungkin aku bisa menjadi Santa Claus." 

"Karena kamu akan mendapat libur tiga ratus enam puluh empat hari?" 
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"Kau menangkapku." 

"Jika kamu mengatakan hal-hal bodoh, kamu akan menjadi idiot. Pokoknya, malam. " 

"Ah, ya, selamat malam." 

Sakuta menunggu Mai menutup telepon sebelum meletakkan gagang telepon. 

Ketika akhir pekan tiba, Asosiasi Meteorologi Jepang mengumumkan akhir musim hujan 
untuk wilayah Kanto. Musim panas akhirnya tiba dan suhu hanya akan naik dari sini. 
Bahkan pantai tiba-tiba tumbuh lebih aktif, terlepas dari musim pantai baru mulai minggu 
depan. 

Sakuta telah melihat beberapa kelompok mahasiswa di sekitar untuk kunjungan terbang, 
dan pantai Shichirigahama melihat lebih banyak peselancar menikmati ombak. 

Kebohongan Sakuta dan Tomoe terus berlanjut bahkan selama musim biru cerah dari 
matahari dan laut saat mereka menjaga jarak dengan hati-hati di antara mereka seperti 
mereka baru saja mulai berkencan. 

Mereka tidak pergi keluar dari jalan mereka untuk menjadi mesra, dan hanya berjalan 
bersama ke sekolah jika mereka bertemu di jalan, dengan Tomoe memprioritaskan 
kehidupan sosialnya. 

Hubungan mereka sekarang dikenal di seluruh sekolah dan Sakuta sering meminta teman-
teman sekelasnya untuk memberinya tampang penasaran seakan mereka ingin 
menanyakan sesuatu padanya. 

Namun, terlepas dari keingintahuan yang jelas, tidak ada satu orang pun yang berani untuk 
maju dan bertanya kepadanya. Tentu saja, tidak satu pun dari mereka menganggap mereka 
sebagai 'kekasih palsu'. 

Jelas, tidak ada yang akan berpikir salah satu teman sekelas mereka akan bisa menipu 
semua orang seperti itu, dan tidak ada yang keluar dari jalan untuk mengkonfirmasi atau 
menyangkal rumor yang beredar. Itu hanya dilihat sebagai 'masalah orang lain'. Jujur, 
Sakuta bersyukur karena kurangnya perawatan yang tampaknya ditunjukkan orang. 
Mungkin karena itu, kekhawatirannya karena ketahuan tidak perlu. 

Ada sumber kegelisahan lain yang tinggal di dalam hatinya. Sepertinya ini terjadi karena 
Sindrom Adolescence pada bagian Tomoe, dan itu belum diselesaikan secara meyakinkan. 

Karena itu, dia memeriksa tanggal setiap pagi ketika dia bangun, dan itu menjadi 
kebiasaan. 

Sampai sekarang, satu hari belum terulang sejak tanggal dua puluh tujuh Juni, tetapi tidak 
tahu kapan itu terjadi berarti dia tidak bisa santai. Dan rasa gelisahnya belum mereda 
bahkan sekarang dengan tanggal 5 Juli, seminggu setelah mereka lolos dari pengulangan. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Sakuta menunggu sekolah selesai, dan kemudian mengunjungi laboratorium fisika. 

"Futaba, kamu di sana?" panggilnya sambil membuka pintu. 

 

Dia melihat mantel putihnya berjejer di dekat jendela, berbicara dengan seseorang di sisi 
lain. Orang itu mengenakan T-shirt dan celana pendek jogging. Itu Yuuma, dengan bola 
basket di tangan, mungkin dalam perjalanan ke kegiatan klub. 

Rio dan Yuuma sama-sama melihat ke arah pintu pada saat yang bersamaan pada saat 
kedatangannya. 

"Maaf mengganggu," katanya setelah memeriksa wajah mereka, lalu berbalik dan menutup 
pintu. 

Dia akan bertanya tentang Sindrom pubertas tetapi akan lebih baik untuk menunggu satu 
hari lagi sepertinya. 

Pintu kemudian meledak terbuka dari dalam, Rio yang luar biasa panik telah membukanya. 

"Apakah kamu idiot, Azusagawa !? Kamu, kan !? " 
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Dia terus mengoceh dengan suara kecil, sering melirik Yuuma. Yuuma sendiri memutar 
bola basket di jarinya. 

"Yah, aku lebih idiot daripada kamu." 

"Jangan beri aku bantuan seperti itu, Kunimi akan memperhatikan." 

"Jika dia memperhatikan sesuatu seperti itu, dia pasti sudah memperhatikan perasaanmu 
bertahun-tahun yang lalu." 

Bagaimanapun, ada kemungkinan yang cukup tinggi bahwa dia hanya berpura-pura tidak 
dia perhatikan. 

"Itu ... akan menjadi masalah." 

Rio bergumam dengan suara yang praktis hening, wajahnya langsung memerah. 

Itu terlalu jahat untuk terus menggodanya sekarang, jadi Sakuta memasuki ruang kelas. 

"Kami baru saja membicarakanmu," kata Yuuma ketika dia mendekati jendela. 

"Betapa kejamnya, menghinaku di belakangku." 

"Apakah kamu benar-benar berkencan dengan Koga-san?" Yuuma bertanya dengan lugas, 
mengabaikan lelucon Sakuta. 

"Aku." 

"Serius !?" 

"Yah, masih seperti percobaan." 

"Hmmm." 

Yuuma tampaknya tidak yakin, dan dia bisa merasakan keraguan dari Rio ketika dia tiba di 
tengah-tengah percakapan mereka. Dia punya ide mengapa Rio mau. Dia telah berbicara 
dengannya tentang Sindrom Adolescence dan mengatakan kepadanya bahwa Tomoe 
adalah Iblis Laplace sebelumnya. 

Meski begitu, dia tidak menanyainya lebih lanjut. 

"Yah, aku harus memberitahumu ini," katanya, memantulkan bola dari lantai, "ini tentang 
Koga-san." 

Sakuta tahu dia tidak ingin mengatakan itu. 

"Bagaimana dengan dia?" 
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"Ada beberapa rumor jahat yang beredar." 

"Seperti dia memiliki selera pria yang buruk?" 

Itu tampaknya mungkin, mengingat reputasi Sakuta di sekolah. Dia mungkin telah 
menariknya dengan tahun pertama, tetapi tahun kedua dan ketiga masih terjebak dalam 
rumor tentang rawat inap. Itu seperti stiker, begitu Kamu diberi label, maka bahkan 
merobek label itu masih akan meninggalkan jejak. 

"Orang-orang mengatakan dia mudah, pelacur, dan bahwa kamu akan melakukannya 
seperti kelinci." 

Suara Yuuma menjadi lebih tenang saat dia berbicara, mungkin karena pertimbangan 
untuk Rio. Menyadari itu, Rio tidak memaksakan dirinya ke dalam percakapan dan 
sepertinya dia sedang mendengarkan. 

"Persetan?" 

Itu adalah pertama kalinya Sakuta mendengar ini. 

"Aku melihatnya di obrolan grup tim," lanjut Yuuma, Sakuta sedikit banyak mengerti. 
"Kamu bertanya tentang Yousuke-senpai di tempat kerja, kan?" 

Ekspresi Yuuma serius ketika dia berbicara dengan gelap tentang sumber rumor itu. 

"Gadis-gadis juga membicarakannya di kelas kita," tambah Rio acuh tak acuh. 

Rupanya, ini sendiri adalah rumor lain yang menyelimuti sekolah. 

Sakuta mengira ini akan berakhir menjadi situasi menjengkelkan lain, tetapi tidak tahu 
harus berkata apa, dan meskipun dia tidak mau, dia mungkin harus memeriksa dengan 
Tomoe. 

"Setidaknya aku sudah memberitahumu," kata Yuuma. 

"Ya." 

Yuuma mengangkat tangan ketika dia pergi ke gym untuk kegiatan klubnya, Rio 
mengawasinya pergi. 

Sakuta tidak ingin menghalangi jalan sehingga berbalik, mengeluarkan pembakar bunsen 
dan menyalakannya, mengisi gelas kimia dan meletakkannya di atas pembakar. 

Jika rumor menyebar, ia harus melakukan sesuatu. 

"Azusagawa, apa yang kamu lakukan?" Tanya Rio, yang telah tiba di seberang meja 
sementara dia fokus. 
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"Untuk saat ini, kupikir aku akan minum kopi dan tenang." 

"Bukan itu maksudku, aku sedang berbicara tentang Sakurajima Mai." 

"Di mana bubuknya?" 

Tidak ada apa pun yang tampak serupa di laci di bawah meja. 

"Apakah itu seharusnya 'jangan tanya'?" Tanya Rio. Sakuta membuka laci di sebelah meja 
dan menemukan toples bubuk kopi. "Baiklah kalau begitu ... Untuk apa kamu datang ke 
sini?" 

"Belum ada hari yang diulang sejak itu, jadi aku bertanya-tanya apa itu semua." 

Air telah mendidih sehingga dia memadamkan kompor dan menjatuhkan bubuk kopi ke 
dalam gelas, perlahan-lahan sekarat cairan hitam transparan. 

"Lalu bukankah itu seperti yang kamu katakan sebelumnya?" 

"Hm?" 

"Tahun pertama yang kamu kencani adalah Iblis Laplace," Rio merujuk dengan miring 
padanya, jelas setelah menyadari kebenarannya, "Tahun pertama itu terus menggulung 
dadu sampai dia mendapatkan hasil yang diinginkannya." 

Rio melempar dadu ke seberang meja, mendarat di atas 5, lalu 4, lalu 2. 

"Jadi," lanjutnya, "karena dia puas sekarang, dia tidak perlu mengulanginya." 

Rio berhenti menggulung dadu saat mendarat di 1. 

"Tapi sepertinya dia tidak menyadarinya." 

"Jika dia melakukannya, dia akan menjadi iblis yang nyata." 

"Kamu bisa mengatakannya lagi." 

Sakuta menyeruput kopinya, mengernyitkan hidung karena rasa pahit. 

"Sepertinya kau ingin itu terjadi lagi," kata Rio santai, melepas kacamatanya. 

"Aku hanya ingin seseorang memberitahuku itu tidak akan terjadi lagi jika itu tidak 
terjadi." 

"Apakah kamu ingin mengulang sesuatu?" Rio bertanya, mengabaikan kata-katanya. Dia 
memulai percakapan hanya untuk menanyakan hal itu. 

"..." 
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"Aku mengerti, benar." 

"Apa kamu tidak berpikir ... 'bagaimana jika?'" 

"Apakah itu adikmu untukmu?" 

Bahkan ketika dia mencoba menghindari pertanyaan itu, Rio tidak menyerah, mungkin 
karena balas dendam karena menggodanya tentang Yuuma. 

"Ya, apakah ada masalah dengan itu?" 

"Tidak ada masalah dengan itu, aku hanya berpikir itu tidak seperti kamu." 

"Bukannya aku benar-benar ingin melakukannya." 

"Apa itu?" 

"Aku hanya ingin melakukan sesuatu tanpa harus berpikir 'bagaimana jika?'." 

"Aku mengerti, itu sama sepertimu." 

"Aku melakukan yang terbaik untuk memaksimalkan apa yang terjadi. Kembali ke masa 
lalu ... yang sepertinya semua kemungkinan berbeda akan mengganggu, dan membuat 
depresi. " 

Rio mengabaikannya dan mulai membuat kompor gas. 

Sakuta menjentikkan mati di meja, dan mendarat di 3. 

"Katakan, Futaba." 

Dia tampak agak kesal saat menyalakan api. Seperti dia bertanya apa yang ingin dia 
tanyakan, dan tidak peduli lagi. 

"Bisakah kamu memikirkan cara untuk menang melawan seseorang di klub olahraga yang 
lebih bugar darimu?" 

Rio berhenti bergerak dan hanya menatap terkejut sesaat, yang segera berubah menjadi 
ekspresi kaget sebelum akhirnya mendengus. 

"Itu bukan bidang keahlianku." 

"Aku pikir." 

Dia menyesuaikan aliran udara ke kompor gas, mengubah nyala api dari merah ke biru. 

"Tapi..." 
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"Hm?" 

"Manusia bukan monyet, mereka bisa menang karena mereka menggunakan kepala 
mereka, kan?" 

Itu benar-benar jawaban seperti dia. 
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Sepenuh Hati Untukmu 
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Ketika Sakuta pulang dari kerja, dia menemukan pesan menunggu di mesin penjawab. 

"Aku ingin tahu siapa orang itu," gumamnya pada dirinya sendiri, dengan asumsi ayah 
mereka ketika dia menekan tombol untuk memutar pesan. 

"Itu Sakurajima Mai. Aku baru saja meninggalkan Kagoshima dan berpikir aku akan 
memberitahumu. " 

Itu seseorang yang sama sekali tidak terduga. Nada formal Mai yang tidak normal adalah 
pengalaman yang sangat segar baginya. 

Dia memainkannya lagi. 

"Itu Sakurajima Mai. Aku baru saja meninggalkan Kagoshima dan berpikir aku akan 
memberitahumu, "suara Mai bergema dari mesin penjawab. 

"Tiga kali akan agak banyak, kurasa," dia menyadari, menghentikan dirinya dari bermain 
untuk ketiga kalinya. Sebagai gantinya, ia mengangkat handset dan memutar nomor ponsel 
Mai dari memori. Setelah tiga dering, panggilan tersambung. 

"Siapa ini?" 

"Ini aku." 

"Aku tahu. Aku telah menyimpan nomor rumahmu. Aku baru saja mau mandi. " 

Suaranya agak lelah karena dia hanya berbicara apa yang dia inginkan darinya. Sepertinya 
dia mencoba memberitahunya untuk tidak menelepon dengan waktu seperti itu. Hati 
seorang gadis adalah hal yang kompleks. 

"Jadi, kamu telanjang?" 

"Jika aku, aku tidak akan menjawab." 

"Mengapa?" 

"Itu akan mesum, berbicara dengan seorang anak laki-laki saat aku telanjang." 

Sakuta setuju sekarang bahwa dia menyebutkannya, dia tidak ingin dia menjadi bebas 
seperti itu. 

"Jadi, apa yang kamu inginkan?" 

Kalimatnya yang pendek sepertinya membuat pria itu bergegas agar dia bisa mandi. 

"Selamat datang kembali, Mai-san." 

Dia mendengar napas agak bingung dari ujung telepon. 
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"Apakah itu?" 

"Aku ingin mendengar sesuatu yang lain," kata Sakuta. 

"Aku tidak akan pergi 'aku pulang' untukmu." Rupanya, mengatakan itu tidak masuk akal. 
Itu berlaku untuk Sakuta, tetapi tidak untuk Mai sepertinya. Saat dia mempertimbangkan 
itu, Mai selesai dengan "Sampai jumpa." Dan kemudian menutup telepon. 

Menelepon kembali hanya akan berakhir dengan dia tidak menjawab, jadi Sakuta dengan 
patuh mengembalikan handset ke dudukan. Dia bisa mengetahui bahwa dia tiba di rumah 
dengan selamat, jadi itu sudah memenuhi tujuannya. 

Hari berikutnya adalah hari Senin, dan mereka memulai minggu dengan Juli ketujuh, 
Tanabata. Hari itu sendiri tiba tanpa awan di langit. 

Sakuta menyalakan TV saat dia sarapan. 

"Dengan keadaan seperti sekarang ini, Orihime dan Hikoboshi seharusnya dapat bertemu 
dengan aman Tanabata ini," kata lelaki di layar dengan cerdik, dengan nada presenter TV 
sarapan biasa. 

Sebagai lanjutan dari itu, laporan cuaca sendiri memiliki peramal yang memberitahu 
pemirsa bahwa suhu sudah lebih dari tiga puluh derajat di seluruh county dengan senyum 
di wajahnya. Mendengar itu saja melemahkan motivasi Sakuta. 

Dia akan bolos sekolah jika dia bisa, tetapi dia punya alasan dia harus masuk. Dan di atas 
itu, ujian akhir semester dimulai hari ini. 

Menunggu Sakuta begitu dia melawan panas dan membuatnya ke sekolah adalah 
matematika dan ujian bahasa Inggris. Dia mengisi semua jawaban dalam ujian matematika, 
tetapi tidak bisa mengikuti mendengarkan dalam bahasa Inggris sama sekali. Dia 
memutuskan pada dirinya sendiri bahwa dia akan menemukan pekerjaan yang tidak 
membutuhkan bahasa Inggris untuk kariernya. Mungkin menjadi Santa Claus tidak 
mungkin. 

Jalan pendek ke stasiun itu penuh sesak dengan siswa SMA Minegahara. Itu sebenarnya 
lebih ramai dari biasanya karena ujian berarti tidak ada siswa yang menginap untuk 
kegiatan klub. 

Segera setelah dia pergi melalui gerbang, Sakuta melihat sosok yang dikenalnya. Itu Tomoe, 
ranselnya dengan tali memanjang sehingga tas utama menyembunyikan bagian 
belakangnya. 

Tatapannya tertunduk dan dia tampak agak tidak nyaman ketika dia berjalan dengan 
bahunya membungkuk. Sahabat Rena, Hinako, dan Aya yang biasa berjalan dan tertawa 
sekitar sepuluh meter di depan. 
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Perilakunya tidak membuatnya tampak seperti dia baru saja sedikit terlambat dan akan 
menyusul mereka, ketiganya tampaknya berpura-pura tidak memperhatikannya bahkan 
ketika tahu dia ada di sana, menjaga jarak yang disengaja darinya. 

Segera, peringatan Yuuma dari Jumat muncul di benakku. 

Setelah memberi tahu Sakuta bahwa ada rumor yang beredar, Yuuma mengatakan: 

"Orang-orang mengatakan dia mudah, pelacur, dan bahwa kamu akan melakukannya seperti 
kelinci." 

Platform kecil di Stasiun Shichirigahama dipenuhi dengan siswa Minegahara. 

Tomoe berdiri dengan nada meminta maaf di ujung sisi terikat Fujisawa. Para siswa di 
sekelilingnya menjaga jarak, sepertinya membuat dinding yang tak terlihat di antara 
mereka. Meskipun berada dalam suasana yang sebenarnya sama, suasana terpisah 
sepertinya menyelimutinya. 

Sakuta memasuki area tertutup dan bergerak di sebelah Tomoe, mengabaikan tatapan 
siswa lain sebelum dengan ringan menusuk kepalanya. 

"Jangan terlihat murung." 

"Senpai ..." katanya, menatapnya, sebelum menjadi terlalu sadar akan pandangan semua 
orang di sekitar mereka dan melihat kembali ke bawah lagi. 

Sakuta bergabung dengannya berarti orang-orang yang memandangnya lebih terbuka. Itu 
bukan untuk mengatakan bahwa mereka langsung menatap, mereka hanya melirik untuk 
mencoba dan menilai apakah rumor itu benar. Ada yang tersenyum mencemooh mereka, 
ada yang menghibur diri dengan rumor, dan yang lain hanya memandang rendah mereka. 

Ini sudah merupakan kejadian sehari-hari untuk Sakuta, jadi dia tidak terlalu 
memikirkannya, tapi Tomoe tampaknya berusaha meringkuk di sampingnya dan 
bersembunyi. 

Menatap wajahnya, dia bisa melihat dia ingin berada di mana saja tetapi di sana, 
membuatnya mengerti dia ingin melarikan diri ke tingkat yang menyakitkan. Matanya yang 
gelisah sepertinya menangis setiap saat. 

Ini adalah hal yang paling buruk dihadapi Tomoe, sehingga dia tidak berakhir dalam situasi 
seperti ini sehingga dia dengan panik membaca suasana kelompok mana pun dia berada. 
Dia bahkan telah bertindak terlalu jauh dengan berpura-pura berkencan untuk 
menghindari tatapan memalukan itu. 

Seolah mendarat pukulan terakhir, tawa mengejek datang dari belakang. 

Tomoe gemetar ketakutan. 
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Dengan kemarahan yang membakar di dalam inti tubuhnya, Sakuta berbalik untuk melihat 
sekelompok tiga tahun ketiga. Rantai bergemerincing dari pinggang mereka, dengan 
Maesawa-senpai berdiri di tengah. 

Dia bertemu dengan mata Sakuta dan tersenyum paksa. 

"Tahun pertama benar-benar energik baru-baru ini," katanya kepada mereka berdua, 
memastikan siswa lain di sekitar bisa mendengar, pandangan mereka terpaku pada Sakuta. 

Itu adalah cara yang cukup malas untuk berkelahi, tapi itu sebenarnya membuat Sakuta 
lebih senang, jadi dia mendengus. Lagi pula, sopan untuk mengembalikan apa yang 
diberikan kepada Kamu. 

"Hah?" Ekspresi Maesawa-senpai tiba-tiba menjadi serius dan dia mengambil langkah, lalu 
sedetik ke arah Sakuta, menjulang di atasnya, "Apakah kamu hanya menertawakanku?" 

"Aku masih menertawakanmu, masalah?" 

"Kamu mengencingi !?" Dia meraung, meraih Sakuta di kerahnya. 

"Aku hanya mengolok-olokmu." 

Seseorang lebih jauh di atas platform mendengus. 

Pada saat berikutnya, pukulan kuat mendarat di wajah Sakuta dengan bunyi gedebuk, dan 
Sakuta terhuyung mundur dua atau tiga langkah. 

Dia mendengar teriakan, mungkin suara Tomoe. Visi Sakuta menjadi pucat, dan pipi kirinya 
mati rasa, kemudian setelah beberapa detik mulai berdenyut dengan rasa sakit yang tajam. 
Serangan itu lebih kuat dari yang diharapkan Sakuta, karena seseorang sekitar lima 
sentimeter lebih tinggi darinya dengan tubuh yang kencang dari bola basket. 

"Aduh ..." 

Kamu bisa mendengar pin drop di platform yang ramai. 

Maesawa-senpai menarik kembali untuk hit lain. 

"Senpai!" Teriak Tomoe, menempatkan dirinya di antara keduanya. 

"Idiot!" Teriak Sakuta, meraih ranselnya dan menariknya ke belakang, berganti posisi 
dengannya. 

Maesawa-senpai tampaknya terkejut dengan tindakannya, karena tinjunya masih 
terangkat, tetapi tidak bergerak. Para penonton terus menonton. 
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Pada awalnya, Sakuta hanya bermaksud untuk menyeringai dan menanggungnya, tetapi 
rasa sakit dari pipinya tidak berkurang, dan dia membiarkan dirinya jatuh ke dalam 
amarahnya. 

"Senpai ..." kata Tomoe khawatir, menarik lengan bajunya. Melihat kembali ke wajahnya 
yang berlinang, dibayar untuk kesempatan apa pun dari Sakuta hanya membiarkan itu 
terjadi. 

Sakuta mengambil langkah besar ke depan, mengangkat tinjunya. 

Maesawa-senpai segera mengangkat kedua tangannya ke dalam sebuah blok, 
meninggalkan kedua kakinya benar-benar terbuka, jadi Sakuta mendorong kakinya ke 
tulang keringnya yang tak berdaya. 

"Argh!" Datangi teriakannya, bercampur dengan rasa sakit dan keterkejutan saat dia 
berjongkok untuk memegangi kakinya, "Bung, itu kotor!" 

Dia menatap penuh kebencian. 

"Kembali padamu!" 

Kali ini, Sakuta menendang wajahnya kali ini, menggunakan telapak kakinya dalam dua 
tendangan kaki. 

Maesawa-senpai bahkan tidak bisa menghancurkan kejatuhannya dan jatuh kembali ke 
tanah. Saat dia memelototi Sakuta, wajahnya memerah karena malu, marah, dan terhina. 

Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, mereka hanya tampak kaget dengan situasi 
itu, dan tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Mereka semua sepertinya menunggu Sakuta 
berbicara. 

Dia tidak ingin mempermainkan harapan, tetapi Sakuta mengatakan apa yang menurutnya 
paling tidak ingin didengar Maesawa-senpai. 

"Payah sekali." 

Beberapa penonton mulai bergerak, membiarkan tawa yang tertahan. 

"Siapa yang!? Siapa!?" Dia berteriak. Rupanya, pikirannya tidak berfungsi langsung dari 
amarahnya, jadi bahkan ketika Sakuta menunggu, tidak ada lagi kata-kata yang keluar, dan 
mulut Maesawa-senpai hanya mengepak seperti ikan mas. 

Sebaliknya, kedua temannya mendekatinya. Sakuta mengabaikan itu dan berbicara kepada 
bocah di lantai. 

"Kamu harus mencuci muka." 
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"Hah?" 

"Aku menginjak kotoran anjing kemarin." 

Maesawa-senpai buru-buru menyeka wajahnya dan mengendus tangannya, memicu lebih 
banyak tawa. 

Dua lainnya yang baru saja akan mulai bertarung, Sakuta berhenti dan mundur, penghalang 
omong kosong yang tidak bisa ditembus. 

Melihat sekeliling, dia bisa melihat siswa mengutak-atik ponsel mereka, tweeting dan 
memposting tentang apa yang baru saja terjadi, dan mengirim pesan kepada teman-teman 
mereka yang tidak ada di sini. 

Rena menatapnya dengan heran, Hinako bergeser dengan gugup di sebelahnya, dan Aya 
berusaha menenangkannya. 

"J-jangan membuatku kesal!" Dia berteriak, akhirnya berdiri lagi. 

"Kaulah yang kesal. Jika Kamu tidak ingin diperlihatkan, jangan bertindak seperti orang 
bodoh. Kamu terlalu timpang. " 

"Jangan membuatku kesal!" 

"Kamu sudah mengatakan itu." 

Pusat-pusat pidatonya tampak kacau, karena dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, hanya 
mengulangi 'jangan membuatku kesal' seperti rekaman yang rusak. 

"Senpai, itu sudah cukup," kata Tomoe, setelah meraih bagian belakang seragamnya di 
beberapa titik. Dia memiliki ekspresi bermasalah dan tampak khawatir tentang Maesawa-
senpai, yang sekarang menerima pukulan terberat dari yang lain. Jika dia tidak menikmati 
sesuatu, dia juga tidak akan ingin membuat orang lain melakukannya. 

Meski begitu, Sakuta tidak mundur dan terus berbicara. 

"Tidak, izinkan aku mengatakan ini," katanya sebelum kembali untuk memelototi 
Maesawa-senpai dan praktis meludah: "Pergi seperti kelinci? Jangan buat aku tertawa, aku 
masih perawan. " 

Setelah selesai, dia mengambil tangan Tomoe dan menariknya dari stasiun, meningkatkan 
langkahnya dengan setiap langkah menjauh dari gedung, dan sebelum mereka menyadari, 
mereka berlari. 

Itu bukan karena mereka berpikir bahwa Maesawa-senpai akan mengejar mereka, itu 
hanya karena emosi mereka semakin tinggi, mereka tidak bisa membantu tetapi berlari 
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sendiri. Kebahagiaan membanjiri mereka, mereka tidak tahu mengapa mereka bahagia, 
tetapi hati mereka melompat pada situasi itu. 

"Senpai, itu terlalu banyak." 

 

"Kamu pikir aku peduli?" 

"Itu terlalu berlebihan," Tomoe tertawa ketika dia berlari. 

Suara ombak dan angin menenangkan hati mereka yang berdetak kencang, membersihkan 
semua tambalan gelap yang tersisa di dalam mereka pada saat yang sama. Itulah kekuatan 
pantai yang aneh. 

Sakuta dan Tomoe telah berlari dari stasiun dan sekarang berjalan ke barat di Pantai 
Shichirigahama, perlahan-lahan semakin dekat ke Enoshima di mana ia melayang di atas 
ombak. 

"Apakah kamu masuk juga?" Tomoe bertanya dari mana dia melepas sepatu dan kaus 
kakinya dan sedang bermain di air. Sakuta berjarak sekitar dua meter darinya, berjalan di 
sepanjang bagian terjauh yang dicapai ombak. 

"Dan siapa yang akan memegang sepatuku?" Dia bertanya pada gilirannya, setelah 
mengambil miliknya dari tempat dia meninggalkan mereka di pantai. 

Meskipun hari ini adalah hari kerja, ada orang aneh yang datang ke pantai. Keluarga 
dengan anak kecil, kelompok mahasiswa, dan pasangan dewasa berseru seru di antara 
ombak. Sepertinya cuaca pun memberkati kesempatan pertama untuk menggunakan 
pantai saat tawa cerah terdengar di sekitar mereka. 

"Senpai," Tomoe memulai. 

"Sudah kubilang, aku tidak akan masuk." 

"Bukan itu yang aku inginkan," katanya dengan cemberut. 

"Apa itu?" 

"Terima kasih." 

Sakuta tidak menjawab. 

"Kamu membuatku benar-benar bahagia sebelumnya," lanjutnya. 

"Sama-sama," jawab Sakuta tanpa emosi. Pipinya masih sakit, dan masih panas. 

"Kurasa aku mungkin mendapatkan apa yang kamu katakan sebelumnya." 
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"Hmm?" 

"Sesuatu seperti bahkan jika dunia adalah musuhmu, hanya memiliki satu orang yang 
membutuhkanmu adalah baik." 

"Hei, jangan pergi untuk 'suka', ingat itu dengan benar." 

"Rasanya aku benar-benar pacarmu, seperti kamu menghargai aku." 

Angin dan ombak membawa kebahagiaan Tomoe kepadanya. 

"Aku berjanji akan melakukan itu untuk semester ini." 

Awalnya itu menjadi 'lebih dari teman sekolahnya, kurang dari pacarnya', tetapi dia tidak 
berpikir ada cara dia bisa tampak kurang dari sekarang. 

"Seorang kekasih palsu biasanya tidak akan sejauh itu, mereka tidak akan terlalu peduli." 

"Aku seorang perfeksionis." 

"Apa, kau, ayolah." 

"Maksudnya apa?" 

"Kau bahkan tidak tahu?" 

Tomoe memandangnya, terkejut. 

"Aku akan memberitahumu," kali ini, dia tampak bangga, "itu berarti membosankan." 

"Aku tidak bermain bodoh ketika aku bilang aku perfeksionis," kata Sakuta sambil terus 
berjalan, "Koga?" 

"Hm?" 

"Terima kasih juga. Jika Kamu tidak melompat, Aku hanya akan ditumbuk, "Maesawa-
senpai dibangun dengan baik, jadi dua atau tiga pukulan lainnya akan berarti ia tidak bisa 
menyerang balik," hati-hati, Kamu bisa saja akhirnya terluka sangat parah. " 

"Aku hanya panik." 

"Itu karena kamu seorang siswa SMA," katanya, mengingat apa yang terjadi ketika mereka 
pertama kali bertemu, dengan dia berpikir dia cabul dan menendangnya tanpa ragu-ragu 
sejenak untuk menyelamatkan seorang gadis kecil. Dia tidak ragu bahwa rasa keadilan 
itulah yang mendefinisikannya. Ketika sampai pada itu, akting lebih penting daripada 
berpikir, dan dia melakukannya dengan hati yang murni dan keinginan untuk membantu. 
Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan siapa pun, orang biasanya menangkap ketika 
sesuatu terjadi. "Juga, aku minta maaf." 
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"Untuk apa?" Tanya Tomoe dari sisinya, menatapnya dengan bertanya. 

"Aku memperlakukan naksir temanmu dengan buruk." 

"Apa yang kita lakukan?" Tanya Tomoe, berhenti dan wajahnya jatuh. 

Ombak menerpa kakinya. 

"Yah, memikirkannya tidak akan membantu." 

"Itu salahmu! Ayo dan bantu. " 

"Aku malah minta maaf." 

"Kau sangat tidak bertanggung jawab-" dia mulai dengan cemberut sebelum terkejut dan 
menarik teleponnya dari sakunya ketika dia mendapat pesan, "Ah, itu dari Rena-chan ..." 

Ekspresinya menjadi tegang ketika dia melihat layar. 

"Apa katanya?" 

"'Maaf, itu baru saja terjadi.'" 

"Hanya, ya." Dia tidak bisa menahan tawa. 

"'Aku jatuh cinta dengan Maesawa-senpai.'" 

"Sangat mengerikan. Yah, jika sedikit omong kosong di wajahnya sudah cukup, kurasa tidak 
terlalu naksir. " 

Orang-orang hanya melihat apa yang ditunjukkan orang, jika Kamu benar-benar mencintai 
seseorang, tidak masalah jika mereka menunjukkan sesuatu yang tidak sedap dipandang 
untuk sesaat. Karena bahkan dengan ketidaklihatan itu, mereka tetaplah mereka. 

"'Semua orang merevisi, ingin datang?'" 

Rupanya, dia senang berdamai setelah kesalahpahaman diselesaikan. Tomoe mengirim 
balasan, kemudian ekspresinya menjadi senyum setelah beberapa pesan di antara mereka. 

Namun, bahkan begitu dia meletakkan telepon, dia tidak menunjukkan tanda-tanda 
meninggalkan laut. 

"Kamu tidak akan pergi?" 

"Aku mengirim bahwa Kamu membantu Aku belajar hari ini." 

"Lalu?" 
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Tomoe menunjukkan layar ke Sakuta. Alih-alih pesan yang sebenarnya, masing-masing dari 
tiga lainnya telah mengirim gambar menyeringai. 

"Ah, benar, Senpai?" 

"Hm?" 

"Ada yang ingin aku katakan," Tomoe memulai sebelum gelisah. 

"Butuh toilet?" 

"Tidak!" 

"Apa itu?" 

"A-aku ... um, aku belum melakukannya." 

"Dilakukan apa?" 

Sakuta tahu persis apa yang sedang dia bicarakan, tetapi pura-pura tidak tahu karena dia 
menikmati rasa malunya. Pada akhirnya, dia sepertinya tahu bagaimana menjelaskannya. 

Dia menghirup napas dalam-dalam. 

"Aku masih perawan!" Dia keluar dengan, menatapnya. 

Sakuta tidak bisa menahannya lagi dan tertawa. 

"J-jangan menertawakanku," keluh Tomoe, menendang air, menyiramkannya ke Sakuta, 
yang mengelak dengan rapi. 

"Jangan menghindar!" Dia memprotes. 

"Apakah kamu pikir aku percaya rumor itu?" 

"Aku tidak, tapi aku pikir itu akan mengerikan jika kamu melakukannya." 

"Maksudku, keluar dengan 'Aku masih perawan!' cukup berani, "kata Sakuta ketika mereka 
berjalan melewati pasangan lansia yang membawa anjing mereka. 

"J-jangan katakan dengan keras!" 

"Kaulah yang mengatakannya." 

"T-tapi ... aku ingin memastikan semuanya jelas." 

"Teriakan itu jelas di ingatanku. Yah, bukannya aku peduli soal itu. " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Tidak akan ada akhirnya, jadi Sakuta pergi darinya. 

"Ah, tunggu!" 

Tomoe berlari mengejarnya, memercik seperti yang dia lakukan. " 

Mereka berjalan sebentar, Tomoe di dalam air, Sakuta di atas pasir ... Mereka tidak berada 
lebih dekat dari jarak dua meter, atau lebih jauh dari jarak dua meter. 

"Bukankah kamu bilang kamu akan punya pacar?" Dia melemparkannya padanya dengan 
setengah tertawa. 

"Senpai, kau memintaku meskipun kau tahu itu bohong," katanya, menatapnya dengan 
marah. 

"Aku tidak akan berpikir itu aneh jika kamu melakukannya." 

"Semua orang mengatakan bahwa mereka punya pacar di sekolah menengah. Rena-chan, 
Hinako-chan, Aya-chan, semuanya. Hinako-chan masih bersama miliknya. " 

"Hmmm." 

"Aku tidak mengatakan itu? Semua orang hanya mengatakan bahwa aku pasti punya ... dan 
aku tidak ingin menyangkalnya, jadi begitulah akhirnya seperti ini ... " 

"Aku melihatmu." 

"Selain itu, jika aku bilang aku tidak akan pernah berkencan, kupikir kau akan mengolok-
olokku." 

"Apa-apaan yang kau lawan?" 

"Aku tidak tahu." 

Jika dia harus mengatakan, itu adalah penampilan sosialnya, apa yang diharapkan semua 
orang untuk melihatnya darinya. Tomoe berupaya setiap hari, upaya yang tidak terlalu ia 
pahami, untuk melindungi citra 'Koga Tomoe' bagi orang-orang. Dia berjuang untuk 
menciptakan 'diri' yang tidak bisa dibenci oleh siapa pun. Bertarung melawan sesuatu yang 
tak terlihat ... seperti atmosfer. 

"Katakan, Senpai?" Tomoe meliriknya sambil menendang ombak. 

"Hm?" Jawab Sakuta, berhati-hati di mana dia meletakkan kakinya seolah-olah pasir akan 
membuatnya tersandung. 

"Bagaimana Aku membalas Kamu untuk ini?" 
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Langkah kaki di sisinya berhenti. Sakuta mengambil dua langkah lagi, lalu yang ketiga, 
sebelum dia berbalik dan menatapnya. 

Tomoe sedang menunggu di sana dengan ekspresi serius. 

"Apa yang sedang kamu lakukan dengan penampilan serius seperti itu?" 

"Aku bertanya dengan serius." 

"Kamu tidak perlu membayar Aku kembali. Jepang sudah berhasil menembus liga grup. " 

Suatu hari, saat final dengan juara bertahan, mereka menang dengan ledakan sepakbola 
agresif selama empat tahun. 

Seperti yang dijanjikan, Tomoe telah mendukung mereka dari lubuk hatinya. Dia telah 
menunjukkan padanya suatu hari dia mengenakan seragam dengan matahari terbit yang 
dicat di wajahnya. 

"Tapi-" 

"Jika itu tidak cukup, maka keluarlah bersamaku akhir pekan ini." 

"Kemana?" 

"Aku dibayar, jadi aku ingin membelikan adikku pakaian, tapi aku tidak tahu tentang 
fashion." 

"Tentu..." 

Bahkan ketika dia setuju, Tomoe tampaknya tidak sepenuhnya senang dengan hal-hal, 
mungkin tidak berpikir itu cukup untuk membalasnya. 

"Baiklah, satu hal lagi?" 

"Apa?" 

Tomoe mencondongkan tubuh ke depan dengan bersemangat. 

"Setelah kita selesai dengan kebohongan ini, jadilah temanku." 

Mata Tomoe terbuka lebar karena terkejut atas permintaan yang tak terduga sebelum dia 
mulai tertawa, tetapi dengan ekspresi yang sedikit tidak senang. 

"Apakah kamu tidak mau?" 

"Ya, tapi juga tidak." 

"Maksudnya apa?" 
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Tomoe tampaknya khawatir tentang sesuatu, meletakkan tangan kanannya ke dadanya dan 
mengepal dan melepaskannya, tidak bisa tenang. 

"Kamu tidak harus tahu," 

"Tidak apa-apa, aku akan menjadi sahabatmu," katanya dengan senyum yang bersinar di 
bawah sinar matahari musim panas. 

"Tidak, kamu hanya perlu menjadi temanku." 

"Mengapa!?" 

Sakuta dan Tomoe telah berjalan sejauh dua stasiun seharga ketika mereka naik kereta di 
Stasiun Koshigoe. 

Sebelum mereka duduk, mereka memeriksa kereta. Sudah satu jam sejak konfrontasi 
dengan Maesawa-senpai sehingga hampir tidak ada penumpang yang mengenakan 
seragam Minegahara. Pada dasarnya semua orang dengan cepat kembali ke rumah untuk 
mempersiapkan ujian hari berikutnya. 

Wajah Tomoe santai. 

Mereka mengambil sepasang kursi kosong. Ada sekelompok mahasiswa di seberang 
mereka, bersorak saat kereta meliuk-liuk di antara rumah-rumah. 

"Ini luar biasa!" 

"Mereka sangat dekat, kita akan memukul mereka." 

"Ini novel yang lumayan." 

Sakuta berpikir sebaliknya mungkin ... dan kemudian matanya bertemu mata Tomoe, yang 
sepertinya memikirkan hal yang sama persis, membawa senyum ke kedua wajah mereka. 
Itu bukan hal baru, itu lebih dari perasaan nostalgia, bahasa mereka bingung. 

"Oh yeah, Koga, dari mana kamu ingin memulai?" Sakuta bertanya. 

"Eh? Kami benar-benar akan belajar? " 

"Jika tidak, kamu akan berbohong kepada temanmu." 

"... Apakah kamu pandai kimia?" Dia bertanya dengan penuh tanya. 

"Aku mungkin lebih baik darimu." 

"Itu agak memalukan." 

"Maksudnya apa?" 
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"Aku ingin mencari tahu apakah kamu sebenarnya." 

"Mau datang kalau begitu?" 

"Eh?" 

"Orang tuaku tidak di rumah." 

"Ehh !?" 

"Jangan berteriak di kereta." 

Penumpang lain memandangi mereka sebentar. 

"T-tapi, um, aku belum siap ... tapi, um, oke." 

Dia mulai panik, pindah ke gugup, dan kemudian malu sebelum akhirnya mengangguk dan 
setuju diam-diam. 

"Kau salah paham." 

"A-aku tidak. Jangan perlakukan aku seperti anak kecil. " 

"Hanya karena kau belum mulai menaiki tangga kedewasaan". 

Sakuta kemudian menghabiskan beberapa menit berikutnya menjelaskan sepuluh alasan 
bahwa ia tidak akan membantu Tomoe, satu per satu. Tomoe menghabiskan waktu dengan 
mendengarkan tanpa minat dan dengan sengaja berdiri di atas kaki Sakuta ketika mereka 
turun dari kereta. 

Sepuluh menit berjalan kaki dari stasiun membawa mereka ke rumah Sakuta begitu 
mereka naik lift ke lantai lima. 

"Aku Pulang," panggil Sakuta sambil membuka pintu. 

"Welc ..." Kaede memulai ketika dia menjulurkan kepalanya dari ruang tamu, tetapi 
kemudian dia memperhatikan bahwa Sakuta tidak sendirian dan bersembunyi di balik 
pintu, mengintip ke arah Tomoe seperti seekor binatang yang terpojok oleh predator. 
"Onii-chan, kamu membawa gadis lain ke rumah." 

"Ayo, ayo," katanya kepada Tomoe, mengabaikan apa yang terdengar seperti pernyataan 
yang agak kasar. 

"M-maaf mengganggu," kata Tomoe dengan busur sopan, melepas sepatunya dan kemudian 
mengikuti arah Sakuta ke kamarnya. 

Sakuta akan mengikutinya ketika Kaede meraih borgolnya. 
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"Apa?" Dia bertanya. 

"Jika kamu akan membawa pulang beberapa nyonya rumah, teleponlah dulu," Kaede 
membentak dan berbisik ke telinganya. 

"Kau salah paham, Kaede." 

Selain itu, Tomoe tidak benar-benar memiliki daya tarik seks untuk disebut nyonya rumah. 
Dia bahkan tidak merapikan rambutnya, dan dia hampir tidak mengenakan riasan. Lagi 
pula, bagaimana dengan membawa pulang? Dia pernah mendengar nyonya rumah tiba di 
kantor dengan seorang pelanggan, tetapi tidak pernah pulang dengan satu pun. 

"Berapa kamu membayarnya?" 

"Namanya Koga Tomoe, dia di tahun di bawahku di sekolah." 

"Jika kamu menginginkan seseorang yang lebih muda, kamu memiliki aku!" 

"Apa sebenarnya artinya itu?" 

"Aku akan memberi tahu Mai-san." 

Itu adalah masalah kecil, dia setuju dengan apa yang sedang terjadi, kurang lebih, tapi jelas, 
sebuah laporan akan membuat ratu tidak senang. 

"Kakakmu sedang belajar sekarang, jadi aku akan bicara denganmu nanti," katanya pada 
Kaede, mengelupas dan menutup pintu. 

"Silakan duduk," dia kemudian berbicara kepada Tomoe, menawarkan bantal padanya. Dia 
diam-diam berlutut di seiza yang tepat, duduk di atas kakinya. Sakuta membuka meja yang 
bisa dilipat di depannya, "akan lebih baik jika kamu tidak duduk." 

"B-benar." Dengan berhati-hati agar roknya tidak naik, Tomoe menggerakkan kaki 
bawahnya terpisah dan duduk di antara mereka, kakinya membentuk huruf W di 
sekelilingnya. 

Sakuta duduk di seberangnya, lalu membuka buku bahasanya untuk ujian besok. Tomoe 
telah membuka buku kimia tetapi tampaknya tidak melihatnya. Sebagai gantinya, dia 
mengamati kamarnya, dia memerah ketika tatapannya mencapai tempat tidurnya, dan 
bahunya merosot ketika dia sampai di mejanya. 

Akhirnya: 

"Aku tidak bisa," teriaknya, membalik bukunya tertutup dan mendorongnya ke dalam 
tasnya, buru-buru mencoba untuk memikulnya, tetapi tidak berhasil mendapatkan 
lengannya melalui tali, "A-aku akan belajar dengan Rena-chan dan yang lain!" 
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Dia berderap keluar dari kamarnya saat dia mengobrol. 

"T-terima kasih sudah memilikinya!" Dia berteriak kembali ketika dia meledak dari pintu 
depan. 

"Oiii, Koga," panggil Sakuta, keluar dari pintu dengan satu sandal. 

Dia sudah di depan lift, dan bel berbunyi dengan kedatangannya. 

Setelah beberapa saat, pintu terbuka. Tomoe bergegas menuju lift, tetapi membeku, 
mulutnya terbuka. 

 

Ada seseorang di lift. 

"Ah," kata Sakuta ketika orang itu melangkah keluar. Mereka mengenakan seragam sekolah 
Minegahara. Dan terlepas dari panasnya musim panas, Mai mengenakan celana ketat hitam. 

Tomoe bertukar tempat dengan Mai. Mai sendiri memandangi Sakuta dan Tomoe, setengah 
dari pintu dan baru saja naik lift masing-masing, membandingkan mereka. 

Sepatunya klik di lantai keras saat dia berjalan menuju Sakuta. 

"Kamu terlihat seperti bersenang-senang sementara aku tidak di sini," katanya, mencubit 
hidung Sakuta dengan jari-jarinya yang ramping, "wajahnya merah padam, apa yang kamu 
lakukan?" 

Dia menatapnya dengan mencela. 

"Aku baru saja mengatakan kita harus belajar bersama." 

"Belajar apa ?" 

"Aku orang Jepang, Koga belajar kimia." 

"Hmmm," tampak semakin tidak senang, Mai mempererat genggamannya. 

Sakuta memutuskan dia harus mengganti topik pembicaraan secepat mungkin. 

"Mai-san ... apakah kamu membawa oleh-oleh?" Dia bertanya, melihat tas tergantung dari 
tangan yang lain. Dia masih tampak tidak bahagia, tetapi akhirnya melepaskan hidungnya. 

"Ya," katanya, mendorong tas ke arahnya. Melihat ke dalam, dia melihat itu diisi dengan 
katsuobushi yang terlihat bagus, pasta ikan goreng, dan 'custadon', kue yang memiliki krim 
puding di antara potongan-potongan spons. "Mereka masih terasa dingin." 
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"Terima kasih," katanya. Mai telah melakukan apa yang dia datangi dan kembali ke lift. 
"Mai-san, kamu tidak masuk?" 

"Jika aku melakukannya, itu akan seperti aku mencoba untuk bersaing dengan tahun 
pertama itu." 

Mai memberikan alasan yang tampaknya masuk akal dan tidak masuk akal, lalu pergi. 

Tidak ada gunanya berdiri di koridor, jadi dia kembali ke dalam, memanggil Kaede dan 
memutuskan untuk makan suvenir bersama. 

"Ini bagus," katanya. 

"Mereka." 

Selasa adalah hari kedua ujian. Sakuta telah dipanggil ke ruang guru, kemudian dibawa ke 
kantor penasihat bimbingan di sebelah dan diberi ujian untuk duduk sendiri. 

Dia bahkan tidak perlu bertanya mengapa, itu karena perkelahian di stasiun kereta, staf 
stasiun pasti telah menghubungi sekolah. 

"Mengaku selama semester tengah ... bertarung di putaran final, apakah kamu membenci 
ujian, Azusagawa?" 

"Aku pikir tidak memiliki ujian akan menyenangkan," jawab Sakuta. 

"Itu tidak akan pernah terjadi," kata gurunya, suaranya semakin keras saat dia 
memperingatkannya. Ada banyak penonton, jadi dia telah mendengar segalanya tentang 
pertarungan. Termasuk bahwa Maesawa-senpai telah memulainya. 

Meski begitu, guru menyuruhnya untuk berhati-hati. Apa yang seharusnya dia berhati-hati 
dalam situasi ini? Kotoran anjing di jalan? 

Menurut guru, Maesawa-senpai sebenarnya tidak hadir hari ini. 

Sakuta meninggalkan kamar ketika sekolah berakhir untuk menemukan Tomoe 
menunggunya. Dia tampak agak minta maaf, mungkin khawatir dia dipanggil ke kantor. 

"Lakukan dengan baik dalam ujianmu?" Tanya Sakuta. 

"Tidak juga," jawabnya dengan lesu, "aku bilang aku akan belajar dengan teman-temanku, 
tapi kami akhirnya mengobrol di restoran." 

Sakuta berangkat lebih dulu dan Tomoe bergegas menyusulnya. 

"Bagaimana denganmu, Senpai?" 

"Sempurna." 
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"Kamu melakukannya dengan baik?" 

"Sangat buruk." 

"Ah, kalau begitu, kamu seperti aku," kata Tomoe, tampak sedikit lebih bahagia 
menemukan seseorang yang serupa, bahkan jika itu tidak akan menaikkan nilainya sendiri, 
"Ah, ya, Senpai, dapatkan telepon." 

"Hah?" 

"Kamu tahu aku pergi entah dari mana kemarin? Yah, um ... Aku khawatir dengan apa yang 
kamu pikirkan tentang itu. " 

"Aku hanya mengira kamu adalah gadis yang tidak stabil secara emosional." 

Wajah Tomoe memerah ketika dia mendidih dengan amarah. 

"Kamu seharusnya mendukung!" Dia memelototinya dengan cemberut. "Kamu dipanggil 
oleh para guru jadi aku tidak bisa berbicara denganmu sebelumnya ... dan aku tidak bisa 
berkonsentrasi pada ujianku." 

"Jangan membuatnya terdengar seperti kesalahanku." 

Dia masih tampak tidak bahagia, cemberut dan menatapnya. 

"Tapi, um ... apakah begitu?" Tanya Tomoe, bahkan lebih pendiam. 

"Apa maksudmu?" 

"Apakah kamu memikirkan hal lain tentang kemarin?" 

"Aku tidak terlalu memikirkanmu." 

"Cara Kamu mengatakannya mengganggu Aku ... tapi Aku mengerti." 

Syukurlah Tomoe terhanyut ke mutters, tampak lega. Sakuta kemudian memperhatikan 
sesuatu di sekitar matanya. 

"Apakah kamu begadang belajar sepanjang malam?" 

Agak tragis jika dia melakukannya dan masih tidak melakukannya dengan baik. 

"Aku tidak, mengapa?" 

"Kau punya mata panda." 

"Tidak mungkin!" Dia mengambil cermin dan memeriksa. "Ahh, aku benar-benar 
melakukannya, harus memperbaikinya!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Dia segera bergegas ke toilet terdekat. 

Sakuta ditinggalkan sendirian dan hanya menggumamkan pikirannya pada dirinya sendiri. 

"Sepertinya tanda yang kamu dapat dari banyak menangis." 

Pada hari berikutnya, hari Rabu yang menandai titik tengah ujian, Sakuta dapat mengikuti 
ujian di kelasnya. 

Dia melihat Maesawa-senpai dalam perjalanan ke sekolah pagi itu, tampaknya pulih dari 
keterkejutan. Namun, ketika mereka bertemu tatapan, permusuhannya jelas, jadi dia 
mungkin tidak benar-benar memikirkan kembali pendiriannya. 

Suasana di kereta adalah yang terburuk, dengan kata-kata 'dog crap' digumamkan di 
sekitar tempat itu dan orang-orang menunjuk keduanya. Ada juga ungkapan 'teriakan 
perawan' yang berputar-putar, yang pastinya dimaksudkan untuk mengejek Sakuta, tapi itu 
tidak terlalu penting baginya. 

Bagaimanapun, itu adalah sejauh mana pengaruh acara tersebut. Dia akan berpikir bahwa 
keributan di atasnya akan sedikit lebih berlebihan, tetapi dengan ujian yang berlangsung, 
itu relatif dicadangkan, semua orang hanya khawatir tentang diri mereka sendiri. 

Satu hal yang sangat jelas, bagaimanapun, adalah seberapa jauh hubungan Sakuta dan 
Tomoe telah merasuki seluruh sekolah. Mereka tahu bahwa Sakuta dan Maesawa-senpai 
telah bertengkar, dan bahwa Sakuta telah melindungi Tomoe, yang jelas merupakan 
tindakan seorang pacar untuk pacarnya. Pahit itu 'lebih dari teman sekolah, kurang dari 
kekasih' tidak akan dipercaya sekarang. 

Hubungan mereka 'secara alami berantakan selama liburan' ... bahkan mungkin tidak lagi 
dipercaya. Mereka perlu alasan yang lebih konkret untuk putus. 

Ini adalah pikiran yang memenuhi pikiran Sakuta saat dia memandang ke laut, menunggu 
ujian berakhir. 

Cuaca buruk pada hari Kamis, dengan hujan deras berulang sepanjang hari. Bahkan ketika 
sore tiba, langit biru tidak muncul dengan sendirinya, dan pakaiannya terbaring di 
kamarnya, mengering. 

"Hei, lihat kertasmu!" Dia berada di kamarnya dengan handuk yang digantung, dan Mai 
juga ada karena suatu alasan. 

Dia makan dengan damai bersama Kaede, dan setelah dia selesai mencuci, dia tiba, dan 
memberi ultimatum bahwa dia akan membantunya belajar, sehingga membawa kita ke 
masa kini. 
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Ada meja lipat yang tersebar di tengah ruangan, dengan Mai dan Sakuta duduk di 
seberangnya, dan ketika Sakuta memandang ekspresinya dari sekitar empat puluh lima 
derajat di sekeliling meja darinya, dia bisa melihat ketidaksenangannya. 

"Mai-san, apakah kamu marah?" 

"Kenapa kamu bertanya?" 

"Karena kamu datang entah dari mana untuk membuatku belajar." 

"Besok kita akan ujian. Sudah kubilang aku akan membantu. Ayo yang satu, selesaikan yang 
ini, "kata Mai, menunjuk pada masalah fisika, sebuah pertanyaan tentang efek Doppler. 
"Kamu punya lima menit." 

Dia memiliki prinsip yang ketat. 

"Aku hanya tidak ingin gagal." 

"Sakuta, apakah kamu memikirkan jalan hidupmu?" 

"Aku ingin tetap menikah denganmu seumur hidup." 

Mai tanpa kata-kata mulai mengklik pensil mekaniknya. Dia tidak punya buku catatan, jadi 
dia mungkin merencanakan sesuatu selain menulis, seperti Menusuk Sakuta. Dia mungkin 
harus menyimpan lelucon di moderasi, dia memutuskan, untuk kesehatannya. 

"Kupikir aku akan kuliah," katanya. Ada dua syarat yang harus dia penuhi untuk itu, yang 
pertama hanya masalah akademis. Jika dia tidak bisa lulus ujian, dia tidak bisa pergi. Yang 
lainnya adalah situasi ekonomi rumah. Ayahnya secara tidak langsung mengatakan 
kepadanya bahwa universitas swasta mungkin sulit. "Bagaimana denganmu?" 

"Aku berencana pergi ke universitas." 

"Apakah kamu tidak akan fokus pada pekerjaanmu?" 

"Aku bisa melakukan keduanya. Lagipula aku punya sebelumnya. " Dia bahkan sekarang, 
sebenarnya. "Aku sedang berpikir untuk pergi ke suatu tempat di Yokohama." 

Apakah itu universitas nasional atau kota, masih akan sulit untuk masuk. 

"Yah, kau benar-benar brilian." 

Dia mendengar bahwa dia tidak pernah memiliki nilai '8' di rapornya. 

Mai meletakkan dagunya di tangannya dan menatap wajahnya. Dia bisa merasakan 
semacam niat darinya, jadi Sakuta membuang muka. 
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"Jangan memalingkan muka," dia memarahinya. "Kamu ingin kuliah di universitas yang 
sama denganku, kan?" 

Kata-kata Mai persis seperti yang dia harapkan. 

"Tidak juga." 

"Ya, benar?" Mai mengulangi sambil tersenyum, menunjuk ujung pensilnya ke arahnya. 

"Jika Aku bisa." 

"Kalau begitu, bukankah kamu harus belajar dengan benar?" 

Sakuta tetap diam. 

"Yang umum harus mengurangi beban orang tuamu, dan kamu bisa dengan mudah pergi ke 
Yokohama dari sini." 

Mai sepenuhnya benar, dan itu menghapus semua protesnya. Kampanye Musim Dingin 
telah gagal, dan tiba-tiba itu adalah Kampanye Musim Panas. 

"Tidak, hanya saja, yah." 

"Kenapa setengah hati?" 

"Ini hanya masalah akademisi," Sakuta mendapat nilai rata-rata, sempurna, rata-rata '6'. 

"Jadi, kamu hanya perlu belajar." 

"Aku menentangnya karena aku tidak ingin melakukan itu belajar." 

"Meskipun aku sudah mengatakan ini kepadamu?" 

"Tidak ada tentang 'sebanyak ini', aku masih belum mendengar apa yang kamu inginkan." 

Mendengar itu, Mai menegakkan tubuh dan berhenti menyandarkan kepalanya di 
tangannya dan menatap tajam ke arah Sakuta. 

"Jika aku berkata 'Aku ingin pergi ke universitas bersamamu', apakah kamu akan berusaha 
keras?" 

Pipi Mai sedikit memerah. Dia mungkin bertindak, tetapi kata-katanya seperti panah di hati 
Sakuta. 

"A-apa?" Dia bertanya pada tatapannya. 

"Aku benar-benar ingin menjatuhkanmu sekarang." 
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"Aku akan menusukmu." 

Sakuta mengangkat tangannya dengan menyerah sebelum melompat kembali ke lantai. 

"Hei, jangan malas," tegurnya. 

"Aku hanya tidak bisa termotivasi." 

"Bagaimana kalau aku bilang aku akan mengajarimu tentang pakaian gadis kelinci?" 

"Aku akan termotivasi dalam beberapa cara." 

Jantungnya berdebar kencang karena antisipasi apa yang mungkin akan dia ajarkan 
padanya. Meskipun begitu, dia pikir itu hanya lelucon. 

"Jika kamu akan belajar, aku akan memakainya." 

"Benarkah?"Sakuta menembak dengan tegak. Mai sudah membuka lemari pakaiannya dan 
mengeluarkan pakaian gadis kelinci dari tasnya. 

"Aku berubah, keluar," katanya, tampaknya serius. 

Ini adalah kesempatan terbaik yang bisa dia minta, dia tidak bisa membiarkan makanan 
sebelum dia sia-sia, jadi tinggalkan ruangan tanpa keluhan. 

"Jika kau mengintip, aku akan membunuhmu," dia memperingatkannya dengan muram, 
menutup pintu dari dalam. 

Sakuta mengikuti perintah Mai, menunggu tanpa bergerak di koridor. Mai berubah di 
kamarnya, dipisahkan oleh satu pintu. Dia benar-benar ingin hanya membuka pintu dengan 
acuh tak acuh, tetapi tetap mengendalikan keinginannya. 

Bahkan tanpa mengambil risiko seperti itu, dia akan bisa menikmati Mai dalam setelan 
kelinci jika dia hanya menunggu. Ketika dihadapkan dengan pilihan instan telanjangnya, 
atau waktu yang lama dalam pakaian itu ... Sakuta memilih yang telanjang, percaya itu 
menjadi pilihan yang tepat. 

Sementara dia menunggu, Kaede mengawasinya dengan bingung, tetapi dia berhasil 
mengalihkan perhatiannya dengan mengatakan bahwa Nasuno ingin makan. 

Setelah sekitar lima belas menit, suara Mai masuk melalui pintu. 

"Aku selesai." 

"Aku masuk," katanya, untuk berjaga-jaga. 

"Lanjutkan." 
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Dia sudah menunggu jawabannya, dan sekarang benar-benar membuka pintu. 

Mai sekali lagi duduk di belakang meja lipat dengan kakinya terentang di belakangnya. 

Triko hitam menempel di setiap lekuk tubuhnya. Kakinya yang ramping terbungkus 
stoking hitam. Ada dasi kupu-kupu di lehernya, manset putih melingkari pergelangan 
tangannya, dan sepasang telinga kelinci menempel di kepalanya. Sepatu hak tinggi yang 
menyertai pakaian itu ditempatkan ke samping karena mereka ada di dalam. 

Hanya Mai yang mengganti pakaiannya telah benar-benar mengubah suasana ruangan. 

"Ayo, duduk," kata Mai, telinga kelinci bergerak dengan kata-kata. 

Sakuta duduk di meja, kakinya menyentuh kaki Mai di bawah meja. Dia tidak bergerak 
sedikit pun, tampaknya membiarkan tingkat skinship ini. 

"Sekarang, belajar," katanya. 
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Seperti yang telah dia janjikan, Sakuta membuka buku catatannya dan melihat pertanyaan-
pertanyaan di buku teks. 

Namun, tanpa dia sadari, tatapannya tertuju pada Mai. Ke bahunya yang halus, telanjang, ke 
dadanya yang pucat, ke lembah lembut di antara payudaranya. Sosok jam pasirnya 
ditambah dengan kurva artistik di bagian belakang dan pahanya yang indah, dan dia ingin 
terus mencari selamanya. 

"Kamu sudah berhenti bekerja," kata Mai, mencubit hidungnya, "jangan lihat aku, lihat 
bukunya." 

Dia mengira dia akan marah, tapi sepertinya bukan itu masalahnya, dia sebenarnya tampak 
agak senang Sakuta fokus padanya. 

"Ada apa, Mai-san?" 

"Haruskah ada?" 

"Kamu sepertinya tidak terlalu marah." 

"Maksudnya apa?" 

"Apakah terjadi sesuatu?" 

"Tidak juga ... Aku hanya berpikir aku harus memberimu makanan begitu sering," gumam 
Mai ketika dia berbalik. 

"Apa katamu?" 

"Aku mengatakan bahwa aku tidak berpikir kamu akan bertarung untuk gadis itu." 

"Apakah kamu melihat itu pada hari Senin?" 

"Aku menangkap ujung ekornya. Ah, cuci sepatumu, oke? " 

"Aku berbohong tentang menginjak omong kosong." 

"Ah.Ya ampun, itu membosankan, "katanya dengan sangat tidak adil. Mencoba menjilat 
dengan ratu murung benar-benar sulit. Dia tidak sampai cemburu, tetapi hanya 
memperlakukan hal-hal yang tidak menghiburnya melelahkan. 

Mai membungkuk ke depan ke meja, menatap Sakuta, menekankan dadanya saat gerakan 
mendorongnya. 

"Hei, jangan lihat dadaku." 

"Jadi, kamu hanya ingin aku memperhatikanmu?" 
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"Aku akan memukulmu." 

"Tinggalkan wajahku," katanya, mengangkat penjaga yang bercanda ketika Mai meninju 
bahunya dengan ringan sebelum menghela nafas panjang. 

"Cepat dan dukung aku." 

Dia menuntut, tetapi bahkan itu cocok untuknya dan mengganggunya. 

"Apakah kamu punya rencana selama musim panas?" Dia bertanya. 

"Setengah dari itu aku akan bekerja, kamu?" 

"Sebagian besar bekerja, tapi aku ingin menghabiskan sisanya bersamamu, ini musim 
panas." 

"Kita tidak pergi ke pantai atau kolam renang." 

"Ehh." 

"Aku tidak bisa menahannya, aku kan aktris." 

Dia bukan hanya seorang aktris, dia adalah seorang aktris populer yang dikenal di seluruh 
negeri. Jika dia menunjukkan dirinya di pantai atau kolam renang dengan pakaian renang, 
daerah itu mungkin akan jatuh ke dalam kekacauan. 

"Pergi saja ke sana dengan pacarmu yang imut," Mai menikamnya dengan tidak tertarik. 

"Mai-san." 

"Apa?" 

"Aku cinta kamu." 

Tangannya melecut keluar untuk mencubit pipinya. 

"Owowowow!" 

"Jangan curang begitu berani, kamu pacar tahun pertama itu sekarang." 

"Ada kecantikan di depanku, jadi aku melakukannya secara tidak sengaja." 

"Jangan 'tidak sengaja' mengaku kepada orang-orang," katanya, tersenyum bahkan ketika 
nada suaranya memarahinya. Sepertinya dia dalam suasana hati yang lebih baik dan hanya 
menikmati bermain-main dengan Sakuta. "Ayo, belajar." 

"Ehhh." 
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"Aku tidak akan membiarkanmu tidur sampai kamu menjawab semua pertanyaan ini." 

Halaman yang dibuka buku Mai penuh dengan pertanyaan fisika. Itu adalah pertukaran 
yang agak keras untuk melihatnya seperti ini, tapi, sebuah janji adalah sebuah janji ... 

Sepulang sekolah pada hari Jumat, hari terakhir dari ujian lima hari, Sakuta pergi 
berbelanja dengan Tomoe seperti yang mereka sepakati. 

Mereka mengendarai JR Tokaido Line dari Stasiun Fujisawa selama sekitar dua puluh 
menit, tiba di Stasiun Yokohama ketika Sakuta mengamati wajah Tomoe sementara dia 
dengan sungguh-sungguh membaca majalah mode yang telah diambilnya dari ranselnya. 

Mereka menggunakan stasiun, selalu dalam konstruksi dalam beberapa cara, untuk beralih 
ke Jalur Negishi. Satu perhentian membawa mereka ke Sakuragicho. 

Menara tertinggi kedua yang baru dibangun di Jepang dan kincir raksasa menarik 
perhatian, semacam kota tepi laut yang berbeda dengan Shichirigahama. 

Mungkin itulah yang dipikirkan kebanyakan orang ketika mereka membayangkan 
Yokohama. Bahkan ketika mereka meninggalkan stasiun, mereka tidak dapat menikmati 
suasananya. 

"Senpai, kamu berasal dari Yokohama, kan? Atau itu juga rumor? " 

"Aku tinggal lebih jauh ke pedalaman, di mana kamu tidak bisa melihat laut sama sekali. 
Yokohama adalah kota besar. " 

Dia bertanya-tanya apakah dia mendengarkan atau tidak ... Tomoe telah mengambil 
teleponnya dan menggunakannya untuk mengambil foto jauh dari kincir ria. Itu mungkin 
bohong, tapi mereka pasangan sampai akhir semester, jadi dia berkonsentrasi membuat 
kenangan. 

Sakuta dan Tomoe pertama kali pergi ke toko besar sekitar tujuh atau delapan menit 
berjalan kaki dari stasiun. Itu adalah toko baru yang telah dibuka selama sekitar satu 
tahun, jadi tentu saja, semuanya agak bersih. 

Butuh kira-kira tiga puluh menit untuk menyelesaikan belanja yang akan mereka lakukan. 
Dengan anggaran yang disarankan Sakuta atau tujuh atau delapan ribu yen, Tomoe 
memilih satu set pakaian lengkap yang sepertinya cocok untuk Kaede. Mereka jelas terlihat 
modis, dan sangat murah. 

Dia memiliki beberapa kelonggaran yang tersisa di dompetnya, jadi dia harus mencari 
beberapa barang yang pantas untuk dikenakan di bawah pakaian. 

"Katakan, Koga?" 

"Apa?" 
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"Celana dalam apa yang kamu kenakan?" 

Keheningan memerintah selama beberapa saat. 

"Eh?" Dia berkata, mulutnya terbuka. 

"Apakah kamu tidak memakai apapun?" 

"Aku!Mereka tidak-tunggu, apa yang kau katakan padaku !? Apa yang kamu tanyakan!?" 

"Nah, aku hanya berpikir dia perlu pakaian dalam yang bisa digunakan untuk anak berusia 
lima belas tahun juga." 

"Dia bisa membelinya sendiri." 

"Ah, aku tidak mengatakan apa-apa tentang itu ketika kamu selesai, tetapi Kaede adalah 
seorang gadis yang lebih menyukai rumah daripada orang lain." 

"Gadis yang menyukai rumah?" Tanya Tomoe dengan bingung. 

"Dia tertutup, dia diintimidasi di sekolah menengah." 

"Eh, bagaimana dengan ibumu?" 

"Banyak hal dengan Kaede membebani dia, dan kita tidak hidup bersama lagi. Ayah kami 
merawatnya. " 

Tomoe menatap wajahnya dalam diam. 

"Aku akhirnya mengerti." 

"Dapatkan apa?" 

"Kenapa kamu membantuku." 

"Sobat, kau luar biasa membaca suasana." 

Tidak ada gunanya menyangkalnya sekarang, jadi Sakuta mengakuinya dengan mudah. 

"Kamu juga, orang-orang berpikir kamu tidak bisa dan mengecualikanmu karena itu ... tapi 
kamu bisa, kamu tidak ." 

"Apakah begitu?" 

"Ya," kata Tomoe, tertawa dan bergerak ke kiri. "Tunggu di sana sebentar." 

"Mengapa." 
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"I-itu tidak masalah! Jangan bergerak! " Tomoe memberitahunya sebelum menuju 
eskalator terdekat. 

Setelah sekitar sepuluh menit, dia kembali memegang kantong plastik biru buram. 

"Sini." 

Sakuta mengambil tas itu dan pergi untuk melihat ke dalam. 

"Wah, jangan melihat!" 

"Mengapa?" 

"K-karena mereka sama dengan yang kupakai sekarang." 

Dia bergeser, memegang roknya ke bawah. Sakuta melihat di antara dia dan tas. 

"Aku ingin terlihat lebih sekarang," katanya, akan melihat lagi. 

"Tidak!Kamu tidak bisa! Ya ampun, Senpai, kamu akan membuat Sakurajima-senpai 
membencimu jika kamu mengatakan hal-hal mesum seperti itu. " 

"Hah?" Mengapa dia membesarkan Mai, dia bertanya-tanya. 

"Kau punya aktris terkenal nasional untuk menyukaimu, kau akan menyesalinya." 

"Kupikir kau yakin aku salah paham?" 

Lebih tepatnya, dia bertanya apakah Mai sendiri pernah mengatakannya ketika dia berada 
di rumah sakit dengan flu. 

"Tapi kemudian aku melihatnya datang ke rumahmu." 

"Oh ya, ketika dia membawa oleh-oleh." 

Mereka bertemu ketika Tomoe datang untuk belajar. 

"Aku akan membantumu agar semuanya berjalan baik dengannya." 

"Dan siapa yang salah kalau kita tidak berkencan?" 

"Ugh ... Y-yah, aku akan mendukungmu." 

"Tentu yakin, terima kasih, aku menghargai perasaannya ... Yah, apa yang kita lakukan 
sekarang, adakah yang ingin kamu beli?" 
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"Eh? Ah, ya, bisakah aku mencari satu hal saja? " 

Sakuta naik ke lantai bersama Tomoe ke area yang cerah dan penuh warna. Ada pakaian 
renang yang dijual, banyak gaya dan warna yang berbeda berbaris di rak. 

"Aku berjanji akan pergi ke pantai bersama Rena-chan dan yang lainnya. Aku hanya punya 
baju renang sekolahku ... Aku ingin tahu apa yang akan dikenakan semua orang. " 

"Tidak bisakah kamu mengenakan yang SMP saja?" 

"Kenapa aku kembali ke sana? Ah, bagaimana dengan yang ini? " 

Tomoe memegang bikini pink berenda yang agak malu-malu di depannya. 

"Menatap sejumlah padding tidak membuatku senang." 

"Aku tidak memakainya untuk menunjukkan padamu." 

"Untuk baju renang semacam itu," Sakuta memulai, awalnya bermaksud mengarahkan 
pandangannya ke peragawati yang diberkahi dengan baik, tetapi melihat seorang wanita 
pirang cantik yang akan lebih persuasif. Dia adalah wanita asing yang glamor yang hanya 
akan mencuri nafasmu sekilas. 

Dia memiliki mata biru jernih dan bibir erotis yang montok. Kamu bisa tahu bahwa dia 
sangat diberkahi bahkan melalui pakaiannya, dan pinggangnya ditarik ketat. Dia mungkin 
setinggi Mai, tinggi untuk seorang wanita. Wanita itu tampak berusia awal hingga 
pertengahan dua puluhan. Dia berada di sudut area pakaian renang berbicara dengan 
seorang wanita langsing dengan rambut hitam panjang dalam bahasa Jepang yang lancar, 
dengan riang meminta pendapat tentang berbagai pakaian renang. 

Tidak, melihat lebih dekat orang kedua bukanlah seorang wanita, mereka adalah seorang 
pria dengan fitur halus, lebih dekat dengan 'halus' daripada hanya 'tampan'. Dia terlihat 
seusia dengan wanita itu. 

Bukan hanya Sakuta dan Tomoe mengawasi mereka, seluruh toko tampaknya tertarik pada 
pasangan internasional. 

"Bagaimana dengan ini?" Wanita itu bertanya. 

"Pilih saja yang kamu inginkan," jawab pria itu, dalam suasana hati yang tampaknya buruk. 

"Tidak perlu malu, tidak ada yang mengawasi," dia bersiul. 

Sebenarnya, jika ada, semua orang menonton. Selain itu, dia tidak tampak pemalu, dia 
tampak kesal. Seperti apa hubungan mereka? 

"Mereka semua sama." 
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"Maksudmu mereka semua cocok untukku?" Wanita pirang itu tertawa menggoda. 
Sebenarnya agak mirip dengan Mai. Dia memiliki kepercayaan diri seorang wanita yang 
tahu seberapa baik penampilannya. Dia bercanda, tetapi kata-kata itu sendiri bukan 
lelucon. 

"Itu benar," Pria itu segera mengakui. Dia sepertinya tidak mengharapkan itu dan hanya 
berkedip sesaat. Tapi dia segera tersenyum dalam kebahagiaan nyata, senyum cemerlang 
yang sepertinya menerangi sekelilingnya. 

"Jarang bagimu untuk memujiku." 

"Aku baru saja mengatakan yang sebenarnya," katanya sebelum dengan muram 
meninggalkan daerah itu. 

"Ah, tunggu!" Dia bangkit setelah dia, secara paksa menghubungkan lengan dengan dia saat 
dia tampak tidak menyenangkan. 

"Kamu kembali ke Inggris, kenapa kamu kembali ke Jepang?" 

"Aku sudah bilang bahwa aku datang untuk pameran seni, bukan? Ah, orang tuaku juga 
datang kali ini, jadi tolong datang untuk menemui mereka malam ini. " 

"T-tunggu dulu, aku belum mendengar apa pun tentang kedatangan mereka." 

"Itu sebabnya aku baru saja memberitahumu." 

Bukankah ini perkembangan yang menarik? Namun, mereka berdua naik eskalator dan 
menghilang ke bawah, jadi tidak ada cara untuk mengetahui bagaimana percakapan 
mereka berakhir. 

"Yah, begitulah," kata Sakuta, kembali ke Tomoe begitu dia kembali konsentrasinya, 
"tinggalkan bikini saat kau sudah dewasa seperti si pirang itu." 

"Itu tidak akan pernah terjadi." 

"Bukankah itu lebih baik?" Sakuta bertanya ketika dia mengambil baju renang terdekat. 

Bagian atas seperti kamisol, menutupi dari dada ke pinggang. Bagian bawahnya seperti 
celana pendek. Melihat lebih dekat, Kamu bisa melihat bahwa bagian atas dan bawah akan 
tumpang tindih. 

"Aku akan berpikir sedikit lagi, aku akan membeli satu kali ini." 

Setelah menatapnya sejenak, Tomoe mengembalikan baju renang itu dari tempatnya. 
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Setelah mereka selesai berbelanja, Sakuta dan Tomoe berjalan-jalan ke Taman Yamashita. 
Itu adalah taman besar yang menghadap ke laut. Tomoe mengambil foto di teleponnya, 
kadang-kadang mengambil foto bersama Sakuta. 

Ketika matahari mulai terbenam, Tomoe menunjuk ke roda Ferris dan menyarankan 
mereka mengakhiri hari dengan itu. 

Kota itu membentang, menyala di bawah mereka ketika gondola perlahan naik. Bangunan-
bangunan juga diterangi oleh matahari sore, jadi dia juga mengambil gambar di sini, untuk 
memperingati tanggal. 

Setelah mencapai ketinggian penuh, Sakuta mengemukakan sesuatu yang menurutnya 
mungkin menjadi masalah. 

"Hei, Koga." 

"Apa?" Dia bertanya dari mana dia menempelkan wajahnya ke gelas, dipenuhi dengan 
pemandangan di luar. 

"Bukankah seharusnya kamu berpikir tentang bagaimana kita akan putus?" 

"Eh?Ah, ya, aku tahu. " Tomoe menjawab ketika dia berbalik. Menilai dari sikapnya, dia 
sudah memperhatikan juga. Hubungan mereka terkenal di sekolah, dan fakta bahwa Sakuta 
merasa sangat kuat untuk bertarung dengan siswa yang lebih tua juga telah menyebar ke 
seluruh sekolah. Mengatakan bahwa mereka hanya terpisah selama liburan akan sedikit 
sulit, menciptakan alasan yang tepat untuk putus akan lebih aman. 

"Aku sudah memikirkan bagaimana aku akan mencampakkanmu." Tomoe tersenyum 
seperti sedang menyarankan game baru. 

"Tunggu, akulah yang dibuang?" 

"Aku akan pergi dengan 'kamu tidak bisa melupakan Sakurajima-senpai, dan ketika aku 
sadar, aku mencampakkanmu'." 

"Itu sangat realistis." 

"Aku akan mengakhirinya dengan tamparan dan berteriak, 'Aku tidak membutuhkanmu!'" 

"Kita sebenarnya tidak melakukan itu, kan?" 

"Sangat penting untuk bersikap realistis." 

"Jadi kita ...?" 

"Pastikan kamu bebas setelah upacara penutupan. Aku merencanakan pertarungan setelah 
berkencan di pantai. " 
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Tomoe menceritakan rencananya untuk menampar Sakuta dengan senyum. 

Kincir ria penuh dengan pasangan saat berputar, tetapi tidak ada sedikit pun suasana 
seperti itu antara Sakuta dan Tomoe. Tidak ada perasaan dipaksakan antara kekasih palsu 
juga. Jika mereka harus mengungkapkan hubungan mereka dengan kata-kata, itu akan 
menjadi teman sekolah yang ramah. Mereka telah tumbuh cukup dekat untuk bermain-
main secara alami satu sama lain. 

Itulah sebabnya mereka merasa seperti mereka akan menepati janji yang telah mereka 
buat sebelumnya dalam istilah tersebut. 

"Setelah kita selesai dengan kebohongan ini, jadilah temanku." 

Percakapan yang mereka lakukan adalah seperti percakapan sepasang teman. 

"Senpai, apa yang kamu nyengir?" 

"Tidak ada." 

"Ehhh, beri tahu aku." 

Bagi Sakuta, hubungan itu sangat nyaman. 

Ujian telah selesai dan seluruh sekolah telah sepenuhnya bergeser ke suasana liburan. 
Bahkan ketika mereka khawatir dan bersukacita atas nilai mereka ketika mereka kembali, 
semua orang memiliki sikap 'hanya satu minggu lagi.' 

Pantai sekarang terbuka, jadi fokus dengan benar pada ujian praktik di kelas itu konyol. 
Berenang di pantai Shichirigahama dilarang karena gelombang berombak sangat 
membantu. Mungkin akan ada pemberontakan kecil jika mereka bisa melihat orang 
berenang. Konon, pantai Yuigahama bisa dilihat dari jendela ke kiri, dan pantai timur 
Enoshima terlihat di sebelah kanan. 

Gubuk-gubuk pantai itu nampak jauh, dan menatap mereka setiap hari akan membuat 
semuanya sia-sia walaupun para siswa sedang belajar. 

Para guru sendiri tampaknya mengetahui hal ini dan tidak terlalu bersemangat. Hanya ada 
aura ketidakgunaan di udara. 

Sudah ada banyak siswa yang berenang setelah sekolah. Kamu bisa tahu dari melihat kulit 
mereka yang telah terbakar merah terang. Ini semua adalah bagian dari adegan musim 
panas untuk sekolah tepi laut. 

Dengan demikian, hari-hari berlalu dengan damai. 

Hubungan palsu Sakuta dengan Tomoe juga berjalan dengan baik, tanpa ada yang 
meragukannya. Tomoe bergaul dengan teman-temannya dan dia memberi tahu dia selama 
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shift kerja bahwa dia akan pergi bersama Rena, Hinako, dan Aya untuk membeli baju 
renang. 

"Senpai, apakah kamu ingin melihat baju renangku?" 

"Nah, tidak juga. Lebih penting lagi, "dia memulai. 

"Jangan katakan 'lebih penting' untuk itu!" Dia menyela. 

"Adikku benar-benar menyukai pakaian yang kamu pilih, terima kasih." 

"Ah, benar, aku senang." 

"Tapi untuk berpikir bahwa kamu akan mengenakan pakaian dalam seperti itu ." 

"Eh !? Kamu terlihat!?" 

"Kau secara mengejutkan berani di bawah rokmu." 

Sakuta menghabiskan hari-harinya seperti itu, dan minggu terakhir masa jabatan akhirnya 
berakhir. Hari terakhir, tanggal delapan belas Juli, hari Jumat, tiba terlalu cepat tanpa ada 
keriuhan. 

Sakuta dibangunkan oleh Kaede yang mengguncangnya seperti yang dia lakukan setiap 
pagi pada hari upacara penutupan. 

"Pagi, Kaede." Dia menyapa. 

"Selamat pagi." Dia menjawab. 

Sakuta meninggalkan kamarnya dan mulai memasak sarapan, menyalakan TV sambil 
menunggu roti panggang selesai. Sorotan utama dari permainan Fresh All-Star yang telah 
terjadi malam sebelumnya. Tim ini terdiri dari pemain muda dan memiliki prospek yang 
baik di kedua liga dan telah memenuhi Stadion Nagasaki. 

Sakuta memperhatikannya tanpa sadar ketika dia makan dengan Kaede, Nasuno 
mengunyah makanannya sendiri di kaki mereka. 

"Liburan musim panas dimulai besok," kata Kaede. 

"Hmm, apa yang kita butuhkan untuk musim panas?" 

"Semangka," usul Kaede. 

"Kalau begitu aku akan beli, kurasa." 

"Yang bulat pasti bagus." 
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Makan semangka penuh akan sulit. Mungkin berbagi dengan Mai akan berhasil, pikir 
Sakuta ketika dia bersiap-siap untuk sekolah dan pergi. 

"Sampai jumpa, Onii-chan," ucap Kaede ketika dia menyaksikan dia pergi. 

Dia mendapat kereta dengan Yuuma hari itu, mereka akhirnya berdiri bersama dan 
memegang tali tangan. 

"Apa yang kau rencanakan selama musim panas, Sakuta?" 

"Kerja." 

"Yah, Koga-san akan ada di sana," kata Yuuma menggoda. Sakuta mengabaikan nada. 
Yuuma awalnya bingung tentang hubungan itu, tetapi telah memutuskan 'mungkin 
berhasil?' setelah menonton mereka setiap hari. 

"Kamu?" 

"Kerja, barang klub, teman kencan." 

"Dasar brengsek muda." 

"Kau seharusnya tidak memanggil orang-orang seperti itu," Yuuma bermain-main 
menabrak bahunya ke Sakuta saat mereka melanjutkan percakapan ngawur mereka 
sampai mereka sampai di sekolah. 

Setelah kelas pagi mereka, setiap siswa berkumpul di gym untuk upacara penutupan. Itu 
terlalu panas, jadi kata-kata kepala sekolah yang bersyukur itu tidak masuk dalam pikiran 
mereka, bahkan ada siswa yang memegang kipas dan melambaikan tangan ke arah mereka 
sendiri. Para guru juga panas, jadi mereka tidak mengeluh. 

Begitu Sakuta kembali ke ruang kelasnya, ia memiliki kelas akhir dari istilah itu. Guru 
memanggil mereka masing-masing dengan nama dan menyerahkan hasil mereka. 

Sakuta, dengan nama keluarga 'Azusagawa', dipanggil langsung, bahkan tanpa waktu untuk 
merasa gugup dan memiliki realitas yang didorong di hadapannya dalam bentuk penilaian 
dari sepuluh. 

Hasilnya sebagian besar normal, meskipun nilai fisikanya naik ke '8' berkat pelajaran dari 
Mai si Kelinci. Meski begitu, rata-rata tetap tegas di '6'. 

Ada peringatan kecil dari gurunya tentang pertarungannya dengan Maesawa-senpai, tetapi 
itu ditulis secara tidak langsung, dan tidak ada hal lain yang menarik di sana. 

"Berhati-hatilah agar kamu tidak terluka bermain-main di musim panas ini," kata guru, 
mengakhiri wali kelas. Kata-kata terakhir dari istilah itu tidak berubah sejak Sakuta masih 
di sekolah dasar. 
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Setelah siswa yang bertugas memberi tahu mereka 'bangkit, tunduk', ruang kelas meledak 
menjadi sorakan. Sudah berakhir, hore, akhirnya di sini, dan berbagai teriakan lainnya 
bercampur. 

Sakuta cepat-cepat meninggalkan kamar, mendengar sorak-sorai di belakangnya. 

Koridor dipenuhi siswa yang tidak ingin meninggalkan satu sama lain. Mereka akan 
memiliki banyak waktu luang, jadi Sakuta berpikir mereka harus bertukar nomor saja dan 
pulang, tetapi tampaknya ada beberapa alasan mereka tidak bisa melakukannya. 

 

Karena ada begitu banyak siswa di koridor, jalan menuju stasiun itu sebenarnya lebih 
kosong dari biasanya, seperti halnya Stasiun Shichirigahama sendiri, hanya ada sekitar 
sepuluh lainnya di sana ketika Sakuta tiba. 

Sakuta berjalan ke ujung sisi terikat Fujisawa dan menunggu kereta. Dia punya sekitar 
enam menit untuk menunggu. 

Sebelum tiba, Tomoe tiba di jalan. 

"Ah, kamu sampai di sini dulu," katanya. 

Mereka berjanji untuk pergi ke pantai bersama sepulang sekolah hari ini. Ini akan menjadi 
kencan terakhir mereka dan mereka bertemu di sini. 

Pakaian Tomoe tampaknya tidak duduk tepat di sini karena dia terus mengutak-atik ikat 
pinggangnya. 

"Aku mengganti pakaianku dengan baju renang di sekolah," jawabnya sebelum dia bisa 
bertanya ketika dia melihat di mana dia melihat. 

Ini adalah teknik rahasia di sekolah-sekolah dekat laut. Siswa yang memiliki kegiatan klub 
akan kembali ke sekolah ketika mereka selesai menggunakan kamar ganti. Yuuma 
mengatakan dia melakukannya tahun lalu. 

"Senpai, kamu melirik." 

"Aku tahu." 

Kilatan merah muda dari pakaian renangnya terlihat dari bawah blusnya. 

"Itu berarti berhenti menatap begitu banyak," katanya, memegang tas jinjingnya di depan 
dadanya. 

Kereta datang berderap ke stasiun saat mereka berbicara. 
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Sakuta dan Tomoe turun di Stasiun Enoshima Enoden, dan berada di pantai timur dalam 
waktu sepuluh menit. Pantai adalah busur yang lebar, dan selalu penuh sesak sepanjang 
tahun ini. 

Itu masih hari kerja, jadi hanya ada penduduk setempat di sekitar, yang membuat pantai 
terasa agak kosong. 

Mereka berpisah sebentar di depan pondok pantai. Sakuta berganti ke kopernya, 
mengenakan T-shirt karena menunjukkan bekas dadanya akan membuatnya tampak 
seperti orang jahat. Dia meletakkan barang-barangnya di loker dan pergi ke luar, pada saat 
yang sama dengan Tomoe yang selesai dengan cepat karena dia berubah di sekolah. 

"Baiklah, mari kita berenang." 

"Eh? Kamu tidak akan memberi Aku pikiran Kamu? " 

"Aku pikir kamu tidak ingin aku terlihat terlalu banyak?" 

Sakuta ingat baju renang yang dia kenakan, itu yang dia ambil saat mereka berbelanja 
minggu sebelumnya. Dia belum membeli apa-apa, tetapi dia pasti menemukan dan 
membeli yang sama ketika dia pergi berbelanja dengan teman-temannya. 

"Yah, aku pikir kamu terlihat lucu." 

"J-jangan panggil aku lucu." 

"Kalau begitu, apa yang ingin aku katakan?" 

"... Kurasa aku imut?" Dia menjawab setelah berpikir sejenak. 

"Jadi kamu secara emosional tidak stabil lagi hari ini?" 

"Seperti itulah hati seorang gadis." 

"Bukan yang foggiest." 

"Kamu benar-benar membuatku jengkel, Senpai." 

"Kurasa aku akan mengambilkan jagung bakar jika aku mengganggumu." 

Sakuta berbalik dan menghadap pondok pantai. 

"Aku akan datang juga." Dia memanggil, bergegas mengejar dia sampai dia mencapai 
sisinya. 

Duduk di bawah sinar matahari musim panas ketika mereka makan jagung itu luar biasa. 
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Langit tiba-tiba terbuka saat mereka makan, tetapi mereka tetap basah di laut, jadi itu tidak 
masalah. 

Saat makan siang, mereka makan yakisoba di gubuk-gubuk pantai dan kemudian Sakuta 
membawa Tomoe ke air untuk mengikuti makanan dengan beberapa latihan sambil saling 
menyiram air. Begitu mereka lelah, mereka kembali ke pasir untuk membuat istana. 

"Mari kita lihat kastil siapa yang lebih baik dari ombak," saran Sakuta. 

"Yang kalah harus membeli es serut," tambah Tomoe. 

"Jangan menangis padaku saat kamu kalah." 

"Hal yang sama berlaku untukmu." 

Sakuta akhirnya kalah. Faktor penentu adalah depresi di depan kastil. Di situlah Tomoe 
duduk sambil membuatnya dan meninggalkan bekas di pasir dengan punggungnya. 

"Bagian belakangmu menyelamatkanmu, Koga." 

"T-tutup mulut. Kamu masih harus membayar. " 

Tomoe menutupi punggungnya dengan tangan dan wajahnya memerah. 

Kerugian adalah kerugian, jadi Sakuta pergi dan membeli es serut. Tomoe meminta sirup 
stroberi dengan miliknya, dan Sakuta menggunakan sirup melon. 
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Ketika matahari mulai terbenam, Sakuta dan Tomoe duduk di pantai dan tanpa sadar 
menyaksikan anak laki-laki dan perempuan berusia lima dan enam tahun bermain dengan 
bola pantai. Serangan ganas gadis itu membanjiri bocah itu dan dia menangkap bola 
dengan wajahnya beberapa kali. 

"Hei, Senpai." 

"Lapar lagi?" 

"Terima kasih untuk semuanya sampai hari ini." 

Sakuta tidak menjawab. 

"Ini," kata Tomoe, menjulurkan tangannya, "berjabat tangan." 

"Mengapa?" 

"Sebagai perpisahan." 

Sakuta menyeka tangannya di T-shirt dan mengambil tangan kecil Tomoe di tangannya. 

"Senpai, akhirnya kau masih mencintai Sakurajima-senpai, dan aku menyerah padamu dan 
mencampakkanmu," kata Tomoe seolah sedang membaca sebuah cerita ketika dia 
memandang ke arah ombak. 

"Kamu tidak perlu menamparku?" 

"Aku akan bilang begitu. Jika aku memukulmu sekarang, aku akan menjadi tidak tahu 
berterima kasih. " 

"Yah, kerja bagus kalau begitu," kata Sakuta, tidak sepenuhnya yakin apa yang harus ia 
katakan dalam situasi ini. 

"Ya." 

"Selamat menikmati musim panas yang indah." 

"Kamu juga, Senpai ... aku harap kamu bisa berkencan dengan Sakurajima-senpai." 

"Yah, aku akan menerimanya perlahan." 

Tomoe melepaskan tangannya dan berdiri. 

"Ayo pulang," katanya sambil tersenyum. 

"Ya, aku lelah bermain di laut," Sakuta setuju, sambil mengangkat dirinya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Kamu terdengar seperti orang tua," Tomoe menertawakannya ketika mereka 
mengumpulkan barang-barang mereka dan menuju ke gubuk pantai. Begitu mereka selesai 
berganti, mereka naik Enoden dan kembali ke Fujisawa. 

"Senpai, apa yang kamu lakukan selama musim panas?" 

"Keluar." 

Mereka berkuda dengan percakapan sia-sia semacam itu ... 

Tanpa apa pun seksual apa pun ... 

Itu hanya akhir dari waktu yang menyenangkan. Suatu hari yang mudah dihabiskan 
bersama seorang teman yang mereka kenal dengan baik. 

Dengan demikian, kebohongan mereka untuk seluruh sekolah berakhir dengan aman, 
tanpa ada yang tahu, dan musim panas yang menyenangkan dan menyenangkan tiba. 

Semuanya berjalan baik berkat Senpai. 

Tidak apa-apa sekarang. 

Aku yakin itu akan baik-baik saja. 

Tapi... 

Aku mungkin telah membuat kesalahan karena Senpai ada di sini. 
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Volume 2 Chapter 5 Revisi - Iblis Laplace 
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Sakuta dibangunkan oleh getaran lembut. 

"Onii-chan, saatnya bangun." 

Sakuta, kakak laki-laki, perlahan bangkit menanggapi antusiasme kakaknya. 

"Pagi," sapanya. 

"Selamat pagi." 

Sakuta mengusap matanya yang lelah. 

"Kamu tahu, Kaede?" 

"Iya?" 

"Ada yang namanya liburan musim panas." 

Dia bisa saja berbohong hari ini dan menyerahkan energetika kepada siswa sekolah dasar 
yang melakukan senam radio. 

"Tapi liburan dimulai besok, kan?" Tanya Kaede, membungkuk dengan rasa ingin tahu. 

Apa yang baru saja dia katakan? Dia berpikir sendiri. 

"Nah, ini hari ini, ya?" 

"Tidak, ini besok." 

Sakuta mengambil jamnya dan melihat ke layar LCD yang sudah dikenalnya. Ditulis di layar 
adalah '18 Juli', Jumat. Jika ingatan Sakuta benar, itu akan menjadi kemarin ... 

Tanggal delapan belas adalah, seperti yang dikatakan Kaede, sebelum liburan dimulai, itu 
adalah hari terakhir masa jabatan. 

Rupanya, keanehan yang hampir tidak dia diskusikan itu terjadi lagi, hari itu berulang 
seperti Juni yang ke dua puluh tujuh miliki. 

Namun, anehnya Sakuta tidak terkejut. Dia mungkin memiliki firasat bahwa ini mungkin 
terjadi, ada perasaan tidak nyaman yang tersisa dari hari-hari yang dia habiskan bersama 
Tomoe. 

Tomoe menghabiskan sepanjang hari menikmati dirinya di pantai kemarin, dipenuhi 
dengan senyum ketika mereka berpisah dan tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran. 

Tapi itu sendiri yang menyebabkan perasaan itu. Itu terlalu kosong. 
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Sakuta tanpa kata-kata keluar dari tempat tidur dan meninggalkan kamarnya. Dia memakai 
TV dan itu menunjukkan hasil pertandingan tadi malam dengan Pro-baseball Fresh All-
Stars. 

Itu sama dengan yang dia lihat kemarin ... atau tepatnya Juli pertama delapan belas. 

Itu adalah sensasi yang aneh, namun masih agak bernostalgia. 

"Onii Chan?" 

"Kaede, apa kamu mau makan semangka?" 

"Eh? Aku lakukan. " 

"Aku akan membeli satu ronde nanti." 

Dia kemudian makan sarapan dengan Kaede dan bersiap untuk sekolah. 

"Sampai jumpa, Onii-chan," panggil Kaede saat dia melambaikannya dengan senyum 
sementara Sakuta melangkah memasuki Juli keduanya yang kedelapan belas. 

Sakuta mengendarai Enoden dengan Yuuma. Dia telah tiba di sebelah Sakuta dan 
memegang tali tangan dengan cara yang sama. 

"Apa yang kau rencanakan selama musim panas, Sakuta?" 

"Kerja." 

"Yah, Koga-san akan ada di sana," kata Yuuma menggoda, mengikuti percakapan yang 
akrab. 

"Kamu?" 

"Kerja, barang klub, teman kencan." 

"Dasar brengsek muda." 

"Kau seharusnya tidak memanggil orang-orang seperti itu," Yuuma main-main menabrak 
bahunya ke Sakuta dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan terakhir kali. 

Apa pun dan segala sesuatu yang dapat diingat Sakuta sama dengan Juli pertama yang 
kedelapan belas ia alami. 

Sakuta meninggalkan Yuuma di rak sepatu dan tidak menuju kelas dua, tapi untuk kelas 
satu, untuk kelas Tomoe. 

Ketika dia melihat dari pintu, dia bisa segera melihat Tomoe. Dia bersama Rena, Hinako, 
dan Aya di meja guru menertawakan sesuatu. 
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Hinako memperhatikannya dan menyenggol Tomoe. Dia tampak terkejut sesaat, tetapi 
segera keluar ke kelas sambil sedikit memperhatikan sekelilingnya. 

"Jangan muncul begitu saja di ruang kelasku," kata Tomoe malu-malu, sadar akan 
pandangan dari belakangnya. 

"Aku memang merasa tidak enak melakukan ini, tapi aku harus melakukannya." 

Situasi menjadi seperti itu, Sakuta ingin memeriksa hal-hal secepat mungkin. 

"Apakah sesuatu yang buruk terjadi?" Dia bertanya. 

Sejauh Sakuta sadar, tidak ada yang istimewa terjadi, semuanya berjalan sesuai rencana 
dan berjalan seperti yang diharapkan. Mereka telah membodohi semua orang dan 
mencapai liburan musim panas. Mereka telah melihat kesempatan bagi Tomoe untuk dapat 
menjelaskan mencampakkannya dan menjadi teman dekat. Gosip itu akan menyebar ke 
seluruh sekolah tanpa mereka berusaha, jadi semuanya seharusnya sudah selesai. 

"Mengapa?" Tanya Tomoe dengan memiringkan kepalanya, tampak bingung. 

"Apa maksudmu, 'mengapa'?" Sakuta memperhatikan bahwa mereka berbicara dengan 
tujuan yang berlawanan. Tomoe tampaknya tidak khawatir atau tegang sama sekali, "Kami 
mengulang lagi." 

"Eh?" Mulut Tomoe terbuka. Reaksi itu menyelesaikannya, dia sepertinya tidak tahu apa 
yang sedang terjadi. 

"Ini adalah kedua kalinya hari ini terjadi, kan?" 

"... Tidak," jawab Tomoe ragu-ragu, seperti dia khawatir tentang Sakuta. 

"Tunggu, ini pertama kalinya kamu !?" 

 

"Ya," Tomoe mengangguk sedikit, pandangannya tertuju pada Sakuta. 

Lonceng yang menandai dimulainya wali kelas terdengar. 

"Sudah, lupakan ini untuk sekarang." 

"Bagaimana dengan sepulang sekolah?" Dia bertanya. 

"Kita akan melanjutkan seperti yang kita rencanakan." 

"B-benar." 

"Kemudian." 
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Tomoe melambai agak gelisah ketika Sakuta meninggalkan kata-kata itu. 

Begitu kelas usai dan dia menerima rapor yang sudah dia ketahui isinya, nilainya sama 
dengan yang lalu, peringatan tidak langsung yang sama dari gurunya tentang pertarungan. 

"Berhati-hatilah agar kamu tidak terluka bermain-main di musim panas ini." 

Begitu dia mendengar peringatan guru, Sakuta meninggalkan kelas 2-1. Ruang kelas 
sebelah tampaknya telah menyelesaikan wali kelas di depan mereka. Masih ada beberapa 
siswa yang tersisa di kelas, tetapi Futaba Rio tidak terlihat. Dia mungkin berada di tempat 
yang sama seperti biasanya. 

Sambil berpikir, Sakuta menuju ke laboratorium fisika dan, tepat seperti yang dia pikirkan, 
Rio ada di sana, menulis semacam persamaan di papan tulis. 

Sakuta berbicara dari belakangnya dan memberi tahu dia bahwa loop itu terjadi lagi. 

"Bagaimana menurut Kamu?" Dia selesai dengan, meminta pendapat Rio. 

"Azusagawa, apa kau baik-baik saja di kepala?" 

Rio telah berbalik dan duduk di seberang meja dari Sakuta. 

"Ada apa dengan pertanyaan itu?" 

"Jangan jawab pertanyaan dengan pertanyaan seperti itu." 

"Kenapa kamu bertanya?" 

"Itu karena kamu mengajukan pertanyaan yang bisa dijawab oleh siswa sekolah dasar." 

Rupanya, siswa sekolah dasar agak pintar hari ini, masa depan negara terjamin, pikir 
Sakuta. 

"Jika, seperti yang kau pikirkan, tahun pertama itu---" Rio memulai. 

"Koga Tomoe," sela Sakuta. 

"Jika dia Iblis Laplace, maka jawabannya sederhana." 

"Sederhana?" 

"Apakah ada beberapa perbedaan antara yang kedelapan belas dan kesembilan belas? 
Seperti perubahan dalam hubungan di antara kamu? " 

Sakuta tetap diam. Wawasan Rio adalah tentang uang. Sakuta tidak pernah mengatakan 
sepatah kata pun kepadanya, tetapi dia sudah curiga tentang itu. 
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"Aku ragu kau akan melanjutkannya tanpa henti," katanya, sangat menyadari 
kepribadiannya juga, "kau sudah sadar, kan?" 

"Menyadari apa?" 

"Alasan dia memutar kembali dadu lagi." 

Sakuta menatap langit-langit seolah menghindari tatapannya. 

Bukannya dia sama sekali tidak tahu, dia akan mengakui bahwa dia punya ide. 

"Tapi kali ini, Koga tidak tahu ini adalah yang kedua kalinya." 

Itu adalah satu-satunya bagian yang tidak benar. Sakuta menggigil ketika dia mengingat 
reaksi bingungnya dari pagi ini. 

"Aku mengerti ... maka mungkin seperti yang pertama kali aku katakan, kamu iblis." Rio 
tampaknya tidak tertarik, sebaliknya, dia bahkan tidak percaya kata-katanya sendiri ketika 
dia memanggilnya setan. Sepertinya dia hanya mengatakannya demi itu. 

"Itu bukan aku." 

"Lalu hanya ada satu penjelasan." 

"Hanya satu, ya ..." 

"Ya, bahwa dia ... berbohong." 

Sakuta tidak menyangkal kata-katanya. 

Sakuta meninggalkan laboratorium fisika dan bertemu dengan Tomoe sebelum menuju ke 
pantai. Sama seperti terakhir kali, mereka makan jagung bakar di gubuk pantai, membuat 
istana pasir, mengisi wajah mereka dengan es serut, dan bermain-main di laut. 

Tomoe sepertinya menikmati semuanya. 

Sebelum mereka pulang, Tomoe mengucapkan terima kasih, dan akhirnya berjabatan 
tangan dengannya seperti hari pertama. 

Tidak ada yang berubah sama sekali. Jika besok datang maka tidak perlu mengatakan apa-
apa. 

Namun, ketika Sakuta bangun keesokan paginya, sekali lagi tanggal delapan belas Juli. Ini 
membuatnya menjadi hari terakhir masa jabatan ketiga, liburan musim panas tidak akan 
tiba. 
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Pada tanggal dua puluh tujuh Juni, keempat kalinya belum tiba. Berdasarkan pengalaman 
itu, Sakuta sekali lagi menjalani hari tanpa mengubah apa pun, berpikir itu mungkin 
didasarkan pada jumlah pengulangan. 

Tomoe, yang tidak mengetahui loop, bermain-main lagi di laut hari ini. 

Harapan samar Sakuta pupus dan pada tanggal empat Juli kedelapan belas kembali 
menyingsing. 

Jadi tidak ada cara lain selain berurusan dengan Laplace's Demon untuk keluar dari situasi 
ini. 

Dia mendapatkan kereta pada saat yang sama seperti biasa dan sekali lagi mendapatkan 
kereta yang sama dengan Yuuma. 

"Yo." 

"Hei," jawab Sakuta terus terang saat yang terakhir tersenyum cerah. 

Yuuma tampaknya tidak khawatir tentang itu dan meraih tali di sebelah Sakuta. 

Sakuta membuka mulutnya dan mulai berbicara ketika mereka melihat ke jalan yang 
tenang. 

"Katakan, Kunimi?" 

"Hmm?" 

"Kamu punya pacar, ya?" 

"Untungnya, ya." 

"Apa yang akan kamu lakukan jika seorang gadis lain memiliki perasaan padamu?" 

 

Ekspresi Yuuma tumbuh sedikit dijaga saat dia berhenti. 

"Apa yang akan kamu lakukan jika kamu memperhatikan perasaannya?" 

"Siapa yang kamu tanyakan?" Yuuma bertanya, berusaha menemukan niat Sakuta. 

"Itu hanya teoretis." 

"Teoritis, ya?" 

Tidak ada yang konkret telah dikatakan, tetapi hanya dari percakapan mereka sejauh ini 
dan keseriusan Yuuma, Sakuta menyadari sesuatu. Yuuma memperhatikan perasaan Rio. 
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Tetapi karena itu, dia mendengarkan pertanyaan Sakuta tanpa berusaha keluar darinya. 

"Apakah dia ... tahu bahwa aku sadar?" 

"Belum." 

Mereka berdua menghindari menyebutkan nama. 

"Namun, ya?" Yuuma berkata dengan senyum sedih, "Sejujurnya aku lebih suka tidak 
menarik perasaan bahwa dia bersembunyi." 

Yuuma tetap tinggal dengan tidak memberikan nama apa pun dan memandang ke laut, 
menyipitkan matanya ke sinar. 

"Rasanya juga aku terlalu sadar diri, seperti siapa aku ini?" Yuuma melanjutkan, dengan 
hati-hati memilih kata-katanya. "Tapi aku tidak berpikir membiarkannya seperti itu adalah 
ide yang bagus, apa jawaban yang benar di sana?" 

"Itu yang aku tanyakan." 

Mereka mencapai Shichirigahama masih tanpa jawaban. 

Seluruh sekolah berkumpul di gym untuk upacara penutupan, yang keempat dari Sakuta. 
Tentu saja, karena ini adalah keempat kalinya dia mendengar pidato kepala sekolah 
sehingga dia tidak mendengarkan sepatah kata pun dan hanya memikirkan hal-hal lain. 

Tomoe tepatnya. 

Dia memandangnya di antara tahun-tahun pertama di ruangan itu. Dia sepertinya 
memperhatikan tatapannya dan kembali menatapnya. Dia tampak sedikit terkejut ketika 
mata mereka bertemu, tetapi senyum segera muncul di wajahnya. 

Semuanya berkumpul untuk Sakuta ketika dia melihat dia tersenyum. 

"Ya, bahwa dia ... berbohong." 

Itulah tepatnya yang terjadi. 

Setelah sekolah, mereka bertemu di Stasiun Shichirigahama dan mengambil Enoden selama 
tiga perhentian sementara mereka berbicara tentang hasil mereka. 

Mereka keluar ke Jalan Subana yang diaspal dari batu bata dan kemudian menyeberangi 
rute menggunakan kereta bawah tanah, dan kemudian terus berjalan terus. 

"Senpai? Pantai di sini. " Kata Tomoe, menunjuk ke kiri ke gubuk-gubuk pantai yang 
berjajar di pantai Higashihama. Kebetulan, ada pantai Nishihama di sebelah kanan. 

"Ini adalah keempat kalinya Aku." 
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"Kamu bosan dengan pantai." 

"Aku senang kamu bisa membaca suasananya dengan baik," katanya ketika mereka 
menyeberangi jembatan ke Enoshima. 

"Kita akan ke Enoshima?" Dia bertanya ketika dia memantul ke belakangnya, dan Sakuta 
melirik wajahnya. " 

"Yah, kami tidak mendapatkan kesempatan untuk pergi kencan pertama kami." 

"Ah, itu benar." 

Saat itu, mereka telah melihat salah satu teman sekelas Tomoe dalam kesulitan ketika 
mereka menyeberangi jembatan ... Dia, Yoneyama Nana, benar-benar kehilangan tali yang 
telah dia beli dengan temannya. 

"Pulau, langit, laut." 

Di jalan mereka, mereka tidak bisa melihat apa pun kecuali Enoshima sendiri, langit biru, 
dan laut yang membentang. 

Tomoe merentangkan tangannya seolah-olah ingin menangkap langit. 

Layang-layang hitam berputar melalui langit, sering mencuri makanan dari pengunjung 
pantai. 

Begitu mereka menyeberangi jembatan setinggi empat ratus meter, mereka disambut oleh 
toko-toko suvenir untuk wisatawan, dan toko-toko yang menjual makanan laut lokal. Laut 
saat itu sedang musim memancing yang bagus. 

Mereka melewati torii dan jalan setapak berubah menjadi lereng yang berada di sisi yang 
salah. Itu menyempit dan nostalgia, suasana tradisional semakin meningkat. Di kedua sisi 
rute ada toko-toko yang menjual ikan teri yang terkenal dan dompet dan dompet penuh 
warna yang semuanya menarik perhatian. 

Mereka melewati beberapa mahasiswa, berbagi kerupuk cumi besar. 

Sakuta merasakan keinginan dari sebelahnya. 

"Jika kamu membeli makanan jalanan saat berjalan, kamu akan menjadi gemuk," kata 
Sakuta, bahkan ketika dia menyerahkan uang itu kepada wanita di belakang meja kasir. 

"Aku diet mulai besok." 

"Hmm?" 
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Dia menahan diri dari komentar lebih lanjut dan mengambil kerupuk nasi setelah dimasak 
di depan mereka. 

"Besar sekali," kata Tomoe. 

Itu lebih besar dari wajah Sakuta atau Tomoe. 

Membagi di antara mereka, mereka melanjutkan jalan menuju kuil terdekat saat mereka 
makan. 

Seperangkat tangga muncul dengan torii merah di tengah jalan. Di atasnya adalah Kuil 
Enoshima, terdiri dari tiga kuil yang lebih kecil. 

Mereka menghabiskan kerupuk nasi di depan torii sebelum melanjutkan langkah demi 
langkah. 

Mereka memanjat dalam keheningan dan akhirnya mencapai puncak dan kuil pertama, 
Hetsumiya, sementara benar-benar kehabisan nafas. 

"Kakiku mati," keluh Tomoe. 

"Kamu seharusnya tahun pertama." 

"Ada apa dengan logika itu?" 

"Kamu masih muda." 

Setelah beberapa saat, mereka menarik napas dan mengunjungi kuil dengan benar. 

"Koga, mereka punya ema cinta," Sakuta menunjuk Musubi-no-ki di dekatnya dengan 
banyak plakat nazar yang melekat padanya, "mari kita tulis satu." 

"Eh? Kami berbohong kepada para dewa? " Tomoe bertanya. 

Mengabaikannya, Sakuta membeli ema dari gadis kuil. 

"S-Senpai." 

Mungkin berpikir bahwa reaksi Tomoe adalah karena malu, wanita itu menyerahkan ema 
sambil tersenyum. 

Sakuta meminjam pena dan menggunakannya untuk menulis nama lengkapnya, 
'Azusagawa Sakuta' dalam simbol berbentuk hati. 

"Ini," katanya. 

"Kita akan dipukul," jawabnya. 
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"Ketika kamu memutuskan untuk berbohong kepada semua orang, kamu harus memiliki 
tekad untuk jatuh ke neraka, kan?" 

"Aku tidak keberatan ... tapi aku tidak ingin menyeretmu ke bawah." 

Tomoe membalikkan ema dengan bingung. Ada tertulis orang macam apa ema itu ada di 
sana, dan tepat di atas adalah 'seseorang dengan cinta tak berbalas'. 

Terkesiap pelan meninggalkan mulut Tomoe. 

Tomoe menulis 'Koga Tomoe' di sebelah 'Azusagawa Sakuta' dalam tulisan keriting dengan 
ekspresi khawatir di wajahnya. Sakuta kemudian menarik ema dari tangan Tomoe dan 
menempelkannya ke pohon. 

"Senpai! Kami pasti akan mendapatkan pukulan jika kita berbohong dengan semua 
keinginan yang sebenarnya! Aku hanya akan membawanya pulang! " 

Tomoe mengulurkan lengannya dan dengan diam-diam mencoba dengan panik untuk 
menghentikannya, berusaha memastikan gadis kuil tidak mendengar kata 'bohong'. 

"Aku satu-satunya yang berbohong, jadi tidak apa-apa." 

"Eh?" 

Kekuatan meninggalkan lengan Tomoe dan Sakuta menggunakan kesempatan itu untuk 
mengikatnya dengan erat ke pohon, itu tidak akan mudah dilepaskan sekarang. " 

Mereka sekali lagi menaiki tangga dalam keheningan seperti mereka melalui pelatihan, 
mencapai pilar merah yang mengesankan dari Nakatsumiya. Berjalan lebih jauh mereka 
tiba di sebuah platform penglihatan yang bisa dilihat dari jauh. Mereka melewati itu dan 
menuju ke kuil terjauh, Okutsumiya. 

Jalan itu sempit dengan lempengan-lempengan paving tua dan memiliki perasaan tertentu 
tentangnya. Setelah berjalan sedikit lagi, ada set tangga naik dan turun, dengan toko-toko 
suvenir dan kafe, dan berbagai tempat makanan mengisi ruang. 

Pemandangan itu seperti sesuatu yang akan digunakan dalam film-film lama untuk 
menunjukkan kehangatan orang, ada suasana lembut yang diciptakan oleh orang-orang 
yang tinggal di dekatnya datang dan bertemu teman dan kenalan. Terkadang seekor kucing 
menyeberang jalan mereka, dan setiap kali, Tomoe mencoba untuk memburunya tetapi 
melarikan diri. 

"Senpai, tentang sebelumnya ..." 

"Hmm?" 

"Ketika kita berada di pohon ..." 
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Sakuta tidak menjawab. 

"Tidak, tidak apa-apa." 

Dia tahu apa yang dia coba tanyakan. Di depan pohon, Sakuta berkata: "Aku satu-satunya 
yang berbohong, jadi tidak apa-apa." 

Dia bisa merasakan Tomoe ingin tahu persis apa yang dia maksud dari sisinya. Tapi 
sebelum dia membuka mulut lagi, mereka mencapai Okutsumiya. 

Mereka mengunjungi kuil secara diam-diam. Wajah Tomoe, ketika dia menyatukan 
tangannya, sangat serius. Apa yang diinginkannya, pikirnya. 

Jalan itu semakin menyempit saat melanjutkan, langkah-langkah sempit turun ke tepi barat 
Enoshima ... Chigogafuchi. 

Itu adalah sebongkah batu selebar lima belas meter. Air yang mengalir deras ke permukaan 
telah menghilangkan batu dari permukaan, menghaluskannya. Batu itu sendiri telah 
bangkit di Gempa Kanto Besar pada tahun 1923 dan sekarang tampak seperti ini. 

Itu adalah pemandangan yang menyenangkan dari batu, dengan cuaca seperti itu, Gunung 
Fuji terlihat jelas. 

Angin laut melilit tubuh mereka. Pasangan-pasangan lain telah berhenti karena penonjolan 
alami yang aneh. 

"Hinako-chan berkata bahwa matahari terbenam terlihat indah dari sini," gumam Tomoe 
pada dirinya sendiri dengan kedua tangan di pagar pembatas. 

Dia mungkin menyadari. 

Menyadari mengapa Sakuta mengundangnya ke sini ... 

Menyadari arti di balik kata-katanya sebelumnya ... 

Dia menyadari dan berpura-pura tidak. 

"Ayo pergi." Sakuta yang disarankan. 

"Ya." 

Ketika mereka berbicara, kalimat mereka menjadi lebih pendek. 

Mereka diam-diam berjalan kembali di sepanjang jalan yang telah mereka ambil. 

Sakuta dan Tomoe nyaris tidak berbicara. Perlahan-lahan mereka menuruni tangga yang 
sangat sulit dinaiki, melewati torii pertama. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Seruan tenaga penjualan mengikuti mereka ketika mereka meninggalkan Enoshima. 

Pantai membentang ke kiri dan kanan dari kedua sisi Jembatan Benten saat mereka 
melintasinya. Kembali berarti yang berada di sisi mana telah beralih. Nishihama ada di kiri, 
dan Higashihama ada di kanan. Matahari memanjat melintasi langit selatan, menunjukkan 
aktivitas di pantai. Mungkin ada kelompok yang langsung menuju ke pantai dari sekolah. 
Sakuta dan Tomoe sebenarnya berniat pada awalnya juga. 

"Hei, Senpai, akankah kita pergi ke pantai sekarang?" Tomoe bertanya, memandang ke 
pantai. "Lagipula, aku memakai baju renangku." 

Suaranya ceria, dia sama seperti biasanya. 

Sakuta membuat keputusan pada saat itu, berhenti di jembatan. Tomoe mengambil waktu 
sejenak untuk memerhatikan sehingga berbalik untuk menatapnya dari jarak sekitar tiga 
meter. Keduanya berhenti tepat di tengah jembatan, dengan laut di kedua sisinya. 

"Senpai?" 

"Koga, mari kita akhiri kebohongan ini." 

 

"Eh? Ah, benar, itu berakhir hari ini. " 

"Bukan itu yang aku maksud." 

"... Senpai? Kamu terlihat menakutkan? " Tomoe menatapnya dengan bingung. 

Meski begitu, Sakuta tidak membiarkan ekspresinya yang keras tergelincir. 

"Apa? Apa yang terjadi?" Dia bertanya. 

"Apakah kamu pikir aku tidak akan memperhatikan?" 

"Perhatikan apa ?" 

"Bahkan jika itu bohong, aku pergi bersamamu selama sekitar tiga minggu." 

Koga terdiam. 

"Kamu bilang sebelumnya, bahwa aku bisa membaca suasananya, aku hanya tidak ." 

"Senpai, kamu bersikap aneh." 

Wajah Tomoe bingung, tetapi Sakuta masih melanjutkan. 

"Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan melakukannya." 
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Koga terdiam lagi. 

"Baik?" Tomoe tidak memalingkan muka dari Sakuta selama dia berbicara, tetapi dia 
sedikit merosot ketika Sakuta melanjutkan, "Tidak peduli berapa kali kamu melempar 
dadu, kamu tidak akan mengubah perasaan orang." 

Dia berhenti untuk membiarkan Tomoe menjawab, tetapi dia tidak. 

"Kebohongan tidak akan menjadi kebenaran, dan kebenaran tidak akan menjadi dusta." 

Menanggapi kata-kata itu, Tomoe mencengkeram erat ke keliman seragamnya, seolah-olah 
dia mencoba untuk menolak sesuatu ... 

"... Bahkan setelah seratus kali?" 

Suara mencekik Tomoe tersapu angin semilir saat kepalanya tetap tertunduk. 

"Ya." 

"... Bahkan setelah seribu?" Suaranya bergetar. 

"Betul." 

"Sepuluh ribu kali?" 

"Itu tidak akan berubah bahkan setelah seratus juta kali. Aku suka Mai-san. " 

Sekali lagi, Tomoe kembali diam. 

"Bahkan jika kamu terus mengulangi hal yang sama, perasaanmu juga tidak akan berubah." 

Keheningan menyelimuti mereka berdua bahkan saat tetesan hujan mulai turun dari langit 
tiba-tiba. 

Langit di atas mereka berwarna biru, itu adalah mandi matahari. 

"Kau pembohong ... Senpai ..." Suara samar Tomoe bercampur dengan guyuran hujan, "... 
Perasaan memang berubah." 

Hujan sangat deras sehingga menyengat saat turun. 

"Mereka menumpuk hanya dari pengulangan ... mereka telah menumpuk ..." 

Suara Tomoe menjadi serak ketika dia mengakui kebohongannya. Tomoe tahu bahwa hari 
itu telah berulang, dan telah berpura-pura bahwa ini adalah pertama kalinya. Dia bermain 
di laut setiap kali seperti dia tidak menyadarinya untuk yang kedua atau ketiga, berakting. 

Itu semua untuk menyembunyikan perasaannya. 
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"Aku memutuskan akan melupakannya ... tetapi aku tidak bisa. Aku pikir Aku akan 
mengaturnya kali ini, tapi ... Aku tidak bisa, meskipun Aku memutuskan untuk 
mengucapkan selamat tinggal pada perasaan ini! " 

Sensasi gemetar menusuk dada Sakuta. Perasaan Tomoe yang hancur akhirnya sedikit 
menunjukkan wajahnya. Itu adalah reaksi yang sangat manusiawi, bukan sesuatu yang 
setan akan miliki. 

"Hari ini aku bersenang-senang kencan terakhir denganmu ... dan harus mengakhiri 
hubungan keliru kami dengan senyum. Lalu ketika semuanya berjalan baik dengan 
Sakurajima-senpai semester depan, aku ingin menggodamu dengan 'baik untukmu'. " 

"Koga ..." 

"Dan kemudian aku akan menjadi temanmu, teman yang bisa kau bicarakan tentang apa 
saja. Dan Kamu akan menjadi teman Aku yang sedikit lebih tua yang sedikit memanjakan 
Aku. Kamu akan senang dengan itu juga ... dan kita bisa mengenang tentang bagaimana 
semua ini menyenangkan, dan menjadi teman baik selamanya! " Tomoe mengangkat 
wajahnya dan mencoba tersenyum, tetapi gagal. "Itulah yang akan Aku lakukan ..." 
Kesedihannya menunjukkan dalam suaranya, mengencangkan begitu banyak sehingga 
menyakitkan dadanya. 

"Hanya itu yang aku inginkan ..." lanjutnya, "Aku tidak menginginkan sesuatu yang 
istimewa. Aku tidak akan egois. Aku tidak akan menyebabkan masalah bagi siapa pun, 
Kamu tahu? Tapi ... tapi kenapa besok tidak datang !? " 

Sakuta tidak punya jawaban untuknya. 

"Aku memutuskan untuk meninggalkan perasaan ini, jadi mengapa mereka selalu lebih 
kuat setiap hari aku bangun !?" Itu sudah jelas, bahkan menyembunyikan emosi dalam-
dalam di dadamu tidak akan membuat mereka menghilang, mereka tidak akan pernah 
melakukannya, perasaan itu hidup di dalam. Berusaha keras untuk menyangkal 
perasaanmu hanya akan membuatnya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat ... "Ini mengerikan 
..." 

Emosi orang bukanlah program komputer, Kamu tidak bisa mematikannya begitu saja. 
Nomor telepon atau ID yang disimpan bisa saja dihapus, tetapi emosi tidak bisa. Orang-
orang terikat oleh hal-hal yang berbeda, dan tiga minggu ini telah membungkuk bersama 
Sakuta dan Tomoe. 

"Aku memutuskan untuk tidak merasa seperti ini lagi ... Itulah yang aku putuskan!" 

"Kamu tidak perlu melakukan itu." 
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"Ya!" Tomoe akan melihat jalan hidupnya, dan itu menyakitkannya, "Tapi kamu suka 
Sakurajima-senpai. Aku hanya menghalangi jalan! Teman-teman tidak merasa seperti ini, 
mereka tidak membutuhkan ini! " 

Itulah yang diminta Sakuta untuk Tomoe. 

"Setelah kita selesai dengan kebohongan ini, jadilah temanku." 

Tomoe memutuskan untuk menanggung perasaannya sendiri untuk mengabulkan 
permintaan itu. Dia harus menanggungnya, jadi dia tidak membebani Sakuta. Karena itulah 
dia menyerah tanpa berkata apa-apa, dia mencoba menghancurkan perasaannya, untuk 
bertindak seolah-olah itu tidak ada sejak awal dan menjadi teman Sakuta. 

Temannya yang lebih muda itu hanya sedikit nakal. 

Tetapi membagi perasaannya dan menjalani apa yang dia putuskan berpotensi tidak 
mungkin. Perasaannya begitu kuat sehingga dia tidak bisa mengendalikannya, perasaan dia 
sendiri tidak benar-benar mengerti. 

Ini mungkin pertama kalinya Tomoe menghadapi perasaan ini. 

 

Hubungan mereka dimulai dengan kebohongan. 

Namun, sebelum dia menyadarinya, perasaannya telah menjadi kenyataan, hal yang nyata. 

Meski begitu, hari perpisahan mereka karena kebohongan itu tiba ... dan perasaan Tomoe 
yang sekarang nyata adalah satu-satunya yang tersisa, dipegang teguh dalam hatinya dan 
tidak terpecahkan. Emosi yang ingin dia ungkapkan hanya berada dalam kegelapan di 
dalam dirinya. 

Namun, nilai-nilai Tomoe tidak akan membiarkan itu terjadi. Mengekspresikan mereka 
akan menyusahkan seseorang, menyusahkan Sakuta. Karena itu, dia hanya bisa terus 
mencoba membunuh perasaannya untuk menjadi 'Koga Tomoe' yang diinginkan Sakuta, 
menimbun perlawanan terhadap perlawanan. 

Itu menyakitkan, kesepian, dan memberinya tempat untuk pergi, dan sekali lagi 
membangunkan iblis yang sedang tidur. 

Itulah identitas iblis yang sebenarnya, perasaan diri yang Tomoe tutup di dalam dirinya. 
Perasaannya yang sebenarnya menolak untuk membiarkan musim panas tiba seperti itu. 
Bahkan jika itu bohong, Sakuta adalah pacarnya ... jadi dia tidak ingin besok datang. 

Meski begitu, Tomoe tetap diam dan mencoba melupakan Sakuta, untuk membuatnya 
seolah tidak pernah terjadi, itu sebabnya dia berbohong. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Koga." 

Tomoe merintih ketika berbicara padanya. 

Bahkan jika ini menyakitinya, ada sesuatu yang harus dia katakan. 

"Kapan aku bilang kamu akan menghalangi?" 

"Kau mengerikan, Senpai ..." 

"Kamu hanya memperhatikan sekarang?" 

"Aku tidak menyukaimu, aku membencimu! Kamu mengerikan! Kamu terlalu baik padaku 
... " 

"Betul. Jadi Kamu tidak perlu mencoba dan melepaskan perasaan Aku. " 

"Aku juga tidak menyukaiku, aku membenciku ... ini bukan aku!" 

"Tidak, itu kamu, itu kamu juga." 

"Tidak! Ini bukan aku! Aku ingin liburan musim panas datang! Aku ingin berteman dan 
bersenang-senang denganmu! Itu saja yang Aku inginkan! " 

Bahkan sekarang, Tomoe tidak meneteskan satu air mata pun, dia sepertinya tahu bahwa 
jika dia mulai maka itu akan menjadi akhir dari semuanya ketika dia menatap Sakuta 
dengan mata berkaca-kaca. 

"Berhenti berbohong pada dirimu sendiri sekarang." 

Tomoe tidak memberikan jawaban. 

"Kau seorang siswa SMA, kan?" 

"Itu tidak adil ... kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu ..." 

"Tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan." 

"Itu tidak adil, bukan, Senpai ..." 

"Kamu tidak perlu menanggungnya lagi." 

"Dasar idiot, Senpai! Kamu orang bodoh! Aku membencimu, aku membencimu! Tapi ... 
"Suara Tomoe diwarnai dengan air mata," tapi ... aku menyukaimu ... "Air mata semakin 
menggenang di matanya. 

"Aku menyukaimu, Senpai ..." Dia menarik napas dalam-dalam melalui hidungnya, terisak, 
"Aku mencintaimuuuuuuu!" 
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Perasaan yang Tomoe tahan dalam dirinya begitu lama muncul, mengalahkan Sakuta, 
murni dan tidak terkekang. 

"Koga," dia berbicara pelan, melakukan semua yang dia bisa untuk menjadi lembut ... Dia 
menahan air matanya sejenak, tapi kata-kata Sakuta tidak akan membiarkannya 
melanjutkan. "Sudah selesai dilakukan dengan baik." 

Wajah Tomoe acak-acakan ketika dia mengeluarkan tangisan, air matanya menyinari 
pipinya. 

"Kamu berjuang sangat keras." 

"Uuu ... Uwaaaahhhhh ..." 

Dia menangis tersedu-sedu, tidak dapat berbicara, menangis ketika air matanya jatuh 
dengan hujan di kakinya, tetesan tetesan, tetesan tetesan ... 

Langit biru memandang mereka, tinggi, jauh, dan jernih sejauh mata memandang. Hujan 
telah berhenti. 
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Volume 2 Chapter 6 Revisi - Epilog ( Di 
Dunia Ini Kamu Memilih ) 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Cahaya bersinar dari balik kelopak mata Sakuta dan ketika Sakuta menyadarinya, dia sadar 
dia sudah bangun. Matahari pagi melemparkan bayangan seperti awan melintasi langit-
langit yang dikenalnya dari celah tirai. Sensasi tempat tidur di punggungnya membuatnya 
tahu bahwa ini adalah kamarnya sendiri. 

Dia meraih tangannya untuk jam alarm digitalnya seperti biasa. Jika hari itu tidak berulang, 
ini seharusnya tanggal sembilan belas Juli, hari pertama liburan musim panas. Ketika dia 
melewati ini secara mental, dia membawa jam ke situsnya. 

Sesaat berlalu dengan dia menatap layar tanpa mengerti. Dia berpikir bahwa itu akan 
menjadi yang kesembilan belas Juli yang diperlihatkan di layar, atau jika tidak, itu akan 
menjadi yang kedelapan belas sekali lagi. Namun, jam itu menunjukkan Sakuta tanggal 
yang sama sekali berbeda. 

"Hah?" 

Sakuta bangkit dan pergi ke ruang tamu, menyalakan TV tepat saat berita pagi dimulai. 

"Bagus, tim Jepang!" 

Itu adalah ungkapan yang akrab, hampir nostalgia. Kegembiraan dan kebahagiaan penyiar 
itu terlihat jelas. 

"Selamat pagi, hari ini hari Jumat, Juni tanggal dua puluh tujuh. Aku pikir kami akan 
memulai hari dengan sepakbola! " 

Hal berikutnya yang ditayangkan di TV adalah dari piala dunia yang berlangsung di sisi lain 
dunia, sorotan dari pertandingan liga grup kedua. 

Tepat sebelum turun minum, dan tim Jepang tertinggal satu poin. Nomor 10 telah 
menggiring bola sampai ke atas lapangan tetapi dijatuhkan oleh pertahanan yang terlalu 
bersemangat dari lawan. Peluit menembus stadion dan mereka diberi tendangan bebas 
dari tepat di belakang area penalti. 

Mengambil tendangan adalah pemain nomor empat. Tembakannya datang setelah sebuah 
run-up pendek dan melewati kiper, menusuk ke gawang. Nomor empat mengeluarkan 
raungan kemenangan dan sisa dari sebelas pemain berkumpul di sekitarnya, berteriak 
dengan gembira. 

Tim mengambil hati di titik itu dan di babak berikutnya mendapatkan yang lain, 
memenangkan pertandingan 2-1. 

Bahkan ketika dia menonton program berita, Sakuta sedang memikirkan orang tertentu. 
Koga Tomoe. 

Dia adalah juniornya di tahun di bawah, dan Laplace's Demon. 
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"Astaga, dia luar biasa ..." katanya tanpa sadar, "apakah itu semua simulasi masa depan dari 
awal?" 

Persis seperti yang disarankan Rio hari itu. Pengulangan hari itu tidak melalui waktu, itu 
menghitung masa depan dari titik tertentu. 

Dan poin yang dimaksud adalah, yaitu Juni tanggal dua puluh tujuh. 

Sakuta tidak bisa melakukan apa-apa selain menertawakan situasi konyol ini. 

Setelah selesai sarapan, Sakuta berpakaian seperti biasa dan pergi ke sekolah. 

Saat itu bulan Juni, jadi musim hujan belum berakhir. Jumlah sinar matahari yang menerpa 
dirinya lebih baik daripada bulan Juli yang ia alami sampai kemarin, tetapi kelembabannya 
lebih tinggi sehingga cuaca agak lembab. 

Dia tiba di sekolah tanpa insiden dan Yuuma memanggilnya dari loker sepatu. 

"'Sup, Sakuta. Kamu sakit kepala lagi. " 

"Ini gaya rambut." 

"Tren baru, ya?" Yuuma kembali dengan tersenyum. Itu adalah percakapan yang 
diingatnya, dari 'Juni dua puluh tujuh' yang dia alami sebelumnya. 

"Ada apa, Sakuta?" Kunimi bertanya, memperhatikan kesunyiannya. 

"...Tidak ada." 

"Serius, apa?" 

"Ketampananmu hanya membuatku kesal." 

"Hah? Maksudnya apa?" 

"Ahhh, benar-benar." 

Empat kelas yang dia miliki pagi itu adalah matematika, fisika, Inggris, dan Jepang. Dalam 
matematika, guru berkata "Ini akan menjadi ujian Kamu", lelucon lumpuh guru fisika 
semakin kuat. Dalam periode bahasa Inggrisnya yang ketiga, dia diberi sedikit peringatan 
"Dengarkan aku, Tuan Azusagawa" dan disuruh membaca dari buku teks, dan tentu saja, 
kerah guru Jepang memakai lipstik. 

Itu semua datang bersama untuk Sakuta, memperkuat perasaan bahwa dia benar-benar 
telah mengalami masa depan. 

Dan kemudian, makan siang tiba. 
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Sakuta dan Mai sendirian di ruang kelas di lantai tiga. Angin laut sepoi-sepoi bertiup dari 
jendela yang sedikit terbuka, membuat tirai bergetar, semuanya menyatu untuk 
menciptakan suasana hati yang damai. 

Di atas meja di antara mereka adalah makan siang yang dibuat Mai untuk Sakuta. Ayam 
yang dibumbui dan digoreng, telur goreng, salad kentang yang dihiasi dengan tomat ceri, 
dan rumput laut dan kacang rebus membuat makanan. Sakuta terus memuji rasanya saat 
dia mencicipi setiap hal. 

Mai, yang telah membual tentang keterampilan memasaknya, tampak puas dengan 
bagaimana hasilnya. 

"Mai-san," Sakuta berbicara padanya begitu dia selesai makan. 

"Hm?" Dia bersuara, dengan ujung sumpitnya masih ada di mulutnya saat dia makan. 

"Aku mencintaimu, tolong pergi keluar bersamaku." 

"..." 

Mai membuang muka dan menaruh telur gorengnya di mulutnya dengan sumpitnya. 

"..." 

Dia mengunyahnya. 

"..." 

Bahkan ketika dia menunggunya menelan, dia tidak memberikan jawaban. 

"Agak tidak membangkitkan semangat." Mai menghela nafas yang terdengar bosan. 
"Memiliki hal yang sama selama sebulan penuh membuatnya kehilangan dampaknya." 

"Begitu ... itu cinta yang gagal kalau begitu. Kurasa aku harus mencari orang lain kalau 
begitu. " 

"Hei, wa-" 

"Terima kasih untuk semuanya sampai sekarang," dia memotongnya dengan membungkuk 
sopan dan mendesah, kecewa tanpa cinta. 

"A-aku tidak bilang tidak ... Apa, apa kamu menyerah !?" Mai menatapnya dengan cemberut. 

"Kamu akan begitu?" 

"Ugh ... kamu sangat nakal meskipun kamu hanya kamu." 

"Kamu akan?" Dia bertanya lagi, tidak menyerah. 
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"... Ya," jawabnya dengan suara yang nyaris tak terdengar dengan anggukan kecil, "Aku 
akan." 

Kemudian, seolah menyembunyikan rasa malunya, Mai tanpa kata-kata memasukkan telur 
goreng ke mulutnya. Sekarang dia hanya perlu memastikan satu hal. 

"Mengatakan." 

 

"Apa?" 

"Bagaimana menurutmu tentang aku?" 

"'Bagaimana', ini ..." ketika dia berbicara, Mai mengalihkan pandangannya ke tomat ceri di 
sumpitnya. 

"Nya..." 

"Tidak masalah." 

"Aku bertanya karena itu benar," desak Sakuta. 

"Kamu terlalu keras kepala." 

"Ya, karena ini penting." 

"Apakah Kamu benar-benar ingin tahu?" 

"Aku ingin mendengarnya dari mulutmu." 

Bibir itu mengambil tomat ceri, lalu dia mengunyahnya dengan seksama sebelum menelan. 

"Aku hanya akan mengatakan ini sekali." 

"Baik." 

Keheningan turun sesaat, dan dia bisa mendengar Mai menarik napas dalam-dalam. Segera 
setelah itu, dia melihat keluar jendela dan berteriak kaget. 

"Hmm?" Sakuta mengikuti tatapannya dan bisa melihat langit dan laut Shichirigahama. 
Tidak ada sesuatu yang sangat menarik di sana, hanya aliran awan musim panas yang 
besar. 

Aroma lembut menyerangnya, dan visinya menjadi gelap. Ketika dia menyadari hal itu, ada 
kehangatan lembut menyentuh pipinya. 

Dia berbalik untuk menghadapi Mai dengan terkejut. 
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"Kamu harus mendapatkannya sekarang, kan?" 
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Mai tersenyum main-main, dengan rona merah di wajahnya. 

Tanpa berpikir panjang, Sakuta mengangkat tangannya ke pipinya. Sensasi itu, tanpa ragu, 
adalah bibir Mai. 

"Dari mulut ke mulut akan lebih baik." 

"Jangan terbawa suasana," Mai memperingatkan, menginjak kakinya di bawah meja, tetapi 
itu tidak sakit sama sekali. "Berhenti menyeringai juga." 

"Kaulah yang membuatku tersenyum." 

Sakuta menikmati waktu yang menyenangkan bersama Mai. 

Bel peringatan untuk akhir makan siang berbunyi, sayangnya mengakhiri tanggal makan 
siang mereka juga. Sakuta melangkah ke koridor untuk kembali ke ruang kelasnya. 

Di perjalanan, dia melihat orang yang dikenalnya di tangga yang akan dia gunakan, Koga 
Tomoe. 

Tahun ketiga, Maesawa-senpai bersamanya. Ada suasana yang tidak biasa pada mereka 
berdua, jadi Sakuta berdiri di dinding koridor tanpa terlihat. 

"Maaf, aku tidak bisa keluar denganmu, Maesawa-senpai." 

Sakuta melirik apa yang terjadi dan melihatnya membungkuk sopan. 

"Kamu tidak punya pacar saat ini, kan?" 

"Bukan Aku." 

"Apakah kamu memiliki seseorang yang kamu sukai?" 

"Ya," angguk Tomoe tanpa ragu. 

"Seseorang di klub bola basket?" 

"Tidak." 

"Kemudian-" 

"Dia primitif yang tidak memiliki smartphone di zaman sekarang ini," kata Tomoe, senyum 
bermekaran di wajahnya seperti bunga saat dia berbicara. 

"Hah?" Maesawa-senpai tampaknya tidak mengerti apa yang dia maksudkan, tetapi masih 
turun dari tangga dengan "Baiklah, sampai jumpa." 
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Sakuta melewatinya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, menuruni tangga, segera 
bertemu mata Tomoe saat dia memperhatikannya. 

"Mengintip adalah kejahatan," keluhnya. 

Ungkapan itu dengan sendirinya membuat Sakuta tahu bahwa dia mengingat segalanya. 

"Aku kebetulan lewat." 

"Hmmm." 

"Ngomong-ngomong, siapa yang kau sebut primitif?" 

"Aku tidak mengatakan apa-apa tentangmu," katanya dengan cemberut, "terlalu sadar diri 
tidak keren." 

Dari sudut pandang mental, Sakuta telah menolak Tomoe hanya kemarin, bisa berdiri di 
depannya seperti ini adalah bukti kekuatannya, jadi dia akan memaafkannya. 

"Kamu akan bertanggung jawab untuk ini, kan, Senpai?" Dia bertanya. 

"Hmm?" 

"Ini akan membuat Rena-chan membenciku dan membuatnya jadi aku tidak punya tempat 
lain di kelasku." 

"Dan mengapa aku harus bertanggung jawab untuk itu?" 

"Karena itu salahmu." 

"Dan bagaimana itu?" 

"Karena kamu membuatku menjadi dewasa." 

"Kedengarannya agak erotis." 

"Kamu selalu mengatakan hal-hal seperti itu, bahkan ketika kamu mendapatkan apa yang 
aku maksud, apakah kamu malu?" 

Dia tersenyum seolah dia melihat melalui triknya. Sikapnya yang nakal membuatnya 
sedikit jengkel, tetapi bereaksi akan seperti dia mengakui dia benar, jadi dia kembali pada 
topik. 

"Yah, apa pun yang terjadi, kamu akan selalu menjadikanku sebagai teman," katanya, 
menepuk pundaknya, "jadi kamu tidak akan sendirian." 

"Yah, akulah yang akan menjadi sahabatmu." 
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Tomoe terus nakal, jadi Sakuta mengambil tangan untuk gaya rambut itu, bahwa dia 
bangun pukul enam pagi untuk melakukan, dan mengacaukannya. 

"Ahh, hentikan!" 

Dia tidak melakukannya, tidak sampai bel yang menandakan akhir makan siang berbunyi. 

Sejak saat itu, waktu hingga liburan musim panas dimulai berjalan dengan arah yang 
mengejutkan. Hari-hari yang dialami Sakuta dan Tomoe terjadi seperti sebelumnya. 

Tim sepak bola Jepang menerobos dari liga grup dan terus maju ke delapan terbaik. 
Sayangnya mereka dikalahkan setelahnya, tetapi mereka bisa menggunakannya untuk 
memberi tahu dunia bahwa harapan mereka untuk menang bukan hanya mimpi. 

Beberapa minggu terakhir di sekolah dan isi ujiannya persis sama, semua pertanyaan yang 
dia ambil sebelumnya dan memeriksa jawabannya, jadi Sakuta mendapat nilai bagus. 
Rasanya seperti selingkuh, tetapi ketika dia memikirkan kesulitan ditangkap dalam kasus 
Sindrom Remaja, dia pikir dia akan diizinkan sebanyak ini. 

Tomoe mulai bekerja di restoran yang sama dengannya, dan Kamisato Saki memanggilnya 
ke atap pada hari Sabtu tertentu. 

Hal-hal dengan Mai juga sama, ia membawa pakaian untuk Kaede, pergi ke Kagoshima 
selama seminggu untuk syuting, meneleponnya dari sana, membuatnya belajar tiba-tiba 
dan bahkan mengenakan setelan gadis kelinci untuknya. 

Ada sedikit perbedaan antara tidak memiliki hubungan 'kekasih palsu' dengan Tomoe, 
tetapi tanpa kecuali, semuanya terjadi dengan cara yang sama. 

Sudah lebih dari cukup bagi Sakuta untuk tidak memikirkan hari-hari dari Juni ke dua 
puluh tujuh hingga Juli delapan belas sebagai mimpi sederhana, tetapi lebih sebagai 
prediksi aktual masa depan. 

Suatu hari sepulang sekolah, dia sudah bicara dengan Rio tentang itu semua. 

"Jika itu benar, maka itu adalah situasi yang mengejutkan." Dia menjawab sebagai jawaban. 

"Kamu pikir aku bohong?" 

"Jika kamu adalah pecinta palsu dengan tahun pertama selama prediksi, maka itu 
berbohong, kan?" Dia berkata, dengan hati-hati tidak mengatakan dia percaya sesuatu yang 
lebih. "Tapi, yah ... seorang gadis yang dengan panik membaca suasana yang cocok akhirnya 
bisa membaca masa depan juga sebelum dia menyadari." Rio melanjutkan pada dirinya 
sendiri, seolah setuju dengan pernyataan itu. 
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Satu pertanyaan yang tersisa adalah mengapa hanya Sakuta yang dibawa ke Sindrom 
Remaja Tomoe? Tujuh miliar orang lainnya di dunia tidak menyadari situasinya, dan tidak 
memperhatikan hari-hari yang berulang. 

Ketika Sakuta bertanya kepada Rio, dia berkata, 

"Mungkin itu adalah keterikatan kuantum?" 

Dia mengatakannya dengan nada penuh harap, seolah dia seharusnya sudah 
mengetahuinya. 

"Jadi itu adalah keterikatan kuantum." 

"Ya, kamu tahu itu?" 

"Bukan yang foggiest." 

"Maksudnya apa?" 

"Sesuatu seperti 'Aku tidak tahu sama sekali'." 

"Hmm." 

Tampaknya agak tertarik, Rio menulis 'berkabut' di papan tulis. 

"Ngomong-ngomong, apa keterikatan kuantum?" Sakuta bertanya. 

"Fenomena aneh di mana sebuah partikel secara instan berbagi informasi dengan yang lain 
jauh darinya tanpa perantara." 

"Jadi partikel juga menggunakan ponsel?" 

"Aku memang mengatakan tanpa perantara." 

"Lalu partikel memiliki telepati?" 

"Yah, itu berfungsi sebagai model." 

"Eh, serius?" 

Dia memakainya sebagai lelucon ... 

"Sebenarnya ada universitas kelas dunia yang mempelajari apakah telepati dimungkinkan 
menggunakan keterikatan kuantum." 

"Lagi-lagi, serius? " 

"Keterikatan kuantum itu sendiri adalah fenomena yang terdokumentasi dengan baik." 
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"Jadi maksudmu Koga dan aku terjerat?" 

Rio perlahan mengangguk menanggapi pertanyaannya. 

"Kalau begitu, apa yang menjerat kita?" Dia melanjutkan. 

"Keterikatan terjadi ketika partikel bertabrakan. Apakah Kamu bentrok dengan tahun 
pertama itu. " 

Dia punya satu ide. 

"Kami saling menendang satu sama lain." 

Rio tidak punya jawaban untuk itu selama beberapa saat. 

"Azusagawa." 

"Apa?" 

"Aku ingin mengkonfirmasi reproduktifitas, membungkuk." 

"Aku menolak." 

"Sudah membungkuk, kau orang rendahan." 

"Itukah yang kamu minta pada seseorang untuk sesuatu !?" 

Ekspresi Rio kemudian menjadi sedikit kecewa, rupanya, dia benar-benar serius. 

Setelah menolak Maesawa, Tomoe ... seperti yang dia katakan, didorong keluar dari 
kelompok Rena. Pada hari Rabu minggu berikutnya, Sakuta menemukannya merosot di 
atap makan siangnya sendirian. Dia bergerak di sebelahnya dan duduk dengannya, makan 
siangnya sendiri. 

"Aku akan pergi ke toilet bersamamu jika kau mau?" Dia menawarkan. 

"Itu akan memalukan." 

"Jangan menahan diri." 

"Itu benar-benar menyeramkan, aku akan melaporkanmu." 

Hal yang sama terjadi pada hari Kamis dan Jumat, tetapi pada hari pertama ujian ... dia 
melihat Tomoe berbicara dengan beberapa teman sekelas di kereta. Itu bukan Rena, juga 
bukan Hinako atau Aya. Meski begitu, dia tahu bahwa dia adalah tahun pertama di kelas 
Tomoe karena dia telah bertemu dengannya di simulasi masa depan. 
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Dia adalah gadis yang telah menjatuhkan tali pengikatnya pada kencan pertamanya dan 
Tomoe, dia yakin namanya adalah Yoneyama Nana. Tali yang direndam Tomoe untuk 
disimpan saat itu tergantung di teleponnya. 

Sakuta berpikir bahwa Tomoe mungkin mencari bersamanya dan sebagai buktinya, Tomoe 
masuk angin pada saat yang sama lagi. 

"Aku punya teman," Tomoe memberitahunya di kantor sekitar waktu ujian mereka 
berakhir. 

"Gadis tali?" 

"Ya, Rena-chan juga membiarkannya masuk ke grup." 

"Bagus untukmu." 

"Benar," katanya, agak malu-malu, tapi jelas juga dengan gembira, "itu berkat kamu, 
Senpai." 

"Aku tidak melakukan apa-apa." 

Satu-satunya yang dilakukan Sakuta adalah membantunya keluar dari kebiasaannya. 
Karena kepribadiannya itulah dia mampu berbaikan dengan Rena dan yang lainnya, itulah 
yang dipikirkan Sakuta. 

"Aku bisa melakukannya kali ini tanpa berbohong karena kamu, Senpai ... Terima kasih." 

Di satu sisi adalah arti harfiah dari apa yang dia katakan, dia menyelesaikan ini tanpa 
membohongi orang-orang di sekitarnya, tetapi dia berpikir bahwa dia juga berbicara dalam 
arti berbohong pada dirinya sendiri. 

Kekhawatiran mereka sirna dan hari-hari berlalu dengan damai. Akhir masa jabatan segera 
tiba. 

Kepala sekolah memberikan sambutan penutup seperti biasa dan Sakuta mengambil 
rapornya dari gurunya sendiri. 

Wali kelas terakhir berakhir dan dia bertemu dengan Mai di depan loker sepatu sebelum 
meninggalkan sekolah dengannya. Mai sering tidak di sekolah selama beberapa minggu 
terakhir karena pekerjaan, jadi sebenarnya sudah dua minggu sejak mereka bisa pulang 
seperti ini. 

"Benar," kata Mai setelah mereka naik kereta di Stasiun Shichirigahama, mengulurkan 
tangannya untuk sesuatu. Dia pergi untuk mencoba dan memberikan tangannya sendiri, 
tetapi dia bergerak dengan cepat keluar dari jalan. "Aku mengatakan untuk memberikan 
kartu rapormu." 
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"Tapi kamu tidak mengatakan itu?" 

"Berikan saja." 

"Aku biasanya tidak mau." 

"Mengapa?" 

"Mengapa kamu ingin melihat?" 

"Kamu akan kuliah di universitas yang sama denganku, kan?" 

"Itulah yang Aku tulis pada survei ..." 

"Berikan saja," desaknya, sepertinya tidak memiliki niat untuk membiarkan masalah itu 
pergi, jadi Sakuta memutuskan untuk menyajikannya. 

"Jika aku melakukan lebih baik dari yang kamu harapkan, akankah kamu memberiku 
hadiah?" 

"Jika rata-rata kamu lebih tinggi dari tujuh, aku akan mengabulkan permintaan untukmu." 

Minegahara bekerja pada skala sepuluh poin, rata-rata di atas tujuh adalah nilai yang cukup 
baik. 

"Itu perintah yang sulit," katanya, dengan enggan menyerahkannya. 

Saat dia membukanya, ekspresi Mai berubah menjadi kejutan. 

"Eh, apa?" 

Sakuta belum menghitungnya, tapi dia seharusnya memiliki rata-rata lebih tinggi dari 
tujuh, yang dengan sendirinya berkat Laplace's Demon. Sakuta merasa dia harus 
memperlakukan Tomoe untuk makan siang sekarang. Bagaimanapun, sekarang Mai akan 
memberinya permintaan. 

"Tidaaaak kalau begitu, apa yang harus aku lakukan?" 

"Jika Kamu menyarankan sesuatu yang aneh, kami putus," Mai memperingatkannya ketika 
dia mengembalikan kartu itu kepadanya. 

"Kalau begitu datang ke sini dan memasak makan malam malam ini?" 

"Apakah itu semuanya?" 

Pacar Kamu datang ke rumah Kamu dan memasak untuk Kamu adalah acara tingkat tinggi 
yang cukup untuk Sakuta, dan itu jika dia bukan Sakurajima Mai, itu hanya membuat 
semuanya lebih baik, tapi dia sepertinya tidak untuk menyadari itu. 
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"Aku tak sabar ingin melihatmu di celemek," tambahnya. 

"Aku tidak memakai celemek saat aku memasak." 

"Ehhh." 

"Baik, baik, aku akan memakainya." 

 

"Jika kamu merasa seperti itu, kamu tidak bisa mengenakan apa pun ?" 

"Mungkin aku harus menambahkan pencahar juga." 

"Itu adalah lelucon." 

"Kamu benar-benar serius," katanya. 

Dia memalingkan wajahnya yang tahu sambil tersenyum. 

"Aku akan berhenti di toko begitu kita turun dari kereta, oke?" Dia bertanya. 

"Aku akan ikut denganmu," jawabnya. 

Apa yang bisa dia katakan, kencan belanja akan sempurna. 

Ketika Sakuta dan Mai melangkah keluar setelah menyelesaikan belanja mereka, hujan 
mulai turun dari langit. Hujan cukup deras mengingat betapa jernihnya langit, mandi 
matahari yang sempurna. 

"Sakuta, apakah kamu punya payung?" 

"Ya," katanya, dengan cepat mengambilnya dari punggungnya dan membuka lipatannya. 
Mai baru saja melangkah di sebelahnya. 

"Beri aku salah satunya," kata Mai. 

Tangan kanan Sakuta diangkat oleh payung, bahu kirinya memegang tasnya, dan tangan 
lengan itu diisi oleh kantong plastik dari toko, dengan daun bawang yang menjulur dari 
atas. 

"Aku baik-baik saja." 

"Apakah kamu?" 

Dia memiringkan payung agar Mai tidak kehujanan saat mereka berjalan pergi. 

"Mai-san, apa yang akan kamu buat?" 
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"Ini rahasia, jika aku memberitahumu sekarang itu tidak akan menyenangkan." 

"Yah, tebak begitu." 

Mereka terus berjalan ketika percakapan mereka berlanjut, kemudian mereka tiba di 
sebuah taman yang berjarak dua atau tiga menit dari rumah Sakuta. 

Ketika mereka berjalan melewati pintu masuk, Mai tiba-tiba berhenti. 

"Aku ingin tahu ... apa yang salah dengannya?" 

Sakuta mengikuti tatapannya untuk melihat seorang gadis berdiri sendirian di depan 
semak-semak tepat di dalam pintu masuk, di bawah payung merah. Dia mengenakan 
seragam sekolah menengah terdekat. Tampaknya masih baru, jadi dia mungkin tahun 
pertama. 

Dia bertanya-tanya berapa lama dia di sana, bahu dan kakinya cukup basah. Ketika dia 
melihat lebih dekat, ada kotak kardus yang tersembunyi di semak-semak. 

Bersama dengan Mai, yang telah mengambil langkah pertama, Sakuta berjalan mendekati 
gadis itu. 

"Apa yang salah?" Sakuta bertanya pelan. 

Wajah yang tersembunyi di bawah payung berbalik ke arah mereka. 

Saat dia melihat ekspresi sesaat gadis itu, Sakuta merasakan firasat. Tidak, itu bukan firasat 
buruk, itu agak seperti dia pernah bertemu dengannya sebelumnya, seperti dia terlihat 
mirip dengan beberapa kenalan yang dia miliki. 

"Ah, si kecil ini ..." jawab gadis itu samar-samar, melihat kembali ke kotak. Di dalam, seekor 
anak kucing meringkuk, mungkin menggigil karena dinginnya hujan. Dia khawatir tentang 
kucing itu, tetapi tampaknya terjebak di sana, bingung apa yang harus dilakukan. 

"Mai-san, pegang payung?" 

"Benar," jawabnya, segera mengambil payung. 

Sakuta berjongkok dan mengambil anak kucing itu dengan satu tangan. 

"Aku akan membawanya ke tambang, untuk saat ini, jika dia sembuh maka itu baik-baik 
saja, jika tidak kita akan membawanya ke dokter hewan." 

"Oke, ah, tapi." 

"Hm?" 

"Aku ingin mengadopsi dia." 
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"Ah, kalau begitu ..." Sakuta memulai, sebelum memberikan nomor telepon rumahnya 
kepada gadis itu. Ketika dia melakukannya, gadis itu mengeluarkan teleponnya dan 
mencatat nomornya. 

"Apakah ini benar?" Dia bertanya, menunjukkan layar kepadanya. 

"Tidak apa-apa, namaku Azusagawa Sakuta, dari Azusagawa di 'Area Layanan Azusagawa', 
dan Sakuta dari 'Blooming Flower Tarou'." 

Dia mengetikkan namanya tepat ketika dia mengatakannya. Setelah selesai, dia 
mengangkat pandangannya dari telepon dan menatap mata Sakuta dengan mantap. 

"Namaku Makinohara Shouko," katanya. 

Jantung Sakuta berdegup kencang ketika mendengar namanya, tetapi dia tidak segera 
mengerti apa yang dikatakannya. 

 

Dia mengerjap beberapa kali, firasat bahwa dia merasa kokoh. Itu adalah nama yang dia 
dengar, dia memiliki wajah yang dia pikir dia pernah lihat sebelumnya, dan sebagai 
tanggapan terhadap perasaan benar yang aneh itu, pikiran Sakuta dipenuhi dengan 
pertanyaan yang bahkan lebih besar. 

"Apa itu tadi?" 

"Aku Makinohara Shouko," gadis sekolah menengah di depannya mengulangi, mengatakan 
nama yang sama dengan gadis sekolah menengah pertama Sakuta yang jatuh cinta. 
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Volume 2 Chapter 7 Revisi - Kata Penutup 
Ini adalah volume kedua dari Pubescent Low-Life Series . 

Jilid pertama memiliki judul A Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai , jadi jika Kamu 
tertarik dengan ini dari buku ini, Aku akan senang jika Kamu mengambil volume itu juga. 

Jadi, Aku mengambil pilihan sembrono kali ini untuk tidak pergi dengan penomoran, tetapi 
mengubah judul sedikit setiap volume, Aku minta maaf bahwa sulit untuk mengetahui 
berapa volume nomor ini. 

Namun, Aku berpikir bahwa editor Aku, Araki-san, akan menggunakan obi dan 
membuatnya mudah diceritakan, jadi Aku yakin itu akan baik-baik saja. 

Mungkin Mizoguchi Keeji-san akan mempertimbangkannya dan menghasilkan ilustrasi 
ajaib untuk sampul yang memungkinkan Kamu memberi tahu. 

Dan dengan demikian, jilid ketiga juga akan menjadi  A Rascal Does Not Dream of ○ × △ □ , 
meskipun siapa yang tahu seperti apa ○ × △ □ !? 

Aku pikir itu akan baik-baik saja jika Kamu menunggu, apakah penuh semangat atau tidak. 

 

Mizoguchi-san, Araki-san, terima kasih untuk kali ini, Aku berharap dapat bekerja sama 
dengan Kamu di lain waktu. 

Aku mengucapkan terima kasih yang terdalam kepada Kamu para pembaca yang telah 
tinggal bersamaku sampai akhir. Volume ketiga ... harus ... keluar selama musim dingin. 

-- Kamoshida Hajime 
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Volume 2 Chapter 8 Bonus Revisi - Adegan 
Tertentu Dari Masa Purnama Yang 
Rendah Dan Senior Gadis Kelinci 
Hari itu, Azusagawa Sakuta berpegang erat pada sedikit kebahagiaan. Dia berada di 
supermarket dekat dengan Stasiun Fujisawa. 
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Sakuta 
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memegang keranjang plastik dan menatap punggung kekasihnya, tiga langkah di depannya.
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Dia memandangi siluetnya yang langsing 165 sentimeter. Rambut hitamnya yang panjang 
dan indah bergoyang. Dia setahun lebih tua darinya dan mengenakan seragam sekolah 
yang sama dengannya, SMA Minegahara, dan namanya Sakurajima Mai. 

Dia adalah seorang selebriti yang telah memulai dalam dunia bisnis pertunjukan sebagai 
aktris cilik dan memiliki banyak gadis dari generasi yang sama yang memandang ke 
penampilannya. 

Mai mengambil sekantung wortel dan kembali ke sisinya. Atau begitulah pikirnya, tetapi 
ketika dia melihat wajahnya, dia mencubit pipinya. 

"Owow ... Apa yang aku lakukan, Mai-san?" 

"Kamu sudah tersenyum pada dirimu untuk sementara waktu." 

"Itu salahmu, bukan?" 

"Apa? Apakah Kamu mengatakan bahwa berbelanja dengan Aku itu menyenangkan? " 

Dia memasukkan tas wortel ke dalam keranjang saat dia tersenyum nakal. 

"Ya, tentu saja." 

"Tapi ini bukan pertama kalinya kita melakukan ini." 

Itu memang benar, dia berbelanja di supermarket ini sebelumnya. Tapi saat itu, situasinya 
rumit, Mai berada di tengah-tengah Sindrom Remaja dan ditempatkan dalam situasi yang 
aneh di mana keberadaannya tidak diakui oleh orang-orang di sekitarnya. Satu-satunya 
yang bisa melihatnya adalah Sakuta sehingga bagi orang lain, sepertinya Sakuta sedang 
berbelanja sendirian. Itu rasa pencapaian yang sama sekali berbeda. 

Dan di atas semua itu, perbedaan mendasar antara dulu dan sekarang adalah hubungan 
mereka. 

"Saat itu, kami memiliki hubungan yang benar-benar biasa." 

"Kami masih memiliki hubungan biasa." 

"Meskipun kamu datang ke tempatku untuk memasak untukku?" 

Ini adalah hadiah untuk nilai baiknya di semester pertama. Dia bertanya karena tidak ada 
ruginya, dan Mai siap menyetujui. 

"Itu karena aku hanya akan memasak untukmu." 

"Ehh, aku ingin bersenang-senang." 

"Kaede-chan juga ada di rumah." 
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"Aku akan memberitahunya untuk tidur lebih awal, jadi tidak apa-apa." 

"Apa yang akan baik-baik saja tentang itu?" Tanya Mai dengan jijik saat dia memilih 
bawang. "Ah, benar, apakah Kaede-chan tidak suka sesuatu?" 

"Kamu tidak akan bertanya padaku?" 

"Yah, kamu akan makan apa pun jika akulah yang memasaknya." 

 

"Jika kamu memberi Aku makan, tidak ada yang perlu ditakutkan." 

"Jadi, apakah dia tidak menyukai sesuatu?" 

"Masakanmu enak, jadi dia akan senang memakannya." 

"Aku senang kalau begitu." 

Mai tersenyum bahagia, dan benar-benar tampak seperti sedang bersenang-senang ketika 
Sakuta memandang wajahnya dari samping ketika dia mengambil bahan-bahan. Bahkan 
sepertinya dia bisa mendengarnya bersenandung. 

"..." 

Dia menemukan dirinya tercengang olehnya. 

"Apa, kamu sangat diam tiba-tiba." 

"Tidak ada, Aku hanya berpikir kamu berada dalam suasana hati yang sangat baik." 

"Apa yang kamu bawa untuk saat ini setiap saat?" 

"Apakah sesuatu yang baik terjadi?" 

Sakuta tidak memiliki petunjuk mengapa dia dalam suasana hati yang baik. Jika dia adalah 
orang yang bahagia, selain pergi kencan belanja dengan Mai, dia akan datang ke rumahnya 
untuk memasak untuknya. 

"Memang." 

"Apa?" 

"Kamu tidak tahu, Sakuta?" 

Untuk beberapa alasan ... kata-kata itu diucapkan dengan ekspresi penasaran. 

"Karena nilaiku bagus?" 
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"Bukan itu." 

Sakuta mengatakan sesuatu yang pantas, dan wajah Mai tiba-tiba menjadi gelap. Tapi itu 
tampak seperti tindakan yang bertujuan dan jika ada, dia tampak lebih meriah untuknya. 

Langkahnya yang entah bagaimana berirama membawanya ke sudut daging toko. 

"Ah, tunggu, Mai-san." 

Dia buru-buru mengejarnya dan mengejar, kemudian ketika dia di sampingnya bertanya 
terus terang. 

"Jadi, lalu apa?" 

"Apakah kamu benar-benar tidak mengerti." 

Reaksi Mai sedikit mengejutkan, tetapi lengkungan di bibirnya menunjukkan padanya 
bahwa dia menikmati dirinya sendiri. Dengan tawa kecil, Mai menaruh bungkusan itu ke 
dalam keranjang. 

 

"Umm, kamu mendapat pekerjaan yang bagus?" 

"Bzz." 

Mai membuat suara bel yang salah yang menunjukkan bahwa dia sedang dalam suasana 
hati yang baik, karena dia biasanya tidak akan pernah melakukan itu. 

Namun, Sakuta tidak bisa mengerti sedikitpun. Apa yang dia sukai? Ketika dia mengingat 
kembali interaksi mereka, dia masih tidak bisa memikirkan apa pun. 

"Tolong beri aku petunjuk?" 

"Apa yang aku lakukan sekarang?" 

Langkah-langkah Mai ringan ketika dia berjalan menuju produk susu. Saat dia menatap 
punggungnya, dia mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak tahu. 

"Aku benar-benar tidak tahu." 

Dia sedang berbelanja sekarang, dia tidak tahu bahkan dengan itu sebagai petunjuk. 

"Aku pada dasarnya memberikanmu jawabannya." Memegang susu dan keju, Mai menatap 
wajah Sakuta. Meski begitu, alisnya berkerut. "Itu karena aku bersamamu." 

Dia berbicara menggoda padanya. 
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"..." 

Mulutnya ternganga. 

"Dan itu karena setelah ini, aku pergi ke rumahmu untuk memasak untukmu." 

Mai tersenyum penuh kemenangan. 

"Um, Mai-san?" 

"Apa?" 

"Aku sangat mencintai kamu." 

 

"Aku tahu." 

Dia menjawab dengan senyum santai. 

"Bolehkah Aku memeluk Kamu?" 

"Kamu tidak bisa." 

"Apa?" 

"Itu bukan sesuatu yang kamu lakukan di supermarket, kan?" 

"Eh." 

Mai sangat imut, dan dia tidak berpikir dia akan bisa menolak dorongan yang 
mendorongnya dalam dirinya. 

"Aku akan memegang tanganmu ketika kita pergi ke luar, jadi ikutilah." 

"Kalau begitu mari kita bergegas dan membayar." 

"Ah, hei! Jangan lari! " 

Sakuta bergegas menuju checkout ketika dia mendengar suara Mai di punggungnya. 

Dalam perjalanan pulang hari ini, Sakuta akan bertemu dengan seorang gadis. Seorang 
gadis dengan nama yang sama dengan cinta pertamanya ... 

Sakuta belum tahu itu. (Selesai) 
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