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Hei, ayo cium. 

Kata gadis yang datang untuk menggodaku, lalu menghilang dari pandangan setelah 
beberapa saat. 

Pada akhirnya, ini bisa disebut kisah romansa antara aku, dia, dan mereka ... mungkin. 
Mungkin. 
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Volume 1 Chapter 1 Revisi - Seniorku 
Adalah Gadis Kelinci 
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Pada hari terakhir Minggu Emas, Azusagawa Sakuta bertemu dengan gadis kelinci liar. 
Sudah sekitar dua puluh menit sejak dia bersepeda dari apartemennya. Pemkamungan kota 
di sekitar Stasiun Shonkamui di mana jalur Subway Odakyu Enoshima, Sotetsu Izumino dan 
Yokohama berpotongan telah terlihat. Itu adalah kota komuter yang tenang dengan relatif 
sedikit bangunan tinggi yang khas di pinggiran kota. Ketika dia melewati stasiun di sebelah 
kirinya, Sakuta berbelok ke kanan di lampu dan setelah kurang dari satu menit telah 
mencapai tujuannya: perpustakaan. 

Sakuta meninggalkan sepedanya di rak yang kira-kira setengah terisi dan menuju ke 
gedung. Tidak peduli berapa kali dia datang, dia tidak akan pernah terbiasa dengan ciri 
khas keheningan perpustakaan, dan sedikit menegang. 

Hanya karena itu adalah perpustakaan terbesar di daerah itu, ada banyak pengunjung. Ada 
seorang pria paruh baya yang sering dilihat Sakuta di sudut majalah dan surat kabar, yang 
berada tepat di sebelah pintu masuk, membaca bagian olahraga dengan ekspresi tidak 
senang. Tim bisbolnya mungkin kalah kemarin. 

Ketika ia tiba di depan konter pinjaman, matanya jatuh ke meja yang memenuhi sebagian 
besar bagian dalam. Siswa sekolah menengah, mahasiswa, dan pekerja menonjol, dengan 
laptop terbuka di depan mereka. 

Ketika ia dengan tanpa sadar mengakui kehadiran mereka, Sakuta pindah ke rak buku 
dengan novel-novel kontemporer hardcover. Membungkuk sedikit, dia mengalihkan 
pkamungannya ke duri-duri yang disusun menurut abjad; dia sedang mencari buku yang 
dimulai dengan 'Yu' dan dibandingkan dengan tinggi Sakuta 172 sentimeter, rak buku 
pendek itu hampir tidak mencapai pinggangnya. 

Dia segera menemukan buku yang diminta saudara perempuannya. Itu ditulis oleh 
Yuigahama Kanna, judulnya adalah The Prince's Poison Apple dan telah dirilis empat atau 
lima tahun yang lalu. Dia telah menikmati pekerjaan penulis sebelumnya dan telah 
memutuskan bahwa dia akan mengejar mereka semua. 

Sakuta mengambil buku yang agak compang-camping dari rak buku pendek. Tepat pada 
saat itu, ketika dia mengangkat kepalanya untuk membawanya ke konter pinjaman, yang 
memenuhi visinya. 

Seorang gadis kelinci berdiri di antara rak buku. 

"..." 

Dia berkedip beberapa kali, tidak yakin apakah itu ilusi atau sesuatu yang berbeda, dan 
melihat penampilan dan keberadaannya. 

Dia memiliki sepatu hak tinggi hitam mengkilap di kakinya. Kakinya dibungkus stocking 
hitam agak transparan yang menunjukkan warna kulitnya. Demikian juga triko hitam 
menekankan lekuk tubuhnya dan, sementara dadanya sederhana, memamerkan belahan 
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dadanya dengan baik. Pergelangan tangannya memiliki borgol putih di sekelilingnya; 
menekankan aksen dan, tentu saja, dasi kupu-kupu hitam ada di lehernya. 

Menghapus ketinggian dari tumitnya, dia berdiri sekitar 165 sentimeter. Wajahnya yang 
halus memiliki ekspresi agak bosan di atasnya dan kegelisahan orang dewasa dan daya 
tarik seks mengalir darinya. 

Pada awalnya, dia bertanya-tanya apakah ada semacam syuting yang terjadi, tetapi ketika 
dia melihat-lihat tidak ada orang dewasa yang tampak seperti staf TV. Dia benar-benar 
sendirian, tersesat. Hebatnya dia adalah gadis kelinci liar. 

Tentu saja, kehadirannya memenuhi perpustakaan sore itu. Apakah tidak tepat menjadi 
istilah ...? Satu-satunya tempat yang bisa dipikirkan Sakuta yang dihuni oleh gadis-gadis 
kelinci adalah kasino Las Vegas dan restoran yang sedikit teduh, tetapi bagaimanapun juga: 
ia tidak berada di tempat. Namun, alasan sebenarnya mengapa Sakuta terkejut adalah 
sesuatu yang sangat berbeda. Itu adalah bahwa meskipun dia dalam pakaian mewah, tidak 
ada yang menatapnya. 

"Persetan?" 

Dia tidak bisa menahan suaranya dan seorang pustakawan terdekat menatapnya dengan 
tajam, menyuruhnya diam. Sementara dia mengangguk kembali ke pustakawan, dia 
berpikir tidak, tidak, ada orang lain yang harus kamu khawatirkan. 

Tapi itu sendiri yang memperkuat keyakinan aneh Sakuta. Tidak ada yang peduli dengan 
gadis kelinci: bahkan tidak ada gangguan tertahan dari mengabaikan sesuatu, tidak ada 
tkamu bahwa ada orang yang memperhatikannya sama sekali. 

Biasanya, jika mereka memiliki kelinci yang merangsang di sebelah mereka, bahkan siswa 
yang saat ini bergulat dengan buku undang-undang, alisnya berkerut, akan melihat ke atas. 
Pria yang lebih tua yang membaca koran akan terus berpura-pura membaca dan mencuri 
pkamung padanya, sedangkan pustakawan harus dengan sopan memarahinya dengan 
sesuatu seperti: "Pakaian itu sedikit ..." 

Aneh, jelas aneh. Itu hampir seperti dia adalah hantu yang hanya bisa dilihat oleh Sakuta. 

Jejak keringat dingin mengalir di punggungnya. 

Mengabaikan kegelisahannya, gadis kelinci itu meraih sebuah buku, dan menuju ke sudut 
ruang belajar di perpustakaan. Dalam perjalanan, dia mengintip wajah siswa dan 
menjulurkan lidah, melambaikan tangan di antara wajah pekerja dan tablet PC-nya, seolah-
olah untuk memastikan dia tidak bisa melihatnya. Ketika dia tahu bahwa mereka tidak 
akan bereaksi, dia tersenyum puas dan kemudian mengambil kursi kosong yang terjauh. 
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Pelajar universitas di seberangnya tidak memperhatikan. Bahkan ketika dia menyesuaikan 
area dada triko itu, yang sedikit melorot, dia tidak bereaksi sedikit pun. Meskipun dia 
seharusnya di bidang pandangnya ... 

Setelah beberapa saat, siswa itu mengumpulkan buku-bukunya dan mulai bersiap-siap 
pergi. Kemudian, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dia pergi dan saat dia melakukannya 
dia tidak melirik dada gadis itu. 

"..." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Setelah khawatir beberapa saat, Sakuta duduk di tempat siswa yang baru saja 
mengosongkan kursi. Dia menatap lekat-lekat ke gadis kelinci. Pada lekuk lengannya yang 
mengalir dari pundaknya yang terbuka, kulit pucat dari lehernya ke dadanya, pada gerakan 
lembut yang sensual dan lembut yang menyertai setiap napasnya. Meskipun berada di 
perpustakaan, yang seharusnya memberi kesan rajin, sepertinya suasana hatinya akan 
mengambil nada aneh. Tidak, suasana hatinya sudah cukup aneh. 

Setelah beberapa saat, matanya bertemu mata gadis itu ketika dia mengangkat 
pkamungannya dari buku di tangannya. 

"..." 

"..." 

Mereka berdua berkedip dua kali, dan gadis itu adalah yang pertama membuka mulutnya. 

"Ini kejutan," suaranya memiliki ketidaksopanan energik tentang hal itu, "kamu masih bisa 
melihatku." 

Komentarnya terdengar seperti dia berharap orang lain tidak bisa melihatnya. Tapi itu 
mungkin cara yang tepat untuk mengambil kata-katanya, karena tidak ada satu pun orang 
di sekitar yang memperhatikan keberadaan gadis itu, yang seperti massa sensasi sumbang 
... 

"Dalam hal itu." 

Gadis itu menutup bukunya dan berdiri. Biasanya, ini adalah tempat mereka berpisah, dan 
dia bisa mengobrol tentang bagaimana dia bertemu orang aneh nanti. Tapi Sakuta punya 
alasan untuk menghindari berpisah; apa yang membuatnya gelisah adalah fakta bahwa dia 
mengenal gadis itu. Dia pergi ke sekolah yang sama dengan dia dan berada di tahun di atas, 
tahun ketiga di SMA Minegahara. Dia tahu namanya juga, nama lengkapnya. 

Sakurajima Mai. 

Itu adalah nama gadis kelinci itu. 

"Um." Dia memanggil diam-diam pucatnya, kembali. Dia berhenti mati, dan bertanya 'apa?' 
dengan tatapannya sendiri. "Kamu adalah Sakurajima-senpai, kan?" 

Dia menyimpan volume suaranya dalam pikiran saat dia mengucapkan namanya. 

"..." Mata Mai menunjukkan keterkejutan sesaat. "Jika kamu memanggilku seperti itu, 
apakah kamu seorang siswa di SMA Minegahara?" 

Sekali lagi Mai duduk dan menatap lurus ke arah Sakuta. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Aku Azusagawa Sakuta dari kelas 2-1. Azusagawa Sakuta berasal dari Azusagawa di 'Area 
Layanan Azusagawa', dan Sakuta dari 'Blooming Flower Tarou'. " 

"Aku Sakurajima Mai, Sakurajima Mai berasal dari Sakurajima 'Sakurajima Mai' dan Mai 
dari 'Sakurajima Mai'." 

"Aku tahu, kamu terkenal, Senpai." 

"Baik." 

Dengan tidak tertarik, Mai meletakkan tangannya ke pipinya dan membiarkan 
pkamungannya melayang ke jendela. Dia condong ke depan, yang menekankan belahan 
dadanya, dan secara alami, menarik mata Sakuta. Tentunya, pemkamungan untuk mata 
yang sakit. 

"Azusagawa Sakuta-kun." 

"Iya?" 

"Aku akan memberimu sedikit nasihat." 

"Nasihat?" 

"Lupakan apa yang kamu lihat hari ini," sebelum Sakuta dapat mengatakan sepatah kata 
pun, dia melanjutkan lebih jauh, "Jika kamu berbicara dengan seseorang tentang hal ini, 
kamu akan dianggap gila dan diperlakukan seperti itu." 

Memang, itu tentu saja nasihat. 

"Dan sama sekali tidak seharusnya kau terlibat denganku." 

"..." 

"Jika kamu mengerti, katakan 'ya'." 

"..." 

Mai menatapnya dengan cemberut saat Sakuta tetap diam. Namun, dia segera kembali ke 
kelesuannya yang sebelumnya, dan sekali lagi berdiri, dan setelah mengembalikan buku itu 
ke raknya, berjalan menuju pintu keluar. 

Pada saat itu, tidak ada satu orang pun yang memperhatikannya. Bahkan ketika dia dengan 
tenang berlalu tepat di depan konter pinjaman, pustakawan diam-diam melanjutkan 
pekerjaan mereka. Sakuta adalah satu-satunya yang menyaksikan kakinya yang cantik, 
ramping, dan penuh stocking dalam kekaguman. 

Ketika dia benar-benar pergi, Sakuta jatuh ke depan ke meja. 
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"Memberitahuku untuk melupakannya," gumamnya pada dirinya sendiri, "tidak mungkin 
aku bisa melupakan kelinci yang membangkitkan gairah seperti itu." 

Erotisme bahunya di dadanya telah dibiarkan terbuka untuk dilihat, dan Mai meletakkan 
tangannya di pipinya telah menekankan belahan dadanya. Dia telah meninggalkan aroma 
yang menyenangkan dan gumaman suaranya hanya terdengar oleh Sakuta. Dia menatap 
lurus ke matanya yang jernih. Semua hal ini telah menstimulasi kejantanan Sakuta, dan 
sebagian tubuhnya menjadi agak energik. 

Berkat itu, dia akan khawatir tentang tatapan semua orang jika dia berdiri, jadi dia tidak 
bisa bangkit dari kursi. Dia hanya harus duduk di sana dengan tenang untuk sementara 
waktu. Itulah alasan mengapa, meskipun dia memiliki banyak hal yang ingin dia tanyakan 
padanya, dia tidak mengejar Mai. 

Keesokan harinya Sakuta terbangun dari mimpi aneh dihancurkan oleh kawanan kelinci. 

"Aku akan mengira itu akan menjadi gadis kelinci, tapi ..." dia pergi untuk bangun 
sementara dia mengeluh tentang mimpinya. "Hmm?" 

Tapi dia tidak bisa bangun, bahu kirinya sangat berat. Membalikkan selimut, alasan untuk 
itu menjadi jelas. 

Ada seorang gadis berpakaian piyama tidur meringkuk di lengannya seolah memeluknya. 
Dia memiliki ekspresi polos saat tidur. Dia menarik dirinya lebih dekat ke Sakuta seolah dia 
kedinginan tanpa selimut. 

Ini Kaede, adik perempuannya yang akan berusia lima belas tahun tahun ini. 

"Kaede, sudah pagi, bangun." 

"Onii-chan, ini dingin ..." 

Dia sebagian besar masih tertidur dan tidak menunjukkan tkamu-tkamu bangun, jadi 
Sakuta mengangkat adiknya dan berdiri. 

"Berat!" 

Dia adalah adik perempuannya yang sebenarnya, tingginya 162 sentimeter, dia tumbuh 
dengan baik baru-baru ini dan perkembangannya dari gadis ke wanita terlihat jelas dalam 
sensasi di lengannya. 

"Itu karena setengah dari diriku adalah cinta padamu, Onii-chan." 

"Ada apa dengan pengaturan yang menyakitkan itu? Apa yang Kamu, obat penghilang rasa 
sakit yang setengah kebaikan? Pokoknya, bangun jika kamu sudah bangun. " 

"Mghh ~" 
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Bahkan saat dia cemberut karena ketidaksenangan, Kaede turun dari lengan Sakuta. 
Mungkin karena pada tahun terakhir penampilannya menjadi lebih seperti orang dewasa, 
penampilan dan tindakannya tidak cocok sama sekali, jadi ada perasaan korupsi yang aneh 
pada kulit saudara kandung yang tidak bersalah. 

"Juga, tumbuh dari merangkak ke tempat tidurku." 

Ketika dia berada di sana, dia harus tumbuh dari piyama bermotif piyama berkerudung. 

"Aku datang untuk membangunkanmu, tetapi kamu tidak akan bangun, Onii-chan." 

Wajahnya yang cemberut terlihat jauh lebih muda dari usianya. 

"Bagaimanapun, kamu sudah semakin tua." 

"Ah, apa kamu bangun pagi ini, Onii-chan?" 

"Siapa yang bernafsu terhadap adik perempuan mereka?" 

Dia dengan ringan menusuk dahinya dan meninggalkan ruangan. 

"Ahh ~, tunggu." 

Setelah itu, dia menyiapkan sarapan untuk mereka berdua dan makan bersama Kaede. 
Sakuta selesai lebih dulu dan cepat selesai berpakaian untuk sekolah. 

"Sampai nanti, Onii-chan." 

Dan, diawasi oleh wajah Kaede yang tersenyum, dia pergi sendirian. 

Dia menguap segera setelah meninggalkan flat. Karena dia melihat hal-hal yang 
merangsang kemarin, dia terangsang dan tidak bisa tidur. Selain itu, bangun dengan mimpi 
aneh seperti itu tidak terlalu menyenangkan. 

Dia menguap lagi saat dia melewati daerah perumahan. Di perjalanan, dia menyeberangi 
jembatan. Bangunan-bangunan di sekitarnya tumbuh lebih besar ketika dia semakin dekat 
ke stasiun kereta; jumlah orang juga bertambah dan mereka semua berjalan ke arah yang 
sama dengan Sakuta. Melintasi lampu di ujung jalan utama dan melewati sebuah hotel 
bisnis dan grosir elektronik, stasiun akhirnya terlihat. Sudah sekitar sepuluh menit sejak 
dia pergi. 

Dia terus berjalan menyusuri lorong sejauh kira-kira tiga puluh meter, dan tiba di depan 
Toserba Odakyu. Dia tidak akan berbelanja di sana, toko-toko bahkan tidak buka. Di 
sebelah kanan pintu tertutup itu ada platform lain. Kereta Api Listrik Enoshima, biasa 
disebut Enoden. Itu adalah rute tunggal yang berhenti di tiga belas stasiun intervensi 
sebelum mencapai Kamakura. Dia menggunakan tiket musimnya dan melewati gerbang, 
menaiki kereta. Kereta memiliki nuansa retro, dengan warna krem di sekitar jendela, 
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dibatasi oleh hijau di atas dan di bawah. Kereta itu pendek, empat gerbong. Sakuta telah 
berjalan ke ujung platform dan pergi ke gerbong pertama. 

Ada banyak penumpang berseragam sekolah, dari sekolah dasar, menengah, dan 
menengah, sisanya adalah pekerja berpakaian jas. Itu tampak seperti jalur jalan-jalan 
sampai Kamu tinggal di sana, tetapi itu adalah perjalanan sehari-hari bagi orang-orang 
yang menyebut ini rumah mereka. 

Sakuta duduk di kursi dekat pintu bagian dalam. 

"Sup." 

Dan seseorang memanggilnya. 

Orang yang tiba di sisinya, menggigit menguap, adalah orang yang tampan yang terlihat 
seperti mereka bekerja di kantor idola pria yang terkenal. Wajahnya memiliki struktur 
yang tajam dan ada udara yang mengintimidasi tentang dia pada pkamungan pertama, 
namun ketika dia tersenyum sudut luar matanya bergerak mundur, memberi jalan kepada 
keramahan muda. Itu adalah pesona yang tidak bisa ditolak oleh gadis-gadis itu. 

Namanya Kunimi Yuuma, tahun kedua yang biasa di klub basket. Dia punya pacar. 

"Haaah ..." 

"Oi, oi, kamu seharusnya tidak mendesah ketika melihat wajah seseorang." 

"Energi pertamamu di pagi hari adalah racun bagi mataku, itu membuatku tertekan." 

"Serius?" 

"Serius." 

Saat pembicaraan sia-sia mereka yang biasa terjadi, lonceng keberangkatan berbunyi dan 
pintu ditutup. Kereta itu hanya melaju cukup cepat sehingga sepertinya masih melaju, 
seperti seseorang yang mengangkut tubuh mereka yang berat ke depan. Ketika itu terlintas 
dalam pikirannya, ia sudah mulai menurunkan kecepatannya untuk berhenti di stasiun 
berikutnya: Stasiun Ishigami. 

"Hei, Kunimi." 

"Hmm?" 

"Kamu tahu Sakurajima-senpai---" 

"Belasungkawa." 
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Meskipun dia belum benar-benar mengatakan apa-apa, Yuuma mencegahnya dan 
meletakkan tangan simpatik di bahu Sakuta. 

"Untuk apa kamu menghiburku?" 

"Aku senang kamu menunjukkan minat pada seorang gadis selain Makinohara, tapi kita ~ 
dia, dia terlalu banyak bicara." 

"Aku tidak bilang aku akan mengaku, atau aku menyukainya." 

"Lalu bagaimana?" 

"Aku hanya ingin tahu orang seperti apa dia." 

"Mhhhmmmm, baiklah, dia terkenal bukan?" 

"Yah begitulah." 

Itu benar, Sakurajima Mai adalah seorang selebriti, setiap siswa di Sekolah Menengah 
Minegahara mengenalnya. Tidak, itu mungkin lebih seperti tujuh puluh atau delapan puluh 
persen dari populasi negara secara keseluruhan. Dia adalah seorang selebriti sejati, 
sehingga tidak terdengar berlebihan untuk mengatakan itu. 

"Dia memulai debutnya di dunia showbiz sebagai aktris cilik pada usia enam tahun. Dia 
memulai dengan drama pagi yang menyombongkan peringkat dan popularitas setara 
dengan hit besar, dan menjadi sensasi semalam, kan? " 

Dia telah muncul di banyak film, drama, dan iklan sejak awal ledakan itu, dan memperoleh 
popularitas sedemikian rupa sehingga secara harfiah tidak satu hari pun berlalu tanpa 
kehadirannya di televisi. Tentu saja, setelah dua atau tiga tahun berlalu sejak debutnya, ia 
kehilangan pengaruh sebagai 'Sakurajima Mai, dalam segala hal', tetapi, sebaliknya, 
mendapatkan lebih banyak lagi tawaran untuk bakat aktingnya. 

Di antara banyak aktor yang lenyap setelah satu tahun, karir aktingnya berlanjut dengan 
baik, bahkan ketika dia memasuki sekolah menengah. Itu saja sudah sangat mengesankan, 
tetapi dia bahkan memiliki kesempatan kedua. Pada usia empat belas, Sakurajima Mai telah 
tumbuh menjadi seorang wanita muda yang cantik dengan penampilan sebagai orang 
dewasa, dan dengan film yang diputar pada saat itu, sekali lagi dengan cepat mendapat 
perhatian, dan dalam seminggu, gambar-gambar gravure pada sampul majalah telah benar-
benar terkubur oleh wajahnya yang tersenyum. 

"Aku suka dia di sekolah menengah. Kamu tahu? Aku tidak bisa menahan campuran 
misterius kelucuan dan erotisme itu. " 

Bukan hanya Yuuma, banyak pria muda yang hatinya dicuri. 
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Popularitasnya sekali lagi sedang menuju puncaknya tetapi, tepat saat itu terjadi, dia tiba-
tiba mengumumkan bahwa dia akan mengambil istirahat dari kegiatannya. Tepat sebelum 
dia lulus dari sekolah menengah, dan tidak ada alasan khusus yang diberikan. Sejak itu, dua 
tahun dan beberapa bulan telah berlalu. 

 

Tentu saja, ketika mereka mengetahui bahwa Sakurajima Mai pergi ke sekolah yang sama 
dengan mereka, mereka terkejut, dan hanya berpikir bahwa selebriti benar -- benar nyata. 

"Ada banyak rumor. Dia sangat dikenal bahwa dia bekerja di perdagangan bantal, bahwa 
dia berselingkuh dengan produsernya, dan hal-hal seperti itu. " 

"Dia masih sekolah menengah saat itu." 

"Itu sejak dia menjadi siswa sekolah menengah. Selain itu, ada desas-desus tentang talk 
show yang menunjukkan bahwa ibunya adalah manajernya, dan sekarang dia memulai 
kantor hiburan, kan? Aku melihatnya di TV minggu lalu. " 

"Hmmm, aku tidak tahu itu. Tapi, sejauh rumor beredar, mereka hanya ocehan tak 
berdasar. " 

"Ada ungkapan 'tidak ada asap tanpa api', kau tahu?" 

"Dan kita hidup di zaman di mana bukan hanya orang itu sendiri yang menyalakan api itu." 

Informasi akan menyebar dan dibagikan secara instan di internet. Dan bahkan jika itu tidak 
memiliki dasar ... Penerima menempatkan sedikit pentingnya pada kejujurannya, dan 
hanya ingin membicarakannya, membuat lelucon tentang hal itu, menganggapnya lucu, 
menyenangkan, atau mendapatkan kepuasan darinya. 

"Benar-benar persuasif saat kamu mengatakannya, Sakuta." 

Dia dengan ringan mengabaikan kata-kata itu. 

Kereta, yang berjalan seperti biasa, melewati empat stasiun, Yanagi-Koji, Kugenuki, Taman 
Pantai Shonan, dan Enoshima. 

Melihat ke luar jendela, mereka melewati bagian jalan. Itu pemkamungan yang aneh untuk 
memiliki mobil tepat di sebelah kereta tetapi, saat Kamu berpikir untuk berkomentar 
tentang itu, Kamu akan kembali ke jalur normal. 

Di daerah ini kereta dan gedung-gedung tampak begitu dekat sehingga mereka akan 
bertabrakan, dan jika Kamu meletakkan tangan Kamu keluar dari jendela Kamu akan dapat 
menyentuh dinding rumah dan bertanya-tanya apakah setiap daun dan cabang taman akan 
menabrak kereta. 
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Mengesampingkan kekhawatiran itu, kereta menyelinap santai melewati rumah-rumah 
dan tiba di stasiun berikutnya: Stasiun Koshigoe. 

"Tapi, aku belum melihatnya dengan siapa pun di sekolah." 

"Hmm?" 

"Sakurajima-senpai, kaulah yang membesarkannya." 

"Ah, benar." 

"Dia selalu sendirian, kau tahu." 

Apalagi terputus dari kelasnya, dia terputus dari sekolah. Sakuta juga mendapat kesan 
seperti itu. 

"Aku mendengar dari seorang senpai di klub bola basket, tetapi dia tampaknya tidak 
datang ke sekolah sama sekali pada awal tahun pertama." 

"Mengapa?" 

"Kerja. Bahkan setelah dia mengumumkan bahwa dia sedang istirahat, beberapa hal keluar 
bahwa dia sudah dilemparkan. " 

"Ah, itu yang kamu maksud." 

Tetapi dalam hal itu, bukankah lebih baik untuk menyelesaikan semuanya dan kemudian 
mengumumkannya? Pasti ada sesuatu yang harus dia katakan pertama kali, tapi ... 

"Rupanya dia mulai datang dengan benar ketika liburan musim panas berakhir." 

"... Itu pasti sulit." 

Dia bisa dengan mudah membayangkan bagaimana ruang kelas itu ketika Mai pergi ke 
sekolah di musim gugur. Selama masa jabatan pertama, teman-teman sekelasnya akan 
benar-benar memperkuat hubungan dan keseimbangan kekuatan di dalam kelas. 

"Dan kamu bisa menebak bagaimana hasilnya dari sana." 

Yuuma mungkin membayangkan hal yang sama dengannya. Setelah memutuskan struktur 
kelas tidak akan berubah dengan mudah, lega menemukan tempat, orang akan berpegang 
teguh pada tempat-tempat itu dan melindungi posisi mereka di dalam kelas. 

Mai, yang mulai hadir di masa jabatan kedua, pasti akan sulit untuk berurusan dengan. 
Tentu saja; dia adalah seorang aktris, mereka akan tertarik tetapi mereka juga tidak bisa 
berinteraksi dengannya. Pergi keluar dari jalan mereka untuk berbicara dengan Mai akan 
membuat mereka menonjol, dan jika mereka menonjol seseorang mungkin mulai 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



menyebut mereka menjengkelkan, atau mengatakan bahwa mereka menjadi penuh dengan 
diri sendiri. Karena alasan itu dia sekarang terputus dari kelasnya. Semua orang tahu 
bahwa tidak ada jalan kembali dari itu ketika itu terjadi; itulah suasana sekolah. 

Karena itu, Sakuta tidak berpikir Mai tidak diberi kesempatan untuk membiasakan diri 
dengan sekolah. 

Pada akhirnya meskipun orang mengeluh tentang hal-hal yang membosankan, atau 
meminta sesuatu yang menarik terjadi, tidak ada yang benar-benar menginginkan 
perubahan. 

Bahkan Sakuta adalah sama, segalanya lebih mudah ketika tidak ada yang istimewa. Dia 
menikmati hal-hal yang mudah, tidak melelahkan pikiran atau tubuhnya. Ketenangan abadi 
dan waktu luang adalah yang terbaik. 

Lonceng keberangkatan berbunyi dan pintu ditutup dengan desisan. Lagi-lagi kereta 
berlari di antara rumah-rumah dengan santai. Di depan mata mereka membangun tembok: 
tembok demi tembok, rumah demi rumah dan, kadang-kadang, perlintasan kereta api kecil. 
Kemudian, ketika mereka bertanya-tanya apakah dinding akan berlanjut, garis pkamung 
mereka tiba-tiba melebar ke cakrawala. 

Laut. Laut biru yang tak berujung terlihat, berkilau karena memantulkan sinar matahari 
pagi. 

Langit. Langit biru tak berujung terlihat, atmosfer pagi yang cerah menciptakan gradien 
dari biru menjadi putih. 

Tepat di antara keduanya adalah garis lurus yang sempurna dari cakrawala, dengan 
kekuatan untuk menarik perhatian mereka. 

Untuk sesaat kereta berjalan di sepanjang garis pantai Shichirigahama yang menghadap ke 
Teluk Sagami. Itu adalah pemkamungan yang menakjubkan, dengan Enoshima di sebelah 
kanan dan Yuigahama, yang dikenal dengan daerah renang lautnya, di sebelah kiri. 

"Tapi apa yang membuatnya tiba-tiba?" 

"Apakah kamu menyukai gadis kelinci, Kunimi?" 

Tanya Sakuta, masih melihat keluar jendela. 

"Tidak, aku tidak." 

"Lalu, apakah kamu mencintai mereka?" 

"Ya, aku mencintai mereka." 

"Kalau begitu aku tidak akan memberitahumu." 
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"Hah? Apa-apaan, katakan padaku. " 

Yuuma mendesak perut Sakuta. 

"Katakanlah kamu menemukan seorang gadis kelinci yang menawan di perpustakaan, apa 
yang akan kamu lakukan?" 

"Lihat lagi." 

"Baik." 

"Dan kemudian: berpesta mataku." Itu akan menjadi reaksi orang normal. Atau setidaknya 
reaksi pria normal. "Apa hubungannya dengan Sakurajima-senpai?" 

"Maksudku, kurasa itu ada hubungannya dengan dia, tapi aku ingin tahu apa." 

"Apa apaan?" 

Sakuta menghindari pertanyaan itu dan, karena tidak ingin menanyainya lagi, Yuuma 
hanya tertawa. Masih berjalan di sepanjang pantai, kereta memiliki stasiun lain, dan 
kemudian tiba di stasiun untuk sekolah mereka: Stasiun Shichirigahama. 

Pintu-pintu terbuka, dan aroma garam memenuhi hidung mereka. 

Dalam aroma itu kelompok siswa yang mengenakan seragam yang sama turun ke platform. 
Hanya ada satu gerbang tiket, dengan sosok seperti orang-orangan sawah untuk memindai 
kartu pass mereka. Pada siang hari stasiun akan memiliki petugas, tetapi tidak ada seorang 
pun di sana pada saat mereka menuju sekolah. 

Meninggalkan stasiun dan melewati satu persimpangan akan menempatkan Kamu tepat di 
depan sekolah. 

"Oh ya, bagaimana dengan Kaede-chan?" 

"Kau tidak akan punya saudara perempuanku." 

"Sungguh dingin, Onii-sama. " 

"Kamu punya pacar yang imut, Kunimi." 

"Ya itu benar." 

"Dia akan marah jika dia mendengar." 

"Tidak apa-apa, aku juga menyukai wajah marah Kamisato. Hah? Bicaralah tentang iblis. " 

Mengikuti garis pkamung Yuuma, dia melihat Sakurajima Mai berjalan sendirian sekitar 
sepuluh meter di depan. Kakinya yang panjang, wajahnya yang kecil dan tubuhnya yang 
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ramping dan seperti model. Meskipun dia mengenakan seragam yang sama, dia tampak 
berbeda dari siswa lain. Tidak ada yang cukup pas ... tidak ada celana ketat hitam di sekitar 
kakinya, atau rok yang menyembunyikan bagian belakangnya, atau blazer berukuran 
sempurna. Rasanya seperti dia mengenakan seragam pinjaman: meskipun dia sudah tahun 
ketiga, seragam itu sama sekali tidak akrab dengan Mai. 

Faktanya, ketiga gadis di dekatnya yang mengobrol menggunakan seragam jauh lebih baik. 
Anggota klub dengan penuh semangat menyambut senior mereka adalah sama, dan bahkan 
seorang siswa laki-laki yang dengan ringan menendang punggung temannya penuh energi. 

Jalan pendek dari stasiun ke SMA Minegahara dipenuhi dengan suara-suara gembira dan 
tawa. Dalam hati itu, Mai tampak terisolasi, berjalan diam-diam, sendirian. Seperti orang 
luar yang tersesat di sekolah menengah umum. Keberadaan yang aneh, bebek yang jelek. 
Itulah kesan yang diberikan Sakurajima Mai di sini. 

Tidak, jika tidak ada yang memperhatikannya. Meskipun Sakurajima Mai ada di sana, tidak 
ada yang menoleh untuk melihat. Tidak ada siswa yang membuat keributan, ini normal 
untuk SMA Minegahara. 

Jika dia harus mengucapkannya dengan kata-kata, Mai seperti 'atmosfer' di sini. Sesuatu 
yang diterima semua orang. Pemkamungan itu membuat Sakuta mengingat reaksi orang-
orang yang dilihatnya di perpustakaan Shonkamui, dan perasaan aneh yang tidak nyaman 
muncul di perutnya. 

"Hei, Kunimi." 

"Hmm?" 

"Kamu bisa melihat Sakurajima-senpai, kan?" 

"Ya, sejelas hari. Mataku bagus lho, keduanya " 

Reaksi seperti Yuuma normal untuk pertanyaan seperti itu. Sesuatu telah terjadi kemarin. 

"Sampai jumpa." 

"Ya." 

Yuuma dan Sakuta berada di kelas yang terpisah tahun ini, dan karenanya berpisah di 
koridor lantai dua tempat Sakuta memasuki kelas untuk kelas 2-1. Sekitar setengah dari 
siswa sudah ada di sana. 

Dia duduk di kursi pertama dekat jendela. Berkat namanya 'Azusagawa', dia berada di 
tempat yang kira-kira sama dengan di musim semi. Selama tidak ada 'Aikawa' atau 'Aizawa' 
dia akan menjadi yang pertama dengan nomor hadir. Entah bagaimana ada banyak 
kerugian untuk 'pertama' itu, tetapi ketika dia datang ke SMA Minegahara dia dijamin kursi 
jendela, jadi dia tidak berpikir itu buruk dari nomor. 
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Dan itu karena, laut dapat dilihat dari jendela, dan beberapa layar selancar angin yang telah 
mengikuti angin sejak pagi itu terlihat. 

"Hei." 

"..." 

"Aku bilang, hei." 

Dia memperhatikan suara di dekatnya dan mendongak. 

Berdiri tepat di depan mejanya, seorang gadis menatap Sakuta dengan tidak senang. Dia 
adalah pusat dari kelompok gadis paling menarik di kelas. Namanya adalah Kamisato Saki. 
Matanya lebar dan indah dan rambutnya mencapai pundaknya, melengkung lembut ke 
dalam. Bibirnya merah muda cantik dengan sedikit riasan, dan dia terkenal di kalangan 
anak laki-laki karena imut. 

"Agak kasar untuk mengabaikanku, bukan?" 

"Maaf, aku tidak berpikir ada orang di kelas ini lagi yang akan berbicara kepadaku." 

"Kau tahu---" Bel berbunyi, dan mengikutinya, guru wali kelas memasuki ruangan. "Ya 
ampun. Ini penting, jadi datanglah ke atap. Setelah sekolah. Bersumpahlah. " 

Dia menampar tangannya di mejanya, dan kemudian Kamisato Saki kembali ke mejanya 
sendiri, di belakangnya secara diagonal. 

"Apa aku tidak punya suara di dalamnya?" Dia bergumam pada dirinya sendiri, dan 
beristirahat di sikunya, menatap laut. Laut ada di sana lagi hari ini, tapi hanya itu yang ada. 
"Ini akan menyebalkan ..." 

Meskipun dia dicari ketika sekolah berakhir oleh seorang gadis, Sakuta tidak senang sedikit 
pun, hatinya tidak berdetak sedikit pun. 

Bagaimanapun, Kamisato Saki adalah pacar Kunimi Yuuma. 

Setelah sekolah, Sakuta pergi ke rak sepatu, dia berpura-pura lupa, tetapi kemudian 
muncul di atap seperti yang diminta. Dia telah mempertimbangkan kembali kekesalan yang 
akan menghadangnya jika dia pura-pura lupa. Itu bukan ucapan yang tepat, tetapi lambat 
dan mantap memenangkan perlombaan. 

Namun, ketika dia langsung dimarahi dengan "Kamu terlambat!" dari Kamisato Saki, yang 
telah tiba lebih dulu di sana, dia sangat menyesalinya. 

"Aku harus membersihkannya." 

"Apakah aku peduli?" 
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"Jadi apa yang kamu mau." 

"Aku akan segera melakukannya," dengan perkenalan itu, Saki menatap lurus padanya, 
"jika dia bersamamu, Azusagawa Apapun, Yuuma akan terlihat buruk." 

"..." Dia telah diberitahu sesuatu yang mengerikan, dia benar-benar telah melakukannya. 
"Kamu tahu banyak tentang aku karena berbicara denganku untuk pertama kalinya hari 
ini." 

Dia menjawab dengan monoton. 

"Semua orang tahu tentang 'insiden rumah sakit'." 

"Ya ... 'insiden rumah sakit'." 

Sakuta mengulanginya dengan samar, sepertinya tidak tertarik. 

"Aku merasa kasihan padanya, jadi jangan bicara dengan Yuuma lagi." 

"Dengan logika itu, aku merasa kasihan padamu sekarang; Kamu pasti tampak mengerikan 
? " 

Ada siswa lain di atap dan pkamungan mereka tertuju pada Sakuta dan Saki, yang tampak 
seperti mereka tidak setuju. Ada juga orang yang mengutak-atik smartphone mereka, 
mungkin merekamnya, sungguh merepotkan. 

"Aku baik-baik saja, ini untuk Yuuma." 

"Aku mengerti, kamu luar biasa, Kamisato-san." 

"Hah? Untuk apa kamu memujiku? " 

Dia benar-benar menggodanya, tetapi tampaknya, sarkasme itu tidak berhasil. 

"Yah, kurasa kamu tidak perlu khawatir. Kunimi akan baik-baik saja. Dia tidak akan terlihat 
buruk hanya karena bersamaku. Dia adalah seseorang yang selalu mengatakan bahwa 
makan siang yang dibuat ibunya sangat lezat, dan mengucapkan terima kasih untuk 
mereka setiap hari; dia orang baik yang hanya memahami pertimbangan sebanyak itu. " 
Yuuma selalu tertawa bahwa ada orang yang akan menghargai ibu mereka jika mereka 
tumbuh tanpa seorang ayah, tetapi bahkan seorang idiot pun tahu itu tidak sesederhana 
itu, dan pasti ada orang yang akan dengan sia-sia membantahnya. "Jadi jangan khawatir, 
Kunimi adalah pria yang baik sehingga dia menyia-nyiakanmu, Kamisato-san." 

"Apakah kamu setelah berkelahi?" 

"Aku akan bertarung, tapi bukankah kamu satu per satu, Kamisato?" 
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Mungkin karena dia kesal, Sakuta meninggalkan 'san'. 

"Dan itu! Itu mengganggu! Kenapa dia memanggilmu dengan namamu tetapi masih 
memanggilku dengan nama keluargaku, meskipun aku pacarnya !? " 

Dia dengan aneh meraih satu kata itu dan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Dia tetap 
diam, hanya berpikir seperti aku peduli . Dia akan dipukuli oleh cintanya lagi. Tapi kata-kata 
yang muncul di bibirnya mungkin bukan sesuatu yang seharusnya tidak dikatakannya. 

"Kamisato, apa kamu sedang haid? Sangat marah tentang hal itu. " 

"Apa---!" Dalam sekejap, wajah Saki memerah. "Kenapa kamu--- mati! Idiot! Mati! Mati 
saja!" 

Saki kembali ke tengah atap, setelah benar-benar kehilangan ketenangannya, dan 
membanting pintu ke atap yang tertutup di belakangnya. 

Sakuta tertinggal dan, sambil menggaruk kepalanya tentang hal itu, berkata. "... Sial, tepat 
di mata banteng, ya?" 

Sakuta berdiri dalam angin laut sesaat sebelum dia pergi untuk pulang, jadi dia tidak 
sengaja bertemu dengan Kamisato Saki. Dia tiba di rak sepatu di sekitar ketika langit telah 
diwarnai merah. 

Sudah tidak ada yang tersisa yang langsung pulang, hanya ada siswa yang berpartisipasi 
dalam kegiatan klub mereka sekarang.Rak-rak yang sunyi sepi dan suara-suara yang bisa 
didengar dari berbagai anggota klub tampak sangat jauh. Dia yakin dia satu-satunya di 
sana. 

Dia memiliki jalan menuju stasiun hampir seluruhnya untuk dirinya sendiri juga, dan 
ketika dia tiba di Stasiun Shichirigahama segera setelah itu jalan itu juga kosong. Platform 
kecil, yang dipenuhi dengan siswa SMA Minegahara setelah kelas berakhir, sekarang hanya 
memiliki beberapa orang. 

Di antara mereka, Sakuta memperhatikan seseorang: seorang siswi berdiri, bermartabat, 
tepat di ujung peron. Dia memiliki atmosfer tentang dirinya yang tampaknya menolak 
kontak dengan lingkungannya, dan kabel ke sepasang earphone menggantung dengan 
lembut dari telinganya ke saku di seragamnya. 

Itu adalah Sakurajima Mai. Wajahnya, yang disinari oleh matahari yang terbenam, entah 
bagaimana terlihat cantik dan meskipun dia hanya berdiri di sana, dia pasti akan membuat 
gambar. Sudah cukup untuk membuatnya merasa seperti menatapnya sebentar ... tapi 
minat lain mendorong Sakuta sekarang. 

"Halo." 

Dia memanggilnya saat dia mendekat. 
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"..." 

Tidak ada balasan. 

"Hellooo." 

Dia memanggil, lebih keras dari sebelumnya. 

"..." 

Tentu saja, tidak ada jawaban. Tapi entah bagaimana rasanya dia memperhatikan 
kehadiran Sakuta. 

Menunggu kereta di peron yang sepi adalah Sakuta, Mai, dan tiga siswa Minegahara 
lainnya. Kemudian, sepasang suami istri dalam bentuk tamasya tiba, dan menunjukkan 
'Noriori-kun' hari berlalu kepada petugas stasiun. ⁴ 

Pasangan itu sampai di tengah platform dan memperhatikan Mai tak lama. 

"Hei, apa itu?" 

"Pasti, kan?" 

Dia bisa mendengar mereka saling berbisik sementara mereka menunjuk. Mungkin Mai 
tidak memperhatikan, saat dia terus menghadapi jejak. 

"Hei, berhenti iiiit ~" 

Suara wanita itu bahkan tidak sedikit berusaha menghentikannya. Percakapan main-main 
dari pasangan itu tidak terhindarkan lagi keras di telinga pada platform yang tenang. 
Ketika Sakuta tidak tahan lagi dan menoleh ke arah mereka, lelaki itu mengarahkan 
smartphone-nya ke Mai. 

Tepat sebelum rana dirilis, Sakuta memotong ke dalam bingkai, dan ketika rana berbunyi, 
itu jelas merupakan close-up dari Sakuta yang telah ditangkapnya. 

"Apa apaan!?" 

Meskipun dia terkejut sesaat, pria itu maju dengan percaya diri. Dia mungkin tidak bisa 
membiarkan dirinya ditunjukkan oleh seorang siswa sekolah menengah. 

"Aku manusia." 

Dia menjawab dengan ekspresi serius, dan dia jelas tidak salah. 

"Hah?" 

"Dan kau bajingan?" 
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"Wha! T-tidak! " 

"Kau bukan anak kecil, jadi berhentilah menjadi lumpuh, kawan. Hanya memperhatikanmu 
itu memalukan, sebagai sesama manusia. " 

"Aku bilang aku tidak melakukan itu!" 

"Tapi kau akan tweet foto itu dan membanggakan, kan?" 

"!?" 

Sepertinya Sakuta tepat pada sasaran, karena wajah lelaki itu dipenuhi amarah dan rasa 
malu. 

"Jika Kamu ingin perhatian, aku dapat mengambil foto Kamu dan mengunggahnya dengan 
'Aku seorang bajingan' jika Kamu mau?" 

"..." 

"Kamu diberitahu di sekolah dasar, kan? 'Perlakukan orang lain seperti kamu ingin 
diperlakukan'. " 

"T-tutup mulut, tolol!" 

Akhirnya, setelah memeras itu, pria itu dipandu oleh tangan pacarnya ke kereta menuju 
Kamakura. Kereta di stasiun ini berhenti di platform yang sama ke arah mana pun mereka 
pergi, karena stasiun itu hanya memiliki satu set trek. 

Saat dia dengan tenang menyaksikan kereta pergi, Sakuta merasakan tatapan di 
punggungnya. Dia perlahan berbalik saat Mai dengan letih melepas earphone-nya. Mata 
mereka bertemu, dan dia berbicara. 

"Terima kasih." 

"Eh?" 

Sakuta mengeluarkan suara terkejut atas reaksi Mai yang tak terduga. 

"Apakah kamu pikir aku akan marah dan memberitahumu 'jangan melakukan hal-hal yang 
tidak berguna'." 

"Aku melakukannya." 

"Aku menentang diriku hanya dengan memikirkannya." 

"Aku lebih suka kamu tidak mengatakan itu juga." 

Dia tidak berpikir dia sama sekali menentang dirinya ketika dia mengatakannya segera. 
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"Aku sudah terbiasa dengan itu." 

"Pasti menyebalkan bahkan jika kamu sudah terbiasa." 

"..." 

Mungkin dia tidak mengharapkan kata-kata itu, karena mata Mai menunjukkan sedikit 
kejutan. 

"Mengganggu ... benar-benar." 

Senyum kecil muncul di bibirnya seolah dia sedang menikmati sesuatu. 

Merasa bahwa dia mungkin bisa berbicara dengannya sekarang, Sakuta berdiri di 
sebelahnya. Tetapi yang pertama berbicara adalah Mai. 

"Mengapa kamu di sini sangat terlambat?" 

"Seorang gadis di kelasku memanggilku ke atap." 

 

"Pengakuan? Kamu sangat populer. " 

"Tapi itu adalah pengakuan kebencian." 

"Apa itu?" 

"Diberitahu 'Aku sangat membencimu' secara langsung." 

"Itu sangat modis baru-baru ini." 

"Setidaknya, ini pertama kalinya aku mengalaminya. Bagaimana dengan Kamu, Sakurajima-
senpai, mengapa Kamu di sini sangat terlambat? " 

"Aku membuang-buang waktu jadi aku tidak menabrakmu." 

Dia tidak tahu apakah dia serius atau berckamu dari wajahnya. Memutuskan bahwa dia 
akan membencinya jika dia memeriksa dan dia serius, Sakuta memutuskan untuk tidak 
bertanya, dan melihat jadwal untuk mengubah topik pembicaraan. 

"Tepatnya jam berapa sekarang?" 

"Apakah kamu tidak punya arloji?" Dia menarik lengan bajunya dan menunjukkan 
pergelangan tangannya yang kosong. "Lalu periksa teleponmu." 

"Aku tidak punya." 
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"Maksudmu smartphone?" 

"Aku tidak punya ponsel atau smartphone, maksudku bukan hanya aku lupa hari ini juga." 

Dia bukan hanya tidak membawanya, dia hanya tidak memilikinya. 

"...Betulkah?" 

Mai memkamungnya dengan tidak percaya. 

"Benar-benar sangat. Aku dulu menggunakan satu, tapi aku kesal dan melemparkannya ke 
laut. " 

Dia masih bisa mengingatnya dengan baik. Itu adalah hari dia datang untuk melihat hasil 
ujian masuk SMA Minegahara ... 

Beratnya sekitar 120 gram. Perangkat telekomunikasi yang nyaman yang dapat 
menghubungkan seluruh dunia telah meninggalkan tangannya, mengeluarkan parabola 
yang anggun ke laut. 

"Buang sampah ke tempat sampah." 

Dia memarahinya, secara alami. 

"Aku akan melakukannya lain kali." 

"Kamu tidak punya teman, kan?" 

Kamu tidak bisa keluar dengan teman-teman jika Kamu tidak dapat dihubungi melalui 
telepon ... seperti itulah dunia saat ini. Pernyataan Mai itu benar, bertukar nomor, alamat e-
mail, dan ID adalah langkah pertama menuju persahabatan, jadi tidak memiliki salah satu 
dari mereka berarti dia menyelinap melalui aturan-aturan masyarakat. Di dunia kecil 
sekolah, mereka yang tidak bisa mengikuti aturan itu ditinggalkan sejak awal. Jadi berkat 
itu, sulit baginya untuk berteman. 

"Aku bahkan punya dua teman." 

"Kamu bahkan punya dua teman?" 

"Aku kira dua teman lebih dari cukup. Mereka hanya perlu menjadi teman seumur hidup. " 

Logika Sakuta adalah bahwa jumlah nomor telepon, e-mail, dan ID yang tersimpan di 
ponsel Kamu tidak ada artinya, karena banyak yang bukan hal yang baik. Selain itu, ada 
masalah ... di mana Kamu menggambar garis 'teman'? Sakuta menyebutnya semacam 
hubungan di mana bahkan jika Kamu menelepon mereka di tengah malam, mereka dengan 
enggan berbicara dengan Kamu. 
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"Hmmmm." 

Bahkan ketika dia mengeluarkan suara sopan ketika mendengarkan, Mai mengambil 
smartphone dari sakunya, ada penutup merah dengan telinga kelinci di atasnya. Dia 
menunjukkan layar kepada Sakuta, dan waktu 16:37 ditampilkan di sana. Kereta akan 
menjadi satu menit lagi. Saat dia memikirkan itu, telepon mulai bergetar sebagai respons 
terhadap panggilan masuk. 

'Manajer' tertulis di layar yang sedang dia lihat. Mai meletakkan jarinya di tombol tolak dan 
getarannya berhenti. 

"Apakah itu tidak apa apa?" 

"Kereta akan datang ... dan aku tahu apa yang mereka inginkan apakah aku menjawabnya 
atau tidak." 

Itu mungkin imajinasinya, tapi dia terdengar marah dengan kata-kata terakhir. 

Kereta yang terikat Fujisawa perlahan-lahan berhenti di peron. 

Dia memasuki kereta dengan pintu yang sama dengan Mai, dan mereka duduk di kursi 
kosong yang berdekatan. 

Pintu tertutup dan kereta perlahan-lahan menjauh. Ada cukup banyak penumpang, dan 
sekitar delapan puluh persen kursi dipenuhi, dengan beberapa orang berdiri. 

Dua stasiun berlalu tanpa suara, laut menghilang, dan kereta berderak tepat di tengah-
tengah area perumahan. 

"Tentang kemarin." 

"Aku menyarankanmu untuk melupakannya kemarin." 

"Kamu terlalu seksi dalam pakaian kelinci itu, Sakurajima-senpai, tidak mungkin aku bisa 
melupakan itu." Dia menguap dengan teratur. "Berkat itu aku terangsang semalam, dan 
tidak tidur sama sekali." 

Dia memkamungi Mai dengan nada mencela. 

"H-hei! Jangan bayangkan aku dan melakukan hal-hal aneh. " 

Daripada tatapan jijik dan kata-kata menghina yang dia harapkan, wajah Mai menjadi 
merah dan dia panik. Dia memelototinya seolah-olah untuk mengatasi rasa malunya. Itu 
benar-benar tindakan yang menggemaskan. Tapi, ketika dia menyembunyikan 
kekecewaannya, dia memberi alasan untuk menjaga penampilan. 
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"A-aku baik-baik saja dengan seorang anak muda yang membayangkan hal-hal mesum 
bersamaku." Pipinya masih merah, dan jelas dia menggertak. Penampilan dewasanya 
mungkin percaya dia tidak bersalah. "Apakah kamu akan pindah sedikit?" 

Mai mendorong di bahu Sakuta seolah-olah dia sedang membersihkan sesuatu yang kotor. 

"Uwaahh, itu menyakitkan." 

"Aku akan hamil." 

"Apa yang akan kita sebut bayi itu?" 

"Kamu ..." Tatapan Mai mengeras, sepertinya dia terlalu terjebak dalam berbagai hal. "Aku 
tidak memberitahumu untuk melupakan pakaianku ..." 

"Lalu apa itu kemarin?" 

"Hei, Azusagawa Sakuta-kun." 

"Kamu ingat namaku." 

"Aku memastikan untuk mengingat nama ketika aku mendengarnya." Itu adalah perhatian 
yang ingin dia pelajari. Dia mungkin mengolahnya saat bekerja di bisnis pertunjukan, atau 
sepertinya begitu. "Aku sudah mendengar desas-desus tentang dirimu." 

"Rumor ... ya." 

Dia bisa menebak siapa mereka, sama seperti dia bisa menebak mengapa dia dipanggil ke 
atap. 

"Secara teknis aku melihat mereka daripada mendengarnya." Karena itu, Mai 
mengeluarkan ponsel cerdasnya lagi dan membuka papan pengumuman. "Kamu pergi ke 
sekolah menengah di Yokohama." 

"Betul." 

"Dan kamu memiliki ledakan kekerasan dan mengirim tiga teman sekelas ke rumah sakit." 

"Aku sangat berguna dalam perkelahian." 

"Dan karena itu, meskipun kamu akan pergi ke sekolah menengah di sana, kamu pindah ke 
sini dan pergi ke ujian menengah untuk SMA Minegahara." 

"..." 

"Ada banyak hal lain, haruskah aku melanjutkan?" 

"..." 
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"Seseorang berkata 'perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan' sebelumnya." 

"Itu bukan sesuatu yang benar-benar untuk dicoba, jika ada, aku merasa terhormat kau 
begitu tertarik padaku." 

"Internet luar biasa, begitu banyak informasi pribadi seperti ini tersedia." 

"Itu benar." 

Dia menjawab dengan blak-blakan. 

"Yah, tidak ada jaminan apa yang tertulis itu benar." 

"Bagaimana menurutmu, Senpai?" 

"Sudah jelas jika kamu memikirkannya sedikit. Tidak mungkin seseorang yang melakukan 
hal sebesar itu hanya pergi ke sekolah seolah-olah tidak ada yang terjadi. " 

"Aku berharap kamu akan memberi tahu teman sekelasku itu." 

"Jika mereka salah, beritahu mereka sendiri." 

"Rumornya seperti suasananya. 'Atmosfer' di 'atmosfir seperti itu' ... Jenis 'atmosfer' yang 
harus Kamu baca. 

"Tidak membacanya membuatmu diperlakukan dengan buruk ... Dan kau tahu, orang-orang 
yang menciptakan suasana itu tidak terlibat dengannya, jadi jika aku menjelaskan 
kebenarannya, itu mungkin hanya akan berakhir lelucon dengan mereka berkata 'Apa itu ? 
Laaame '. " Dia tidak akan bertarung melawan orang-orang di depannya, jadi bahkan jika 
dia mengatakan sesuatu tidak akan ada jawaban. Namun, jika dia melakukan sesuatu, akan 
ada reaksi terkonsentrasi dari tempat lain. "Dan bertarung melawan atmosfer itu konyol." 

"Jadi, kamu meninggalkan kesalahpahaman seperti itu dan menyerah tanpa mencoba." 

"Ngomong-ngomong, tidak apa-apa kok, aku tidak terlalu percaya diri aku akan bisa 
berteman dengan orang-orang sederhana yang hanya percaya rumor dan posting tanpa 
berpikir sama sekali atau tahu siapa yang membuat mereka." 

"Itu cara dengki mengatakannya." 

Senyum Mai menunjukkan sedikit simpati. 

"Sekarang giliranmu, Senpai." 

"..." 

Mai memkamung Sakuta dengan sedih, tetapi setelah mendengar keadaan Sakuta, 
membuka mulutnya dengan kekalahan. 
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"Aku perhatikan pada hari pertama dari empat hari libur." Dengan kata lain, empat hari 
sebelumnya, pada tanggal tiga Mei, Hari Peringatan Konstitusi. "Aku pergi ke akuarium di 
Enoshima karena iseng." 

"Sendirian?" 

"Apakah itu masalah?" 

"Aku hanya ingin tahu apakah kamu punya pacar." 

"Aku belum pernah memilikinya." 

Mai mengerutkan bibirnya dengan tidak tertarik. 

"Hehhh." 

"Apakah ada masalah dengan aku menjadi perawan?" 

Mai menatap Sakuta, menggoda. 

"..." 

"..." 

Pkamungan mereka bertemu.Mai langsung memerah, merah murni, tepat di lehernya. 
Rupanya, dia malu dengan kata 'perawan', meskipun dia memulainya. 

"Ahh, aku membuat peraturan untuk tidak khawatir tentang hal semacam itu." 

"B-benar ... pokoknya! Aku perhatikan bahwa tidak ada yang melihat aku di akuarium itu, 
yang penuh dengan keluarga. " 

Ekspresi Mai yang sedikit kesal membuatnya tampak lebih muda dan menggemaskan. 
Karena dia hanya melihat penampilan dewasanya sebelumnya, itu adalah pengalaman baru 
dalam beberapa hal. Jika dia menunjukkan itu, dia akan menggagalkan pembicaraan lagi, 
jadi Sakuta menyimpannya di dalam benaknya. 

"Aku pikir itu hanya imajinasi aku pada awalnya. Sudah dua tahun sejak aku aktif, dan 
semua orang asyik dengan ikan. " Nada suaranya terus menurun menjadi keseriusan. "Tapi 
itu jelas ketika aku pergi ke sebuah kedai kopi dalam perjalanan pulang. Tidak ada yang 
menyambut aku, dan aku tidak dipandu ke kursi. " 

"Apakah itu melayani diri sendiri?" 

"Ini adalah kedai kopi tradisional, dengan kursi di konter, dan hanya sekitar empat di 
setiap meja." 

"Lalu apakah kamu pergi ke sana di masa lalu dan dilarang?" 
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"Tidak mungkin begitu." 

Pipi Mai bergeser marah, dan dia berdiri di atas kaki Sakuta. 

"Senpai, kakimu." 

"Bagaimana dengan kakiku?" 

Mai bertanya dengan serius, benar-benar bertindak seolah-olah dia tidak tahu, dia benar-
benar berpikir dia adalah seorang profesional di sana. 

"Tidak ada, aku hanya senang kau menginjakku." 

Dia memaksudkannya sebagai lelucon, tetapi Mai tersentak, dan bergerak sejauh mungkin 
dari Sakuta seperti halnya lelaki yang duduk di sebelahnya turun dari kereta. 

"Itu lelucon." 

"Aku merasakan setidaknya beberapa persen keseriusan." 

"Ya, sebagai seorang pria, aku senang memiliki senpai cantik yang peduli padaku." 

"Benar, benar, aku melanjutkan sekarang, jadi diamlah. Di mana aku? " 

"Kamu berbicara tentang bagaimana kamu dilarang dari kedai kopi." 

"Kamu akan membuatku marah." Pkamungan Mai menajamkan itu, dan tidak peduli 
bagaimana dia melihatnya, dia sudah tampak marah. Untuk menunjukkan permintaan 
maafnya, Sakuta membuat gerakan zipping di mulutnya, dan Mai melanjutkan dengan 
ekspresi tidak senang. "Bahkan ketika aku berbicara dengan staf, mereka tidak merespons, 
dan tidak ada pelanggan lain yang memperhatikan aku. Aku jelas terkejut, jadi aku berlari 
kembali ke rumah. " 

"Berapa jauh?" 

"Untuk Fujisawa. Tapi tidak ada yang terjadi ketika aku sampai di sana. Semua orang 
menatapku seperti biasa terkejut melihat 'Sakurajima Mai'. Jadi aku pikir itu benar-benar 
imajinasi aku, tapi ... aku penasaran, jadi aku mulai menyelidiki jika itu terjadi di tempat 
lain. " 

"Dan gadis kelinci itu?" 

"Dengan pakaian itu, jika orang bisa melihatku, mereka akan melihatnya, begitu banyak 
tidak akan ada ruang untuk keraguan." 

Itu benar sekali, reaksi Sakuta hari itu membuktikan keefektifannya. 

"Lalu, di tempat lain ... hal yang sama terjadi di Shonkamui ..." 
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"Itu benar, sekarang aku hanya menunggu sampai aku tidak terlihat oleh seluruh dunia." 
Untuk suatu alasan, dia memkamungi Sakuta dengan cela. "Semuanya normal di sekolah 
hari ini ... untuk saat ini." 

Mai secara tidak langsung menunjukkan pintu bagian dalam, apakah seorang siswa dengan 
seragam sekolah lain sedang memeriksa teleponnya dan melirik mereka. Tentu saja, 
tujuannya bukan Sakuta, itu adalah Mai. 

"Kamu terlihat seperti menikmati Senpai, meskipun kamu mengalami pengalaman yang 
aneh." 

Sakuta memberikan kesan tumpulnya, Mai saat ini tampaknya tidak terlalu sedih tentang 
hal itu. 

"Ya, itu menyenangkan." 

"Apakah kamu waras?" 

Dia mengalihkan pkamungan bertanya padanya, tidak mengerti artinya. 

"Aku selalu menjadi pusat perhatian, bukan? Hidup di bawah tatapan orang lain. Jadi ketika 
aku masih kecil aku membuat permintaan, bahwa aku bisa pergi ke dunia di mana tidak 
ada yang mengenal aku. " 

Dia sepertinya tidak berbohong, tetapi bahkan jika dia diberitahu itu adalah tindakan, ada 
cukup alasan untuk percaya padanya. Dia adalah seorang aktris yang memiliki kemampuan 
untuk menjadi aktris penuh dari menjadi aktris cilik. 

Ketika mereka berbicara, Sakuta memperhatikan bahwa matanya bergerak ke arah salah 
satu iklan yang tergantung di kereta. Itu mengiklankan adaptasi novel ke dalam film. Aktris 
utama adalah wanita populer yang dipromosikan baru-baru ini, dan dia pikir dia seusia 
dengan Mai. Dia mungkin memiliki tren di dunia showbiz di benaknya, atau mungkin dia 
nostalgia? Tidak, dia punya perasaan bukan itu. Dia berpikir bahwa mata Mai, yang 
tampaknya menatap ke dunia yang jauh, memiliki emosi yang membara di dalamnya. 
Dengan kata lain, sepertinya ada semacam penyesalan atau keterikatan. 

"Senpai?" 

"..." 

"Sakurajima-senpai?" 

"Aku dapat mendengar Kamu." Setelah berkedip, Mai memkamung ke samping di Sakuta. 
"Aku senang dengan situasi ini. Jadi jangan ikut campur. " 

"..." 
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Sebelum mereka perhatikan, kereta telah tiba di peron terminal Stasiun Fujisawa, pintu 
terbuka, dan Sakuta buru-buru mengikuti Mai, yang pergi lebih dulu. 
  
 "Jika kamu mengerti betapa anehnya aku sekarang, tidak apa-apa." 

"..." 

"Jangan bergaul denganku lagi." 

Mai berbicara terus terang dan melesat melewati gerbang tiket, dan melanjutkan, 
membuka jarak antara dia dan Sakuta setelah mereka berpisah. 

Dia mengikuti sosok yang pergi, karena bagaimanapun itu adalah perjalanan pulang, 
melewati lorong ke gedung stasiun JR. ³ 

Mai berdiri di depan loker koin di sudut, dan mengeluarkan kantong kertas. Dia 
memikirkan itu dan dia kemudian buru-buru berjalan ke tempat tukang roti. 

"Tolong, satu gulungan krim." 

Dia memanggil wanita yang berjaga di warung. Tidak ada reaksi, seolah wanita itu tidak 
bisa mendengarnya. 

"Tolong, satu gulungan krim." 

Mai mengulangi perintahnya. Tapi, tentu saja, wanita itu tidak bereaksi. Seolah dia tidak 
bisa melihatnya, wanita itu mengambil uang seribu yen dari pekerja kantoran yang datang 
sesudahnya, dan seolah dia tidak bisa mendengarnya, menyerahkan roti melon kepada 
seorang gadis sekolah menengah. 

"Maaf, tolong, krim gulung." 

Sakuta berjalan di sebelah Mai dan berbicara dengan keras kepada wanita itu. 

"Ini, satu gulungan krim." 

Sakuta menyerahkan 130 yen untuk kantong kertas yang dia lewati di atas meja. Dia 
berjalan menjauh dari mimbar dan menyerahkan paket itu ke Mai, yang menatapnya 
dengan tidak nyaman. 

"Apakah kamu benar-benar tidak terganggu sama sekali?" 

"Aku, khawatir aku tidak akan bisa makan gulungan krim dari sini." 

"Baik." 

"Tapi ... Apakah kamu percaya hal-hal gila yang aku katakan?" 
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"Bagaimana aku mengatakannya, aku tahu tentang hal semacam itu." 

"..." 

"Itu Sindrom Remaja." 

Alis Mai terangkat karena terkejut. Dia belum pernah mendengar ada orang yang menjadi 
tidak terlihat, tetapi ada banyak desas-desus tentang 'bisa membaca pikiran', 'melihat masa 
depan', 'bertukar tubuh dengan seseorang', dan kejadian gaib lainnya seperti kejadian, dan 
jika Kamu melihat itu semacam papan diskusi, akan ada banyak orang lain. 

Psikolog normal berasumsi bahwa itu adalah tkamu ketidakstabilan dan benar-benar 
membuangnya. Spesialis memproklamirkan diri menyebutnya sebagai jenis baru serangan 
panik yang disebabkan oleh masyarakat modern, dan secara umum, geli berpikir polisi 
memiliki pendapat seperti 'itu semacam hipnotisme kelompok'. 

Ada juga orang-orang yang menyebutnya penyakit pikiran yang disebabkan oleh stres yang 
disebabkan oleh kesenjangan antara dunia yang tidak peduli dan cita-cita seseorang. Satu 
titik kesamaan adalah bahwa tidak ada yang menganggapnya serius. Mayoritas orang 
dewasa menganggapnya sebagai 'hanya imajinasi Kamu'. 

Di antara pertukaran ide yang tidak bertanggung jawab, meskipun dia tidak tahu siapa 
yang mengatakannya, kejadian aneh seperti apa yang terjadi pada Mai kemudian disebut 
'Sindrom Adolescence'. 

"Bukankah Syndrome Remaja merupakan legenda urban yang umum?" 

Mai benar, itu adalah legenda urban. Biasanya, tidak ada yang akan percaya, dan semua 
orang akan memiliki reaksi yang sama dengan Mai. Bahkan jika mereka mengalami sesuatu 
yang aneh sendiri, mereka akan berpikir itu adalah imajinasi mereka, dan tidak 
menerimanya, karena mereka hidup di tempat hal-hal itu seharusnya tidak terjadi. Tetapi 
Sakuta memiliki dasar yang tidak dapat disangkal untuk keyakinannya. 

"Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan kepadamu sehingga kamu akan percaya bahwa aku 
percaya padamu, Senpai." 

"Sesuatu yang ingin kamu tunjukkan padaku?" 

Mai mengerutkan alisnya ke arah Sakuta dengan curiga. 

"Apakah kamu mau ikut denganku sebentar?" 

Setelah dia memikirkan sarannya sejenak sebelum mengangguk dan diam-diam berkata. 

"...Tentu." 
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Sakuta telah membawa Mai ke sudut jalan perumahan, sekitar sepuluh menit berjalan kaki 
dari stasiun. 

"Di mana kita?" 

Mai memkamungi sebuah flat dengan tujuh lantai. 

"Tempatku." 

Tatapan curiga dan curiga menusuknya dari samping. 

"Aku tidak akan melakukan apa-apa," katanya, dan kemudian menambahkan dengan pelan, 
"mungkin." 

"Kau baru saja mengatakan sesuatu, bukan?" 

"Aku mengatakan bahwa jika kamu menggoda aku, aku tidak yakin aku akan bisa 
mengendalikan diriku." 

"..." 

Mulut Mai menarik garis lurus. 

"Oh, kamu gugup, Senpai?" 

"N-gugup? Aku?" 

"Suaramu mengkhianatimu." 

"Memasuki kamar anak lelaki yang lebih muda tidak ada artinya bagiku." 

Hmphing, Mai berjalan cepat ke pintu masuk, dan menahan tawa, Sakuta segera mengikuti 
dan berdiri di sisinya. 

Mereka menggunakan lift untuk naik lima lantai, dan pintu ketiga di sebelah kanan adalah 
tempat tinggal Sakuta. 

"Aku pulang." 

Tidak ada jawaban untuk panggilannya di pintu masuk. Biasanya, saudara perempuannya, 
Kaede, akan menyergapnya, tetapi dia pulang pada waktu yang tidak biasa hari ini, jadi dia 
mungkin merajuk, atau mungkin hanya tidur, atau berkonsentrasi membaca dan tidak 
memperhatikan dia kembali. 

"Masuklah." 

Dia mengundang Mai, yang berdiri dengan kaku di pintu masuk, dengan sepatunya masih 
menyala. 
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Mereka masuk dan langsung menuju ke kamar Sakuta. Mai meletakkan tas dan kantong 
kertas yang dibawanya ke sudut, lalu menurunkan dirinya untuk duduk di tempat tidur. 
Ketika Sakuta menyelinap melihat ke dalam kantong kertas, dia melihat telinga kelinci, dia 
mungkin berencana untuk menjadi gadis kelinci liar di tempat lain. 

"Hmmm, bersih." 

Mai memberikan pendapat yang lelah setelah dia melihat-lihat kamarnya. 

"Aku hanya tidak punya banyak hal untuk ditinggalkan." 

"Seperti itulah rupanya." 

Satu-satunya perabot adalah meja, kursi, dan tempat tidur, dan ruangan itu kosong. 

"Senpai, kamu---" 

"Hei." 

Mai memotongnya. 

"Apa itu?" 

"Berhenti memanggilku 'Senpai', aku tidak ingat menjadi senpai kamu." 

"Sakurajima-san?" 

"Nama keluargaku terlalu panjang." 

"Lalu, Mai ... ack!" 

Mai telah meraih dasinya dan menariknya ke bawah. 

"Gunakan 'san'." 

"Untuk berpikir kamu akan sangat berani ..." 

"Aku benci orang yang tidak sopan." 

Untuk sesaat, ada suasana tegang, yang disebabkan oleh Mai. Tidak ada ruang untuk 
berckamu tentang hal itu. Rasa nilai-nilai ini, yang tampak kaku pada pkamungan pertama, 
pasti sesuatu yang dipupuk di dunia showbiz. 

"Kalau begitu, Mai-san." 

"Azusagawa tidak cocok untukmu, jadi aku akan memanggilmu Sakuta-kun." Seperti apa 
citra 'Azusagawa' yang dimiliki Mai? "Baiklah, apa yang ingin kamu tunjukkan padaku, 
Sakuta-kun?" 
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"Jika kamu tidak melepaskanku, aku tidak bisa." 

Tangan Mai tiba-tiba lepas dari dasinya. Sakuta berdiri dan melonggarkannya, lalu 
membuka kancing kemejanya, dan secara alami melepasnya bersama dengan T-shirt yang 
dia kenakan di bawahnya, berakhir setengah telanjang. 

"K-kenapa kamu menelanjangi !?" Mai berteriak dan dengan tidak nyaman memalingkan 
muka. "K-kamu bilang kamu tidak akan melakukan apa-apa. Cabul! Menyesatkan! 
Eksibisionis! " 

Mengejek padanya, Mai perlahan mengembalikan tatapannya ke Sakuta. Dan kemudian, 
mengeluarkan 'ah' kejutan murni. 

Ada tiga bekas luka hidup yang terukir di dadanya. Sepertinya dia telah dicakar oleh seekor 
binatang besar, dan dipotong dari bahu kanannya ke sisi kirinya. Mereka seperti cacing 
besar di dadanya, dan saat dia melihat mereka, Mai bisa tahu mereka tidak biasa. Bahkan 
tidak diserang oleh beruang akan menghasilkan ini. Sepertinya dia ditanduk oleh 
excavator. Tapi, sayangnya, Sakuta tidak pernah melawan excavator. 

"Apakah kamu diserang oleh mutan?" 

"Aku tidak tahu kamu tertarik pada komik Amerika, Senpai." 

"Aku hanya menonton film." 

"..." 

"..." 

Mai menatap bekas luka dengan mantap. 

"Mereka nyata." 

"Apa menurutmu aku idiot yang akan melakukan riasan seperti ini?" 

"Bisakah aku menyentuh mereka?" 

"Lanjutkan." 

Mai berdiri dan mengulurkan tangannya, dengan lembut meletakkan ujung jari di lubang 
luka di bahunya. 

"Ah." 

"Hei, jangan membuat suara aneh." 

"Aku sensitif di sana, jadi harap lembut." 
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"Seperti ini?" 

Jari Mai menelusuri bekas luka itu. 

"Rasanya sangat enak." 

Tanpa mengubah ekspresinya, Mai mencubit perutnya. 

"Ow ow! Biarkan aku pergi!" 

"Kamu terlihat seperti sedang menikmatinya." 

"Sangat menyakitkan!" 

Mungkin dia pikir itu tidak ada gunanya, ketika Mai melepaskannya. 

"Jadi, bagaimana ini bisa terjadi?" 

"Ah, aku tidak begitu tahu." 

"Hah, apa maksudmu? Bukankah ini yang ingin kamu tunjukkan padaku? " 

"Tidak, ini tidak masalah, jangan khawatir tentang itu." 

"Tentu saja itu mengkhawatirkanku. Selain itu, jika tidak, mengapa kamu menelanjangi? " 

"Itu kebiasaan untuk berubah tepat setelah aku pulang, jadi aku tidak bisa menahannya." 

Saat dia menjelaskan, Sakuta mengulurkan tangan ke laci mejanya yang terkunci dan 
mengambil foto darinya sebelum menyerahkannya ke Mai. 

"Ini dia." 

"... !?" Saat matanya jatuh ke foto, mereka terbuka lebar karena terkejut. Ekspresinya 
segera berubah serius, dan dia mencari penjelasan dari Sakuta. "Apa ini?" 

Digambarkan adalah seorang gadis sekolah menengah. Lengannya dipamerkan oleh 
seragam musim panas, dan itu, bersama dengan kakinya, ditutupi memar dan luka yang 
tampak menyakitkan. 

"Adikku, Kaede." 

Sakuta tahu bahwa perut dan punggungnya, ditutupi oleh seragam, hampir sama. 

"... Apakah dia diserang?" 

"Tidak, dia baru saja diganggu di internet." 
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"... Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan." 

Itu bisa dimengerti, kebanyakan orang akan memiliki reaksi terhadap saudara 
perempuannya yang diintimidasi. 

"Dia meninggalkan pesan yang dibacakan tanpa menjawab, dan 'pemimpin' di kelasnya 
membencinya. Kemudian teman-teman sekelasnya menulis hal-hal seperti 'kamu yang 
terburuk', 'mati', 'kamu menjijikkan', 'kamu menjengkelkan', dan 'jangan datang ke sekolah' 
di jejaring sosial yang mereka gunakan. " Sakuta membuka kancing ikat pinggangnya saat 
dia berbicara. "Dan suatu hari, itu terjadi pada tubuhnya." 

"Betulkah?" 

"Awalnya, kupikir seseorang telah menyerangnya juga. Tapi dia sudah tidak pergi ke 
sekolah, dan tidak pergi ke luar. Aku sebenarnya berpikir Kaede mungkin menyiksa dirinya 
dengan mereka. " 

Dia melepas celananya dan menggantungnya di bagian belakang kursinya sehingga tidak 
akan kusut. 

"Ada yang orang yang berpikir mereka berada di salah untuk ditindas dan menyalahkan 
diri sendiri." 

Entah bagaimana, Mai melihat ke arah lain. 

"Aku ingin tahu apa yang terjadi, jadi aku bolos sekolah dan tetap bersamanya." 

"Hei, sebelum kamu melanjutkan?" 

"Apa itu?" 

"Serius, mengapa kamu menelanjangi." 

Dia melihat bayangannya di jendela, dia hanya mengenakan celana dalam. Tidak, dia juga 
memakai kaus kaki. 

"Sudah kubilang, itu kebiasaan untuk berubah ketika aku pulang." 

"Kalau begitu cepat dan berpakaian!" 

Dia membuka lemari pakaiannya dan mencari baju ganti. Sementara dia melakukannya, dia 
terus berbicara. 

"Umm, di mana aku tadi?" 

"Kamu bolos sekolah dan dengan kakakmu." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Kaede kedua melihat ke jejaring sosial, luka baru muncul di tubuhnya. Pahanya tiba-tiba 
terbelah, dan bahkan menyemburkan darah ... Setiap kali dia melihat tiang, dia akan 
memar, dan mereka terus menumpuk. " 

Itu hampir terlihat seperti luka di hatinya yang terpotong ke tubuhnya. 

"..." Mai khawatir bagaimana menerimanya. "... Tiba-tiba sulit untuk percaya, tapi tidak ada 
alasan untuk membuat foto ini sebagai cerita yang dibuat-buat." 

Mengambil foto itu kembali dari Mai, Sakuta memasukkannya kembali ke meja dan 
mengunci laci. 

"Apakah itu bekas luka dari waktu yang sama." Dia sedikit mengangguk. "Manusia tidak 
membuatnya." 

"Aku hanya tidak tahu apa yang menyebabkan mereka. Aku terbangun berlumuran darah 
dan dibawa ke rumah sakit ... Aku pikir aku akan mati. " 

"Mungkinkah itu insiden rumah sakit itu?" 

"Ya, aku dikirim ke rumah sakit." 

"Ini benar-benar kebalikannya, kamu benar-benar tidak bisa mempercayai rumor." 

Mai menghela nafas, dan duduk lagi. 

Kemudian, pintu terbuka dan Nasuno, seekor kucing belacu, memasuki ruangan dengan 
mengeong. Dan di belakang -- "Onii-chan, kamu ... di sini?" 

-- Kaede mengintip keluar dari pintu dengan piyamanya. 

"Eh?" 

Dia mengeluarkan suara kebingungan. 

Di kamar Sakuta, dia bisa melihat saudara lelakinya, dalam pakaian dalamnya, dan seorang 
wanita yang lebih tua duduk di tempat tidur. 

"..." 

"..." 

"..." 

 

Mereka bertiga terdiam, dan tatapan mereka bertemu sesaat, dengan hanya Nasuno 
bermain-main mengitari kaki Sakuta. 
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Kaede adalah yang pertama bertindak. 

"M-Maafkan aku!" 

Ketika dia meminta maaf, dia meninggalkan kamar untuk sesaat, tetapi segera mengintip 
melalui celah, dan setelah melihat di antara dua lainnya, memberi isyarat kepada Sakuta. 

"Apa?" 

Sakuta menjemput Nasuno dan menjawab, berdiri di depan pintu. Berdiri berjinjit, Kaede 
menyembunyikan mulutnya dengan kedua tangan dan berbisik ke telinganya. 

 

"J-jika kamu akan memanggil seorang wanita malam ini, beri tahu aku dulu!" 

"Kaede, kamu benar-benar salah paham." 

"Apa lagi yang bisa dilakukan selain kamu menikmati permainan seragam dengan pelacur 
!?" 
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"Di mana kamu belajar tentang ini?" 

"Dalam buku yang aku baca sekitar sebulan yang lalu, ada seorang gadis yang bekerja di 
industri itu, dia adalah seorang gadis cantik yang membimbing orang-orang menyedihkan 
ke Nirvana." 

"Yah, sementara penjelasannya bervariasi antara orang-orang, bukankah kamu biasanya 
melihat ini dan berpikir bahwa saudaramu telah membawa pulang pacarnya?" 

Dia berpikir itu akan menjadi asumsi yang jauh lebih alami, tapi ... 

"Aku tidak ingin membayangkan kasus terburuk seperti itu." 

"'Kasus terburuk', adik perempuan?" 

"Kasus terburuk, begitu banyak sehingga Bumi akan dihancurkan." 

"Baiklah, kalau begitu aku akan mendapatkan pacar, dan menghancurkan Bumi!" 

"Hei, bisakah kita melanjutkan?" 

Dia berbalik ke kamar ketika Mai memanggilnya, dan Kaede mengambil kesempatan untuk 
berpegang teguh pada punggungnya. Kedua tangannya berada di pundaknya ketika dia 
bersembunyi di balik punggungnya, mengintip ke arah Mai dari waktu ke waktu. Tetapi 
karena dia tinggi, dia tidak bisa bersembunyi. Terlihat oleh Mai terlalu banyak. 

"Onii-chan, dia tidak menipumu, kan?" 

"Dia tidak." 

"Kamu tidak berjanji untuk melihat lukisan?" 

"Aku tidak melakukannya." 

"Apakah dia-" 

"Dia tidak, santai. Dia tidak dalam perdagangan tanggal, dia senpai dari sekolah. " 

"Aku Sakurajima Mai, senang bertemu denganmu." 

Kaede melesat kembali di belakang Sakuta ketika Mai memanggilnya, seperti binatang kecil 
yang dihadang karnivora. Kemudian, dia meletakkan mulutnya di punggungnya, dan 
mengatakan sesuatu melalui getaran. 

"Eh, itu 'Senang bertemu denganmu, aku Azusagawa Kaede'." 

"Baik." 
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"'Ini Nasuno.' Apakah itu. " 

Dia menunjukkan kucing di lengannya ke Mai, di mana ia mengeong dan terkulai. 

"Terima kasih telah memberitahu aku." 

Kaede menunjukkan wajahnya sebagai jawaban atas kata-katanya, tetapi kemudian 
mencuri Nasuno dari lengan Sakuta dan berlari keluar ruangan seperti kelinci yang 
melarikan diri, dan pintu itu tertutup rapat di belakangnya. 

"Maaf tentang itu, dia benar-benar pemalu, jadi maafkan dia." 

"Jangan khawatir tentang itu, dan katakan itu padanya juga. Aku senang luka-lukanya 
sepertinya sudah sembuh dengan baik. " 

Anehnya, bahkan bekas luka telah sembuh. Dia benar-benar senang dengan itu, 
bagaimanapun juga dia adalah seorang gadis. Namun, masih ada pertanyaan mengapa 
bekas luka Sakuta tetap, tapi ... bukan itu yang mereka pikirkan, jadi dia berkonsentrasi 
pada Mai, yang berskamur ke tangannya dan menyilangkan kakinya. 

"Tapi itu adalah gadis langka yang tidak mengenalku." 

"Yah ... dia tidak terlalu banyak menonton TV." 

"Hmmm." 

Dia memiliki ekspresi yang samar, seolah-olah dia tidak setuju. 

"Lalu, kembali ke pokok permasalahan ... Mai-san, seberapa serius kamu ketika kamu 
berkata 'Aku ingin pergi ke dunia di mana tidak ada yang mengenal aku', seberapa serius 
kamu?" 

"Seratus persen." 

"Betulkah?" 

"... Ada saat-saat aku berpikir seperti itu, tetapi ketika aku tidak bisa makan gulungan krim, 
itu masalah sendiri, dan aku berpikir seperti ini." 

Mai mengambil roti itu, memegangnya dengan kedua tangan, dan menggigit kecil. 

"Aku serius bertanya padamu." 

"..." Mai mengunyah, dan kemudian setelah sekitar sepuluh detik, menelan dan menjawab. 
"Aku menjawab dengan serius, suasana hati berubah seiring waktu, kan?" 

"Yah, kurasa begitu." 
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"Lalu, aku punya pertanyaan, mengapa kamu menanyakan itu padaku?" 

Mata Sakuta memkamung ke arah pintu, ke Kaede yang sudah pergi. 

"Dalam kasus Kaede, menghapusnya dari internet sedikit banyak menyelesaikan masalah." 

Dia tidak bisa melihat jejaring sosial, atau memposting di papan diskusi, atau menggunakan 
obrolan grup. Dia telah membatalkan kontrak smartphone Kaede, dan melemparkannya ke 
laut, dan bahkan tidak ada komputer di rumah ini. 

"'Kurang lebih', ya?" 

"Dokter mengatakan itu sama dengan orang yang mengira perut mereka sakit, jadi itu 
benar-benar mulai sakit. Pada akhirnya, mereka memutuskan bahwa luka-luka itu sendiri 
ditimbulkan oleh Kaede sendiri ... " 

Sakuta tidak setuju dengan semua yang dikatakan dokter, tetapi ada beberapa bagian 
penjelasan yang bisa dia setujui. Dihina oleh teman-temannya akan merobek hatinya, dan 
itu akan muncul di tubuhnya. Tidak ada hal lain yang dapat Kamu pikirkan dari melihat 
Kaede, dan sensasi kondisi mentalnya yang memengaruhi tubuh fisiknya dapat dipahami. 
Semua orang memiliki pengalaman seperti ... merasa tidak enak dan menjadi tidak sehat, 
merasa seperti mereka akan muntah karena melihat makanan yang tidak mereka sukai, 
atau merasa sakit di sekitar kolam renang. 

Jadi sementara ruang lingkupnya benar-benar berbeda, 'mengira perutnya sakit dan 
sebagainya' terdengar relevan dengan Sakuta. 

"Dan sebagainya?" 

"Intinya, alasan dia terluka adalah karena asumsi Kaede." 

"Aku mengerti. Jadi maksudmu ada hubungannya dengan situasiku? " 

"Lagipula, Mai-san, kamu memainkan peran 'atmosfer' di sekolah, kan?" 

"..." 

Ekspresi Mai tidak berubah, dan bahkan ketika dia menunjukkan sedikit ketertarikan, 
matanya hanya berkata 'begitu?', Dengan dingin mendesak Sakuta. Orang-orang biasa tidak 
akan mampu mengelolanya. 

"Yah, jadi situasinya tidak menjadi lebih buruk, aku pikir Kamu harus kembali ke bisnis 
pertunjukan." 

Sakuta dengan cepat membuang muka dan mencoba mengatakannya dengan ringan. Tidak 
perlu tawar-menawar yang aneh, bahkan jika mereka bertarung di arena yang sama, dia 
tidak akan memiliki peluang untuk menang. 
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"Mengapa demikian?" 

"Jika kamu menonjol di TV, tidak peduli seberapa baik kamu memainkan suasananya, 
orang-orang tidak akan bisa mengabaikanmu, sama seperti sebelum istirahatmu." 

"Hmmm." 

"Dan aku pikir kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan juga akan hebat." 

Kata Sakuta, ketika dia meliriknya untuk menilai reaksinya. 

"..." Alis Mai bergerak karena terkejut, itu adalah perubahan terkecil, yang tidak akan kamu 
lihat tanpa melihat dengan hati-hati. "Dan apa yang ingin kulakukan?" 

Nada suaranya masih jujur. 

"Untuk kembali ke bisnis pertunjukan." 

"Kapan aku mengatakan hal seperti itu?" 

Mai menghela nafas dan tampak jijik, tetapi Sakuta berpikir itu adalah akting. 

"Jika kamu tidak tertarik, mengapa kamu melihat iklan itu dengan cemburu di kereta?" 

Sakuta langsung memotong. 

"Ini novel yang aku suka, jadi aku hanya sedikit tertarik." 

"Kamu sendiri tidak ingin memainkan pahlawan wanita?" 

"Kamu keras kepala, Sakuta-kun." 

Mai tersenyum santai, topengnya tidak pecah. Meski begitu, Sakuta melanjutkan tanpa 
menyerah. 

"Aku pikir itu baik untuk memiliki sesuatu yang ingin Kamu lakukan. Kamu punya 
kemampuan, dan Kamu punya catatan. Selain itu, ada manajer Kamu yang menginginkan 
Kamu kembali, jadi apa masalahnya? " 

"... Itu tidak ada hubungannya dengan mereka." Dia berbicara pelan, tetapi kata-katanya 
terkendali, dengan suara gemuruh di belakang mereka. Sebagai buktinya, alis Mai 
menunduk. "Jangan ikut campur dalam hal-hal." 

Sepertinya dia menyentuh saraf. 

"..." 

Mai berdiri diam. 
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"Ah, jika kamu membutuhkan toilet, itu keluar dan ke kanan." 

"Aku pergi." 

Mai mengambil tasnya dan membuka pintunya. 

"Kya!"Jeritan datang dari Kaede, yang meletakkan teh di atas nampan dan baru saja tiba di 
depan pintu. Meskipun dia mengenakan piyama sebelumnya, dia sekarang mengenakan 
blus putih dan rok. "U-umm, umm ... aku membawa teh." 

Kaede benar-benar panik di depan Mai, yang tampak sangat marah. 

"Terima kasih." 

Mai tersenyum sebentar dan mengambil cangkir itu sambil mengucapkan terima kasih 
pada Kaede, sebelum mengeringkannya dalam sekali tegukan. 

"Rasanya enak." 

Dengan hati-hati, Mai meletakkan cangkir itu kembali di atas nampan yang dipegang Kaede 
dan menuju pintu masuk. 

Sakuta buru-buru keluar dari kamar dan mengejarnya. 

"Ah, tunggu, Mai-san!" 

"Apa!?" 

Mai mengenakan sepatunya. 

"Ini." 

Dia mengangkat tas kertas dengan setelan kelinci untuk menunjukkan padanya. 

"Kau bisa memilikinya!" 

"Kalau begitu setidaknya biarkan aku berjalan---" 

Tepat sebelum dia mengatakan 'kamu di rumah', dia berbicara dengan marah. 

"Di dekatnya, jadi tidak apa-apa!" 

Dan meninggalkan pintu masuk. 

Dia pergi untuk mengejarnya, tetapi. 

"Onii-chan, kamu akan ditangkap!" 
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Kaede menunjukkan bahwa ia mengenakan pakaian dalamnya, dan tidak ada lagi yang bisa 
ia lakukan selain menyerah. 

Sakuta dan Kaede ditinggalkan di jalan masuk. 

"..." 

"..." 

Beberapa detik berlalu, dan entah bagaimana, kedua tatapan mereka jatuh di atas kantong 
kertas, dengan pakaian gadis kelinci penuh. 

"Apa yang akan kamu lakukan dengan itu?" 

"Aku penasaran..." 

Dia mengambil telinga, dan, karena dia membawa nampan dan tidak bisa menahan untuk 
saat ini, meletakkannya di kepala Kaede. 

"A-Aku tidak memakainya!" 

Dia melarikan diri ke ruang tamu dengan langkah hati-hati, untuk menghindari 
menumpahkan sisa teh. 

Memaksa wanita itu tidak baik, jadi dia menyerah karena Kaede memakainya untuk saat 
ini. Dia akan percaya bahwa hari dimana dia akan tertarik pada permainan kelinci akan 
datang, dan menaruhnya di lemari pakaiannya. 

"Itu disortir." Yang tidak beres adalah Mai, dia benar-benar marah. "Aku harus minta maaf 
besok." 
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Meskipun tekadnya untuk mencoba, Sakuta tidak dapat meminta maaf sehari setelah 
membuat marah Mai. Harapannya menabraknya di kereta di pagi hari benar-benar hancur. 
Dia kemudian berpikir bahwa dalam hal itu dia akan pergi ke kelasnya dalam istirahat 
singkat setelah periode pertama, tetapi dia tidak menemukannya di mana pun. Ketika dia 
berbicara dengan gadis kelas tiga di dekat pintu, dia membuat wajah yang sedikit bingung, 
dan kemudian berkata: "Sakurajima-san? Hmm, apa dia masuk hari ini? " Dan kemudian 
kembali ke percakapannya dengan teman-temannya dengan, "Ya, dia kemarin." 

"..." 

Kelas yang tidak dia datangi dipenuhi dengan tawa para bocah lelaki dan celoteh cekikikan 
para gadis, suasana waktu istirahat tidak banyak berubah antara tahun kedua dan ketiga. 
Ketika dia membayangkan Mai, terisolasi di dalamnya, dadanya agak menegang. 

"Di mana kursinya?" 

"Eh? Ah, sebelah sana. " 

Gadis itu menunjuk ke sebuah kursi di baris kedua dari jendela, di bagian paling belakang 
ruangan. Melihat tasnya ada di meja yang terisolasi, Sakuta kembali ke ruang kelasnya 
sendiri. 

Setiap istirahat setelah itu ia pergi ke kelas tahun ketiga, tetapi Mai tidak ada di sana. 
Tasnya tetap ada dan buku-buku pelajaran berikutnya diatur di atas meja, jadi dia yakin dia 
ada di sekolah, tetapi setiap perjalanan berakhir sebagai pengejaran angsa liar. 

Harapan terakhirnya adalah ketika sekolah berakhir, dan dengan berakhirnya kelas, Sakuta 
bergegas ke pintu masuk. Dia mencari-cari Mai, mencari sekitar dua puluh menit. Begitu 
dia tahu dia tidak akan menemukannya di sana, dia meninggalkan sekolah dan pergi ke 
stasiun. Tentu saja, dia tidak ada di sana; dia tidak bisa menemukannya bahkan di platform 
Shichirigahama. 

Pada akhirnya dia bahkan tidak bisa bertemu dengannya hari ini, apalagi berdamai 
dengannya. 

Ini berlanjut selama tiga hari, setelah itu bahkan seorang idiot pun akan menyadari bahwa 
dia sengaja menghindarinya. Masalahnya adalah bahwa sikapnya yang sepenuhnya 
ditegakkan tidak rileks bahkan setelah itu. 

Dua minggu telah berlalu sejak itu, dan dia masih menghindarinya dengan sempurna. 
Kemarin dalam perjalanan pulang, dia berbaring menunggu di stasiun, tetapi bahkan itu 
tidak membuahkan hasil. Sepertinya dia telah berjalan ke stasiun berikutnya dan naik 
kereta dari sana, dia belum muncul bahkan setelah satu jam menunggu. 
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Bagaimanapun, dia membuatnya sulit. Dia mungkin menggunakan teknik yang dia pelajari 
di dunia bisnis pertunjukan untuk menghindari kamera berita, kadang-kadang menghilang 
seperti kabut. 

"Kurasa aku menyentuh saraf yang sangat besar." 

Pikiran itu semakin menguat ketika hari demi hari berlalu dengan perilaku keras kepala 
Mai. Itu menunjukkan bahwa dia kembali ke dunia yang menyebabkan kemarahannya, dan 
pemicu spesifik mungkin adalah kata 'manajer'. 

Ini membuatnya berpikir bahwa ada alasan dia mengambil jeda dan bahwa dia ragu-ragu 
untuk kembali, meskipun dia ingin. Ketika dia menggunakan komputer sekolah untuk 
mencarinya, satu-satunya alasan yang bisa dia temukan adalah desas-desus yang tidak 
berharga, gosip seperti 'pekerjaan yang berlebihan mungkin?', 'Sesuatu pasti terjadi 
dengan produsernya', dan 'itu pasti laki-laki' . Sudah sampai pada titik di mana satu-
satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bertanya langsung padanya, tapi dia masih benar-
benar menghindari Sakuta, jadi tidak ada lagi yang bisa dilakukan. 

Sepulang sekolah hari itu, Sakuta telah memutuskan bahwa pengejaran yang tidak 
bijaksana tidak ada gunanya dan sedikit mengubah pendekatannya. Begitu dia selesai 
dengan tugas membersihkan, dia berjalan ke laboratorium fisika. 

Untuk bertemu teman lainnya. 

Dia dengan ringan mengetuk pintu dan kemudian membukanya tanpa menunggu jawaban. 

"Aku akan mengganggu." 

Dia masuk dan menutup pintu di belakangnya. 

"Kamu mengganggu, jadi keluarlah." 

Dan segera diserang oleh kata-kata tanpa henti. 

Ada seorang siswa di lab besar, yang sedang menyiapkan pembakar alkohol dan gelas 
kimia di meja guru. Dia bahkan tidak melihat Sakuta saat dia masuk. 

Dia mungil, tinggi 155 sentimeter dan mengenakan kacamata. Mantel putih di atas 
seragamnya menarik perhatian dan postur lurusnya agak menarik. 

Namanya adalah Futaba Rio, siswa tahun kedua di SMA Minegahara. Dia berada di kelas 
yang sama dengan Sakuta dan Yuuma tahun lalu dan merupakan satu-satunya anggota klub 
sains. Dia dikenal sebagai orang aneh yang kadang-kadang menyebabkan pemadaman 
listrik atau kebakaran kecil saat melakukan eksperimen untuk klub sains. Fakta bahwa dia 
terus-menerus memakai jas labnya adalah alasan lain mengapa dia menarik perhatian. 
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Sakuta mengambil kursi terdekat dan duduk di depannya, dengan meja di antara mereka. 

"Bagaimana kabarmu?" 

"Tidak ada yang terjadi, aku akan melapor padamu, Azusagawa." 

"Katakan padaku sesuatu yang menyenangkan." 

"Jangan menyeretku ke dalam percakapan siswa sekolah menengah dengan terlalu banyak 
waktu di tangan mereka." 

Rio mengangkat pkamungannya dan memelototi Sakuta. Mungkin dia benar-benar berpikir 
dia mengganggu. 

"Kami benar-benar anak sekolah menengah dengan terlalu banyak waktu di tangan 
mereka, kami bisa bertindak seperti itu." 

Rio mengabaikan usaha Sakuta untuk melanjutkan pembicaraan dan menyalakan kompor 
dengan korek api. Dia meletakkannya di bawah gelas berisi air, dia mungkin bermaksud 
melakukan semacam eksperimen. 

"Bagaimana kabarmu, Azusagawa?" 

"Yah, aku tidak punya apa-apa untuk dilaporkan." 

"Pembohong. Kamu terobsesi dengan aktris cilik yang populer, bukan? " 

Tanpa memikirkannya, dia tahu dia sedang berbicara tentang Mai. 

"Dia lulus dari menjadi seorang aktris anak-anak dulu, dia seorang aktris, pemain, atau 
penghibur." Atau mungkin dia harus memanggilnya orang normal ketika dia sedang absen. 
"Ngomong-ngomong, dari siapa kamu mendengar itu?" 

"Itu pertanyaan bodoh." 

"Yah, itu hanya Kunimi." 

Yuuma adalah satu-satunya yang tahu tentang hal-hal yang melibatkan Sakuta. Dia juga, 
tentu saja, satu-satunya bersama Sakuta yang akan berbicara dengan Rio, dipilih sebagai 
orang aneh karena dia selalu memakai jas labnya. Itu dia, QED. 

"Aku sudah khawatir bahwa kamu telah memasukkan hidungmu ke tempat-tempat aneh 
lagi, Azusagawa." 

"Ada apa dengan itu 'lagi'?" 

"Khawatir tentang sesuatu yang sia-sia untukmu ... Kunimi terlalu baik." 
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"Jika kamu mengerti cara kerjanya, silakan dan katakan padaku." 

Dia pikir ungkapan 'kepribadian yang baik' ada untuk Yuuma, dari lubuk hatinya. 

Ketika rumor telah menyebar tentang insiden rumah sakit tahun lalu, Yuuma sendiri yang 
tidak mengubah perilakunya. Dia tidak menganggap rumor itu sudah dibaca, dan telah 
meminta Sakuta di muka ketika mereka dipasangkan untuk PE. 

"Tentu saja tidak." 

"Aku pikir." 

Kunimi tersenyum. 

"... Kamu percaya padaku, Kunimi?" 

Terus terang, itu mengejutkan. Sebagian besar teman-teman sekelasnya mempercayai desas-
desus itu, dan menjauhkan diri darinya tanpa mencari tahu. 

"Yah, kamu tidak, kan?" 

"Yah, tidak." 

"Lalu, bukannya gosip dari siapa yang tahu siapa, aku akan percaya kamu berdiri di 
depanku, Azusagawa." 

"Kamu yang terburuk, Kunimi." 

"Hah? Bagaimana Kamu bisa sampai ke sana? " 

"Bahkan kepribadianmu yang tampan, kamu benar-benar musuh semua pria." 

"Persetan?" 

Itu terjadi setahun yang lalu, dan dia sudah sering berbicara dengan Yuuma sejak saat itu. 

Dia menatap api dengan tatapan yang tidak fokus. 

"Dunia ini tidak adil, bukan?" Dan kemudian dia memberi tatapan yang agak kasar. "Orang-
orang itu sangat berbeda." 

Rio jelas menatap Sakuta dengan iba. 

"Berhentilah membandingkanku dengan Kunimi." 

"Aku hanya mengejekmu, jangan khawatir tentang itu." 
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"Jelas aku akan melakukannya. Yah, orang-orang seperti dia menyembunyikan semua jenis 
penyimpangan yang tak terkatakan, sehingga keseimbangan dunia tetap terjaga. " 

"Kau canggung secara sosial seperti biasa." 

Rio berbicara sambil menghela nafas. 

"Bagaimana?" 

"Memanggil teman mesummu dari belakang ketika dia mengkhawatirkanmu." 

Pernyataan Rio itu tak terbantahkan. 

"... Aku pikir aku hanya memikirkan perbedaan dengan Kunimi." 

"Dan sebagainya." 

Rio mengeluarkan kata pengantar. 

"Terus?" 

Sakuta kembali. 

Air mulai menggelembung di dalam gelas kimia. 

"Kau mengalahkan Makinohara." 

"... Kenapa kamu dan Kunimi membicarakannya?" 

"Apakah kamu tidak mendapatkannya lebih baik daripada siapa pun, Azusagawa?" 

Rio bertanya, sebelum dia mematikan kompor dan memindahkan air mendidih ke cangkir, 
mengikutinya dengan sesendok kopi instan. Rupanya, itu bukan eksperimen. 

"Beri aku juga." 

"Sayangnya, aku hanya punya satu cangkir. Nah, Kamu bisa menggunakan tabung pengukur 
ini. " 

Rio dengan tenang mengulurkan silinder kaca tipis, panjang tiga puluh sentimeter. 

"Jika aku minum dari itu, itu akan hilang dalam satu tegukan." 

"Kamu perlu bereksperimen untuk memeriksa apakah hipotesis Kamu benar, Azusagawa. 
Selain itu, tidak ada lagi yang bisa Kamu gunakan. " 

"Tidakkah terpikir olehmu untuk menggunakan gelas yang kamu rebus airnya?" 
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"Itu membosankan, terlalu jelas." 

Bahkan saat dia mengeluh, Rio menambahkan kopi instan ke air yang tersisa di gelas kimia. 

"Gula, Futaba?" 

"Aku tidak mau." 

Rio mengeluarkan botol plastik dari laci dan melemparkannya ke depan Sakuta. Mangan 
dioksida ditulis pada labelnya. 

"Apakah ini baik..." 

"Itu mungkin gula. Lagipula itu putih. " 

"Bahkan aku tahu ada banyak bubuk putih." Dia juga tahu bahwa mangan dioksida 
berwarna hitam. "Mari kita coba dulu." 

Sakuta mengabaikan saran realistis Rio dan mengambil hitamnya. 

Wajahnya agak menyesal karena itu, dan dia sekali lagi menyalakan kompor. Dia berpikir 
bahwa kali ini dia benar-benar akan bereksperimen, tetapi dia memasang kasa logam di 
atasnya dan mulai menghangatkan beberapa cumi-cumi kering dan tentakel mereka 
meringkuk. 

"Beri aku juga." 

Dia tidak mengira itu akan pergi dengan kopi, tetapi bau itu membuatnya ingin makan. Rio 
merobek satu tentakel dan memberikannya padanya. 

Saat dia mengunyahnya, Sakuta mengajukan pertanyaan utamanya. 

"Hei, apa menurutmu banyak hal bisa menjadi tidak terlihat?" 

"Jika kamu khawatir dengan penglihatanmu, mengapa tidak pergi ke toko kacamata?" 

"Tidak, bukan itu maksudku ... tidak bisa melihat sesuatu meskipun mereka ada di sana, 
seperti orang tak terlihat." 

Mai juga memiliki gejala tidak terdengar, jadi kenyataannya sedikit berbeda, tapi ... dia 
ingin mendapatkan dasar-dasarnya terlebih dahulu. 

"Dan apa, menyelinap ke toilet perempuan?" 

"Aku tidak suka, jadi ayo tinggalkan di ruang ganti." 

"Kau baik-baik saja, hidup rendahan." 
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Rio mengulurkan tangan ke tasnya, dan mengambil telepon dari sakunya. 

"Siapa yang kamu panggil?" 

"Polisi." 

"Polisi tidak akan melakukan apa pun sebelum kejahatan terjadi." 

"Itu benar." Rio mengembalikan telepon ke tasnya. "Kembali ke pertanyaanmu 
sebelumnya, mekanisme di balik penglihatan ada di buku teks fisika. Kamu hanya perlu 
mempelajari cahaya dan lensa. " 

Rio meletakkan buku fisika di depannya dengan bunyi gedebuk. 

"Itu membosankan, jadi aku bertanya padamu." 

Sakuta dengan sopan mengembalikan buku itu. Rio mengabaikannya dan mengunyah cumi-
cumi itu. 

"Cahaya adalah hal yang penting. Benda itu mengenai benda dan dipantulkan darinya, 
memasuki mata, memungkinkan orang melihat bentuk dan warna. Kamu tidak dapat 
melihat hal-hal dalam kegelapan di mana tidak ada cahaya. " 

"Refleksi, ya." 

"Jika kamu tidak mengerti, pikirkan tentang ekolokasi, kamu seharusnya sudah mendengar 
tentang lumba-lumba menggunakan ultrasonik." 

"Sesuatu tentang mengukur jarak antara mereka dan hambatan dengan mendengarkan 
gelombang ultrasonik yang dipantulkan?" 

"Betul. Sepertinya mereka juga bisa membedakan bentuk benda-benda juga. Sonar di atas 
kapal itu sama. Ketika sulit untuk gambar dengan cahaya, umumnya karena tidak ada 
cukup cahaya untuk merasakan kecerahan, atau tidak ada sensasi cahaya yang masuk ke 
mata. " 

"Hmmm." 

"Jadi hal-hal yang tidak memantulkan cahaya seperti kaca transparan sulit dilihat." 

"Ahh, aku mengerti." 

Maka akan lebih ringan tidak mengenai Mai. Bahwa terjadi hanya pada satu pemain di 
hiatus sangat tidak mungkin bahkan tidak lucu. Atau mungkin dia bisa memikirkannya 
seperti cahaya yang tidak memantul darinya seperti kaca ... tapi ada banyak cara yang tidak 
cocok. Suaranya, dan fakta bahwa ada orang yang bisa dan tidak bisa melihatnya. Itu adalah 
situasi yang rumit. 
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"Aku agak mengerti apa yang sedang kamu bicarakan." 

 

"Betulkah?" 

Dia menatapnya ragu-ragu. 

"Kamu pasti berpikir aku idiot." 

"Tidak semuanya." 

"Kalau begitu, kamu pikir aku super idiot?" 

"Aku pikir kamu adalah gangguan yang keluar dari caranya untuk mengatakan sesuatu 
seperti itu ketika dia bisa menebak apa yang ingin aku katakan." 

"Kamu jengkel." 

"Aku pikir kamu adalah tipe orang yang tidak menyenangkan yang berpura-pura tidak 
mengerti apa yang sedang terjadi, meskipun dia tahu." 

"Kekeliruanku, berhentilah mencungkilku, kan?" 

"Kamu akan bisa keluar dengan mudah." 

Rio menyeruput kopinya, tidak terkesan. 

Dia harus membawa percakapan kembali ke jalurnya. 

"Umm, maka aku akan memberikan beberapa syarat padanya. Apakah mungkin bagi Kamu 
untuk tidak dapat melihat aku lagi ketika aku hanya duduk di depan Kamu seperti ini? " 

"Jika aku menutup mataku, ya." 

"Dengan mata terbuka, menatap lurus ke arahku." 

"Itu mungkin." 

Jawaban Rio adalah kebalikan yang tepat dari apa yang dia bayangkan, dan datang dengan 
mudah juga. 

"Jika aku berkonsentrasi pada sesuatu dan zonasi, aku tidak akan melihat Kamu lagi." 

"Tidak, agak berbeda dari itu." 

"Yah, melewatinya sepenuhnya, dari sudut pkamung yang berbeda dari cahaya ... 'melihat' 
lebih dipengaruhi oleh otak seseorang daripada fenomena fisik." Rupanya, dia telah 
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menghabiskan kopinya, dan mengisi gelas lain dengan air dan meletakkannya di atas 
kompor. "Misalnya, aku mungkin terlihat kecil untukmu, tetapi seorang siswa sekolah 
menengah akan memanggilku besar." 

"Tidak, kamu besar. Kamu selalu mengenakan jas lab dan menjaga diri sendiri tetapi Kamu 
bahkan bisa mengetahuinya. " 

Tatapannya jatuh ke dada penuhnya. 

"J-jangan bicara tentang payudaraku." 

Rio menutupi dirinya seperti seorang gadis. 

"Ahh, maaf, apakah itu mengganggumu?" 

"Kamu tidak memiliki rasa kelezatan, atau rasa malu." 

"Mungkin aku menjatuhkannya di suatu tempat." 

Dia melihat sekeliling mencari. 

"Pergi jika kamu tidak menganggapku serius, ceramahnya sudah berakhir." 

Rio berdiri dari kursinya. 

"Maaf, aku akan menganggapmu serius. Aku juga tidak akan melihat payudaramu. " 

"Seperti yang aku katakan, jangan bicara tentang payudaraku." 

Dia sebenarnya tidak yakin bahwa dia bisa menghindari melihat. Pkamungannya secara 
tidak sadar tertarik di sana, dan mempraktikkannya akan sulit tanpa mengubahnya pada 
tingkat genetik. Dia menaruh kopinya ke mulutnya dan menghindarinya. 

"Jadi hal-hal yang terlihat menjadi subjektif?" 

"Betul. Otak seseorang tidak mampu melihat hal-hal yang tidak ingin dilihat orang itu. " 

Sama seperti ada frasa 'pura-pura tidak melihat sesuatu', 'tidak mempertimbangkan 
sesuatu', 'tidak memperhatikan sesuatu', dan 'tidak fokus pada sesuatu', ada banyak cara 
untuk mengatakannya, tetapi dia bisa setuju dengan banyak itu. 

Hanya saja, saran Rio sepenuhnya ditolak oleh situasi Mai saat dia melihatnya. Dengan kata 
kasar, dia merasa bahwa dia memainkan peran 'atmosfer' dan tidak terlihat oleh 
lingkungannya, dan berpikir ada penyebab dengan Mai, tetapi Rio hanya berbicara dari 
sudut pkamung orang yang melihat. Dengan kata lain, itu tidak ada hubungannya dengan 
yang dilihat atau tempat. 

"Ada juga sesuatu yang disebut teori observasi." 
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"Te ... teori kerja?" 

Dia hanya mengulangi kata-kata yang belum pernah dia dengar sebelumnya. 

"Sederhananya, itu adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini 'pertama memiliki 
keberadaannya didefinisikan melalui pengamatan seseorang' ... itu adalah teori yang tidak 
terpikirkan secara normal." Rio berbicara agak tidak emosional. "Kau seharusnya 
mendengar tentang kucing di dalam kotak, Kucing Schrödinger." 

"Ahh, setidaknya aku pernah mendengar nama itu." 

Rio mengambil kardus kosong dari bawah meja dan meletakkannya di depan Sakuta. 

"Kamu letakkan kucing di sini," saat dia berbicara, Rio pertama menaruh kotak uang kucing 
di dalam kotak kardus. Itu adalah salah satu guru fisika yang digunakan untuk menghemat 
500 yen koin, tetapi tampaknya cukup ringan, "dan kemudian Kamu menempatkan sumber 
radioaktif yang memiliki kemungkinan memancarkan radiasi dalam satu jam ..." lanjutnya, 
meletakkan gelas yang telah direbusnya di gelas kimia. di dalam, "dan letakkan wadah gas 
beracun yang akan terbuka jika merasakan radiasi itu dengan itu. Jika terbuka, kucing akan 
menghirup gas beracun dan mati. " Akhirnya, dia menambahkan botol plastik mangan 
dioksida ke dalam kotak. "Kamu kemudian tutup dan tunggu tiga puluh menit." Sambil 
berkata, Rio menutup tutupnya. "Nah, ini dia yang sudah menunggu selama tiga puluh 
menit." 

"Apakah ini acara memasak?" 

Rio mengabaikan gangguannya dan melanjutkan. 

"Menurutmu apa yang terjadi pada kucing itu?" 

"Hmm, ada kemungkinan itu memancarkan radiasi sekali dalam satu jam? Lalu, wadah gas 
beracun mendeteksi itu dan terbuka? " 

Rio mengangguk tanpa nama. 

"Dan tiga puluh menit setengah dari itu, jadi ... itu setengah probabilitas?" 

"Aku terkejut, kamu mengerti." 

"Jika aku tidak mendapatkan sebanyak ini, aku akan menjadi idiot yang tepat, atau tidak 
mendengarkan." 

"Jadi, apakah kucing itu hidup atau mati?" 

"Ini lima puluh lima puluh, kan? Kamu bisa mengocok kotak itu. " 

"Kotak itu dari logam dan tidak bisa dipindahkan." 
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Ada kotak kardus di depannya. 

"Kalau begitu, aku akan percaya itu hidup." 

"Apa pun tebakanmu, tidak masalah dalam situasi ini." 

"Kalau begitu jangan bertanya." 

"Tidak ada yang bisa dilakukan untuk 'mendefinisikan' keadaan kucing selain melihat." 

"Itu metode yang sangat normal." 

Rio membuka kotak itu dan, tentu saja, kotak uang kucing yang memberi isyarat, gelas 
kimia, dan botol mangan dioksida ada di dalamnya. 

"Begitu kotak itu dibuka, nasib kucing sudah ditentukan. Dengan kata lain, sampai Kamu 
membuka kotak dan memeriksa, kucing itu setengah hidup dan setengah mati. Setidaknya 
di dunia mekanika kuantum. " 

"Ada apa dengan logika itu. Bagaimana jika itu mati setelah sepuluh menit? Bukankah 
kucing itu sudah mati bahkan jika Kamu tidak memiliki dua puluh menit ekstra sebelum 
membukanya? " 

Atau setidaknya untuk kucing, tudung pribadi akan berakhir. Tidak, itu akan menjadi 
masalah besar dalam kasus ini ... bagaimanapun, hasilnya sama. 

"Itu sebabnya aku mengatakan itu adalah teori yang tidak terpikirkan. Yah, bahkan dengan 
mengabaikan menjelaskan mekanika kuantum, aku pikir cara berpikir tentang hal-hal itu 
sendiri ada benarnya. " 

"Kebenaran, ya?" 

Itu mencurigakan. 

"Orang-orang melihat dunia seperti yang mereka harapkan. Rumor tentang Kamu adalah 
contoh yang baik. Orang memberi prioritas pada teori bahkan pada kebenaran. Jika Kamu 
adalah kucing di dalam kotak, dan siswa lain adalah pengamat, Kamu bisa memikirkan 
realitas yang diganti, bukan? " 

Sepertinya dia sedang mencoba untuk mengatakan ... itu bukan keadaan di dalam kotak, itu 
adalah subjektivitas dari mereka yang melihatnya setelah itu yang penting. Itu tidak ada 
hubungannya dengan Sakuta, orang yang dipermasalahkan, gambar Sakuta diputuskan 
oleh pengamat. 

"Itu bahkan tidak lucu ..." 
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Namun, sulit untuk mendamaikannya dengan situasi Mai. Sakuta bisa melihatnya dan 
orang lain tidak bisa, dan dia tidak mendapatkan kondisi seperti apa yang dibutuhkan 
untuk tidak terlihat. Itu menarik, tetapi dia merasa bahwa potongan-potongan itu tidak pas. 
Selain itu, fenomena palsu seperti Adolescence Syndrome mungkin tidak dapat dijelaskan 
secara fisik. Sepertinya sebagian dari percakapan mereka akan menjadi petunjuk, tetapi 
mendiskusikannya dengan Rio tampaknya membuatnya lebih sulit. 

Hanya kembali ke bisnis pertunjukan mungkin tidak menyelesaikan masalah Mai, dan 
perasaan tidak menyenangkan itu menetap di dada Sakuta. Rio telah berbicara tentang 
orang-orang yang melihat dari awal hingga akhir, jadi ... perubahan dalam kondisi mental 
Mai saja mungkin tidak akan membantu. 

"Ini tambahan, tetapi ada contoh fisik pengamatan yang mengubah hasilnya." 

"Serius?" 

"Ada sesuatu yang disebut eksperimen celah gkamu ... Berbicara hanya dari kesimpulan, 
mengamati eksperimen melalui jalurnya, dan hanya mengamati hasilnya menyebabkan 
hasil berubah di antara setiap kasus." 

"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?" 

"Apa yang aku bicarakan hanya berlaku untuk partikel ... dunia mikroskopis. Sebelum 
diamati, posisi partikel adalah probabilistik, dan itu bentuk gelombang, bukan masalah. 
Mengamati hal itu membatasi masalah. " 

"Tapi ketika kamu mengumpulkan semua barang mikro itu, itu membuat orang dan barang, 
kan?" 

Bahkan Sakuta tahu bahwa manusia dan benda terdiri dari molekul, atom, elektron, dan 
berbagai hal lainnya. 

"Jika apa yang aku katakan terjadi di dunia makroskopis, penjelasanmu akan baik-baik saja. 
Juga, Kamu tidak boleh menonton sepak bola lagi demi tim kami. Jangan melihat dua kali. " 

Dia mendapat beberapa saran bermanfaat dari Rio ketika interkom sekolah berbunyi: 
"Apakah Kunimi-kun dari kelas 2-2 silakan datang ke ruang guru untuk menemui penasihat 
klub bola basket, Sano-sensei." 

"Apakah dia melakukan sesuatu?" 

"Dia bukan kamu. Selain itu, itu mungkin mengkonfirmasi jadwal pelatihan mereka. " 

Dia tampaknya tidak tertarik, tetapi Rio memihak Yuuma. Ketika dia melihat pembicara, 
dia memeriksa waktu, jam tiga lewat sedikit. 
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"Ah, aku punya pekerjaan, jadi aku akan pulang." 

"Pergi saja." 

"Terima kasih untuk semuanya, kopinya juga enak." 

"Jika kamu ingin berterima kasih kepada seseorang, terima kasih kepada guru fisika, itu 
bukan milikku." 

Rio mengambil botol kopi dan menunjukkan nama di tutupnya. 

"Yah, dia tidak akan menyadari ada sedikit yang hilang." 

Dia berkata dan berdiri, meletakkan punggungnya di atas bahu dan berjalan keluar. Ketika 
dia menyentuh pintu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan melihat ke belakang. Rio sedang 
menyalakan api pembakar gas seperti dia benar-benar berniat melakukan percobaan kali 
ini. 

"Futaba." 

"Hmm?" 

Dia hanya mengakui dia secara lisan dan terus menatap nyala api biru pucat. 

"Apakah kamu baik-baik saja tentang Kunimi?" 

Dia menatapnya dengan mata ragu-ragu, dan segera berkata. 

"Aku ..." lalu berhenti di tengah kalimat. Dia mungkin bermaksud mengatakan 'Aku baik-
baik saja' dan gagal, suaranya terdengar kosong, dan ekspresinya yang biasa seperti 
pengetatan menegang. "Aku sudah terbiasa dengan itu." 

Dia menyerah mengatakan dia baik-baik saja dan tersenyum lemah. 

Sakuta tidak bisa melakukan apa-apa, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton 
cintanya yang tak terbalas dari samping. 

"Kamu akan terlambat untuk bekerja." 

Dia memberi isyarat dengan dagunya agar dia pergi, dan kemudian mengawasinya pergi 
ketika dia meninggalkan laboratorium fisika. Menutup pintu di belakangnya, tanpa sadar 
dia bergumam. 

"'Sudah terbiasa' ... kamu belum menyerah sama sekali." 

"Azusagawa-kun, istirahatlah sebelum kita makan malam dengan terburu-buru." 

"Baik." 
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Sakuta pergi ke ruang yang berfungsi gkamu sebagai ruang ganti pria dan memecahkan 
ruang dari kata-kata dari manajer restoran keluarga. Yuuma baru saja selesai berganti dan 
meninggalkan bayangan lokernya, meskipun dia sudah memiliki kegiatan klub, dia tidak 
menunjukkan tkamu-tkamu kelelahan. Yuuma memperhatikan Sakuta. 

"Yo." 

"Hei." 

Sakuta menjawab dengan blak-blakan pada Yuuma saat yang terakhir mengikat apronnya. 

"Apakah kamu sedang istirahat?" 

"Aku akan berada di aula sebaliknya." 

"Benar ... benar." 

Dia dengan rapi mengikat celemeknya dan memeriksa penampilannya di depan cermin. 

"Ah, benar, Sakuta." 

Dia berbicara kepada Sakuta lagi, seolah sedang mengingat sesuatu. 

"Hm?" 

Sakuta duduk di kursi pipa dan menuang teh untuk dirinya sendiri dari pot di atas meja. 

"Kamu menyembunyikan sesuatu dariku." 

"Ada apa dengan kalimat itu, apakah kamu pacarku?" 

Untuk sesaat, dia terkejut, berpikir itu tentang cinta sepihak Rio. Tapi itu nama yang 
berbeda yang meninggalkan mulut Yuuma. 

"Ini bukan lelucon, ini tentang Kamisato." 

"Ahh." 

Sakuta membuang muka saat dia santai. Itu sendiri bukanlah sesuatu yang ingin dia sentuh. 
Namun ternyata, Yuuma tahu tentang Kamisato Saki yang memanggilnya ke atap. Dia 
mungkin mendengar dari gadis itu sendiri. Tidak ada yang bisa menghindarinya sekarang. 

"Pacarmu luar biasa." 

"Benar, dia pacarku yang luar biasa." 

"Dia memberitahuku untuk tidak berbicara denganmu." 
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"Dia menginginkanku untuk dirinya sendiri, dia sangat mencintaiku." 

"Tampaknya aku akan membuatmu terlihat buruk. Seberapa buruk kamu sekarang? " 

"Maafkan aku!" 

Yuuma menyatukan tangannya dan menundukkan kepalanya. 

"Kamu luar biasa juga?" 

"Bagaimana?" 

"Dia sangat menghasut dan kamu tidak akan mengatakan apa pun terhadapnya." 

"Ya, aku pacaran dengannya karena aku mencintainya. Dia terkadang terlihat sedikit galak, 
tapi dia gadis yang baik dan jujur. " 

Dia punya perasaan dia agak terlalu jujur ... 

"Kamu terdengar seperti seorang istri yang dilecehkan oleh suaminya." 

"Apa, tipe 'dia terkadang baik hati'? Jangan bodoh. " 

"Yah, jangan khawatir tentang aku. Apa pun yang dia katakan tidak akan menyakitkan, atau 
bahkan menggelitik. " 

"Itu rumit sendiri." 

Yuuma tersenyum dengan ekspresi gelisah. 

"Lebih penting lagi, aku minta maaf." 

"Apa yang mengangkat ini?" 

"Tidak menyenangkan mendengar aku mengeluh tentang pacarmu." 

"Jangan khawatir tentang itu." 

"Itu tidak adil untuk Kamisato." 

"Ah, itu benar." Yuuma tersenyum riang. "Ngomong-ngomong, tidak apa-apa. Dan Sakuta, 
jangan terlalu memperhatikan di masa depan, menghindari aku hanya akan membuatku 
marah. " 

"Aku tidak akan bertanggung jawab jika kamu bertengkar dengannya." 

"Aku akan menyeberangi jembatan itu ketika aku sampai di sana ... Aku agak merasa dia 
akan lebih fokus padamu, jadi tidak apa-apa." 
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Dia berbicara tentang gangguan dengan begitu mudah. 

"Oi, tunggu sebentar, hei!" 

"Jika tidak sakit atau menggelitik, tidak apa-apa kan?" Yuuma tersenyum penuh 
kemenangan. "Kamu hanya sesuatu yang lain, bisa bertanya pada seorang gadis 'apakah 
kamu sedang haid?'. Apa hatimu Apakah itu terbuat dari besi? " 

Yuuma terkekeh. 

"Ah, sial, sudah waktunya." Kunimi buru-buru menggesek kartu waktunya ketika dia 
melihat waktu. "masuukk." 

Dan kemudian dia menuju ke aula. 

Tetapi, bahkan sebelum satu menit berlalu, dia kembali ke ruang istirahat. Mungkin dia 
lupa sesuatu, meskipun Sakuta tidak bisa melihat apa pun yang akan dia miliki. 

Tatapan Yuuma jatuh pada dirinya tanpa ragu, dan dia tampak seperti ingin mengatakan 
sesuatu. 

"Apa?" 

"Wanita itu ada di sini lagi." 

Ekspresi Yuuma tertutup, dan ada sedikit kekhawatiran bercampur dengan keseriusan di 
wajahnya, dengan lancar memberi tahu Sakuta bahwa itu adalah pelanggan yang harus dia 
sapa. 

Sakuta mengabaikan istirahatnya dan pergi ke aula, menuju ke meja bagian dalam. Di bilik 
duduk seorang wanita di paruh kedua usia dua puluhan. Dia mengenakan rok selutut dan 
blus lengan pendek yang memiliki sentuhan hari musim semi yang segar. Dia memiliki 
riasan wajah alami yang menahan rasa tidak senang. Dia tampak agak intelektual, dan 
seperti presenter. Dia adalah presenter yang sebenarnya ... 

"Bolehkah aku mengambil pesananmu?" 

Tanya Sakuta, keras kepala seperti bisnis. 

"Sudah lama." 

"Kamu akan jadi siapa lagi?" 

"Begitu, begitulah. Kalau begitu, senang bertemu dengan Kamu, inilah aku. " 

Wanita itu mengulurkan kartu namanya dengan gerakan sopan. 
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Logo Stasiun TV, posisinya sebagai presenter, dan di tengahnya ada namanya, 'Nanjou 
Fumika'. 

Dia berbicara dengannya seperti itu, tetapi dia benar-benar mengenalnya. Dia telah 
bertemu dengannya ketika saudara perempuannya diintimidasi dan Fumika melakukan 
karya yang berjudul 'Tentang Masalah-Masalah Penindasan di Sekolah Menengah', dan itu 
sudah hampir dua tahun sejak itu. 

"Apa yang kamu inginkan hari ini?" 

"Aku datang untuk membuat cerita tentang ikan teri mentah dan aku bebas malam ini, jadi 
aku datang untuk menemuimu." 

Ekspresi Sakuta tetap tidak bergerak di depan keceriaannya yang dipaksakan. Dia tahu apa 
yang dia cari, ketika dia menutupi bullying, dia tahu dan memiliki minat pada Adolescence 
Syndrome. Tentu saja, dia tidak langsung percaya pada legenda urban seperti itu. Dia ragu-
ragu dan skeptis, tetapi itu bisa menjadi kesalahan besar jika itu nyata, jadi dia tidak bisa 
menyerah, dan Fumika sendiri telah berbicara dengan acuh tak acuh tentang hal itu sejak 
itu. 

"Jika kamu bebas, mengapa tidak mengundang pemain baseball berkencan? Itu seperti 
presenter. " 

"Itu saran yang menarik, tapi tim pertama semuanya bekerja karena ini musim baseball." 

Saat itu pukul enam sore, dan pertandingan akan dimainkan. 

"Selain itu, aku bisa berkencan di sini." 

Fumika mengalihkan pandangannya ke arahnya. 
  
 "Aku tidak tertarik pada wanita yang lebih tua." 

"Anak kecil sepertimu tidak tahu pesona orang dewasa." 

Dia menatap wajahnya ketika dia memegang jari ke pipinya. 

"Aku tahu bahwa kamu lebih gemuk daripada saat kita bertemu tiga bulan lalu. Lengan atas 
Kamu terlihat sangat buruk. 

"... kh!" Alisnya tersentak ke atas dan dia duduk kembali di kursinya, agak cemberut dan 
berkata. "Kamu tidak lucu." 

"Kamu setidaknya bisa mengatakan tampan ... pesananmu?" 

"Satu Sakuta-kun untuk pergi." 
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"Kamu tampak agak sakit, jadi aku akan memesan ambulans." 

Dia kembali dengan sedih. 

"Aku akan mengambil kue keju dan set minuman, dengan kopi panas." 

Dia memesan tanpa melihat menu. Setiap kali dia datang ke sini, Fumika akan memesan hal 
yang sama. Bagaimana dia mengatakannya? Itu seperti aksi pria. 

"Apakah itu semuanya?" 

"Apakah kamu masih merasa tidak ingin membicarakan insiden itu?" 

Fumika mengeluarkan smartphone-nya dari tasnya dan mulai memeriksa email-emailnya. 

"Tidak pernah." 

"Aku hanya ingin foto bekas luka di dadamu." 

"Tidak." 

"Mengapa?" 

Dia menggulir layar dengan jarinya. 

"Kalau begitu, bisakah kamu membiarkan aku mengambil foto kamu telanjang, Nanjou-
san?" 

"Ya, tentu." 

"Kami memiliki pelacur ini." 

"Hanya untuk penggunaan pribadi, oke? Aku akan dipecat jika menemukan jalannya ke 
internet. " 

Tampaknya berbicara lebih jauh dengannya akan bodoh, dan Sakuta pergi tanpa 
menjawab. 

Tetapi, setelah dua atau tiga langkah, tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. 

"Um." 

Dia kembali dan berbicara dengannya. 

"Hm?" 

Dia menjawab tanpa sadar, masih menatap teleponnya. 
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"Nanjou-san, apa kamu kenal Sakurajima Mai?" 

Dia berkata, dengan sedikit ragu sebelum nama itu. 

"Apakah ada orang yang tidak?" 

Pkamungan Fumika masih terfokus pada email-emailnya. 

"Apakah kamu tahu ... mengapa dia mengambil jeda?" 

Dia tahu bahwa Fumika bekerja sebagai asisten variety show dan melakukan liputan 
tentang bisnis pertunjukan. 

"..." Dia menatapnya dengan bingung, mungkin bertanya-tanya mengapa dia bertanya 
tentang Sakurajima Mai. Tapi wajahnya dengan cepat menunjukkan ekspresi lain. Dia 
tertarik bahwa dia akan menanyakan itu, tetapi bahkan jika itu muncul di wajahnya, dia 
tidak mengatakannya. "Kurasa aku tahu beberapa hal yang tidak dimiliki orang normal." 

"Aku melihat." 

"Jadi, apakah ini permintaan saat kecil? Atau negosiasi antara orang dewasa? " 

"Berhentilah memperlakukanku seperti anak kecil." 

"Kalau begitu, aku tidak bisa memberitahumu gratis, kan?" 

"Kamu dapat memiliki gambar." 

"Fu fu, kita sepakat." 

Dia mengembalikan telepon ke tasnya, dan ketika Sakuta mendesaknya maju dengan 
matanya, dia tiba di meja dewasa. 

Sakuta berhenti di sebuah toko swalayan dalam perjalanan pulang, setelah bekerja sampai 
jam sembilan. Ada beberapa orang di jalan ketika dia berjalan dengan susah payah melalui 
daerah perumahan selama sekitar sepuluh menit sampai dia mencapai gedungnya. Lift naik 
ke lantai lima sekaligus, dan ketika dia mendekati pintu, dia melihat seseorang di sana. 

Itu Mai, duduk di dinding dan mengenakan seragam sekolah Minegahara, dengan lutut di 
atas dan lengan di sekitar mereka. Dia duduk seperti seorang gadis di PE, dengan kedua 
lutut dan pahanya bersama, dan hanya kaki bagian bawahnya yang terpisah. Dia mungkin 
mengikuti seseorang masuk melalui pintu yang mengunci diri di bawah. 

Dia menatapnya dengan penuh celaan ketika dia mendekat. 

"Kamu akhirnya pulang." 

"Aku bekerja." 
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"Dimana." 

"Di restoran keluarga dekat stasiun." 

"Hmm ~" 

"Mai-san." 

"Apa?" 

Pertama, dia membuat gerakan seolah sedang menggoreng sesuatu untuk 'wajan', 
kemudian dia meletakkan tangannya ke dalam bentuk T untuk 'dasi', diikuti dengan 
mengaitkan jari ke huruf R untuk 'are', dan kemudian mengulurkan tangannya, telapak 
tangan, untuk 'menunjukkan'. 

"Apa yang kamu mainkan?" 

Dia memkamungnya seolah dia idiot, rupanya, dia tidak memperhatikan bahwa celana 
dalam putihnya terlihat melalui celana ketat hitamnya, dia terlalu tak berdaya. 

Dia tidak punya pilihan lain. 

"Aku bisa melihat celana dalammu." 

Dia berkata terus terang padanya. Mai panik dan memeriksa dirinya sendiri. 

"A-Bukannya aku peduli jika anak laki-laki yang lebih muda melihat pakaian dalamku." 

Saat dia berbicara, dia meletakkan tangan di antara kakinya dan menarik roknya ke bawah. 
Dia bertanya-tanya mengapa dia berusaha menyembunyikan mereka lebih erotis daripada 
mereka yang sepenuhnya terlihat. 

"Meskipun kamu merah cerah?" 

"I-Itu karena aku bersemangat!" 

"Uwah, ada pelacur di sini juga." 

"Siapa yang kamu panggil pelacur!" 
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Mai memelototinya. 

"Yah, kamu harus berdiri untuk sekarang." 

Dia mengulurkan tangan padanya. Mai meraih kembali sampai mereka hampir menyentuh 
dan kemudian seolah-olah dia telah memikirkan kembali hal-hal, menariknya, berdiri 
sendiri dengan 'hmph'. 

"Aku tidak ingin menyentuh tangan anak laki-laki, aku tidak tahu di mana itu berada." 

Dia tersenyum penuh kemenangan, rupanya menikmati dirinya sendiri. Namun, 
kemenangannya tidak bertahan lama, karena perutnya menggeram. 

"..." 

"..." 

"Kamu terdengar lapar." 

Dia mengikuti, monoton. 

"Kamu memiliki kepribadian yang buruk." 

"Eh, aku tahu." 

Sakuta mengambil gulungan krim dari toko swalayan dari tasnya. Setelah sedikit ragu, dia 
mengulurkan tangan. Rasanya seperti dia memberi makan kucing liar. 

Mai membuka bungkusan itu dan menggigit krimnya. 

"Kapan kamu berubah menjadi karakter lapar?" 

"..." Dia terus mengunyah dalam diam dan setelah menelan berkata. "Aku tidak bisa 
berbelanja." 

Dengan nada yang membuatnya terdengar seperti itu adalah kesalahan Sakuta. 

"Ahh, begitu." 

Orang lain tidak bisa melihatnya, jadi dia tidak bisa melakukan apa yang dia rencanakan. 
Persis seperti yang dia lihat terjadi ketika dia mencoba membeli roti krim dari toko roti di 
stasiun dan wanita itu sepertinya mengabaikannya. Adegan yang menyedihkan. 

"Ada banyak tempat di mana aku menjadi tidak terlihat. Area di sekitar stasiun Fujisawa 
benar-benar hilang, dan bahkan jika aku membeli barang secara online, aku tidak dapat 
menerima parsel sehingga itu adalah hal yang sama. " 

"Jadi, maukah kamu masuk?" 
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Sakuta mengeluarkan kunci dan menunjuk ke pintu. 

"Perlakukan aku untuk makanan." 

"Itu cara yang aneh untuk menggambarkannya." 

Mai memelototinya dengan mantap, tapi sayangnya tidak menakutkan sedikit pun, bahkan 
lucu. 

"Kalau begitu aku akan melakukannya." 

"Tidak mungkin, pergi ke kamar anak laki-laki begitu terlambat hanya memohon sesuatu 
terjadi." 

"Aku mengerti, jadi itu persetujuanmu, aku akan mengingatnya." 

"Lupakan." 

Mai memukul kepalanya dengan ujung tangannya. 

"Aduh." 

"Jangan bodoh, datang saja berbelanja denganku." 

"Ah, kalau begitu tunggu sebentar, aku perlu memberi tahu adikku aku di rumah." 

"Aku mengerti, aku akan menunggu di bawah." 

Mai membalikkan punggungnya pada Sakuta saat dia memutar kunci, dan menuju lift. 

Butuh lima belas menit untuk meyakinkan Kaede, dan lima belas lainnya untuk 
menenangkan Mai setelah dia menunggu lima belas menit. Butuh sepuluh menit untuk 
melakukan perjalanan dan ketika mereka akhirnya tiba di sebuah supermarket di dekat 
stasiun, jam sudah lama lewat jam sepuluh. 

Toko itu buka sampai jam sebelas dan memiliki sedikit pelanggan, pria muda berjas 
berserakan. Mereka mungkin tinggal sendirian dan berbelanja dalam perjalanan pulang. Itu 
adalah toko yang biasanya digunakan Sakuta, tetapi jarang baginya untuk datang pada jam 
ini, jadi itu adalah perasaan yang agak menyegarkan. 

Dan kemudian, menyegarkan dia lebih jauh adalah fakta bahwa dia tidak sendirian, dia 
membawa Sakurajima Mai bersamanya. Dia sedikit di depan, memilih makanan. 
Mendorong troli di belakangnya agak menyenangkan, dan wajahnya santai secara alami. 

"Ini jelas membuat kita terlihat seperti pasangan." 

"Apakah kamu mengatakan sesuatu?" 
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Mai melihat ke belakang, memegang wortel di masing-masing tangannya. 

"Tidak, tidak ada." 

"Tidak apa-apa, selain itu, tidak ada yang bisa melihatku." 

Rupanya, dia benar-benar mendengarnya. 

"Aku ingin tahu apakah ini adalah situasi di mana seorang gadis berhenti untuk pertama 
kalinya dan memasak untukku." 

"Jika kamu terus memiliki delusi bodoh, kamu akan berakhir bodoh." 

Dia mengembalikan wortel di tangan kanannya ke rak dengan tatapan meremehkan. 

"Kalau begitu aku akan serius." 

"Aku penasaran." 

Dia tahu nada suaranya benar-benar tidak percaya. 

"Seperti apa wortel itu pada orang-orang yang tidak bisa melihatmu, apakah itu 
mengambang?" 

"Sepertinya itu tidak terlihat." Mai langsung menjawab, dia mungkin sudah bereksperimen. 
Dia kemudian melambaikan wortel di depan wajah pekerja yang lewat dan dia tidak 
bereaksi. "Lihat?" 

"Begitu juga." 

"Aku mencoba membawa belanjaan ke kasir sebelumnya, tetapi itu juga tidak berhasil. 
Selain itu, mereka juga tidak bisa melihat pakaianku, kan? " Itu benar, itu sama sekali 
berbeda dengan hanya Mai sendiri yang menjadi tidak terlihat. "Aku ingin tahu apakah 
semuanya menjadi tidak terlihat jika aku menyentuhnya." 

"Dengan logika itu, Bumi tidak akan terlihat." 

"Itu berpikir besar." 

"Aku orang besar." 

"Benar, benar." 

Dia menepisnya. 

"Lalu ... apa yang akan terjadi jika kamu menyentuhku?" 

"Apakah itu cara tidak langsung untuk meminta untuk berpegangan tangan?" 
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"Tidak, hanya eksperimen." 

Dia sudah berpengalaman menyentuh dia, ketika dia pergi ke kamarnya dan menyentuh 
bekas luka di dadanya, dan ketika bahu mereka menyentuh sehingga dia akan 'hamil' saat 
mereka berada di kereta. Tapi Sakuta tidak menjadi tidak terlihat. Dia mungkin bisa 
checkout dengan barang-barang di troli jika dia membawanya ke kasir. Jika dia harus 
mengatakan, dia ingin tahu apa yang akan terjadi ketika mereka bersentuhan. 

"Aku tidak akan berpegangan tangan untuk itu." 

Dia berjalan cepat ke daging. 

"Aku menyembunyikan rasa malangku dengan menyebutnya eksperimen, aku benar-benar 
hanya ingin berpegangan tangan." 

Dia berbicara kepadanya kembali saat dia memperhatikannya. 

"Dan?" 

Mai tersenyum senang di atas bahunya. 

"Tolong beri aku, karena tidak pernah bahkan memegang tangan seorang gadis, pertama 
aku." 

"Itu agak menjijikkan ... tapi yah, kamu lulus." 

Mai menunggu Sakuta untuk menyusulnya dan kemudian kehangatan menyelimuti sisi 
kanan tubuhnya saat dia meletakkan lengannya di tangannya. Dia tentu saja terkejut dan 
jantungnya berdetak kencang. 

Wajah Mai tepat di sampingnya karena tingginya, dia cukup dekat untuk menghitung setiap 
bulu matanya. 

"..." 

Seiring waktu berlalu, dia menjadi semakin sadar akan sensasi lembut dadanya yang 
menekannya. Dia tahu ketika dia melihatnya di pakaian gadis kelinci, tetapi untuk tubuh 
langsingnya, dia tentu memiliki beberapa kurva. Keharumannya yang samar membuat 
kepalanya berputar. 

"Kamu berpikir sesuatu yang mesum bukan?" 

"Sesuatu yang seratus kali lebih mesum daripada yang kau pikirkan." 

Tiba-tiba Mai berpisah karena kejujurannya. 

"Tapi yah, orang dewasa sepertimu akan baik-baik saja dengan itu." 
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"Betul. Seorang anak laki-laki yang lebih muda membayangkan hal-hal mesum tidak ada 
artinya bagiku. " 

Dengan keras kepala Mai memegangi lengannya. 

 

"Uhah." 

Dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan suara aneh. Karena itu, seorang pekerja di 
dekatnya menatapnya dengan heran. Mata mereka bertemu dan lelaki itu pasti bisa 
melihatnya. Tapi sepertinya dia tidak memperhatikan Mai, dia masih belum terlihat. 

"Um, Mai-san?" 

"Apakah ini tidak cukup." 

"Maaf, ini adalah kehilangan aku. Lagi akan membuatnya sulit untuk berjalan karena alasan 
tertentu, jadi tolong biarkan aku pergi. " 

"Ini adalah hukumanmu untuk memprovokasi orang." 

Mai merasa geli dan tidak menjauh darinya. Tampaknya, dia secara bertahap menjadi kebal 
terhadap pernyataan seperti itu. Yang mengatakan, tindakan Mai sama sekali bukan 
hukuman, itu terlalu menyenangkan dan lebih merupakan hadiah. 

"Ah, itu mengingatkanku, bukankah kita bertarung?" 

"Itu benar." 

Mai tersenyum lembut dan sekarang menjauh dari Sakuta karena bosan. Kecepatan dia 
mengubah sikapnya mengejutkan, dan dia tidak tahu apakah dia serius atau akting. Dia 
pikir itu agak memalukan, tapi masih banyak kesenangan sisa belanja. 

Ada sedikit kegelisahan yang tersisa, tetapi makanan yang dibawa Sakuta semuanya 
dibayar. Dia membayar dengan normal dan mengemas sayuran, daging, dan permen ke 
dalam tas. 

Sakuta meninggalkan toko dengan tas di masing-masing tangannya dan berjalan pulang 
bersama Mai. Meski begitu, Sakuta tidak tahu di mana 'rumah' itu. 

"Mai-san, di mana kamu tinggal?" 

Pergi berbelanja di stasiun Fujisawa berarti dia akan hidup dalam jarak berjalan kaki. 

"Bumi." 
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Dia berkata dengan tidak tertarik, dan Sakuta hanya mengikutinya dengan patuh. Mereka 
saat ini menuju ke arah yang sama seperti Sakuta hidup. 

"Aku tak sabar ingin melihat rumahmu." 

"Kamu tidak masuk." 

Dia menolak dengan datar, dengan ekspresi serius. 

"Ehhh." 

"Jangan memukul seperti anak kecil. Lagipula, kita bertarung bukan? " 

"Itu karena kamu tidak jujur." 

"Hah? Apakah aku mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak aku miliki? " 

"Kamu terus berjalan meskipun kamu ingin kembali berakting." 

"Jangan mengemukakan hal-hal yang tidak membuatmu khawatir." 

Dia berbicara dengan pelan, tetapi dengan kuat. Itu lebih dari penyangkalan, itu adalah 
penolakan, karena dia dengan dingin menolaknya. 

"Apakah itu karena aku tidak tahu apa-apa?" 

"Itu benar, jangan buka mulut jika kamu tidak tahu apa-apa." 

"Sayang sekali, aku tahu. Setidaknya mengapa Kamu mengambil jeda dari bisnis 
pertunjukan. " 

"Benar, benar." 

Mai tersenyum sabar. 

"Ini buku foto yang keluar di tahun ketiga sekolah menengahmu." 

"!?" 

Ketenangan menghilang dari wajahnya. 

"Meskipun kamu mengatakan bahwa pakaian renang tidak ada dalam pertanyaan, ada satu 
yang dijual bersama mereka, dan manajermu, ibumu menkamutangani kontrak." Sampai 
saat itu, bahkan di foto gravure, dia belum mengenakan baju renang, meskipun ada lebih 
dari cukup permintaan. Jika ada, dia menetapkan posisi tidak menunjukkan kulit, dan baik-
baik saja dengan hanya menunjukkan kecantikannya. "Dan kemudian, kamu berkelahi 
dengan ibumu dan membalas dendam dengan cara terbaik untuk mengejutkan ibumu 
'menarik diri dari dunia bisnis pertunjukan'." 
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"..." 

"Tapi itu tidak berharga." 

"Diam..." 

"Membuang keinginanmu sendiri pada saat yang sama tidak ada artinya." 

"Diam!" 

"Tidak, kaulah yang seharusnya diam, kamu akan mengganggu orang-orang tidur ..." 

Ketika dia berbicara, sebuah tamparan terbang ke pipi kirinya dan bergema di jalan. 

"Aku jelas sangat khawatir!" 

"..." 

"Aku masih siswa sekolah menengah lho !? Namun mereka memberi aku baju renang di 
studio, dan hanya ada orang dewasa di sekitar ... Aku diberitahu kontrak sudah 
ditkamutangani, dan meskipun aku benci, bahwa aku harus melakukan pekerjaan aku, 
bahwa aku harus memakai itu ... bahwa aku harus memaksakan senyum! " 

Jika dia memiliki lebih normal, dia mungkin berbicara sendiri, membuat ulah dan menolak. 
Tapi dia adalah Sakurajima Mai, yang telah bekerja secara profesional di dunia itu sejak dia 
berusia enam tahun, di antara orang dewasa ... 

Dia tidak akan diizinkan untuk membuat keributan pada saat itu. Dia harus membaca 
suasananya dan memilih dengan cerdik. Dia harus bertindak seperti orang dewasa, 
meskipun dia masih kecil. 

"Dia menggunakan aku, dia tidak melihat aku sebagai cara untuk mendapatkan uang." 

Dia praktis meludahi kata-kata, dengan suara serak. Maka Sakuta memperhatikan bahwa 
itu adalah alasan pertama, untuk memberontak terhadap ibunya yang hanya melihatnya 
sebagai produk. Dia tidak akan mengatakan dia mengerti perasaan itu, dia tidak sedikit 
pun, tetapi ada satu hal yang dia yakini. 

"Itu sebabnya aku berpikir lebih banyak bahwa Kamu harus kembali ke bisnis 
pertunjukan." 

"Mengapa?" 

"Hanya membiarkannya dengan perasaan tidak menyenangkan itu hanya berarti bahwa 
kamu akan tetap dengan perasaan tidak menyenangkan itu." 

"Eh ..." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Jika kamu ingin melakukan sesuatu, jangan menahan diri, lakukan saja. Bahkan aku tahu 
itu, jadi Kamu pasti harus tahu. " 

"..." 

Mai melihat ke bawah, seolah amarahnya yang membara mendingin. 

"..." 

Sepuluh detik berlalu dalam keheningan total. 

"Maaf sudah memukulmu." 

Dia meminta maaf dengan tenang. 

Pipinya masih berdenyut kesakitan. 

"Apakah kamu biasanya memukul orang yang membawa barang-barangmu?" 

"Setidaknya aku tidak meninjumu." 

"...Terima kasih banyak." 

Dia mengucapkan terima kasih dengan jujur, tetapi tanpa nada. 

"Kamu sama sekali tidak bersyukur." 

"Ya, kau menamparku. Ahhh, itu menyakitkan, itu huuurts ~ " 

"Kamu melebih-lebihkan." 

"Sangat sakit sampai aku menangis. Hanya belaian senpai yang cantik yang bisa 
menyembuhkanku. " 

"Kamu menuai apa yang kamu tabur." 

"Eh, di mana aku menabur sesuatu?" 

Dia tidak berpikir dia melakukan kesalahan di sini. 

"Dan siapa yang sengaja membuatku marah?" 

Mai mengecam Sakuta dengan matanya yang tidak puas. 

"Apa maksudmu?" 

Sudah terlambat untuk bermain bodoh sekarang, tapi dia tidak mau mengakuinya di sini. 
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"Kamu mencoba membuatku mengatakan apa yang sebenarnya aku inginkan dengan 
membuatku emosional, bukan?" 

"Tidak sedikit pun." 

"Kamu benar-benar memiliki kepribadian yang baik." 

Tangan Mai mengulurkan tangan ke pipinya, dan ketika dia mengira dia akan mengelusnya, 
dia dengan lembut mencubitnya, dan kemudian mencubit pipinya yang belum ditamparnya 
dan dipisahkan tangannya. 

"Owowow." 

"Kebetulan, Sakuta-kun." Mai benar-benar kembali ke dirinya sendiri dan menoleh 
padanya. "Dari siapa kamu mendengar tentang itu." 

"..." 

Dia melihat ke arah langit. 

"Lihat mataku." 

Dia mengencangkan cengkeraman jari-jarinya. 

"Owowow." 

"Jadi, siapa itu?" 

Dia tidak akan membiarkannya diam, dan mencoba membodohinya mungkin juga tidak 
akan berhasil. Mai sendiri akan tahu bahwa itu bukan informasi yang diketahui 
kebanyakan orang. Lagi pula, itu belum keluar sampai sekarang. 

"Aku punya kenalan yang merupakan penyiar sejak terjadi sesuatu dengan Kaede." 

"Siapa?" 

"Nanjou Fumika ..." 

"Ah, dia." 

"Kamu kenal dia?" 

"Dia menjadi asisten di variety show sore itu. Dia juga membantu aku. " Kata 'membantu' 
tentu saja tidak diucapkan dengan baik. "Jadi mengapa kamu masih bergaul, masalah 
dengan kakakmu dua tahun yang lalu, bukan?" 

"Ahh, baiklah ~" 
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"Katakan padaku." 

"Ketika mereka melakukan berita, dia memiliki minat pada Adolescence Syndrome. Dia 
melihat bekas luka di dada aku dan kadang-kadang muncul ingin membuat cerita di 
atasnya. " 

Kebetulan, dia mengatakan bahwa apa yang dia katakan kepadanya tentang Mai adalah 
sebagian dugaan, dan bahwa ada tekanan dari beberapa sumber untuk tidak 
mengumumkannya kepada publik. 

"Jadi, apa yang kamu katakan pada wanita itu untuk mendapatkan informasi tentang aku." 

Mai menatapnya dengan mata tajam. 

"Bukan apa-apa." 

Dia menjawab dengan tenang, bahkan ketika jantungnya berdetak kencang. 

"Pembohong, wanita itu reporter, selain itu, media tidak akan hanya memberikan informasi 
secara gratis, Kamu pasti memiliki semacam perjanjian." 

Mai jauh lebih tahu tentang dunia televisi, tentu saja, dia tidak bisa melanjutkan 
kebohongan, dan dia mungkin tidak akan membiarkannya tetap diam. Sakuta menerima 
situasi dan mengaku. 

"Aku membiarkan dia punya foto, bekas luka di dadaku." 

Dia akan diam tentang pergi ke toilet dengan dia untuk mengambilnya, itu pasti akan lebih 
baik untuk tidak mengatakan bahwa aroma manisnya telah membuatnya dalam suasana 
hati yang agak terangsang. 

"Idiot." 

"Itu jahat." 

"Kamu benar-benar, apa yang kamu pikirkan !?" 

Dia memelototinya dengan marah, menunjukkan kemarahannya yang sebenarnya. 

"Ya, tentu saja." 

"..." 

"Aku benar-benar." 

Dia tidak bisa melihat wajahnya karena takut dan melihat ke samping. 

"Haaaah ..." 
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Entah jijik atau kelelahan, Mai membiarkan tangannya jatuh dari wajahnya dan 
melepaskannya, tetapi dia masih bisa merasakan tatapan tajamnya. 

"Bekas luka Kamu akan menjadi kenangan buruk bagi Kamu, dan bahkan mungkin melukai 
saudari Kamu." 

Mai memkamungnya dengan serius. 

"Aku akan melindungi Kaede darinya." 

"Jika mereka melakukan sepotong dua tahun lalu pada bullying, mereka mungkin 
memperhatikan sesuatu tentangnya juga?" 

"Yah, aku tidak bisa menahannya." 

"Kamu tidak bisa." 

Mai kemudian tiba-tiba mengulurkan tangannya seolah meminta sesuatu. Dia sama sekali 
tidak tahu apa yang diinginkannya, jadi dia meletakkan kedua tas di satu tangan dan 
merentangkan tangannya. 

Tapi dia menamparnya sebelum mereka menyentuh. 

"Aku sudah memberitahumu untuk memberiku detail kontaknya." 

"Apakah kamu?" 

Dia berpikir kembali, tetapi tidak bisa mengingatnya mengatakan satu kata. 

"Ambil kesimpulan dari situasinya." 

"Kamu terlalu mirip seorang ratu, Mai-san." 

"Kamu terlalu naif tentang media. Cukup naif untuk ceroboh. Jika media tertarik pada 
Kamu, Kamu akan dikelilingi oleh wartawan, Kamu tahu? Bayangkan, kamera dilatih di 
rumah Kamu. " 

Dia membayangkannya persis seperti yang dia katakan, sorotan tajam pada seseorang yang 
terlibat dalam skkamul, kilasan kamera, pertanyaan kasar ... menempatkan dirinya dalam 
film yang dia tonton di masa lalu. 

"..." 

Dia menelan ludah. 

"...Aku merasa sakit." 

Warnanya mengering dari wajahnya. 
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"Kamu akan merasa seratus kali sakit jika itu benar-benar terjadi." 

Mai memberikan pukulan terakhir yang kejam. Sakuta mulai berpikir bahwa dia mungkin 
telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dia ambil kembali, dan merasakan hawa dingin di 
punggungnya. 

"Lebih berhati-hati, oke?" Meskipun dia kesal, dia tidak merasakan ketidaknyamanan 
darinya. Dia tampak hangat, meskipun dia marah, Sakuta menyadari bahwa itu mungkin 
karena dia benar-benar khawatir tentang dia dan memarahinya. "Jawaban Kamu?" 

"Benar, aku mengerti. Aku akan berhati-hati. Tapi fotonya sudah ... " 

"Itu sebabnya aku bilang." Mai mengulurkan tangannya lagi. "Kamu harus memiliki detail 
kontaknya, kan?" 

Sakuta mengeluarkan kartu nama yang dia berikan sebelumnya dan menyerahkannya 
kepada Mai. Dia melihat ke depan dan kemudian segera membaliknya. 

"Dia menulis nomor ponselnya di belakang, menjijikkan." 

Untuk beberapa alasan, dia mengutuk Sakuta. 

"Aku lakukan seperti gadis-gadis yang lebih tua, tapi tidak yang jauh lebih tua." 

"Hmmm ~" 

Masih tidak senang, Mai menekan nomor itu ke teleponnya. 

"Hei, Mai-san, apa yang kamu lakukan?" 

"Diam." 

Dia meletakkan telepon di telinganya dan memunggungi Sakuta. Rupanya, dia langsung 
mengangkatnya. 
  
 "Aku minta maaf untuk panggilan tiba-tiba, aku Sakurajima Mai, kamu membantuku di 
tempat kerja sebelumnya. Itu bukan lelucon, jadi jangan menutup telepon tolong ... Ya, itu 
Sakurajima Mai. Sudah lama. Bisa kita berbincang sekarang?" Mai memindahkan 
pembicaraan dengan cepat. "Kamu berbicara dengan Azusagawa Sakuta hari ini, dan 
memberikan detailmu padanya. Dia berada di tahun di bawah aku. Iya..." 

Nada tenang Mai di telepon membuatnya tampak seperti orang dewasa yang bisa 
dikamulkan. 

"Aku ingin kamu tidak mempublikasikan foto bekas lukanya. Aku juga ingin Kamu 
menahan diri dari meminta spesialis jika Kamu bisa ... Ya, tentu saja aku tidak akan 
memintanya secara gratis, aku akan memberi Kamu satu sendok sebagai gantinya. " 
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"Tu-tunggu, Mai-san." 

Dia pikir dia tahu apa yang akan dikatakan dan panik, berpikir bahwa dia akan 
menawarkan diri sebagai gantinya. 

Mai membalikkan bahunya dan meletakkan jari di bibirnya seolah dia menyuruh seorang 
anak diam. 

"Ya aku tahu. Ini informasi yang cocok, jadi yakinlah. " Dia berbalik membelakanginya lagi 
dan melanjutkan. "Aku akan segera kembali ke bisnis pertunjukan. Aku akan memberi 
Kamu dan perusahaan Kamu hak eksklusif untuk itu ... ya, tentu saja, aku tahu itu tidak 
cukup, tapi aku yakin Kamu akan setuju ketika Kamu mendengar ini. " Dia kemudian 
berhenti, dan mengucapkan kata-kata yang sepertinya hampir dilatih. "Aku tidak akan 
kembali ke agensi ibuku, aku akan kembali dengan yang lain." 

Sakuta mungkin lebih terkejut daripada Fumika pada saat itu. Beberapa hari yang lalu, di 
saat yang lain ... mereka telah bertengkar tentang hal ini, dengan Mai bertarung melawan 
saran Sakuta untuk kembali ... Namun dia mengatakan hal itu dengan tepat. Jika ini tidak 
mengejutkannya, tidak ada yang akan terjadi. 

"Aku pikir ini akan menjadi cerita yang jauh lebih efektif daripada apa yang kamu miliki 
dari Azusagawa-kun yang akan membuat orang meragukan kewarasanmu, bukan? Aku 
harap Kamu akan mempertimbangkannya. " Untuk sementara, dia hanya menjawab dengan 
kalimat pendek seperti 'ya', 'benar', dan 'Aku mengerti'. "Lalu kita sepakat. Aku berharap 
dapat bekerja sama dengan Kamu. " 

Setelah mempertahankan kesopanannya sampai akhir, Mai menutup telepon dan segera 
berbalik ke Sakuta. 

"Dan itu itu." 

"Maaf." 

"Kenapa kamu meminta maaf?" 

"Terima kasih." 

"Kamu cukup imut saat sedang sedih." 

Untuk sekali ini, dia tidak punya apa-apa untuk kembali, dan tidak bisa mengangkat 
kepalanya. Dinginnya dikelilingi oleh kamera tidak dapat ditemukan dan dia dipenuhi 
dengan rasa aman. Dan, tanpa ragu, Mai adalah orang yang memberinya itu. 

"Tapi, kamu bilang kamu akan kembali." 

Dan dia bahkan mengatakan akan mengubah agensi. 
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"Aku pikir kamu benar." Dia cemberut seolah dia tidak mau mengakuinya. "Aku menikmati 
bekerja di acara TV dan film, itu layak dilakukan dan itu menyenangkan. Aku selalu 
berpikir aku ingin terus melakukannya. Aku tidak bisa menahannya, bahkan jika aku 
berbohong tentang perasaan itu ... apakah ada masalah? " 

"Ada, yang besar." 

"A-apa, di sinilah kamu memaafkanku." 

"Kamu mengatakan itu setelah menghindari aku selama dua minggu terakhir?" 

"Aku baru saja membantumu, bukan?" 

"Ini dan itu adalah hal-hal yang terpisah." 

"Uuhh ... aku minta maaf karena keras kepala, oke?" 

Bahkan ketika dia tampak kesal, dia mengakui kesalahannya dan meminta maaf. 

"Sekali lagi." 

"Maafkan aku, aku menyesalinya." 

"Itu akan sempurna jika itu pemalu dan dengan mata terbalik." 

"Jangan terbawa suasana." 

Mai mencubit hidungnya. 

"Uwah, kenapa kamu tidur?" 

Suaranya lebih teredam dari biasanya dan Mai menertawakannya. Saat itulah dia 
menyadari mengapa dia datang ke rumahnya. Dia datang untuk memberitahunya bahwa 
dia akan kembali ke bisnis pertunjukan. Itu tidak ada hubungannya dengan masalahnya 
dengan Fumika, itu adalah sesuatu yang diputuskan Mai untuk dirinya sendiri. Dia agak 
menyesal tentang hal itu, tetapi juga senang. 

"Dunia terus berputar, ya." 

"Apa katamu?" 

"Aku berbicara pada diriku sendiri." 

Mereka berjalan berdampingan, dan langkah mereka jauh lebih ringan dari sebelumnya. 
Yang tersisa hanyalah tekad Mai untuk membersihkan Sindrom Remaja. 

Tiga menit kemudian, Mai berhenti dan berkata. 
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"Di sini." 

Mereka berhenti di depan gedung tempat Sakuta tinggal. 

"Eh?" 

"Ya, aku di sini." 

Mai menunjuk ke gedung di seberangnya. Itu sangat dekat sehingga dia tidak perlu melihat 
dia di rumah, tapi itu mengejutkan dia tinggal sangat dekat. Hari ini adalah hari yang 
mengejutkan, dan dia bahkan lebih terkejut daripada ketika dia mengatakan dia kembali ke 
bisnis pertunjukan. 

"Terima kasih sudah membawa mereka." 

Dia berkata ketika dia mengambil tas darinya, sayangnya, sepertinya dia benar-benar tidak 
akan mengundang dia masuk. 

"Itu benar, Sakuta-kun." 

"Ada apa, ratuku?" 

"Pergi denganku akhir pekan ini." 

Kata-katanya aneh pas karena dia memanggilnya seorang ratu. 

"Ketika aku kembali, aku akan sibuk dan tidak akan punya waktu untuk bermain-main. Dan 
meskipun aku sudah tinggal di sini selama dua tahun, aku belum pernah ke Kamakura, ini 
aneh, kan? Jadi aku ingin pergi setidaknya sekali. " 

"Bisakah kamu mendapatkan pekerjaan itu dengan mudah?" 

Dia menatapnya ragu-ragu dan dia secara alami menjawab. 

"Aku berada Sakurajima Mai." 

Sungguh menakjubkan bahwa dia tidak terdengar sombong ketika dia mengatakan itu, dan 
semakin menyegarkan untuk itu. Meskipun begitu, itu terasa realistis, dan dia merasa 
bahwa dengan Mai menjadi dirinya, jadwalnya benar-benar akan terisi dengan cepat. " 

"Ah, tapi hari Minggu-" 

"Apakah Kamu memiliki sesuatu yang lebih penting daripada undangan aku?" 

"Aku punya shift di pagi hari sampai makan siang di akhir pekan." 
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"Ganti dengan seseorang ... yah, aku tidak akan memberitahumu itu." Dan siapa sebenarnya 
yang mengatakannya dengan terus terang. "Aku agak merasa bahwa kamu akan 
memprioritaskan pekerjaan atas diriku dan itu menjengkelkan." 

"Sampai dua, jadi setelah itu baik-baik saja." 

"Yah, itu berhasil." 

Tampaknya ketika dia berdiri di atas kakinya, dia sama sekali tidak setuju, tetapi 
mengatakan bahwa dia setuju. Dia tidak tahu apakah memanggilnya orang dewasa atau 
anak kecil. Daripada itu, dia adalah campuran dari keduanya, pikirnya. 

"Jangan banyak tersenyum." 

"Kamu bertanya kepadaku berkencan, bagaimana mungkin aku tidak?" 

"Ah, ini bukan kencan." 

Dia segera menembaknya. 

"Eh?" 

"Apakah kencan akan sebagus itu?" 

"Tentu saja." 

Dia mengangguk dengan penuh semangat. 

"Kami akan melakukannya kalau begitu." 

"Iya!" 

Dan tentu saja, mengambil pose kemenangan. 

"Apakah kamu bahagia tentang hal itu?" 

"Yah begitulah." 

"Kalau begitu aku akan menunggu di gerbang tiket ke stasiun Enoshima Fujisawa pukul 
lima lewat dua." 

"Aku bilang aku selesai jam dua, bukan?" 

"Itu sebabnya aku bilang lima lewat." 

"Tolong beri aku sedikit waktu luang karena jika restoran sedang sibuk dan aku tidak bisa 
segera pergi." 
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"Dua tiga puluh kalau begitu, kalau kau terlambat satu detik, aku akan pergi." 

"Mengerti." 

Dan dengan demikian, Sakuta tiba-tiba mendapatkan proses kencan pertamanya. 

Hari itu, di kamar mandi rumah tangga Azusagawa, raungan bahagia bisa terdengar. 

"Yahoo ~!" 
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Volume 1 Chapter 3 Revisi - Masalah 
Datang Dengan Kencan Pertama 
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Langit cerah dan cuaca pada hari Minggu yang ditunggu-tunggu ini sangat ideal untuk 
kencan. 

Dia sudah bisa meninggalkan pekerjaan pada pukul dua siang di titik dan sebenarnya ada 
beberapa waktu sebelum janji mereka, jadi Sakuta pulang ke rumah untuk sementara 
waktu. 

Butuh waktu sekitar tiga menit, terbang melalui jalanan dengan sepedanya. 

"Selamat Datang di rumah." 

Kaede menyapanya, dan dengan tepukan di kepalanya ia langsung pergi ke kamar mandi. 
Dia mencuci tubuhnya yang berkeringat dari aktivitas mengayuh berlebihan dan, untuk 
berjaga-jaga, berubah menjadi sepasang pakaian dalam yang baru. Kaede mengawasinya 
dengan tatapan bingung. 

"Seorang pria harus siap untuk apa pun," katanya, seolah-olah menanamkan kebijaksanaan 
besar. 

"Aku berangkat, Kaede." 

"Ah, benar. Sampai jumpa." 

Kaede mengawasinya pergi dengan Nasuno memegangi dadanya ketika dia sekali lagi 
meninggalkan rumah pada pukul dua dua puluh, kali ini menuju ke Stasiun Fujisawa 
dengan berjalan kaki. 

Tubuhnya entah bagaimana ringan, sehingga dia merasa agak seperti melompat walaupun 
berjalan normal. Seperti dia menumbuhkan Sayap. 

Jalan-jalan rumah yang akrab tampak berbeda hari ini, bunga-bunga yang tumbuh dari 
aspal yang pecah menarik perhatiannya dan kicauan burung gereja di saluran listrik 
berdering dengan jelas di udara. 

Saat dia menikmati hal-hal itu, suasana hatinya mereda. 

Tiga atau empat menit setelah dia meninggalkan rumah, Sakuta yang ceria dan bahagia 
mendengar seorang gadis kecil menangis. Di depannya ada seorang gadis yang menangis di 
depan pintu masuk taman. 

"Ada apa?" 

Gadis itu berhenti menangis saat diajak bicara oleh seseorang di dekatnya, dan menatap 
Sakuta. Tetapi segera setelah itu: "Uwaahh, kau bukan ibuku!" 

Dia berkata, dan menangis. 
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"Apakah kamu tersesat?" 

"Mama ! Pergi !." 

"Yup, kamu tersesat." 

"Mama tersesat." 

"Yah, itu juga berhasil." Dia memiliki cara dengan kata-kata. 

"Ayo, berhenti menangis." Sakuta berjongkok di depan gadis itu dan meletakkan tangannya 
di kepalanya. "Aku akan membantumu mencarinya." 

"Betulkah?" 

"Ya." Dia tersenyum dan memberinya anggukan tegas. Gadis itu sepertinya akan 
tersenyum, tetapi kemudian memiringkan kepalanya dengan bingung. "Ayo pergi." 

Kemudian, seketika Sakuta meraih tangan gadis itu setelah menenangkan diri--- Terdengar 
teriakan enerjik dari belakangnya. 

"Jatuhkan mati, dasar lolicon!" 

Dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di Bumi dan pergi untuk melihat-lihat, tetapi 
sebelum dia bisa melihat wajah orang itu, rasa sakit yang tajam menyerang punggungnya. 

Seolah-olah dia telah ditendang di tulang ekor oleh sepasang sepatu bot yang tajam. 
Sebenarnya, itulah yang terjadi ... 

"Uoooh!" 

Dia menggeliat di aspal saat dia berteriak. Dia bisa melihat seorang gadis yang tampaknya 
tidak terlalu jauh usianya darinya dari sudut matanya. Mungkin seorang siswa sekolah 
menengah. 

Dia memiliki rambut halus yang ditata menjadi potongan bob, dan rok pendek. Tentu saja 
kakinya telanjang, dan bahkan riasan ringannya adalah gambar seorang gadis SMA sehari-
hari. 

"Cepat, lari!" Siswa itu mendesak gadis itu dengan serius. Gadis itu hanya membuat suara 
kebingungan di acara yang tiba-tiba. "Ayo, cepat!" Dia tidak tahu apa yang dia katakan 
'ayolah' untuk, tetapi siswa meraih tangan gadis itu dan pergi untuk membawanya pergi. 

"Sebelum itu lolicon pergi !" 

"Siapa yang cabul lolicon?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Sakuta berdiri sambil memegang punggungnya. Kekuatannya telah menghilang dari 
kakinya karena rasa sakit yang luar biasa. Kakinya yang sekarang berujung merpati 
bergetar, dan ia tampak seperti anak kuda yang baru lahir. 

"Dia membantuku mencari Mama." 

"Eh?" 

 Siswa itu berteriak dengan gila. 

"Dia bukan lolicon?" 

"Aku suka wanita yang lebih tua." 

"Tapi kamu cabul !?" 

Bahkan ketika dia mengatakan itu, wajah siswa itu gelisah. Sekarang setelah dia melihat, 
dia adalah seorang siswa sekolah menengah yang imut. Wajahnya masih agak bulat saat 
muda, dan matanya yang terbuka lebar serta rias wajah yang ringan memberinya kesan 
lembut dan menyenangkan. Sakuta selalu melihat gadis-gadis di sekolah berlebihan merias 
wajah mereka, dan berpikir bahwa jika mereka akan menggunakannya, mereka harus 
mengambilnya sebagai contoh. 

"Aku membantunya mencari ibunya yang hilang bersama." 

"Tunggu, tunggu, dia yang hilang, kan?" 

"Mama tersesat." 

Gadis itu setuju dengan penjelasan Sakuta, menjauh dari siswa ke sisi Sakuta dan meraih 
lengan bajunya dengan erat. Pembalikan lengkap. 

Siswa itu tersenyum sedih, mengakui kesalahannya. 

"Ahh, punggungku sakit." 

"M-maaf, ahaha." 

"Itu mungkin terbelah dua." 

"Eh? Itu sangat buruk! Tunggu, sudah dua! " 

"Ahh, sakit, sakit." 

"M-mengerti. Aku mengerti dan. " 

Siswa itu berteriak keras-keras ... lalu segera berbalik dan meletakkan tangannya di tiang 
telepon. 
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"Sini!" 

Dia menyodorkan bagian belakang rok mini di Sakuta dengan teriakan enerjik. 
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"Tidak, bukan 'di sini'." 

Dia mungkin bermaksud agar dia menendangnya, tetapi dia tidak benar-benar tertarik 
untuk menendang punggung siswa sekolah menengah saat dunia dan istrinya lewat. 

"Cepatlah, aku berjanji untuk bertemu teman-temanku." 

Sakuta punya janji juga, yang penting saat itu. Ketika dia melakukan ini, waktu semakin 
dekat. Dia juga harus membantu gadis yang hilang, jadi dia pasti akan terlambat, jadi 
sekarang bukan saatnya untuk menghabiskan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Pada 
titik ini, menendangnya akan menjadi yang tercepat. 

"Di sini." 

Dia dengan ringan menendang bagian belakang siswa. Dia harus puas dengan ini, pikirnya. 

"Lebih keras!" 

Siswa itu mendesak di atas bahunya. 

"Serius?" 

Dia menendangnya lebih keras dari sebelumnya, membuat gedebuk. 

"Lebih keras!" 

Itu masih belum cukup. 

"Baiklah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi!" 

Dia mengambil keputusan. Itu adalah pria yang baik yang mengabulkan permintaan 
seorang gadis. Sakuta menarik kakinya ke belakang, berputar untuk kekuatan ekstra. Dia 
melihat di bagian belakang targetnya, memantapkan tujuannya, dan kemudian melepaskan 
tendangan tengah yang serius. 

Itu membuat gebukan bernada rendah. 

Sesaat berlalu. 

"S-sedih!" 

Kemudian, dia berteriak dengan penggabungan sifat dialek dan kata kerja Hakata. "Uuu ~" 
Dia berjongkok saat dia mengerang, memegangi punggungnya dengan lembut dengan 
kedua tangan. Dia membuka dan menutup mulutnya beberapa kali, seperti ikan emas, tidak 
dapat berbicara karena rasa sakit. 

"P-punggungku terbelah dua ..." 
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Akhirnya, dia berhasil memeras kata-kata itu. 

"Tidak apa-apa, sudah dua sejak awal." 

"Ahh, permisi." Sebuah suara memanggil dari belakang. Dia dan siswa itu berbalik pada 
saat yang sama dan seorang polisi setengah baya berseragam berdiri di sana, ekspresinya 
bingung. "Sebuah taman di siang hari bolong selama liburan bukanlah tempat untuk 
menikmati kegiatan sesat seperti itu." 

"Tidak, dia satu-satunya cabul." 

Dia menunjuk siswa itu, karena itu adalah kebenaran. 

"T-tidak! Bukan itu! Ada alasan untuk ini! " 

 

Gadis itu panik dengan kesalahpahaman yang aneh. 

"Mari kita dengar alasan itu di stasiun." 

Dia tiba-tiba meraih tangan mereka dan mereka tidak bisa bergerak. Itu polisi untuk Kamu, 
bahkan jika ia berusia setengah baya, ia terlatih dan pantang menyerah. Kedamaian kota 
terjamin. 

"Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi biarkan aku pergi!" 

Teriak Sakuta. Stasiun itu bukan lelucon. Mai mungkin menunggu selama lima menit, 
sepuluh jika ada keajaiban, tetapi dia tidak akan menunggu lagi. Bagaimanapun, dia adalah 
Sakurajima Mai. 

"Benar, benar. Tenang dan datanglah dengan tenang. Kamu ikut juga, nona kecil. Ibumu 
menunggu di stasiun. " 

"Mama? Hore!" 

Sakuta merasa lega melihat masalah gadis itu disortir. Tetapi bahkan itu ... 

"Apakah rasa sakit 'dalam' dengan pemuda baru-baru ini?" 

Hancur oleh pertanyaan pria itu. 

Pria itu membiarkan mereka pergi satu setengah jam setelah mereka tiba. Jarum jam telah 
berayun sangat dekat dengan tanda jam empat. Dia benar-benar ingin menemukan 
seseorang yang akan memberinya mesin waktu. 

"Hahh, ya ampun, ini yang terburuk ~" 
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Gadis itu berbicara dengan ekspresi lelah ketika dia berjalan di sebelahnya. 

"Itu barisanku, bodoh." 

"Untuk apa kau memanggilku orang bodoh. Itu karena Kamu menyesatkan. " 

"Kamu lebih buruk karena kesalahpahaman." 

"Alasannya payah." 

"Itu bukan alasan, itu kebenaran. Lagipula, itu salahmu yang butuh waktu lama, Koga. " 

Gadis itu bergeser kaget. 

"... Tunggu, bagaimana kamu bisa tahu namaku?" 

"Koga Tomoe. Itu nama yang lucu. " 

"Nama lengkapku juga !?" 

Dia pasti tidak ingat memberikan namanya di stasiun. Dia tahu sekolah apa yang dia 
kunjungi juga. Itu sebenarnya sekolah yang sama dengan dia, SMA Minegahara. Dia berada 
di tahun di bawahnya, kouhai-nya. 

"Aku tahu semua tentangmu." 

"Hah, apakah kamu idiot?" 

"Kamu berasal dari Fukuoka." 

"Bagaimana kamu tahu !?" 

"..." 

"Ah." 

Anak sekolah yang panik, Koga Tomoe, meletakkan tangannya ke mulutnya. 

"Kamu berteriak menyakitkan tadi juga." 

"A-Aku tidak tahu apa-apa tentang itu." 

Dia memalingkan muka. Dia tidak benar-benar mengerti, tetapi dia sepertinya tidak ingin 
orang tahu. Tapi sudah terlambat untuk menyembunyikannya sekarang. 

"Yah, kembali ke sana, kamu salah." 

"Beritahu Aku nama Kamu. Tidak adil hanya kau yang tahu milikku. " 
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"Aku Satou Ichirou." 

Dia tidak memiliki kesopanan untuk memberitahunya, jadi berikan dusta yang jelas. Dia 
mengira itu adalah nama yang disadari siapa pun itu palsu, tapi--- "Lalu, Satou, bagaimana 
aku salah?" 

Tomoe langsung menerimanya. Tampaknya dia tidak tahu bagaimana meragukan orang 
dan gadis yang baik, jujur. Itu hanya akan membuat repot untuk mengakui itu palsu 
sekarang, jadi Sakuta memutuskan untuk diam tentang hal itu. 

"Aku akan memberitahumu jika kamu tidak mengerti. Meskipun petugas memahami 
kesalahan dalam tiga puluh menit pertama, Kamu hanya menggunakan ponsel cerdas 
Kamu, bermain dengannya, tidak mendengarkan. " 

Sebenarnya, jam yang tersisa adalah khotbah tentang tidak hanya berfokus pada 'ponsel' 
Kamu ketika orang-orang berbicara kepada Kamu. Sakuta tidak memiliki ponsel atau 
smartphone, jadi sama sekali tidak ada gunanya. Tapi... 

"Itu benar ... jangan terlalu logis tentang itu." 

Dia berkata, cemberut. 

"Apakah kamu merenungkan hal itu?" 

"Tapi, aku mendapat pesan sehingga aku tidak bisa menahannya." 

"Tidak bisa membantu apa?" 

"Membalas, jika aku tidak melakukannya dengan cepat aku akan kehilangan teman-
temanku." 

Tomoe membungkukkan kepalanya ke depan karena malu. 

"Ah, jadi kamu dengan panik mengetik balasan?" 

"Jika tidak, mereka akan marah." 

Tomoe menggembungkan pipinya dan menatapnya. 

"Hehhh ~" 

"Ada apa dengan reaksi itu? Itu menyeramkan." 

"Tidak ada ~" 

"Kamu mungkin hanya berpikir: 'jika mereka berhenti berteman dengan Kamu karena itu, 
mereka bukan teman sejati'." 
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Dia mungkin sudah diberitahu itu sebelumnya dan nadanya sedikit berubah ketika dia 
membacanya. 

"Tidakkah kamu juga berpikir begitu?" 

"S-tutup mulut." 

Sakuta meletakkan tangannya di kepalanya dan mengacak-acak rambutnya. 

"Wah! Idiot! Rambut Aku sudah ditata. " 

Dia melepaskan tangannya dan buru-buru menata rambutnya kembali. 

"Yah, lakukan yang terbaik, siswa sekolah menengah." 

"Apa? Apakah Kamu mengolok-olok Aku? " 

"Kamu panik hidup dengan aturan bodoh itu, bukan? Maka Aku tidak akan mengolok-olok 
Kamu. Tapi aku akan menganggapmu idiot. " 

'Kamu harus mengirim email', 'Kamu harus mengirim pesan', dia tidak tahu siapa yang 
ingin dan membuat peraturan, atau untuk siapa mereka sebenarnya. Mereka adalah 
peraturan yang pertama-tama ada untuk membuat orang 'merasa baik', tetapi jika mereka 
memperhatikannya, mereka juga menjadi batasan yang melukai mereka. 

Begitu orang memutuskan untuk membuat aturan, itu saja. Jika Kamu tidak mengikuti 
aturan, Kamu akan dikecualikan, diisolasi. Kehilangan teman-temanmu. Dan ketika Kamu 
dikeluarkan sekali, Kamu tidak bisa kembali ke flip. Sakuta tahu ini dengan baik, Kaede 
sangat menderita karenanya. 

Itu sia-sia, tetapi meskipun begitu aturan-aturan itu mengikat orang, menghubungkan 
mereka, membuat mereka perlu memiliki tempat tinggal. email melalui email, pesan 
melalui pesan; Kamu akan mendapatkan pertukaran seperti "Kamu baik-baik saja?", "Aku 
baik-baik saja." Orang-orang yang tidak bisa menegaskan diri sendiri ditegaskan oleh orang 
lain. Dan ketika itu dibagi di antara semua orang, mereka bersimpati dan bisa bersantai 
dengan tempat yang seharusnya. 

Sekolah menengah, sekolah menengah ... dalam masyarakat, sekolah pada umumnya adalah 
dunia itu sendiri. Tentu saja semua orang cemas tentang hal itu. 

Sakuta merasa bahwa dia memahami bagian dari masyarakat setelah dia masuk sekolah 
menengah, ketika dia mulai bekerja dan berhubungan dengan siswa dan staf dewasa. 
Ketika menyaksikan suasana yang disebut 'sekolah' dari sudut pkamung luar, dia merasa 
mengerti: apa yang mereka inginkan adalah tempat untuk dimiliki ... 

"Kau mengolok-olokku." 
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"Kamu tampak seperti orang yang baik, Koga, jadi terserahlah." 

"Apa artinya?" 

"Nyali untuk mencoba dan menyelamatkan seorang gadis kecil dari seorang cabul harus 
dihormati. Meskipun berbahaya, jadi Kamu harus memanggil seseorang di masa depan. 
Kamu akan diserang jika itu benar-benar cabul; Karena kamu lucu. " 

"J-jangan panggil aku imut!" 

Tomoe menjauh, wajahnya merah. Mungkin dia secara mengejutkan tidak terbiasa 
diberitahu hal itu. 

"Yah, jangan lupa rasa keadilanmu, dan teruskan." 

"Ah, ya, terima kasih." 

Secara mengejutkan, Tomoe berterima kasih padanya. Dia menduga dia benar-benar orang 
yang baik hatinya, sangat murni. 

Ponsel cerdas berdering. Sakuta tidak memilikinya, jadi tentu saja milik Tomoe. 

"Ah, sial! Aku punya rencana. Sampai jumpa!" 

Dia bergegas pergi. Karena dia mengenakan rok pendek, celana dalamnya terlihat jelas, 
tetapi berteriak dan menunjukkan itu akan menarik perhatian. Jadi Sakuta tetap diam dan 
memperhatikannya pergi. 

"Putih, ya." 

Ketika Tomoe benar-benar menghilang, dia berpikir untuk pulang dan mulai berjalan. 

Dia berhenti setelah sekitar tiga langkah. 

Apakah dia lupa sesuatu yang penting? 

"...Ah." Wajah Mai melewati kepalanya. Dia tidak tersenyum ramah, dan dia juga tidak 
cemberut dengan manis. Itu adalah kenangan saat dia melihatnya marah besar. 

"Sampah." 

Kakinya kusut saat ia berlari menuju tempat pertemuan yang ditunjuk. 

Sakuta berlari ke stasiun yang biasa dia datangi ke sekolah setiap hari, Stasiun Enoden 
Fujisawa, dan berada di depan penghalang tiket. Di sinilah Mai memutuskan mereka akan 
bertemu. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Ketika dia menarik napas, dia melihat ke kanan, lalu ke kiri. Tidak butuh waktu lama untuk 
memeriksa area selebar enam atau tujuh meter di depan penghalang. 

"..." 

Sayangnya, Mai tidak ada di sana. 

"Yah, tentu saja tidak." Sakurajima Mai tidak akan menunggu selama satu setengah jam 
untuknya. "Uwahh, aku benar-benar melakukannya ..." 

Penyesalan merambah padanya. Tetapi dia tidak bisa lewat begitu saja dan tidak 
melakukan apa-apa ketika dia melihat gadis yang hilang itu, dan dia tidak akan pernah 
berpikir bahwa gadis sekolah menengah dengan rasa keadilan akan terlibat, jadi dia tidak 
bisa menahannya. 

Dia membenci dirinya sendiri karena tidak memiliki ponsel atau smartphone. Jika dia 
melakukannya, dia bisa memanggilnya. Nah, begitu dia menjelaskan dia akan berkata 
'Hmm, jadi kamu memiliki sesuatu yang lebih penting daripada kencan denganku' atau 
sesuatu dan tanggal tidak akan terjadi juga. 

Pada titik ini, bagaimana dia membuatnya memaafkannya? Dia mungkin sangat marah 
pada Sakuta yang tidak datang dan kembali ke rumah, atau pergi ke suatu tempat 
sendirian. Dia tidak berpikir bahwa dia akan melepaskan amarahnya dengan begitu mudah. 

Seperangkat langkah kaki mendekat dari balik sosok kecewa Sakuta. Mereka terdengar 
agak akrab, tetapi juga terdengar sangat marah menilai dari irama mereka. 

"Kau harus memikirkan dirimu sendiri untuk membuatku menunggu satu jam tiga puluh 
delapan menit." 

"..." 

Dia berubah tak percaya dan Mai berdiri di sana, dengan pakaian kasualnya. 

"Apa? Kamu terlihat seperti rusa di lampu depan. " 

"Hanya saja Mai-san bukan tipe wanita yang memiliki rahmat untuk menunggu terlambat 
satu jam tiga puluh delapan menit! Kamu pasti palsu! " 

Mata Mai menyipit dan suhu di sekitarnya tampak turun beberapa derajat. 

"Aku tahu bagaimana Sakuta menatapku." 

Dia mungkin telah ditemukan karena menatapnya terutama dalam penyimpangan. 

"Kamu lupa 'kun'." 
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"Sakuta banyak untukmu." 

Mai mungkin menganggapnya sebagai hukuman, tetapi terus terang, itu tidak terdengar 
seperti hadiah bagi Sakuta. Jika dia mengatakan itu padanya, dia akan kembali 
memanggilnya 'Sakuta-kun', jadi dia tetap diam. 

"Apa yang kamu cibir tentang?" 

"Tidak ada sama sekali." 

Bertempur melawan ekspresinya yang melembut, dia menatap Mai lagi. Itu adalah pertama 
kalinya dia melihatnya mengenakan pakaian kasual. Dia mengenakan rompi rajutan 
berkerudung di atas blus lengan panjangnya. Roknya selutut, dan memiliki desain yang 
agak dewasa, berkobar di ujungnya. Ditambah lagi, dia mengenakan sepatu bot yang persis 
berada di bawah lututnya. Pakaiannya halus dan elegan, tetapi menyeimbangkan dengan 
baik karena tidak terlalu banyak. Itu cocok Mai, dengan fitur dewasanya, sangat baik. 

"..." Tapi tidak ada yang terbuka, yang paling dia bisa lihat adalah sedikit area tepat di atas 
lututnya. "Hahh ..." 

Dia tidak bisa membantu tetapi mendesah. 

"Ada apa dengan reaksi kasar itu." 

"Mai-san, apa kamu waras?" 

"A-apa?" 

Mai mencondongkan tubuh, dengan waspada. 

"Kencan membutuhkan rok mini, dan kaki telanjang!" 

"Aku akan memukulmu." 

Mai mengencangkan tinjunya. 

"Hahh ..." 

"Apakah kamu sebal tentang itu?" 

"Aku sangat menantikannya." 

"Kau punya keberanian setelah terlambat." 

"Kamu selalu mengenakan celana ketat dengan seragammu." 

"A-apa? Aku banyak memikirkan hal ini ... " 
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Dia memalingkan muka dan bergumam. 

"Yah, ini benar-benar imut." 

"..." 

Dengan pandangan menyamping, Mai menuntut lebih banyak. 

"Kamu terlalu imut, Mai-san." 

"Bagus kalau kamu jujur." 

"Jantungku berdegup kencang, aku ingin menjemputmu, membawamu pulang dan 
menempatkanmu sebagai hiasan di kamarku." 

"Lebih dari itu menyeramkan, kamu tidak perlu mengatakannya." 

"Bagaimana kalau kita pergi?" 

Dia mencoba secara tidak langsung pindah ke tempat mereka pergi. 

"Tunggu, pembicaraan belum berakhir." 

"Apakah ada yang lain?" 

Itu adalah sesuatu yang ingin dia hindari, jadi dia pura-pura tidak tahu. 

"Cukup dengan akting yang mengerikan." 

"Bertingkah di depanmu akan menakutkan." 

"Buat alasanmu untuk terlambat, lalu dengan tulus memohon pengampunan." Entah 
bagaimana, Mai tampaknya menikmati dirinya sendiri, dan ekspresinya hidup. "Jika itu 
tidak cukup baik, aku akan pulang." 

Mungkin dia telah menunggu selama satu jam tiga puluh delapan menit untuk 
menggodanya. Itu yang dia rasakan. 

"Sementara aku dalam perjalanan, aku menemukan seorang anak yang hilang di sudut area 
perumahan." 

"Aku akan pulang." 

"Kedengarannya seperti dusta, tapi itu kebenarannya!" 

"Jika kamu datang dari tempat kerja, mengapa kamu melewati daerah perumahan?" 

Mai menatapnya tajam. 
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"Aku pulang dulu." 

"Mengapa?" 

"Aku punya waktu, jadi aku mandi dan mengganti pakaianku untuk saat kritis." 

"...Menjijikkan." Mai menarik diri darinya. "Yah, itu hanya upaya tak berharga dari anak 
laki-laki yang lebih muda, jadi aku harus menerimanya." 

"Terima kasih banyak." 

"Namun, jangan mendekati Aku sejauh tiga puluh meter.: 

Itu tidak bisa disebut kencan lagi, Sakuta akan terlihat seperti penguntit. 

"Ayo, lanjutkan kisahmu." 

"Aku benar-benar pergi bersamanya ke kantor polisi." 

"Anak yang hilang adalah seorang gadis?" 

"Dia." 

"Kamu punya keberanian untuk membuatku menunggu untuk bertemu gadis lain." 

"Meskipun dia enam tahun !?" 

"Walaupun demikian." 

Dia menyangkalnya tanpa ragu. Pada titik ini, ada risiko terlalu jujur dan menceritakan 
segalanya padanya. Hari ketika dia mengatakan kepadanya bahwa dia bersama seorang 
gadis sekolah menengah yang lucu bernama Koga Tomoe ... dia sebenarnya adalah seorang 
siswa sekolah menengah yang cukup lucu, yang tahu cemoohan apa yang akan dia serang. 

"Tapi ada stasiun di sana?" 

Mai menunjuk sedikit melewati pintu masuk ke stasiun. 

"Dia memintaku untuk tinggal sampai mereka menemukan orang tuanya, dan menangis." 

"Hmmm." Tatapan Mai menusuknya dengan keraguan. "Aku benci kebohongan." 

"Kebetulan sekali, aku juga." 

"Jika kau berbohong, aku akan membuatmu makan bopeng dengan hidungmu." 

"Satu batang?" 
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"Satu kotak." 

Jenis penyiksaan yang bisa dilakukan dengan tergesa-gesa, dan situasi yang bisa dia 
bayangkan adalah hal-hal yang lebih baik dia hindari. 

"Aku tidak berpikir kamu harus membuang makanan." 

"Kamu akan memakannya, jadi tidak apa-apa." 

"..." 

"..." 

Dia mendekatkan wajahnya ke wajahnya dan menatapnya dengan hati-hati, menekannya 
untuk mengaku. Napasnya menggelitik pipinya dan baunya harum. 

"Kamu keras kepala." 

"..." 

Dia pasti tidak bisa mengatakan yang sebenarnya sekarang. Dia tidak ingin makan bopeng 
melalui hidungnya. 

"Baiklah, oke. Aku tidak akan memaafkanmu, tapi aku akan pergi berkencan denganmu. " 

Dia bisa bersukacita karenanya. 

"Terima kasih banyak." 

Kemudian, instan Sakuta santai: 

"Ah, lolicon dari tadi." 

Dia mendengar suara yang dikenalnya. 

Dia melihat ke koridor yang menghubungkan stasiun JR dan Odakyu, dan melihat Koga 
Tomoe, yang bersamanya sebelumnya. Tiga gadis yang bersamanya mungkin adalah teman 
yang dia rencanakan. Mereka adalah kelompok empat yang memiliki suasana mencolok 
tentang mereka dan tampaknya melanjutkan. Mereka tampaknya menjadi kelompok 
sentral dari kelas mereka. 

"Wanita Hakata itu dari tadi." 

Tomoe buru-buru mendekati Sakuta di reaksinya dan mencoba menutup mulutnya. 

"J-jangan katakan itu!" 

Dia diam-diam mengancamnya. 
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"Wanita Hakata?" 

"Ah, kamu tahu, suvenir dari Fukuoka itu? Yang dengan yokan di Baumkuchen. Karakter 
wanita tidak dibaca seperti 'wanita', itu seperti 'orang'. ³ 
  
 "Ah, aku sudah makan itu, rasanya enak." 

"Hei, Tomoe!" 

Teman-temannya yang lain meraih lengannya dan menariknya menjauh dari Sakuta. 

"A-apa?" 

"Itu orang dari insiden rumah sakit." 

Bahkan berbisik, suaranya jelas terdengar. Tomoe kemudian bergumam. 

"Eh? Itu Satou Ichirou. " Dan sejenisnya. 

"Hah? Ngomong-ngomong, apa kamu ... lihat Kali ini, gadis-gadis yang berkumpul 
mengintip Mai. Rupanya, mereka bisa melihatnya. 

"Ayo pergi." 

Ditarik oleh teman-temannya, Tomoe bergegas melewati penghalang. Saat dia melihat 
mereka, Sakuta menyadari kesalahannya. Dia secara refleks menjawab Tomoe, tetapi dia 
seharusnya berpura-pura tidak mengenalnya, itu akan jauh lebih baik. 

Dia melirik Mai. Dia memiliki ekspresi yang benar-benar kosong. 

"Hei, Sakuta." 

"Itu kesalahan ... ' 

"Apa yang Tomoe-chan katakan." 

"Semacam itu." 

"Jangan khawatir, aku tidak akan pulang." Mai memeluknya. "Pertama, kita perlu membeli 
pocky." 

"Bisakah kamu mendapatkan yang kurus?" 

"Tidak ~" 

Dia tidak bisa berhenti untuk menikmati nada najisnya, juga tidak merasakan sensasi 
menyelimuti lengannya. 
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"Silahkan!" 

"Tidak, kamu lolicon." 

Dan dengan demikian ... Kencan pertamanya dengan Mai dimulai dengan menuju ke toko 
serba ada di depan stasiun. 

Bunyi patah tongkat pocky terdengar. 

Sakuta duduk di sebelah Mai dengan kereta di kereta Enoden, di kursi yang menghadap ke 
laut. 

Bunyi lain terdengar. Mai sedang memakan pocky yang dibelinya di toko serba ada. Bukaan 
kecil mulutnya menyihirnya. Tentu saja, Mai tidak melakukan itu dengan sengaja, tetapi 
waktu singkat yang dia ambil sebelum mengunyah untuk menggigit ujung manis dari pocky 
menarik perhatiannya. 

Namun, dia tidak bisa hanya menikmati pemandangan itu. Dia tidak tahu kapan dia akan 
menusuk hidungnya dengan tongkat pocky, jadi dia merasa tidak nyaman. 

Dan kemudian, waktu itu datang dengan sangat cepat. Mai mengulurkan sebatang pocky 
dan berkata. 

"Ambil." 

"Aku kenyang," jawabnya dengan kaku. 

"Aku tidak ingin menjadi gemuk, jadi makan sisanya." 

"Bagaimana." 

"Kamu bisa memakannya secara normal." 

Mai menatapnya sambil menghela nafas. 

"Terima kasih atas makanannya." 

Dia mengambil seluruh kotak. 

"Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan membuatmu memakannya dengan 
hidungmu?" 

"Kamu terlihat sangat serius." 

"Itu akting." 

"Itu mengesankan." 
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"Yah, kupikir aku mungkin menyuruhmu mencoba setidaknya satu." 

"Uwahh, kau benar-benar iblis." 

"Sepertinya kamu belum bertobat dengan benar, kan?" 

"Maaf, itu bohong. Oh, Mai-sama yang hebat dan cantik, tolong maafkan aku. " 

"Entah bagaimana, kamu tidak merasa terlalu tulus." 

Mai mengalihkan pandangannya dengan lelah ke jendela. Meskipun, mereka hanya tiga 
stasiun dari Stasiun Fujisawa, jadi laut tidak terlihat. Tak lama, kereta mencapai bagian 
jalur yang melewati antara rumah-rumah di kedua sisi. 

Saat menjelang malam, gerbong tidak terlalu penuh, dan masih ada kursi kosong. Dia 
secara tidak langsung memeriksa reaksi para penumpang di dekatnya, tetapi mereka 
tampaknya tidak memperhatikannya ... mereka mungkin tidak bisa melihatnya, pikirnya. 

"Hei." 

"Apakah kamu akan memberitahuku untuk meminta maaf di tangan dan lututku ?" 

"Tidak. Sakuta, mengapa kamu peduli padaku? Hukumanmu adalah untuk mengakui 
alasannya. " 

"Apa yang mengangkat ini?" 

"Biasanya, kamu tidak ingin terlibat dengan wanita merepotkan sepertiku." 

"Jadi, kau menyadarinya sendiri." 

"Siapa pun akan melakukannya jika mereka melihat reaksi semua orang." 

Mai diisolasi dari kelasnya, dan sekolah secara keseluruhan. Semua orang 
memperlakukannya seperti suasana bukan sesuatu untuk dihubungkan. 

"Itu karena kamu tidak kooperatif sehingga kamu tidak punya teman, Mai-san." 

"Kamu sama tidak kooperatifnya." Dia pura-pura tidak mendengar sinisme Mai. Dia tahu 
bahwa bahkan jika dia tidak memberitahunya, Yuuma dan Rio akan selalu mengatakannya. 
"Dan anehnya kamu berani juga." 

"Aku?" 

"Kau satu-satunya yang akan berbicara padaku tanpa rasa takut." 

"Itu benar, kamu terlihat agak luar biasa, Mai-san. Aku pikir itu sebabnya kamu tidak bisa 
berteman. " 
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Akan sulit untuk berbicara dengannya jika dia hanya cantik, tetapi dia juga dikenal di 
seluruh negara sebagai aktris. 

"Diam." 

"Mai-san, apa kamu menikmati sekolah?" 

"Jika kamu menanyakan itu seperti 'walaupun tidak punya teman', maka itu sudah terjadi 
sejak sekolah dasar, jadi aku tidak benar-benar memikirkannya. Aku tidak berpikir sekolah 
itu menyenangkan, tidak. " 

Itu bukan gertakan, tidak ada tipuan, itu tanpa keraguan perasaannya yang sebenarnya. Dia 
tidak merasakan apa-apa tentang tidak terbiasa ke sekolah, dia tidak merasakan 
kegelisahan dari perbedaan antara dia dan orang-orang di sekitarnya. Dia telah 
mengundurkan diri sejak dulu, dan Sakuta merasa bahwa perasaan itu telah menghilang. 

"Dan jangan mengubah topik pembicaraan." Dia melotot tajam ke arahnya dari sisinya. 
"Aku bertanya padamu, dan kamu masih belum menjawab." 

"Apa itu tadi?" 

"Mengapa kamu begitu banyak mencampuri urusanku, bahkan memberikan informasi 
penyiar yang membuatmu dalam posisi yang buruk? Kamu harus memiliki alasan untuk 
melakukan itu. " 

Dia berbicara lebih keras dari sebelumnya. 

"Aku hanya memiliki kepribadian seperti itu; Aku tidak bisa meninggalkan seseorang 
sendirian yang membutuhkan bantuan. " 

"Aku serius bertanya padamu." 

"Berarti." Sakuta membalas. 

"Kau lembut, tetapi tidak secara alami." 

"Bukankah aku?" 

"Tidak semua orang baik. Ada beberapa hal mengerikan yang dikatakan oleh pasangan itu 
di Stasiun Shichirigahama yang mencoba memotret Aku. " 

"Aku pikir mereka akan mengatakan itu bahkan jika itu bukan aku." 

"Aku mengatakan bahwa kamu tidak mengatakannya dengan ramah, kamu bisa memberi 
mereka peringatan ringan, bukan?" 

"Meskipun aku marah?" 
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"Kamu bisa melakukannya jika kamu mau, bukan? Jika Kamu tidak cukup tenang, Kamu 
tidak akan bisa memojokkan mereka secara lisan seperti itu. " 

"Semakin aku mendengar, semakin buruk kepribadianku ..." 

"Apakah kamu pikir itu bagus?" 

Mai memandangnya dengan terkejut. 

"Ada seseorang dengan kepribadian yang lebih buruk di sini." 

"Sudah cukup, cepat dan katakan padaku." 

Mai tidak akan membiarkan dia menghindari topik itu, seperti biasa. 

"Aku akan menjawab dengan serius, lalu menanyakan sesuatu dengan serius." 

"Lanjutkan." 

 

"Itu adalah kesempatan untuk mendekati senpai cantikku, jadi aku bersemangat." 

"Siapa bilang jujur tentang itu?" 

"Kaulah yang memberitahuku untuk serius, Mai-san, bukan?" 

"Katakan alasanmu yang sebenarnya." 

Biasanya, dia tidak ingin mendengar niatnya yang sebenarnya. Mungkin. Dia masih tidak 
mengerti nilai-nilai wanita itu. 

"Karena itu menjengkelkan untuk tidak memiliki siapa pun untuk diandalkan ketika Kamu 
dalam kesulitan." 

"..." 

Kali ini dia tidak mengatakan apa-apa, dia mungkin berlalu. 

"Ketika Kaede terkena Sindrom Remaja, tidak ada yang percaya apa yang terjadi tepat di 
depan mata mereka ..." Dia mengambil sebatang pocky dan membawanya ke mulutnya. Mai 
akan marah dengan kelakuannya jika dia terus berbicara sambil makan, jadi dia 
menelannya terlebih dahulu dan kemudian melanjutkan. "Tidak ada yang mendengarkan 
Aku, dan semua orang mendorong Aku. Dan meskipun Aku mengatakan yang sebenarnya, 
semua orang menyebut Aku pembohong. " 
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Meski begitu, dia tidak berpikir mereka bisa membantu. Benar, mereka tidak bisa. Bahkan 
Sakuta akan menutup mata dan telinganya, tidak melihatnya dan tidak mendengarnya. 
Lebih mudah hidup seperti itu. Semua orang tahu begitu. 

"Bisa Aku menanyakan sesuatu?" Mai keluar, agak ragu-ragu. Sakuta mengangguk padanya, 
sebagian besar sudah yakin dengan apa yang akan dia tanyakan. "Bagaimana dengan orang 
tuamu?" 

Dia bertanya dengan hati-hati. Dia memiliki hubungan yang buruk dengan ibunya sendiri, 
jadi waspada menyebabkan konflik yang tidak perlu. Sakuta mengaguminya menempatkan 
dirinya di sepatu seperti itu. Dia mungkin bertindak seperti seorang ratu, tetapi dia 
mengerti perasaan warganya. 

"Kita hidup terpisah sekarang." 

"Aku tahu itu, kupikir begitu ketika aku pergi ke rumahmu." Melihat kamar mereka 
memang menghilangkan kebutuhan akan penjelasan, tidak ada tanda-tanda orang dewasa 
di sana dan tidak ada sepatu di pintu masuk selain sepatu Sakuta. Ketika mereka masuk ke 
kamarnya, suasananya sama di mana biasanya akan ada rasa wilayah terpisah dari milik 
keluarga. "Yang ingin aku tanyakan adalah ..." 

"Aku tahu." Tentu saja, dia tahu tujuan pertanyaan Mai, dia bertanya tentang reaksi mereka 
terhadap masalah dengan Kaede. Dia mengambil tiga batang pocky, mengosongkan kotak 
sebelum menghancurkannya dan memasukkannya ke dalam sakunya. "Bu, yah, dia 
mencoba menerimanya, tapi itu terlalu banyak, sesuatu terjadi ... dia masih di rumah sakit. 
Dia cukup khawatir hanya dengan fakta bahwa Kaede sedang diganggu, tetapi itu masuk 
akal dengan sesuatu yang tidak dapat dipahami seperti Sindrom Adolescence. Ayah 
menjaganya. " 

Sakuta masih tidak tahu bagaimana perasaannya tentang itu. Sebelum dia bisa melakukan 
apa pun, banyak hal telah berubah, dan dia baru memerhatikan begitu ini masalahnya. 

Yang tersisa hanyalah hasilnya. 

Dia tidak bisa melakukan apa-apa, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. 

"Dengan kejutan ditolak oleh ibu, dan berpikir bahwa itu karena dia juga ... Dia tidak akan 
merangkul siapa pun selain aku, kakak laki-lakinya." 

"Berapa umurnya lagi?" 

"Dua tahun lebih muda dariku, tahun ketiga di sekolah menengah pertama. Sejak itu dia 
mencintai rumah dan tidak pergi ke sekolah. " 

Sebenarnya, dia tidak bisa pergi ... Jika dia memakai sepatunya dan berdiri di pintu masuk, 
dia tidak akan bergerak bahkan melangkah keluar dari pintu, dan mulai menangis seperti 
anak kecil dan berkata, "Tidak, tidak!" 
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"Apakah kamu ... membenci ibumu?" 

"Ya, tentu saja aku tahu," jawab Sakuta jujur dan blak-blakan. "Kupikir sudah jelas bahwa 
orang tua kita akan membantu kita, bahwa mereka akan mempercayaiku dan Kaede." 

Tetapi ada juga hal-hal yang telah dia pelajari dari hidup terpisah. Misalnya, setiap hari, 
ibunya akan memasak untuk mereka, mencuci untuk mereka, membersihkan kamar mandi 
dan toilet dan mengambil semua jenis tanggung jawab sendirian. Ketika mereka hidup 
bersama, Sakuta berpikir bahwa itu wajar saja. 

Ada hal-hal yang dia perhatikan sekarang bahwa dia harus melakukan sesuatu jika dia 
ingin itu dilakukan, hal-hal yang telah berubah. Mungkin itu hal kecil, tetapi ketika dia 
duduk di toilet misalnya. 

Dia berpikir bahwa ibunya harus menanggung banyak hal, bahwa dia ingin keluarganya 
memperhatikan, tetapi dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tentang itu di depan 
Sakuta. Tidak pernah ditampilkan di wajahnya. Dia tidak pernah meminta satu kata terima 
kasih. 

Ketika dia berpikir untuk tidak bisa berterima kasih padanya untuk hari-hari itu, dia 
merasa kebenciannya mungkin salah. Itulah yang dia rasakan selama setahun terakhir ini. 
Dia merasakan hal yang sama terhadap ayahnya, yang bertemu dengan mereka setiap 
bulan untuk mencari tahu bagaimana keadaan mereka. Sementara dia merawat ibu 
mereka, dia menyisihkan uang untuk biaya hidup mereka. Bahkan jika Sakuta bekerja 
sekeras yang dia bisa, dia tahu bahwa dalam kenyataannya, dia tidak akan mampu 
membayar sewa apartemen yang mereka tinggali dan harus mengakui itu. Untuk mengakui 
bahwa dia tidak bisa hidup sendirian ... 

"Apa yang terjadi dengan Kaede membuatku mengerti. Aku masih anak-anak, dan bahkan 
orang dewasa tidak bisa menyelesaikan semuanya ... tentu saja mereka tidak bisa. " 

"Hmm, itu luar biasa." 

"Uwahh, aku dipanggil sangat idiot." 

"Bukan itu yang aku lakukan. Ada banyak teman sekelasmu yang tidak menyadarinya, kan? 
" 

"Mereka hanya belum memiliki kesempatan untuk menyadarinya, jika mereka harus 
menghadapi masalah, semua orang akan melakukannya." 

"Jadi, kemana perginya pembicaraan ini." 

Mai memperhatikan jendela, dan itu hanya sampai pada titik di mana laut terlihat. 

Dia bisa mengingat pertanyaan itu dengan sempurna. 
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"Sakuta, mengapa kamu peduli padaku?" 

Ini adalah awal dari percakapan ini. 

"Aku sendirian. Ada seseorang yang akan mendengarkan dengan serius apa yang terjadi 
pada Kaede dengan Adolescence Syndrome ... " 

Jika dia tidak bisa bertemu dengan mereka, Sakuta tidak berpikir dia akan bisa mengatasi 
insiden itu dengan Kaede. Saat itulah dia menyadari sesuatu. 

Bahwa ada hal-hal yang lebih buruk daripada sendirian di dunia ini. 

Tidak memiliki siapa pun adalah yang terburuk. 

Dia yakin bahwa semua orang menyadari hal itu tanpa sadar. Jadi mereka takut, dan tidak 
akan memaafkan balasan terlambat ke email, atau meninggalkan pesan sebagai 'baca', tidak 
tahu bahwa hal itu juga mempererat ikatan ... Tidak tahu bahwa itu sendiri menjadi alasan 
bahwa Kamu tidak akan memiliki siapa pun ... 

"Ada seseorang yang percaya padaku," dia selesai. 

Agak menyakitkan mengingatnya, dan memikirkan namanya membuatnya mengunyah 
bibir bawahnya. 

"Itu seorang wanita." 

"Eh?" 

Sakuta terkejut dengan pernyataannya yang terus terang itu. Suaranya yang dingin dan 
datar memiliki kekuatan di belakangnya. 

"Kamu membuat wajah seperti itu." 

Dia sepertinya tidak tertarik. 

Kereta itu adalah stasiun sebelum tempat mereka biasanya turun, Stasiun Shichirigahama 
... pemberhentian di depan SMA Kamakura. Begitu pintu terbuka, Mai tiba-tiba berdiri. 

"Kita turun." 

Rencana mereka seharusnya ada di stasiun terakhir, dan mereka harus naik kereta selama 
lima belas menit lagi. 

"Eh, Kamakura?" Pada saat dia meminta konfirmasi, Mai sudah meninggalkan kereta. "Ah, 
tunggu." 

Dia buru-buru mengikuti. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Beberapa detik kemudian, pintu kereta ditutup, dan itu dengan lambat meninggalkan 
platform. Mai menyaksikannya sampai keluar dari lokasi, dan kemudian melihat ke arah 
laut. 

Stasiun itu dibangun menghadap ke laut dan di atas bukit, jadi tidak ada yang menghalangi 
situs mereka. Hanya berdiri di peron menunggu kereta memberi Kamu monopoli saat 
melihat laut. Itu adalah lokasi yang tampaknya akan muncul dalam film dan drama. 
Sepertinya itu benar-benar digunakan untuk merekam, karena Sakuta telah melihat 
kelompok orang dengan Kamera TV sebelumnya. 

"Ini sudah malam karena kamu terlambat satu jam dan tiga puluh delapan menit." 

Matahari mulai mewarnai langit merah saat terbenam menuju Enoshima. 

"Ini sedikit berjalan." 

Mai menunjuk ke arah laut dan kemudian meninggalkan stasiun tanpa menunggu jawaban. 
Bahkan ketika dia tersenyum sedih pada kelakuannya yang terus berlanjut, Sakuta dengan 
senang hati berjalan di sisinya. 

Sakuta dan Mai melintasi Rute Nasional 134, yang memiliki lampu lalu lintas yang jarang 
berubah menjadi hijau, kemudian menuruni tangga yang berjarak sekitar dua puluh anak 
tangga dan kemudian ke pantai Shichirigahama. 

Mereka menghadap jauh dari Shichirigahama dan menuju ke arah Kamakura. 

Pasir di kaki mereka membuat langkah mereka berat. 

"Tahukah kamu? Meskipun Shichirigahama ditulis dengan 'tujuh ri', tidak terlalu lama? " 

"Satu ri sekitar empat kilometer, dan pantai bahkan belum tiga." 

Dengan kata lain, itu bahkan tidak salah membaca pengukuran. 

"Itu membosankan." 

Rupanya, itu informasi penting bagi Mai. 

"Chiba Kujukurihama juga tidak sembilan puluh sembilan ri rupanya." 

"Kamu tahu beberapa hal yang membosankan." 

Mai berkata dari balik bahunya, seolah dia benar-benar bosan. 

"Meskipun kamu mengangkat topik itu?" 

"Jadi, orang macam apa mereka?" 
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"Hm?" 

Mengambil risiko, dia membuat seolah-olah dia tidak mengerti. 

"Gadis dongeng yang percaya pada gosipmu." 

"Kamu penasaran?" 

"Siapa namanya?" 

"Kamu penasaran." 

"Katakan saja namanya." 

"Namanya adalah Makinohara Shouko. Tingginya seratus enam puluh sentimeter, dan 
secara keseluruhan lebih kecil dari Kamu. Aku tidak tahu berapa beratnya. " 

Sakuta membaca ketika dia mendengarkan ombak. 

"Jika kamu tahu, aku harus bertanya mengapa." 

"Bagaimana aku mengatakannya, dia mendengarkan orang-orang, tapi ... tidak membiarkan 
mereka mengubahnya, dan anehnya tidak simpatik." 

"Hmmm." 

Mai bereaksi dingin, meskipun dialah yang bertanya. 

"Jika aku harus memikirkan sifat tertentu miliknya, itu mungkin karena dia mengenakan 
seragam SMA Minegahara." 

"..." Pada saat itu, Mai akhirnya menatapnya. "Apakah kamu mencoba memasuki SMA 
Minegahara untuk mengejarnya?" 

"Keadaan menjadi sulit di rumah setelah apa yang terjadi dengan Kaede, jadi Aku 
memutuskan untuk pindah. Ada pembicaraan untuk bergerak lebih jauh, tetapi Aku tidak 
menganggap jarak jauh berarti dengan bergosip di internet ... Dan kemudian, yah, alasan 
Aku datang ke sini sama seperti yang Kamu katakan. " 

Dia mengaku dengan jujur, sekarang dia sudah mengatakan itu, tidak ada gunanya 
menyembunyikannya. 

"Tapi dia menolakmu." 

Mai sepertinya menikmati suatu kesenangan yang tidak wajar. 

"Itu berakhir dengan cara yang sama, tapi aku tidak mengaku." 
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"Meskipun kamu pergi ke sekolah yang sama?" 

"Aku tidak bisa bertemu dengannya." 

Dia mengambil batu dari pantai dan melemparkannya ke laut. Sekarang dia 
memikirkannya, ini mungkin pantai tempat dia membuang ponselnya. " 

"Jadi, dia lulus." 

"Kami bertemu ketika aku berada di tahun ketiga di sekolah menengah, dan dia bilang dia 
berada di tahun kedua sekolah menengahnya." 

"Lalu apakah dia pindah?" 

"Itu masih akan baik-baik saja." 

"Kamu mengatakan itu seperti sesuatu yang lain terjadi." 

"Aku melewati semua kelas tahun ketiga dan berbicara dengan semua siswa." 

"Dan mereka berkata?" 

Sakuta perlahan menggelengkan kepalanya. 

"Bahwa mereka tidak tahu seorang siswa bernama Makinohara Shouko." 

"..." 

Mai tampak bingung bagaimana cara mengambilnya. 

"Aku melihat daftar siswa, aku bahkan berpikir dia mungkin harus mengulang tahun ... dan 
aku melihat-lihat semua album kelulusan dalam tiga tahun terakhir ini." 

Tetapi, tentu saja, dia tidak dapat menemukannya. 

Tidak ada catatan tentang seorang siswa bernama Makinohara Shouko. 

"Aku benar-benar tidak memahaminya, tapi aku pasti bertemu seseorang bernama 
Makinohara Shouko, dan mereka pasti menyelamatkanku." 

"Baik." 

"Sepertinya aku tidak akan bisa membalas budi padanya, jadi kupikir aku akan mencoba 
dan melakukannya denganmu." Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan sendiri, 
Kamu membutuhkan seseorang di sisi Kamu untuk merasa diselamatkan. Itu adalah 
pengalaman Sakuta dua tahun lalu. "Dan, ada sesuatu yang ingin aku ketahui." 

"Sesuatu yang ingin kamu ketahui?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Mengapa Adolescence Syndrome terjadi, jika aku tahu itu ..." 

Tangan Sakuta mendekati dadanya. 

"Apakah Kamu khawatir tentang bekas luka Kamu?" 

"Di satu sisi." Pelajaran berenang agak menyedihkan ketika musim panas mendekat, jika 
dia bisa menghilangkan bekas luka, dia pasti akan melakukannya. "Dan jika aku bisa 
menyelesaikannya, itu mungkin membantu Kaede juga." 

"Aku paham." 

Dia pikir itu akan memalukan jika dia tidak pernah bisa meninggalkan rumah. Buang setiap 
hari dengan membaca dan bermain dengan Nasuno, kucing itu benar-benar memalukan. 
Dia ingin membawanya ke pantai ini. Jadi dia ingin tahu banyak tentang Sindrom Remaja, 
dan menemukan cara untuk menyelesaikan kasus Kaede. Itulah alasan mengapa Sakuta 
pertama kali tertarik pada Mai ... 

Bahkan tanpa secara tegas mengatakannya, profil Mai memiliki senyum yang mengatakan 
bahwa dia telah melihatnya. Sakuta mengambil batu lain dan melemparkannya ke arah 
laut, tempat batu itu diluruskan, dan jatuh dengan percikan. 

"Hei." 

"..." 

Dia menunggu tanpa kata-kata untuk apa yang akan dikatakannya selanjutnya. 

"Apakah kamu masih menyukainya?" 

"..." 

Apakah dia melakukannya, atau tidak, dia bisa menjawab dengan segera, dan bahkan 
Sakuta tidak akan mengalihkan ini dengan senyum. 

"Apakah kamu masih menyukai Makinohara Shouko-san?" 

Dia secara mental mengulangi pertanyaannya sekali lagi. 

 

"Apakah kamu masih menyukainya?" 

Mungkin masalah yang dia hindari sampai hari ini. 

"Apakah kamu masih menyukai Makinohara Shouko-san?" 
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Sebelum hari ini, setiap kali dia memikirkannya, dadanya akan berdenyut, dan jika dia 
terlalu memikirkannya, itu akan menjadi menyakitkan dan dia tidak akan bisa tidur. Tapi 
sekarang satu tahun telah berlalu sejak itu berbeda. Itu telah berubah. 

Dia pikir dia telah mencapai kesimpulan sejak lama, tetapi tanpa sadar menghindari untuk 
mengatakannya. Dia pikir dia mungkin bisa mengatakan itu di sini. 

"Aku benar-benar menyukainya." 

Dia mengatakan perasaannya ketika dia melihat ke laut. Hanya dengan melakukan itu, 
rasanya seperti beban telah diambil dari dadanya. 

Bahkan tanpa kesempatan, perasaan berubah menjadi kenangan seiring waktu berlalu. 
Bahkan luka cinta tak berbalas akan menumbuhkan keropeng, dan keropeng itu akan jatuh 
tanpa pemberitahuan. Dan dengan demikian, orang-orang pindah. 

"Kamu mungkin mengatakannya lebih keras." 

"Jika aku memberimu bahan semacam itu, aku akan digoda selama sisa hidupku." 

"Aku akan merekamnya untukmu." Mai mengeluarkan teleponnya. "Ayo, katakan." 

Entah bagaimana tampaknya telah menajam, tetapi itu mungkin imajinasinya. 

"Kamu tampak sangat marah?" 

"Hah? Aku? Mengapa?" 

Dia jelas marah dan marah. Pandangan dan emosinya yang tajam terasa seperti menusuk 
ke arah Sakuta. 

"Aku yang bertanya ..." 

"Apakah ada orang yang senang dengan kencan mereka yang mengaku menyukai orang 
lain?" 

"Aku bilang 'seperti d , itu penting!" 

"Hmm." 

Dia sepertinya tidak setuju sama sekali. Butuh waktu untuk menjilatnya lagi. Sama seperti 
Sakuta berpikir bahwa: "Ini seeeaaa." 

Dia mendengar suara riang. Melihat dia melihat seorang pria dan wanita berjalan menuruni 
tangga ke pantai. 

Pria itu memiliki rambut acak-acakan dan sepasang headphone besar di lehernya. 
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Wanita itu kurus dan mengenakan kacamata. Dia memelototi pacarnya saat dia berlari-lari 
di pantai. Tumitnya jatuh ke pasir dan membuatnya sulit untuk berjalan. 

Mereka berdua merasa sedikit lebih tua dari Sakuta dan Mai, mungkin siswa. 

Pacarnya menelusuri kembali langkahnya ke tempat dia berjuang dengan pasir, dan 
kemudian tiba-tiba. 

"J-jangan main-main denganku." Dia mengangkat pacarnya yang menolak menjadi 
pembawa pakaian pengantin dan membawanya ke tepi air. "Ya ampun, aku tidak bisa 
mempercayaimu." 

Pipinya merah ketika dia mengecewakannya. Sakuta adalah yang terdekat, dan dia secara 
tidak langsung mengawasi mereka. 

"Kau punya keberanian." Tapi pacar itu meninggalkannya dan berteriak dalam ombak, 
tidak mendengarkan sama sekali. Mereka adalah pasangan yang aneh. "Ini dingin, aku akan 
pergi." 

Dia segera memeluknya dari belakang ketika dia mengatakan itu, dan Sakuta tidak bisa 
membantu tetapi berteriak. Tapi, untungnya, pasangan yang menggoda itu sepertinya tidak 
pernah mendengar. 

"Kamu benar-benar hangat." Bicaralah pada pria. 

"..." 

Wanita itu tampaknya menggumamkan beberapa keluhan, tetapi bersembunyi di 
lengannya dengan manis. 

Sakuta memandang ke Mai. 

"Aku tidak kedinginan." 

Strateginya gagal pada peringatan pencegahannya. 

"Maaan, itu benar-benar dingin." 

Dia memandangi laut dan bergumam, menerima tatapan jijik dari Mai. 

Pasangan itu pergi di tepi pantai, bergandengan tangan. Itu seperti adegan di film. 

"Man, itu akan menyenangkan." 

"Itu akan." 

"Hm?" 
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"Ti-tidak ada." 

Mai rupanya melepaskan perasaannya yang sebenarnya, dan buru-buru berbalik. 

"Bagaimana kalau kita berpegangan tangan?" 

"Mengapa kamu begitu sombong?" 

Bahkan ketika dia mengatakan itu, Mai dengan patuh meletakkan tangannya di atas telapak 
tangan Sakuta yang terentang. Namun, itu bukan untuk berpegangan tangan. Ketika 
tangannya bergerak menjauh, teleponnya tetap berada di tangannya, telepon pintar dalam 
kotak kelinci merah. 

"Apakah kamu memberikannya padaku?" 

"Aku tidak." 

"Kemudian..." 

Saat dia akan melanjutkan pertanyaannya, tatapan Sakuta jatuh ke layar. 

Ada pesan tertulis di situ. Dia bertanya dalam hati apakah dia bisa membacanya, dan Mai 
mengangguk dengan ekspresi agak gelisah. 

Pada tanggal 25 Mei (Minggu), datanglah ke pantai Shichirigahama pada jam 5 sore. 

Itu hari ini, dan itu akan menjadi pukul lima dalam lima menit lagi. 

Dia tidak tahu mengapa Mai menunjukkan pesan kepadanya. 

Dia mengerti ketika dia melihat bidang 'To'. Kata 'Manajer' ditulis di sana. 

Dengan kata lain, itu adalah email yang dikirim ke ibu Mai, dan terlebih lagi, layar 
mengatakan kepadanya bahwa itu sudah dikirim. Itu dikirim pada hari mereka setuju 
untuk pergi pada tanggal ini. Hari ketika Mai memberitahunya bahwa dia akan kembali ke 
bisnis pertunjukan, setelah mereka berpisah. 

Akan segera saatnya untuk penunjukan, 

"Apakah kamu bertemu?" 

Dia bertanya, ketika dia mengembalikan telepon. 

"Aku tidak mau." 

"Kalau begitu jangan." Mai menjadi terasing dari ibunya di tahun ketiga sekolah 
menengahnya dengan argumen tentang buku fotonya. Dia sudah memutuskan untuk 
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pindah agensi, jadi sekarang tidak perlu berbicara dengan ibunya secara langsung. "Ah, 
apakah masih ada hal-hal yang harus ditangani dalam kontrak?" 

"Aku meninggalkan kontrak dengan agensinya pada saat yang sama ketika aku absen, jadi 
tidak apa-apa." 

Dan itu harus menjadi masalah hati. Jika dia harus membedakan jenisnya ... 

Mai memiliki wajah sedih ketika dia melihat ombak. Meskipun dia mungkin telah 
memutuskan untuk bertemu, dia sepertinya masih tidak mau. 

"Logika Aku adalah 'jangan lakukan hal-hal yang tidak Kamu inginkan'." 

Dia tidak berbicara kepada siapa pun. 

"Dan apakah ada yang lebih dari itu? 

"Yah, 'kamu hanya bisa melakukan apa yang harus kamu lakukan' sejalan dengan itu." 

Dia melihat ke laut dan berbicara dengan tegas. 

Ada beberapa hal yang bisa Kamu hindari. 

Dan ada beberapa hal yang tidak bisa Kamu lakukan. 

Ada dua jenis hal di dunia ini. Tidak perlu melakukan hal-hal yang dapat Kamu hindari, 
tetapi berpaling dari hal-hal yang tidak dapat dihindari akan menghentikan kemajuan 
Kamu. 

Dan, dalam hal ini, Mai merasa bahwa bertemu ibunya adalah yang terakhir dari kedua tipe 
ini. 

"Apakah kamu baik-baik saja?" 

Sakuta bertanya dengan lugas. 

"Itu adalah sesuatu yang aku putuskan sendiri, jadi ... Selain itu, sepertinya dia sudah ada di 
sini." 

Mai memperhatikan siluet kecil yang datang dari arah Enoshima. 

"Dia orang yang tepat waktu." 

Dia masih jauh, jadi Sakuta tidak bisa membedakannya. Tapi kepastian Mai tentu saja 
karena mereka adalah ibu dan anak. 

"Ayo pergi." Mai menjentikkan pergelangan tangannya ke arahnya seperti seseorang akan 
mengusir seekor anjing liar. "Mungkin aku harus menyambutnya karena aku ada di sini." 
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"..." Mai menatapnya dengan serius dan dia tidak bisa melakukan apa-apa selain 
mengangkat tangannya untuk menyerah. "Kita akan melanjutkan kencan kita ketika sudah 
selesai, jadi tunggu sebentar." 

"Kay." 

Dia berjalan di sepanjang tepi air dan duduk di sepotong kayu apung. Sosok yang jauh 
secara bertahap tumbuh lebih besar dan Sakuta bisa melihatnya dengan jelas. 

Dia adalah kecantikan yang tampak kuat yang mirip dengan Mai. Sebenarnya, Mai akan 
mirip dengan ibunya, tapi ... 

Dia ramping, tinggi dan masih tampak muda. Paling tidak, dia tampaknya belum cukup 
umur untuk memiliki seorang putri di tahun ketiga sekolah menengahnya. Melihatnya 
secara langsung, Sakuta ingat desas-desus bahwa dia melahirkan Mai ketika dia berumur 
dua puluh. 

Jika itu benar, dia akan berusia tiga puluhan. Dia tidak terlihat berbeda dari wanita yang 
lebih tua, tetapi dia tidak memiliki aura 'ibu', dan jasnya yang cerah semakin memperkuat 
kesan itu. 

Ibu Mai mendekati selangkah demi selangkah, dan berjarak sekitar selusin langkah darinya. 

Dia melihat Mai mengatakan sesuatu, mungkin sesuatu seperti 'sudah lama', suara ombak 
membanjiri kata-kata dan dia tidak bisa mendengarnya. Ibunya sedikit melambat, dan 
tidak berhenti, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan membalas. 

Mai mengatakan sesuatu yang lain, mencondongkan tubuh ke depan dan berbicara dengan 
putus asa. 

"..." 

Ketika dia berpikir bahwa ada hal-hal aneh, dia perhatikan, tatapan ibunya tidak berhenti, 
itu mengayun ke kiri dan ke kanan, memandang ke Sakuta hampir seperti dia sedang 
mencari yang memanggilnya. 

Dan bahkan ketika dia tepat di depan Mai, dia tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. 

"...Tidak mungkin." 

Dia punya firasat buruk. Ketika Sakuta berteriak secara mental agar dia berhenti ... ibunya 
melewati Mai. 

Hampir seolah-olah dia tidak bisa melihatnya ... 

Seolah dia tidak bisa mendengar gadis memanggil ibunya ... 
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Dia terlalu mudah melewatinya. 

Dia langsung bisa melihat bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara dua wanita yang 
terasing itu. Jantungnya menegang. Dia merasa kaget, dan rasa takut mengalir melalui 
tubuhnya. 

Mai bergegas ke depan di depan ibunya, memberi isyarat dan memohon. 

"Tidak bisakah kau melihatku?" 

Suaranya terbawa ke Sakuta. 

Tapi ibunya sekali lagi melewatinya, dan lengan Mai jatuh dengan longgar. Pada saat itu, 
Sakuta bergerak, berjalan lurus menuju Mai, semakin dekat dengan ibunya. 

Ketika dia berada dalam jarak sekitar sepuluh meter, ibunya memperhatikan 
pendekatannya, dan ketika dia mencapai lima meter, dia berbicara dengan jengkel 
padanya, mencari konfirmasi. 

"Apakah kamu?" Dia mirip dengan Mai dalam hal itu, dan Sakuta terkejut. "Kenapa kamu 
memanggilku di sini? Kamu siapa? Aku pernah melihatmu sebelumnya tapi kita tidak kenal, 
kan? " 

Dia bertanya berturut-turut. 

"Aku Azusagawa Sakuta. Seorang siswa sekolah menengah. Dari sana. " 

Dia menunjuk ke arah SMA Minegahara, lebih jauh ke Rute Nasional 134. 

"Aku mengerti. Jadi, apa yang kamu inginkan denganku, Azusagawa Sakuta-san? Aku 
sibuk." 

"Ah, bukan aku yang menginginkan sesuatu denganmu." 

Dia bisa merasakan tatapan Mai dari belakang ibunya. 

Dia tampak khawatir dan melakukan beberapa upaya, tetapi dia akhirnya mengangguk 
perlahan. Mai mungkin berpikir bahwa ini mungkin terjadi, dan membawa Sakuta ke sini 
sebagai persiapan untuk kasus terburuk. Menggunakan tanggal sebagai umpan ... 

"Siapa yang melakukannya?" 

Dia pikir itu pertanyaan aneh. 

"Ini Mai-san, kamu tahu kan?" 

Karena emailnya, ibunya datang ke sini. Meskipun dia tidak bisa melihat Mai saat ini, itu 
seharusnya tidak mengubah kenyataan itu. 
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"..." 

Ibu Mai menaksirnya dengan mantap. 

"Bisakah kamu memberitahuku sekali lagi, siapa yang memanggilku ke sini?" 

 

"Mai-san melakukannya." 

"Apakah dia?" 

"Iya." 

Ibunya menundukkan rambutnya saat berkibar ditiup angin, dan kemudian berbicara. 

"Siapa itu." 

"!?" 

Mata Mai terbuka lebar karena terkejut. Dia bisa melihat matanya gemetar ganas. Itu wajar, 
ibunya baru saja bertanya siapa dia. 

"Putri Kamu!" 

Sakuta menjawab dengan emosional. Mereka mungkin telah berpisah, tetapi reaksi ibunya 
terlalu kejam. 

"Aku tidak punya anak perempuan bernama Mai, berhenti bercanda." 

"Siapa di antara kita yang bercanda !?" 

Berbeda dengan emosi Sakuta yang berapi-api, emosi ibunya hanya mendingin. 

"Apa ini? Apakah itu karena Kamu ingin menjadi bagian dari agensiku ? " 

"Mengapa harus aku ? Apa ... " Begitu dia menatap matanya lagi, Sakuta terdiam. Dia 
memperhatikan matanya menatapnya dengan kasihan ... pertanyaannya sebelumnya 
adalah asli, dia tidak tahu siapa 'Sakurajima Mai; adalah ... Itulah sebabnya dia mengatakan 
kata-kata itu ... 

Mata ibunya tidak menunjukkan sedikit tipu daya. 

"Itu benar, pesannya! Mai-san mengirim pesan bahwa dia akan menemuimu di sini hari ini, 
kan? " 

"Jika Aku tunjukkan itu, akankah Kamu menghentikan lelucon yang tidak bisa dipahami 
ini?" 
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Ibu Mai mengeluarkan smartphone-nya dari tas tangannya, dan membalikkan layar ke 
Sakuta. 

"...Apa?" 

Itu datang dari Mai, yang melihat layar dari sebelahnya. Tentu saja, ibunya tidak bisa 
melihat Mai, atau mendengarnya. 

Isi pesannya sama dengan yang ditunjukkan Mai sebelumnya. 

Pada tanggal 25 Mei (Minggu), datanglah ke pantai Shichirigahama pada jam 5 sore. 

'Mai' ditulis di bidang 'dari', tidak ada yang aneh tentangnya, namun untuk beberapa 
alasan. 

"Pengirimnya tidak diketahui, tapi aku berusaha memasukkannya ke dalam buku harianku, 
dan bahkan meluangkan waktu untuk ini ... ada apa?" 

Sakuta adalah orang yang ingin menanyakan itu. 'Mai' jelas tertulis di sana, namun ibunya 
tidak bisa melihat karakter itu. 

Apa yang bisa dia katakan dari diskusi ini adalah bahwa setidaknya ketika pesan itu dikirim 
tiga hari yang lalu, dia tahu bahwa pengirimnya adalah putrinya, Mai. Itulah sebabnya dia 
meluangkan waktu untuk membuat kesempatan untuk datang ke sini. 

Tetapi pada suatu titik, ketika hari semakin dekat, ibu Mai telah melupakannya. Bukan 
hanya dia tidak bisa melihatnya, tidak bisa mendengarnya ... dia benar-benar 
melupakannya. Dia tidak bisa mempercayainya, tetapi perilaku ibunya tidak meninggalkan 
penjelasan lain. 

"Akankah sesuatu yang begitu konyol terjadi?" Dia tanpa sadar mengatakannya dengan 
kata-kata. Dan bahkan mendengarnya membuatnya gemetar, dan suaranya menjadi kering. 
"Mungkinkah hal konyol seperti itu terjadi?" 

Dia mengatakan dua kali kepada ibunya. 

"Itu promosi penjualan yang menarik, tetapi terlalu absurd. Pelajari masyarakat lebih 
banyak dan coba lagi. " 

Ibu Mai membalikkan badannya dan berjalan kembali ke tempatnya semula. 

"Kamu adalah ibunya!" 

"..." 

Dia tidak berbalik, dan bahkan tidak berhenti. 
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"Bagaimana kamu bisa melupakan putrimu !?" 

"...Cukup." 

Itu adalah suara tenang Mai. 

"Mengapa!?" 

"Cukup..." 

"Kita belum selesai berbicara!" 

Sakuta menaruh semua emosinya ke dalam teriakannya di punggungnya. 

"...Tolong hentikan." 

Suaranya yang nyaris menangis membekukan seluruh tubuhnya. Dia memperhatikan 
bahwa dia lebih menyakiti Mai, dan tetap diam. 

"Maafkan Aku." 

"..." 

"Aku benar-benar minta maaf." 

"... Mhmm, tidak apa-apa." 

"..." 

Apa yang sebenarnya terjadi pada Mai? 

Sakuta berpikir bahwa dia menjadi tidak terlihat dan tidak terdengar pada saat itu. Mai 
sendiri juga berpikir begitu. Datang ke sini telah membuat mereka menghadapi kenyataan 
bahwa mereka mungkin telah membuat kesalahpahaman besar. 

Sakuta dan Mai mungkin tidak tahu apa-apa. Dia tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar ... 
dan bahkan keberadaannya sendiri telah sepenuhnya lenyap dari ingatan ibunya. 

"..." 

Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. 

"Sakuta." 

Mata Mai berenang dengan cemas. Melihat itu, Sakuta menyadari bahwa Mai memiliki 
keraguan yang sama. 

Bukan hanya ibunya, dia bahkan mungkin lenyap dari ingatan orang lain. 
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Dia tidak tahu kapan itu akan terjadi, tetapi itu mungkin terjadi ketika dia tidak terlihat. 
Atau mungkin juga tidak. 

Tetapi jika dia benar-benar menghilang dari ingatan orang-orang ... 

Tidak perlu banyak waktu untuk keraguan itu menjadi keyakinan. 

4 

Sakuta dan Mai telah menapaki jalan yang mereka gunakan untuk pulang pergi ke Stasiun 
Shichirigahama dan dengan cepat naik kereta pulang. Mereka belum benar-benar 
membahasnya, tetapi mereka secara alami menuju ke jalan pulang. 

Di perjalanan, Sakuta berbicara dengan turis, dan dengan penduduk setempat. Tentu saja, 
itu untuk bertanya kepada mereka tentang 'Sakurajima Mai'. Dia bertanya pada sekitar 
sepuluh orang, dan mereka semua mengatakan hal yang sama. 

"Aku tidak tahu tentangnya." 

Tidak ada satu orang pun yang mengatakan mereka mengenalnya. Dan tidak ada dari 
mereka yang bisa melihatnya. 

Meski begitu, Sakuta berharap jauh di lubuk hati, berharap dia kebetulan berbicara dengan 
orang-orang yang tidak mengenalnya. Tapi harapan kecil ini segera padam. 

Begitu mereka tiba di Stasiun Fujisawa, Sakuta menggunakan telepon umum untuk 
memanggil penyiar, Nanjou Fumika. Dia benar menyimpan kartu namanya di dompetnya. 

"Halo." 

Suara yang agak formal menjawab telepon. 

"Ini Azusagawa Sakuta." 

"Ya ampun," Suaranya tiba-tiba cerah, dan nadanya naik. "Untuk mengira aku akan 
mendapat telepon penuh kasih darimu, ini pasti hari yang istimewa." 

"Tidak ada ons cinta di sini." 

"Apakah kamu tidak suka hubungan panas terik dengan wanita yang lebih tua? Aku senang 
bermain dengan api. " 

"Itu kesalahan er wanita tua ." 

"Jadi, apa itu." 
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Rupanya, Fumika membiasakan diri untuk tidak mendengarkan hal-hal yang membuatnya 
tidak nyaman, ketika dia mengganti topik pembicaraan. 

"Ini tentang Sakurajima Mai." 

"Apa ini tiba-tiba?" Oh, pikir Sakuta, itu adalah respons. Namun, harapannya hancur oleh 
kelanjutannya. "Siapa itu?" 

"..." 

"Halo?" 

"Kamu tidak kenal seseorang bernama Sakurajima Mai?" 

Dia bertanya lagi. 

"Aku tidak, siapa mereka?" 

"Lalu ... tentang gambar itu?" 

Gambar bekas luka di dadanya. Setidaknya dia masih harus memilikinya, dan telah berjanji 
pada Mai untuk tidak menerbitkannya. Dengan imbalan eksklusif pada kembalinya Mai ke 
bisnis pertunjukan ... 

"Aku berjanji tidak akan mempublikasikan itu, kan? Aku ingat, Aku tidak akan 
melakukannya. " 

"Siapa yang kamu janjikan?" 

"Kamu jelas, Sakuta-kun. Apa yang salah? ...Apakah kamu baik-baik saja?" 

Dia tampak setengah tertarik, dan setengah khawatir dengan kondisi Sakuta. Sakuta 
berpikir dia harus menghentikan pembicaraan di sana, sebelum dia membuat masalah 
pada dirinya sendiri. 

"Aku baik-baik saja. Maaf, Aku khawatir tentang gambar itu dan hanya mengatakan sesuatu 
yang agak aneh. " 

"Sangat tidak percaya ~" 

"Aku minta maaf karena mengganggumu saat kamu sibuk. Permisi." 

Sementara dia bisa tetap tenang, Sakuta menutup telepon. 

Dia meletakkan gagang telepon kembali, tangannya aneh berat. 
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Dia perlahan berbalik ke tempat Mai menunggu, dan menggelengkan kepalanya. Dia 
mungkin tidak berharap banyak untuk memulai, tidak menunjukkan apa pun di wajahnya 
dan hanya mengatakan. 

"Aku melihat." Dia kemudian melanjutkan dengan "Terima kasih untuk hari ini, sampai 
jumpa," sebelum berbalik. Tidak ada keraguan, tidak ada keraguan, Mai berjalan lurus di 
sepanjang jalan pulang. 

Berjalan pergi dengan gaya berjalannya yang menyendiri. 

Dada Sakuta terasa sakit saat dia melihatnya pergi. Dia didorong oleh kegelisahan, bahwa 
jika dia membiarkannya pergi, dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Dan kemudian, 
tubuhnya bergerak tanpa inputnya. 

"Mai-san, tunggu." Dia bergegas mengejarnya dan meraih pergelangan tangannya. 
Meskipun dia berhenti, Mai tidak berbalik, hanya melihat ke depan. "Ayo pergi." 

"..." Mai sedikit mengangkat wajahnya. "Pergi ke mana?" 

"Mungkin masih ada seseorang di suatu tempat yang mengingatmu." 

"Sudah semua orang sudah jelas, tetapi kamu telah melupakanku." 

Mai tertawa datar. 

"..." Dia tidak menyangkalnya. Dia tidak bisa. Dia tidak bisa memikirkan hal lain dalam 
situasi ini. Dan Mai sendiri berpikiran sama, itu sebabnya dia mengatakan itu. Tapi tetap 
saja, dia ingin percaya. Untuk percaya bahwa jika mereka pergi ke kota yang jauh, 
seseorang akan tahu Mai, dapat melihatnya dan menunjuk padanya mengatakan, 
"Bukankah itu Sakurajima Mai?" Dia masih ingin percaya itu. "Ayo kita periksa." 

"Apa yang akan dilakukan pengecekan? Apa yang akan tahu bahwa tidak ada orang lain 
yang bisa melihatku, yang tidak ada orang lain yang dapat mengingatku ? " 

"Setidaknya, aku akan bisa bersamamu sementara kita melakukannya." 

"!?" 

Tentu saja dia akan gelisah. Dia tidak mungkin, dia akan terbebani olehnya. Dia tidak akan 
tahu apa yang terjadi, dia tidak tahu mengapa itu terjadi, atau apa yang akan terjadi besok. 
Tentu saja dia akan takut jika dia kembali seperti itu ke rumahnya yang sepi. 

Dan sebagai buktinya, bahunya sedikit gemetar saat dia mengarahkan pandangan ke 
bawah. 

"Atau setidaknya, aku ingin bersamamu, Mai-san." 
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"... Kamu kurang ajar." 

"Lagipula kita berkencan." 

"Kamu sangat nakal, meskipun kamu lebih muda." 

"Maafkan Aku." 

"Tanganku sakit, lepaskan." 

Dia memperhatikan dia mencengkeram tangannya dengan erat, dan dengan cepat 
membukanya. 

"Maafkan Aku." 

"Aku tidak akan memaafkanmu hanya dengan permintaan maaf." 

"Maafkan Aku." 

Pertukaran kata-kata pendek mereka terputus di sana. 

Dan kemudian, setelah satu menit hening. 

"...Baik." 

Bisik Mai. 

"Hmm?" 

"Jika kamu mengatakan kamu belum ingin mengirimku pulang, aku akan melanjutkan 
kencan kita." 

Mai mendongak dan menggoda hidung Sakuta. Pada titik tertentu, guncangannya telah 
berhenti. 
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Volume 1 Chapter 4 Revisi - Kenangan 
Kami 
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Mereka menghabiskan hampir satu jam di kereta keluar dari Stasiun Fujisawa di jalur 
Tokaido, melakukan perjalanan sekitar lima puluh kilometer barat. Kereta perak dengan 
garis-garis oranye dan hijau di sepanjang sisinya telah terbang melalui prefektur Kanagawa 
dan tiba di Atami, di prefektur Shizuoka, yang terkenal dengan mata air panasnya. 

Waktu menunjukkan pukul tujuh malam. 

Terlepas dari jamnya, ada sesuatu yang perlu mereka ketahui. Apa yang terjadi dengan Mai 
... 

Dan apakah ada orang yang melihatnya bisa mengingatnya. 

Mereka perlu tahu pada skala apa kejadian Sindrom Pubertas yang mempengaruhi Mai 
akan membuatnya menderita. 

Mereka setidaknya turun di Stasiun Chigasaki dan Stasiun Odawara, tetapi tidak ada yang 
bisa melihatnya. Ketika Sakuta bertanya kepada orang-orang, dia hanya menerima reaksi 
seperti 'Hah?', 'Aku tidak kenal mereka.', Dan 'Aku tidak punya anak hari ini.'. Begitu 
mereka tiba di Stasiun Atami, dia langsung bertanya kepada orang-orang, tetapi tidak ada 
perubahan untuk menjadi lebih baik ... Semua orang benar-benar telah melupakan 
Sakurajima Mai, atau setidaknya bertindak seolah-olah mereka tidak pernah mengenalnya. 

Mai menyaksikan semua ini tanpa ekspresi. Dia menelan kejutan, kesedihan atau 
ketakutan, tanpa gangguan di wajahnya. Seperti danau yang tenang. 

Sakuta mendongak dari tempatnya berdiri di peron pada tanda-tanda listrik dengan waktu 
keberangkatan kereta. Untuk kereta mereka berikutnya, bahkan jika mereka melanjutkan 
jalur Tokaido, mereka harus pindah karena kereta yang mereka tumpangi berakhir di 
stasiun ini. 

Dia menemukan kereta yang akan tiba jam tujuh lewat tujuh menit menuju Shimada. Dia 
tidak tahu apa prefektur atau keberadaan stasiun itu, tapi ... memeriksa peta rute 
menunjukkan bahwa itu jauh lebih ke barat daripada Shizuoka, dan itu sudah cukup. 

Itu akan berangkat dalam enam menit jadi, sementara dia tidak punya banyak, dia punya 
waktu. 

"Aku akan menelepon saudara perempuanku." Dengan kata-kata itu pada Mai, dia bergegas 
ke telepon umum di sebelah toko. Dia menggunakan beberapa receh dan mengangkat 
gagang telepon sebelum memutar nomor, mengaturnya berdering. Setelah beberapa saat, 
itu beralih ke mesin penjawab mereka. "Kaede, ini aku." 

Kaede tidak akan pernah menjawab panggilan telepon dari orang lain, jadi panggilan akan 
selalu dimulai dengan mesin penjawab seperti ini. 

"Halo, ini Kaede." 
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"Bagus, kau sudah bangun." 

"Baru tujuh." Bahkan tanpa melihat wajahnya, dia bisa membayangkan cemberutnya. "Apa 
yang salah?" 

"Maaf, aku tidak pulang hari ini." 

"Eh?" 

"Aku punya sesuatu yang harus kukunjungi." 

"A-apa 'sesuatu' itu?" 

"Ini ..." untuk sesaat dia kehilangan kata-kata, tetapi Sakuta segera menyadari bahwa dia 
harus bertanya kepada Kaede juga dan berbicara di telepon. "Kaede, apakah kamu ingat 
gadis yang datang ke rumah kita, Sakurajima Mai?" 

"Aku tidak tahu ada yang menyebut itu." 

Dia menjawab, terlalu mudah. 

"..." 

Dia tidak bisa menjawab dengan segera dan dengan ringan mengunyah bibirnya, 
menunggu untuk tenang. 

"Siapa mereka?" 

Kaede menggerutu cemburu. Sakuta mendengarnya dari kejauhan. Sangat sulit untuk 
memiliki realitas yang didorong di hadapannya oleh seseorang yang dia kenal baik seperti 
ini. Itu sama seperti ketika dia berbicara dengan Nanjou Fumika, jauh lebih sulit daripada 
diberitahu oleh seseorang yang dia tidak kenal dan belum pernah melihatnya. 

"Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu. Beruang dengan mie cangkir dari lemari untuk malam 
ini, Kamu dapat memiliki mana yang Kamu suka. Pastikan Kamu memberi makan Nasuno 
juga. Sikat gigi Kamu sebelum tidur. Aku akan menelepon lagi. Malam." 

"Ah, eh? Onii Chan!" 

Di tengah-tengah teriakan Kaede, telepon terputus dengan derap koin sepuluh yen. 

Dia pergi ke kereta. 

"Ayo pergi, Mai-san." 

"Ayo." 

Sakuta dan Mai menaiki kereta terikat Shimada dari platform dua. 
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Kereta meninggalkan Atami di sepanjang pantai Pasifik, menuju lebih jauh ke barat. Mereka 
mentransfer kereta di sepanjang jalan di Stasiun Shimada dan Stasiun Toyohashi. Mereka 
meninggalkan prefektur Shizuoka menuju prefektur Aichi dan menuju dari prefektur Aichi 
menuju prefektur Gifu, menempuh jarak ratusan kilometer. 

Sementara mereka melakukannya, Sakuta bertanya kepada orang-orang dari tempat-
tempat yang tidak dia ketahui tentang Mai, tetapi tentu saja tidak ada satu pun yang 
mengenalnya, tidak ada satu pun yang bisa melihatnya. 

Mereka berdua sekarang goyang dengan kereta api menuju Ogaki. Itu mungkin sejauh 
mereka akan mengkonfirmasi keadaan di sekitar Mai. Sekitar waktu mereka tiba, 
tanggalnya berubah. Dengan setiap stasiun yang mereka lewati, jumlah penumpang 
berkurang. 

Ketika jumlah orang di sekitar berkurang, derit roda dan rel dan goncangan yang 
disebabkan oleh bergabung dalam rel secara bertahap mulai terdengar seperti lagu 
pengantar tidur. 

Ketika satu set kursi stan yang berlawanan dibuka, Sakuta dan Mai duduk di sana 
berdampingan. 

"Di prefektur Gifu, kota ini memiliki banyak orang setelah kota Gifu." 

Tiba-tiba Mai berbicara sambil melihat ke smartphone-nya. 

"Apa yang sedang Kamu bicarakan?" 

Hampir tidak ada orang di gerbong yang sama. Ada beberapa orang duduk di kursi yang 
jauh, jadi tidak ada banyak perbedaan suasana hati dibandingkan dengan mereka 
sendirian. 

"Tentang Ogaki." 

"Ah." 

Berkat itu, suara tenang mereka jelas terdengar satu sama lain. 

"Juga, dikatakan memiliki banyak air bawah tanah." 

"Aku akan memberikan sambutan hangat ke suatu tempat dengan air bersih." 

"..." 

"..." 

Mereka berdua terdiam dan kebisingan kereta memenuhi ruang. Tentu saja lingkungan di 
luar kereta berwarna hitam pekat, jadi tidak ada kesenangan memandang ke luar jendela. 
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Meski begitu, Mai menyandarkan siku di atas meja di bawah jendela dan menatap tanah 
yang asing. 

Dia berpikir tentang sepuluh menit berlalu tanpa mereka mengatakan apa pun. 

"Hei, Sakuta." 

"Apa itu?" 

"Dapatkah kau melihatku?" 

Refleksi mata Mai di kaca memegang profil wajah Sakuta di mata mereka. 

"Aku bisa melihatmu." 

"Bisakah, bisakah kau mendengarku?" 

"Keras dan jelas." 

"Apakah kamu ingat Aku?" 

"Sakurajima Mai, siswa kelas tiga di SMA Minegahara di prefektur Kanagawa. Kamu 
memulai debutnya di dunia show-biz pada usia muda dan, yah, Kamu memiliki beberapa 
peran. " 

"Untuk apa 'beberapa' itu?" 

"Itu mungkin karena kamu menghabiskan begitu banyak waktu di dunia show-biz sejak 
kamu masih kecil, kepribadianmu bengkok dan kamu tidak jujur." 

"Bagaimana?" 

"Dengan menyembunyikannya, meskipun kamu gugup." 

Kata Sakuta dan dengan berani memegang tangan Mai. Alisnya terangkat karena terkejut 
dan tatapannya jatuh kepadanya memegang tangannya. 

"Aku tidak bilang kamu bisa memegang tanganku." 

"Aku ingin." 

"..." 

"Aku pikir kamu bisa memberiku sedikit hadiah, kan?" 

"... Kurasa tidak ada pilihan." Mai mengembalikan pandangannya ke jendela, dan jari-
jarinya menyelinap di antara Sakuta. Genggam kekasih, itu menggelitiknya dan 
membuatnya menggigil. "Ini adalah acara khusus." 
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Profil Mai tampak sedikit malu ketika dia mengatakan itu dan, pada saat yang sama, dia 
tampak menikmati menonton kebingungan Sakuta. 

Akhirnya pengumuman datang bahwa perhentian berikutnya adalah ujung Ogaki. Sakuta 
dan Mai tidak melepaskan sampai mereka tiba. 

Ketika mereka turun di peron, tanggal telah lama berganti dan jam dua puluh satu pagi. 
Sakuta bertanya kepada petugas tentang Mai dan setelah jawabannya, "Tidak, aku tidak 
kenal dia," mereka pergi melalui gerbang tiket. 

Mereka akhirnya pergi melalui pintu masuk selatan dan kemudian berjalan hampir ke 
terminal bus sebelum mereka berhenti. Jika itu adalah sebuah stasiun yang tidak ada di 
sekitarnya, mereka akan khawatir tentang apa yang harus dilakukan, tetapi dengan stasiun 
ini di pusat kota bersama dengan semua bisnis mereka setidaknya harus dapat 
menemukan tempat tinggal untuk malam itu. 

Masalahnya adalah tempat tinggal. Jika Sakuta sendirian, dia bisa menggunakan kafe 
manga, tetapi dia tidak bisa membawa dirinya sendiri untuk membawa Mai ke kafe manga 
dan dia mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa dia ingin mandi, seolah itu peringatan 
baginya. Sakuta setuju dengan itu, angin laut di pantai Shichirigahama telah benar-benar 
menutupi mereka dengan garam dan dia ingin mencuci itu di kamar mandi. Dia agak 
lengket dan berpikir bahwa pakaiannya mungkin berbau garam. 

Mempertimbangkan berbagai pertimbangan, Sakuta memutuskan untuk mengandalkan 
hotel bisnis di depan stasiun sebagai tempat yang aman. Ketika dia bertanya apakah ada 
kamar gratis, resepsionis menatapnya dengan curiga, reaksi alami terhadap seorang siswa 
sekolah menengah yang hampir kosong mengatakan dia ingin tinggal. Apapun, mereka 
melewati check-in tanpa masalah. Untuk mencegah pertanyaan yang lebih aneh, dia 
membayar menginap semalam terlebih dahulu. 

Karena Mai tidak terlihat, tidak ada alasan untuk check-in. Sakuta berbalik untuk bertanya 
apakah dia baik-baik saja dengan berbagi kamar, tetapi tidak perlu karena Mai langsung 
menuju lift. Mereka naik lift ke lantai enam. 

Kamar mereka berada di ujung koridor, kamar 601. 

Sakuta memiringkan kepalanya ke samping dengan bingung bagaimana cara menggunakan 
kunci kartu, jadi Mai mengulurkan tangannya dan membuka pintu. 

"Kamu bisa menariknya begitu kamu memasukkannya." 

Sakuta mencobanya untuk latihan, tetapi kurangnya respon tidak berfungsi, tidak ada 
tanda pintu terbuka. Tapi seperti kata Mai, pintu terbuka dengan baik. Kamar itu single 
dengan satu tempat tidur, meja rias kecil yang meminta maaf, dan tempat duduk untuk itu. 
Itu juga memiliki TV sembilan belas inci dan kulkas kecil dan ketel. 
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Terus terang itu sempit, dan tempat tidur mengambil sekitar tujuh puluh persen dari 
ruangan. 

"Begitu kecil." 

"Itu sudah diduga." 

Mai menghempaskan diri ke ranjang, menyalakan TV menggunakan remote dan melepas 
sepatu botnya. Dia melewati semua saluran sebelum segera mematikannya. Dia 
menjatuhkan diri kembali ke tempat tidur dari posisi duduknya. Tentu saja, dia mungkin 
lelah juga. Mereka tidak melakukan apa-apa selain bepergian, tetapi perjalanan itu juga 
telah membuat Sakuta kelelahan dan rasa lelah yang melambat menyelimuti seluruh 
tubuhnya. 

"Aku mandi." 

Mai bangkit tiba-tiba. 

"Silakan, silakan." 

"Jangan mengintip." 

"Tidak apa-apa, suaranya saja cukup untuk memberi makan aku selama sehari." 

"..." 

Mai tanpa berkata-kata menunjuk ke pintu, menyuruhnya keluar. 

"Aku akan berpikir bahwa menyiksa seorang anak laki-laki yang lebih muda dengan suara 
pancuran di sini akan sama dengan rasa seorang wanita dewasa yang tenang." 

"A-aku tahu itu, tentu saja." Mai mengendus seakan itu selalu rencananya. "Sebagai 
gantinya, jangan lakukan hal aneh sendiri, oke?" 

"Ada yang aneh?" 

Dia pura-pura tidak mengerti apa yang dimaksud wanita itu. 

"Hal-hal aneh adalah hal aneh. Idiot, aku tidak peduli! " 

Mai memalingkan kepalanya dan pergi ke kamar mandi, membanting pintu di belakangnya 
dan dengan keras menguncinya. 

"Itu sangat lucu ..." 

Akhirnya, suara kamar mandi memenuhi ruangan. Sambil mendengarkannya, Sakuta 
memeriksa telepon rumah di ruangan itu. Sepertinya itu bisa membuat panggilan eksternal 
juga. 
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Dia mengambil handset dan memutar nomor yang dia hafal dari teman-teman baiknya. 

Dering ketiga terputus di tengah jalan, dan dia mendengar jawaban suara yang akrab. 

"Menurutmu jam berapa ini?" 

Apakah kata-kata mengantuk pertama dari Yuuma. 

"Satu lewat enam belas menit." 

Sakuta segera menjawab dengan waktu di jam samping tempat tidur. 

"Aku tahu itu." 

 

"Apakah kamu tidur?" 

"Aku tertidur lelap, lelah karena aktivitas klub dan bekerja." 

"Ini darurat, bantu aku." 

"Apa yang kamu butuhkan?" 

"Pertama, aku perlu bertanya, apakah kamu ingat Sakurajima-senpai?" 

Dia merasa itu tidak ada gunanya. Hari ini dia telah bertanya kepada lusinan ... bahkan 
mungkin ratusan orang tentang Mai, dan tidak sekali pun dia mendengar jawaban yang 
diinginkannya. 

"Hah? Tentu saja Aku lakukan. " 

"Benar, kamu tidak." 

Dia menjawab secara refleks. 

"Tidak, aku tahu." 

Suara Yuuma masih setengah tertidur dan dia menggelengkan kepalanya. 

Apa yang baru saja dikatakan Yuuma? 

"Kunimi!" 

"Woah, jangan terlalu keras." 

"Kamu tahu Sakurajima-senpai? Sakurajima Mai-senpai. " 
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"Jelas Aku lakukan." Dia tidak mengerti mengapa, tidak sedikitpun, tetapi yang 
mengejutkan, Sakuta telah menemukan setidaknya satu orang. Kegembiraan, kejutan, dan 
kebingungan itu membuat jantungnya berdebar sangat kencang hingga sakit. "Apakah itu? 
Aku akan tidur." 

"Tunggu. Beri tahu Aku nomor Futaba. " 

"Eh, tentu." Sepertinya dia sudah bangun sedikit, dan Yuuma menggerutu nomor itu 
melalui keluhan sementara Sakuta menuliskannya di kertas memo di atas meja. "Apakah 
kamu akan memanggilnya sekarang?" 

"Itulah mengapa Aku bertanya." 

"Dia akan marah dan memberitahumu bahwa kau tidak punya akal sehat." 

"Yakinlah, aku juga memikirkan itu." 

"Tentu, Aku yakin. Perlakukan Aku makan siang setidaknya, Futaba juga. " 

"Mengerti, malam." 

"Ya, malam ..." 

Dia menutup telepon dan kemudian menelepon Rio, segera terhubung dan dia menyebut 
dirinya dengan "Ini Azusagawa." 

"Jam berapa kamu menyebut ini?" 

Suara Rio tidak senang, dan sangat jernih. Mungkin dia masih terjaga. 

"Satu sembilan belas." 

"Jam itu lambat dua puluh satu menit." 

"Ah, benarkah?" Itu adalah hotel bisnis, jadi dia berharap mereka akan memperbaikinya. 
"Apakah sekarang waktu yang tepat? Baik, apakah atau tidak, Aku ingin berbicara dengan 
Kamu. " 

"Aku melihat kamu telah melompat kaki pertama ke hal mengganggu lainnya." 

"Aku tidak akan benar-benar mengatakan itu 'menyusahkan'." 

"Mandi yang bisa kudengar di belakangmu adalah Sakurajima-senpai, kan?" 

"... Kamu mengerti." 

Bahkan ketika dia terkejut dengan wawasannya yang terlalu tajam, Sakuta merasa sangat 
gelisah. 
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"Adikmu yang imut tidak akan mandi pada malam seperti ini. Selain itu, Aku tahu Kamu 
tidak menelepon dari rumah Kamu hanya dari layar pemanggil. " 

Sementara dia mendengarkan logika Rio, Sakuta menyadari alasan di balik kegelisahannya. 

"Futaba, kamu juga ingat Sakurajima-senpai, kan? Kamu kenal dia? " 

Kata-kata yang mencari konfirmasi menyembur keluar. 

"Tentu saja aku kenal seseorang yang sangat terkenal. Apakah kamu idiot, Sakuta? " 

"Itu karena itu yang terjadi sehingga aku meneleponmu di malam bego begini." 

Rio bersenandung. 

"Baik. Aku akan mendengarkan kisah idiotmu untukmu, Azusagawa, idiot. " 

Sakuta membutuhkan waktu sekitar dua puluh menit untuk menjelaskan apa yang terjadi 
dengan Mai ke Rio. Dia mengabaikan tebakannya, hanya mengatakan apa yang telah 
dilihatnya. Rio sesekali menyela untuk konfirmasi, tetapi mendengarkan dengan penuh 
perhatian untuk seluruh percakapan. 

"... Dan itu ukurannya." 

Rio terdiam beberapa saat setelah selesai, sebelum akhirnya berkata: 

"Aku mengerti," dan kemudian, setelah menghela nafas pertimbangan dilanjutkan dengan 
"Aku terkejut hubunganmu telah berkembang sejauh ini." 

"Oi, apakah kamu mendengarkan sesuatu yang Aku katakan?" 

"Aku tidak ingin mendengar tentang percintaanmu." 

"Aku tidak ingat memanggilmu untuk membicarakan itu." 

"Kau baru saja terdengar mesra, terutama menelepon begitu terlambat." 

"Aku tidak mesra." 

"Membual kalau begitu?" 

"Itu konyol." 

"Kamu mengatakan itu, tapi itu benar-benar terlalu mengejutkan." 

Rio berbicara dengan nada suara yang menunjukkan betapa susahnya dia menemukannya. 
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"Yah, kurasa begitu ... jika kamu mengawasinya dengan fakta bahwa Sakurajima Mai dan 
aku bersama, tidak ada yang aneh tentang orang-orang yang tidak bisa melihatnya, atau 
bahkan dia menghilang dari ingatan mereka." Dia berkata "Ah, itu benar." 

"...kurang ajar kau." 

Dia mengatakan itu sebagai lelucon, tetapi Rio segera setuju. 

"Kami memang pernah membicarakan hal ini sebelumnya, dan aku menyangkal 
keberadaan Sindrom Remaja." 

"Aku tahu, kamu bilang itu tidak masuk akal, kan?" 

"Baik." 

Meski begitu, alasan dia tidak mencapnya sebagai pembual adalah karena dia menunjukkan 
luka pada Kaede, dan bekas luka di dadanya. Pada saat itu dia berkata, "Itu tidak masuk 
akal, tetapi percaya apa yang kamu katakan konsisten secara keseluruhan." 

Tentu saja, Sakuta tidak mengucapkan satu kebohongan. Dia meninggalkan kampung 
halamannya dan datang ke TKP Minegahara terjalin dengan Sindrom Remaja Pubertas 
Kaede. Jika tidak, dia mungkin akan pergi ke sekolah di dekat rumahnya, tidak bertemu 
Makinohara Shouko, dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengetahui tentang 
SMA Minegahara. 

"Jadi, apa yang kamu harapkan dari Aku?" Dia bertanya. 

"Aku ingin kau memikirkan mengapa ini bisa terjadi, dan menemukan sesuatu untuk 
memperbaikinya." 

"Kamu tidak masuk akal, Azusagawa." 

"Aku panik, jadi aku menjadi tidak masuk akal." 

"..." Ada keheningan dari ujung Rio. 

"Hah? Futaba? Kau disana?" 

"Kunimi mengatakan sesuatu sebelumnya." 

"Hah?" 

Kenapa dia membesarkan Yuuma di sini? 

"Itu bisa mengatakan 'terima kasih', 'maaf', dan 'tolong aku' adalah salah satu poin 
bagusmu." 

"Tidak ada orang selain kalian yang akan mengatakan itu." 
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Sakuta mendengus untuk menyembunyikan rasa malunya. 

"Mengerti, aku akan berpikir setidaknya, jangan berharap apa-apa." 

"Tidak, aku akan," katanya 

"Kamu tahu..." 

"Terima kasih, ini sangat membantu." 

Jujur, Sakuta juga gelisah. Masa depan benar-benar tidak pasti. Sejak kasus Kaede's 
Syndrome Pubertas, dia tidak tahu bagaimana cara melawan rasa takut itu dan dia masih 
belum. Itu membuatnya takut. 

Di masa depan, dia mungkin akhirnya tidak dapat melihat Mai, tidak dapat mendengar 
suaranya, melupakannya sepenuhnya. Itu membuatnya takut di atas segalanya. 

"Bagaimana dengan sekolah besok?" 

"Kami berada di Ogaki saat ini, jadi kami tidak akan berhasil besok pagi. Kenapa juga? " 

Dia tidak berpikir Rio akan bertanya tentang rencananya untuk besok tanpa arti. 

"Dari pertimbangan singkat, satu-satunya hal yang kamu, Kunimi dan aku miliki bersama 
adalah sekolah." 

"Aku melihat." 

"Jadi, kupikir penyebabnya mungkin di sekolah." 

"... Itu mungkin saja." 

Tiba-tiba, Sakuta ingat bahwa hari ini ... yah pada tanggal kemarin, apa yang terjadi dengan 
gadis SMA yang dia temui bersama gadis yang hilang ketika mereka bertemu lagi di mana 
kencannya dengan Mai seharusnya dimulai ... Koga Tomoe. Ketika mereka bertemu lagi di 
stasiun, Tomoe bisa melihat Mai, dan begitu pula teman-temannya. 

"Jadi membuang-buang waktu sejauh ini ...?" 

Sambil memikirkan itu, dia memberi tahu Rio tentang Tomoe dan teman-temannya. 

"Itu berakhir sebagai informasi yang membantu mengklarifikasi apa yang terjadi, jadi itu 
tidak sia-sia. Berkat itu kami bisa berpikir bahwa penyebabnya mungkin di SMA 
Minegahara. " 

"Benar ... kalau begitu bagus. Aku akan ke sekolah besok, meskipun mungkin sudah sekitar 
jam makan siang. Maaf soal waktu. " 
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"Kamu harus." 

Rio menutup telepon sambil menahan menguap dan Sakuta meletakkan telepon juga. Dia 
memperhatikan bahwa dia secara tidak sadar telah bangkit, dan merosot ke tempat tidur. 
Pada suatu titik, suara pancuran sudah berhenti, dan dia tidak menyadarinya karena dia 
berkonsentrasi pada panggilan dengan Rio. 

"Uwah, itu sia-sia." 

Ketika dia menyuarakan penyesalannya, pintu kamar mandi sedikit terbuka dan dari celah 
itu, Mai menjulurkan wajahnya dengan handuk yang membungkus rambutnya. Bahunya, 
yang nampak dengan cepat bersinar merah muda dari air panas, dan uap keluar dari 
dirinya. 

"Apa yang harus Aku lakukan tentang pakaian dalam?" 

"Hah?" 

"Mengenakan pakaian yang sama baik-baik saja, tapi aku tidak ingin kaus kaki atau pakaian 
dalam yang sama." 

"Haruskah aku mencucinya?" 

"Aku lebih baik mati." 

"Mereka milikmu, jadi aku tidak peduli jika mereka kotor." 

"I-mereka tidak kotor!" 

"Jika ada, itu akan meningkatkan nilai mereka." 

"Hentikan pikiran mesummu." 

Dia mengambil handuk di rambutnya dan melemparkannya ke arahnya. Itu mengenai 
wajahnya langsung, Sakuta lupa untuk menghindar karena dia terpikat oleh pemandangan 
rambut Mai yang sedikit basah. Namun, itu adalah keputusan yang tepat, karena aroma 
harum naik dari handuk, meskipun mungkin sampo itu. 

"Apakah kamu tidak memakainya sekarang, Mai-san?" 

"Aku punya handuk mandi." 

"Ohhh." 

"Jangan terangsang oleh imajinasi aneh." 

"Ini khayalan, jadi tidak apa-apa." 
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"Mengapa kamu begitu sesat?" 

"Tidak masuk akal untuk memberitahuku untuk tidak bersemangat ketika aku berada di 
hotel dengan senpai cantikku." 

"Apakah kamu mencoba mengatakan itu salahku?" 

"Aku pikir perkiraan yang moderat pasti akan mengatakan itu adalah kesalahan Kamu." 
Sakuta berdiri ketika dia berbicara dan memeriksa dompetnya. "Jika kamu baik-baik saja 
dengan pakaian dalam dari toko, aku akan membelinya. Aku ingin mengubah milik Aku 
juga? " 

"Apakah kamu yakin?" 

"Aku punya uang." 

Dia menunjukkan pittance di dompetnya ke Mai. Dia sudah menyetor gajinya sebelum 
mereka meninggalkan Fujisawa, jadi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan lima 
puluh ribu yen dari sebelumnya, tapi dia punya cukup uang untuk sepasang celana dalam 
lima ratus yen. 

"Bukan itu maksudku ... bukankah memalukan bagi anak laki-laki untuk membeli barang 
semacam itu?" 

"Hm? Ah, mungkin saja, tapi aku sudah terbiasa. " 

"Sudah terbiasa?" 

Mai memandangnya dengan bingung, seolah dia tidak mengerti apa yang dia maksud. 

"Membeli produk-produk kebersihan untuk adik perempuanku membuatnya mati rasa. 
Sekarang Aku bisa menikmati reaksi staf wanita. " 

Kaede menolak untuk meninggalkan rumah, jadi Sakuta membeli pakaian dan pakaian 
dalamnya juga. 

"Pelanggan yang merepotkan." 

"Aku pergi kalau begitu." 

"Tunggu, aku akan datang juga." 

Mai menarik kepalanya dan menutup pintu, menguncinya. Dia entah sangat hati-hati, atau 
tidak percaya padanya sedikit pun. 

"Kamu bisa serahkan saja padaku." 

"Aku merasa kamu akan memilih sesuatu yang berlebihan." 
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"Tapi aku akan pergi ke toko serba ada." 

Mereka hanya punya yang sederhana. 

"Selain itu, mengenakan pakaian dalam yang dipilih seorang anak laki-laki menjijikkan." 

Mungkin karena dia berpakaian di kamar mandi yang begitu kecil, kata-katanya diselingi 
dengan suara 'ngh', itu sangat erotis. Setelah beberapa saat, suara-suara dari kamar mandi 
berubah menjadi pengering rambut. 

Butuh lebih dari sepuluh menit menunggu pada akhirnya sebelum Mai akhirnya keluar. 

"Ayo pergi." 

"Baik." 

Sakuta dan Mai menghindari meja depan dan pergi melalui pintu belakang. Seorang siswa 
sekolah menengah yang keluar sendiri akan menarik perhatian dan tidak ada cara yang 
lebih baik untuk membuat tatapan mencurigakan yang telah dikirim pada abate check-in. 
Sebenarnya sangat membantu bahwa Mai tidak terlihat sekarang. Jika mereka pasangan, 
itu akan mengarah pada spekulasi yang lebih dan mungkin bahkan melibatkan polisi. Nah, 
jika dia terlihat mereka tidak akan sejauh ini ... 

Mereka melihat ke atas dan ke bawah jalan dan melihat cahaya tanda hijau di atas toko 
sekitar lima puluh meter dari stasiun. Tentu, mereka berdua berjalan ke arah itu. Setelah 
mereka berjalan di jalan setapak yang sepi untuk sementara waktu, Mai bergumam. 

"Agak aneh." 

Profil Mai tampak seperti dia menikmati dirinya sendiri ketika dia melihat jalan yang 
mengantuk sambil berjalan dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. 

"Hm?" 

"Berada di kota, aku tidak tahu seperti ini." 

Mai berjalan dengan klik tumitnya yang disengaja, seperti pawai seorang prajurit. 

"Apakah kamu tidak pergi ke banyak tempat untuk syuting?" 

"Aku tidak pergi ke suatu tempat, aku dibawa ke mereka." 

"Ah, aku tahu maksudmu." 
  
 Dia jauh lebih jauh dalam perjalanan keluarga. Dalam sebuah perjalanan di sekolah 
menengah ia telah lebih jauh dari ini ke Kyoto, dan di sekolah dasar ia pergi ke Nikko. Dia 
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telah pergi ke banyak tempat dalam perjalanan sekolah, tetapi dia tidak pernah merasa 
seperti dia pergi ke sana sendiri. Seperti kata Mai, dia telah dibawa ke sana. 

Jadi Sakuta mungkin menikmatinya seperti Mai, dia mungkin memiliki perasaan 
kegembiraan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, sejak dia naik kereta di 
sepanjang garis Tokaido. Dia tidak memilih tujuan, hanya memilih kereta yang pergi jauh 
untuk mencari seseorang yang bisa melihat Mai, seseorang yang bisa mengingatnya ... 

Dia datang ke sini sendiri, dan tentu saja tidak bisa mengembalikan dirinya sendiri. 
Ketegangan itu menyenangkan. 

Sakuta dan Mai sedang melakukan petualangan kecil, bahkan mengabaikan Sindrom 
Remaja, itu tidak biasa dan itu adalah pertama kalinya dia mendapatkan kesenangan 
semacam ini. 

"Aku berada di hotel di luar dari penembakan yang sebenarnya. Meskipun itu adalah kota 
yang tidak Aku kenal, semua orang mengenal Aku jadi Aku tidak ingin keluar. " 

"Apakah itu membanggakan?" 

"Kamu tahu itu tidak benar. Apakah Kamu hanya mencari perhatian? " 

Mata Mai tersenyum melihat menembusnya. 

"Tahu, ya." 

Mai tertawa melalui hidungnya dan memanggilnya manja karena upayanya 
menyembunyikan rasa malunya. 

"Tapi hal yang paling aneh adalah berjalan di sekitar kota yang tidak kuketahui dengan 
seorang anak laki-laki." 

"Kupikir aku juga tidak akan berkeliling kota yang jauh dengan Sakurajima Mai." 

"Ini suatu kehormatan." 

"Aku tidak akan pernah melupakannya." 

Sakuta menuliskannya dengan kata-kata dengan tujuan yang jelas. Tidak ada cara untuk 
menghindarinya, pada kenyataannya Mai menghilang dari ingatan orang. 

"..." 

Mai diam saja. Jadi Sakuta menekankannya lagi. 

"Aku pasti tidak akan lupa." 

"... Bagaimana jika kamu melakukannya?" 
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"Aku akan makan bopeng melalui hidungku." 

"Jangan bermain-main dengan makananmu." 

"Kaulah yang menyarankannya." 

Mai tidak mengatakan apa-apa lagi tentang itu, hanya tersenyum. 

"... Hei, Sakuta." 

"Ya?" 

"... Kamu benar-benar tidak mau?" 

"..." 

"Kamu benar-benar tidak akan lupa?" 

Dia berbicara kepada Sakuta dengan mata ragu-ragu, seolah menguji dia. 

"Gambar kamu dalam setelan kelinci membakar ke dalam pikiranku." 

Mai menghela nafas. 

"Kamu masih punya pakaian itu, kan?" 

Nada suaranya benar-benar memarahi. Itu kebenaran sehingga dia tidak keberatan, tapi ... 

"Tentu saja." 

"Kamu mungkin menggunakannya untuk hal-hal aneh." 

"Aku belum menggunakannya." 

"Ketika kita kembali, singkirkan itu." 

"Ehh." 

"Jangan 'ehh' aku." 

"Apakah kamu akan memakainya sekali lagi?" 

"Apa yang kamu tanyakan padaku dengan sangat serius?" 

Mai memandangnya dengan kaget. Meski begitu, dia tidak menyerah dan terus 
menatapnya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Sebagai terima kasih untuk hari ini juga ... hanya sekali lagi." Mendengar itu, dengan 
sedikit malu, dia menyerah. "Terima kasih." 

"Berurusan dengan dorongan anak muda bukanlah apa-apa." 

Mengkhianati kata-katanya, Mai membuang muka. Dia tidak bisa benar-benar tahu dalam 
gelap, tetapi dia mungkin memerah. 

"Yah, kita harus memilih pakaian dalam dulu." 

"Aku tidak akan membiarkanmu memilih mereka." 

Diskusi berlangsung seperti itu dan keduanya tiba di toko serba ada. 

Panggilan penyambut menyambut mereka ke toko. Tidak ada pelanggan lain di toko dan 
anggota staf lainnya memesan rak-rak manis. Kebutuhan yang mereka cari ada di rak dekat 
pintu masuk. Dia mengambil keranjang dan berdiri di depan mereka bersama Mai. 

Ada kaus kaki, kaus oblong, handuk, kaus kaki panjang, dan tentu saja, pakaian dalam dan 
camisole yang mereka cari. 

Dia tidak tahu karena dia tidak pernah benar-benar melihat ke dalam, tetapi mereka 
memiliki jangkauan yang lebih lengkap daripada yang dia pikirkan, masing-masing dilipat 
dalam wadah plastik untuk memudahkan mereka mengambilnya. Sejauh pakaian dalam 
wanita pergi, ada celana dalam dan kamisol, dan pilihan ukuran antara kecil dan menengah, 
dalam warna pink atau hitam. 

Tanpa ragu-ragu, Mai mengambil sepasang celana dalam hitam dan juga, kamisol hitam dan 
menjatuhkannya di keranjang sebelum menambahkan sepasang kaus kaki. 

"Pink pasti menyenangkan." 

"Bukannya aku akan menunjukkannya padamu, jadi itu tidak masalah." 

"Uwah, aku benar-benar ingin melihat." 

"Mengatakan hal-hal bodoh akan membuatmu bodoh." 

Mai pergi ke sudut minuman sambil menahan menguap. Keras kepala tidak akan mengubah 
apa pun, jadi Sakuta menempatkan sepasang petinju bersama dengan kaus dan sepasang 
kaus kaki di keranjang untuk dirinya sendiri dan kemudian mengikuti Mai. 

"Yah, hitam juga baik-baik saja." 

"Apakah kamu mengatakan sesuatu?" 

"Nggak." 
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Mereka kembali ke hotel dan, setelah berganti pakaian, mereka mengisi perut mereka 
dengan sandwich yang mereka beli. Mereka sudah makan di jalan tapi itu empat jam yang 
lalu, jadi mereka lapar. 

Begitu mereka selesai makan singkat, Sakuta mandi. Hal pertama yang dia katakan saat 
dilakukan adalah: "Kita harus pulang dulu besok pagi." 

Dia menunjukkan sedikit kejutan, tetapi tampaknya setuju dan berkata. 

"Kamu pasti khawatir dengan adikmu." 

"Ya, memang, tapi aku menemukan seseorang. Seseorang yang mengingatmu. " 

"...Betulkah?" 

"Teman-temanku yang pergi ke SMA Minegahara." 

"Kapan kamu tahu itu?" 

"Aku menelepon mereka saat kamu sedang mandi." 

Dia menunjuk telepon di sudut. 

"Kamu tidak punya akal sehat menelepon terlambat, kamu akan kehilangan teman-
temanmu." 

"Aku minta maaf, jadi tidak apa-apa." 

"Percaya diri seperti itu." 

"Aku pikir aku akan memaafkan mereka untuk hal yang sama." 

"Itu bagus ... tapi, begitu. Masih ada orang lain yang mengingat Aku. " 

"Penyebabnya mungkin di sekolah." 

Dia tidak punya bukti, tetapi tidak ada petunjuk lain sehingga dia hanya bisa 
menggantungkan harapannya pada hal itu. 

"Aku mengerti. Ayo tidur. " 

"Ummm, di mana aku harus tidur?" 

Dia bertanya pada Mai, yang mengambil posisi di tempat tidur. Dia menatapnya 
mengenakan gaun ganti di tempat piyama. 

"Lantai, bak mandinya? Aku pikir itu akan membuat staf hotel marah, jadi tahanlah dengan 
lantai. " Tatapan Mai jatuh ke ranjang tunggal setelah menatap Sakuta dengan mantap. 
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Setelah berpikir sejenak, dia bertanya. "Bisakah kamu berjanji untuk tidak melakukan apa-
apa?" 

"Aku berjanji." 

Dia langsung menjawab. 

"Pembohong." Dia tidak percaya padanya sedikit pun. "Yah, akulah yang menyeretmu ke 
sebuah hotel." 

"Jangan katakan itu seperti kamu menipuku." 

"Aku akan membiarkanmu tidur di sebelahku." 

"Betulkah?" 

"Apakah kamu ingin tidur di koridor?" 

"Aku ingin tidur dengan Kamu." 

Dalam situasi ini, kata-kata itu terdengar seperti memiliki makna yang berbeda. 

"..." 

Faktanya, mata Mai tajam tajam. 

"Aku ingin tidur di sebelahmu." 

Sakuta buru-buru mengoreksi dirinya sendiri. 

"...Ayolah." 

Mai pindah untuk hanya mengambil setengah dari tempat tidur dan Sakuta berbaring di 
ruang. Itu hangat dari Mai duduk di sana beberapa saat yang lalu. 

"..." 

"..." 

Mereka diam-diam berusaha tidur. 

"Hei, Sakuta." 

Dan kemudian Mai berbicara. 

"Apa itu?" 

"Itu sempit." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Tentu saja, memiliki dua orang di satu tempat tidur jelas akan cocok dan membalikkan 
akan melihat mereka saling memukul. 

"Apakah kamu menyuruhku keluar?" 

Dia menoleh ke samping dan matanya bertemu mata Mai, yang berbalik dengan cara yang 
sama. Wajah Mai tepat di depannya dan dia merasa seperti bisa menghitung bulu matanya 
yang panjang dalam cahaya redup ... 

"Bicara padaku." 

"Tentang apa?" 

"Tentang sesuatu yang menyenangkan." 

"Itu yang sulit. Kamu menikmati menggangguku? " 

Dia sedikit cadel untuk menghindarinya. 

"Aku penasaran." 

Mai berbicara tanpa satu perubahan pun dalam ekspresinya. 

"Bukankah bertingkah seperti itu jika itu tidak menyenangkan, mengerikan?" 

"Apakah kamu tidak menikmati aku menggodamu?" 

"Kamu mengerti dan kamu masih bermain denganku, kamu benar-benar memiliki 
kepribadian ratu." 

"Aku hanya memberikan hadiah kepadamu dan masokismu." 

"Aku tidak berpikir ada seorang pria yang tidak suka digoda oleh senpai yang begitu 
cantik." 

"Apakah itu pujian?" 

"Ini pujian yang tinggi." 

"Hmmm." 

Percakapan mereka terhenti di sana. Dengan dua suara mereka terdiam, dengung AC dan 
kipas ventilasi di kamar mandi memerintah di seluruh ruangan. Tidak ada kebisingan lalu 
lintas dari luar, dan bahkan tidak ada mengintip dari kamar tetangga. 

Itu hanya Sakuta dan Mai. 
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Sakuta hanya bisa merasakan kehadirannya dan Mai di kamar tunggal sempit itu. Mai juga 
tidak berpaling darinya. 

"..." 

"..." 

Lama berlalu bersama mereka dalam keheningan. Mereka berkedip beberapa kali, dan 
napas panjang Mai membebani telinganya. 

Tanpa peringatan, bibir Mai perlahan bergerak. 

"Hei, ayo cium." 
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Dia terkejut, tetapi tidak bergidik. 

"Mai-san, apakah kamu frustrasi secara seksual?" 

"Moooron." Mai tidak marah pada Sakuta setelah menggodanya. Dia tidak bingung atau 
malu, dia hanya tersenyum geli. "Aku tidur sekarang, malam." 

Mai berbalik kembali padanya. Rambutnya yang panjang terurai dan memperlihatkan 
tengkuknya. Berpikir bahwa dia mungkin akhirnya memeluknya jika dia terus melihat itu, 
Sakuta berbalik dan sekarang kembali ke belakang dengan Mai. 

"Hei, Sakuta." 

"Apa kamu tidak tidur?" 

"Jika Aku mulai gemetar dan menangis dan berkata 'Aku tidak ingin menghilang', apa yang 
akan Kamu lakukan?" 

"Aku akan memelukmu dari belakang dan berbisik 'ini akan baik-baik saja'." 

"Aku pasti tidak akan melakukan itu." 

"Huh, tidak cukup baik?" 

"Kau akan mengambil keuntungan dan meraba dadaku." 

"Bagaimana dengan bagian belakangmu." 

"Itu jelas keluar." Dia memperlakukannya dengan ringan dan lelah. "... Aku tidak bisa 
menghilang, aku memutuskan untuk kembali ke bisnis pertunjukan." 

Kelanjutannya disampaikan dalam bisikan dekat. 

"Betul." 

"Aku ingin berada di drama, dan di film ... Aku bahkan ingin berada di panggung. Aku ingin 
melakukan pekerjaan dengan sutradara, aktor dan staf lainnya, dan merasa hidup. " 

"Dan kemudian pergi ke Hollywood." 

"Fu fu, itu akan menyenangkan." 

"Mungkin aku harus mendapatkan tanda tanganmu sekarang." 

"Tanda tangan Aku sudah cukup berharga." 

"Ah, itu benar." 
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"Sungguh ... aku tidak bisa menghilang." 

"..." 

"Aku baru saja mengenal bocah yang kurang ajar, dan mulai senang pergi ke sekolah ..." 

"Aku tidak akan melupakanmu." 

Sakuta berbicara dengan lembut, masih back-to-back dengannya. 

"..." 

Dia tidak menjawab. 

"Aku benar-benar tidak akan melupakanmu." 

"Apakah Kamu memiliki kepastian itu?" 

Sakuta mengabaikan pertanyaan itu. 

"Karena, kamu bisa mencium kapan saja, tidak harus seperti sekarang ... kamu tidak perlu 
terburu-buru ... itu tidak perlu menjadi aku. Kamu akan pergi ke Hollywood dengan mudah, 
dan Aku bisa melakukan yang lainnya. Itu yang Aku pikirkan. " 

"..." Dia terdiam beberapa saat, dan kemudian menjawab. "...Baik. Sayangnya, itu adalah 
kesempatan pertama dan terakhir Kamu untuk mengambil ciuman pertama Aku. " 

"Jika kamu mengatakan itu sebelumnya, aku akan melakukannya." 

"Sangat terlambat." Terkekeh datang dari Mai, tetapi mereka segera berhenti. "...Terima 
kasih. Terima kasih karena tidak menyerah padaku. " 

"..." 

Sakuta pura-pura tidur dan tidak menjawab. Jika mereka berbicara lagi, dia mungkin 
benar-benar memeluknya. 

Akhirnya, dia mendengar napas lembut tidur Mai. Dia mencoba tidur sambil merasakan itu, 
tetapi berada di sebelah Mai, tidak mungkin dia bisa melakukannya. 

Pada akhirnya, Sakuta tidak tidur sedikitpun, dan menghabiskan beberapa jam sampai 
langit berubah cerah mendengarkan napas tenang Mai. Tentu saja, suasana hati berubah 
menjadi aneh, tetapi bahkan ketika dia berani untuk melihatnya, dia tidak menunjukkan 
tanda-tanda bangun, dan sebaliknya, itu membuatnya tampak kekanak-kanakan menjadi 
bersemangat sendiri. Berkonsentrasi dan berpikir bahwa hanya dialah yang membuatnya 
mati. 
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Seharusnya itu membuatnya mudah tertidur, tetapi selain Mai tidur di sebelahnya, 
kelelahan dari perjalanan panjang membuat persendiannya sakit dan mereka membuat 
Sakuta terjaga sepanjang malam. Seiring waktu berlalu begitu saja, sisi lain dari tirai itu 
menjadi cerah. 

Ketika waktu berlalu setengah enam, Mai terbangun dan mereka saling menyapa. 
Kemudian mereka mulai bersiap untuk check out. Yang mengatakan, mereka hampir 
tangan kosong, jadi persiapan Sakuta agak kurang. 

Mai tidak selesai dengan mudah dan mengatakan dia akan mandi dulu, menghabiskan lebih 
dari tiga puluh menit. Tepat ketika dia akhirnya berpikir mereka siap untuk pergi, dia 
berkata dia memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan dan memaksanya keluar dari 
ruangan, betapa tidak adilnya. 

Untuk menghabiskan waktu dengan tepat, Sakuta pergi ke toko yang sama seperti kemarin 
untuk membeli sarapan. Dia harus berjalan perlahan ... 

Ketika dia kembali, mereka masing-masing memakan roti krim mereka dan akhirnya 
memeriksa ketika jam berputar ke delapan. 

Mereka menuju ke Stasiun Ogaki dan naik kereta dan kemudian melakukan perjalanan 
beberapa ratus kilometer. Namun, tidak seperti hari sebelumnya, mereka menggunakan 
kereta peluru dari Nagoya sehingga Sakuta dan Mai kembali ke Kanagawa dan Fujisawa 
dengan agak cepat. 

Itu masih pada pagi hari ketika mereka tiba di rumah. Itu adalah mimpi yang sangat 
ekspresif untukmu, itu sangat cepat. Setelah kembali sementara ke rumah mereka sendiri, 
mereka bertemu lagi di depan gedung. 

"Kamu terlihat sangat jorok." 

Kata Mai, yang telah berubah dan tiba lebih dulu, sementara dia menyaksikan Sakuta 
menahan menguap. 

"Dan kau secantik biasanya." 

"Ikatan Kamu bengkok. Pegang ini." 

Mai mendorong tasnya ke Sakuta dan meletakkan tangannya di kerahnya, memperbaiki 
dasinya. 

"Aku tidak mengira kamu akan melakukan permainan pengantin baru begitu cepat, Mai-
san. Terima kasih." 

"Tinggalkan kebodohan di wajahmu." 

Dia mengambil tasnya kembali dan berjalan di depan. 
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"Ah, tunggu." 

Dia bergegas mengejarnya, menarik di sampingnya. Jalanan seharusnya sudah akrab, tetapi 
membangkitkan rasa nostalgia yang samar, dan perasaan seolah-olah dia meninggalkan 
rumah kosong selama seminggu berdiam di dadanya. 

Namun mereka hanya pergi sehari sebelumnya. Terlambat pada tanggal yang dijanjikan 
hanya kemarin juga, dan itu sudah menjadi kenangan. 

Ketika dia memikirkan hal-hal ini: 

"Phwaah." 

Dia menguap. Kerusakan dari begadang sangat parah, dan datang ke sini tiba-tiba 
membuatnya mengantuk. 

"Apa, kurang tidur?" 

Mai menatap mata Sakuta, mereka mungkin merah. 

"Dan menurutmu itu salah siapa?" 

"Apakah kamu mencoba mengatakan itu salahku?" 

"Itu karena kamu tidak membiarkan aku tidur tadi malam." 

"Bukankah itu membuatmu terangsang?" 

"Bagaimanapun, aku tegang." 

Sakuta berbicara dengan jujur sambil menguap sekali lagi. 

"Kamu juga punya pesona untukmu, Sakuta." 

"Kamu benar-benar tidak punya perhatian di dunia, kamu tidur nyenyak." 

"Ketika Aku masih kecil Aku pergi ke mana-mana untuk penembakan, Aku bahkan tidur di 
ruang ganti. Selain itu ... "Mai berhenti dan membuat wajah seperti anak kecil yang baru 
saja memikirkan lelucon. "Tidur di sebelahmu bukan apa-apa." 

"Itu bagus untuk didengar, aku akan memastikan untuk membuat lelucon padamu lain 
kali." 

"Kamu belum benar-benar memiliki keberanian untuk melakukan apa pun." 

Sakuta dan Mai tiba di sekolah saat istirahat makan siang. Itu adalah waktu yang hampir 
semua siswa bersantai setelah menyelesaikan makanan mereka. Mereka dapat mendengar 
beberapa siswa bermain di lapangan basket dari halaman. Perasaan sekolah sehari-hari itu 
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terasa agak asing. Seperti kembali ke sekolah setelah liburan musim semi atau musim 
dingin. Mereka beralih ke sepatu indoor di aula masuk dan kata Mai. 

"Aku akan melihat-lihat sekolah." 

"Aku akan pergi ke Futaba. Ah, Futaba adalah teman yang mengingatmu- " 

"'Futaba', jadi dia perempuan? Itu mengejutkan. " 

Mai berhenti ketika dia pergi untuk pergi. 

"Futaba adalah nama keluarga mereka." 

Meskipun, dia tidak salah tentang Futaba menjadi seorang gadis ... 

"Aku mengerti. Nanti kalau begitu. " 

Sakuta tanpa sadar mengawasinya saat dia meninggalkan koridor. Dia melewati seorang 
siswa perempuan yang memegang seikat catatan, profesor geografi memegang slide-slide 
dari kelas, dan sekelompok gadis mengobrol tentang seorang siswa yang lebih tua di klub 
bola basket. 

Tidak ada dari mereka yang memperhatikan Mai, atau bahkan memandangnya. Sakuta 
tidak berpikir itu aneh, selalu begitu. Itulah posisi Mai di dalam sekolah. 

Seperti itulah bentuk pengucilan pada ekstremnya, itu lebih dari sekadar berpura-pura 
tidak melihatnya dan seolah-olah dia sudah lama menjadi bagian dari atmosfer. Bentuk 
mengabaikannya itu mirip dengan sesuatu. 

Itu adalah reaksi dari orang-orang yang tidak dapat melihatnya bahkan tanpa 
memikirkannya. Sikap yang sama telah terjadi di SMA Minegahara sejak lama, sejak 
sebelum Sakuta tiba ... 

Mai melewati di antara para siswa. Adegan itu benar-benar identik dengan yang 
disebabkan oleh Pubertas Syndrome. 

"..." 

Hanya ada sepotong logika untuk itu, tetapi dia punya perasaan bahwa ada koneksi, 
perasaan bahwa dia samar-samar menatap penyebabnya. 

Sakuta merasakan hal yang sama dengan Rio, yang mengatakan bahwa penyebabnya 
mungkin ada di sekolah. 

"Azusagawa." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Dia membalikkan namanya dan Rio berdiri di belakangnya, tangannya di saku jas labnya. 
Dia menatap Sakuta dan menguap, menjebaknya menguap juga. 

"Aku punya berita buruk." Mendengar kata-kata tiba-tiba dari Rio itu, Sakuta tegang. 
"Semua orang selain aku mungkin sudah melupakan Sakurajima-senpai." 

"... !?" 

Dia mengerutkan kening, itu tentu kabar buruk. 

"Paling tidak, Kunimi tidak mengingatnya." 

"Betulkah?" 

Rio tidak punya alasan untuk berbohong, itu bukan jenis lelucon yang dibuat dalam situasi 
ini, dan Sakuta sangat sadar bahwa Rio tidak memiliki kepribadian seperti itu untuk 
membuat lelucon semacam itu. Tapi Sakuta secara refleks mencari konfirmasi, dan ingin itu 
bohong. 

"Ketika aku menyebutkan namanya, Kunimi bertanya siapa itu, aku belum memeriksa 
dengan siswa lain, tapi ..." 

Dalam hal itu, Sakuta berpikir mereka harus bertanya kepada siswa lain. Dia melihat 
sekeliling, tetapi kebutuhan itu segera menghilang. Mai berlari kembali ke mereka, 
terengah-engah dan panik ... ekspresinya pucat ketakutan. Setelah napasnya kembali, dia 
menatap tepat ke arah Sakuta dan bertanya: "Masih bisakah kau melihatku?" 

"Ya, aku bisa melihatmu dengan sempurna." 

Dia menjawab dengan anggukan yang dalam. Ketegangan mengering dari wajah Mai. 

"Untunglah..." 

Dia menghela nafas, menyembunyikan kelegaannya. Tapi apa yang harus dia lakukan. 
Untuk beberapa alasan, dia hanya terlihat oleh Sakuta dan Rio, siswa lain mungkin sudah 
melupakannya. Setidaknya kemarin, Sakuta, Rio, Yuuma ... dan Koga Tomoe dan teman-
temannya sudah bisa melihat Mai. 

"Itu dia, Koga Tomoe!" 

Sakuta lari sendirian, ke ruang kelas tahun pertama. 

Dia melihat melalui masing-masing ruang kelas di lantai pertama dan Tomoe berada di 
lantai empat yang dia periksa, kelas 1-4. Dia berada di meja dekat dengan teman-teman 
yang dilihatnya kemarin, makan siang mereka. 
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Mendengar suara mereka yang pertama melihatnya, mereka berempat memandang ke arah 
Sakuta. 

"Bahwa-" 

Tomoe memandangi Sakuta dan bergumam. Melihat itu, Sakuta berhenti di depan meja 
guru dan memanggil mereka. 

"Apakah kamu kenal Sakurajima Mai-senpai?" 

Mereka berempat, termasuk Tomoe saling memandang dan mulai berbicara di antara 
mereka sendiri. 

"Tentang apa ini, Tomoe, kau tahu?" 

"A-aku tidak." 

"Selain itu, Sakura ... Mai?" 

"Siapa itu?" 

Sakuta melompat lagi. 

"Kamu melihatnya kemarin di gerbang tiket Enoden di Stasiun Fujisawa." Mereka berempat 
saling memandang lagi dan masing-masing menggelengkan kepala. "Bagaimana kamu bisa 
melupakannya? Ini Sakurajima-senpai aktris, kan? " 

Sakuta maju selangkah. 

"Pikirkan baik-baik, dia tahun ketiga dan benar-benar cantik ... itulah dia!" 

Dia mendekat lebih dekat dan ekspresi Tomoe menegang. 

"Ingat!" 

Dia meletakkan tangannya di pundaknya. 

"A-Aku tidak mengerti!" 

Takut, air mata menggenang di mata Tomoe. " 

"Silahkan!" 

"Aduh." 

Dia memperhatikan kekuatan cengkeramannya. 

"Sakuta, berhenti." 
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Dia mendengar suara pengekangan di telinganya dan Mai menangkap pergelangan 
tangannya. 

Perlahan, Sakuta melepaskan tangannya dari pundak Tomoe. 

"Maaf, aku minta maaf." 

"B-benar ..." 

"Aku sangat menyesal. Permisi." 

Dia meminta maaf sekali lagi dan meninggalkan kelas dengan kaki berat. 

"Azusagawa." 

Rio melambaikan tangan, memanggilnya di sepanjang koridor dari tempat dia tiba 
sesudahnya. 

"Apa?" 

Rio diam, jadi Sakuta tidak punya pilihan selain meninggalkan Mai dan mendekati. 

"Aku punya satu ide." 

Dia berbicara, pelan sehingga hanya Sakuta yang bisa mendengarnya. 

Namun, dia berhenti, seolah-olah dia tidak yakin bagaimana melanjutkan. 

"Katakan padaku." 

"Katakan, Azusagawa ... apakah kamu tidur tadi malam?" 

Itulah pertanyaan yang dia mulai. 

Sepulang sekolah hari itu, Sakuta kembali dengan Mai sejauh Stasiun Fujisawa sebelum 
mereka berpisah. Bahkan pada saat seperti ini, Sakuta memiliki perubahan dan tidak bisa 
melepasnya. Mai telah memberitahunya untuk mengambil alih juga. 

Dia bekerja sampai jam sembilan melalui mata mengantuk, dan dalam perjalanan pulang, 
mampir ke sebuah toko. Dia berjalan di sekitar toko sambil memeriksa display. Minuman 
energi yang ia cari ada di kasir, dengan hal-hal seperti minuman jeli. 

Ada minuman yang harganya masing-masing dua ratus yen, dan yang harganya cukup 
untuk semangkuk daging sapi besar. Sebenarnya, dia bahkan menemukan beberapa yang 
harganya lebih dari dua ribu yen. Apa yang sebenarnya perbedaan di antara mereka, dan 
mana yang harus dia dapatkan? 
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Untuk saat ini, ia mengambil tiga minuman dan beberapa permen karet dan tablet untuk 
membuatnya tetap terjaga. 

Semuanya sampai kurang dari dua ribu yen. Dikombinasikan dengan biaya perjalanan 
pulang pergi ke Ogaki kemarin dan menginap di hotel bisnis, dompetnya semakin ringan 
dan tidak ada lagi yang tersisa. 

Yang mengatakan, ini bukan saatnya menjadi pelit. 

Kata-kata Rio terlintas di benaknya. 

"Katakan, Azusagawa ... apakah kamu tidur tadi malam?" 

Sakuta telah menjawabnya dengan "Tidak mengedipkan mata." Rio saat itu tampaknya 
sudah tahu. 

"Aku juga tidak." 

"..." 

Sakuta tidak mengerti artinya dan telah menunggunya untuk melanjutkan. 

"Ini tidak lebih dari kesimpulan sederhana, tapi aku tidak bersama Sakurajima-senpai." 

"...Betul." 

"Apakah Kamu ingat pembicaraan tentang teori Observasi?" 

"Kucing Schrödinger, benar." 

"Jujur Aku pikir itu konyol ..." Mata Rio telah melihat ke arah Mai pada saat itu, yang telah 
berdiri sedikit lebih jauh. Rio tampaknya tidak yakin apa ekspresi yang seharusnya ia 
miliki, atau apa yang seharusnya, dan jelas-jelas bingung. "Mengalaminya sendiri itu 
mengerikan." 

"Sindrom Remaja?" 

"Tidak, bahkan sebelum itu terjadi, dia diperlakukan seperti suasana di sekolah." 

"Betul." 

"Aku mengikuti arus juga, dan menerima situasinya seolah itu normal. Aku tidak ragu 
tentang itu. " 

"Jika ada, itu karena tidak ada keraguan tentang hal itu yang terjadi. Jika orang-orang 
menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, mereka tidak akan dapat 
melanjutkan, bukan? " 
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Dia tidak berpikir ada banyak yang bisa tahu ada sesuatu yang salah, tidak keren, 
menyedihkan, dan lumpuh ... dan bahkan mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi dan 
menyatakan, "Aku mengabaikan teman sekelasku." Ada yang salah dengan mereka. 

Gadis yang bertindak sebagai pemimpin ketika Kaede diintimidasi adalah seperti itu, dia 
benar-benar tersesat dan hanya berkata: "Apakah aku melakukan sesuatu yang salah?" 

Untuk keadaan dengan Mai, dia sendiri mungkin juga penyebabnya. Dia telah mencoba 
bertindak sebagai atmosfer pada beberapa kesempatan, dan orang-orang di sekitarnya 
telah bertindak untuk menerimanya. Dia ingin menghilang, berperilaku sebagai atmosfer. 
Akting "Tapi itu sebabnya sepertinya penyebabnya adalah atmosfer di sini." Rio bergumam 
pada dirinya sendiri, membaca yang tersirat dalam pernyataan Sakuta. "Untuk Sakurajima-
senpai, sekolah adalah kotak berisi kucing." 

"..." 

Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mencoba melihatnya. Karena tidak ada yang 
mengamatinya, keberadaan Mai menjadi tak tentu ... jadi dia menghilang. Bukannya dia 
berhenti, tapi dia tidak akan pernah lagi. Tidak dikenali oleh semua orang sama dengan 
tidak ada di dunia ... 

Rasa dingin menusuk dirinya, pemahaman mendalam akan kata-kata Rio. 

Intinya penyebabnya adalah di sekolah, dalam kesadaran setiap siswa. Dalam sikap apatis 
alam bawah sadar mereka terhadap Mai. Dia tidak tinggal di hati mereka, dan Rio 
menyarankan agar Sindrom Pubertas bisa mendorong perasaan yang bahkan tidak bisa 
disebut perasaan. 

Bagaimana mereka harus mengubah alam bawah sadar mereka? Mereka bahkan tidak 
menyadari ada masalah, bahkan tidak berpikir masalah itu masalah. Ada sekitar seribu 
siswa di SMA Minegahara. 

Apakah ada cara untuk mengubah sikap apatis mereka terhadap Mai menjadi simpati. 

"..." 

Rasanya ada kekosongan menganga gelap di depan matanya. 

Itu adalah penyebab sebenarnya dari hawa dinginnya, kebenaran di balik asalnya. Sesuatu 
yang harus dikalahkan Sakuta, sesuatu yang bisa disebut musuhnya. Itu bukan hal yang 
terlihat, tetapi tentu saja ada, 'atmosfer'. 'Suasana' yang sama yang Sakuta anggap konyol 
untuk dilawan. 

"Jika atmosfir di sekolah adalah penyebabnya, lalu mengapa Mai tidak terlihat bahkan bagi 
orang yang tidak ada hubungannya?" 

"Dia mungkin telah dikeluarkan dari atmosfer sekolah." 
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Sakuta tidak menyangka dia bisa menyangkal kemungkinan itu ketika dia bertemu 
dengannya di Perpustakaan Shonandai dan ketika dia pergi ke Akuarium di Enoshima. Mai 
bertindak seperti atmosfer, dan Sakuta sendiri mengira dia mungkin penyebabnya. 

Tapi sekarang, bukan itu masalahnya. 

Mai tidak ingin menghilang lagi, dia telah menyatakan itu secara definitif. Dia telah 
memutuskan untuk kembali ke bisnis pertunjukan, dan meskipun itu hanya lelucon, dia 
bertanya pada Sakuta: "Jika Aku mulai gemetar dan menangis dan berkata 'Aku tidak ingin 
menghilang', apa yang akan Kamu lakukan?" 

Dan berkata kepadanya: 

"Aku baru saja mengenal bocah yang kurang ajar, dan mulai senang pergi ke sekolah ..." 

Mereka tanpa keraguan perasaan sejati Mai. 

"Meski begitu, suasananya menyebar dengan mudah." Rio berkata dengan tidak tertarik. 
"Kita hidup di era di mana orang hanya membaca atmosfer itu sesuka mereka, dan 
informasi dapat melintasi dunia dalam sekejap, itulah cara nyaman saat ini." 

Dia pergi untuk menyangkalnya, memiliki banyak pemikiran tentang bagaimana 
melakukannya. Bahkan Rio harus menyadari bahwa penjelasannya penuh dengan lubang. 
Meski begitu, dia bisa setuju bahwa ada daerah di mana jamannya memang seperti itu. Itu 
adalah ... era yang nyaman dan, pada saat yang sama, yang tidak menyenangkan ... 

"..." 

Jadi dia tidak bisa menjawab. Di tempat pertama, Sakuta tidak melihat arti dalam berdebat 
tentang penyebab fenomena menyebar, semua yang penting baginya adalah kenyataan di 
depannya. 

"Kembali ke intinya ..." Rio telah menyaksikan kesunyiannya dan dengan hati-hati 
menambahkan penjelasan terakhirnya. "Jika kesadaran dan pengamatan adalah kuncinya, 
Aku agak bisa menerima perubahan yang terjadi ketika orang tidak sadar dan tertidur." 

Ketika itu terjadi, orang bisa melihat, bisa berpikir. Tetapi ketika mereka tertidur mereka 
tidak bisa tetap sadar akan sesuatu, Kamu bahkan bisa mengatakan kekuatan kognitif 
mereka turun. Sebagai hasilnya, mereka menerima perubahan Mai ke atmosfer sementara 
kesadaran mereka terhenti. 

"..." 

Dia ingat tadi malam dan bagian dalam tubuhnya membeku. Karena jika dia tidur, dia 
mungkin tidak ingat Mai sekarang ... 
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Dia mengunyah permen karet agar tetap terjaga saat kembali ke rumah, dan minum 
minuman energi pertama dalam hidupnya. Itu memiliki rasa manis yang aneh, sangat 
berbeda dari jus, dan memiliki sedikit keasaman untuk rasanya. 

Itu sama sekali tidak menyenangkan dan cukup mudah untuk diminum, tetapi dia tidak 
menikmati rasanya ketika suasana hati diperhitungkan. 

Dia tidak mengharapkan banyak efek, tetapi tubuhnya jelas berenergi, dan dia sadar 
dengan pikiran jernih. 

"Onii-chan, apa yang kamu minum?" Kaede memiringkan kepalanya ke arahnya ketika dia 
melihat botol di dapur. Saat itu hampir jam sebelas, dan Kaede biasanya akan tidur 
sehingga dia cukup mengantuk. Matanya terkulai, tetapi dia tidak bergerak menuju 
kamarnya, mungkin karena dia masih membiarkannya pergi kemarin di benaknya. Dia 
kemudian menambahkan. "Aku tidak akan tidur sampai kamu menebus kemarin." 

Jadi dia berbicara dengan Kaede untuk sementara waktu, terutama tentang buku-buku 
yang baru saja dia baca. 

Pada awalnya, dia memang mengatakan dia tidak akan tidur sampai pagi, tetapi dia 
meringkuk di sofa dengan Nasuno dalam waktu satu jam. 

Dia mengumpulkannya ke dalam pelukannya dan membawanya ke kamarnya. Buku-buku 
yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan di dalam dan ada tumpukan buku di dekat 
kakinya yang tidak muat ke dalam rak buku. Merawat di mana dia meletakkan kakinya, 
Sakuta mendekati tempat tidurnya dan membaringkannya di dalam. 

"Malam." 

Dia meletakkan selimut di atasnya dan mematikan lampu sebelum diam-diam menutup 
pintu di belakangnya. 

Sakuta melemparkan beberapa tablet mint ke mulutnya dan kemudian kembali ke 
kamarnya sendiri. Mereka mendinginkan mulut dan hidungnya. 

Sementara dia masih berpikir jernih, ada sesuatu yang harus dia lakukan. Dia duduk di 
depan mejanya dan membuka buku catatan. Dia tidak akan belajar atau apa pun. Dia 
memiliki ujian mulai besok, jadi dia harus, tetapi nilainya berada di peringkat kedua. Dia 
harus bersiap untuk yang terburuk. 

Dia menggaruk kepalanya dengan pensil dan mulai menulis. 

Menulis kenangannya selama tiga minggu terakhir, hari-hari sejak dia bertemu Mai ... 

Dia terus menulis sepanjang malam. 

6 th Mei 
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Aku bertemu dengan seorang gadis kelinci liar. Identitasnya adalah senpai Aku di tahun 
ketiganya di Minegahara High School, Sakurajima Mai yang terkenal. 

Ini adalah awalnya, pertemuan kami. Aku tidak bisa melupakannya. 

Bahkan jika Kamu lupa, ingatlah, pegang teguh, masa depan Aku. 

4 

Hari pertama dari periode tiga hari ujian adalah waktu yang buruk bagi Sakuta. 

Selain tidak belajar sama sekali malam sebelumnya, dia belum tidur dalam dua hari dan 
konsentrasinya hampir tidak ada. Bahkan ketika dia mencoba untuk berpikir, pikirannya 
berhenti ketika dia membaca pertanyaan dan pikirannya menjadi kosong. Dia hanya 
menatap kertas ujian, menerima. 

Setelah ujian, dia melihat ke ruang kelas berikutnya untuk mencari Rio. Dia mengenakan 
jas labnya bahkan di ruang kelas, jadi dia mudah dikenali. 

Dia juga memperhatikannya, dan mengumpulkan barang-barangnya dan keluar ke koridor. 
  
 "Apakah kamu ingat?" 

Sakuta bertanya dengan gugup. 

"Hah? Apa maksudmu?" 

Rio memandangnya dengan bingung. 

"Ah, tidak masalah." 

"Benar, aku akan ke lab." 

"Kemudian." Dia mengangkat tangannya saat dia pergi. Rio pergi sambil melambaikan 
lengan jas labnya. Tidak ada gunanya mengharapkan dia tiba-tiba berbalik dan mengatakan 
dia sedang bercanda, dia terus pergi dan menghilang menaiki tangga. "Jadi teorimu benar." 

Rio sendiri yang melupakan Mai adalah buktinya. Sekarang, Sakuta adalah satu-satunya 
yang tersisa. Satu-satunya yang bisa mengingat Mai, mendengarnya, atau melihatnya. 

"Wheew, ini membuatku bersemangat." 

Terhadap kesulitan ini, Sakuta hanya bisa memaksa dirinya untuk merasakan keinginannya 
untuk bertarung. 

Hari berikutnya adalah tanggal dua puluh delapan Mei, hari kedua ujian, dan tidak ada yang 
lebih baik. 
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Dia mengantuk, sangat mengantuk. Setiap kali dia berkedip, dia bisa merasakan panggilan 
tidur. Dia hanya ingin menutup matanya. 

Dia belum tidur sejak tanggal pada hari Minggu. Hari ini adalah hari Rabu, hari keempat 
tanpa tidur. Dia sudah jauh melewati batasnya. 

Dia merasa mual, dan sebenarnya sudah muntah dua kali dan khawatir tentang apa yang 
akan terjadi nanti. 

Kondisinya sangat buruk. Denyut nadinya tidak rata dan berdebar di telinganya. Untuk 
semua itu, dia pucat, dan Yuuma memanggilnya seperti zombie di kereta pagi itu dengan 
wajah serius dan khawatir. 

Satu-satunya rahmat yang menyelamatkan adalah bahwa dia tidak memiliki shift di tempat 
kerja selama ujian. Bekerja dalam kondisi ini akan terlalu banyak. 

Kelopak matanya berat dan matanya tidak mau terbuka. Sinar matahari melelahkan dan 
menjepit pahanya mulai tidak membangunkannya rangsangan tidak mencapainya kecuali 
itu seperti menusuk dirinya dengan pensil. 

"Kamu tampak lelah." 

Mai berkata kepadanya dalam perjalanan kembali. 

Meskipun hanya Sakuta yang bisa melihatnya, dia datang ke sekolah setiap hari. Dia 
mengatakan bahwa dia tidak punya hal lain untuk dilakukan, tetapi dia tidak berpikir dia 
begitu tenang. Dia yakin dia akan merasa tidak nyaman tinggal sendirian di rumahnya 
sepanjang hari, dan akan berharap bahwa jika dia pergi ke sekolah hari itu, mungkin 
semuanya akan kembali normal. 

"Aku selalu seperti ini selama tes. Aku hanya menjejalkan. " 

"Ini hanya terjadi pada kamu karena kamu tidak belajar." 

"Jangan katakan seperti seorang guru." 

"Jika kamu mengatakannya seperti itu ..." 

"Hm?" 

"Aku akan membantumu belajar." 

"Jika kamu berada di kamarku bersamaku, aku hanya akan bisa memikirkan hal-hal 
mesum, jadi janganlah." 

"..." Mai tampak terkejut, seakan dia tidak mengira dia akan menolak. "B-benar ... kalau 
begitu baiklah." 
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"Sampai jumpa besok." 

Mereka berpisah di depan flat. 

Dia memasuki lift dan menghela napas lega. Dia tidak bisa membiarkannya tahu bahwa dia 
tidak tidur, jika dia melakukannya, dia akan memberitahunya bahwa dia tidak bisa terus 
tidur tanpa tidur. Dia tidak ingin membuat dia khawatir dan tidak ingin dia merasa 
bertanggung jawab atas sesuatu yang telah dia putuskan untuk dilakukan sendiri. 

Begitu dia kembali ke rumah, dia membuka buku fisika di ruang tamu. Dia telah 
meminjamnya dari Rio pada hari dia kembali dari Ogaki, berharap menemukan petunjuk 
untuk solusi. 

Itu adalah primer yang dirancang untuk memecah teori kuantum. Tetapi bahkan itu sulit 
dan tidak akan tinggal di kepalanya. Dia telah mengabaikan belajar untuk ujian tengah 
semester dan membaca ini sebagai gantinya, tetapi tangannya berat saat dia membalik 
halaman. 

Buku fisika tidak bekerja dengan kelopak matanya yang mengantuk, bertindak seperti pil 
tidur yang kuat. Dia berteriak untuk menghubungkan kesadarannya yang memudar dengan 
keinginannya, dan entah bagaimana mengikuti catatan penjelasan. 

Dia ingin menyelamatkan Mai. Hanya itu yang menopangnya. 

Setelah sekitar satu jam, perut Kaede menggeram ketika dia duduk di ruang tamu 
bersamanya, membaca juga. Sakuta tanpa kata-kata bangkit dan mulai menyiapkan 
makanan dan kemudian makan dengan Kaede. 

"Onii-chan, kamu terlihat pucat, kamu baik-baik saja?" 

Kaede mengatakan sesuatu dari sisi lain meja, dan meskipun dia melihat ke arah itu, Sakuta 
lupa untuk menjawab. 

"..." 

"Onii Chan?" 

"Ahh, hmm?" 

Pikirannya berhenti karena kelelahan. 

"Apakah kamu baik-baik saja?" 

"Tesku sedang berlangsung sekarang." 

Dia tidak yakin itu akan berfungsi sebagai alasan. 
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"Jangan terlalu memaksakan dirimu." 

"Ya, aku tidak akan." 

Meski begitu, mendorong dirinya sendiri atau tidak, Sakuta tidak bisa tidur. 

Jika dia tidur, dia akan melupakan Mai. 

Itu bukan kepastian, tapi itu probabilitas tinggi. 

Karena itu, Sakuta tidak bisa tidur. 

"Terima kasih atas makanannya." 

"Terima kasih untuk makanannya." 

Setelah dia dan Kaede selesai makan, Sakuta pergi berjalan-jalan ke toko serba ada. Tetap 
duduk setelah makan itu berbahaya dan dia merasa mengantuk bahkan ketika dia berdiri. 
Dia pada titik tertidur sambil berdiri di kereta ke sekolah, memegang tali pengikat. Ketika 
dia pingsan, lututnya terlipat, dan berkat tabrakan dengan pria yang cocok yang baru saja 
dia bangun, itu benar-benar berbahaya. 

Dia membeli minuman energi, yang mahal dengan harga yang sama dengan semangkuk 
daging sapi. Mungkin karena dia meminumnya terus menerus, efektivitasnya mulai 
berkurang. Mereka memiliki efek yang sangat besar, tetapi setelah dua atau tiga jam, rasa 
kantuk menyerangnya. Meski begitu, itu jauh lebih baik daripada tidak minum mereka. 

Dia keluar dari toko sambil menaruh dompetnya di saku belakangnya. 

Angin membelai pipinya dan Sakuta berhenti di sana dengan gerendel. 

Seseorang di depannya. Dia merasakan gemetar tubuhnya mengkhianatinya, yang lambat 
laun menjadi berkeringat gelisah. 

"Apa yang Kamu beli?" 

Mai berdiri di sana dengan pakaian kasualnya, memandangnya dengan menakutkan. 

Dia dengan panik menggali pikirannya yang terhenti untuk alasan tetapi tidak bisa 
memikirkan apa pun, rasa kantuknya telah merampas kemampuannya. 

"Ahh, umm ..." 

Mai mengambil tas itu dan memeriksa ke dalam. 

"Aku benar, kamu tidak tidur." 

Dia memotong hati segala sesuatu. 
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"..." 

Tampaknya Sakuta salah tentang hal itu tidak ketahuan. Sekilas kondisinya terlihat, baik 
Yuuma dan Kaede telah menunjukkannya. Mungkin aneh bagi Mai untuk tidak 
memperhatikan. 

"Apakah kamu pikir kamu bisa menyembunyikannya." 

"Aku berharap bisa." 

"Idiot, kamu tidak bisa terus begini." 

"Aku tidak bisa memikirkan hal lain." 

Katanya seperti anak yang kesal. 
  
 Dia tahu betul bahwa dia tidak akan bisa melanjutkan. Manusia tidak bisa hidup tanpa 
tidur, dan kalaupun bukan itu masalahnya tidak akan menyelesaikan apa-apa. Bahkan jika 
dia tahu itu sia-sia, Sakuta tidak punya pilihan selain melanjutkan dengan kegunaan itu. Dia 
masih belum menemukan apa pun untuk menyelesaikan fenomena yang tidak bisa 
dipahami yang sedang menyiksa Mai. Dia bahkan tidak tahu apakah ada solusi. Tetapi dia 
masih harus mencari satu dan dia tidak bisa tidur sampai dia menemukannya. Bahkan jika 
dia tidak dapat menemukan satu, dia tidak punya niat hanya menyerah dan pergi tidur. 

Dia ingin terus mengingat Mai, bahkan jika itu hanya untuk hari lain. Dia ingin bersamanya, 
bahkan jika itu hanya satu menit lagi. Dia ingin mengurangi jumlah waktu dia sendirian, 
bahkan jika itu hanya sedetik. Hanya itu yang bisa dipikirkan otaknya yang lelah. 

"Kamu sangat pucat, kamu benar-benar idiot." 

"Aku juga berpikir begitu, kali ini." 

"Ayo, ayo pulang." 

Dia mendorong tas pembawa kembali padanya dan berjalan menuju rumahnya. Tanpa 
berpikir panjang, Sakuta mengikutinya. 

Sudah lewat jam delapan malam ketika dia kembali ke rumah. Kaede mungkin sedang 
mandi ketika dia bisa mendengar nyanyian ceria dari sisi lain pintu. Dia menyanyikan jingle 
toko elektronik. Itu adalah lagu pendek, jadi dia mengulanginya berulang-ulang. 

Dia pergi memasuki kamarnya, tetapi berhenti di ambang pintu. 

Tepat di tengah-tengah kamarnya adalah Mai, duduk di atas bantal dan menyiapkan meja 
lipat. 
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"Jika kamu datang ke kamar anak laki-laki di malam hari ini, itu sama dengan mengatakan 
kamu baik-baik saja dengan apa pun yang terjadi, kan?" 

"Jam delapan sudah aman." 

"Meski begitu, kenapa kamu di sini, Mai-san." 

"Aku akan bersamamu." 

"Hore, pengakuan cinta." 

"Ini bukan. Kamu harus tahu, Aku tidak akan membiarkan Kamu tidur malam ini. " 

"Sial, aku mulai bersemangat." 

"Jika kamu terlihat seperti akan tertidur, aku akan menamparmu bangun." 

"Uwah, sepertinya ini akan menjadi malam yang sulit." 

Entah kenapa Mai sepertinya menikmati dirinya sendiri. Berapa kali dia berniat 
menamparnya? Dia berharap dia tidak mendapatkan jimat yang aneh, tapi ... 

"Ayo, duduk." 

Mai menepuk karpet. Untuk saat ini, dia pindah ke sana. 

"Buku dan buku catatanmu?" 

"Bagaimana dengan mereka?" 

"Kamu akan belajar untuk ujian tengah semester sampai besok. Aku akan mengamati 
Kamu. " 

"Ehh, tidak apa-apa." Belajar tidak akan membantunya sekarang, itu hanya akan 
membuatnya lebih lelah. "Selain itu, apakah kamu pandai belajar?" 

"Aku tidak pergi ke sekolah untuk memulai tahun pertama karena pekerjaan, tetapi sejak 
tahun kedua, tidak ada angka lebih rendah dari delapan pada kartu laporan Aku." 

Sekolah Menengah Minegahara memiliki sistem penilaian sepuluh poin, satu menjadi yang 
terendah dan sepuluh yang tertinggi, sehingga tidak pernah mendapat kurang dari delapan 
menjadikannya siswa yang sangat baik. 

"Kau lebih aneh daripada yang kupikirkan." 

"Aku baru belajar di waktu senggangku." 

"Kamu biasanya bermain di waktu senggang itu." 
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"Sudah cukup, lakukanlah. Aku bukan segalanya bagimu. " 

"Kamu saat ini." 

Jika tidak, dia tidak akan berhasil dengan strategi kurang tidur yang ceroboh ini. 

"Bahkan jika semuanya terpecahkan, jika kamu tetap seperti ini, kamu hanya akan memiliki 
lembar jawaban kosong yang menyedihkan di depanmu." 

"Aku mengantuk, jadi berhentilah bersikap logis." 

"Cukup. Belajar." 

"Aku tidak punya motivasi." 

"Meskipun aku bertindak sebagai guru dalam kunjungan rumah?" 

"Jika kamu memakai pakaian bunny girl-mu, aku mungkin akan termotivasi." 

"Adakah yang akan melakukannya untukmu, Sakuta?" 

"Aku hanya akan mengatakan itu padamu." 

"Itu sama sekali tidak membuatku bahagia." Sakuta menguap dan menggosok matanya 
cukup keras untuk membuat air. "Selain itu, jika aku mengenakan setelan kelinci, kau 
hanya akan memikirkan hal-hal mesum dan tidak menyelesaikan studi." 

"Yah, aku sudah mencoba." 

Kepalanya hampir tidak berfungsi, dan dia hanya mengatakan apa yang muncul di 
kepalanya. 

"Yah, aku tahu ... Jika kamu mendapatkan nilai penuh dalam ujian, aku akan memberimu 
hadiah." 

Tubuhnya bergerak maju sedikit atas tawaran memikat Mai. 

"Bisakah aku membuatmu melakukan sesuatu?" 

"Tentu yakin, aku akan melakukannya." 

Mai setuju dengan mudah, menganggap itu tidak ada artinya. 

"Besok adalah Matematika Ⅱ dan Jepang, ya." Dia memeriksa jadwalnya dan bangun sedikit. 
"Aku mungkin bisa mendapatkan nilai penuh dalam matematika." 

"Eh? Kamu bagus dalam hal itu? " 
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Mai berbicara dengan cemas. 

"Aku biasanya bekerja dengan sangat baik di bidang sains." 

Itu sebabnya dia akan mengorbankan Jepang dan mempertaruhkan segalanya pada 
Matematika Ⅱ . Orang Jepang memiliki pertanyaan yang agak kabur, jadi sulit untuk 
mendapatkan nilai penuh. Sebaliknya, matematika memiliki jawaban yang pasti dan selama 
dia menulis bekerja dengan benar dia harus dapat menghindari kehilangan nilai minor. 

Dia segera membuka Matematika Ⅱ buku teks. Tapi itu dicuri oleh Mai. 

"Kenapa kamu menghentikanku belajar meskipun kamu menyuruhku?" 

"Meskipun aku bilang akan melakukan apa saja, aku tidak bermaksud apa-apa." 

Dia cemberut, gelisah. 

"Aku tidak akan pergi terlalu jauh," dia bersikeras 

"Betulkah?" 

"Aku akan puas dengan 'mandi bersamaku'." 

"Itu keluar." 

"Ehh." 

"T-tentu saja!" 

"Bahkan dengan pakaian renang?" 

"Maniak macam apa kamu, berpikir tentang pakaian renang di kamar mandi?" 

Dia memandangnya dengan mencemooh, menusuknya. Itu sendiri adalah stimulasi yang 
bagus. 

"Kalau begitu aku minta kamu memberi bantal pangkuan pada pakaian bunny girl-mu." 

"Apa yang kau sarankan seolah itu membuat semuanya baik-baik saja?" 

Dia cukup serius saat itu, tetapi Mai tidak akan memilikinya. 

"Bagaimana kalau kencan di Kamakura yang sebelumnya tidak bisa kita lakukan?" 

Mungkin karena saran matang tiba-tiba, Mai terkejut sesaat. 

"Tidak apa-apa ... tapi apakah kamu yakin?" 
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"Aku bisa meminta sesuatu yang lebih ekstrem?" 

"Aku tidak mengatakan itu." 

Jari-jari Mai tampak seperti mengelus pipinya, tetapi dia mencubitnya dengan keras. 

"Ahh, jangan bangunkan aku ~" 

"Jujur, kamu terlalu nakal untuk masa mudamu." 

Dan dengan demikian, mereka menghabiskan hampir dua jam belajar bersama. 

Namun, belajar Matematika Ⅱ ditolak dan mereka bekerja di Jepang ... 

"Tuliskan derivasi jaminan yang benar untuk kalimat berikut: 'Tidak ada orang yang akan 
kosong untuk masa depan Sakuta' dan 'Tidak ada kosong bagi Sakuta untuk hidup sampai 
usia lanjut'." 

"Sensei, aku pikir pertanyaannya mengejekku." 

"Cukup tulis mereka." 

Mai mengetuk buku catatannya. 

Untuk saat ini, ia menulis 'penjamin' dan 'jaminan'. 

"Yang mana yang akan digunakan dalam 'Tidak ada orang yang akan kosong untuk masa 
depan Sakuta'?" 

"Nya..." 

Dia tidak bisa membedakan mereka, jadi dia menggerakkan jarinya ke arah jaminan dan 
melihat reaksinya. Dia berharap untuk menentukan mana yang benar dari ekspresi Mai. 

Namun, dia telah melihatnya. Mata mereka bertemu dan dia tersenyum ramah. Itu adalah 
senyum penuh, tepat di matanya, jadi itu bahkan lebih menakutkan. 

"Kita bisa pergi dengan 'Aku tidak bisa mengosongkan keselamatan Sakuta jika dia 
menipu'." 

"Maaf, tolong beri petunjuk." 

"Orang dengan 'atau' memiliki nuansa tanggung jawab, dan orang dengan 'ee' memiliki 
nuansa perlindungan." 

"Jadi itu akan menjadi 'Aku akan menjadi penjamin untuk kebahagiaan Mai-san' dan 'Ada 
jaminan bahwa hidup kita bersama akan terpenuhi'?" 
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"Jangan mengubah pertanyaan secara sewenang-wenang." 

"Mereka tidak lucu." 

Rupanya dia benar. Jika pertanyaan yang sama muncul, dia mungkin bisa menjawabnya, 
mungkin. Dia ingat itu, bersama dengan ekspresi kesal Mai. Setelah itu, Mai terus 
mengajukan pertanyaan serupa kepadanya, dan Sakuta berhasil mempelajari derivasi 
seperti itu adalah permainan. 

Yang mengatakan, konsentrasinya ada batasnya dan itu sekitar ketika mereka 
menyelesaikan tahap pertama mempelajari derivasi yang Sakuta berdiri dan katakan. 

"Aku akan membuat minuman. Apakah kamu baik-baik saja dengan kopi? Tapi ini instan. " 

"Ya." 

Mai membalik-balik buku kerja, mencari pertanyaan berikutnya untuk ditanyakan 
padanya. 

Sakuta meninggalkan kamarnya dan mendidihkan ketel. Sementara dia menunggu, dia 
memeriksa adiknya, cahayanya sudah mati sehingga dia mungkin tertidur. 

Dia mengambil dua mug dengan kopi instan dan meletakkannya di depan Mai sebelum 
bertanya padanya. 

"Susu atau gula?" Sakuta benar-benar lupa bahwa dia akan mengenakannya agar tetap 
terjaga. "Aku akan pergi dan mengambilnya." 

Dia meninggalkan ruangan lagi dan mengambil beberapa batang gula, susu, dan sendok. 

Ketika dia kembali, Mai masih melihat-lihat buku kerja. 

"Ini dia, Mai-san." 

"Terima kasih." 

Mai memasukkan susu dan gula ke dalam cangkirnya dan perlahan mengaduknya dengan 
sendok. Sakuta meneguk kopinya sambil menikmati aksi kekanak-kanakannya. Cairan 
hitam dan pahit menetap di perutnya di mana kehangatannya menenangkannya. 

"Bagaimana kabar adikmu?" 

"Dia sudah tidur." 

Dia telah mencari di kamarnya sekitar satu jam yang lalu tetapi setelah melihat dia belajar 
meninggalkannya dengan 'lakukan yang terbaik'. 

"Apakah kamu anak tunggal, Mai-san?" 
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Dia berada di bawah kesan itu. 

"Aku punya adik perempuan." 

Mai menggunakan kedua tangannya untuk membawa cangkirnya ke mulutnya. 

"Ah, benarkah?" 

"Ibuku menceraikan ayahku ... dan dia dari pernikahan keduanya." 

"Apakah dia imut?" 

"Tidak semanis aku." 

Mai langsung menjawab, seolah itu dewasa. 

"Uwah, betapa dewasa." 

Sementara mereka berbicara, pikirannya menjadi kabur. Dia merasa pusing, dan kelopak 
matanya terkulai. 

"Apakah kamu suka jenis gadis yang memuja kelucuan orang lain meskipun mereka tahu 
mereka imut sendiri?" 

"Aku benci tipe itu." 

"Baik?" 

"Tapi, adikmu sendiri adalah ..." 

Dia tidak secara sadar berhenti, tetapi kata-katanya terhenti sebelum dia selesai. 

Perasaan berangsur-angsur meninggalkan tubuhnya. Dia tidak bisa menghentikannya, 
meskipun dia panik. 

Dia mencengkeram ujung meja untuk menopang dirinya sendiri. 

Matanya sudah setengah tertutup. 

"Aku senang, mereka sedang bekerja." 

Dia mendongak dan ekspresi Mai yang bertentangan memasuki bidang penglihatannya 
yang sempit. Dia menatapnya dengan ramah, tapi pasti ada kegelisahan yang terkubur 
dalam tatapannya dan matanya berkaca-kaca. 

"Mai-san ... apa yang ..." 

Jari-jari Mai yang mungil mencengkeram sesuatu. 
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Itu adalah botol kecil, dengan 'pil tidur' tertulis di label. 

"Mengapa...?" 

Dia tidak bisa mengangkat suaranya. 

"Kamu berusaha sangat keras, Sakuta." 

"Aku masih bisa ..." 

Dia kehilangan kekuatan untuk tetap tegak. 

"Kamu berusaha sangat keras untukku." 

"...Tidak." 

"Jadi ini sudah cukup, sudah cukup." 

Mai mengulurkan tangan dan membelai lembut pipinya. Sensasi yang hangat dan 
menyenangkan. Itu menggelitik dan membuatnya bergidik. Tetapi bahkan perasaan itu 
meninggalkan tubuhnya. 

"Ini bukan..." 

Dia bahkan tidak menyadari dia sedang berbicara. 

"Aku selalu sendirian, jadi tidak apa-apa. Tidak masalah jika Kamu melupakan Aku. " 

Sosok Mai memudar. Bahkan sekarang, tangannya berada di pipinya, jari telunjuknya 
perlahan membelai di bawah telinganya. 

"Tapi terima kasih atas segalanya." 

Dia tidak melakukan apa pun yang layak terima kasih. 

"Dan Aku minta maaf." 

Dia tidak melakukan apa pun untuk meminta maaf. 

"Istirahatlah dengan baik ..." 

Dipandu oleh suara lembut, Sakuta akhirnya menutup matanya, dan jatuh ke tidur yang 
nyaman. 

"Selamat malam, Sakuta." 

Dia tenggelam, dalam, dalam ... 
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Tidak masalah. 

Itu mungkin menyakitkan dan menyedihkan ... 

Tetapi di pagi hari Kamu akan melupakan semua itu, dan Aku. 

Jangan khawatir tentang apa pun, istirahat saja. 

Tiga minggu ini sangat menyenangkan. 

Perpisahan, Sakuta 
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Volume 1 Chapter 5 Revisi - Dunia 
Tanpamu 
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Tubuhnya gemetaran. 

Seseorang mengguncangnya bolak-balik. 

"... chan." 

Dia mendengar suara yang jauh. 

"...pagi." 

Secara bertahap tumbuh lebih dekat. 

"...Onii Chan." 

Itu suara yang akrab. 

"Onii-chan, sudah pagi." 

Cahaya putih bersinar melalui dunia hitam pekat. 

"... Ngh?" 

Sakuta perlahan membuka matanya saat kesadarannya kembali. Tatapan mengantuknya 
bertemu dengan wajah Kaede, dia membungkuk di atas tempat tidur. Cahaya yang masuk 
melalui celah di tirai yang sebagian terbuka melukai matanya. 

"Kamu ada ujian hari ini, kan? Kamu akan terlambat. " 

Kaede mengguncangnya lagi. 

"Ah, ya, itu benar, aku punya mid-phwaa." 

Sakuta duduk sambil menggigit menguap. Seluruh tubuhnya terasa berat, seperti terserang 
flu. Dia memiliki suhu sedikit tetapi, daripada mengatakan dia tidak sehat, dia hanya benar-
benar lelah ... dia punya perasaan bahwa dia harus mengatakannya. 

Menghancurkan keinginannya untuk kembali tidur, Sakuta berjuang melawan 
kelelahannya dan bangkit dari tempat tidur. Dia tidak bisa terlambat hadir saat ujian 
tengah semester. Mengambil ujian tambahan akan terlalu merepotkan. 

Jam menunjukkan pukul dua puluh delapan. Untuk sampai ke sekolah, pertama-tama ada 
sepuluh menit berjalan kaki ke Stasiun Fujisawa, lalu sekitar lima belas menit diayun oleh 
kereta. Butuh sekitar lima menit dari turun dari kereta di Stasiun Shichirigahama untuk 
sampai ke ruang kelas. Tiga puluh menit, semua diceritakan. 

Jika dia tidak meninggalkan rumah pada pukul delapan dia akan berada dalam masalah. Dia 
tidak punya banyak waktu. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Kau penyelamat Kaede, terima kasih sudah membangunkanku." 

"Bangun kamu adalah alasanku untuk menjadi." 

Dia tersenyum manis, tapi dia tidak bisa dengan jujur memuji itu. 

"Kamu harus menemukan beberapa cara lain untuk menikmati hidup." 

"Seperti mencuci punggungmu?" 

"Di luar Aku itu." 

"Tidak mungkin." 

Dia menolaknya dengan ekspresi serius. 

"Aku khawatir dengan masa depanmu, sebagai kakakmu." 

Ketika dia berbicara, dia membuka pakaiannya untuk diganti. Dia mengambil kemeja 
sekolahnya dari gantungannya dan pada saat itu, tangannya terpeleset dan kemeja itu jatuh 
di atas tas di bawahnya. 

"Apa yang ada di sana?" 

Dia melihat ke dalam tas saat dia mengambil baju itu. Kaede memperhatikan dari samping 
dan kedua tatapan mereka menangkap hal tertentu pada saat bersamaan. 

"..." 

"..." 

Keheningan singkat memenuhi ruangan itu. 

"Onii-chan, a-apa itu?" 

Kaede menunjuk ke dalam tas dan berbicara dengan suara bergetar. 

Sakuta ingin menanyakan itu juga. Ada triko hitam dengan pom-pom putih di bagian 
belakang. Ada juga stocking hitam dan sepatu hak tinggi, dan bahkan dasi kupu-kupu. Ada 
manset putih dan, di atas semuanya, sepasang telinga kelinci simbolis pada ikat rambut 
keluar dari tas. 

Namun mereka melihatnya, itu adalah pakaian gadis kelinci. 

"Mungkin aku akan membuatmu memakainya." 

Itu tentang satu-satunya kemungkinan. 
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"Eh?" 

Untuk saat ini dia meletakkan ikat rambut itu di kepalanya saat dia menegang karena 
terkejut. 

"Ya, tidak buruk." 

"A-Aku tidak memakainya! Masih terlalu cepat bagiku untuk mengenakan pakaian seksi 
seperti ini! " 

Kaede menyadari bahayanya dan bergegas keluar dari kamar. 

Dia khususnya tidak ingin mengusir adik perempuannya dan membuatnya membenci dia 
hal pertama di pagi hari, jadi dia mengembalikan pakaian itu ke tasnya dan 
memasukkannya kembali ke lemari. 

"Apakah aku terlalu stres?" 

Dia meletakkan lengannya melalui lengan baju dan mengancingkannya. Lalu kenakan 
celana seragam dan ikatkan dasinya. Itu sedikit bengkok. 

"..." 

Dia selalu mengabaikannya dan pergi. Namun untuk beberapa alasan, itu mengganggunya 
hari ini sehingga ia melepaskan dan mengikatnya kembali, kali ini lurus. 

Sebelum mengenakan blazer, ia melemparkan buku-bukunya ke tasnya. Sebuah buku 
catatan di meja menarik perhatiannya, dan Sakuta mengambilnya. 

"Apa ini?" 

Dia membalik-balik halaman dan melihat kalimat yang ditulis dengan hati-hati. 

Dia mengira itu adalah notebook Jepangnya, tetapi melihat dengan hati-hati dia bisa 
melihat itu salah. 

Ada instruksi di bagian atas dan sisanya dibuat seperti semacam buku harian. 

Sejujurnya, Aku pikir apa yang ditulis di sini tidak akan bisa dipercaya, tetapi itu semua 
benar, bacalah sampai akhir. Sampai akhir! 

6 Mei 

Aku bertemu dengan seorang gadis kelinci liar. Identitasnya adalah senpai Aku di tahun 
ketiganya di SMA Minegahara, _______ Jerman yang terkenal. 

Ini adalah awalnya, pertemuan kami. Aku tidak bisa melupakannya. 
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Bahkan jika Kamu lupa, ingatlah, pegang teguh, masa depan Aku. 

Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. 

"Apakah ini sesuatu dari masa laluku yang kelam?" 

Masa remaja yang emosional pada akhirnya akan memicu berbagai delusi liar. Dia tidak 
ingat mengapa dia menulis ini, tetapi tulisan tangannya jelas miliknya dan tidak ada 
keraguan bahwa karakter itu miliknya sendiri. Jadi Sakuta pasti menulisnya. 

Namun semakin dia melihatnya, semakin menyakitkan itu. 

Itu terus menggambarkan pacar yang ideal, mengisi setengah dari buku. Itu berbicara 
tentang mereka berbicara di peron, di kereta, dan tentang tanggal mereka pergi dan pergi 
ke Ogaki. 

Dia memang pergi ke Ogaki beberapa hari yang lalu, tapi itu karena dia tiba-tiba suka pergi 
ke tempat lain dan naik kereta, Sayangnya itu adalah perjalanan yang sendirian. 

"..." 

Namun, hal yang membuatnya khawatir adalah ruang kosong. Ada celah kosong di mana 
nama seseorang harus dalam kalimat. Itu tampak seperti nama karakter empat atau lima. 

"Apakah aku harus mengisinya jika aku punya pacar?" 

Itu semua lebih menyakitkan. Bahkan jika itu adalah kesalahan, dia tidak bisa membiarkan 
orang lain melihat ini. Dia harus membuangnya dengan cepat. Berbicara terus terang, itu 
seperti noda pada hidupnya. 

Ungkapan yang diselingi yang tampaknya berbicara pada dirinya sendiri semakin 
menyakitkan, dan rasa malu memenuhi tubuhnya. 

Ketika jam berdentang untuk memberi tahu dia bahwa sudah pukul delapan, Sakuta ingat 
tergesa-gesa. Dia melemparkan buku catatan itu ke tempat sampah, mengenakan blazernya 
dan dengan 'Sampai jumpa lagi' kepada saudara perempuannya, pergi ke sekolah. 

2 

Sakuta bergegas sedikit sepanjang sepuluh menit rute ke stasiun. Dia melewati area 
perumahan, menyeberangi jembatan dan keluar ke jalan utama. Sementara dia tertunda di 
beberapa set cahaya, dia berjalan ke area bisnis di sekitar stasiun. Ketika dia memandangi 
toko-toko pachinko dan pengecer elektronik di sekitarnya, papan nama stasiun mulai 
terlihat. 

Stasiun itu memiliki suasana yang sama seperti biasanya. Itu mengalir dengan pekerja 
komuter dan siswa. Orang-orang menuju keluar dari stasiun ke kantor mereka dan orang-

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



orang menuju ke platform lain untuk berganti kereta. Sakuta adalah salah satu dari banyak 
orang yang bergegas melewati jalan menuju stasiun Enoden. 

Ketika Sakuta melewati penghalang, kereta biasa yang dia gunakan masih di peron dan dia 
naik kereta pertama saat dia menarik napas. 

Dia berdiri di sebelah pintu dan seseorang di dekatnya memanggilnya. 

"Yo." 

Itu Kunimi Yuuma, dengan tangan terangkat ringan sebagai salam. 

"Hei." 

Kereta berangkat dan Yuuma mengamati wajah Sakuta sambil memegang tali dengan 
kedua tangan. 

"Kamu terlihat jauh lebih baik hari ini." 

"Hm?" 

"Kamu terlihat seperti zombie kemarin. Apakah Kamu tipe orang yang menjejalkan malam 
sebelumnya? " 

"Nah, aku tipe orang yang menyerah dan langsung tidur." 

"Sepertinya begitu." 

Dia pasti tidur relatif lebih awal tadi malam. Dia tidak memiliki ingatan melewati sekitar 
sembilan atau sepuluh malam itu. Meskipun itu malam sebelum ujian, itu jauh lebih awal 
daripada biasanya dia tidur. Dia menatap kereta tanpa pandang bulu. Ada banyak orang 
berseragam Minegahara, beberapa dari mereka dengan buku-buku dibuka untuk 
mendapatkan bahkan satu poin tambahan dalam ujian mereka. 

Yuuma mengambil buku matematika dari punggungnya dan mulai meninjau formula. 

Kereta melewati Stasiun Koshigoe ketika Sakuta mengganggu studinya, dan laut terbuka di 
balik jendela. Ketika itu terjadi, dia merasa seperti seseorang mengawasinya. 

"..." 

Dia mengigil padanya, dan Sakuta berbalik. 

"Apa itu?" 

Yuuma menatapnya dengan bingung, menganggap tindakan Sakuta aneh. 

"Aku merasa seperti diawasi." 
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Ketika dia berbicara, matanya bertemu dengan seorang gadis yang berdiri di satu pintu. Dia 
mengenakan seragam yang sepertinya masih sebagian besar tidak dikenakan. Dia adalah 
Koga Tomoe. 

"Hmm, dia? Dia tahun pertama, kan? " 

Tomoe memalingkan muka, dan Yuuma sepertinya tahu. 

"Kamu kenal dia, Kunimi?" 

"Dia sering datang untuk menonton latihan bersama temannya di sebelahnya." Jelas ada 
seorang gadis yang tampak familier di sebelahnya. "Klub pikir mereka cukup imut." 

"Aku mengerti, jadi mereka melihatmu." 

Dia merasa sedih dan malu pada kesalahpahamannya sendiri. 

"Kurasa tidak." 

Yuuma mengembalikan fokusnya ke buku pelajarannya. 

"Mengapa?" 

"Sepertinya mereka datang untuk menonton salah satu tahun ketiga dalam latihan." 

"Hmmm." 

"Ngomong-ngomong, agak aneh bagimu untuk tahu tahun pertama ketika kamu bahkan 
tidak bisa mengingat nama teman sekelasmu. Sesuatu terjadi?" 

"Agak." 

"Oh, betapa menariknya. Katakan padaku." 

Yuuma berhenti belajar dan menyenggol bahunya dengan seringai. 

"Kami saling menendang satu sama lain dan saling mengenal, tidak ada yang istimewa." 

Itu adalah hari Minggu sebelumnya. Dia telah menemukan seorang gadis yang hilang dan 
ada kesalahpahaman yang aneh, dan perkembangan yang aneh. 
  
 "Hanya saling menendang satu sama lain, itu sangat aneh ..." 

"Hal semacam itu terjadi." 

"Belum pernah dalam hidupku sebelumnya ... kamu pergi ke suatu tempat?" 

"Di suatu tempat selain di sini, kurasa." 
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"Persetan?" 

Sakuta melihat kembali ke jendela ketika pertanda pembicaraan telah selesai. 

Ada sesuatu yang menarik hatinya. Itu ada hubungannya dengan pertemuannya dengan 
Koga Tomoe. Tapi Sakuta tidak bisa mengingat apa yang menyebabkannya. 

Kereta mencapai Stasiun Shichirigahama, dan para siswa dengan seragam Minegahara 
mengalir ke peron. 

Sakuta adalah salah satu dari mereka dan dia berjalan menyusuri jalan pendek ke sekolah 
saat dia menghirup angin laut. 

Dia bisa mendengar obrolan dari sekelilingnya seperti 'Crap, ujian', dan 'Aku tidak belajar 
sama sekali' dan 'Aku hanya melakukan itu sedikit'. 

Semua siswa memiliki masalah ujian yang sama, tetapi terlepas dari itu, itu adalah 
pemandangan yang biasa. Adegan sehari-hari dengan pertukaran serupa setiap hari. 

Itu tidak terlalu menyenangkan, tetapi juga tidak cukup mengganggu untuk tidak suka. 

Semua orang melakukan apa yang mereka lakukan. 

'Kenormalan' itu ada di depan Sakuta. Duo tahun pertama melewati Sakuta dan Yuuma 
dengan berlari. Itu Koga Tomoe dan temannya, mengobrol tentang keluar untuk karaoke 
setelah ujian mereka. 

"Bagaimana denganmu, Sakuta? Punya rencana setelah ujian? " 

"Bekerja, kamu?" 

"Latihan, turnamen akan segera tiba." 

"Aku mengerti, itu bagus." 

"Hm? Bagaimana?" 

"Jika kamu bilang kamu punya kencan, aku akan marah." 

"Itu menungguku di akhir pekan." 

"Kamu pria yang jelek, Kunimi." 

"Itu cocok untukmu, mengatakan itu." 

"Ini lebih baik daripada hanya memikirkannya." 

Sakuta dan Yuuma mencapai aula depan saat mereka saling bercanda. 
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Mereka berganti ke sepatu indoor mereka di rak sepatu dan menuju lantai atas ke ruang 
kelas dua. Sakuta berada di kelas yang berbeda dari Yuuma, jadi mereka berpisah di 
koridor dan Sakuta memasuki kelas 2-2 sendirian. 

Dia duduk di kursi pertama dekat jendela. Dia memiliki ujian matematika periode pertama 
diikuti oleh ujian Jepang di urutan kedua. 

Beberapa teman sekelasnya dengan panik membolak-balik buku, dan yang lain dengan 
hati-hati membaca catatan. Bahkan ada yang sudah menyerah dan sedang beristirahat. 
Kamisato Saki, yang duduk di kursi diagonal di belakangnya telah makan pocky pagi itu, 
menyimpan gula untuk ujian. 

Ketika hidungnya gatal karena suatu alasan, Sakuta mengeluarkan buku teksnya. 

"Mungkin aku masuk angin." 

Dia meniupkan hidungnya ke tisu dan melihat contoh persamaan tingkat tinggi. Dia punya 
perasaan bahwa dia harus mendapatkan nilai bagus. 

Ketika dia selesai memeriksa contoh-contoh, area di depannya redup. 

Seseorang berdiri di depannya. 

Dia bisa tahu siapa itu tanpa melihat ke atas, jas labnya melangkah lebih jauh ke lantai 
daripada roknya, dan dengan cepat terlihat bahkan ketika dia melihat ke buku teks. 

"Jarang sekali kamu datang kepadaku, Futaba." 

"Sini." 

Futaba agak lelah mengulurkan sebuah amplop. 

"Surat cinta?" 

"Tidak." 

"Tidak mungkin." 

Sakuta tahu dengan siapa Rio menyimpan perasaan. Dia menerima amplop dan melihat ke 
dalam. Seperti yang bisa diduga, ada surat di dalamnya. Dia meliriknya, memeriksa apakah 
dia bisa membacanya. 

"..." 

Setelah menunggu dia mengangguk, dia membuka surat itu dan meliriknya. 

Ini adalah definisi yang luas dari Teori Observasi, tetapi segala sesuatu di dunia dibuat pasti 
dengan observasi. Dalam hal itu, jika _______ Lenyapnya _______ ini disebabkan oleh 
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pengabaian siswa yang tidak sadar terhadapnya maka jika Azusagawa dapat menciptakan 
alasan yang lebih kuat untuk keberadaannya maka ia mungkin bisa menyelamatkan _______ 
Jerman. Singkatnya, jika cinta Kamu dapat mengatasi kemungkinan gelombang sebelum 
_______ Jerman diberikan bentuk yang pasti ... Dengan kata lain, pemaksaan sub-sadar siswa 
terhadap bentuk _______ Rusia menjadi sesuatu seperti suasana sebelum keberadaannya 
didefinisikan. 

Itu adalah surat aneh dengan ruang kosong yang aneh. Dia tidak bisa mengerti artinya 
sama sekali. Namun, tidak ada kesalahan bahwa itu adalah sesuatu yang telah Rio berikan 
kepadanya. 

"..." 

Dia meminta penjelasan dengan matanya. 

"Aku juga tidak mengerti. Itu ada di buku pelajaran matematika Aku, Aku perhatikan tadi 
malam. " 

"Apa apaan." 

The, Rio meletakkan surat lain di mejanya. 

"Ini dengan itu." 

Masih tidak mengerti, Sakuta mengalihkan pandangan ke huruf kedua. 

Ada sebuah kalimat pendek tertulis di atasnya. 

Jangan berpikir apa-apa, berikan surat itu kepada Azusagawa. 

Tampaknya itu adalah surat dari Rio untuk dirinya sendiri. Sakuta teringat hal serupa di 
kamarnya pagi itu. Tulisan itu tertipu di buku catatannya. 

Sesuatu menarik di benaknya, tetapi dia tidak bisa mengingatnya, dan perasaan kabur 
menyebar ke seluruh tubuhnya. 

"Pokoknya, aku sudah memberikannya padamu." 

Apakah hanya kata-kata yang diucapkan Rio, dan dia pergi meninggalkan ruang kelas. 

"Ah, oi!" 

Panggilan dan belnya tumpang tindih, dan dia tidak punya pilihan selain menyerah untuk 
saat ini. 

Guru wujudnya memasuki ruangan, dan kelas dimulai. 
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"Ini mungkin hari terakhir ujianmu, tapi jangan menganggap itu sebagai alasan untuk 
bertindak." 

Ketika dia mendengarkan peringatan guru yang cepat marah, Sakuta memindai surat yang 
diberikan Rio kepadanya lagi. 

Ini adalah definisi yang luas dari Teori Observasi, tetapi segala sesuatu di dunia dibuat pasti 
dengan observasi. Dalam hal itu, jika _______ Lenyapnya _______ ini disebabkan oleh 
pengabaian siswa yang tidak sadar terhadapnya maka jika Azusagawa dapat menciptakan 
alasan yang lebih kuat untuk keberadaannya maka ia mungkin bisa menyelamatkan _______ 
Jerman. Singkatnya, jika cinta Kamu dapat mengatasi kemungkinan gelombang sebelum 
_______ Australia diberikan bentuk yang pasti ... Dengan kata lain, pemaksaan sub-sadar siswa 
terhadap bentuk _______ Spanyol menjadi sesuatu seperti suasana sebelum keberadaannya 
didefinisikan. 

"... Cinta, ya?" 

Namun, dia tidak tahu arti di balik itu. 

Ujian matematika periode pertamanya berjalan cukup baik. 

Dia benar-benar mengisi kolom jawaban dan dengan hati-hati meletakkan pekerjaannya, 
entah bagaimana merasa bahwa dia benar-benar harus melakukannya. Biasanya dia tidak 
akan repot karena itu merepotkan, tetapi dia telah melihat kembali jawabannya dan 
merasa dia bisa mendapatkan nilai bagus. 

Periode kedua adalah ujian Jepangnya. 

Dengan lonceng sebagai sinyal, teman-teman sekelasnya membalik halaman tanya jawab 
dan kemudian goresan pensil memenuhi ruangan. 

Sakuta mengisi nama dan nomor tempat duduknya dan kemudian melihat ke pertanyaan. 
Yang pertama adalah pertanyaan yang panjang, dan setelah memeriksa judulnya, dia 
melanjutkan memindai bagian utama. 

Butuh dua puluh menit baginya untuk mengambil benteng pertama di koran. 

Pertanyaan berikutnya juga panjang, dan pertanyaan yang belum ada di buku. Sepertinya 
butuh beberapa waktu, jadi Sakuta melewatkan pertanyaan terakhir yang diselesaikan. 

Kata dasar yang membingungkan. 
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1. Aku akan menjadi jaminannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dijamin keamanan negara. 

Dia harus menyelesaikan kata-kata yang diturunkan. 

Tanpa ragu, Sakuta menuliskan penjamin untuk jawaban pertama, dan jaminan untuk yang 
kedua. 

"..." 

Begitu selesai menulis, Sakuta merasakan pensilnya ragu dan dia berhenti. 

Sebuah pertanyaan yang berbeda dari yang ada dalam ujian muncul di benak Aku. 

Dia tahu pertanyaan itu dengan mudah karena dia telah mempelajarinya malam 
sebelumnya. Tapi dia tidak ingat keadaan di sekitarnya. 
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Perasaan tidak nyaman yang samar-samar melewati tubuhnya dan secara bertahap 
menjadi tidak nyaman. Dia mencoba mengingat tetapi tidak bisa. Perasaan sakit itu masuk 
ke tenggorokannya, dan kemudian tidak lebih jauh. 

Semakin dia berpikir, semakin banyak kegelisahannya tumbuh. Dia merasa ada sesuatu 
yang memohon padanya dari dalam benaknya. 

"...Apa itu?" 

Sungguh, apa perasaan ini ... 

Ada perasaan menyenangkan di dadanya. Dia menemukan kesedihan. Ada suasana 
kenikmatan juga. 

Namun, rasa sakit yang intens dan menyakitkan hati memenuhi dadanya. 

Perasaan yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di hati Sakuta dan kemudian memudar 
sebelum kembali lagi, seperti memecah ombak, menyentaknya. 

Kemudian, sesuatu menetes di lembar jawabannya. 

Dia pikir itu mungkin ingus, tapi ternyata tidak. 

Itu jatuh dari matanya. 

Air mata. 

Dia buru-buru mengangkat kepalanya. Apa yang salah dengannya tiba-tiba menangis dalam 
ujian? 

Ketika dia mendengus dan berusaha menahan air matanya, suara seseorang terdengar di 
benaknya. 

"Yang mana yang akan digunakan dalam 'Tidak ada orang yang akan kosong untuk masa 
depan Sakuta'?" 

Dia tahu suara itu. 

"Kita bisa pergi dengan 'Aku tidak bisa mengosongkan keselamatan Sakuta jika dia 
menipu'." 

Kabut dalam benaknya berangsur-angsur hilang. 

"Orang dengan 'atau' memiliki nuansa tanggung jawab, dan orang dengan 'ee' memiliki 
nuansa perlindungan." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Dia telah menempatkan mereka di kolom jawaban, seperti yang telah diajarkan kepadanya. 

Pena Sakuta berguling dari jari-jarinya. Dia tidak berpikir ini saatnya untuk mengikuti 
ujian. Tubuhnya bereaksi terhadap emosinya dan dia terangkat. Benar-benar tidak peduli 
dengan lingkungannya. 

"Whoa." 

Teman sekelas di belakang bangkit dengan terkejut dan gadis di sebelahnya menjerit. 

Seluruh kelas menghentikan pekerjaan mereka dan memandang Sakuta. 

Bahkan guru yang gelisah memandanginya dengan bingung. 

"Oi, Azusagawa, ada apa?" 

"Ini yang besar." 

Sakuta berbicara, dan ruang kelas dipenuhi tawa. 

"Oi, banyak, berkonsentrasi." 

Sementara perhatian sang navigator terganggu, Sakuta berlari keluar kelas. Dia melewati 
toilet dan menuruni tangga. Terlalu sulit untuk pergi ke aula masuk, jadi Sakuta memanjat 
keluar jendela di lantai dasar. 

Dia ingat sesuatu yang penting. Kenangan seseorang yang berharga telah kembali padanya. 

Dia memiliki sesuatu yang harus dia lakukan untuknya. 

"Ahh, ini benar-benar yang terburuk ..." 

Dia secara alami mengeluarkan perasaan sejatinya. 

Yang terbentang di hadapannya adalah lapangan olahraga SMA Minegahara. Sakuta 
berjalan menuju pusatnya seolah dia memeriksa setiap langkah sebelum dia 
mengambilnya. 

"... Aku benar-benar hanya memikirkan hal-hal bodoh." 

Isyarat itu adalah surat Rio, dan kalimat terakhir di dalamnya. 

"Jika cintamu dapat mengatasi gelombang probabilitas." 

Dia tidak akan tahu apakah yang akan dia lakukan benar sampai dia mencobanya. 

Itu adalah pertempuran yang kalah. Bagaimanapun, lawan Sakuta adalah 'suasana'. 
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'Suasana' yang mendorong dan menarik atau memukul tidak akan berpengaruh. 'Suasana' 
yang menyelimuti sekolah. Bahkan sekarang, dia berpikir bahwa melawan itu tidak 
sepadan. 

Orang-orang yang menciptakan 'suasana' itu tidak mengetahui hubungan mereka dengan 
suasana itu. Tidak peduli bagaimana dia memohon kepada para siswa yang merasa tidak 
ada koneksi, itu tidak akan mempengaruhi mereka sedikitpun. Mereka hanya 
menertawakan kepanikannya. Mereka hanya mendinginkan gairahnya. 

Mereka hanya akan menyelesaikan semuanya dengan kata-kata yang begitu banyak 
templat mereka bahkan tidak bisa disebut sendiri: 'membaca suasana'. 

Sakuta menyadari sendiri bahwa dia hidup di dunia itu. 

Mengikuti orang di sebelah Kamu membuat segalanya menjadi mudah. Memutuskan apa 
yang baik atau buruk hanya menghabiskan kalori, dan memegang pendapat Kamu sendiri 
hanya akan menyebabkan Kamu terluka ketika mereka ditolak. Jika Kamu bersama 'semua 
orang' maka, Kamu bisa santai, dan aman. Kamu tidak harus melihat hal-hal yang tidak 
Kamu inginkan, tidak harus memikirkan hal-hal yang tidak Kamu inginkan. Kamu bisa 
memperlakukan semuanya sebagai masalah orang lain. 

Dunia itu tidak berperasaan. 

Itu membuat orang mengisolasi orang lain tanpa menyadarinya, dan membuat orang 
memunggungi mereka yang terisolasi. Untuk melindungi suasana itu, untuk melindungi diri 
mereka sendiri, orang-orang tanpa belas kasihan bisa berpura-pura tidak melihat. Mereka 
bisa melakukan semua ini dengan wajah tidak menyadari orang-orang yang mereka sakiti. 

Dunia begitu tidak berperasaan sehingga menggunakan pemahaman diam-diam itu, bisa 
melukai orang lain tanpa merasakan rasa sakit sama sekali. 
  
 Tetapi itu tidak berarti bahwa logika 'semua orang melakukannya' membuatnya tidak apa-
apa untuk menyakiti orang, 'semua orang melakukannya, jadi itu benar'. Selain itu, siapa 
'semua orang' 

Hari itu, jika dia tidak bertemu dengannya di Perpustakaan Shonandai, Sakuta akan terus 
menjadi bagian dari 'semua orang' tanpa wajah itu, dan akan menjadi bagian dari penyebab 
yang menyakitinya. 

Dan setelah memperhatikan itu, ia harus membuat perbedaan. 

Bahkan jika sekolah itu sendiri adalah musuhnya. 

Bahkan jika setiap siswa. 

Bahkan jika itu adalah 'suasana', hal yang paling tidak ingin dia lawan, Sakuta tidak bisa 
memandang sebaliknya. 
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Itu karena dia telah menemukan sesuatu yang lebih penting daripada mempertahankan 
status quo. 

Waktu yang mereka habiskan bersama tentu menyenangkan. 

Dia selalu memperlakukan Sakuta lebih muda darinya, tetapi jika dia mencoba membuat 
lelucon sugestif, dia akan terperangkap di dalamnya dan menjadi merah cerah, dan 
kemudian keras kepala untuk mencoba dan menyembunyikan kegagalan itu. 

Gadis yang akan merajuk jika Sakuta tidak mengikuti harapannya. 

Dia egois, bertingkah seperti ratu, dan murung. Namun terlepas dari semua itu, dia 
ternyata tidak bersalah, dan setahun lebih tua darinya. Dia menginjak kakinya, mencubit 
pipinya dan menamparnya. 

Hari-hari yang dihabiskannya bersamanya adalah yang terbaik. Terkadang dia melakukan 
serangan balik dan dia merajuk dan memanggilnya dengan nakal. Dia senang dan 
menikmatinya, dan tidak tahan tanpa itu. 

Dia adalah satu-satunya yang dia rasakan seperti itu. 

Eksistensi tersendiri di dunia ini. 

Sekarang setelah dia tahu kebahagiaan itu, tidak ada gunanya hidup tanpanya. Jadi metode 
apa pun yang harus dia gunakan, dia akan mengambil kembali waktu yang menyenangkan 
itu. 

Ini perlu untuk itu. 

Dia tidak akan membiarkan mereka berpisah tanpa kata-kata lagi, seperti yang dia lakukan 
dengan Makinohara Shouko. 

Dia tidak menginginkan perasaan itu. 

"Aku tidak akan membaca 'suasana' lagi, itu konyol." 

Di tengah lapangan, Sakuta berbalik untuk melihat gedung sekolah. 

Dia menghadapi bangunan tiga lantai dari depan. 

Ada sekitar seribu siswa. 

Baik dalam ukuran dan jumlah, itu luar biasa. Dan jika dia diabaikan, itu akan menjadi 
akhirnya. 

Dia tidak punya strategi. 

Namun, dia memutuskan sendiri. 
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Dia berhenti memikirkan betapa repotnya itu. 

Semoga itu berjalan seperti yang dia pikirkan. 

Semoga itu berjalan seperti yang dia rasakan. 

Alasan dan alasan yang tak terhitung jumlahnya bisa masuk neraka. 

Sakuta menguatkan dirinya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengumpulkan 
kekuatan di perutnya. Dan kemudian, dengan suara paling keras dia bisa mengumpulkan. 

"Kalian semua, dengarkan!" 

Dia menembakkan salvo pembukaannya. 

"Aku Azusagawa Sakuta!" 

Suara Sakuta bergema di seluruh keheningan sekolah ketika para siswa mengambil ujian 
mereka. 

"Dari kelas 2-2!" 

Tenggorokannya sudah bergetar dan kesakitan, tetapi dia tidak punya niat untuk berhenti. 
Reaksi pertama adalah dari jendela ruang guru. Beberapa guru memandang dari jendela 
dan memberi isyarat padanya untuk kembali. 

"Kursi nomor satu!" 

Kebisingan secara bertahap memenuhi sekolah. 

"Dan aku suka tahun ketiga!" 

Dia memiliki perasaan seseorang mengatakan 'lapangan olahraga' dan jendela terbuka satu 
demi satu dan banyak siswa melihat ke arahnya. 

"Sakurajima Mai-senpai!" 

Goosebumps menutupi tubuhnya ketika dia menyebut namanya, semua pori-pori di 
kulitnya melepaskan emosinya. Potongan-potongan yang tersebar semuanya jatuh ke 
tempatnya dengan perasaan yang menyenangkan, dan dia yakin dengan perasaannya pada 
saat itu. 

Dia menghela napas panjang, mengosongkan paru-parunya sepenuhnya dan kemudian 
mengisinya. Dia memandang sekolah, melihat para siswa berkumpul di jendela, fokus pada 
Sakuta di lapangan olahraga. 

Saat kira-kira seribu tatapan menyapu dirinya, Sakuta membiarkan emosinya meledak. 
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"Aku suka Sakurajima Mai-senpai!" 

Dia melemparkan semua perasaannya ke gedung sekolah. 

"Aku suka Mai-saaaan!" 

Dia merasa seperti tenggorokannya robek ... Sakuta mengakui perasaannya yang berharga, 
ingin semua orang di kota mendengar, dan bahkan orang-orang jauh. 

Sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa diabaikan. 

Jadi orang tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya. 

Dia mengeluarkan semua yang dia miliki. 

Dia tidak bisa bernapas lagi, dan membungkuk dalam kondisi batuk. 

Hal pertama yang terjadi adalah kesunyian yang panjang. 

Berikutnya adalah gumaman keraguan yang berisik. 

Semua siswa melihat Sakuta di lapangan olahraga. Tatapan individu menjadi palu, 
mengalahkan di tubuh Sakuta. Namun, itu bukan serangan yang kuat, itu adalah serangan 
setengah hati. Secara bertahap menjadi mengejek. 

Dia ingin melarikan diri, untuk pulang. Pengakuannya sia-sia. 

"Ah, sial! Jadi berakhir seperti ini, hanya karena malu. Apa-apaan ini !? " 

Dia terus mengutuk. 

"Inilah sebabnya aku tidak ingin melawan suasana." 

Sakuta merobek rambutnya saat mereka terus menatapnya. 

"Ini benar-benar ... yang terburuk ..." 

Pulang ke rumah terlintas di benaknya, dan dia memandang gerbang sekolah. 

"..." 

Namun, dia tidak mengambil satu langkah pun ke arah mereka. 

"Aku sampai sejauh ini, tidak ada gunanya tanpa hadiah dari Mai-san." 

Sakuta menghadapi setengah sekolah dengan putus asa, dan berteriak lagi. 

"Aku ingin berjalan beriringan di pantai!" 
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Dia tidak berpikir lagi. 

"Aku ingin melihatnya lagi dengan pakaian bunny girl-nya!" 

Dia menyerahkannya pada emosinya, dan hanya mengungkapkan perasaannya. 

"Aku ingin memeluknya erat, aku ingin menciumnya!" 

Dia bahkan tidak tahu apa yang dia katakan lagi. 

"Intinya! Aku sangat menyukai Mai-saaaaaaaaaan! " 

Teriakannya menjulang ke langit, menarik perhatian setiap siswa dan setiap anggota staf. 
dia tidak pernah merasa lebih buruk, tetapi saat ini perasaan itu menjadi kegembiraan bagi 
Sakuta. 

Akhirnya, lingkungan kembali menjadi sunyi. 

Keheningan yang begitu hening sampai-sampai rasanya nyaris dilatih. Sakuta ingin 
mengatakan itu sambil menelan ludahnya. 

Dia tidak mengerti alasannya. 

Dari gedung, seorang siswa yang tidak dikenalnya menunjuk ke arah Sakuta. Dia tidak 
mengerti mengapa, dan berpikir bahwa mereka mengejeknya pada awalnya. 

Dia ragu ketika dia melihat mereka menunjuk sedikit di belakangnya ... 

Dia merasakan seseorang mendekatinya ketika dia mendengar suara kerikil. Napas Sakuta 
naik saat suara mereka merangsang telinganya. 

"Aku akan mendengarmu bahkan jika kamu tidak terlalu keras." 

Suara itu entah bagaimana terasa seperti suara yang telah lama hilang, suara seorang gadis 
yang selalu ingin didengarnya. 

Sakuta berbalik dengan tergesa-gesa. 

Angin laut bertiup di sekitar kakinya, membuat roknya bergoyang. 

Dia melihat celana ketat hitamnya yang biasa. Kakinya sekitar selebar bahu, dan satu 
tangan di pinggulnya, yang lain memegang rambutnya agar tidak tertiup angin. Dia 
memiliki wajah yang terlihat dewasa, tetapi ekspresinya yang sedikit marah masih 
menunjukkan sedikit kekanak-kanakan. 

Gelombang emosi menyerbu Sakuta dari kakinya. Mai berdiri sekitar sepuluh meter 
darinya. 
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"Kamu akan mengganggu tetangga." 

"Kupikir aku sebaiknya membiarkan seluruh dunia tahu." 

"Kamu berbicara bahasa Jepang, mereka tidak akan mengerti." 

"Ah, itu benar." 

"Kamu benar-benar idiot ..." 

Suara Mai bergetar seolah-olah dia mencoba untuk menanggung sesuatu. 

"Aku pikir itu lebih baik daripada berpura-pura menjadi pintar." 

"Dasar idiot ..." Bahunya yang ramping bergetar. "Kamu akan memulai rumor yang lebih 
aneh, menonjol seperti ini." 

"Jika mereka rumor denganmu, maka aku akan menyambut mereka." 

"Itu bukan ... kamu bodoh ... kamu bodoh ..." 

"..." 

"Dasar idiot, Sakuta!" 

Air mata besar tumpah dari mata Mai saat dia berteriak. 

Dengan gerakan lambat, dia mengambil langkah pertama. 

Mai berlari ke arahnya. 

Berpikir bahwa dia akan memeluknya, Sakuta membuka tangannya. 

Tiga langkah tersisa, dua, satu ... Segera setelah itu, sebuah tamparan bergema di tanah, 
bergema ke langit. Sakuta telah mengambilnya secara langsung dan tercengang sesaat, lalu 
pipinya mulai berdenyut terlambat dan dia mengerti bahwa bahkan sekarang, Mai telah 
menamparnya. 

"Eh? Mengapa?" 

Pertanyaan polos meninggalkan bibirnya. 

"Kamu pembohong!" Mai menatapnya dengan air mata, dengan ekspresi yang sepertinya 
akan hancur. "Kamu bilang kamu tidak akan pernah lupa!" 

Dia akhirnya mengerti tindakannya. Dia tentu punya alasan untuk menyalahkannya. 
Seperti kata Mai, dia pembohong. 
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"Maafkan Aku." 

Sakuta dengan lembut merangkul Mai saat dia bergetar. 

Dengan sedikit ragu dia menguatkan cengkeramannya, dan Mai membenamkan wajahnya 
ke pundaknya. 
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"Aku tidak akan memaafkanmu ..." 

Datang suaranya yang teredam. 

"Maafkan Aku." 

"Aku tidak akan pernah memaafkanmu ..." 

Mai mengusap wajahnya ke bahunya ketika dia mendengus. 

"Aku tidak akan membiarkanmu pergi sampai kamu memaafkanku." 

 

"Maka aku tidak akan memaafkanmu selama sisa hidupku." 

Air matanya masih bercampur dengan suaranya. 

"Ehh." 

"Apa, punya masalah dengan itu?" 

Tampaknya sudah berteriak, dia menelan perasaannya. 

"Jika mereka diberitahu itu oleh senpai mereka yang cantik, tidak ada seorang pria yang 
akan melakukannya! Mai-san, kau menginjak kakiku! " 

"Kau punya keberanian, mengatakan itu padaku dan tidak melarikan diri." 

"Um, kakiku." 

"Apakah kamu tidak senang aku menginjakmu?" 

"Maafkan aku, aku benar-benar minta maaf. Aku menyesali tindakan Aku jadi tolong 
maafkan Aku. " 

Dia menggiling tumitnya ke kakinya benar-benar menyakitkan. 

"Jika kamu sangat takut kamu akan menangis, kamu seharusnya tidak menggunakan obat 
tidur." 

"Air mata ini hanya tindakan yang mengganggumu." 

"Kalau begitu terima kasih sudah merawatku saat aku begadang semalaman." 

"Sama-sama, tapi aku tidak ingin mendengar ucapan terima kasihmu." Tumit Mai sekali lagi 
berada di kaki Sakuta. "Meskipun kamu tahu apa yang kumaksud." 
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Dia secara bertahap menggeser berat badannya ke kaki itu. 

Sakuta mengundurkan diri dan mengatakan kata-kata yang ingin didengarnya. 

"Aku cinta kamu." 

"Betulkah?" 

"Itu bohong, aku benar-benar mencintaimu." 

"..." Setelah keheningan singkat, Mai pindah. Dia berhenti menangis dan yang tersisa 
hanyalah jejak. "Hei, Sakuta." 

"Apa." 

"Katakan itu lagi dalam sebulan." 

"Mengapa?" 

"Jika aku menjawab di sini, aku akan merasa seperti aku diliputi oleh saat ini." 

"Aku ingin ciuman setidaknya dalam kegembiraan." 

"Jantungku berdebar saat ini, jadi mungkin berakhir seperti itu." 

Mai berbalik dan berbicara dengan malu. Wajahnya yang memerah itu sangat imut. 

"Mai-san, kamu benar-benar tenang." 

Dia ingin menghindari efek jembatan gantung. 

"Aku menyuruhmu berpikir dengan benar juga." 

"Tentang apa?" 

Dia tidak berpikir memikirkan perasaannya terhadap Mai akan melakukan apa pun 
sekarang. 

"Aku lebih tua darimu." 

"Jika ada, itu nilai tambah." 

"Aku ragu untuk berkencan dengan anak laki-laki yang lebih muda." 

"Karena aku tidak bisa diandalkan?" 

"Itu ... bukan itu yang kumaksud." Dia menggumamkan sesuatu. "Jika aku berkencan 
dengan anak laki-laki yang lebih muda, bukankah aku telah menipu mereka?" 
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"Ya, jadi kupikir kau tidak bisa menghindarinya." 

"Aku tidak menipu kamu." 

"Tapi kau selalu menggoda aku." 

Sekarang setelah dia memikirkannya, mereka memiliki skinship yang cukup 
menyenangkan. Dengan dia mencubit pipinya, menginjak kakinya dan sejenisnya. 

"P-pokoknya, apa kamu mengerti?" 

"Bukan Aku." 

"Jangan tidak masuk akal." 

"Aku tidak bisa menunggu sebulan, jadi bisakah aku mengatakannya setiap hari?" 

Meskipun dia sedikit terkejut, wajahnya mengendur, dan dia tidak sesenang yang dia 
yakini. 

"Tidak apa-apa, tapi pertahankan selama sebulan penuh. Jika tidak, Aku akan 
menganggapnya sebagai perasaan Kamu berubah. " 

Dia berkata dan menekankan jarinya ke hidung Sakuta, tersenyum menggoda. Senyum Mai, 
yang ingin dia simpan untuk dirinya sendiri. Dia tidak punya pilihan sekarang, jadi dia 
menunjukkan semua orang. 

Semua siswa menyaksikan mereka dengan takjub, bisu. Mereka tidak tahu bagaimana 
harus bereaksi dan mencari yang lain untuk melihat reaksi mereka, membuat suasana 
menunggu keputusan. 

"Semua orang suka membaca suasananya, ya?" Mai tertawa sinis ketika dia melihat 
sekolah, dan kemudian mendesah panjang. "Dan rumor tentang kamu mengirim teman 
sekelasmu ke rumah sakit! Itu konyol! " 

Dia tiba-tiba berteriak. 

Ada keheningan sesaat. Mai tampak agak bangga ketika dia berbalik. 

"Kamu ingin memberi tahu semua orang, kan?" Sekarang dia mengatakan itu, mereka telah 
berbicara tentang itu di Enoden. Mereka sedikit terlambat, tetapi para siswa mendekati 
lapangan olahraga menatap mereka dengan gembira. "... Reaksi mereka sedikit berbeda 
dari yang aku duga." 

Itu benar, mereka tidak menunjukkan keterkejutan pada Mai yang menyatakan kebenaran. 
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"Itu karena kamu memanggilku dengan namaku tanpa kehormatan." Untuk saat ini saja, 
mereka tidak membaca suasana dan menerima skandal di depan mereka. Mereka 
mengikuti keinginan mereka, ini tentu saja masa remaja. "Mereka begitu memperhatikan 
kami karena kamu." 

"Apa, kamu mengkhawatirkan hanya seribu orang? Kamu terlalu sensitif. " 

Itu jelas berbeda untuk seorang aktris terkenal nasional. 

"Ya, kurasa tiga atau empat digit tidak cukup untukmu, Mai-san." 

Akhirnya, guru formulir Sakuta, wakil kepala dan guru olahraga berpakaian jersey keluar 
ke lapangan untuk mengendalikan keributan. 

"Man, aku akan mendapat kuliah di ruang guru ..." 

"Itu bagus bukan?" 

"Bagaimana?" 

"Aku akan dimarahi denganmu." 

"Yah, itu tidak buruk." 

Paling tidak dia bisa bersama Mai. 

Merasakan perasaan Mai di sebelahnya, Sakuta menuju ke gedung sekolah. 

Bersama Mai ... 

Dan dengan demikian, dunia mengambil Sakurajima Mai kembali. 
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Volume 1 Chapter 6 Revisi - Epilog ( Jadi, 
Fajar Menyingsing ) 
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Bertentangan dengan hari-hari di bulan Mei yang dihabiskan dalam Sindrom Pubertas, 
sekarang bulan Juni, jadi Sakuta menghabiskan hari-harinya dengan damai. 

Dia memiliki kehidupan sehari-hari yang tenang, mengaku ke Mai setiap hari seperti yang 
telah dijanjikannya. 

Tentu saja, ada pengaruh dari menjerit cintanya di tengah lapangan olahraga, tapi ... 
Daripada 'pria insiden rumah sakit', semua siswa telah ditempelkan label 'pria ngeri' dan 
'itulah Sakuta yang diisukan' . Hanya berjalan menyusuri koridor, biarkan dia mendengar 
tawa tertahan dan sekolah semakin lama semakin tidak nyaman. 

Namun, ia telah mampu membawa Mai kembali dan begitu juga telah mengubah sikapnya 
menjadi 'tidak terlalu penting'. Jujur, jika dia tidak berpikir begitu, dia tidak akan bisa 
melakukannya. 

Yuuma berkata. 

"Hatimu benar-benar terbuat dari besi!" 

Dan kemudian berguling-guling tertawa. Rio telah bersamanya dan berkata dengan 
ekspresi serius. 

"Jika itu aku, aku akan mati karena malu. Itu Azusagawa bagimu, seorang remaja rendahan. 
" 

"Maksudnya apa?" 

"Dulu ketika rumor beredar tentang 'insiden rumah sakit', kamu mengatakan 'melawan 
suasana itu konyol', atau apakah kamu lupa?" 

"Ahh, Sakuta mengatakan itu, aku juga mendengarnya." 

Dia tentu ingat mengatakan itu, dan pendapatnya masih belum berubah. 

"Apa lagi yang kamu sebut seseorang yang tidak akan serius untuk diri mereka sendiri 
tetapi akan menanggung rasa malu untuk senpai mereka yang cantik?" 

Dia kehilangan kata-kata karena memiliki kata-kata yang begitu jelas kepadanya. 

"..." 

Seperti yang dikatakan Rio, dia tidak berpikir untuk mengubah suasana tentang dirinya, 
tetapi ketika dia pikir itu untuk Mai dia bersemangat, dan meneriakkan cintanya di jantung 
lapangan olahraga. 

"Ini bahan menggoda selama sisa hidupmu." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Kau akan terus memanggilku begitu bahkan ketika aku sudah tua?" Dengan caranya 
sendiri, itu tidak akan seburuk itu ... dia memutuskan untuk berpikir. "Hei, Futaba." 

"Apa?" 

"Jadi, apakah hipotesismu benar pada akhirnya?" 

"Siapa tahu. Ketidakstabilan dalam pikiran remaja menyebabkan salah tafsir subyektif yang 
intens ... jika Kamu mengatakan itu adalah Sindrom pubertas, maka itu tidak dapat 
diverifikasi secara ilmiah. " 

Rio menjawab dengan blak-blakan ketika Sakuta mengunjunginya di hari lain di 
laboratorium fisika. 

"Yah, tebak itu benar." 

Mai berperilaku seperti suasana, dan para siswa memperlakukannya seperti suasana. 
Seperti yang terjadi di alam bawah sadar, tidak ada perbedaan dari suasana yang 
sebenarnya. Jika tidak ada 'suka' dan itu memang benar, tidak akan ada perbedaan dari 
kenyataan. 

Dan, karena itu, Sakuta merasa bahwa itu mungkin akan terjadi di sekolah lain. Karena 
ketika orang berkumpul dalam jumlah besar, akan selalu ada semacam suasana yang 
diciptakan ... 

Dalam kasus Mai, pemahaman diam-diam di sekolah hanya menyebar ke dunia yang lebih 
luas sebagai Sindrom pubertas. Itu saja. Seperti kata Rio, memikirkannya lebih jauh tidak 
akan membantu. 

"Ya, dunia kita cukup sederhana sehingga satu pengakuan saja dapat mengoyaknya. Sama 
seperti Kamu terbukti. " 

Ketika dia pergi meninggalkan lab, Rio sedang mempersiapkan percobaan dan 
berkomentar dengan lalai. Mereka telah banyak berdiskusi, tetapi itu adalah kebenaran 
yang tampaknya paling aneh. 

"Mungkin." 

Paling tidak, dunia sehari-hari yang mengelilingi Sakuta telah berubah warnanya dengan 
satu pengakuan. 

Dengan caranya sendiri, Mai bergerak maju melalui kehidupan sehari-hari yang dia 
dapatkan kembali. 

Dia mulai dengan mengumumkan kembalinya ke bisnis pertunjukan. Konferensi pers itu 
adalah hal yang hebat karena itu untuk Sakurajima Mai , dan dia tampaknya telah berbicara 
dengan ibunya tentang hal itu, tetapi dia telah turun ke tempat kerja Sakuta dan 
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melampiaskan amarahnya pada segala hal sehingga mereka tidak dapat berdamai dengan 
baik. 

Meski begitu, jika mereka bisa melihat satu sama lain dan berdebat, itu adalah hubungan 
ibu-anak yang cukup sehat sejauh Sakuta prihatin dan dia merasa lega bahwa ibunya bisa 
mengingat Mai dengan baik. 

Dan dengan demikian, hari-hari berlalu. 

Sekitar sebulan kemudian, Juni tanggal dua puluh tujuh, hari Jumat. 

Sakuta dibangunkan oleh saudara perempuannya Kaede dan bersiap-siap untuk sekolah. 

"Bagus, tim Jepang!" Tampaknya tim nasional memiliki kemenangan luar biasa sehari 
sebelumnya. "Selamat pagi, hari ini hari Jumat, Juni tanggal dua puluh tujuh. Aku pikir kami 
akan memulai hari dengan sepakbola! " 

Sakuta tidak tahu di negara mana mereka memiliki pertandingan itu, tetapi suara gembira 
dari penyiar itu mengisyaratkan bahwa itu adalah pencapaian besar. Sorotan di layar 
adalah tendangan bebas tepat di akhir babak pertama yang dengan rapi dimasukkan ke 
gawang lawan. 

Begitu dia melihat itu, dia memberi Kaede seperti biasa, "Aku berangkat dulu." Dan 
meninggalkan rumah seperti yang selalu dilakukannya. 

Dia berjalan ke Stasiun Fujisawa, lalu menghabiskan sekitar lima belas menit diguncang 
oleh Enoden sebelum turun di Stasiun Shichirigahama dan melewati gerbang sekolah. 

 

Tidak ada yang menarik terjadi, tetapi tidak ada yang aneh terjadi juga. Dia ingin bersyukur 
untuk hari-hari normal ini. 

Untuk makan siang hari itu Sakuta makan bersama Mai di ruang kelas kosong di lantai tiga. 
Tidak ada siswa lain di sana, itu hanya Sakuta dan Mai. 

Makan siang mereka tersebar di meja jendela di antara mereka, dan mereka bisa melihat 
laut dari tempat duduk mereka. 

Syukurlah, makan siang mereka adalah kotak makan siang buatan tangan dari Mai sebagai 
hasil dari obrolan kecil mereka sehari sebelumnya. 

Bunyinya seperti: 

"Mai-san, bisakah kamu memasak?" 

"Aku bisa, aku sudah hidup sendirian untuk waktu yang lama." 
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"Ehh, benarkah?" 

"Maksudku, kamu selalu hanya makan roti untuk makan siang." 

"Lalu aku akan membuat kotak makan siang untuk besok." 

Ada banyak variasi dalam makan siang. Ada ayam yang dibumbui dan digoreng, telur 
goreng, salad kentang yang dihiasi dengan tomat ceri dan bahkan rumput laut dan buncis. 

Dia mencicipi semuanya satu per satu, terlalu menyadari pandangan Mai. Mereka enak, 
sedikit kurang berpengalaman tetapi rasa lembut benar-benar enak. 

"Sekarang, minta maaf atas kekasaranmu kemarin dan mohon maaf." 

Mai tersenyum penuh kemenangan, yakin akan kemenangannya dari reaksi Sakuta. 

"Aku minta maaf. Aku salah. Aku kurang ajar. Maafkan Aku." 

Dia menundukkan kepalanya dengan patuh. Jujur, ini bukan apa-apa, dia bisa mencicipi 
masakan buatan Mai dan benar-benar menang sendiri. 

"Selama kamu mengerti." 

Mai puas menunjukkan keahliannya, benar-benar menang-menang. 

"Um, Mai-san." 

Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mantap. 

"Apa?" 

"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." 
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"Itu mengerikan, meskipun kamu membuatku mengatakannya." 

"Aku bilang 'katakan itu lagi dalam sebulan', kaulah yang mengatakan kamu ingin 
mengatakannya setiap hari." 

"Itu benar." 

"Ah, benar juga. Aku memiliki peran dalam sebuah drama yang akan tayang pada bulan Juli. 
" 

"Uwah, apakah kamu akan mengubah topik pembicaraan seperti itu secara normal?" 

Jadi dia memperlakukan pengakuan ini dengan kasar sebelumnya ... 

Mai tanpa peduli mengeluarkan naskah kuning tertutup dari tasnya dan dia melihat kata-
kata 'episode enam' di atasnya. 

"Ini larut malam, jadi aku hanya memiliki peran dalam satu episode di tengah." 

 

Itu mungkin tidak cukup untuk Mai, yang terbiasa dengan peran utama. Namun, dia bisa 
mengatakan bahwa dia jujur senang memiliki peran hanya dengan melihatnya. Dia merasa 
ini adalah pertama kalinya dia melihatnya berbicara tentang sesuatu yang begitu bahagia. 

Namun, itu tidak ada hubungannya dengan bagaimana perasaannya tentang pengakuannya 
yang diabaikan. 

"Ahhh, apa hidupku?" 

Dia melihat samar-samar ke arah laut. Langit berada di salah satu mantra singkat dari 
cuaca cerah selama musim hujan, dan dia merasa seperti berjalan di pantai. 

"Apa? Apakah kamu tidak senang dengan kepulanganku? " 

"Aku benar-benar bahagia." 

"Ada adegan ciuman." 

"...Apa itu tadi?" 

Dia punya perasaan dia baru saja mendengar sesuatu yang tak terpikirkan. 

"Ada adegan ciuman." 

"Tolong tolak." 

"Tidak apa-apa, bukan? Lagipula itu bukan yang pertamaku. " 
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"..." 

Mungkin itu hanya imajinasinya, tetapi dia pikir Mai baru saja mengatakan sesuatu yang 
tidak terpikirkan. 

"Tunggu sebentar, Mai-san." 

"Apa?" 

"Kamu bilang kamu masih perawan sebelumnya, kan?" 

"Jangan khawatir tentang itu." 

"Tidak, tidak, ayo ciuman." 

"Aku tidak tahu dasar apa yang sedang kamu kerjakan, tetapi bahkan jika kamu yang aku 
cium?" 

"..." Dia tidak tahu harus berkata apa selama satu menit. "Eh?" 

Dia mengeluarkan suara kejutan yang tertunda. 

"Kamu yang terburuk, kamu tidak ingat meskipun aku memberimu ciuman pertamaku." 

"Eh? Tunggu ... ya? " 

Dia mencoba memikirkannya, tetapi benar-benar tidak tahu. Dia tidak tahu, tapi sepertinya 
dia tidak berbohong. Satu idenya adalah selama waktu kosong dia melupakan Mai. 

"Ah, mungkinkah ..." 

"Itu tidak berjalan seperti dongeng. Kupikir kamu mungkin mengingatku jika aku 
menciummu. " 

Ekspresi kecewanya sangat sulit untuk ditanggung. 

"Aku pasti akan mengingatnya, jadi beri tahu aku tempat dan waktu yang tepat." 

"Tidak mungkin." 

"Hanya sedikit." 

"Tidak pernah." 

"Tolong, sesuatu." 

Dia meletakkan tangannya bersama dan membungkuk ke arahnya. 
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"Lalu, akankah kita melakukannya lagi?" 

Mai memberikan saran yang tidak terduga. Dia memandang memikat padanya melalui 
mata terbalik. Dia telah benar-benar menggodanya, jadi dia pikir ini mungkin juga jebakan, 
tetapi mereka tidak memiliki pesona yang bisa dia tarik. 

"Dengan senang hati." 

"Lalu tutup matamu." 

"Hm? Sekarang?" 

Dia mengira mereka akan meniru situasi dengan ciuman pertamanya, tetapi ternyata tidak. 

"Kamu tidak mau?" 

"Tidak sama sekali, aku akan menerimanya." 

Dia menutup matanya dan menunggu. Jantungnya berdegup kencang di telinganya. 

"Ini dia." 

Suara Mai sedikit malu-malu. Dia merasakan napas di pipinya dan kehangatan Mai tepat di 
sebelahnya, membiarkan dia tahu bahwa Mai sedang membungkuk di atas meja di antara 
mereka. Sekitar sedetik kemudian, bibirnya ditutupi oleh sensasi lembut. Bibir Mai secara 
mengejutkan dingin, dan mereka merasakan dashi. Sama dengan telur yang dia makan 
sebelumnya ... sebenarnya, ini adalah telur. 

 

Dia membuka matanya dan melihat Mai dengan putus asa menahan tawa ketika dia 
menekan telur di sumpitnya ke mulutnya. 

"Kamu benar-benar berpikir aku akan melakukannya." 

Dia tersenyum menggoda. 

Tanpa menjawab, Sakuta memakan telur itu, menaruh sumpit di mulutnya juga. 

"Aku benar-benar senang bisa melakukan ciuman tidak langsung dengan Mai-san." 

Dia berbicara dengan nada monoton. Akan mudah untuk membuat Mai menyadarinya ... 

"..." 

Seperti yang dia pikirkan, tatapan Mai tertuju pada ujung sumpitnya. Masih ada hampir 
setengah dari makan siangnya yang tersisa di meja, jadi dia khawatir tentang bagaimana 
menghadapinya. 
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"Yah, kau sudah dewasa, jadi ciuman tidak langsung denganku, aku lebih muda darimu, 
pasti bukan apa-apa bagimu." 

Dia memotong rute pelariannya. 

"B-benar." 

Dengan sedikit ragu, dia menguatkan dirinya dan menggunakan sumpit itu untuk makan 
siang. Dia terus diam dan mengosongkan kotak makan siangnya. Sementara dia 
melakukannya, pipinya dipenuhi dengan warna merah samar, dan itu benar-benar pesta 
untuk mata Sakuta. 

"Hanya membiarkanmu tahu, ini bukan aku." 

Mai membungkus kotak makan siangnya dengan serbet. 

"Hm?" 

"Adegan ciuman adalah aktor utama." 

Sakuta memandangnya dengan perasaan tidak puas saat dia merasa lega. 

"Mai-san, kepribadianmu mengerikan." 

"Tapi tidakkah kamu mencintaiku dan kepribadianku?" 

"Sepertinya cinta itu akan keren seperti ini." 

"K-kenapa !?" 

Suara bingung Mai lebih tinggi dari biasanya. 

"Yah, kamu sepertinya tidak merasa seperti itu sama sekali ... kamu mengatakan bahwa itu 
tidak menarik, itu akan membuatku putus asa." 

"... Aku tidak bilang tidak." 

Mai cemberut kesal dan membuka skrip. 

"Daripada Kamu akan?" 

"Itu, um ..." 

Mai menyembunyikan wajah merahnya di belakang naskah. 

"Kamu akan?" 

Dia bertanya sekali lagi, dan dia mengintip dari atas naskah. 
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"..." Dia melirik malu pada Sakuta, dan kemudian, dengan suara samar. "...Ya aku akan." 

Dia mengangguk padanya. 

Sakuta tidak ingat banyak tentang sisa hari itu. Suasana hatinya melambung dengan 
dimulainya hubungannya dengan Mai, dan rasanya seperti dia berjalan di udara. 

Kebahagiaannya juga tidak menunjukkan tanda-tanda mereda keesokan paginya. 

Sementara dia bersiap-siap untuk sekolah, dia bersenandung dan menyalakan TV, dengan 
acuh tak acuh melihat ke arah berita ketika: "Bagus, tim Jepang!" 

Dia mendengar suara pria bersemangat. 

"..." 

Dia menatap layar dengan bingung. Dia pikir dia pernah mendengar itu sebelumnya. 

"Selamat pagi, hari ini hari Jumat, Juni tanggal dua puluh tujuh. Aku pikir kami akan 
memulai hari dengan sepakbola! " 

Apa yang dikatakan penyiar itu? 

Juni tanggal dua puluh tujuh. 

Itu yang dia katakan. 

Sakuta ingat hal-hal menarik dari game yang ditampilkan juga. Tepat sebelum akhir babak 
pertama, pemain Jepang itu melakukan tendangan bebas ke gawang. 

Dia buru-buru kembali ke kamarnya dan melihat jam wekernya. Itu menunjukkan tanggal 
juga. 

"... Apa-apaan ini?" 

 

Bahkan jam alarm yang selalu dia gunakan ditampilkan pada tanggal 27 Juni. 

Hari itu, Azusagawa Sakuta bangun ke pagi kemarin. 
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Volume 1 Chapter 7 Revisi - Kata Penutup 
Sesuatu yang aneh terjadi di puncak kebahagiaan. Apakah ini contoh baru dari sindrom 
pubertas. Atau apakah Sakuta hanya bermimpi? Apakah dia hanya bermimpi? 

Atau mungkin... 

 

Pada akhirnya, bagaimana nasib Sakuta? 

Kali berikutnya adalah jilid kedua dalam seri, A Low-Life Dreams, Bukan A ○ × △ □ , aku 
harap Kamu menantikannya. Bagian ○ × △ □ belum diputuskan, bahkan mungkin tidak 
diubah dan hanya ditambahkan '2'. 

Aku pikir aku akan bisa mengirimkannya sebelum musim panas berakhir, tetapi pada 
akhirnya, siapa yang tahu tanggal rilisnya nanti? 

Jadi, aku adalah Kamoshida Hajime. 

Bagi Kamu yang aku temui untuk pertama kalinya, senang bertemu dengan Kamu. 

Bagi Kamu yang belum aku lihat dalam beberapa saat, sudah beberapa waktu. 

Bagi Kamu yang aku temui bulan lalu, aku harap kita bisa terus akrab. 

Anehnya, Kamu tidak pergi ke daerah wisata terdekat. 

Aku memilih latar cerita ini setelah perasaan itu. Aku telah menghabiskan sebagian besar 
hidup aku di prefektur Kanagawa jadi aku selalu berpikir aku harus pergi, tetapi tidak 
pernah memiliki kesempatan. 

Itu karena mereka jauh dari rumahku sebagai departemen pengeditan Dengeki Bunko. 

Kisah ini, berlatar di sebuah kota yang dapat melihat lautan, dimulai di sini. Jika Kamu terus 
bersama aku, aku akan sangat senang. 

 

Aku harap aku bisa bergaul dengan ilustrator aku Mizoguji Keeji-san, kepala pengeditan 
Araki-san, dalam pekerjaan ini juga walaupun kita melanjutkan dari pekerjaan terakhir aku 
The Pet Girl of Sakurasou. 

Jadi, aku percaya kita akan bertemu lagi di volume dua. 
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Volume 1 Chapter 8 Bonus Revisi - 
Seberapa Cepat Evolusi Itu ? 
Matahari sore terbenam melewati Enoshima, yang melayang di Teluk Sagami, dan Sakuta 
memandangi langit dan laut merah hangus dari jendela kereta Enoden. Di sebelahnya 
adalah senpai, memegang tali yang menggantung seperti dia ... Sakurajima Mai, seorang 
wanita cantik yang tidak bisa membantu tetapi menarik perhatian di jalan dan seorang 
aktris populer yang telah dimulai sejak kecil. 
  
 Sakuta, yang tidak lebih dari seorang siswa sekolah menengah tiba-tiba mengenalnya, dan 
semakin dekat dari kesempatan itu. 

Profilnya, diterangi oleh matahari sore, akan membuat gambar dan menarik perhatian jauh 
lebih dari kereta api perasaan Enoden retro dan jendela kereta yang agak nostalgia. 

"Apa, kamu terpesona?" 

Mai tersenyum nakal dan lekukan kemenangan di bibirnya sangat menarik. 

Tepat sebelum Sakuta menjawab, sebuah suara datang dari kursi di depan mereka. 

"Ah, itu berkembang." 

Penghuninya adalah seorang siswa sekolah dasar dan dua temannya yang mengapitnya 
mengintip konsol di tangannya. 

"Serius, jadi kereeeeeen." 

"Tidak adil, aku akan melakukannya juga." 

Mereka agak menikmati diri mereka sendiri. 

"Apakah kamu bermain ulang ketika kamu masih kecil?" 

Mata Mai tertuju pada konsol. 

"Aku memainkannya." 

"Hmmm, aku tidak bisa membayangkannya." 

Mai memeriksanya dengan cermat. 

"Aku pikir itu cukup hak lintas untuk anak laki-laki." 
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Kebetulan, Sakuta adalah bagian dari kelompok yang tidak membiarkan mereka berevolusi 
dan mengajar gerakan terlebih dahulu. 

"Kamu di sekolah dasar yang tidak bisa kubayangkan." 

"Aku sangat imut." 

"Jangan katakan itu sendiri. Aku benar-benar lebih imut. " 

Dia adalah seorang aktris cilik yang dikenal secara nasional, jadi itu sudah jelas, tetapi tidak 
ada kesenangan untuk segera mundur. 

"Kalau begitu mau datang melihat album kelulusanku?" 

"Dan apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu mendapatkan aku di kamar kamu." 

"Jika semuanya berjalan baik, tanyakan apakah kamu ingin melakukan hal-hal mesum." 

"Aku pasti tidak akan datang." Dia dengan sepenuh hati menolaknya. "Yah, aku tertarik 
seberapa jauh kau memburuk, jadi aku akan ikut." 

Mai memandangnya agak malu-malu, dengan mata terbalik. 

"Dan kamu telah tumbuh dengan lezat, Mai-san." 

Kata-kata itu adalah hukuman mati, dan Mai tidak pergi ke kamar Sakuta hari itu. 
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