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Suatu hari di liburan musim semi, seorang klien tiba-tiba muncul di Agensi Detektif NEET, 
seorang gadis Thailand aneh yang selalu bersemangat luar biasa. 

Tas yang ditinggalkan ayahnya setelah menghilang berisi sejumlah besar uang---dua ratus 
juta yen. 

Permintaan gadis itu adalah--- "Tolong selamatkan ayahku." 

Detektif NEET muda, Alice, yang mengenakan piyama dan tidak mau keluar dari kamarnya 
dan aku, sebagai asistennya, meminjam kekuatan Tetsu-senpai, Mayor, dan Hiro dari 
Pasukan Detektif NEET untuk memulai penyelidikan kami. Bahkan pemimpin kenakalan 
remaja, Yondaime terseret ke dalamnya, masalah berkembang ke arah yang tak terduga--- 

Ini adalah episode kedua NEET remaja -- Kisah Remaja yang agak tak tertahankan, agak 
lucu, tetapi juga dengan sedikit keberanian. 

Narumi Fujishima 

Sampai tahun lalu, saya masih seorang siswa sekolah menengah biasa. 

Karena insiden yang terjadi selama musim dingin lalu, seluruh semester ketigaku hancur. 

Meski begitu, saya masih berhasil naik ke tahun kedua, seperti keajaiban, tapi saya masih 
tidak bisa mengikuti apa yang diajarkan guru, dan gagal di hampir semua ujian saya. Ketika 
saya akhirnya sadar, kehidupan tragis saya sudah berada di tepi jurang. 

Saya tahu bahwa saya tidak bisa menjadi gelandangan yang tidak berguna, jadi saya 
berusaha lebih keras dan menerima dua pekerjaan paruh waktu. 

Salah satunya adalah seorang pekerja di toko ramen, sedangkan yang lainnya adalah...... 
asisten detektif. 

....... Sepertinya saya mungkin telah memilih tempat yang salah untuk memiliki pekerjaan 
paruh waktu, dan salah satu majikan saya juga seorang NEET. 

Selain itu, NEET berkeliaran di tempat saya bekerja, semua orang mencoba menggertak 
saya untuk menjadi NEET. 

Adapun siapa mereka--- 

Alice 

Gadis ini adalah seorang detektif NEET, dan merupakan salah satu majikan saya. 

Dia seorang hikikomori yang hampir tidak pernah keluar, jadi caranya memerintah orang-
orang di sekitarnya cukup tidak sopan. 
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Dia berpikir bahwa asisten detektif (saya) hanyalah mesin vakum berguna yang dapat 
berbicara. 

Menjadi lemah secara fisik, dia tidak bisa hidup sendiri tapi dia pandai berdebat; setiap kali 
saya mengeluh sedikit pun, dia langsung memarahi saya lima ribu kali. 

Sungguh, mengapa saya harus melakukan sesuatu untuk orang ini? 

Sebenarnya, aku sendiri tidak terlalu yakin, tapi jika aku tidak di sisinya, dia mungkin tidak 
akan makan dengan benar..... 

Pasukan Detektif NEET 

Mengelilingi sisi Alice, sekelompok orang di perbatasan masyarakat yang tidak akan kalah 
dari Alice. 

Tidak peduli kesulitan apa yang mereka hadapi, mereka tetap tidak akan menyerah, tidak 
akan mundur dan tidak akan bekerja; itu adalah prinsip mereka. Sigh~ Aku benar-benar 
tidak tahan dengan ini. 

Tetsu-senpai 

Dia belajar di sekolah saya beberapa tahun yang lalu dan keluar, dan sekarang menjadi 
master pachinko yang tak terkalahkan. 

Dia belajar tinju sebelumnya dan memiliki penglihatan yang tajam seperti manusia super 
tetapi hanya digunakan untuk bertaruh pada mesin slot. 

Meskipun terkadang dia cukup bisa diandalkan, pandangannya tentang uang benar-benar 
buruk. 

Besar 

Meskipun dia terlihat seperti itu, dia pasti seorang mahasiswa, dan seorang otaku militer 
yang luar biasa. 

Memiliki keterampilan pemrograman yang bahkan dikagumi oleh profesor universitas, 
tetapi hanya digunakan untuk penyadapan kawat dan mengambil foto secara diam-diam. 

Hiro 

Meski sering disalahartikan sebagai model, sebenarnya dia hanyalah seorang gigolo yang 
tinggal di rumah wanita. 

Memiliki penampilan yang membuat orang ingin memandangnya dua kali dan kemampuan 
berbicara yang seperti anggur yang lembut, tetapi hanya digunakan untuk merayu 
perempuan. 
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Dia membuat banyak wanita menangis untuknya sebelumnya, dan mungkin benar-benar 
akan ditusuk di suatu tempat suatu hari nanti. 

Min-san 

Bos yang membuka kedai ramen di bawah kantor detektif, majikan keduaku. 

Dia salah satu orang normal yang langka di sekitarku. Dia terus menjagaku, jadi aku benar-
benar tidak bisa mengangkat kepalaku di depannya. 

Emosinya sangat buruk, jadi saya agak takut padanya, dan itulah mengapa saya tidak bisa 
mengatakan bahwa ramennya sebenarnya tidak terlalu enak. 

Yondaime 

Pemimpin kenakalan remaja di kota, dan memiliki hubungan yang mendalam dengan 
orang-orang di regu detektif. 

Dia sangat bermulut kotor dan tidak sabaran, tapi kudengar dia sangat pandai menjaga 
orang, bahkan lebih baik daripada orang-orang di regu detektif. 

Hobinya menjahit, dan dia memiliki keterampilan tingkat profesional. Saya mungkin 
dibunuh olehnya jika saya tidak sengaja mengatakan itu, jadi saya tidak berani 
menyebutkannya kepada siapa pun. 

Meo 

Pada hari pertama aku mulai bekerja di toko ramen, aku diperintah berkeliling oleh Alice 
seperti biasa, dan meragukan hidupku. Pada Sabtu sore yang membosankan itu, dia muncul 
di hadapanku. 

Dia adalah seorang gadis yang mudah terangsang secara tidak normal, dan pernah tinggal 
di Thailand. Juga, dia bahkan meminta bantuan agen detektif. 

Meskipun aku seorang asisten detektif, aku masih terkejut........ Aku benar-benar tidak 
berpikir bahwa seseorang benar-benar memiliki permintaan untuk kita. 

Awalnya kupikir itu tidak akan menjadi sesuatu yang besar karena dia mencari detektif 
NEET. 

Pada akhirnya--- 

Dia membawa tas Boston yang penuh dengan kenyataan--- 

Dua ratus juta yen. 

Uang sebanyak itu bisa saja mengacaukan hidup siapa pun. 
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Meo berkata: "Tolong selamatkan ayahku." 

Jadi--- masalah mulai berkembang. 

Berkembang menuju kegelapan yang tak terduga dan memilukan. 

 

Keajaiban bisa terjadi sekali pada siapa saja, tetapi ketika itu terjadi, mereka tidak pernah 
menyadarinya. 

• dari "Namaku Shingo" oleh Kazuo Umezo. 

Bab 1 
Sebagian kecil orang salah paham bahwa distrik kedua puluh tiga Tokyo hanyalah sebuah 
kota yang penuh dengan bangunan dari utara ke selatan, dan saya adalah salah satunya 
sebelum saya pindah ke sini. Pada kenyataannya, satu-satunya tempat di mana gedung 
pencakar langit menembus langit adalah daerah dekat stasiun, sementara rumah-rumah 
datar dan pendek mengelilingi tempat itu. Jalan aspal yang tidak rata karena penurunan 
tanah, sungai-sungai yang berbau menyengat, bau asam, dan ladang-ladang yang saya tidak 
yakin apakah ada yang merawat dan sekolah menengah yang saya tuju untuk, semuanya 
berada dalam radius dua kilometer dari area itu; namun hanya dipisahkan oleh jalan, 
pancaran lampu neon sudah tidak terlihat lagi. 

Meskipun Toko Ramen Hanamaru juga berada di tempat yang berjarak lima menit dari 
stasiun, juga dikelilingi oleh bangunan yang rusak, salah satu toko yang diselimuti 
kegelapan. Itu hanya sebuah toko kecil yang hanya memiliki lima meja di dalamnya, selain 
dari sesekali orang mabuk masuk ke dalam toko di malam hari, saya hampir tidak pernah 
melihat orang pergi ke toko di siang hari. 

Jadi tes pekerjaan saya diadakan pada tanggal tiga puluh satu Maret di liburan musim semi, 
sekitar pukul satu tiga puluh siang ketika tidak ada orang di toko. 

"Dengar, jika ada hal kecil yang tumpah, jangan berpikir bahwa aku akan melewatimu." 

Min-san berkata sambil menumpuk nampan ke tanganku; dan mangkuk yang masih 
mengepulkan asap putih diletakkan di atas nampan. Dia adalah pemilik muda Toko Ramen 
Hanamaru, dengan rambut panjangnya diikat ekor kuda, mengenakan rompi T-back dan 
memperlihatkan bahunya yang pas. Sarashi putih digunakan untuk mengikat payudaranya. 
Benar-benar tidak sulit untuk melihat bahwa dia mengikuti kelas binaraga, dan benar-
benar bukan orang yang dapat dilawan oleh orang sekolah menengah yang lemah secara 
fisik. Tapi aku masih tidak bisa membantu tetapi membalas: 

"Erm...... Kenapa aku melakukan hal seperti ini untuk tes pekerjaanku?" 
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"Apakah kamu tidak tahu berapa banyak mangkuk yang telah kamu pecahkan 
sebelumnya!? Anda hanya tidak cukup berkonsentrasi! Jadi, jika Anda bisa memberikan 
semua ini kepada Alice dengan aman, saya akan mempekerjakan Anda." 

Saya pernah membantu toko untuk melakukan hal-hal seperti mencuci piring dan 
menyajikannya, saya menyebabkan kerugian besar pada saat yang bersamaan. Sebenarnya, 
saya harus berterima kasih kepada Min-san yang baik hati karena telah memberi saya 
kesempatan dengan menguji saya. 

"Siap, mulai. Batas waktunya lima menit." 

"Bahkan ada batas waktu!?" 

Dipelototi oleh Min-san, aku hanya bisa keluar dengan hati-hati dari pintu belakang dapur. 

Alice tinggal di kamar kedelapan di lantai tiga gedung yang sama di Toko Ramen 
Hanamaru. Anda bisa mencapainya setelah menaiki tangga dan kemudian berjalan sekitar 
lima meter ke arah koridor, bahkan tidak menggunakan satu menit ketika pergi ke sana 
dari toko di lantai pertama. 

Tapi saat ini, aku menggunakan dua detik hanya untuk berjalan satu langkah, jadi 
punggungku basah kuyup saat mencapai papan bertuliskan 'NEET Detective Agency'. 

Karena kedua tangan saya sedang memegang nampan, saya hanya bisa menekan bel pintu 
dengan siku saya. Tidak ada yang menjawab, tetapi hanya lampu biru yang menyala. 

"Alice, tolong, bukakan pintu untukku." Saya memohon. 

'...... Masukkan saja dirimu sendiri. Pintunya tidak terkunci.' 

Suara tidak sabar seorang gadis muda datang dari sisi lain interkom. 

"Saya tidak bisa menggunakan tangan saya, saya memegang dua nampan." 

'Kamu bisa meletakkannya di lantai!' 

"Tidak, itu pasti akan jatuh." 

'Apa yang sedang Anda bicarakan? Itu hanya meletakkan nampan di lantai, apakah kamu 
tidak tahu bagaimana melakukan hal yang begitu sederhana?' 

"Ada nampan di kepalaku juga!" 

Mendengar teriakanku yang tragis, pintu itu akhirnya terbuka. Seorang gadis muda 
menjulurkan kepalanya keluar dari pintu. Dia memiliki rambut hitam panjang yang tergerai 
ke tanah, mata besar yang bisa berkilau, dan mengenakan piyama dengan gambar beruang 
lucu di atasnya yang memperlihatkan kulitnya yang pucat dan sakit-sakitan. 
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"...... Apakah kamu melakukan aksi akrobatik?" 

Tangan saya masing-masing memegang nampan, dan ada lagi di atas kepala saya. Cooly 
melihat nampan yang kupegang sambil gemetaran, Alice berkata dengan suara kesal: 

"Adegan ini sebenarnya cukup menarik. Saya merasa ingin mengambil foto kenang-
kenangan ini dan menunjukkannya kepada Tetsu, Mayor, dan yang lainnya. Mereka akan 
senang. Saya akan mengambil kamera digital saya, dan Anda hanya mempertahankan 
postur tubuh Anda saat ini." 

"Tidak, itu tidak penting!" Aku dengan panik memanggil Alice yang hendak masuk ke 
ruangan: "Ngomong-ngomong...... Erm...... Bisakah kamu membantuku mengambilnya?" 

Aku menggunakan pandanganku untuk menunjuk ke nampan yang goyah di atas kepalaku, 
tapi Alice mengangkat bahu. 

"Tolong pikirkan perbedaan tinggi antara kamu dan aku, dan lenganku. Bukankah itu tidak 
mungkin? Masuk saja ke ruangan dan temukan tempat untuk meletakkannya! Ingatlah 
untuk melepas sepatu Anda terlebih dahulu. Jika Anda berani menumpahkan apa pun, saya 
akan meminta Anda untuk membersihkan tempat itu sampai Anda membersihkan lantai." 

Seperti biasa, Alice masih tanpa ampun. 

Aku hanya bisa mempertahankan postur tubuh bagian atasku, melepas sepatuku dengan 
ringan, berjalan ke meja di dapur kecil, meletakkan nampan di tanganku di atasnya dan 
kemudian dengan ringan menurunkan nampan di atas kepalaku. Aku menghela nafas 
panjang hingga jiwaku hampir keluar, dan aku merasa ingin meringkuk di lantai yang 
dingin di ruangan ber-AC ini. 

"...... Ah, Guru? Mnn, Narumi baru saja datang." Suara Alice dan Min-san berbicara di telepon 
datang dari ruangan: "...... Tidak, menurutku dia tidak menumpahkan apapun. Anda sangat 
baik, Guru. Jika itu saya, saya hanya akan menyuruhnya mengambil ember dan bukan 
mangkuk." 

Gadis ini memang suka bercanda. Sambil mengeluh dalam hati, aku meletakkan tiga 
mangkuk di nampan yang sama dan menyajikannya ke kamar tidur. 

Tiga dinding di ruangan itu ditutupi dengan rak yang setinggi langit-langit, dan beberapa 
mesin aneh diletakkan di atasnya, sementara kabel yang tak terhitung jumlahnya saling 
berbelit-belit di sekelilingnya. Tempat tidur besar diletakkan di tengah ruangan, sementara 
boneka beruang dengan berbagai ukuran dan jenis berserakan di atas karpet; Alice duduk 
di tengahnya, seperti dikelilingi oleh lautan beruang. 

"Kamu tidak memintaku untuk makan ketiganya, kan?" 

Alice memelototi mangkuk yang kuhidangkan untuknya. Tidak hanya gadis berbaju piyama 
ini pilih-pilih dan nafsu makannya kecil, setiap kali aku harus berusaha keras agar dia 
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menghabiskan semua makanannya. Sejumlah kecil ramen dengan rasa berbeda 
ditempatkan di tiga mangkuk. 

"Mungkin Min-san mengira aku akan menumpahkan satu atau dua." 

"Kenapa kamu tidak menumpahkannya? Kamu bahkan sangat lambat sehingga kamu tidak 
akan menyadari ketika belalang sembah juga berhenti di hidungmu!" 

Mengapa saya dimarahi bahkan untuk ini.....? 

Aku mengeluarkan meja yang dapat dipindahkan seperti yang ada di bangsal rumah sakit, 
meletakkan nampan di atasnya dan mendorongnya ke depan Alice: 

"Pilih saja mangkuk yang kamu suka, aku akan makan dua lainnya." 

Gadis berpiyama itu melihat begitu dekat ke mangkuk-mangkuk itu sehingga wajahnya 
hampir jatuh ke dalamnya, mengamati setiap mangkuk secara mendetail. 

"Saya ingin ramennya lebih ringan." 

Dia menatapku dengan ekspresi memohon. 

"Aku dengar semuanya adalah kreasi baru, jadi aku tidak tahu bagaimana rasanya." 

"Ngh---" 

Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya memilih mangkuk dengan sup yang 
lebih bening. Tapi setelah dia menyesap, dia tidak bisa berkata apa-apa. 

"Apa itu?" 

"...... sangat masam." 

Kecut? Ramennya asam? 

Ah! Kalau dipikir-pikir, Min-san memang membuat ramen yang aneh akhir-akhir ini. 

"Uuu...... aku telah ditipu oleh warna supnya. Aku terlalu ceroboh, sebenarnya ada jebakan 
di dalamnya." 

Mata Alice penuh dengan air mata, tapi dia masih memasukkan mie satu demi satu ke 
dalam mulutnya. 

"Keduanya sepertinya lebih normal, apakah kamu ingin berubah?" 

Saya memegang porsi ramen saya sambil duduk di depan tempat tidur. Tapi Alice 
memelototiku dengan mata berkaca-kaca: 
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"Bagaimana aku bisa mempercayai orang yang bisa makan semangkuk mie seolah-olah 
tidak terjadi apa-apa!? Saya sendiri yang memilih mangkuk ini, jadi jika saya 
mendengarkan saran Anda dan mengubahnya, tetapi tetap tidak menyukainya, bukankah 
saya akan berada dalam kesulitan yang lebih besar? Bagaimana Anda akan 
mengkompensasi reservasi saya? 

Awalnya aku ingin menegurnya: Ini hanya semangkuk ramen, tidak ada yang spesial, tapi 
setelah melihat Alice menghisap mi sambil berkata 'Uuu---Uuu---', aku benar-benar merasa 
bahwa dia cukup menyedihkan, jadi aku menutup mulutku. Aku dengan cepat 
menghabiskan dua mangkuk ramen dan berjalan ke dapur kecil. 

Membuka pintu lemari es, saya melihat lemari es itu penuh dengan 350ml kaleng merah 
Dr. Pepper. Aku mengambil salah satu dari mereka dan menyerahkannya kepada Alice. 
Baru-baru ini, saya mempelajari seluk-beluk membuka kaleng terlebih dahulu sebelum 
menyerahkannya kepadanya. Alice merebut kaleng itu dariku dengan tangan gemetar dan 
meminumnya sampai habis. 

"Uuuuuuuuuuuuuuuuuuu." 

Alice menarik nafas dalam-dalam, menjadi lega seolah-olah otaknya telah meleleh. Dia 
melanjutkan: "Narumi, ambilkan aku dua kaleng lagi." dan mengayunkan kaleng 
kosongnya. Kebiasaan makan gadis berbaju piyama ini sangat buruk, dan dia hampir hidup 
dengan Dr. Pepper. Dikatakan bahwa indera perasaku tidak boleh dicicipi oleh orang yang 
minum minuman tidak sehat sambil makan ramen sungguh tidak menyenangkan. 

"Manusia hanya bisa hidup sambil saling mendukung, saya merasa sangat setuju dengan 
pernyataan ini saat ini. Untung kau ada di sisiku." 

Kata Alice setelah menghabiskan ramennya dan kaleng Dr. Pepper ketiganya, merangkak 
ke tikar sambil tersenyum padaku. Untuk gerakan yang tiba-tiba terjadi, saya terkejut dan 
hampir menumpahkan mangkuk dengan siku saya. Tenang. Orang ini akan selalu 
mengatakan hal-hal bermakna ini sesekali, dan selain itu aku bahkan belum pernah 
didukung oleh Alice sebelumnya. Tidak ...... Yah, aku tidak bisa mengatakan itu, tapi 
bagaimana aku harus mengatakannya? 

"Benar, kamu bilang ingin bekerja di Hanamaru, jadi apa yang membawamu ke sini hari 
ini?" 

Kata Alice, dengan kepala menjulur keluar dari matras. 

"Saya dapat meyakinkan Anda bahwa Anda adalah orang yang tidak memiliki keinginan 
untuk bekerja sejak Anda dilahirkan, jadi Anda tidak perlu menyusahkan Guru hanya untuk 
membuktikan ini." 
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"Aku tidak butuh jaminan ini." Ini lebih seperti kamu memutuskan hidupku secara acak. 
"Menurutku Min-san terlalu banyak pekerjaan, dan lebih nyaman bagiku untuk bekerja di 
sini." 

"Nyaman?" 

"Kalau begitu aku bisa datang ke sini hampir setiap hari." 

Karena kasus yang dipecahkan Alice musim dingin ini, aku sekarang menjadi asisten Alice. 
Meskipun Alice adalah seorang detektif, dia masih seorang hikikomori yang tidak keluar 
atau bertemu dengan masyarakat, dan aku belum pernah melihat klien lain memintanya. 
Jadi tugas seorang asisten biasanya membantu membawakan makanan dan Dr. Pepper, dan 
juga dibully oleh Alice. Dibandingkan dengan ini, mungkin lebih baik jika aku mencari 
tempat lain untuk bekerja, dan tidak akan membuang banyak waktu. 

"Hmph! Aku bahkan tidak tahu bahwa kamu begitu bersemangat dengan pekerjaanmu 
sebagai asisten." 

Kaulah yang menyuruhku datang setiap hari! 

"Bagaimanapun, tidak banyak orang yang mau bekerja di toko ramen dengan gaji yang 
sangat kecil saat ini, jadi setidaknya itu membantu Guru. Tapi begitu Ayaka keluar dari 
rumah sakit, kamu akan langsung dipecat." 

Tanganku yang mengumpulkan mangkuk berhenti. 

Karena aku tidak dapat segera menanggapi nama yang Alice sebutkan tiba-tiba, aku 
menatap sup di mangkuk dan memalingkan wajahku untuk melihat tempat tidur. 

"Apa yang salah? Bukankah kamu hanya berencana untuk bekerja di sana sampai Ayaka 
kembali?" 

"Tidak...... Mnn, erm...... aku tidak pernah memikirkan itu sebelumnya. Karena......" 

Ayaka. 

Dia melompat turun dari atas gedung sekolah pada awal tahun ini, dan masih terbaring di 
tempat tidur di rumah sakit, dalam keadaan koma. Dia teman sekelasku, dan juga satu-
satunya temanku. Hanya saja dia tidak mau berbicara sekarang, dan tidak bisa berjalan-
jalan. 

Ayaka yang seperti itu...... apakah dia masih akan kembali? 

"Para dokter juga mengatakan bahwa masih ada kesempatan, bukan? Dan bukankah Anda 
orang pertama yang mendengarnya?" 

"Itu tidak salah, tapi ......" 
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Saya juga melakukan penelitian sendiri. Jika kondisi Ayaka saat ini berlanjut selama tiga 
bulan ke atas, itu akan disebut sebagai blok kesadaran yang berkelanjutan--- orang-orang 
dalam keadaan vegetatif. Jika dokter menganggap tidak ada kesempatan untuk sembuh, 
sebagian besar rumah sakit akan memaksa keluarga mereka untuk menangani prosedur 
yang diperlukan untuk keluar dari rumah sakit. Meski ada kasus sembuh, kebanyakan 
hanya sembuh sampai bisa menggunakan ekspresi wajah untuk menyampaikan emosi, atau 
menggunakan mulut untuk makan, itu saja. 

Jika dia bisa kembali ke kehidupan normalnya, ITU akan menjadi keajaiban. 

"Kamu tidak percaya bahwa keajaiban bisa terjadi?" 

"Alice, jadi kamu percaya pada mereka?" 

"Tentu saja. Keajaiban bisa terjadi sekali pada siapa saja, hanya saja kebanyakan orang 
tidak menyadarinya saat itu terjadi." 

Saya tidak yakin siapa yang mengatakan itu, tapi itu cara berpikir yang sangat bodoh. 
Memberitahu saya bahwa keajaiban tidak akan pernah terjadi mungkin membuat saya 
merasa lebih baik. Jika semuanya berjalan seperti itu, bukankah itu berarti keajaiban Ayaka 
dan aku telah habis selama waktu yang kami habiskan di atap, dan hal-hal tidak dapat 
diputar kembali lagi? 

"Tidak masalah. Karena itu terjadi pertama kali, itu akan terjadi untuk kedua kalinya. 
Percaya itu!" Tikar wol ada di pundak Alice, dan dia tersenyum sambil memeluk lututnya. " 
Curah hujan di Gurun Sahara, Golden Gate di Amerika Serikat dan Taj Mahal di India, bayi 
tabung yang lahir setelah orang tuanya meninggal, Jimmy Hendrix dan Menara Babel, 
semuanya keajaiban, keajaiban dan keajaiban! Jadi akan ada suatu hari ketika seluruh umat 
manusia akan menjadi teman satu sama lain." 

Aku masih tidak mengerti ada apa dengan kebiasaan Alice menggunakan kiasan, tapi aku 
masih memaksakan senyum untuk menjawabnya. 

"Pertemuan kita adalah satu, fakta bahwa kamu bersedia datang ke sini adalah satu lagi, 
dan bahkan fakta bahwa kamu tidak menumpahkan satu mangkuk pun dan dengan aman 
membawa mangkuk-mangkuk itu ke sini adalah satu--- semuanya adalah keajaiban." 

"...... Yah, tidak semulus itu." 

saya berdiri. Itu benar, karena aku sudah lulus ujian kerja, aku harus bergegas dan pergi ke 
tempat Min-san! Saya bisa mulai bekerja mulai hari ini. 

Saat aku akan keluar dari ruangan dengan tiga mangkuk dan nampan, Alice 
menghentikanku: 

"Tuan berkata di telepon tadi ......" 
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"Apa yang dia katakan?" 

"Dia berkata, kamu harus meletakkan mangkuk di kepalamu saat kamu kembali juga." 

"Aku belum pernah mendengar tentang itu!" 

* 

Meski begitu, mengatakan bahwa bertemu orang lain adalah sebuah keajaiban adalah cara 
yang cukup bagus untuk mengatakannya. Terutama untuk Alice, seorang hikikomori, 
sementara aku juga sama, karena kami akan merasa tidak nyaman setelah berbicara 
dengan orang asing selama lebih dari dua puluh detik. 

Orang-orang yang saya temui di masa lalu memiliki pengaruh pada saya, kurang lebih, dan 
karena inilah saya tidak jatuh ke kedalaman yang lebih rendah sekarang. Meskipun saya 
tidak menjadi orang yang baik karena ini, dan saya hanya hidup grogi sampai tahun 
keenam belas. Di hutan belantara yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas, jika aku 
benar-benar hidup sampai sekarang karena bertemu orang lain, maka bendera dalam 
hidupku ini sangat berharga---walaupun menurutku itu bukan sesuatu yang patut 
disyukuri. 

Jadi gadis yang kutemui tepat di hari aku mulai bekerja setelah lulus ujian kerja Hanamaru, 
mungkin akan menjadi keajaiban juga? 

Gadis itu muncul sekitar pukul tiga sore, ketika saya sedang melelehkan potongan-
potongan cokelat dengan metode mendidih ganda di dapur. Min-san berdiri lebih jauh di 
dalam, dan sedang menggunakan blender elektrik untuk mencampur putih telur dan 
membuat meringue. Nilai jual sebenarnya dari Hanamaru sebenarnya adalah es krim yang 
bahkan lebih enak daripada yang dibuat oleh koki pencuci mulut profesional. Aroma manis 
yang memenuhi seluruh toko menyebabkan seluruh toko menjadi tidak seperti toko ramen, 
dan toh tidak ada seorang pun di kursi. 

Dan mungkin karena alasan ini, gadis yang mendobrak pintu sambil berkata "Maaf telah 
mengganggumu!" menatap sebentar setelah melihat pemandangan di toko. Dia serius 
menatap panci baja yang diisi dengan coklat selama dua detik, dan kemudian mundur dua 
langkah untuk memastikan portiere di depan toko. 

Dia adalah seorang gadis mencolok yang memiliki kulit berwarna kopi. Dia tampak sekitar 
satu atau dua tahun lebih muda dariku, dan rambutnya yang mencapai dadanya diikat 
dengan santai menjadi dua kepang. Kata-kata putih tercetak di baju biru yang dia kenakan, 
sepertinya kata-kata yang digunakan oleh ras minoritas; sementara celana Denim yang 
sangat-sangat pendek berada di bagian bawah tubuhnya. Kaki gadis itu panjang dan 
ramping, jika dia mengatakan bahwa dia baru saja berenang melewati Samudra Pasifik 
menuju Teluk Tokyo, aku mungkin akan sangat mempercayainya. Tas Boston berwarna 
kopi tersampir di bahunya, dan dia merasa agak tidak terkoordinasi. 
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Ketika tatapan kami bertemu, gadis itu bertepuk tangan, berkata 'Sawasdee' dan sedikit 
menganggukkan kepalanya. Tanpa sadar aku menjawabnya dengan kalimat yang sama. 
Eh...... Dari mana asalnya? 

Gadis itu menegaskan kembali kata-kata di portiere yang tergantung di pintu dan bertanya: 

"Erm, apakah kata-kata ini seharusnya dibaca sebagai 'Hanamaru'?" 

Pengucapan bahasa Jepangnya cukup akurat. Tapi pertanyaan itu tiba-tiba membuatku 
merasa agak bersalah, dan aku hanya bisa menyembunyikan panci baja berisi cokelat di 
samping wastafel dan menjawab: 

"Yah ...... Mungkin?" 

"Mungkin!?" tas Boston di pundaknya hampir jatuh. "Maaf, aku tidak pandai membaca 
kanji." 

Hah? Apakah ada kanji di sana?" 

"Oh? Lalu bagaimana Anda harus membaca ini? 

Gadis itu menunjuk ke sudut portiere dan bertanya. 

"...... Itu gambar Naruto." 

"Jadi kamu membacanya sebagai 'Naruto' ya? Bahasa Jepang sangat dalam ...... " 

"Tidak terlalu......" 

"Itu aneh, atau apakah saya salah mengira tempatnya? Saya pernah mendengar bahwa itu 
adalah toko yang dimiliki oleh kakak perempuan yang pengertian dan cantik." Ekspresi 
wajah gadis itu tampak bermasalah, dan dia melihat sekeliling berulang kali. 

"Mnn, kalau begitu mungkin bukan toko ini. Min-san sama sekali tidak mengerti--- Aduh! 
Itu menyakitkan!" 

Min-san yang keluar dari dapur dengan keras mengetuk bagian belakang kepalaku. 

"Apa yang kamu lakukan, mengapa kamu berbohong padanya?" 

Min-san mendorongku, yang memeluk benjolan di kepalaku, pergi dan memakai 
celemeknya: 

"Selamat datang. Sekarang masih jam kerja, jadi silakan duduk!" 

"Ah, maaf, aku ke sini bukan untuk makan ramen." 

Dan kemudian kata-kata yang sulit dipercaya keluar dari mulutnya. 
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"Aku pernah mendengar bahwa ada agen detektif di atas toko ramen." 

Min-san dan aku saling memandang. 

Itu adalah klien pertama Agensi Detektif NEET yang saya hubungi. 

* 

"Jarang ada pengunjung. Narumi, beri dia sekaleng Dr. Pepper juga." 

Meskipun dia tidak pernah menawari saya sekaleng Dr. Peppers (saya juga tidak benar-
benar menginginkannya), Alice mengatakan kepada saya untuk memberi gadis itu sebuah 
kaleng. Dia berlutut di atas tikar, mungkin karena menurutnya sopan saat berhadapan 
dengan pengunjung? 

Saat dia hendak masuk ke kantor ber-AC, gadis itu ragu-ragu di depan pintu karena 
dinginnya ruangan; sementara setelah dia masuk ke ruangan dan melihat penampilan 
Alice, dia sangat terkejut sampai rahangnya terbuka, tas Boston di bahunya jatuh ke lantai. 
Sungguh gadis yang mudah dibaca. 

"...... Kau detektifnya?" 

"Saya seorang detektif NEET. Aku Alice, dan asistenku yang berdiri di sana adalah Naru...... 
Uwaaa!" 

Gadis itu menopang kedua tangannya di samping tempat tidur dan mendekatkan wajahnya 
ke Alice. Dia mengamati Alice secara mendetail dalam jarak yang sangat dekat, dan 
sepertinya dia mengendus bau piyama Alice. 

"A-Apa yang kamu lakukan?" 

"Bolehkah aku memelukmu?" 

"Omong kosong apa yang kamu bicarakan !?" Alice mendorong gadis itu menjauh dengan 
seluruh wajahnya memerah dan mundur beberapa langkah. 

"Maaf, karena aku belum pernah melihat detektif seperti ini, jadi......" 

"Terus? Seorang klien harus berperilaku seperti klien!" 

"Tidak bisa? Bagaimana kalau hanya pelukan?" 

"Aku bukan boneka!" Alice menggunakan boneka di dekatnya untuk membangun dinding 
dan kembali lebih jauh ke arah tempat tidur. 

"Sungguh, Ayaka dan Master juga seperti itu, kenapa cewek suka sekali memelukku? Itu 
sangat tidak bisa dimengerti." 
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Tidak, saya bisa mengerti mengapa seperti itu. Tetapi saya tidak ingin mengubah topik, jadi 
saya tidak berbicara. 

"Cepat dan ungkapkan identitasmu dan isi permintaanmu. Anda tidak di sini untuk 
bermain, kan? 

Kata Alice di sisi lain boneka sambil cemberut. 

"Ah, itu benar!" gadis itu menggeser sikunya dari sisi tempat tidur dan berkata: "Aku Meo." 

Saat dia mengucapkan namanya, nada 'Me' diperpanjang, sedangkan akhir 'o' mendekati 
nada 'u', pengucapan yang tidak ada dalam bahasa Jepang. Selanjutnya, dia meletakkan 
tangannya di kedua sisi kepalanya dan melambai, seperti telinga binatang. 

"Meo? Apakah itu namamu?" Aku tidak bisa menahan diri untuk ikut campur. 

"Ya, itu berarti kucing." 

"Kamu dari Thailand, kan?" Setelah Alice selesai mengatakan itu, mata Meo langsung 
melebar: 

"Kamu tahu itu? Seperti yang diharapkan dari seorang detektif." 

"Itu hanya bahasa Thailand. Apa hubungannya dengan menjadi detektif?" 

"Cara orang Thailand memberi nama sangat aneh." 

Namanya berarti 'kucing', apakah ini hal yang umum di Thailand? 

"Narumi, ini disebut cheuulehn dalam bahasa Thailand, dan artinya nama panggilan. 
Kebanyakan orang di Thailand memanggil orang dengan nama panggilan mereka, karena 
nama beberapa orang terlalu panjang. Budaya mereka tidak terlalu peduli dengan nama, 
dan konon menyembunyikan nama asli seseorang dapat melindungi mereka dari bahaya. 
Karena mereka tidak ingin ditangkap oleh iblis, mereka dengan sengaja memberi nama 
binatang atau mengatur nada yang tidak berarti untuk sebuah nama." 

"Jadi itu bisa melindungi kita dari bahaya?" Meo berkata dengan heran: "Aku bahkan tidak 
tahu itu." 

...... Apakah kamu benar-benar orang Thailand? 

"Saya datang ke Jepang ketika saya berusia sekitar lima tahun, jadi saya tidak terlalu jelas 
tentang hal-hal di Thailand." 

"Ah, jadi itu sebabnya bahasa Jepangmu sebagus itu." 
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"Saya belajar bahasa Jepang dari ayah saya, dan kakak laki-laki yang tinggal di blok yang 
sama dengan kami. Ada banyak wanita dari Filipina dan China di sana, tapi kakak laki-laki 
di sana kebanyakan orang Jepang." 

"Mnn? Anda tidak tinggal di 'Hello Palace', kan? 

"Whoaaa, Nona Detektif tahu segalanya!" 

Meo menopang dirinya di ranjang, kakinya gelisah tanpa henti. 

"Tidak, Hiro pernah memberitahuku sebelumnya, dia mengatakan bahwa ada asrama 
pekerja yang unik di sana. Betapa kecilnya dunia ini." 

"Ah, aku pernah mendengar agen detektif ini dari Hiro-san." 

Mendengar kata-kata Meo, Alice dan aku saling memandang. Jadi begitulah adanya. 
Sekarang kami memiliki beberapa gagasan tentang apa yang terjadi. 

"Seorang kakak perempuan dari Tiongkok tinggal di sebelah saya, dan Hiro juga tinggal di 
sana selama sekitar satu bulan. Ini mungkin beberapa waktu musim panas lalu? Dia 
mengajari saya banyak bahasa Jepang, dan mengatakan bahwa pekerjaannya sulit, dan 
disebut sebagai gigolo." 

"Gigolo bukanlah pekerjaan!" 

Aku tidak sengaja berteriak keras. Hiro adalah salah satu NEET yang selalu nongkrong di 
belakang Toko Ramen Hanamaru, dan juga seorang gigolo yang selalu menginap di rumah 
wanita. Bahasa Jepang aneh apa yang dia ajarkan pada Meo? 

"Setelah itu, Hiro ditemukan oleh security dan diusir. Dia memberi tahu saya ketika dia 
pergi: Jika saya memiliki masalah, saya bisa meminta bantuan di Toko Ramen Hanamaru." 

"Jadi begitu." Alice menghela nafas dan menggelengkan kepalanya: "Yah, minta saja Hiro 
untuk datang nanti, ada yang ingin kutanyakan padanya. Bagaimanapun, ceritakan tentang 
masalah Anda terlebih dahulu! Itulah alasanmu mencariku, kan?" 

Setelah Alice selesai berbicara, ekspresi ceria Meo tiba-tiba menjadi kabur. 

"Sekitar tengah hari, saya menerima telepon dari ayah." 

Meo duduk di depan tempat tidur dan mulai menjelaskan: 

"Dia tiba-tiba mengatakan kepada saya 'Masukkan tasnya ke dalam brankas dan cari 
tempat yang aman untuk bersembunyi.' Aku benar-benar bingung dengan situasinya, tapi 
suara ayah terdengar sangat garang, jadi aku hanya bisa mendengarkannya dengan 
patuh......" 
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"Ini tas di brankas." Meo menunjuk tas Boston di kakiku dan berkata. 

"Mnn, itu sangat berat sehingga membuatku kelelahan." 

"Apakah kamu mencoba menghubungi ayahmu?" 

Ekspresi Meo semakin mendung: 

"Dia mengatakan kepada saya untuk tidak menghubungi perusahaannya, jangan pulang 
sementara, dan kemudian saya tidak dapat menghubungi teleponnya lagi. Meskipun dia 
menyuruhku bersembunyi, aku tidak benar-benar punya tempat untuk pergi, jadi aku ingat 
agen detektif yang Hiro-san suruh aku pergi." 

"Siapa nama ayahmu? Apa pekerjaannya?" 

"Namanya Kusakabe Masaya, dia bekerja di perusahaan bernama Hello Corporation." 

Alisnya berkerut. 

"Saya pikir Hiro menyebutkan nama ini sebelumnya. Dia mengatakan bahwa seorang pria 
yakuza dan putrinya tinggal di sebelahnya, mungkin itu adalah kalian." 

"Dia bukan yakuza lagi." 

...... bukan satu lagi? 

"Kurasa dia masuk geng saat kita di Osaka, tapi dia bilang dia sudah keluar dari geng." 

Seorang berandalan yakuza yang keluar dari gengnya tiba-tiba menelepon ponselnya untuk 
bersembunyi, dan membawa tas besar berisi barang bawaan. Situasi ini tidak biasa. 

Saya melihat tas Boston lagi--- tidak akan ada bom di dalamnya, bukan? 

"Pernahkah kamu melihat apa yang ada di dalamnya?" 

"Tidak." 

"Kalau begitu......" Alice merendahkan suaranya, dan memindahkan kakinya dari tempat 
tidurnya ke lantai. "Jika kamu tidak keberatan menunjukkannya padaku, maka tolong buka 
tasnya. Tapi saya perlu memberi tahu Anda berdua, membuka tas itu seperti menekan 
tombol, dan Anda tidak bisa kembali lagi. 

Meo dan aku memandang Alice pada saat yang sama. Dia masih suka tiba-tiba mengatakan 
hal-hal yang tidak bisa dimengerti yang tidak dimengerti orang. 

"...... Sebuah bom tidak akan ada di dalam, kan?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Meo dan aku bertanya pada saat bersamaan. Bibir Alice melengkung ke atas dan 
menggelengkan kepalanya: 

"Menurutmu apa yang membuat kebanyakan orang mati di dunia? Itu bukan bom atau 
racun, tapi informasi--- orang yang mengetahuinya harus mati. Meski begitu, aku masih 
perlu tahu apa yang terjadi pada ayahmu sebelum aku bisa membantumu. Jika Anda tegas 
tentang ini, maka bukalah. 

Seolah-olah aku bisa mendengar suara Meo menelan ludahnya. Ruangan itu dipenuhi 
dengan bau yang sulit untuk dijelaskan--- Aku benar-benar tidak bisa membedakan baunya 
saat itu, apakah itu bau bahaya? Bau keinginan? Atau apakah itu yang mereka sebut--- 

"Uu......." 

"Uwaa......." 

Meo dan aku membuat suara kaget pada saat bersamaan. Ada banyak Yukichi Fukuzawa 
yang menatap kami dari dalam tas gelap itu, dan tas itu penuh dengan tumpukan uang 
tunai. Meskipun aku tahu bahwa atmosfer uang yang tersebar di udara hanyalah ilusi, itu 
masih pertama kalinya aku melihat sebanyak itu---mungkin sekitar seratus juta uang tunai, 
jadi mau tak mau aku merasa sedikit mabuk. 

Gumaman Meo memecah kesunyian. 

"...... Kenapa ada begitu banyak uang ......" 

"Apakah keluargamu begitu kaya sehingga kamu memiliki begitu banyak tabungan?" 

"Keluarga kami tidak kaya!" 

"Apakah tas ini selalu disimpan di brankas?" 

Setelah menyela, saya segera menyadari bahwa itu adalah pertanyaan bodoh. Jika tas itu 
selalu ada di brankas, bagaimana Meo bisa mengetahuinya? Meo menutup matanya, 
menggunakan jari telunjuknya untuk memijat pelipisnya, mengeluarkan suara 'Mnn---' dan 
berkata setelah itu: 

"Kadang-kadang, aku melihat ayah membawa tas dari perusahaannya..... Ah, kupikir itu 
setiap hari gajian. Saya hanya merasa: Wow, gaji ayah banyak sekali! Itu sangat luar biasa." 

Lagipula siapa yang akan mendapat bayaran sebanyak itu! 

"Alice, apakah ini uang perusahaan......" 

"Ada kemungkinan." 
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Seorang ayah yang tiba-tiba menghilang menyuruh putrinya bersembunyi dengan sejumlah 
besar uang tunai, dia mungkin bersembunyi di suatu tempat ...... Dan orang ini juga pernah 
menjadi yakuza. 

"Itu buruk, haruskah kita memanggil polisi?" 

Kataku ringan di samping tahun Alice. Meo sepertinya mendengar kata-kataku, dan 
berjalan perlahan ke arahku sambil berpegangan pada ranjang. 

"Apa maksudmu? Bagaimana kabar ayahku?" 

"Tidak ada ......" Aku tidak bisa menjawabnya untuk sesaat, dan menatap Alice. 

"Ayahmu mungkin terlibat dalam kejahatan." 

Mendengar kata-kata Alice yang diucapkan menggantikanku, ekspresi Meo tiba-tiba 
membeku. 

"Kupikir lebih baik kita mengatakan yang sebenarnya--- ayahmu mungkin telah menipu 
uang perusahaan, dan melarikan diri karena rencananya gagal." 

"Ayahku tidak akan pernah melakukan itu!" 

Meo dengan paksa mendorong boneka-boneka itu dan melompat ke tempat tidur, meraih 
bahu Alice dan berteriak keras. 

"Tolong tenang, aku hanya mengatakan bahwa ada kemungkinan ini. Karena ayahmu 
menyuruhmu untuk tidak mendekati rumah atau perusahaanmu, itu berarti dia tidak ingin 
ada yang tahu di mana kamu berada, dan tidak ada berita tentang dia juga---" 

Meo sepertinya mengabaikan kata-kata Alice. Dia melompat turun dari tempat tidur, 
meraih tas Boston dan bergegas ke pintu masuk. 

"Narumi!" 

Tidak menunggu kata-kata Alice, aku bergegas dan memegang bahu Meo. Aku yang 
biasanya agak lamban, ternyata bisa mengambil tindakan secara refleks, aku sendiri agak 
kaget juga. 

"Lepaskan saya! Orang aneh! Orang cabul! Pria lecythus tua! Macikane Fukukitaru! Daging 
ayam Nagoya!" 

Di mana Anda mempelajari kosakata aneh ini? Dan Anda bahkan berpura-pura buruk 
dalam bahasa Jepang! Apakah itu Hiro? Hiro pasti telah mengajarinya padanya! Dan yang 
dia sebutkan terakhir bahkan tidak digunakan untuk memarahi orang! Aduh! Blast, jangan 
garuk aku! Tenang! Berhenti gelisah! 
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Meskipun aku khawatir dindingnya tidak akan menyaring kebisingan dengan sempurna 
karena terlalu tipis, tapi aku masih memegang Meo dan berteriak di telinganya: 

"TENANG! Kamu bahkan tidak tahu di mana ayahmu, jadi apa yang dapat kamu lakukan 
jika kamu pergi keluar?" 

"Aku akan mencarinya! Ayahku bukan pencuri!" 

"Apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika---" 

"Lepaskan saya-" 

Teriakannya kemudian (mungkin) berubah menjadi bahasa Thailand, jadi saya benar-
benar tidak mengerti apa yang dia katakan. Selain itu, dia berjuang dengan panik, dan 
benar-benar meregangkan saya hingga batas kemampuan saya karena saya tidak terlalu 
kuat. 

"Meo, apakah kamu lupa tentang apa yang dikatakan ayahmu?" 

Suara keras Alice datang dari belakang kami. Mendengar kata-katanya, Meo langsung 
membeku. 

"Bukankah dia menyuruhmu bersembunyi? Saya yakin dia sedang dalam masalah saat ini, 
dan bahkan mungkin membahayakan nyawa Anda. Jika kamu bergegas keluar, bukankah 
itu akan menyia-nyiakan usaha ayahmu?" 

"...... Tetapi!" 

Meo memutar tubuhnya dan melarikan diri dari tanganku. Aku tahu dia menangis. 

"Lebih baik jika kamu menelepon polisi saja, lebih baik daripada kamu terburu-buru 
seperti rusa di lampu depan." 

"...... Panggil polisi?" 

Wajah Meo mendung. 

"Jangan panggil polisi, ayah bilang jangan panggil polisi juga. Orang-orang itu selalu 
berbuat jahat hanya karena perbedaan warna kulit. Orang-orang di gedung kami juga 
memiliki izin..... " 

Nada suara Meo tiba-tiba menjadi serius, seperti dia berubah menjadi orang lain. 

"....... Apa yang terjadi?" 

Saya mencoba mengamati ekspresi Meo, tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya 
dengan keras: 
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"Karena ayah pernah menjadi yakuza, makanya dia dicurigai, pasti karena itu." 

Tiba-tiba mendengar fakta kejam itu, saya hanya bisa diam saja. 

Bagi orang-orang dari Asia Tenggara, Jepang memang bukan negara yang bisa mereka 
tinggali dengan nyaman. Ambil contoh saya sendiri, misalnya, saya baru saja mendengar 
bahwa ayah Meo pernah menjadi yakuza, dan saya langsung berpikir bahwa dia akan 
mencuri uang perusahaannya. Ini agak disalahpahami, tapi--- 

Jangan panggil polisi? Bahkan memberitahunya hal seperti itu, apakah memang ada 
sesuatu yang tidak bisa dibicarakan? 

"Itu sebabnya aku harus melihat diriku sendiri." 

"Kau bahkan tidak tahu di mana dia---" 

"Berbalik dan lihat ke sini. Haruskah saya mengingatkan Anda siapa orang di depan Anda 
sekarang? 

Alice tiba-tiba berkata. 

Menengok ke belakang, Alice turun dari tempat tidurnya dan berdiri di pintu masuk kamar 
tidurnya, membelakangi cahaya yang dipancarkan oleh monitor yang tak terhitung 
jumlahnya di belakangnya. 

Dipotong saat berbicara, aku menghela nafas kecil, lalu meninggalkan Meo bersandar di 
samping meja dapur kecil. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa kepada Alice yang telah 
turun dari tempat tidurnya. 

"Nona Detektif ......" 

"Saya bukan hanya detektif biasa, tapi detektif NEET. Bahkan jika saya tetap meringkuk di 
tempat tidur, saya dapat mencari ke seluruh dunia dan menemukan kebenaran yang 
sebenarnya." 

Meo berlutut di lantai, sambil menangis menatap Alice untuk beberapa saat. Tidak ada yang 
berbicara. Meskipun saya ingin mengatakan sesuatu, saya tidak bisa memikirkan apa pun 
untuk dikatakan. Di antara seorang klien dan seorang detektif, tidak ada ruang bagi 
seorang asisten untuk ikut campur--- Alice tidak melihat ke arahku, tapi ekspresinya 
mengatakan hal itu. 

"Bisakah kamu menemukan ayahku?" 

Suara Meo terdengar seperti tersedak. 

"Apakah itu permintaanmu?" 
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Nada bicara Alice masih sedingin mentimun. 

"Jika seorang detektif NEET menerima sebuah kasus, dia akan mencari kebenaran setelah 
melewati tiga ribu dunia untuk mencari jawaban. Jika tidak ada permintaan, saya hanyalah 
salah satu dari banyak jendela yang tidak dapat berbicara." 

Meo menyeka air mata di sudut matanya dengan punggung tangannya. 

"Aku memberimu permintaan---" Dia berkata dengan jelas: "Tolong selamatkan ayahku." 

Ekspresi lega terlihat di wajah Alice, dan kurasa aku tahu kenapa dia merasa seperti itu. 
Detektif hikikomori hanya bisa berhubungan dengan dunia luar melalui kasus. Jika tidak 
ada permintaan resmi, dia hanya bisa menyimpan informasi itu sendirian di tempat 
tidurnya. Kesepian Alice, dan ketakutannya tidak dapat membantu apapun meskipun dunia 
terus berubah, aku telah mendengar semua ini selama insiden musim dingin lalu. 

Tetapi--- 

Aku benar-benar tidak bisa berdiri di samping tanpa mengatakan apa-apa. 

"Apakah kamu benar-benar berencana untuk menyelesaikan ini sendiri tanpa memberi 
tahu polisi?" 

Meo dan Alice menatapku pada saat yang sama, tapi yang pertama menjawab adalah Alice: 

"Seorang detektif harus bertindak sesuai keinginan kliennya." 

Sementara Meo hanya menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Aku menghela 
nafas lagi dan menggaruk kepalaku. 

"Jadi bagaimana jika benar-benar ada kejahatan......." 

"Ayah bukan orang jahat." 

Hentikan itu, aku sudah mengerti! Tapi dia bisa terlibat dalam kejahatan meskipun dia 
bukan orang jahat! Saya hanya berharap bahwa Alice tidak akan menghadapi sesuatu yang 
berbahaya. 

Tapi Alice berkata dengan dingin: 

"Aku sudah memutuskan untuk menerima kasus ini, jadi tidak ada ruang bagimu untuk ikut 
campur." 

Mantra pusing menimpaku. Pria ini serius, dan bahkan tidak peduli orang lain 
mengkhawatirkannya. 

"Pikirkan dengan benar, mengapa kamu benar-benar tinggal di sini?" 
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"....... Bukankah itu untuk menyajikan makanan dan Dr. Pepper untukmu?" 

"Jika kamu benar-benar berpikir seperti itu, maka kamu harus bergegas dan pergi dengan 
rasa jijikku." 

Itu yang kamu katakan sebelumnya! Aku ingin mengatakan itu tapi menahan diri. Aku 
tenggelam dalam perenungan sementara: Bagaimanapun, asisten detektif ada hanya untuk 
membantu seorang detektif, dan tidak mengkhawatirkan detektif itu. Walaupun 
demikian...... 

Itu membuat saya berpikir tentang insiden yang terjadi musim dingin lalu. Saat itu, aku 
tenggelam dalam pikiranku sendiri dan tidak menyadarinya, sebenarnya Alice dan yang 
lainnya tidak hanya mengandalkan kekuatan polisi dan masih melakukan pekerjaan 
berbahaya. Mungkin Alice, Tetsu-senpai dan yang lainnya sudah terbiasa dengan hal-hal 
berbahaya ini? 

Ah--- jadi karena itu. 

Aku tidak terlalu mengkhawatirkan Alice. Saya hanya khawatir tidak bisa mengikuti jejak 
mereka. Tepatnya--- aku tidak bisa mengikuti mereka sama sekali. Itu karena saya tidak 
memiliki pengetahuan, kontak atau bahkan bakat. 

Sebenarnya semua ini tidak berarti apa-apa, hanya saja aku penakut. 

"...... Maaf." 

Meo melihat ke atas di sampingku dengan ekspresi gelisah sementara Alice menatapku 
dengan dingin sambil duduk di tempat tidur. Paranoia mulai terbentuk di hatiku, dan 
rasanya seperti mereka mencoba memberitahuku, pion, untuk tutup mulut. Saya hanya 
bisa bersembunyi di balik lemari es, memperlihatkan hanya setengah dari tubuh saya. 

"K-lalu......." Saya merasa dirugikan ketika saya mulai mengatakan: "Jika kami menerima 
permintaan, saya memiliki syarat." 

"Kenapa kamu memberi syarat?" 

"Tidak, itu karena......" Tatapan Alice seperti angin beku di bulan Februari, mencabik-cabik 
orang. "Karena ayah Meo ingin dia bersembunyi, apa yang harus dia lakukan setelah ini?" 

Meo menggelengkan kepalanya tanpa toko: "Aku tidak pernah memikirkannya." Anda 
harus memikirkannya terlebih dahulu! 

"Akan merepotkan jika dia bergegas keluar seperti tadi, jadi jika kita tidak bisa memastikan 
keselamatan Meo, kita tidak bisa menerima permintaan itu." 
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Meo menatapku dengan ragu, matanya berkibar. Mencari mantan yakuza mungkin akan 
sulit, tapi jika hanya mencari tempat yang aman untuk seorang gadis, aku bisa membantu. 
Aku menatap ekspresi Alice dengan rasa bersalah. 

"Apakah kamu membayangkan dengan hina bahwa kamu bisa menggunakan keselamatan 
Meo sebagai perisai pada saat dibutuhkan, dan kemudian kita bisa menyerah begitu saja 
untuk mencari Kusakabe Masaya?" 

"Tentu saja tidak!" 

Yah, mungkin sedikit...... Kenapa orang ini selalu begitu tajam? 

"Lupakan saja, kamu tidak salah. Meo, jadi sudah beres." 

"...... Bagaimana penyelesaiannya?" 

"Kamu hanya mengatakan bahwa kamu ingin dilindungi, atau aku akan menyerahkanmu ke 
polisi." 

"Ke-Kenapa ini terasa seperti ancaman?" 

"Aku tidak mengancammu, ini tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencari 
ayahmu. Jadi sekarang Anda memiliki tiga pilihan. Pertama, Anda bisa kembali. Kedua, 
hubungi polisi. Ketiga, serahkan kepada kami." 

Meo terdiam sambil memeluk tas Bostonnya sejenak, lalu berlutut dan berkata: 

"Tolong jaga aku yang tidak berguna di masa depan!" 

...... Di mana dia belajar ITU? Sungguh, siapa yang mengajarinya hal-hal ini? Apakah itu 
Hiro? Itu Hiro bukan? 

"Jadi--- Narumi, kamu sudah memulai ini, jadi cepat dan selesaikan misimu?" 

"Hah?" 

"Bukankah kamu mengatakan bahwa kita harus menyembunyikan Meo? Seharusnya ada 
beberapa ruangan kosong di tempat Guru, jadi kamu pergilah bertanya padanya!" 

"Tanya Min-san?" 

Min-san tinggal di lantai dasar sebuah apartemen tepat di belakang toko ramennya. Sejak 
ayahnya menghilang, dia memiliki beberapa kamar kosong. Jika kita ingin 
menyembunyikan Meo, itu akan cocok di sana. Tapi ...... Haruskah aku yang bertanya 
padanya? 

* 
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"Kenapa kau tidak menelepon polisi saja?" 

Min-san bahkan tidak menatapku ketika dia menjawab, tapi terus memotong seledri di 
tangannya. Tiba-tiba aku tidak tahu harus menjawab apa, dan Meo menjulurkan kepalanya 
dari pintu belakang dapur, ekspresi gelisah di wajahnya. Aku berbalik dan menatapnya, 
lalu menatap Min-san lagi. 

"Yah ...... Ada banyak alasan." 

"Alasan apa?" 

"Ngh......" 

Saya memberi tahu Min-san tentang hilangnya ayah Min-san dan dia menyuruh Meo untuk 
melarikan diri, tetapi bagaimana saya bisa memberi tahu dia tentang bagian selanjutnya? 

"Kamu mengharapkan aku untuk memberinya perlindungan tanpa memberiku alasan?" 

Ketika saya memikirkannya, sepertinya saya meminta satu mil ketika saya hanya 
mengambil satu inci. 

"Lupakan saja, kamar ayahku masih berdebu, tidur saja di sana untuk saat ini." 

...... Hah? Dia setuju begitu saja? 

"Erm ...... aku mungkin memberimu beberapa masalah." 

Suara Meo yang penuh kegelisahan datang dari punggungku. Min-san menoleh hanya 
ketika dia mendengar suara Meo, dan dia berkata: 

"Jangan keberatan, jika ada masalah aku akan menghajar Narumi dulu. Kamarnya agak 
kotor, tapi kamu bisa menggunakannya sesukamu, karena dari awal sudah kosong." 

"Dia mengatakan itu......" Aku menoleh untuk melihat Meo. Wajahnya yang sewarna kopi ole 
langsung berseri-seri dengan senyuman. 

"Terima kasih, Min-san." 

"Tapi kamu hanya akan mendapatkan ramen untuk makananmu. Narumi, ambilkan selimut 
untuknya dari gudang di kamarku." 

"Ah, baiklah." 

Jadi, aku membawa Meo dari belakang dapur ke rumah Min-san. Min-san memerintahku 
secara alami, dan aku tidak terlalu memikirkannya--- tapi apa tidak apa-apa bagiku untuk 
masuk dan keluar dari kamar perempuan seperti ini? 
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Ayah Min-san meninggalkan putrinya dan toko ramen dan menghilang sampai sekarang, 
jadi kamarnya sekarang digunakan sebagai gudang, dan penuh dengan rak buku dan kotak 
kardus yang pernah digunakan untuk mengisi bahan makanan. Saya secara acak 
menumpuk kotak-kotak kardus yang digunakan untuk mengisi ikan kering untuk sup, dan 
akhirnya berhasil membersihkan beberapa tempat untuk meletakkan kasur. Meo berdiri di 
depan pintu dengan tas Boston tersandang di punggungnya, dengan rasa ingin tahu melihat 
sekeliling ruangan dan berkata: 

"Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Sepertinya seseorang sedang menggunakan 
ruangan itu." 

"Tapi kamu tidak punya tempat lain untuk pergi, kan? Dan kamu juga tidak bisa pulang ...... 
" 

Ekspresi Meo berubah suram, dan aku buru-buru melanjutkan: 

"Aku akan pergi memeriksa rumahmu nanti. Dan Alice tahu banyak orang aneh yang sibuk, 
jadi jangan khawatir!" 

Saat aku hendak meninggalkan Meo di sana dan berjalan keluar ruangan, Dia menarik 
lengan bajuku. 

"...... Hmm? Apa itu?" 

"Semua orang sangat baik, Min-san, Nona Detektif dan juga Tuan Asisten......" 

Baik? Saya? 

"Aku benar-benar minta maaf untuk barusan, tiba-tiba membuat masalah. Jadi kamu hanya 
mengkhawatirkanku...... Terima kasih." 

Aku tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk sesaat. Sebenarnya aku tidak 
mengkhawatirkan Meo, jadi rasa terima kasihnya yang langsung membuatku merasa agak 
bingung, tidak tahu harus berkata apa. 

"Aku hanya merasa agak cemburu. Hiro-san terus pamer padaku, mengatakan bahwa dia 
gigolo tunawisma, tapi dia punya Hanamaru. Karena ada Ibu yang cantik dan lembut di sini, 
meski dia hanya tahu cara memasak ramen untuknya." 

Aku benar-benar tidak ingin ibu yang menakutkan seperti Min-san...... pikiran itu tiba-tiba 
muncul di benakku. 

"Lalu apa yang ibumu lakukan sekarang, Meo?" 

Meskipun sepertinya sudah terlambat untuk pertanyaan ini, tidak ada yang menanyakan 
ini sebelumnya. Ekspresi Meo tiba-tiba membeku. Dia menundukkan kepalanya sambil 
duduk di tas Boston di lantai, lalu mengangkat kepalanya untuk menatapku. 
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"...... Ibu...... dia meninggal karena sakit tidak lama setelah dia datang ke Jepang." 

aku terkesiap. Anehnya, gadis di sebelah kakiku tersenyum. Senyumnya seperti kabut di 
pagi musim panas, menyembunyikan sedikit kesedihan. 

"Tidak masalah, aku masih tinggal dengan kakak perempuan di gedung yang sama." 

Orang terlihat lebih kesepian saat mereka tersenyum, itulah yang saya pelajari dari musim 
dingin tahun ini. 

Meskipun kita mungkin bisa menemukan Kusakabe Masaya setelah memanggil polisi, Meo 
mungkin harus sendirian setelah ini--- Aku baru mengerti faktanya saat ini. 

Tapi kemudian, apa yang harus kita lakukan? Saya tidak punya ide. Jika kita benar-benar 
dapat menemukan Kusakabe Masaya, jika dia benar-benar terlibat dalam kejahatan, apa 
yang harus dilakukan Alice? 

Sedangkan saya--- apa yang harus saya lakukan? 

"Ada apa, Tuan Asisten?" Meo mendongak dari bawah ke arahku, yang menutup mulut dan 
tidak berbicara. Karena aku tidak bisa menatap mata Meo, aku menoleh ke sisi lain dan 
berkata: 

"Tidak ada apa-apa. Maaf telah menanyakan pertanyaan aneh ini." 

* 

Tak lama kemudian, Hiro muncul di kedai ramen sekitar pukul lima sore. 

"Aku pernah mendengar bahwa Me-chan ada di sini?" 

Orang yang berlari ke toko itu adalah seorang pria jangkung berusia sembilan belas tahun, 
dan dia mengenakan jaket denim krem dan sepasang celana khaki sutra putih. Saya belum 
pernah melihat orang yang lebih cocok mengenakan pakaian putih, termasuk artis pria. 
Penampilannya seperti model atau penipu, tapi sebenarnya dia hanyalah seorang NEET, 
dan juga seorang gigolo. 

"Ah, Hiro-san!" 

Meo yang sedang makan es krim di dapur menjulurkan kepalanya. 

"Jadi kamu sudah selesai bekerja?" 

"Menjadi gigolo adalah pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, sehingga waktu kerja 
kami lebih fleksibel." 
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"Hiro, cepatlah ke sini. Aku ingin membuatmu tidak bisa mempermalukan orang Jepang 
lagi!" 

Min-san memelototi Hiro sambil memegang pisau dapur, membuatnya sangat ketakutan 
sehingga dia bergegas keluar dari toko dan bersembunyi di gang di belakang toko ramen. 
Pintu belakang dapur Toko Ramen Hanamaru terletak di antara dua bangunan. Di sana, 
ditumpuk penuh ban bekas, ember baja besar terbalik, ember plastik, dan dudukan kayu 
yang digunakan sebagai meja. Itu adalah tempat terbaik bagi para NEET untuk berkumpul. 

Meskipun ini adalah waktu di mana saya harus mempersiapkan waktu pembukaan toko, 
karena tidak banyak yang bisa dilakukan, saya keluar dari pintu belakang dapur untuk 
mencari Hiro; Meo juga mengikutiku keluar, entah kenapa. 

"Alice memberitahuku tentang situasi di telepon......" kata Hiro sambil duduk di atas ember 
plastik. "Tapi aku masih tidak yakin tentang beberapa bagiannya." 

Aku mengangguk. 

"Berapa banyak uang yang ada di dalam tas?" 

Hiro menatap Meo yang duduk di sampingnya. 

"Hm, aku tidak tahu. Aku tidak menghitung......" 

"Melihat jumlahnya sangat banyak, saya berani bertaruh akan ada sekitar beberapa ratus 
juta yen." Saya menjawab untuk Meo. 

"Apakah Me-chan sekaya itu?" 

Meo menggelengkan kepalanya dengan panik. 

"Itu benar! Perusahaannya tidak besar, dan Anda bahkan tinggal di area yang sama dengan 
orang-orang yang meninggalkan rumah untuk mencari nafkah." 

"Saya pikir itu uang perusahaan mereka?" 

"Uang perusahaan mereka? Lalu bagaimana dia bisa keluar begitu banyak? Dan itu uang 
tunai, untuk boot! 

"Ini.....itu....itu......" Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. "Alice sepertinya 
baru saja mengetahui sesuatu, bahwa ayah Meo adalah salah satu Direktur perusahaan. Jika 
itu benar, bukankah ada kemungkinan?" 

"...... Bahkan jika kita mengatakan bahwa dia mengantongi uang perusahaan, apakah 
perusahaan itu menghasilkan sebanyak itu? Saya ingat bahwa status keuangan perusahaan 
tidak terlalu bagus. 
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"Apa artinya 'mengantongi'?" 

Ekspresi Meo benar-benar polos, dan menyebabkan Hiro dan aku tidak bisa menjawabnya 
sejenak. Saya hanya bisa memilih cara menjawab yang lebih cocok: 

"Erm...... Itu berarti menggunakan posisinya untuk mengambil uang perusahaan." 

"Kamu mengatakan itu lagi, Tuan Asisten! Ayahku tidak akan pernah melakukan itu!" 

Meo terus memukuli lenganku dengan wajah merah. Hiro mencoba menjadi pembawa 
damai saat ini, dan dengan paksa memegang bahu Meo. 

"Apakah kamu benar-benar yakin dia tidak akan melakukan itu?" dia bertanya dengan nada 
serius. 

"Sangat." 

"Apakah kamu begitu percaya padanya?" 

Medo mengangguk dengan sangat kuat hingga lehernya hampir patah menjadi dua. 

"Mnn, aku mengerti." Suara Hiro mendapatkan kembali kelembutannya. "Mempercayai 
orang adalah pekerjaan Me-chan, meragukan orang adalah pekerjaan kita. Ada banyak hal 
yang tidak dapat kami pastikan jika kami tidak meragukannya, jadi biarkan kami 
menangani pekerjaan jahat ini!" 

Hiro bertemu dengan tatapan Meo untuk sementara, dan kemudian menunjukkan senyum 
lembut padanya. 

Meo ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. 

Pria ini sangat baik--- tiba-tiba aku merasakannya. Terus terang, saya tidak terlalu yakin 
dengan pernyataan Hiro saat itu, tapi dia selalu punya cara untuk membuat orang tenang. 
Dia mungkin selalu menggunakan bakat ini untuk hal-hal yang tidak senonoh, kan? Dia 
adalah musuh publik bagi wanita. 

"Bagaimanapun juga, kita harus tetap memeriksa kondisi perusahaan dan keluarga Meo." 

"Hiro mungkin tahu lokasi gedungnya, kan? Dan kenal orang-orang di sana." 

"Ah me? Keamanan di sana sudah mengingat wajah saya, dan saya sudah menghapus 
nomor telepon mantan pacar saya." 

Ketika saya memikirkannya, dia telah diusir oleh keamanan. Lalu apa yang harus kita 
lakukan sekarang? 

Hiro menatapku diam-diam. 
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Meo menatapku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 

Ini adalah...... 

"Haruskah aku pergi?" 

"Tidak ada pilihan, tidak ada orang lain." 

"Aku tidak keberatan pergi, tapi aku sedang bekerja." 

"Apa? Sedang bekerja?" 

Reaksi Hiro benar-benar terlalu dilebih-lebihkan, dan benar-benar melukai hatiku yang 
rapuh. Aku mengetuk tulisan 'Hanamaru' yang tercetak di celemek hitam. 

"Mnn, Narumi, kamu bekerja di sini? Betulkah? Mengapa? Menjadi NEET bukanlah 
penyakit, jadi jangan dipikirkan, kamu tidak perlu memaksakan diri untuk menjalani 
terapi." 

Sudah kubilang aku bukan NEET! 

"Dan kamu bahkan tidak terlihat seperti sedang bekerja sekarang." 

Dikatakan demikian, membuatku tidak bisa berkata apa-apa, karena kebenarannya seperti 
yang dikatakan Hiro. 

"Jadi, apa yang Tetsu-senpai dan Mayor lakukan sekarang?" Saya dengan panik mengubah 
topik. 

"Aku baru saja menelepon Tetsu, dia ada di Tokyo Racetrack." 

Ah, hari ini adalah hari balap. Karena sekarang adalah liburan musim semi, aku bahkan 
lupa hari ini hari apa. 

"Dia mengatakan bahwa dia kehilangan uang yang digunakan untuk naik kereta pada 
pertandingan terakhirnya, jadi dia berjalan kembali. Sungguh, dia bisa saja bertaruh pada 
WINS, mengapa dia harus lari secara khusus ke tempat yang bahkan belum memulai 
balapan? 

Penjudi yang putus asa....Bukankah butuh setidaknya empat jam baginya untuk berjalan 
dari sana ke sini? 

"Aku juga tidak bisa menemukan Mayor, mungkin dia sedang bermain game bertahan 
hidup?" 

"Tidak bisakah aku pergi setelah aku selesai bekerja?" 
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"Dia bekerja di malam hari, jadi dia akan keluar jika kamu tidak pergi sekarang." kata Hiro. 
aku menghela nafas. Seperti ada sepasang tangan tak terlihat yang mengendalikanku, tidak 
membiarkanku bekerja. Saya tahu saya tahu! Aku akan pergi sekarang. 

Aku berjalan kembali ke dapur dan bertanya dengan enteng kepada Min-san yang sedang 
berkonsentrasi menyendok ampas di panci yang mengepul. 

"Emm......" 

"Kamu bolos kerja di hari pertama kerja? Kamu benar-benar punya nyali!" 

Min-san berkata bahkan tanpa menatapku. Mungkin dia mendengar percakapan kami 
barusan. 

"Ma-maaf, anggap saja aku tidak---" 

"Tidak ada perbedaan, karena kita sangat bebas sekarang. Tapi Anda dipecat jika Anda 
tidak kembali pukul tujuh!" 

Hiro meminjamkan saya jaket dan kacamata keren sebelum saya berangkat. Mungkin itu 
diberikan kepadanya oleh mantan pacarnya di gedung itu? 

Saat aku hendak membawa sepedaku dari gang ke jalan utama, samar-samar aku 
mendengar percakapan antara Min-san dan Meo dari toko" 

"Meo, maukah kamu bekerja di tokoku?" 

"Eh, itu tidak cukup, aku sedang bekerja di restoran Thailand sekarang...... Ah, tapi aku 
sedang cuti akhir-akhir ini, jadi aku mungkin akan dipecat......." 

"Katakan saja padaku jika kamu berubah pikiran, aku akan langsung memecat Narumi." 

Itu terlalu banyak ...... Dia sangat kejam. Sambil menekan perasaan sedihku, aku mengayuh 
menuju jalan yang diwarnai merah oleh matahari terbenam. 

* 

Mengayuh dari pintu keluar selatan stasiun menuju lereng, saya berbelok ke kanan setelah 
melewati kantor pos. Aku tersesat antara sekolah menengah dan kedutaan, dan bolak-balik 
di jalan yang sama beberapa kali, kemudian aku menyadari bahwa gedung empat lantai 
yang kira-kira sebesar gedung sekolah di sebelah kiriku adalah koleksi kamar hunian, yang 
juga merupakan tujuan saya -- Hello Palace. Aku berhenti di pinggir jalan, menatap kosong 
sepedaku dengan rahang terbuka. Saya pernah mendengar bahwa orang-orang yang 
tinggal di sini kebanyakan adalah wanita asing dari Asia Tenggara, dan berpikir bahwa ini 
hanyalah sebuah apartemen rusak dengan tujuh atau delapan orang terjepit di ruang enam 
tatami. Saya sebenarnya memiliki prasangka semacam itu, betapa tidak sopannya saya. 
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Agar saya tidak ketahuan, saya memarkir sepeda saya di sudut bangunan yang tidak 
terlihat dari ruang jaga. 

Ketika saya menghentikan sepeda saya, uang tunai dalam jumlah besar yang Meo bawa 
tiba-tiba muncul di benak saya. Terlalu tidak biasa, bagaimana jika itu benar-benar 
melibatkan kejahatan? Polisi belum datang ke rumah Meo, kan? Jika demikian, saya hanya 
akan bertindak bodoh. 

Saya mengeluarkan sepasang kacamata yang digunakan untuk tujuan dekoratif dan 
memakainya. 

Toilet penjaga ada di samping pintu masuk gedung, dan tidak ada orang di sana. Tetapi 
untuk beberapa alasan saya secara alami mulai berjinjit, jadi apa perbedaan antara saya 
dan orang yang menyelinap ke rumah orang lain? Aku hanya bisa menghibur diriku sendiri 
bahwa aku tidak melakukan apa-apa, dan berjalan ke kamar keempat di lantai tiga. Kata-
kata 'Kusakabe' tertulis di papan nama. Bahkan tidak ada orang yang terlihat di sana, dan 
itu membuatku sedikit lebih lega. Saya menekan bel pintu, menunggu sekitar tiga menit 
tetapi tidak ada jawaban; jadi saya memutar pegangan dan menemukan bahwa pintunya 
terkunci. 

Sebenarnya, Meo memberiku kunci rumahnya, tapi aku benar-benar tidak ingin masuk. Jika 
aku terlihat, aku benar-benar tidak bisa menjelaskan mengapa aku memiliki kuncinya. 

Mau bagaimana lagi, aku hanya bisa menekan bel pintu kamar di sebelahnya, rumah orang 
yang pernah ditinggali Hiro. Setelah sekitar dua puluh detik, pintu terbuka sedikit, dan 
seorang wanita muda berdiri di belakangnya. . 

"Hai......" 

Dia terdengar agak mengantuk. Wanita itu mengenakan T-shirt longgar yang dicetak penuh 
dengan karakter sederhana dan celana pendek, rambutnya yang panjang diikat acak-
acakan dengan karet gelang. Meskipun dia tidak berdandan, saya dapat melihat bahwa dia 
adalah seorang wanita cantik Cina dengan sosok yang luar biasa. 

"....... Kamu siapa?" 

"Ah, sangat-maaf!" Apa dia baru saja tidur? "Apakah kamu tahu Kuwabara Hiroaki-san? 

Ketika saya menyebutkan nama Hiro, mata wanita itu akhirnya terfokus. 

"Hiro? Eh? ...... Ah, jaket itu......" 

"Erm...... Meo ada di tempatku." 

Alis wanita itu tiba-tiba berkedut, lalu dengan cepat menutup pintu bahkan sebelum aku 
selesai berbicara. Setelah itu, terdengar suara dia melepas rantai di pintu, dan kali ini, 
pintunya terbuka lebar. 
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"Ah--- Mnn--- Aku pernah mendengarnya, tunggu sebentar, aku akan mendapatkannya di 
sini." 

Eh? T-Tunggu sebentar, ada apa dengan situasi ini? 

Ketika saya menopang pintu, wanita itu masuk ke kamar dan mengeluarkan kantong kertas 
berwarna kopi. 

"Kamu bisa memakannya langsung, tapi lebih enak setelah kamu memanaskannya." 

Dengan otakku yang kacau, kantong kertas itu dijejalkan dengan kasar ke tanganku. 

"Eh, ah, erm......" 

Aku masih tidak yakin apa yang terjadi, tapi gadis itu tiba-tiba memelukku. Saya segera 
merasa bahwa dia tidak mengenakan pakaian dalam, menyebabkan saya membeku. Pada 
saat ini, dia berkata pelan di telingaku: 

"Aku tidak bisa berbicara denganmu di sini, jadi berpura-puralah kamu di sini hanya untuk 
mengambil tas, pulanglah sekarang!" 

Saya segera sadar. Gadis itu kemudian melepaskan saya, dan berkata kepada saya dengan 
nada seperti seorang salesman: "Sapa semuanya untuk saya!" lalu mendorongku keluar dan 
menutup pintu. 

Saya ditinggalkan sendirian di koridor dengan berat kantong kertas di tangan saya. 

Tidak bisa berbicara dengan saya di sini? 

Apakah wanita itu mengetahui situasi Meo saat ini? Tapi apa yang dia maksud dengan tidak 
bisa berbicara denganku di sini? Apakah maksudnya ada seseorang di kamarnya, dan 
percakapan kita buruk untuk didengar? 

Aku tidak bisa memahami masalah ini sejak awal, tapi aku tetap mengikuti apa yang dia 
katakan, mengambil tasnya dan meninggalkan 'Hello Palace' dengan patuh. 

Setelah berjalan keluar dari pintu masuk, saya langsung merobek tas itu. Ada roti kecil di 
dalam tas, sementara kartu nama diletakkan di atasnya--- 'Exotic Pub, Shanghai Love'. Logo 
di kartu itu berwarna merah muda bersinar, sedangkan nama di kartu itu adalah nama 
yang tertulis dalam romaji: Rin. Ada juga kalimat yang tertulis di bawah nama dalam 
coretan yang tidak rapi--- 

Tunggu aku di belakang toko jam 4.00 pagi. 

Tertulis di kartu bahwa waktu bisnis pub sampai pukul tiga tiga puluh malam, jadi apakah 
itu berarti dia memintaku menunggu sampai dia selesai bekerja? Tapi mengapa dia 
menggunakan begitu banyak usaha untuk memerankan drama itu sekarang? 
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Saya memasukkan kartu nama ke dalam saku saya, berjalan ke sepeda saya yang diparkir 
di pinggir jalan dan tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggung saya. 

Saya benar-benar tidak boleh berhenti, dan saya harus mengendarai sepeda saya dan pergi 
secepatnya; tapi aku berhenti berjalan karena perasaan itu. Saya melihat dua siluet dari 
sudut mata saya, dan mereka berjalan ke arah saya dari arah Hello Palace. 

Salah satu pria mengenakan jaket kulit kotor, sementara yang lain mengenakan kemeja 
ungu berbunga-bunga yang tidak memiliki selera mode, dengan rambut keriting di atas 
kepalanya. Saya pura-pura tidak memperhatikan dan mempercepat. Ketika saya mencapai 
bayangan gedung, saya merasakan hawa dingin di punggung saya lagi. 

"Oi, kamu di sana!" 

Salah satu pria itu berteriak. Persis seperti itu, intuisi saya mengatakan kepada saya bahwa 
keduanya jelas bukan orang yang bisa dipusingkan. Ini buruk, saya harus benar-benar 
melarikan diri dengan cepat. Tepat saat aku hendak mengendarai sepedaku, langkah kaki 
di belakangku semakin cepat. Aku mengangkat kepalaku, hanya untuk melihat bahwa 
kedua pria itu sangat dekat denganku. 

"Nak, jangan bergerak!" 

Hampir secara refleks, saya mengangkat tangan dan melemparkan tas yang saya pegang ke 
mereka, lalu buru-buru mendorong sepeda saya menuruni lereng dan melompat ke atas 
sepeda saya. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan tas itu, tapi aku bisa mendengar 
raungan marah dari orang-orang yang datang dari belakang. Saya takut mereka akan 
segera mengejar saya dan mencengkeram kerah saya, jadi saya mempercepat kecepatan 
mengayuh saya, bergegas menuruni lereng bahkan tanpa mengayuh dan berbelok tajam ke 
kanan begitu saya mencapai jalan. Sebuah mobil terbang di sampingku, hanya menyisakan 
suara klakson yang keras. 

Aku menjauhi jalan utama dan mengitari gang-gang yang tidak begitu kukenal dengan baik, 
dan aku hanya berhenti dan melihat sekeliling setelah sampai di jalur empat baris(?) .Tentu 
saja, kedua orang itu sudah pergi. Aku terengah-engah, mencoba memperlambat 
pernapasan dan detak jantungku, dan aku merasakan sakit yang datang dari paru-paruku. 

Siapa mereka berdua? 

Alasan aku ingin melarikan diri bukan hanya karena tindakan laki-laki itu memberiku 
firasat buruk, sikap onee-san Tionghoa membuatku curiga juga. 

Saya mengeluarkan ponsel saya. 

"...... ah, ini aku." 

'Bagaimana itu? Apakah Anda melihat Yi Ling?' tanya Hiro. 
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"Erm..... Ah, ya, aku memang melihatnya." 

Jadi itu sebabnya--- namanya Yi Ling, itu sebabnya nama panggilannya adalah Rin. Sambil 
memikirkan hal-hal yang tidak berarti ini, saya menyesuaikan laju pernapasan saya dan 
menjawab: 

"Rumah Meo sedang diawasi." 

Hiro, yang berada di sisi lain telepon tetap diam. 

"Mereka mungkin yakuza. Hiro, kamu harus memberitahu Meo untuk tidak keluar." 

'Mengerti. Segalanya tidak sesederhana itu, kita mungkin perlu meminta bantuan 
Yondaime ...... ' 

Saya memberi tahu Hiro bahwa saya akan kembali sekarang, dan menutup telepon. 

Kita mungkin perlu meminta bantuan Yondaime. Meskipun ada kemungkinan ini, saya 
benar-benar tidak berharap hal-hal menjadi seperti itu. Ketika shonen yakuza pemimpin 
kenakalan remaja mulai mengambil tindakan, akan sulit untuk mencegah terjadinya 
pertumpahan darah. 

Tapi firasat saya adalah yang paling akurat dalam situasi buruk ini, dan tentu saja kali ini 
juga sama. 

* 

Jalan Hotel pada pukul empat pagi terasa seperti pasien insomnia yang tidak bisa tidur, 
matanya bengkak dan merah. Berjalan di sepanjang jalan melengkung di lereng, pilar 
lampu jalan menjulang tinggi di dua sisi jalan, menerangi papan nama dengan biaya dan 
konten layanan tertulis di atasnya; pemandangan samping sebuah hotel yang tampak agak 
buram karena sinar cahaya biru dan merah muda yang menyinari hotel itu terlihat jauh di 
atas lereng. 

Berjalan sendirian di tempat ini pada malam hari, rasanya saya akan segera dihancurkan 
oleh tekanan psikologis, jadi saya memaksakan diri untuk fokus pada biaya yang tertulis di 
setiap hotel. Saya tidak yakin apakah itu karena persaingan yang kuat, ada banyak layanan 
sampingan yang membingungkan. Sepertinya tidak hanya setiap hotel menyediakan 
microwave, Dreamcast tertulis di beberapa papan nama! Jenis pasangan apa yang mereka 
coba tarik? 

Saya datang ke sini sekali sebelumnya selama insiden itu, tapi saya tidak memiliki banyak 
kesan lagi. Sebenarnya tidak banyak orang di tempat-tempat ini saat ini, jadi sangat sepi. 

Mendaki lereng setelah berjalan keluar dari Hotel Street, saya berjalan ke sebuah pub yang 
tidak mencolok di jalan. Tempat ini jauh dari kemegahan mempesona yang disukai anak 
muda, sebuah jalan yang ada demi para ojisan (mungkin). 
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Menurut Hiro, karena revisi khusus undang-undang perindustrian, pub di jalanan telah 
berkurang, dan kini hampir menghilang atau berubah menjadi menyediakan berbagai 
layanan untuk hostel terdekat.. 

Pub yang seperti spesies terancam punah, 'Exotic Pub, Shanghai Love', berada tepat di 
sudut jalan. Memiliki lampu listrik yang dimodelkan pada lampu minyak dan pintu 
berbentuk busur, rasanya seperti sebuah pub yang bisa dikunjungi pria dewasa mana pun. 
Lampu neon merah muda tidak terlalu mencolok, dan tidak terasa seperti toko yang 
mencurigakan. Apakah ini benar-benar tempat yang tidak senonoh? Tapi papan namanya 
mengatakan bahwa itu adalah sebuah pub. 

Aku melihat jam di ponselku, tanggalnya sudah maju sehari, menjadi tanggal satu April. 
Sekarang jam tiga empat puluh lima pagi, itu masih pagi. 

Seorang pria paruh baya lewat di sampingku, ditemani oleh seorang wanita yang 
mengenakan kemeja berpotongan rendah, dan sepertinya dia sedang bekerja. Melihat 
keduanya berjalan ke Hotel Street pada saat yang sama, aku masuk ke gang sempit di 
samping toko dan bersembunyi. 

Tepat pada saat itu, saya teringat adegan ketika saya kembali ke Hanamaru di malam hari. 
Saya menunjukkan kartu yang diberikan kepada saya oleh onee-san China--- Yi Ling san, 
kepada Hiro dan memberi tahu dia tentang apa yang terjadi. Hiro menunjukkan kepadaku 
ekspresi canggung dan berkata: "Kurasa lebih baik jika aku pergi. Anda mungkin tidak akan 
bisa keluar selarut itu, kan? Mungkin pengalamannya putus dengan Yi Ling-san kurang 
bagus? 

Meskipun saya khawatir mereka akan merasa canggung jika bertemu, tetapi alasan utama 
saya pergi adalah karena saya ingin pergi. Jika aku perlu menyusahkan Hiro untuk masalah 
sesederhana itu, maka aku benar-benar tidak berguna. 

Sejujurnya, duduk di pemisah tempat parkir berbayar, saya agak menyesali keputusan saya 
untuk menerima permintaan ini. Bagaimana jika saya ditangkap oleh polisi dan menerima 
konseling? Mereka mungkin akan memberi tahu sekolah, kan? Dan aku berlari keluar 
bahkan tanpa memberi tahu kakakku, apa yang aku lakukan..... 

"Menunggu lama?" 

Tiba-tiba mendengar suara seorang wanita, itu mengejutkan saya sehingga saya hampir 
jatuh. Aku mengangkat kepalaku untuk melihatnya, dan aku melihat Yi Ling-san 
mengenakan rok mini yang sangat pendek yang hampir tidak terlihat di jalanan pagi dan 
jaket krem muda. Dia membungkuk sedikit dan menatap wajahku: 

"Maaf, apakah kamu baik-baik saja? Ini sangat terlambat sekarang. Awalnya saya mengira 
Hiro akan datang." 

"Hiro karena...... erm......" 
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"Aku tahu, dia tidak mau datang, kan? Bisakah Anda membantu saya memukulinya untuk 
saya lain kali? 

Kata Yi Ling-san sambil tersenyum. 

"Tidak nyaman berbicara di sini, kupikir lebih baik kita pergi ke restoran." 

Dia menarik tanganku dan mulai maju. Semua tindakannya terlalu alami. Meskipun aku 
masih merasa tidak nyaman, aku hanya bisa mengikutinya dengan patuh. 

Lalu aku perlahan menyadari sesuatu--- cara Yi Ling-san berjalan agak tidak wajar. Anda 
tidak akan menyadarinya jika Anda tidak melihat lebih dekat, tetapi punggungnya agak 
bungkuk saat dia berjalan, dan langkah yang diambilnya tidak cocok. 

"Erm...... Apa kamu sakit? Atau kamu sakit perut?" 

"Eh? Anda bisa melihatnya?" senyum kecut ditunjukkan di wajahnya. "Yah, karena aku 
masih menjadi roti dan mentega di toko, hanya wajahku yang tidak dipukuli." 

"Hah......?" 

"Aku pernah mendengar bahwa kamu melarikan diri, bukan? Itu tidak baik--- Aku bahkan 
berpura-pura mengenalmu dengan sangat baik juga, pada akhirnya aku harus berusaha 
keras untuk menjelaskannya, tetapi mereka bahkan tidak mempercayaiku." 

"Er...... Apa mereka yang memakai mantel kulit dan rambut keriting?" 

"Benar. Keduanya adalah pemeras toko kami, dan mereka mengawasi gedung untuk 
melihat apakah Meo kembali." 

Gali? 

"Mereka adalah yakuza yang mengumpulkan raket perlindungan. Aku benar-benar tidak 
tahu apa yang akan mereka lakukan, jadi ingatlah untuk memberi tahu Meo, jangan kembali 
ke sini untuk saat ini." 

Mereka memang yakuza. Tapi mengapa para yakuza mencari Meo? Saat aku ingin terus 
bertanya, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangku: 

"Maaf menunggu." 

"Siapa anak ini?" 

Ketika saya menoleh, saya melihat dua wanita yang berpakaian mirip dengan Yi Ling-san 
melewati gedung, dan berjalan ke arah kami. 
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Di restoran saat larut malam, di meja paling dalam dari area merokok yang tidak memiliki 
pelanggan lain di sana, aku dikelilingi oleh tiga onee-san yang bekerja di sebuah pub, dan 
aku duduk di antara mereka dengan tubuh meringkuk. . Yi Ling-san bertanya sambil makan 
semangkuk besar tekkadon: Jadi siapa kamu sebenarnya? 

Ada juga set menu hamburger, spageti kerang, sup tomat, kentang goreng dan banyak lagi 
makanan di atas meja, membuat saya agak kaget karena nafsu makan mereka yang luar 
biasa besar. Mereka bertiga agak kurus, bagaimana mereka bisa makan makanan sebanyak 
itu? 

"Apa hubunganmu dengan Meo? Apa kamu temannya Hiro?" 

Hua-san, yang tampaknya berasal dari Taiwan, bertanya dengan nada berapi-api. 

"Anak SMP? Sekolah menengah atas?" onee-san yang tampaknya berasal dari Filipina 
menyela, mengajukan lebih banyak pertanyaan. 

"Ah, aku anak sekolah menengah." Apakah saya bahkan terlihat seperti anak sekolah 
menengah? Meskipun saya kadang-kadang disalahpahami. "Erm ...... Sulit dikatakan ...... 
Pernahkah kamu mendengar tentang agen detektif di gedung yang sama dengan toko 
ramen?" 

"Oh---" Yi Ling-san mengangguk dan berkata: "Saya pernah mendengarnya, saya pikir 
detektif itu perempuan, bukan? Seperti apa dia?" 

"Seperti apa dia, ya ......" 

Sebenarnya aku tidak begitu mengenal Alice dengan baik, dan aku bahkan tidak tahu 
berapa umurnya. 

"Dia gadis kecil dan lembut yang berusia sekitar dua belas atau tiga belas tahun, 
mengenakan piyama dan terkurung di kamarnya setiap hari. Meskipun dia cukup jahat, 
keahliannya dalam menggunakan komputer seharusnya cukup bagus." 

"Sungguh, dia semuda itu!? Bagaimana dia dianggap sebagai detektif, itu sangat 
membingungkan. 

Dengan ekspresi kesal di wajahnya, Yi Ling-san terdiam cukup lama. Kemudian, dia 
menyalakan kembali rokoknya, menarik napas dalam-dalam dan kemudian 
mengembuskan asap dalam jumlah besar. 

"Dia benar-benar muda? Bukankah dia seorang detektif?" 

"Mnn, menjadi seorang detektif harus memproklamirkan diri." 
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Seharusnya normal ketika orang bereaksi seperti ini ketika mereka mengetahui tentang 
Alice, kan? Pikiran itu tiba-tiba terlintas di benakku. Tapi bukankah mereka terlalu 
terkejut? 

"Jadi begitu, aku benar-benar kalah dari itu...... Uwaa, jadi Hiro adalah lolicon! Itu sangat 
menyakitkan......" 

Dia bergumam sambil melihat langit-langit, sementara isi gumamannya benar-benar tidak 
bisa diabaikan. Apa maksudnya? Apakah Hiro...... Tidak, bagaimana mungkin? 

"Yi Ling, kamu harus melupakan gigolo itu." 

Hua-san menepuk kepala Yi Ling-san, dimaksudkan sebagai penghiburan tetapi didorong 
oleh Yi Ling-san, dan kemudian dia terus bertanya: 

"Jadi Hiro masih membantu detektif itu. Apakah itu berarti Meo juga ada di sana?" 

"Ah iya." 

Sore ini--- tidak, ini kemarin--- aku menjelaskan dengan singkat bagaimana Meo pergi ke 
Agensi Detektif NEET, dan sambil memikirkannya, aku benar-benar merasa hari itu benar-
benar panjang. 

"Apakah tempat tinggal Meo aman?" kata Jennifer. 

"Mnn--- Mungkin cukup aman." Jika Min-san setuju untuk membantu, dia cukup bisa 
diandalkan. 

"Meo seperti putri kami ......" Jennifer melanjutkan: "Awalnya aku berharap menikah 
dengan seseorang seperti Kusakabe-san, dan kemudian melahirkan anak seperti Meo." 

"Bukankah suamimu kecanduan narkoba? Dia cukup cocok untukmu!" Hua-san berkata 
sinis di samping. 

"Aku sudah menyuruhnya berhenti, dan Kusakabe-san sudah membantuku untuk 
menghajarnya." 

"Tapi dia belum menemukan pekerjaan, kan?" Yi Ling-san mengerutkan kening. 

"Katakan saja padanya untuk pergi setelah mendapatkan visa penduduk permanen!" 

Percakapan mulai menyimpang ke arah yang tidak dapat saya pahami, dan bercampur 
dengan sedikit bahasa Inggris, Cina, dan Filipina. Sambil merasa tertekan, saya meminum 
es kopi saya dengan sedotan. 

"Meo juga tidak tahu apa yang terjadi pada Kusakabe-san?" Yi Ling-san mengarahkan topik 
kembali ke poin utama. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Tidak." Aku menggelengkan kepala, dan menjelaskan tentang telepon dari ayah Meo. 

"Aku ingin tahu apa yang Kusakabe-san lakukan......" 

"Mungkin dia mendapat masalah dengan Tabara-gumi? Tapi bukankah dia sudah 
meninggalkan geng dari Osaka?" 

"Orang-orang itu baru saja datang ke toko. Penjaga toko kami adalah teman lama 
Kusakabe-san dari Kansai, jadi dia terus diganggu, dan ditanya apakah dia menyimpan 
sesuatu untuk Kusakabe-san. Tentu saja, dia tidak mengatakan apa-apa. Hmph!" 

Uang itu memang milik perusahaan---bukan, mungkin milik yakuza? 

Saya memutuskan untuk tidak memberi tahu mereka tentang jumlah uang yang seperti 
bom di tangan Meo. Orang yang tahu harus mati--- Aku berpikir tentang apa yang 
dikatakan Alice sambil menyela mereka: 

"Emm......" 

Saya merasa telapak tangan saya berkeringat, tetapi saya harus memperjelas hal ini. 

"Apakah Hello Corporation...... Bagaimana saya harus mengatakan ini, sebuah perusahaan 
kriminal? Atau yakuza?" 

"Mustahil!" Ketiganya langsung membantahnya. 

"Lalu siapa di dunia ini yang mencari Meo?" 

"Aku bilang itu pemeras dari Tabara-gumi. Akan merepotkan jika orang membuat masalah 
dalam bisnis kami, jadi kami mempekerjakan pemeras yakuza. Tapi orang-orang itu terlalu 
serakah, baru-baru ini cukup banyak toko yang berhenti bekerja sama dengan mereka, tapi 
toko kami......Mau bagaimana lagi, terlalu banyak orang asing." 

Ini membuat saya semakin bingung tentang Hello Corporation. Mereka memiliki koneksi 
dengan yakuza, membuka pub, dan bahkan menyewa beberapa akomodasi bagus untuk 
pekerja asing perempuan mereka. 

"Meskipun aku tidak begitu jelas tentang itu......" Yi Ling-san melanjutkan: "Tapi mereka 
yang berada dalam profesi kita, kurang lebih akan memiliki beberapa koneksi dengan sisi 
orang itu. Halo Perusahaan. Hello Corporation menyediakan layanan tenaga kerja, dan 
mereka bahkan menyediakan kelas bahasa Jepang untuk kami." 

"Bayarannya juga cukup bagus." 

"Tapi kami berutang banyak uang pada orang pada awalnya. Bahkan jika kami mengirim 
uang itu ke rumah, setengahnya mungkin akan diambil." 
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"Ini hanya tindakan memeras uang dari kami." 

"Tidak ada pilihan, karena bantuan yang diberikan oleh guild kita bisa tinggal di Jepang." 

"Persekutuan?" Saya bertanya. Topik yang saya tidak mengerti muncul satu demi satu, dan 
saya hampir tidak bisa mengikutinya lagi. 

"Hello Corporation adalah guild kooperatif yang dibentuk dari tim wanita yang bekerja di 
sini, Kusakabe-san adalah guild master, jadi dia tinggal bersama kami. Selain memudahkan 
kami mendapatkan visa, guild juga akan memperkenalkan pasangan nikah dan 
sebagainya." 

Saya melihat sesuatu yang aneh dari penjelasan Yi Ling-san ...... Tunggu sebentar! 

"Bukankah ini yang mereka sebut pernikahan palsu......?" 

Jeniffer dan Hua-san tertawa terbahak-bahak pada saat bersamaan dan berkata: 

"Yah, kita juga tinggal bersama. Jika kita tidak hidup rukun, kita tidak bisa lolos 
pemeriksaan visa." 

"Tapi bagaimana ini akan berhasil di masa depan? Jika Kusakabe-san tertangkap......" 

"Jika tunggakan menggantikannya, saya mungkin tidak akan terus bekerja lagi. Jika bukan 
karena Kusakabe-san, aku benar-benar tidak bisa menghadapi semua ini sejak lama......" 

"Yi Ling, kamu masih lajang, jadi tidak masalah......" 

Ketiganya mengabaikan kehadiranku dan mulai berbicara tentang hal-hal serius. Aku 
mendengarkan percakapan mereka dari jauh, dan mulai mengaduk es batu di gelasku 
sambil bersantai. Tidak hanya saya tidak dapat menemukan apa pun tentang ayah Meo, 
topik-topik keterlaluan yang mengikutinya membuat saya semakin bingung. 

Insiden yang terjadi musim dingin lalu bahkan lebih sederhana dari ini. Tegasnya, hanya 
saja sebagian orang menuai buah jahat yang mereka tabur. Tapi kali ini berbeda. 

Bisakah Alice menangani ini? 

Cakrawala langit malam agak biru ketika kami berjalan keluar dari restoran. Saat itu sudah 
menjelang subuh. Tidak ada orang selain kami di trotoar, tetapi bahkan saat ini, mobil dan 
truk masih sibuk di jalan. 

"Benar, aku lupa menanyakan siapa namamu." Kata Yi Ling-san. 

"Ah, saya Fujishima. Fujishima Narumi." 

"Bagaimana kamu menulis itu?" 
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Yi Ling-san mengeluarkan ponselnya, jadi saya mengetikkan nama saya di atasnya. 

"Oh--- jadi itu Ming Hai." 

Mendengar seseorang membacakan namaku dalam bahasa Cina--- Aku merasa pernah 
membaca sesuatu seperti itu di manga entah di mana. 

Jadi, Yi Ling-san dan yang lainnya bertukar nomor telepon denganku sambil berdiri di 
jalanan. 

"Ming Hai, jadi kamu juga membantu di sisi detektif?" 

"Sepertinya aku asistennya." 

Saya sendiri merasa malu ketika saya mengatakan itu. 

"Betulkah? Kalau begitu jika kau menemukan Kusakabe-san, tolong selamatkan dia. Dia 
seharusnya mengenal yakuza lebih baik dari kita, jadi tidak mungkin dia membuat masalah 
sendiri. Dia mungkin melakukan apa yang dia lakukan karena beberapa hal yang 
mendesak." 

Benarkah begitu? Jika dia mengetahui cara untuk secara diam-diam mengambil uang 
perusahaan tetapi tidak diketahui, orang-orang yang dapat melakukannya mungkin akan 
tetap melakukannya--- pikirku sambil mengangguk. 

"Sungguh, kenapa Kusakabe-san tidak melarikan diri kembali ke Thailand bersama Meo." 

Jeniffer bergumam pada dirinya sendiri. 

"Ya, meskipun kita akan bermasalah jika dia tidak ada di sini, tapi melihat situasinya 
sekarang, kita tidak bisa menjamin sama sekali ......" 

"Narumi, beri tahu Kusakabe-san jika kamu melihatnya......" 

Hua-san memegang tanganku dan berkata: 

"Dia bekerja terlalu keras di Hello Corporation, suruh dia kabur ke tempat lain!" 

"Benarkah..... hah?" 

"Sebaiknya dia juga membawa abu istrinya kembali ke Thailand......" 

Rasanya seperti air dingin memercik ke seluruh tubuhku. Aku menatap wajah Yi Ling-san. 

Ibu Meo meninggal di negara asing. 

"Aku akan menyerahkan Meo padamu." 
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Ketiganya berkata demikian, memberi saya pelukan masing-masing dan kemudian pergi. 

Setelah Yi Ling-san dan yang lainnya pergi, aku duduk di pagar sendirian dan menatap 
kosong ke langit pagi. Aku hanya merasa kantuk yang terkunci di dadaku tidak bisa 
dilepaskan, dan tidak bisa menjalar ke otakku. Melihat ke bawah, saya hanya bisa melihat 
lereng yang menurun dalam garis lurus dari pintu keluar selatan stasiun, dan lampu kota 
yang mengancam langit malam di sepanjang lereng. 

Masalahnya benar-benar di luar pemahaman saya, dan itu memberi saya firasat buruk. Apa 
yang harus kita lakukan? Saya tidak pernah berpikir bahwa klien kami dan orang yang 
kami cari akan dicari oleh yakuza. Apa yang dapat saya lakukan untuk membantu dalam 
masalah ini? Memikirkan kembali adegan ketika yakuza mengejarku--- ahh, itu tidak 
mungkin. Jika saya bertemu mereka lain kali, saya mungkin akan melarikan diri juga. 

Mengapa Alice mempekerjakan saya sebagai asistennya? Dia hanya mengikuti arus pada 
awalnya, saya mengerti itu. Tapi bagaimana setelah insiden Angel Fix berakhir? Saya 
sendiri mengatakan kepada Alice bahwa saya ingin terus menjadi asistennya, dan dia juga 
menerimanya. Jadi harapan apa yang dia miliki untukku? Aku tidak tahu. 

Teriakan berisik dari sekawanan burung gagak mengelilingi saya dan mengganggu saya. Ini 
tidak akan membantu jika saya terus merenungkan tentang hal ini. 

Ngomong-ngomong, ini adalah pekerjaan resmi pertamaku sejak aku menjadi asisten Alice. 

Bisakah aku tetap berada di sisi Alice---itu tergantung pada saat ini. 

Selama insiden yang terjadi selama musim dingin, saya sebenarnya tidak banyak 
membantu. Meski begitu, Alice tetap mengatakan bahwa aku adalah asistennya; tidak 
peduli berapa banyak dia melecehkan saya, dia tidak benar-benar meninggalkan saya. Jadi 
saya hanya bisa berpegang teguh pada kemungkinan kecil tanpa harapan. 

Itu sama bahkan sekarang. 

Saya hanya bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan. 

Melompat turun dari pagar, aku menepuk-nepuk pasir dan mengambil langkah pertamaku 
di trotoar. 
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Volume 2 Chapter 2 

Bab 2 
Mengetahui bahwa aku tidak akan bisa tidur bahkan jika aku pulang, aku langsung pergi ke 
Hanamaru untuk memeriksa situasinya. Pintu baja toko ramen tiba-tiba setengah terbuka 
meskipun masih pagi, dan cahaya berbentuk trapesium bersinar di jalan aspal abu-abu. 
Sambil berjongkok untuk melihat bagian dalam toko, saya bisa melihat siluet dengan 
kepangan kecil berjalan masuk dan keluar dari konter. Itu Meo. Apa yang dia lakukan saat 
ini? 

Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menyebutkan masalah ayahnya kepadanya, dan 
karena saya belum menyelesaikan perasaan saya sendiri, saya benar-benar tidak ingin 
bertemu dengannya. Namun, Meo memperhatikanku saat aku akan pergi, dan dia 
membukakan pintu untukku. Sekarang, saya tidak bisa melarikan diri lagi. 

"Anda bangun pagi, Pak Asisten." 

"Tidak, aku hanya belum tidur." 

Berbeda dengan pikiranku, tubuhku sudah sangat lelah, jadi aku hanya duduk di kursi di 
tengah konter. 

"Min-san mungkin masih tidur, kan?" 

"Tidak, tidak, Min-san bilang dia selalu joging saat ini." 

Oh? Dia cukup atlet. 

"Akhirnya, aku bangun juga. Aku sedang membuat sarapan sekarang. Apakah Anda ingin 
makan, Tuan Asisten? 

Saya tidak benar-benar memperhatikan sampai dia menyebutkannya. Bau harum memang 
keluar dari dapur, dan membuatku merasa agak lapar. Saya terkejut dengan nafsu makan 
Yi Ling-san dan yang lainnya yang sangat besar, jadi saya hanya memesan kopi, tapi saya 
merasa agak lapar sekarang. 

"Kau memasak untukku juga?" 

"Ya, itu akan segera dilakukan." 

Mangkuk yang dibawanya berisi sup bening, bubur, kerang, dan udang. Itu juga atasnya 
dengan wijen dan daun rempah-rempah. Meskipun dia tidak menggunakan bahan khusus 
(saya harus menyebutkan bahwa kebanyakan dari mereka berasal dari Hanamaru), aroma 
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masakan asing memenuhi toko. Dia menyebutnya Khao Tom, yang mungkin berarti bubur 
Thailand. 

Hidangan berikutnya adalah salad sayuran berwarna-warni, mengeluarkan bau asam 
manis, dan juga memiliki aroma peppermint. Makanan ini sebenarnya cukup kaya untuk 
sarapan. 

"Masakanmu tidak buruk." 

"Itu karena aku sedang belajar menjadi istri yang baik." 

Sambil mencuci panci, Meo menjawab sambil tersenyum. Apakah dia serius atau bercanda? 

"Berapa umurmu, Meo?" 

"Empat belas." 

Dia dua tahun lebih muda dariku, tapi dia terlihat lebih energik dariku. 

"Selama orang tuamu setuju, kamu bisa menikah setelah dua tahun. Tapi kamu tidak punya 
orang yang kamu sukai, kan?" 

"Saya bersedia. Ayahku." 

Paprika hijau dalam salad langsung masuk ke tenggorokanku, menyebabkan diriku 
tersentak keras. Meo segera memberiku segelas penuh air. Dia sangat perhatian. Dia 
mungkin akan menjadi istri yang hebat di masa depan...... Ah, bukan itu intinya! 

"...... Apakah tidak apa-apa bagimu untuk tetap bermimpi menjadi pengantin ayahmu 
meskipun kamu sudah berusia empat belas tahun?" 

"Mengapa? Kami tidak memiliki hubungan darah, jadi kami bisa menikah!" 

Eh, begitu? 

"Ayah kandung saya meninggal sebelum saya melahirkan. Ayah saya saat ini bertemu ibu di 
Thailand, dan mereka membawa saya ke Jepang setelah menikah di sana." 

Selain warna kulitnya, ciri-ciri Meo sebenarnya cukup mirip dengan orang Jepang, bahkan 
saya mengira dia berasal dari ras campuran. Jadi karena dia adalah ayah tiri, maka mereka 
mungkin bisa menikah..... Tunggu, apa itu benar-benar masalahnya? 

...... Mungkin karena masalah ini? 

Meskipun saya ingin berkomentar bahwa itu tidak benar, saya benar-benar tidak tahu 
bagaimana mengatakannya. 
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"Hiro juga mengajariku: 'Kamu bisa menjadi putri angkatku, lalu kamu bisa menikah 
dengan ayahmu.' Lalu aku akan menjadi putrinya sekaligus istrinya! Dia sangat 
bersemangat ketika mengatakan itu." 

Apa yang dipikirkan pelanggar seks itu ...... 

"Tapi saya tidak mengerti, mengapa Pak Asisten begitu gelisah juga?" 

Sekarang dia menyebutkannya, saya tidak terlalu mengenal diri saya sendiri. Yah ...... Hanya 
saja ...... Apakah itu benar-benar tidak apa-apa !? 

Saya menelan perasaan saya yang tak terlukiskan dengan bubur, dan menjadi tenang 
setelah beberapa saat. Sebenarnya saya tidak perlu gelisah, karena ini bukan hidup saya. 

"Aku hanya tidak tahu apakah ayah mau menikah denganku." 

"Kau bisa mengatakannya lagi......" Menurutku itu hampir mustahil. "Berapa umur 
ayahmu?" 

"Mnn...... Sekitar tiga puluh delapan? Tetapi kakak perempuan yang tinggal di gedung yang 
sama mengatakan bahwa mereka tidak dapat melihat bahwa ayah sudah seusia itu. Biarkan 
saya memberi tahu Anda, wajah ayah sebagus kucing gunung ketika dia mengantuk. Saya 
suka wajah mengantuk ayah. 

Apa artinya! Wajah ngantuk macam apa itu? Tidak, saya harus mengatakan bahwa ini 
adalah pertama kalinya saya mendengar seseorang memuji wajah mengantuk seorang pria. 
Tidak peduli apa, cara mengatakannya sangat jarang. 

"Saya tidak pandai memasak sebelumnya, tetapi ayah masih akan menghabiskan semua 
masakan saya, itulah sebabnya saya memutuskan untuk bekerja di restoran untuk 
meningkatkan kemampuan memasak saya. Oh ya, apakah itu baik? 

"Mnn, bagus sekali." 

Wajah tersenyum Meo seperti pelacur segar, dan membuatku agak iri pada Kusakabe 
Masaya untuk sesaat. Dia benar-benar membiarkan gadis seperti itu membawa uang dalam 
jumlah yang berbahaya, di mana dia sekarang? Apa yang dia rencanakan? 

Saya memikirkan cara untuk menjelaskan situasi berbahaya ini. Banyak hal telah berubah 
begitu banyak bahkan yakuza terlibat di dalamnya, dan saya merasa murung hanya dengan 
memikirkannya. Saya benar-benar berpikir lebih baik jika kita bisa meyakinkan dia untuk 
memanggil polisi. 

"Sebenarnya aku ingin belajar lebih banyak masakan dari ibu...... Ayah mungkin paling suka 
masakan ibu." 
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Seolah-olah mata Meo menatap langit Thailand yang jauh. Ibunya ...... Bukankah dia sudah 
meninggal? 

Aku tiba-tiba teringat guild yang dibicarakan oleh Yi Ling-san dan Jennifer. Mereka 
memperkenalkan pria Jepang kepada wanita asing yang bekerja di negara tersebut, apakah 
Kusakabe Masaya juga melakukannya? 

"Saya melihatnya di foto, fakta bahwa saya persis seperti ibu saya. Jadi ayah... .. mungkin 
akan menyukaiku ...... kan?" 

Suara Meo bergetar, seolah-olah dia tidak terlalu percaya diri. Apakah begitu? 

"Apakah kamu memberi tahu ayahmu tentang pikiranmu?" 

"Tidak." 

"Mungkin kamu harus bertanya padanya setelah dia kembali." Mungkin dia akan dimarahi 
saat itu? 

"Kamu mengatakan itu seperti itu sangat sederhana. Jika Anda dapat mengatakan hal-hal 
ini dengan mudah, tidak akan ada begitu banyak orang bermasalah di dunia ini." 

Mnn, mungkin begitu. Saya sendiri mengalaminya secara langsung dalam insiden yang 
terjadi musim dingin lalu, dan pada akhirnya saya melupakan semuanya karena itu tidak 
banyak mempengaruhi saya. Sementara aku memikirkannya, kenapa aku mengobrol 
dengan seorang gadis tentang topik tak berarti ini di pagi hari? 

"Aku ingin tahu di mana ayah sekarang ......" 

Meo duduk di kursi di dapur dengan dagunya di atas meja. 

"Apakah kamu tahu di mana dia mungkin berada?" 

Meo menggelengkan kepalanya. 

"Aku mencoba meneleponnya dari kemarin, tetapi dia tidak menjawab." 

"Benar, beri tahu aku nomor telepon ayahmu. Jika ponselnya ada padanya, Alice mungkin 
bisa mengetahui lokasinya." 

Meo melebarkan matanya. Itu reaksi yang cukup bisa dimengerti. Tapi aku pernah 
mendengar bahwa setelah tiga tahun, orang akan dapat mengkonfirmasi lokasi masing-
masing ponsel dengan menggunakan internet..... Aku hanya merasa bahwa masyarakat 
akan menjadi lebih membingungkan saat itu. 

"Oh begitu. Saya tidak tahu itu karena saya tidak punya telepon." 
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Sangat jarang orang tidak memiliki telepon hari ini. 

"Ayah berkata bahwa anak-anak tidak membutuhkan telepon. Setelah saya dewasa, dia 
akan mengembalikan telepon yang digunakan ibu saya. Tapi tidak masalah meskipun saya 
tidak memilikinya, karena satu-satunya orang yang saya panggil adalah ayah." 

Meo dengan lancar membacakan nomor telepon ayahnya. 

"...... Mnn?" 

No Telepon? 

Saya tenggelam dalam pikiran. Karena saya pikir memiliki telepon itu wajar, saya 
mengabaikan sesuatu. Kusakabe Masaya tidak bisa menghubungi Meo meski dia mau, 
sementara Meo juga tidak bisa menghubunginya. 

Ini hampir seperti ...... 

"Tn. Asisten, ada apa?" 

"...... Eh? Ah! Tidak, tidak apa-apa. Maaf, tolong ulangi nomornya lagi." 

Sepertinya Kusakabe Mayasa tidak ingin Meo tahu di mana dia berada, tapi aku tidak bisa 
memberi tahu Meo tentang itu. 

Saya memasukkan nomor telepon yang dikatakan Meo ke telepon. Jumlah tiga wanita asing 
yang bekerja dalam profesi khusus dan mantan yakuza...... Hanya dalam satu malam, 
ingatan ponselku mengalami kebingungan yang luar biasa. 

"Aku baru saja bertemu Yi Ling-san dan yang lainnya." 

"Apakah mereka mengkhawatirkanku?" 

"Seperti seorang ibu yang mengkhawatirkan putrinya." 

Meo menunjukkan senyuman padaku, tapi ekspresinya segera berubah menjadi suram lagi. 

" ...... Saya ingin pulang ke rumah." 

Aku ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi memutuskan untuk menceritakan percakapan 
dengan yang lain pada akhirnya: "Jennifer berkata ...... Jika kita menemukan ayahmu, maka 
kembalilah ke Thailand. Karena hal seperti ini terjadi, kamu tidak bisa kembali ke 
perusahaan atau apartemenmu lagi." 

Tidak hanya perusahaan, mereka bahkan mungkin kesulitan hidup dalam masyarakat 
Jepang. Setelah mendengar kata-kataku, Meo hanya menatap meja tanpa berkata apa-apa. 

"Ini akan baik-baik saja ......" 
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Dia bergumam sambil menatap meja: 

"Pasti akan baik-baik saja, dia pasti akan kembali. Kakak perempuan juga akan kesepian 
tanpa ayah." 

Tidak, Anda bahkan tidak mengerti apa yang saya katakan. 

"Tidak ada kesempatan untuk pulih jika hubungan rusak sekali saja." 

"Tidak ada hal seperti itu." 

Ditegur sekaligus membuat depresi yang tak terlukiskan muncul di hati saya. Saya pikir 
saya pernah mendengar kata-kata serupa di suatu tempat baru-baru ini. 

Itu benar, itu adalah Alice. Saat kami menyebut Ayaka, dia berkata: "Apakah kamu tidak 
percaya pada keajaiban?" 

Ini sebenarnya bukan masalah percaya atau tidak percaya. 

Pada saat itu, ponsel saya tiba-tiba mulai bergetar, dan musik gitar 'Colorado Bulldog' yang 
berisik mulai menggelegar dari ponsel saya, sangat mengejutkan saya sehingga saya 
hampir menjatuhkan ponsel saya. 

"Halo......" 

'Mengapa kamu masih berlama-lama di sana? Anda hanya harus datang laporan di kantor 
karena Anda sudah di sini. Bukankah kamu baru saja bertemu dengan tetangga Meo?' 

Sungguh, agar gadis itu sudah bangun. Atau apakah dia bahkan tidur? Aku benar-benar 
tidak tahu jam berapa dia pergi tidur. 

"Baiklah baiklah. Saya datang." 

Aku menghela napas dan menutup telepon. 

"Nona Detektif tahu bahwa Tuan Asisten ada di dekat sini? Apakah dia memiliki kekuatan 
psikis?" Bagaimana itu kekuatan psikis? 

"Meskipun kamu tidak akan menyadarinya dari penampilannya, sebenarnya ada kamera 
pengintai di sekitar gedung. Jika ada yang datang, Alice akan dapat melihatnya dari layar di 
kamarnya." 

"Oh begitu." 

Meo melihat sekeliling, tapi sebenarnya tidak ada kamera pengawas di toko. 

"Apakah Nona Detektif penakut?" 
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"Mungkin." 

Apa yang sebenarnya ditakuti Alice? Seluruh dunia? Apakah itu sebabnya dia tidak keluar? 

Sudahlah, itu tidak masalah. Itu karena fakta bahwa dia tidak keluar sehingga saya bisa 
membantu, meskipun sedikit. 

* 

"Lingkaran di bawah matamu benar-benar gelap." 

Alice melirik ke arahku dari tempat tidurnya, dan segera berkomentar. Karena saya terus 
ke sana-sini larut malam, tubuh saya sudah membeku, dan saya hampir tidak tahan dengan 
dinginnya AC di kantor. 

"Apakah ini benar-benar seburuk itu?" 

"Itu mengingatkanku pada saat kamu minum obat." 

Alice mengatakan itu, dan membuatku mengingat tanda merah yang disebabkan oleh Angel 
Fix. Apakah saya akan memar di wajah saya jika saya tidak cukup tidur sekarang? Tolong 
berhenti bercanda. 

"Jika kamu masih merasa mengantuk, maka pejamkan matamu dan bersyukur kepada 
Tuhan karena telah memberimu kesempatan untuk tidur." 

Dia berkata agak sedih, dan berbalik menghadap keyboard lagi. Suara AC diselingi dengan 
irama ringan Alice mengetik di keyboard. Aku masih bisa merasakan sedikit kantuk, tapi itu 
melayang sekitar lima puluh sentimeter di atasku, dan tidak ada tanda-tanda akan turun 
padaku. 

"Alice, jam berapa biasanya kamu tidur?" 

Aku tiba-tiba memikirkan pertanyaan itu. Karena dia seorang hikikomori, mungkin dia 
aktif di malam hari? 

"Saat saya tidur adalah saat semua orang di dunia tidur. Jika hanya ada satu orang saja yang 
mungkin mengancamku untuk bangun, aku tidak akan menyerahkan diriku untuk tidur." 

"Eh ......" 

Aku masih tidak mengerti apa yang dia coba katakan. 

"Itu artinya aku hampir tidak pernah tidur. Waktu terlama saya tidur mungkin sekitar satu 
jam. Beberapa dokter mengatakan bahwa itu adalah penyakit, sementara beberapa dokter 
mengatakan bahwa itu adalah kondisi fisik, kemudian menyatakan keinginan kuat mereka 
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ingin melakukan penelitian terhadap saya. Itulah salah satu alasan mengapa saya kabur 
dari rumah." 

"Uh ......" Apakah masalah itu benar-benar baik-baik saja? 

"Sebenarnya, sepertinya otakku akan masuk ke mode setengah tidur dari waktu ke waktu. 
Hmph, ini adalah puncak gangguan. Itu sebabnya hidup saya terbatas pada area kecil di 
tempat tidur saya ini. Satu-satunya waktu ketika saya bisa beristirahat adalah ketika saya 
berbaring sambil memegang Mocha Bear dengan erat. Meski begitu, kepakan sayap 
serangga kecil bisa membuat saya keluar dari jeda sementara saya. 

Aku melihat beruang moka yang jauh lebih besar dari Alice di sekitarnya. Saya ingat bahwa 
Hiro pernah menyebutkan, jika dia tidak memiliki beruang itu, Alice tidak akan bisa tidur. 
Jadi pernyataan ini tidak sepenuhnya salah. 

Bahkan jika dia terkurung di kamarnya, dikelilingi dinding beruang dengan berbagai 
ukuran, dia tetap tidak bisa tidur. 

Bagaimana Anda menjelaskannya? Itu pasti penyakit! 

"Bagiku, orang-orang yang dengan tidak peduli menyerahkan sepertiga waktunya untuk 
kegelapan adalah orang-orang yang membingungkan. Apakah Anda tidak akan merasa 
tidak nyaman? Dewa tidur dan dewa kematian adalah saudara dalam mitologi Yunani." 

"Apakah kamu merasa tidak nyaman? Apa kau begitu takut dengan hal-hal di sekitarmu?" 

"Ya." 

Alice akhirnya berhenti mengetik di keyboardnya dan menatapku. 

"Saya takut pada semua hal di dunia ini yang tidak dapat saya pahami, bersiap untuk 
membuat masalah di tempat yang tidak dapat saya lihat, memperluas dan menelan saya." 

"Oh......" 

Tanpa sadar aku memalingkan wajahku. 

Aku bisa merasakannya, dia tidak bercanda. 

"Jadi kamu, yang tidak merasa takut, terus terang saja, tidur malas tanpa peduli dengan 
citramu." 

"Aku memberitahumu bahwa aku tidak bisa tidur!" 

Saya berlutut di depan tempat tidur dan berkata: 

"Dan aku di sini untuk melapor padamu." 
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"Mnn, sepertinya begitu." 

"Orang-orang yang mengawasi rumah Meo memang yakuza, dan kudengar mereka dari 
Tabara-gumi." 

Saya mengulangi apa yang dikatakan Yi Ling-san, Hua-san dan Jennifer kepada saya. 

"...... Hello Corporation adalah perusahaan yang membingungkan." 

"Saya masih tidak tahu apa yang dilakukan perusahaan." 

"Ini perusahaan yang menyediakan tenaga kerja di permukaan, tapi sebenarnya sebagian 
besar pekerjanya adalah perempuan dari Asia Tenggara dan China, dan mereka bekerja di 
perdagangan 'khusus'. Alasan untuk membuka kursus ketenagakerjaan dan sebagainya, 
mungkin untuk penghindaran pajak. Jika yakuza juga terlibat, lebih baik bertanya pada 
Yondaime." 

"Tapi apakah kita perlu menyelidiki informasi tentang perusahaan dengan sangat rinci?" 

Bukankah kita harus menemukan ayah Meo terlebih dahulu? 

"Tas yang dibawa Meo berisi dua ratus juta yen. Menurut Anda bagaimana itu terjadi?" 

"...... Bukankah dia mencemarkan perusahaan?" 

"Maksudku bukan begitu, aku bertanya mengapa diisi dengan uang tunai senilai dua ratus 
juta yen?" 

Aku menggelengkan kepala. Aku benar-benar tidak tahu apa yang Alice coba katakan. 

"Apakah Anda mengatakan bahwa tidak ada banyak uang di perusahaan? Atau apakah 
Anda mengatakan bahwa aneh bagi perusahaan untuk memiliki uang tunai sebanyak itu? 

"Itu juga pertanyaanku, tapi tidak hanya itu...... lupakan saja untuk saat ini. Informasi yang 
kami miliki terlalu sedikit. Apapun yang terjadi, permintaan yang kuterima adalah untuk 
melindungi Meo dan menyelamatkan Kusakabe Masaya. Kita tidak bisa berhenti begitu saja 
setelah menemukannya, jadi pertama-tama kita harus menyelidiki apa yang terjadi dengan 
Hello Corporation." 

"...... Oke." 

Sepertinya saya juga tidak bisa membantu masalah ini. Bahkan jika saya bisa, mungkin itu 
hanya memberi tahu Meo kabar buruk? Misalnya, ketika ayahnya terbukti sebagai 
penjahat. 

Bisakah saya tetap menjadi asisten detektif itu? 
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"Ngomong-ngomong, kami memiliki terlalu sedikit informasi. Memang, kami memulai 
penyelidikan lebih lambat dari Tabara-gumi, itulah sebabnya mereka memiliki lebih 
banyak informasi daripada kami. Jadi, kita tidak bisa menghindari mereka hanya karena 
mereka adalah yakuza. Jika kita hanya menyelidiki perusahaan atau tindakan geng, kita 
mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi dari mereka." 

"Ah, itu benar. Dia baru saja memberi tahu saya nomor telepon ayahnya. " 

"Saya sudah mengetahui nomornya, dan saya sedang menyelidiki log teleponnya. 
Melakukan ini membutuhkan banyak waktu, jika ponsel memiliki fungsi GPS, akan lebih 
baik untuk menemukannya." 

Setelah mendengar itu, aku menundukkan kepalaku dengan lemah. Itu Alice, tidak aneh 
bahkan jika dia memeriksa log telepon dari awal. Tapi selain dari log telepon...... Apakah 
kita melupakan sesuatu? Apa itu? Sambil memeluk lututku, aku memikirkan keraguan di 
hatiku, tapi aku tidak bisa mengetahuinya. Seseorang seperti saya, apakah saya akan 
berada di jantung hal-hal, tetapi masih menatap kosong dengan mulut terbuka seperti 
orang bodoh, melihat hal-hal sampai berubah menjadi penyesalan? 

"Untuk apa kamu autis?" 

"Aku tidak autis." Aku berbohong: "Aku hanya berpikir, benar-benar tidak ada yang bisa 
aku bantu, meskipun aku sangat bebas selama liburan musim semi dan hanya bekerja pada 
hari Jumat dan Sabtu ......" 

"Mungkin aku tidak terdengar meyakinkan saat mengatakan ini, tapi......" 

Alice mengangkat bahu dan berkata: 

"Tolong jangan terlalu memikirkan posisimu sebagai asisten detektif. Tidak peduli Anda 
berjinjit atau berdiri terbalik, Anda tetaplah siswa sekolah menengah. Tapi bagaimanapun 
juga kau akan menjadi NEET setelah lulus, jadi kusarankan kau untuk menghargai 
kehidupan biasamu sekarang." 

"Wow......" 

Saya menutupi wajah saya dengan tangan dan berkata: 

"Memiliki majikan saya mengatakan hal itu kepada saya benar-benar membuat diri saya 
sendiri, yang berada dalam situasi hina meskipun saya masih dalam masa tenggang 
kehidupan biasa saya, kehilangan harapan untuk masa depan saya." 

"Kamu masih bisa mengunjungi Ayaka." 

Sesaat bahuku tersentak. Alice menatapku dengan mata dingin dan berkata: 
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"Kenapa kamu selalu begitu berhati-hati setiap kali mendengar nama Ayaka? Apa kau 
sangat benci mengunjungi teman?" 

"Tidak, bukan karena aku membencinya...... Hanya saja......" 

Sejak hari itu, aku bahkan tidak melangkah setengah pun ke rumah sakit tempat Ayaka 
menginap. Aku hanya tidak tahan melihat Ayaka tertidur dengan mata terbuka, dan aku 
takut keajaiban yang membuat Ayaka membuka matanya hari itu, sebenarnya hanyalah 
kebetulan yang tidak berarti, jadi...... 

Rambut hitam di tempat tidur sedikit bergoyang. 

Saat aku mengangkat kepalaku untuk melihatnya, aku melihat Alice tertawa tanpa suara. 

"...... Apa yang Anda tertawakan?" 

"Tidak ada apa-apa. Saya hanya merasa bahwa Anda dan saya sangat mirip." 

Aku menggelengkan kepala. 

"Maaf, aku hanya mengejek diriku sendiri, jadi kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. 
Anda tidak tahu apakah keajaiban bisa terjadi tetapi Anda takut kehilangannya, sementara 
saya tahu bahwa dunia tidak memusuhi saya, tetapi saya masih takut. Tapi karena kamu 
tidak mengolok-olokku, aku juga tidak akan mengolok-olokmu." 

Kata-kata Alice berputar-putar di pikiranku, dan tiba-tiba aku menunjukkan ekspresi santai 
dan mengangguk padanya. 

Lalu, Alice memunggungiku, tapi suara dia mengetik di keyboard terasa menyenangkan di 
telingaku. 

'Kamu mengatakan itu seperti itu sangat sederhana. Jika Anda dapat mengatakan hal-hal 
ini dengan mudah, tidak akan ada begitu banyak orang bermasalah di dunia ini.' 

Aku mengingat kata-kata Meo. Memang benar demikian. 

Tiba-tiba diserang oleh rasa kantuk, saya berbaring di samping tempat tidur, hanyut ke 
alam mimpi. 

* 

Saya bermimpi dikejar oleh sekelompok besar beruang merah muda dan ungu. 

"---Uwaaa!" 

Dan aku terbangun oleh teriakanku sendiri. 
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Ketika saya hendak mengangkat kepala, saya merasakan sesuatu di belakang kepala saya 
dan bahu saya jatuh. Mata yang terbuat dari kancing hitam kecil berada di dekat mataku 
sendiri, mengejutkanku untuk mundur selangkah tanpa sadar. Setelah beberapa waktu 
saya menyadari bahwa itu hanya boneka beruang. 

Tikar meluncur turun dari punggungku, dan aku bersin karena hawa dingin yang tiba-tiba. 
Saya tertidur sambil berbaring di tempat tidur, tetapi entah kenapa diselimuti beruang 
dengan berbagai ukuran. 

"Jadi kamu akhirnya bangun." 

Mengangkat kepalaku, aku melihat Tetsu-senpai duduk di tepi tempat tidur, di sampingku. 

Bahkan di ruangan ber-AC yang dingin, dia masih hanya mengenakan kaos oblong. 
Dadanya yang kuat dan lengannya yang berotot membuatku memikirkan kerumunan 
beruang dalam mimpiku. 

"Emm ......" 

"Mengatakan bahwa kamu tidak bisa tidur tetapi langsung tertidur setelah itu, kamu benar-
benar mencengangkan. Saya memuji Anda." 

Kata Alice agak menggerutu. 

Ahh, jadi aku tertidur. Saat aku hendak berdiri, dinding boneka yang mengelilingiku roboh. 

"...... Ada apa dengan semua boneka itu?" 

"Kamu sedang tidur sambil menggumamkan sesuatu seperti patrasche dan apa yang tidak, 
jadi aku menutupimu dengan tikar, tapi kamu MASIH menggigil. Masalahnya adalah, tidak 
ada hal lain di kamarku yang bisa digunakan untuk menahan dingin, dan aku tidak bisa 
mematikan AC-ku, dan akan merepotkan jika kau mati kedinginan disini, jadi begitulah 
caranya. menjadi." 

"Erm, Alice---" 

"Karena Narumi sudah bangun sekarang, bukankah lebih baik kita menyuruhnya pergi ke 
tempat geng?" 

Tetsu-senpai dengan kejam menyela kata-kataku. 

"Mnn, itu benar, lebih baik begini." 

Sebuah gang? Mereka tidak berbicara tentang Tabara-gumi, bukan? 

"Aku berpikir untuk meminta bantuan Hirasaka-gumi, tapi kotak masuk mereka tidak bisa 
dibuka. Tampaknya mesin itu rusak. Kamu mungkin lebih cocok daripada Tetsu untuk 
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pekerjaan ini, jadi beri tahu mereka tentang hal ini sambil memeriksa apa yang salah 
dengan komputer mereka." 

Oh...... Jadi yang mereka maksud adalah Hirasaka-gumi. Sekarang saya harus pergi ke 
kantor geng lagi. 

Tapi mau bagaimana lagi, aku memang kandidat yang paling cocok. Karena saya tiba-tiba 
mendapat pekerjaan baru, rasa kantuk perlahan-lahan meninggalkan saya. 

"Aku akan memeriksa kantor polisi, dan mungkin bertanya kepada berandalan di sana 
apakah mereka tahu sesuatu." 

Rupanya, Tetsu-senpai cukup mengenal polisi. 

"Tapi masalah ini bukanlah sebuah kasus, jadi jika polisi mengetahui apa yang terjadi di 
Hello Corporation, itu akan bertentangan dengan keinginan klien kami. Tapi tentu saja, 
mendapatkan informasi baru itu bagus. Jadi apa yang kamu rencanakan?" 

"Aku akan memikirkan sesuatu. Narumi, ayo pergi!" 

Masih agak mengantuk, aku diseret keluar kantor oleh Tetsu-senpai. 

Segera setelah saya keluar dari ruangan, sinar matahari menembus mata saya. Ini sekitar 
tengah hari sekarang, bukan? Apakah ini yang mereka maksud dengan scorcher? Aku harus 
benar-benar menghindari membakar minyak tengah malam...... 

Tetsu-senpai mencengkeram kerah bajuku sambil berjalan menuruni tangga. Eh, apa itu? 
Apakah dia marah? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? 

"Senpai ......" 

"Kau tidur di kamar Alice dua kali, kan......?" 

Senpai berkata dengan suara rendah. Ketika saya memikirkannya, tampaknya seperti itu. 
Meskipun saya tidak benar-benar tertidur saat itu, tetapi tidak sadarkan diri karena obat 
tersebut, tetapi bagaimana dengan itu? 

"Kenapa begitu, mungkin kamu memiliki sesuatu yang istimewa untukmu?" 

Tetsu-senpai bahkan tidak melirikku, tapi terus bergumam pada dirinya sendiri. Saya 
masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. 

"Sudahlah." 

Saat kami sampai di ujung tangga, senpai akhirnya menatapku. 

"Oh ya, Narumi, pinjami aku uang!" 
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Apakah ini saya, atau perubahan topik terlalu mendadak? 

"Menolak." 

"Tolong, saya sangat percaya diri dengan Galeri Sakura. Saya akan mengembalikan uang 
dua kali lipat." 

"Masalahnya aku tidak punya uang, kenapa kamu tidak meminjam dari Alice? Dia cukup 
kaya, sebenarnya." 

"Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang memalukan?" 

Dan meminjam dariku bukan!? 

"Sungguh, aku ingin tahu berapa banyak uang yang bisa kita dapatkan dari kasus ini ......" 

"Tetsu-senpai, apakah kamu sudah mendengar tentang kasus kali ini?" 

"Aku sudah mendengar semua tentang itu ketika kamu sedang tidur. Masalah Meo, soal tas 
Boston...... Ah!" 

Tetsu-senpai tiba-tiba melebarkan matanya. Pada saat itu, saya langsung tahu apa yang dia 
pikirkan. 

Aku berlari melewati pintu belakang dapur dan memasuki rumah di belakang toko ramen 
sebelum Tetsu-senpai memiliki kesempatan. "Narumi, apa yang kamu lakukan, berisik 
sekali!" meskipun omelan Min-san terdengar, aku mengabaikannya. Meo sedang duduk di 
dalam rumah sambil memegang panci baja dengan kaki disilangkan, menggunakan mixer 
elektronik untuk memblender mentega tawar. 

"Meo, cepat sembunyikan tasnya!" 

"Apa?" 

Tiba-tiba mendengar teriakanku, ekspresi terkejut muncul di wajah Meo. Lalu, Tetsu-
senpai mendorongku menjauh dari belakang dan melangkah ke koridor. 

"Meo, bisakah kamu meminjamkanku uang?" 

"Tidak, ayah berkata kepadaku untuk tidak melakukan transaksi uang dengan orang lain." 

"Kalau begitu tidak apa-apa bahkan jika kamu tidak meminjamkanku, kamu bisa berpura-
pura bahwa itu adalah investasi, aku jamin uangnya akan meningkat dua puluh kali lipat 
setelah Galeri Sakura minggu depan." 

"Tunggu...... Tetsu-senpai, apa yang kamu katakan!?" 

"Galeri Sakura---?" 
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"Itu benar. Seperti ini. Delapan belas kuda berlari mengelilingi lapangan besar selama satu 
setengah menit, maka uang akan bertambah." 

Bukankah itu terlalu singkat! 

"Oh, jadi ini pacuan kuda, ayah sudah memberitahuku tentang itu berkali-kali. Dia 
mengatakan bahwa banyak orang yang membutuhkan uang akan selalu meminjam uang 
darinya pada setiap hari Jumat selama dia masih menjadi yakuza, dan kemudian dia bahkan 
dapat membedakan orang-orang seperti ini dari mata mereka." 

Meo menggunakan matanya yang besar dan lugu untuk menatap Tetsu-senpai, dan 
membuatnya merasa bingung, sementara aku bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata 
pun. 

Suasana tegang menghilang dengan rasa sakit yang hebat yang menyerang bagian belakang 
kepala saya, dan saya bisa melihat bintang-bintang menari-nari di sekitar kepala saya. 

"Apa maksud kalian? Narumi, tidakkah kamu perlu bekerja hari ini? Berhenti merusak 
pemandangan di sini dan keluar!" 

Min-san mencengkeram kerah bajuku dengan tangannya yang biasa memukul Tetsu-senpai 
dan aku dan mengusirku keluar rumah. Kenapa aku dipukuli juga! Sayang sekali saya 
bahkan tidak punya kesempatan untuk memprotes. 

* 

Hirasaka-gumi adalah organisasi ksatria yang memproklamirkan diri, dan berbicara 
tentang apa yang mereka lakukan, mereka hanya (mencoba) menangani perkelahian 
jalanan dengan cara yang lembut, mengurus seluruh kota seperti ini. Tepatnya, mereka 
hanyalah berandalan NEET. 

Banyak toko di sekitar area ini yang memiliki lambang Hirasaka-gumi, misalnya klub, toko 
perlengkapan olahraga, butik, dan sebagainya. Jika Anda melihat lebih dekat ke sudut 
papan nama mereka, Anda mungkin akan melihat stiker dengan kupu-kupu, lambang klan 
Taira, di atasnya. 

Dikatakan bahwa toko-toko ini memiliki hubungan dengan Hirasaka-gumi sejak toko 
dibuka, tetapi saya, sebagai siswa sekolah menengah, hanya mendengar desas-desus 
tentang ini. Kenyataannya, satu-satunya orang yang melakukan segalanya adalah 
Yondaime, pemimpin geng. Anggota lain selalu terlihat sangat bebas, terkurung di kantor 
mereka sepanjang hari. 

Karena permintaan Alice, aku harus menggunakan lift yang berderit untuk menuju ke 
lantai tiga dari bangunan yang rusak, dengan gugup membuka pintu besi yang digantungi 
papan nama Hirasaka-gumi, dan kemudian aku melihat kantor itu penuh dengan barang-
barang. anggota mengenakan T-shirt hitam. 
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"Err, Alice menyuruhku untuk datang....." 

Begitu mereka melihat saya, hampir semuanya melompat dari sofa. Sekitar delapan orang 
atau lebih. 

"A-Aniki, terima kasih atas kerja kerasmu!" "Terima kasih atas kerja kerasmu!" 

Orang-orang ini seharusnya lebih tua dari saya, namun karena berbagai kejadian yang 
terjadi pada kasus terakhir, saya sekarang dipuja oleh orang-orang ini sebagai aniki 
mereka. Sebagian besar anggota di Hirasaka-gumi sangat kuat, jadi ketika mereka 
membungkuk pada saat yang sama, aku hanya bisa mundur beberapa langkah. 

Namun, saya tidak dapat melihat dua orang yang sangat berotot di antara mereka, Rocky 
dan Pole, yang berarti Yondaime mungkin tidak ada di sini saat ini. Keduanya adalah 
pengawal, jadi mereka biasanya ikut di sisinya. 

"Kami menunggumu, ayo mulai." 

"Eh? A-Apa?" 

"Itu terlalu berbahaya." 

"Untung aniki ada di sini, sekarang kita bisa tenang." 

Aku bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku diseret ke ruang kerja gelap di 
kantor. Ada lemari pakaian, rak buku, dan tempat tidur kecil yang digunakan untuk 
beristirahat, dan ada meja kecil dengan komputer tua di dalamnya. 

"Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi dia menolak untuk bergerak." Salah satu 
dari mereka berkata kepada saya. 

"Tidak peduli seberapa keras kita memukulnya, membaliknya, mencabut stekernya dan 
memasukkannya lagi, itu tidak berguna, jadi kita hanya bisa meminta bantuan ane-san atau 
aniki." 

Orang idiot macam apa yang akan berpikir untuk memukulnya? Bagaimana jika rusak! 

Jendela Internet Explorer terus terbuka di layar, mengisi bilah tugas dengan banyak 
jendela. Ini adalah virus komputer yang baru-baru ini bersembunyi di kegelapan, dan 
merupakan virus yang terkenal kejam, agresif, dan tak terhapuskan. Tetapi jika mereka 
tidak membuka file aneh apapun, komputer mungkin tidak akan mendapatkan virus 
dengan mudah. 

"Situs web mana yang Anda buka saat komputer terinfeksi?" 

"Eh? Tentang itu..... Tidak ada petunjuk." 
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Mereka tampak tersenyum malu-malu seperti menyembunyikan sesuatu. 

"Virus ini tidak terlalu spesial secara teknis, jadi kecil kemungkinannya untuk terinfeksi. 
Apa yang kamu lakukan online?" 

"Oh, tidak ada yang benar-benar. Tidak, kami tidak melakukan apa-apa." 

"Tentu saja kami tidak mencari situs porno." 

"Dan tidak mengklik hyperlink yang bertuliskan '180 menit gadis pirang tanpa sensor'." 

aku menghela nafas. Saya benar-benar harus memasang firewall keamanan anak internet 
sebelum ini. 

"Kami hanya bisa mereset komputer. Data di dalamnya akan hilang semua, apa tidak apa-
apa?" 

"Apa? Kami juga berusaha keras untuk mencari situs web tanpa sensor!" 

"Bodoh, jangan bicarakan itu!" 

"Ti-tidak masalah. Tolong urus itu sebelum Sou-san kembali." 

Oh begitu. Mereka mungkin akan dimarahi jika Yondaime melihatnya. Tidak heran mereka 
begitu gelisah. Aku menghela napas panjang lagi dan duduk di depan komputer. 

Saat Yondaime kembali, saya baru saja menginstal ulang program di sistem operasi. Para 
antek bersorak di sampingku, "Seperti yang diharapkan dari aniki!" "Kecepatan aniki 
menggunakan mouse sangat cepat sehingga aku bahkan tidak bisa melihatnya dengan 
jelas!" Tidak bisakah kalian berhenti? Ini mengganggu. 

"Sou-san! Th-th- terima kasih atas kerja kerasmu!" "Terima kasih atas kerja kerasmu!" 

Begitu mendengar suara dari pintu, para antek yang ada di sekitarku bergegas menyapa 
Yondaime. 

"Anak Klub Berkebun, apa yang kamu lakukan di sini?" 
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Sambil berjalan ke ruang kerja, Yondaime memelototiku, seolah-olah tatapannya yang 
galak memberitahuku bahwa dia akan memotong jariku jika aku bergerak. Dia 
mengenakan mantel merah gaya Cina dengan gambar bordir di atasnya. Jika anak muda 
lain memakainya, mereka mungkin akan dikatakan pamer, tetapi pada orang ini, rasanya 
agak menakutkan. (Baru-baru ini saya mendengar bahwa gambar yang dibordir di mantel 
dijahit oleh Yondaime sendiri, jadi fakta bahwa keterampilan menjahitnya berada pada 
tingkat profesional adalah benar.) Rocky dan Pole berdiri di belakangnya, masing-masing 
pria terluas dan tertinggi di geng. 

"Yah--- sepertinya komputernya rusak." 

Antek-antek yang berdiri di belakang Yondaime memohon dengan telapak tangan tertutup, 
jadi aku tidak mengatakan yang sebenarnya. 

Yondaime menunjukkan ekspresi tidak peduli dan duduk di belakang rak buku pendek di 
belakangku. 

Dia dengan enggan berterima kasih padaku. 

"Erm, saya sedang berpikir untuk membatasi penggunaan komputer sehingga orang tidak 
hanya menggunakan komputer sesuka mereka. Yondaime, jadi kamu satu-satunya yang 
menggunakan komputer, bisakah kamu memutuskan kata sandinya?" 

"Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak memanggilku seperti itu?" Dia 
memelototiku. Lalu bagaimana aku harus memanggilmu? Kau tidak menyuruhku 
memanggilmu Hina, kan? Saya mungkin akan dipukuli sampai mati. 

"Aku tidak terlalu pandai dalam hal ini, jadi lakukan saja sesukamu!" 

"Meski begitu, masih harus ada seseorang yang tahu cara mengoperasikan semua fungsi!" 

"Tidak apa-apa jika aniki bisa menggunakannya?" kata tiang. 

"Aku bahkan bukan salah satu anggotamu ......" 

Dan akan menjadi sibuk jika saya terus dipanggil ke sini ketika komputer bermasalah. 

"Sou-san, bagaimana menurutmu? Mengapa kamu tidak menggunakan kesempatan ini 
untuk menjalani upacara sake dengan aniki?" kata Rocky. Saya hampir pingsan. Apa yang 
orang ini katakan!? Yondaime memelototi Rocky sambil mengerutkan kening, tapi antek-
antek lainnya benar-benar mengabaikan reaksi kami, dan mulai bersemangat. 

"Aniki pandai komputer, dan dia juga punya otak." 

"Dan dia jantan!" "Aku akan mengikuti aniki selamanya." 

Tunggu sebentar, ada apa dengan situasi ini!? Beri aku istirahat! 
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"Diam!" 

Raungan Yondaime membuat antek-antek yang bersemangat segera menutup mulut. 

"Apa yang kalian pikirkan? Dan orang ini juga masih SMA!" 

Kamu tidak bisa masuk geng jika kamu bukan NEET, konon itu adalah prinsip dari 
pemimpin mereka, Yondaime; Lagi pula aku tidak ingin masuk. Tapi Rocky berkata saat ini: 
"Betulkah? Tapi aku mendengar Mayor dan Tetsu-san(?) mengatakan bahwa kehadirannya 
kurang dan gagal hampir di semua ujiannya, dan hampir dipastikan akan dikeluarkan dari 
sekolah......" 

Jangan dengarkan para idiot itu! 

"Jika aniki bergabung dengan kita, itu akan menjadi peningkat kekuatan kita secara instan." 

"Sangat berisik. Oi, anak Klub Berkebun! Cepat dan masuk ke topik utama jika Anda sudah 
selesai dengan itu." 

"...... Ah, ya, oke." 

Saya menyerahkan salinan informasi yang saya dapatkan dari Alice ke Yondaime, sebuah 
foto yang terlihat seperti orang pintar tercetak di atasnya. Orang itu adalah ayah Meo--- 
foto Kusakabe Masaya yang disimpan Yi Ling-san di teleponnya, saya menyuruhnya untuk 
mengirimkannya kepada saya. Anda benar-benar tidak tahu bahwa dia hampir empat 
puluh tahun. 

Sama seperti terakhir kali, saya mengedit foto untuk menonjolkan wajahnya, dan wajahnya 
benar-benar tipe kucing. 

Yondaime melirik foto itu sejenak dan langsung memberikannya kepada yang lain. 

"Buat lima ratus salinan dari ini!" 

"Dipahami! Aku akan segera mengasah aura jantanku!" 

Setelah beberapa instruksi terperinci, para antek meninggalkan ruangan. Sulit 
membayangkan seberapa cepat sekelompok idiot dari tadi bisa menyelesaikan pekerjaan 
mereka secepat itu. Selama pemimpin mereka hadir, mereka semua akan menjadi tegang. 

Ketika hanya kami berdua yang tersisa, Yondaime berbalik dan berkata sambil menatapku: 

"Saya akan membagikan foto-foto itu kepada orang-orang di sekitar lingkungan ini, dan 
meminta mereka untuk tetap waspada, tetapi kami tidak dapat melanjutkan penyelidikan 
jika tidak ada lagi bukti. Aku akan melihat-lihat toko manga atau hostel dan seterusnya, 
Alice pasti tahu itu kan?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Dia bilang itu sudah cukup." 

Sebenarnya, sepertinya Alice ingin mengetahui lebih jauh tentang kondisi Hello 
Corporation. Bagi detektif NEET yang tidak keluar, mengumpulkan informasi dari yakuza 
di internet jauh lebih mudah daripada melakukan pencarian menyeluruh di jalanan. 

"Hello Corporation meminjam uang dari perusahaan keuangan saat pertama kali dibuka, 
jadi saya menyarankan Anda untuk menyerahkan uang dan uang tunai itu kepada polisi 
jika Anda tidak ingin terluka." 

"Perusahaan keuangan?" 

"Mereka adalah perusahaan yang mengincar orang yang tidak bisa meminjam uang dari 
bank, perusahaan bawah tanah yang terkadang mengenakan biaya sepuluh kali lipat untuk 
bunga mereka. Orang-orang itu adalah sumber uang yang penting, dan mereka bahkan 
memiliki hubungan dekat dengan Tabara-gumi, jadi lebih baik jika kamu tidak terlibat." 

Jadi itu benar-benar bukan perusahaan normal. Saya ingat kedua pria itu mengejar saya di 
Hello Company dan tiba-tiba punggung saya merinding. Jika saya ditangkap oleh mereka 
pada waktu itu, saya bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada saya sekarang? Saya 
mungkin tidak lolos hanya dengan cedera. Tetapi- 

"Tapi Alice mengatakan bahwa ini adalah permintaan." 

"Kamu akan menyelamatkan siapa pun hanya karena kamu menerima permintaan itu? 
Mereka bahkan tidak berhubungan denganmu." 

"Apakah itu berarti kamu tidak menyelamatkan orang yang tidak berhubungan 
denganmu?" 

"Satu-satunya orang yang akan saya bantu tanpa syarat terbatas pada orang-orang saya 
dan teman-teman orang-orang saya. Kita harus memiliki batas yang cocok, atau itu tidak 
akan pernah berakhir. Menurut Anda, berapa banyak orang di jalan ini yang terpaksa 
terpojok?" 

Ada sekitar enam miliar orang di dunia ini. Menyelamatkan mereka semua, bahkan Dewa 
pun tidak bisa melakukan itu, tapi ...... 

"Alice...... Dia benar-benar berencana untuk menyelamatkan seluruh umat manusia." 

"Aku tahu, dia idiot." 

Aku ingat apa yang dikatakan Alice. 

'......melarikan diri dari ketidakberdayaanku sendiri, melarikan diri dari dunia yang terus 
hilang karena ketidakbergunaanku...Namun demikian, aku masih tidak dapat menemukan 
jawabannya.' 
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Bukan karena kasihan atau rasa keadilannya, sang detektif hanya berusaha memecahkan 
misteri yang menjerat kliennya untuk mengingkari ketidakberdayaannya sendiri. 

"Tetsu dan Hiro membantu hanya karena mereka juga menyukainya. Benar-benar 
sekelompok idiot. 

Yondaime menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri dan berkata: 

"Bagaimana denganmu?" 

Kata-katanya menusuk sangat dalam ke hatiku. Mengapa saya mengambil tindakan? 
Yondaime menanyakan itu padaku. Tapi yang paling disesalkan adalah, saya tidak bisa 
menemukan jawaban yang cocok. 

"Karena..... aku adalah asisten Alice." 

Alasan yang saya katakan setelah beberapa pemikiran adalah itu. Itu sama sekali bukan 
jawaban. 

Yondaime mungkin bisa merasakan bahwa itu juga alasan yang tidak berarti. 

"Sebagai orang awam, Anda seharusnya tidak terlalu memaksakan diri. Jika perkelahian 
benar-benar terjadi, itu juga akan menyusahkan kami. Jadi, Anda harus memberi tahu kami 
saat Anda merasa ada yang tidak beres. 

"Ah ...... Baiklah." 

Yondaime hendak keluar dari ruang kerja, tapi tiba-tiba aku menghentikannya. Dia 
memelototiku saat dia berbalik, membuatku menyesal memanggilnya. 

"Apa?" 

"...... Yondaime, kenapa kamu membantu kami?" 

Anda bahkan tidak berhubungan dengan kami. 

"Aku tidak membantumu. Aku membantu Alice." 

Itu benar. 

"Juga...... aku berutang budi padamu." 

Tiba-tiba aku merasa bingung, dan menatap kosong ke mulut Yondaime. 

"...... Ah, tidak, bukankah itu sudah penting......" 

"Maksudku apa yang aku katakan, itu bukan sesuatu yang kamu putuskan." 
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Mengapa saya diancam? Sambil memikirkan itu, aku meringkuk ketakutan. 

"Enyahlah jika tidak ada yang lain!" 

Saat saya hendak keluar dari ruang kerja dengan Yondaime, nada dering 'Colorado Bulldog' 
yang menggelegar mulai berdering. 

'Kabar buruk. Saya meminta Hiro untuk melihat-lihat beberapa toko Hello Corporation, dan 
orang-orangnya ada di mana-mana. Mereka benar-benar mencari Kusakabe Masaya karena 
mereka mengira dia kabur dengan membawa uang. Seorang wanita yang bekerja di pub 
bahkan mendengar yakuza mendiskusikan 'tas yang bisa mengisi dua ratus juta yen', jadi 
orang-orang ini mungkin juga mencari Meo.' 

Alice berkata dengan dingin, seolah dia tahu bahwa ini akan menjadi seperti ini sejak awal. 

"...... Lalu apa yang harus kita lakukan?" 

'Apa maksudmu apa yang harus kita lakukan? Aku hanya ingin menyelesaikan misiku. 
Setelah kami menemukan Kusakabe Masaya, kami menyerahkannya kepada Meo, dan 
sisanya terserah Meo, karena orang yang menyembunyikan penjahat tidak dapat 
disalahkan jika dia terkait dengan orang tersebut.' 

"Mnn......" 

Aku menutup telepon dengan berat hati. Orang yang bertanggung jawab untuk memberi 
tahu Meo mungkin adalah aku, ya? 

Yondaime dengan paksa mendorong saya keluar dari pintu baja dan berjalan keluar, 
menguncinya dan berkata: "Kamu tidak cocok untuk hal-hal ini. Anda harus berhenti saja. 
Dia berkata dengan suara rendah. 

"...... Mengapa kamu mengatakan itu?" 

"Yang paling penting ketika Anda menghadapi masalah yang mengganggu ini, Anda harus 
bertekad untuk menyelesaikannya dari awal. Seseorang yang tidak memiliki tekad yang 
kuat hanya akan menimbulkan masalah." 

Sambil menunggu lift, saya berulang kali merenungkan kata-kata Yondaime. Batas 
Yondaime sangat jelas. Dia akan membantu rakyatnya dan teman-teman rakyatnya apa pun 
yang terjadi, dan mengabaikan yang lainnya. Bagaimana dengan saya? Misalnya, jika Meo 
meminta saya untuk membantunya menyembunyikan ayahnya atau membantu ayahnya 
yang kriminal melarikan diri, apa yang akan saya lakukan? 

Saya benar-benar tidak tahu. Saya mungkin akan membiarkan Alice menanganinya, 
sementara saya mungkin tidak ikut campur? Karena aku hanya seorang asisten---kalimat 
ini begitu nyaman sehingga memalukan. 
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"Itu sebabnya aku mengatakan bahwa kamu tidak bisa melakukannya." 

Begitu pintu lift terbuka, Yondaime menendangku masuk. 

"Kamu..... terlihat agak ramah hari ini......" kataku sambil menggosok pantatku. 

"Hah?" 

Aku meringkuk seluruh tubuhku setelah dipelototi oleh tatapan tajam seperti serigala. 
Orang nakal yang tidak memiliki tekad yang kuat, memang hanya akan menyeret mereka 
ke bawah. Rasa jijik yang kuat yang diarahkan pada diriku bangkit dari tubuhku, dan terasa 
seperti dipaksa masuk ke paru-paruku dengan bantuan elevator yang semakin cepat. 

Saya berpisah dengan Yondaime setelah berjalan keluar dari gedung dan berjalan 
menuruni lereng sendirian. Berjalan ke trotoar di samping jalan yang macet, aku menopang 
diriku di pagar dan menghela nafas, saat aku akhirnya menyelesaikan masalah yang 
menyusahkan. Tapi setidaknya saya masih bisa melakukan hal-hal ini, yang membuat saya 
merasa bahwa saya sebenarnya tidak berguna. 

* 

"MingHai! Disini!" 

Dipisahkan oleh trotoar yang dipadati banyak orang, Yi Ling-san memperhatikanku dan 
melambai padaku sambil memegang ponselnya. Orang yang mengajak saya keluar ke halte 
bus yang ramai di pintu keluar barat stasiun pada Minggu sore ini adalah Yi Ling-san. Dia 
mengenakan kemeja kuning yang memperlihatkan bahunya dengan celana jeans. 
Penampilan kasualnya sangat berbeda dari apa yang dia kenakan di malam hari. 

"Aku tidak diikuti, jadi seharusnya tidak apa-apa." 

Yi Ling-san mendekat ke sisiku dan meraih tanganku setelah mengatakan itu. Tidak 
mengharapkan tindakannya, saya hampir jatuh. 

"Sepertinya orang-orang itu mencari Meo dengan putus asa, jadi kita harus lebih berhati-
hati." 

"Eh? Ah, itu benar." 

"Kamu mungkin belum makan siang, kan? Aku akan mentraktirmu." 

Meskipun saya tidak terlalu lapar, kami memutuskan untuk pergi ke Kedai Kopi Rodran. 
Karena masih siang, ada banyak orang di toko. Aku hanya memesan coffee ole dan 
sandwich, menemukan meja di dekat jendela, lalu Yi Ling-san berjalan sambil memegang 
sepiring penuh makanan, seperti biasa. 

"Ini adalah pakaian Meo, yang kamu minta dariku." 
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"Maaf atas masalah ini." 

Yi Ling-san dan aku duduk berseberangan, dan dia memberiku sebuah kantong kertas 
besar. Karena aku tidak bisa menyelinap ke rumah Meo kemarin, aku menyerahkan kunci 
ke Yi Ling-san dan memintanya untuk membelikan Meo baju ganti. 

"Saya baru saja akan keluar, dan yakuza datang lagi. Saya kebetulan tinggal di sebelah 
mereka! Mereka benar-benar merepotkan, jadi saya memberi tahu mereka bahwa saya 
sedang terburu-buru dan lari." 

"Apa yang mereka tanyakan padamu?" 

"Mereka bertanya kepada saya, apa yang kamu katakan kemarin? Apakah Anda 
menyimpan sesuatu untuk seseorang? Apakah Anda tahu di mana dia bersembunyi, dan 
sebagainya. Mereka juga bertanya tentang Meo, karena mereka tahu hubungan kami cukup 
baik. Bukankah kita harus memberitahu Meo untuk memanggil polisi? Tapi dia akan 
mendapat masalah juga...... Tapi tidak melakukan itu mungkin akan lebih menyusahkan...... 
Hmm......" 

"Meo membenci polisi." 

"Aku juga tidak suka polisi." 

Yi Ling-san menutupi wajahnya dan menggelengkan kepalanya dengan keras. 

Bagi mereka, polisi Jepang bukanlah orang yang hanya melindungi mereka, tapi..... 

Aku ragu-ragu sejenak, lalu memberitahunya tentang tas Boston itu. Yi Ling-san menekan 
dahinya dengan tangannya dan menghela nafas. 

"Jadi dia benar-benar merusak perusahaan?" 

Mengambil uang perusahaan dan menyembunyikannya di rumah, tetapi gagal, jadi dia 
menyuruh putrinya untuk mengambil uang itu. Ini sebenarnya cerita yang cukup 
sederhana, tetapi jika ini menjadi kenyataan, Meo akan menjadi kaki tangan (walaupun itu 
tidak disengaja). Ketika saya mulai merenungkan pertanyaan itu, Yi Ling-san tiba-tiba 
bertanya: "Apakah itu gaji kita bulan ini?" 

"...... Apa?" 

"Kusakabe-san memberi kami gaji sendiri setiap bulan, jadi tidak aneh kalau ada uang tunai 
di rumah. Dan Anda berbicara tentang tas Boston, bukan? Saya melihat itu sebelum ini." 

"Eh? Betulkah?" 
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"Ya, Kusakabe-san terkadang membawa tas Boston ke perusahaan. Karena kami belajar 
bahasa Jepang menggunakan pos, Kusakabe-san menyusun silabus kami setiap bulan. 
Awalnya saya mengira dia menggunakan tas Boston untuk membawanya ke perusahaan." 

Artinya, dia membawa kembali gaji di tasnya setelah keluar dari perusahaan? 

"Tapi ...... totalnya sekitar dua ratus juta yen ....." 

"Hampir semua orang yang tinggal di gedung itu adalah karyawan, jadi itu benar ......" 

Yi Ling-san menatap langit sambil menghitung dengan jarinya, lalu menghela nafas. 

"Dua ratus juta yen masih terlalu banyak." 

Dan mereka bahkan membiarkan orang melihat tas yang menyimpan uang? Perusahaan 
yang aneh. 

"Bukankah kalian semua punya rekening bank?" 

"Jangan memandang rendah kami!" Yi Ling-san tertawa sambil menjentikkan dahiku: 
"Kami menyimpan uang di bank setelah mendapatkannya. Setelah dikurangi beberapa 
tagihan otomatis, kami harus mengirim sejumlah uang ke rumah; jadi mungkin tidak ada 
bahkan setengah yang tersisa. Sungguh prosedur yang tidak berarti." 

"Lalu mengapa mereka memberimu uang tunai?" 

"Aku juga tidak tahu." 

"Apakah itu......" karena lebih mudah untuk merusak perusahaan dengan cara ini? 

Misalnya, meskipun itu gaji mereka, dia menggunakan putrinya untuk mengambil uang dari 
rumahnya dan melarikan diri, jadi mungkin masih ada beberapa saputangan yang terjadi. 

"Kamu terlihat seperti kamu curiga terhadap segalanya." 

Sehat..... 

"Itu karena aku asisten detektif......." 

Yi Ling-san tertawa terbahak-bahak, tapi tawanya segera berhenti. 

"Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa pria itu menyuruh putrinya melakukan hal 
berbahaya seperti itu? Dia juga dicari oleh yakuza." 

"...... Kenapa yakuza juga mencari Meo?" 

"Kamu bertanya padaku?" 
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"Jika itu benar-benar uang perusahaan, lalu bagaimana dengan yakuza?" 

"Mungkin perusahaan menyewa yakuza untuk membantu?" 

"Lalu mengapa mereka tidak menelepon polisi saja?" 

"Hmm...... Ya--- kamu ada benarnya." 

Yi Ling-san melamun sambil menggigit sedotannya. 

"Apakah karena mereka tidak ingin publik tahu? Atau mungkin itu sama sekali bukan uang 
perusahaan kita, tapi uang yakuza? Tapi Kusakabe-san seharusnya tidak bisa menggunakan 
uang geng ...... aku benar-benar tidak mengerti." 

Aku tiba-tiba memikirkan Meo yang dengan senang hati mengaduk mentega di belakang 
dapur Toko Ramen Hanamura dan merasakan hawa dingin di punggungku. Seorang gadis 
muda yang tidak tahu apa-apa yang memiliki jumlah uang seperti bom di tangannya, 
sekarang ada di tangan kita. 

"Tolong lindungi Meo." 

Yi Ling-san memohon dengan suara rendah. Aku mengangguk ringan, tapi aku tidak benar-
benar merasa percaya diri tentang itu. 

* 

Saat itu sekitar pukul dua ketika saya akhirnya sampai di Toko Ramen Hanamaru. Saya 
merasa seperti saya praktis tinggal di sini sekarang. Sementara aku memikirkannya, aku 
tidak pulang selama dua hari berturut-turut, kakakku mungkin akan segera memarahiku. 

Meskipun waktu makan siang akan segera berakhir, tak disangka masih ada tiga pelanggan 
yang duduk di meja. Min-san terlihat cukup sibuk memasak. 

Berjalan ke ruang tamu dan gudang Min-san dari pintu belakang dapur, aku tidak bisa 
melihat Meo dimanapun. 

"Min-san, apakah kamu tahu di mana Meo sekarang?" 

Dengan punggung menghadapku, Min-san menjawab dengan mata terpaku pada api: 

"Ah, Meo ada di tempat Alice." 

"Apa?" 

Saya menekan bel pintu kamar 308, tetapi tidak ada jawaban. Biasanya lampu biru akan 
menyala, tapi saat ini hanya suara air mengalir yang terdengar dari ruangan. 

Air mengalir? 
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Kemudian, terdengar suara yang mengatakan "Datang, datang--- mohon tunggu sebentar". 
Aku terkejut, dan mundur selangkah. Itu adalah suara Meo. 

Meo membuka pintu dan mengeluarkan wajahnya dari pintu. Rambutnya basah, sedikit 
uap yang keluar dari tubuhnya berbau sabun, sementara handuk besar melilit tubuhnya. 
Tanganku memegang gagangnya, sementara tubuhku membeku. 

"Meo, jangan buka pintu saat kamu bahkan tidak tahu siapa yang ada di sana, kamu terlalu 
ceroboh! Dan rambutku belum bersih, cepat bantu aku. Uwaa! Sampo menetes ke mataku, 
MEO!" 

Suara histeris Alice datang dari kamar, meminta bantuan. 

"Baiklah baiklah. Ah! Apakah itu pakaian saya, kebetulan? 

Dia menunjuk kantong kertas di tanganku. 

"Ini ...... Er, ah, ya ...... Itu benar." 

"Terima kasih. Nona Detektif sedang marah sekarang, jadi saya harus menutup pintu. Tuan 
Asisten, Anda bisa masuk dan menunggu sebentar. 

Aku hendak mengatakan bahwa lebih baik jika aku menunggu di luar, tapi aku diseret 
dengan paksa ke dalam ruangan dengan kantong kertas. Cahaya bisa terlihat dari kamar 
mandi yang dekat dengan pintu masuk (pertama kali melihatnya). Saya tidak sengaja 
melihat rambut hitam panjang penuh gelembung, jadi saya buru-buru berbalik dan 
menempelkan wajah saya ke dinding. 

"Maaf, aku akan mencuci rambutmu sekarang!" Meo kembali ke kamar kecil, dan aku 
mendengar suara pintu kaca yang tertutup kabut. 

"Nona Detektif, jangan banyak bergerak!" 

"Uuuu--- mataku sakit!" 

Percakapan yang tidak bisa dimengerti datang dari sisi lain kabut. 

` Selama enam belas tahun hidup saya, saya tidak pernah merasa tidak nyaman seperti 
sekarang ini. Enam menit yang diisi dengan suara gemercik air mungkin adalah enam 
menit terlama sepanjang hidupku. 

"Karena kamu sudah menunggu sampai kita selesai mandi, kamu mungkin harus 
melaporkan sesuatu, kan? Cepat kalau begitu." 

Duduk di paha Meo, nada suara Alice sangat kesal. Tentu saja, keduanya kini berpakaian 
lengkap. Meo menggunakan handuk besar untuk membungkus kepala Alice dan menggosok 
berulang kali. 
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"Rambut Nona Detektif sangat panjang, jadi sulit untuk merawatnya." 

"Ini akan mengering secara alami jika kamu membiarkannya begitu saja." 

"Kamu akan sakit seperti itu." 
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...... Aku merasa seperti pernah melihat pemandangan ini di suatu tempat sebelumnya. 
Apakah semua orang ingin bermain dengan Alice begitu mereka melihatnya? 

"Narumi, berhenti memikirkan Ayaka dan mulai melapor!" 

Ucapannya yang tajam membuatku meringkuk. Mengapa indra keenam gadis ini sangat 
akurat dalam hal hal yang tidak berarti, sungguh..... 

"Ayaka?" Meo memiringkan kepalanya. 

"Dia sama sepertimu, seorang gadis yang suka mencuci dan menyisir rambutku." 

Eh? Jadi dia pernah mandi dengan Ayaka? 

"Kudengar Nona Detektif tidak tahu cara mandi." Meo menjelaskan: "Biasanya Min-san 
akan mandi bersamanya setiap dua hari, dan membantunya mencuci rambutnya. Tapi Min-
san sepertinya agak sibuk hari ini, jadi aku menawarkan diri untuk datang." 

"Cukup. Jika Tuan sedang sibuk, dia harus langsung melupakan rambutku." 

Aku benar-benar tidak tahu betapa sibuknya Min-san. Dan sungguh, kemampuan bertahan 
hidup gadis ini hampir nol...... 

"Narumi, untuk apa kamu di sini! Apakah Anda di sini untuk melihat penampilan saya yang 
basah sehingga Anda dapat mengolok-olok saya? 

"Ah, tidak, maaf." Aku melambaikan tangan sebagai penolakan. Karena mereka tidak 
terlihat gugup, itu hampir membuat saya lupa alasan saya ada di sini. 

"Aku mendengar sesuatu dari Yi Ling-san tentang perusahaan itu, dan aku berpikir untuk 
memberitahumu tentang itu." 

Saya melaporkan informasi tentang Kusakabe Masaya yang menyerahkan gaji kepada 
orang-orang di Hello Palace secara pribadi, berpikir bahwa itu mungkin tidak terkait 
dengan kasus tersebut. Namun, tatapan Alice langsung menajam setelah mendengar itu. 

"Dia memberitahumu bahwa Kusakabe Masaya memberikan gajinya secara pribadi? Apa 
kamu yakin?" 

"...... Ya." 

"Jadi begitu. Artinya--- UWAA!" 

"Ayah tidak akan mengantongi gaji karyawan, pasti tidak!" 

Kata Meo sambil memeluk Alice dengan erat. 
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Le-Lepaskan aku, itu sakit! Saya bahkan tidak mengatakan hal seperti dia mengantongi gaji 
karyawan! 

Karena perjuangan panik Alice, handuk besar jatuh dari kepalanya. 

"Meski begitu, tidak peduli bagaimana kita berpikir ...... saya pikir hasilnya akan seperti 
yang kita harapkan." 

"Narumi, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan......" Tanpa diduga, Alice berdiri di 
samping Meo. "Ada beberapa masalah terkait teori bahwa Kusakabe Masaya mencemarkan 
perusahaan. Pertama, struktur perusahaannya tidak terlalu besar sehingga seseorang bisa 
mengantongi dua ratus juta yen. Selain itu, uang tersebut dalam bentuk tunai. Selain itu, 
yakuza mencari uang dua ratus juta yen yang sesuai dengan jumlah uang yang ada di 
kantong. Tapi bagaimana mereka tahu berapa banyak uang yang ada di dalamnya? Bahkan 
jika uang yang dikantongi dikonfirmasi oleh perusahaan menjadi dua ratus juta yen, 
mengapa uang itu masih ada di sini?" 

"Ah......" 

Dia benar. Memang aneh. 

"Tentu saja, ada kemungkinan hobi Kusakabe Masaya adalah menabung, atau dia suka 
mencium uang......" "Ayahku bukan orang gila seperti itu!" "Menyimpan uang karena alasan 
tertentu, tapi tidak bisa menggunakannya karena jumlah uangnya terlalu besar...... Alasan 
ini masuk akal juga, tapi sekarang ada fakta yang membalikkan asumsi ini--- fakta bahwa 
hanya yakuza yang mencarinya. Meo dan Kusakabe Masaya." 

"Kalau begitu......" Aku tidak benar-benar ingin memikirkan kemungkinan ini: "Mungkin dia 
menyimpan uang untuk Tabara-gumi, lalu dia melarikan diri......" 

Aku merasa Meo menatap belati padaku. 

"Ada kemungkinan itu juga. Jika demikian, pertanyaan mengapa dia menyimpan uang 
untuk yakuza akan muncul sekali lagi. Bagaimanapun, informasi yang kami miliki tidak 
cukup. Memikirkan ini adalah pekerjaanku, jadi kamu bisa berhenti membuat asumsi yang 
tidak perlu, dan melakukan pekerjaanmu sendiri." 

Dia benar-benar mengatakan bahwa saya melakukan asumsi yang tidak perlu. Baiklah 
baiklah. Lagipula aku idiot. 

"...... Lalu pekerjaanku adalah?" 

"Panggil wanita itu, Yi Ling. Tanyakan padanya siapa dia membayar tagihan otomatis setiap 
bulan. Atau bagaimana dia mengirim uangnya kembali ke China. Jika ada kesempatan, 
tanyakan padanya tentang orang lain yang tinggal di Hello Palace." 

"...... Apa?" 
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Alice memberitahuku hal-hal yang harus kutanyakan dengan nada cepat, tapi aku tidak 
mengerti sama sekali. Biaya pemeliharaan fasilitas umum, biaya administrasi, biaya sewa, 
dan bahkan berapa banyak uang yang dikirim Yi Ling-san dan yang lainnya ke rumah, 
apakah itu bahkan terkait dari jarak jauh dengan kasus ini? 

"Itu karena kita tidak tahu apakah mereka berhubungan sehingga kita harus 
menyelidikinya. Cepat dan telepon dia." 

Ketika Mayor tiba di Agensi Detektif NEET, saya baru saja menggunakan mesin faks di 
ruangan itu untuk menerima salinan tabungan Yi Ling-san di bank yang baru saja dia kirim 
melalui faks. 

"Mengapa ada bau sabun yang samar di udara? Wakil Laksamana Fujishima, mohon 
jelaskan!" 

Dia segera menekan pistol model ke bagian belakang kepalaku begitu dia masuk. Ahhhh, 
orang berisik lainnya masuk. 

"Kamu sama sekali tidak menjawab teleponmu kemarin, kemana kamu pergi?" 

"Saya sedang bertempur larut malam di Takadanobaba, tapi kemudian polisi datang; Saya 
baru saja akan menjelaskan bahaya baku tembak di jalan, lalu saya dibawa ke kantor polisi 
bersama lima teman saya. Hmph, polisi memang tidak berguna." 

Anda pasti akan ditangkap seperti itu. Apakah kamu idiot? Ketika saya menoleh, saya 
melihat seorang pemuda mengenakan pakaian militer, sementara sosoknya terlihat seperti 
seorang siswa sekolah dasar. Sangat mengejutkan bahwa orang seperti ini sebenarnya 
adalah seorang mahasiswa. Mayor mendorong kacamatanya ke helmnya, lalu melihat ke 
kamar tidur. 

Meo memeluk Alice dengan erat, seolah dia ingin melindungi dari serangan, dan menatap 
Mayor dengan waspada. 

"Meo, jangan tiba-tiba terus memeluk leherku, apa kamu mencoba mencekikku?" 

"Karena ada orang yang mencurigakan di sini." 

"Tidak apa-apa, pakaiannya tidak bisa dibandingkan dengan keanehan di hatinya, jadi 
santai saja." 

Apakah ...... Apakah dia bahkan mencoba membelanya? 

"Jadi kau kliennya kali ini? Saya Mayor. Atasan Wakil Laksamana Fujishima." 

"Aku merasakan sesuatu yang aneh dari sebelumnya, tapi bukankah Wakil Laksamana 
lebih tinggi dari seorang Mayor?" 
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"Itulah mengapa mereka mengatakan pemula tidak tahu apa-apa." 

Mayor menunjukkan kepada kami ekspresi santai sambil menggelengkan kepalanya, lalu 
memasukkan senjatanya ke dalam ranselnya. 

"Sebenarnya, seorang Mayor memiliki otoritas paling besar di ketentaraan, itu sudah 
menjadi rahasia umum. Misalnya, Mayor di 'The Last Army' tanpa ragu membunuh 
atasannya." 

"Bukankah itu manga?" 

"Pada tahap akhir perang di A Baoa Qu, bukankah Mayor membunuh Mayor Jenderal? Tapi 
dia bahkan tidak diinterogasi." 

"Itu anime!" Dan juga karena dia kalah perang. 

"Oh iya, apa kalian sudah mencari tahu dimana kantor Tabara-gumi?" 

Benar-benar mengabaikan keberatan saya, Mayor mengubah topik. 

"Investigasi harus dimulai dari mata-mata. Lihatlah perangkat mata-mata berbentuk pin, 
dibandingkan dengan yang tahun lalu, kemampuannya untuk menerima suara dan 
kekuatan abadi sudah tiga kali lipat." 

Mayor mengeluarkan beberapa perangkat mencurigakan dari ranselnya dan mengaturnya 
di tanah. 

"Jadi Nona Detektif berteman dengan banyak orang jahat......" kata Meo dengan suara 
rendah. 

"Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang biasa yang baik hati. Mayor, Anda harus tahu 
alamat perusahaannya, bukan? Kemudian atur dulu di sana. Meskipun kami hanya 
menemukan salah satu lokasi Tabara-gumi." Mayor mencatat alamat yang dikatakan Alice 
di teleponnya. "Tabara-gumi adalah geng yakuza di bawah hierarki yakuza, tapi jika 
mereka memiliki koneksi dengan geng lain yang berpangkat lebih tinggi, waktu yang 
diperlukan untuk penyelidikan akan meningkat drastis." 

"Tidak ada masalah bahkan jika kami perlu menyiapkan satu atau dua ratus perangkat 
mata-mata, tetapi kami membutuhkan seseorang untuk mendengarkan dan mengatur 
ulang informasinya, dan saya tidak dapat membantu dengan itu. Jadi kita hanya bisa 
mengaturnya di dua tempat, paling banyak. Lagipula itu pekerjaanku." 

"Kita akan tahu identitas orang yang terkait ini kalau saja kita tahu sumber uangnya. 
Mereka mungkin juga tahu lebih banyak tentang Kusakabe Masaya. Dibandingkan dengan 
mengejar kelinci yang tersembunyi, akan lebih mudah untuk mengikuti anjing pemburu...... 
Mnn." 
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Merobek kertas dari mesin faks, Alice memeriksa isinya selama beberapa detik, 
meremasnya dan melemparkannya ke bantalnya, sambil berkata: "Kusakabe Masaya tidak 
mengambil uang siapa pun." 

"Betulkah?" 

Meo dan aku berkata pada saat bersamaan. 

"Jangan terlalu cepat bahagia." 

Alice menempelkan kepalanya di dada Meo saat dia mulai memeluk Alice dengan erat lagi. 

"Jika asumsi saya benar, defalcating perusahaan tidak akan terlalu merepotkan. Sayang 
sekali." 

"Apa artinya?" 

Masalahnya adalah, Alice hanya akan mengucapkan kalimat detektif dari mana saja, kapan 
saja untuk menjawab pertanyaanku (seperti biasa)--- "Saya tidak bisa mengungkapkan 
informasi itu untuk saat ini." 

Aku mendesah tidak sabar. Alice melanjutkan: 

"Saya telah menyebutkan ini sebelumnya, kebenaran yang saya ketahui hanyalah sebagian 
dari apa yang ada di buku catatan Tuhan, dan sama sekali tidak berarti bagi orang biasa. 
Untuk membuatnya menjadi fakta berharga, kita perlu memberikan lebih banyak usaha." 

"...... Pak Asisten, bisakah Anda menerjemahkan untuk saya? Ayahku tidak melakukan 
kesalahan, kan?" 

Kata Meo di atas kepala Alice. 

"Itu artinya kita tidak memiliki cukup bukti, jadi kita belum yakin." 

Setelah mendengar pernyataan saya, Mayor mengangguk dan berdiri. 

"Kalau begitu aku akan maju dan melakukan upaya terbaikku. Saya terlambat karena tidak 
ada insiden akhir-akhir ini, tetapi saya merasa bersemangat ketika berpikir bahwa saya 
dapat mencoba karya baru saya! Saya jamin bahwa saya bahkan akan mencatat dengan 
jelas berapa kali yakuza cegukan untuk Anda dengarkan." 

Setelah secara acak mengatakan beberapa tindakan berbahaya, siluet yang mengenakan 
pakaian militer menghilang dari ruangan. Alice berkata: "Narumi, harap diingat bahwa kita 
tidak membutuhkan fakta dalam kasus kali ini." 

"...... Apa?" 
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"Kasus kali ini berbeda dengan yang terjadi di Angel Fix. Tugas kita adalah melindungi Meo 
dan menemukan Kusakabe Masaya, bukan begitu?" 

Alice mengangkat kepalanya untuk menatapku, sementara Meo mengangguk 
menggantikanku. 

"Jadi kita tidak perlu khawatir menggali kebenaran dari kubur. Jika kasusnya 
mengharuskannya, Anda harus siap secara mental untuk kebenaran dan fakta yang 
dipelintir." 

"Maksudmu membuat keputusan tanpa bukti?" 

"Kamu benar-benar orang yang hanya tahu karya sastra." 

Tentang hal ini, saya sudah memutuskan untuk melakukannya meskipun saya belum 
memutuskan untuk melakukannya. Saya berbeda dari Alice, saya tidak perlu mengetahui 
setiap hal, hanya saja saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dan hanya pada saat-
saat ini, saya akan mengagumi Alice atas tekadnya. 

"Kalau begitu, bawa Meo kembali ke kamar Tuan." 

"Itu tidak akan cukup, aku belum mengeringkan rambutmu." 

"Kamu dengar itu? Dia benar-benar mengatakan sesuatu seperti itu. Saya menjelaskan 
beberapa kali bahwa angin panas bertiup di wajah seseorang sangat menyakitkan, tetapi 
dia tidak mau mendengarkan. Betulkah......" 

Tapi aku tidak mendengarkan instruksi Alice kali ini. Bukankah lebih baik Meo 
menyelesaikan perawatan rambutnya sebelum pergi? 

"Oi, lepaskan aku, Meo! Narumi, jangan bergerak, kenapa kamu tidak mendengarkanku!?" 

Mengabaikan Alice yang berisik di tangan Meo, aku keluar dari kantor. 

* 

Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sambil berjalan menuruni tangga, aku 
memikirkan apa yang bisa kami lakukan, tapi sepertinya tidak ada lagi yang bisa dilakukan. 
Ruang kecil dan gelap di belakang pintu dapur kosong, dan itu membuatku agak tertekan. 
Jadi saya adalah orang yang tidak tahu harus berbuat apa jika orang lain tidak menyuruh 
saya berkeliling. 

Meskipun saya tidak harus bekerja hari ini (Karena saya masih dalam masa percobaan, 
saya hanya perlu bekerja pada hari Jumat dan Sabtu), tetapi karena saya bebas, saya hanya 
pergi membantu Min-san. Ketika saya hendak membuka pintu belakang, telepon saya mulai 
berdering. 
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'Narumi, tolong bantu aku.' 

Suara gelisah Tetsu-senpai tiba-tiba terdengar dari telepon. 

"A-Ada apa?" 

Itu adalah pertama kalinya aku mendengar Tetsu-senpai begitu gelisah. 

'Dimana kamu saat ini? Di Hanamaru?' "Eh? Ya......" 'Aku akan memberitahumu lokasiku, 
cepat datang ke sini!' "Ah, tu-tunggu sebentar......" 

Tetsu-senpai mulai memberitahuku alamatnya. Saya bisa mendengar suara pria lain di 
dekatnya, dan ada juga suara benda yang bertabrakan. Apa yang salah? Di dunia mana dia? 

'Jangan katakan ini kepada siapa pun, atau aku akan terbunuh. Terima kasih untuk 
bantuannya.' 

Dia mengatakan sesuatu yang menakutkan, lalu menutup telepon. Meskipun pertanyaan 
dan rasa mual saya berputar-putar di benak saya, saya segera mulai mengayuh sepeda 
saya. 

Bangunan yang disebutkan senpai adalah perjalanan sekitar lima menit dari Toko Ramen 
Hanamaru dengan sepedaku. Karena tidak ada toko terkenal atau apa pun di dekatnya, 
saya hanya berhasil menemukannya setelah beberapa usaha. Saya bergegas ke atas gedung 
tujuh lantai dan menekan bel pintu kamar 701. 

Seorang pria pucat berusia sekitar empat puluh tahun terlihat dari celah yang terbuka. 
Kelopak mata bawahnya merosot, dan ada bekas luka yang dalam di samping mulut dan 
hidungnya. Saya sangat terkejut sehingga saya mundur beberapa langkah sampai 
punggung saya menabrak dinding. 

"Tetsu, dia masih kecil?" 

Pria itu melihat kembali ke kamar dan berkata. 

"Dia orang yang saya sebutkan, biarkan dia masuk." 

Suara Tetsu-senpai terdengar dari dalam ruangan, membuatku hampir jatuh ke lantai 
dengan lega setelah mendengarnya. Itu melegakan, dia masih hidup. 

Pria itu menarik rantai pintu dan membuka pintu lebar-lebar, menjulurkan kepalanya 
untuk mengamati koridor, lalu memelototiku sambil mengangkat dagunya, menyuruhku 
masuk. 

"Masuk!" 

"Eh? Ah, erm......" 
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"Percepat!" 

Aku melangkah ke kamar dengan seluruh tubuhku kaku. Pria berbekas luka itu menutup 
pintu, menguncinya lalu menguncinya dua kali dengan rantai pintu. Eh? Tunggu, apakah 
ada kebutuhan untuk berhati-hati? 

Dibawa ke ruang terdalam dari ruangan yang memiliki dua kamar dan dapur, saya 
tercengang oleh pemandangan neraka yang saya lihat. 

Ada tiga pria lain di ruangan itu yang mengelilingi meja persegi. Mereka adalah Tetsu-
senpai, seorang pria afro mengenakan kemeja berbunga-bunga, dan orang seperti gurita 
berotot yang alis dan rambutnya dicukur habis. Dan kemudian mereka--- "Pong!" 

"Terlalu lemah! Tetsu, jangan menangis setelah ini." 

Di atas meja yang memiliki lapisan semacam kertas wol di atasnya, banyak ubin mahjong 
diletakkan di atasnya. 

"Narumi, kamu tepat waktu. Pinjami aku dua ribu." 

Tetsu-senpai, yang semula memunggungiku, tiba-tiba membalikkan kepalanya, dan 
mengulurkan tangannya dengan ekspresi gelisah di wajahnya. 

"Eh? Ah, oke......" Karena agitasinya, tanpa sadar aku mengeluarkan dompetku. 

"Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu bisa meminjam dariku?" kata Octy. 

"Nemo-san, jika aku meminjamnya darimu, kamu mungkin akan meminta bunga sepuluh 
persen setelah sepuluh menit." 

"Meski begitu, kamu tidak perlu meminjam dari anak kecil, kan?" 

"Aku sudah mencapai keadaan ini, tidak ada alasan bagiku untuk tidak menunjukkan 
kartuku!" Tetsu-senpai menyambar dua ribu yen itu, melemparkannya ke atas meja dan 
mendorong sisa ubinnya. 

"Kamu benar-benar mengumpulkan pin sebanyak itu." 

"Ubin mana yang kamu tunggu?" 

"Meskipun aku tidak terlalu yakin, tapi bukankah aku bisa memanggil mahjong jika aku 
memiliki banyak pin?" kata Tetsu-senpai. 

"2,5,8 pin dan 3,6,9 pin adalah enam...... Tunggu!" Aku tanpa sengaja menginterupsi, lalu 
meraung pada senpai: "Apa yang kau lakukan!?" 

"Tidak bisakah kamu melihat? Kami sedang bermain mahjong!" 
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Aku terbang ke sini hanya karena aku mengkhawatirkanmu, dasar penjudi bodoh! 

"Mau bagaimana lagi, karena aku bahkan tidak punya uang untuk menelepon yaku. Wah, 
tsumo! Dealer menang, tiga kemenangan beruntun dengan tiga angin utara (Z: Istilah 
Mahjong membuatku pusing)......" 

Apa yang Anda maksud dengan itu tidak dapat membantu? Tetsu-senpai melakukan 
comeback besar setelah menerima dua ribu yen saya, dan mengabaikan saya, yang masih 
marah. Perjudian yang terjadi di atas meja berbeda dengan pemahaman saya tentang 
mahjong. Tidak hanya itu hanya ada tiga pemain (Orang yang membawa saya ke ruangan 
hanya membantu menuangkan kopi dan menukar sepuluh ribu yen, dan tidak ikut serta), 
langsung menggunakan uang tunai untuk mengganti token juga sesuatu yang membuat 
kagum. . Jika ada yang menang, uang tunai mengalir ke mana-mana. Metode penghitungan 
poinnya juga terlihat berbeda..... 

Dua ribu yen yang saya berikan meningkat drastis dan berkurang setengahnya lagi, 
membuat saya gemetar ketakutan. 

"Tetsu, mau makan siang bersama? Bagaimana denganmu, Gu-san?" 

Setelah sekitar satu jam, Octy berdiri. Pria afro bernama Gu-san menggelengkan kepalanya. 

"Aku harus melihat beberapa barang yang digadaikan." 

"Itu terlalu buruk." 

Mendengarkan percakapan para yakuza (mungkin) dari jauh, saya merasa agak pusing 
karena rasa lelah yang tiba-tiba menggenangi diri saya. Untungnya, senpai memenangkan 
sejumlah uang. Syukurlah ...... Aku baru saja memikirkan itu ketika--- "Nemo-san, ini dua 
ratus ribu utangku padamu." "Oke!" Dia segera menyerahkan setumpuk uang tunai yang 
dia menangkan kepada Nemo-san. 

"Itu saja." Ekspresi senpai seperti sedang menyingkirkan beban besar. 

` "Dua ribu yen saya......" 

"Oh ya, biarkan aku berhutang padamu untuk saat ini. Jika memungkinkan, lupakan saja!" 

"Bagaimana aku bisa melupakannya!? Dua ribu yen itu banyak!" 

Setelah keluar dari gedung, Octy membawa Tetsu-senpai dan aku ke toko sushi karena 
suatu alasan. Menurutnya, sepertinya itu karena mereka membutuhkan pemain untuk 
bergabung dalam permainan mereka, jadi dia meminjamkan Tetsu-senpai dua ratus ribu 
tanpa bunga, bahkan menjanjikannya untuk tidak memungut biaya masuk dan mentraktir 
senpai makan siang, sehingga dia akan bergabung dengan permainan mereka. Itu berarti 
senpai sudah kehilangan dua ratus ribu bahkan sebelum aku sampai di sana. Itu terlalu 
menakutkan. Terjepit di tengah senpai dan Octy di toko sushi, tanganku yang memegang 
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cangkir bergetar. Dan juga, kenapa kita duduk seperti ini? Kenapa aku dalam serangan 
penjepit!? 

"Oh begitu. Jadi ini orang yang berurusan dengan anak-anak yang menjual narkoba. Saya 
pernah mendengarnya sebelumnya. Aku benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa kamu 
begitu berani. Aku akan mentraktir, jadi makanlah." 

Sepertinya yakuza sudah mendengar tentang kejadian itu sebelumnya. Octy tampak sangat 
ramah. Sungguh, jangan perlakukan aku seperti ini. Saya hanya bisa dengan malu-malu 
memesan gulungan kappa maki dan sushis tamago untuk dimakan. Kemudian Octy 
bertanya kepada saya: "Nah? Mengapa kamu tidak berhenti sekolah dan bergabung dengan 
geng kami?" Dia benar-benar menanyakan hal seperti itu. Senpai, tolong! 

"Nemo-san, Narumi adalah orang berbakat yang memikul masa depan NEET, jadi tolong 
jangan minta dia untuk bergabung dengan gengmu." Dan jangan hanya menyuruhku 
memikul hal seperti itu! 

"Jadi kalian berdua adalah teman lama...... kan?" 

Saya dengan panik mengubah topik seperti seorang pengecut. 

"Tidak, ini pertemuan pertama kita. Bisa dibilang kita adalah teman dari seorang teman. 
Kami baru saja melakukan percakapan pertama melalui telepon, dan dia mengatakan 
bahwa mereka kekurangan pemain." 

Aku hampir memuntahkan gulungan kappa maki di mulutku. Pertama kali!? 

"Aku juga terkejut." Sepertinya dia tidak terkejut padaku. "Dia cukup terkenal, jadi aku 
mendengar tentang dia. Saya mendengar bahwa dia idiot gila. Aku hanya bercanda, tapi aku 
tidak terlalu berpikir dia akan benar-benar datang, tapi itu tidak benar-benar berhubungan 
dengan keberanian seseorang atau apapun. Sayang sekali, saya ingin membiarkan dia 
berutang uang kepada kami sehingga dia akan bergabung dengan geng kami. 

Aku menatap kosong ke wajah senpai. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? 

"Geng kami akan tumbuh, itu bagian dari potensi. Dan Anda bahkan tidak punya pekerjaan, 
bukan? 

Ahhhh, itu buruk, dia kembali ke topik yang sama lagi. 

"Aku sangat ahli dalam seni ramal tapak tangan. Bagaimana? Apakah Anda ingin saya 
membaca milik Anda? 

Octy dengan paksa meraih tangan kananku dan menyentuh garis-garis di telapak tanganku 
dengan jari-jarinya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Lihat? Garis hatimu lebih panjang dari garis kepalamu, jenis telapak tangan ini sangat 
cocok untuk menjadi yakuza." Apa ada orang yang garis kepalanya lebih panjang dari garis 
hatinya!? Apakah orang ini idiot !? Tapi saya tidak berani menegurnya, karena takut 
dibunuh. 

"Aku juga pandai astrologi. Kapan ulang tahunmu?" 

"...... Tiga puluh Oktober satu." 

"Maka kamu adalah kalajengking. Scorpio sangat cocok! Orang yang lahir antara 1 Maret 
dan 28 Februari cocok untuk menjadi yakuza." 

Katakan saja semua orang cocok! 

"Nemo-san, apa ramalan bintangmu?" 

"Saya seorang yakuza." (Z: Horoskop dalam bahasa Jepang memiliki 'za' di belakangnya. Di 
sini, Nemo-san mencoba membuat permainan kata-kata) "Saya tahu itu!" 

Ahhh, aku sudah selesai...... Lidahku terpeleset, jadi aku akan terbunuh. Octy tertawa 
terbahak-bahak sambil memukul punggungku, membuat konter toko sushi bergoyang. 

"Kamu benar-benar punya potensi. Kenapa kamu tidak bergabung dengan geng kami 
bersama Tetsu saja?" 

"Aku tidak bergabung dengan pekerjaan yang merepotkan seperti itu." Senpai menjawab. 
Dia begitu tenang sehingga menjengkelkan. 

Saya hanya memesan gulungan kappa maki. Saya dengan panik memasukkannya ke dalam 
mulut saya, dengan fokus pada rasa mentimun. 

Maka keduanya mengobrol di sampingku, dan percakapan diarahkan ke arah kasus. 

"Nemo-san, kamu tahu Kusakabe Masaya kan? Dia pernah bekerja di Osaka." 

"...... Apakah kamu terlibat di dalamnya?" 

Octy merendahkan suaranya. Saya terkejut, dan meminum seteguk teh untuk 
mengencerkan rasa sushi. 

Oh begitu. Jadi Tetsu-senpai tidak hanya bermain mahjong untuk bersenang-senang, tapi 
mengumpulkan informasi. 

"Apakah kamu bermain mahjong denganku hanya karena ini? Idiot...... Akan lebih baik jika 
kamu tidak ikut campur dalam hal ini. Meski hanya Tabara yang terlibat untuk saat ini, 
geng lain mungkin akan terlibat setelah ini. Ini bukan masalah yang bisa Anda lepas dengan 
mudah. 
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"Seharusnya kau memberitahuku saran konstruktif jauh lebih awal." 

Octy memukul Tetsu-senpai dari atas kepalaku. Suara 'gedebuk' datang dari atas. 
Pukulannya diblokir oleh telapak tangan senpai. 

"Hmph!" Octy duduk lagi, dan koki melihat ke sisi ini dengan ekspresi ketakutan di 
wajahnya dari sisi lain konter. 

"Apa hubunganmu dengan Kusakabe?" 

"Saya tidak bisa mengatakan itu. Nemo-san, tolong beri tahu kami semua yang kamu 
ketahui tentang dia." 

"Yah, bukankah kamu serakah. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu." 

Saya mengamati tindakan Octy dalam ketakutan. Bayangannya yang disebabkan oleh 
matanya yang cekung tampak lebih menakutkan dari samping. Saat aku hendak 
menangkap tangan Tetsu-senpai dan melarikan diri, Octy mulai berkata: "Untuk alasan apa 
aku harus memberitahumu itu?" 

"Bukankah kamu menjalani upacara sake dengan Kusakabe? Meskipun Anda tidak dapat 
membantu dalam masalah ini karena pendirian lawan Anda, Anda dapat memberi tahu 
saya apa pun yang Anda ketahui, Anda mungkin dapat membantunya. 

Octy menyipitkan matanya. 

"Di mana kamu belajar tentang ini?" 

"Itu rahasia." 

Tetsu-senpai dengan ringan menepis topik itu, memasukkan sushi ke dalam mulutnya. 
Kemudian, dia tiba-tiba mendorongku menjauh dan memohon kepada Octy dengan kepala 
tertunduk: "Silahkan." 

Saat itu, semua di dalam toko terdiam, bahkan sang koki pun menunggu dengan nafas 
tertahan sambil memegang pisaunya. Bagi saya, saya sangat takut sehingga saya bahkan 
tidak bisa melihat wajah Octy. 

Akhirnya, Octy berbicara: 

"Apakah kamu punya bukti bahwa kamu bukan musuh Kusakabe?" 

"Hanya hidupku." 

Punggungku merinding--- baik Tetsu-senpai, yang mengucapkan kata-kata itu, dan Octy, 
yang tertawa setelah mendengarnya, membuatku merasa ngeri. 
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"Kami berbicara di telepon. Padahal bukan aku yang mengangkat teleponnya." 

Saya hampir bertanya: "Kapan itu?" tapi memaksa diri untuk tetap diam. 

Saat Octy menatapku dengan ekspresi yang aku tidak yakin apakah itu kemarahan atau 
tawa, membuatku merasa sangat terintimidasi. 

"Dia menelepon kemarin, jadi dia mungkin masih di area ini." 

"Melalui telepon? Mengapa?" tanya Tetsu-senpai. 

"Dia meminta saya untuk membantu menyelundupkannya ke luar negeri, tetapi saya tidak 
dapat memenuhi permintaannya karena terlalu mendadak." 

Menyelundupkannya ke luar negeri? 

"Apakah dia berpikir untuk bersembunyi di negara lain?" 

"Sepertinya dia tidak hanya bertanya pada kami, tapi unit lain juga. Dia bertanya tentang 
Korea, Hong Kong atau Singapura, jadi dia mungkin mencoba kabur." 

Bersembunyi di negara lain--- lalu bagaimana dengan Meo? Aku menelan pikiran buruk 
dan rasa gulungan kappa maki dengan seteguk teh. 

"Dengan kontak Kusakabe, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk bersembunyi 
di suatu tempat di Kansai. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan, bertanya 
tentang ini dan itu meskipun dia dalam pelarian. Dia akan mati jika orang bodoh 
memberitahu Tabara-gumi tentang ini." 

"Ini memang aneh. Dia benar-benar bisa lari jauh, jauh sekarang." 

"Sedangkan untukmu, kamu mungkin tahu di mana gadis itu dan dua ratus juta itu, kan?" 

Alis Tetsu-senpai bahkan tidak berkedut karena pertanyaan ini. Tapi begitu melihat 
wajahku, tiba-tiba Octy tertawa. 

"Tetsu, kamu benar-benar punya nyali, tapi orang ini punya jawaban di wajahnya." 

Aku sangat malu hingga ingin segera kabur dari tempat kejadian, dan aku mengintip sekilas 
ekspresi Tetsu-senpai. Apakah orang ini benar-benar baik-baik saja? Dia tidak akan 
menjual kita begitu saja, kan? Octy memukul punggungku dan tiba-tiba memulihkan 
ekspresi seriusnya. 

"Ini jelas bukan uang perusahaan." 

"Lalu apa hubungan antara perusahaan dan Tabara-gumi?" tanya Tetsu-senpai. 
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"Kamu ikut campur dalam hal ini meskipun kamu tidak tahu?" Octy menyeka keningnya 
yang botak dengan tisu. "Pimpinan perusahaan saat ini adalah Mikawa, dan dia meminjam 
uang dari Tabara saat pertama kali memulai perusahaan dengan Kusakabe. Tentu saja, 
hutangnya belum dilunasi, jadi mereka tidak bisa menolak permintaan apapun dari Tabara. 
Kusakabe berada di yakuza, jadi dia tahu sejak awal bahwa itu akan menjadi seperti itu, 
itulah mengapa dia tidak menyukainya. Tapi tidak ada uang berarti tidak ada pekerjaan 
yang dilakukan." 

Artinya, Kusakabe hanya bisa menyerah. 

"Mungkin." 

"Lalu dari mana uang itu berasal?" 

"Bagaimana saya tahu tentang itu? Saya hanya bisa memberi tahu Anda tentang ini. 

Setelah keluar dari toko sushi, Octy langsung merendahkan suaranya dan berkata: 

"Kamu harus memperjelas ini, kamu harus bergabung dengan mereka terlebih dahulu jika 
kamu ingin mendapatkan informasi dari geng. Mungkin banyak orang yang menyebutkan 
hal ini kepada Anda sebelumnya, bukan? Anda benar-benar harus 
mempertimbangkannya." 

"Aku akan menjadi NEET selamanya!" 

Octy tertawa terbahak-bahak, suaranya sangat keras hingga hampir mematahkan 
punggungku. Dia kemudian mendorong dada Tetsu-senpai dan pergi setelah mengatakan 
'Aku akan menyerahkan Kusakabe padamu'. 

Melihat siluetnya menghilang dari jalanan, aku menggunakan seluruh tenagaku untuk 
menghela nafas. Tetsu-senpai tertawa sambil mengelus punggungku. 

"Narumi, kamu tidak perlu segugup itu." 

"...... Kenapa kamu membiarkanku duduk di tengah?" 

"Yah, aku dengar dia gay. Jadi itu hanya tindakan pencegahan ...... " 

Oh tolong, bagaimana itu tindakan pencegahan !? 

"Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mereka sama sekali tidak memiliki hubungan dengan 
Tabara. Memiliki koneksi dengan yakuza terkadang bisa sangat membantu." 

Oh begitu. Jadi jaringan kontak Tetsu-senpai terbentuk seperti ini. Saya merasa sangat 
lemah, dan duduk di pemisah antara toko sushi dan tempat parkir. Aku mungkin tidak akan 
bisa bergerak untuk sementara waktu. 
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"Kami memiliki tangkapan yang cukup hari ini. Narumi, terima kasih. Saya khawatir apa 
yang akan terjadi jika saya tidak mendapatkan tsumo. Saya benar-benar tidak ingin 
berutang uang kepada mereka saat pertama kali bertemu mereka." 

"Kamu benar-benar mengetahui bahwa dia adalah teman Kusakabe, bagaimana kamu 
melakukannya......" 

"Mnn? Oh, tidak terlalu sulit." Senpai menjawab dengan santai: "Saya menelepon semua 
yakuza Kansai yang saya tahu, dan kebanyakan dari mereka menjawab 'Apa? Omong 
kosong apa yang kamu bicarakan?' , sampai saya mendapatkan jackpot dengan Nemo-san. 
Saya memberi banyak panggilan, itu sangat melelahkan. 

Apakah dia bercanda? Orang ini benar-benar tidak ingin hidup lagi. 

"Tidak menyerah adalah kunci untuk menjadi detektif yang baik." 

Aku tidak pernah berpikir bahwa seorang NEET akan menyuruhku untuk tidak menyerah, 
tetapi aku tidak dapat menyangkal bahwa kali ini dia benar. 

"Setidaknya kita tahu bahwa Kusakabe masih ada di daerah itu. Beruntung Nemo-san 
adalah orang yang bisa diajak bicara, sungguh." 

"Ya ...... Dia sepertinya cukup baik." 

Dia tidak seperti yakuza yang ada dalam pikiranku, yang berbicara kasar dan mengajukan 
tuntutan yang tidak masuk akal, hanya saja dia terlihat agak menakutkan. Tapi ekspresi 
senpai tiba-tiba menjadi serius. 

"Narumi, dengar, kamu harus mengingat ini." 

Dia memegang tanganku dan menarikku berdiri. 

"Tidak ada yakuza yang baik di dunia ini, yakuza yang baik adalah yakuza yang mati." 

Apakah begitu....... 

"...... Yondaime juga?" Tiba-tiba aku memikirkannya, dan bertanya secara acak. 

"Aku sudah membunuh orang itu sekitar lima puluh kali, jadi dia seharusnya menjadi 
yakuza yang cukup baik." 

Tetsu-senpai menjawab sambil tersenyum. Bukankah dia juga dibunuh sekitar lima puluh 
kali? 

"Kami hanya bisa menunggu kabar dari Yondaime sekarang. Jika dia masih di kota, maka 
Hirasaka-gumi bisa menemukannya." 
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* 

Saya sudah kurang tidur hari itu, dan juga sangat lelah karena berlarian, jadi saya langsung 
tertidur begitu sampai di rumah. 

Ketika saya terbangun oleh suara menggelegar, hari sudah gelap gulita. Tidak tahu bahwa 
saya tertidur sambil berbaring tengkurap, saya berjuang cukup lama bahkan untuk berdiri. 

Saya bahkan lupa bahwa saya seharusnya menyalakan lampu, tetapi terus mencari dalam 
kegelapan sumber suara keras itu. Itu adalah musik 'Colorado Bulldog', yang berarti bahwa 
Alice menelepon. 

Setelah menemukan telepon saya setelah beberapa waktu, saya melihat bahwa itu lima 
menit setelah tengah malam. Kenapa dia meneleponku saat ini? 

'Seseorang melaporkan bahwa mereka melihat Kusakabe Masaya. Foto-foto yang dibagikan 
Yondaime akhirnya berhasil, jadi kami mulai memata-matai dia. Datang ke sini segera.' 

"...... Sekarang......? Saya sangat lelah." 

Pikiranku masih berkabut, tidak yakin dengan situasinya. Seseorang melihat Kusakabe 
Masaya? Bukankah kita baru saja mengirim fotonya setengah hari sebelumnya? Bukankah 
mereka cepat. 

'Aku memberitahumu untuk segera datang ke sini. Apakah Anda bermaksud mengatakan 
bahwa tidur satu jam lagi berarti segera dalam kamus Anda?' 

"Tidak, baiklah, aku datang. Tapi tidak bisakah kamu menunggu satu jam lagi? 

'Mau bagaimana lagi kalau kamu terlambat. Tapi saya akan mengkonfirmasi bahwa Anda 
tersesat dalam perjalanan ke sini, kemudian membagikan foto Anda tidur bahagia di 
boneka saya dengan mulut terbuka lebar, agar orang-orang mencari Anda.' 

"Kapan kamu mengambil foto itu!" Rasa kantuk segera menghilang, lalu aku melompat 
turun dari tempat tidur. 

'Kamu tahu bahwa aku mudah gugup, jadi aku hanya akan menunggu tiga puluh menit 
karena aku terlalu mengkhawatirkan keselamatanmu.' 

Kemudian, dia menutup telepon. Aku melempar ponselku ke tempat tidur, lalu memakai 
jaket. 
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Volume 2 Chapter 3 

Bab 3 
Berdiri di depan pintu atap, saya menegaskan kembali waktu di layar plasma cair ponsel 
saya dalam kegelapan. Saat itu pukul dua tiga puluh malam. Karena aku disuruh oleh Alice 
untuk bangun sekarang, jadi hari ini, aku juga harus bekerja dari subuh. Ketika liburan 
musim semi berakhir, apakah saya dapat kembali ke hari normal ketika saya bangun setiap 
pagi untuk pergi ke sekolah? 

Atap ini cukup sempit dan dikelilingi pagar kawat. Hanya satu rak untuk menjemur pakaian 
yang bisa dilihat di area seluas enam meter itu. Lebih jauh di sebelah kananku, siluet kecil 
muncul dalam cahaya redup. 

"Wakil Laksamana Fujishima, kamu sangat lambat." 

Mayor bahkan tidak mengangkat kepalanya saat aku berjalan mendekat. Sambil 
mengunyah sosis Jerman di tangannya, matanya terpaku pada teleskop yang diarahkan ke 
bawah, dan menggunakan tangan kirinya yang bebas untuk mengatur kemudi. Lima layar 
kecil yang diatur membentuk busur di sekitar kakinya menjadi sumber cahaya redup. 

"Aku pergi ke tempat Alice dulu." 

"Mengapa kamu tidak datang ke sini secara langsung?" 

"Karena Alice membuat model 3D wajah Kusakabe Masaya dengan perangkat lunak 
simulasi, dan bahkan memaksaku untuk mengingat seperti apa tampangnya dari samping 
dan atas." 

Adapun mengapa Alice memiliki program teknologi tinggi, saya mendengar bahwa itu 
karena dicuri dari laboratorium penelitian dari beberapa perusahaan. 

"Oh begitu. Itu memang misi yang cocok untuk Wakil Laksamana Fujishima. Meskipun saya 
masih khawatir karena Anda yang bertanggung jawab atas ini. 

Mayor akhirnya berdiri setelah mengatakan itu, meninggalkanku duduk di lantai sambil 
dikelilingi monitor. Di depan teleskop, ada supermarket dua puluh empat jam di sudut 
persimpangan, lampu merah dan biru dari lampu neon menerangi kota di malam hari. 
Meski sudah lewat tengah malam, arus keluar masuk pelanggan tak kunjung berhenti. 

"Seseorang melihat Kusakabe Masaya di sana?" 

Agak jauh dari stasiun, tapi masih di distrik yang sama. 
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"Itu benar. Ada dua saksi, jadi patut dilihat. Lari dari rumah dan bersembunyi di daerah ini, 
toko dua puluh empat jam ini sangat diperlukan." 

"Tapi mengapa kami mendapatkan informasi begitu cepat? Bukankah kita baru 
memberikan foto itu ke Yondaime kemarin?" 

"Mereka mendistribusikan foto itu ke NEET di kota, dan biasanya gratis." 

Berapa ratus NEET yang ada di kota? Sambil menatap kerumunan larut malam melalui 
teleskop, saya berpikir sendiri. Orang-orang ini menganggur sepanjang hari, dan mereka 
membentuk jaringan kontak yang kuat setelah ditangani oleh Yondaime. 

"Meski begitu, apakah kita harus mulai dari tengah malam?" 

"Kamu hanya berpikir dari sudut pandang Kusakabe. Jika dia benar-benar bersembunyi di 
daerah ini, jika dia ingin membeli sesuatu, dia mungkin akan melakukannya saat fajar, 
ketika jumlah orang lebih sedikit. 

Aku akan mengatakan: Jika dia memilih untuk melakukannya pada larut malam saat tidak 
ada orang keluar, penjaga toko akan mudah mengingat wajahnya, jadi dia akan 
menghindarinya; tapi aku tidak ingin disalahpahami bahwa aku mengatakan itu hanya 
karena aku ingin terus tidur, jadi aku tutup mulut. 

"Kalau begitu mari kita mulai diskusinya. Ini adalah sistem yang dapat melakukan 
pekerjaan mata-mata enam orang hanya dengan satu orang, dan karena manusia hanya 
memiliki dua mata, Anda harus bergantung pada tekad Anda untuk meningkatkannya." 
Saya akan menjadi paranormal jika saya bisa melakukan itu ...... 

Mayor dengan bangga menjelaskan lokasi yang memiliki perangkat mata-mata dan metode 
untuk mengontrol panjang fokus lensa kamera, mengatakan sesuatu seperti: "Mulai 
sekarang, Wakil Laksamana Fujishima mungkin lebih sering mengambil bagian dalam 
pekerjaan mata-mata ini, jadi Anda bisa gunakan saja kesempatan ini untuk membiasakan 
diri dengan metode operasinya!" Dikatakan bahwa dia membuat perangkat berteknologi 
tinggi ini secara pribadi, dan saya hanya bisa merasa kasihan padanya menyia-nyiakan 
bakatnya. 

"Untuk apa tali ini?" 

Ada benang wol yang diikat ke setiap monitor dan dudukan teleskop, sedangkan ujung 
benang diikat menjadi satu dan menghilang di ransel Major. 

"Oh, itu digunakan untuk mengemasi semua alat dalam sekejap untuk melarikan diri jika 
ada yang melaporkan ada orang yang mencurigakan di atap dan polisi muncul. Anda cukup 
menarik ini, dan semua barang akan ditarik ke dalam ransel. 

"Tunggu sebentar, kamu menggunakan atap ini tanpa izin?" 
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"Duh, ngomong-ngomong kamu bisa minta izin ke siapa?" 

Itu tidak salah, tapi ....... 

"Tapi hanya ada satu pintu masuk, bagaimana aku bisa melarikan diri?" 

"Jika kamu dalam keadaan darurat, lompat saja dari sini. Jangan khawatir, Anda tidak akan 
mati jika Anda patriotik. 

Saya pasti akan mati jika saya melompat ke bawah! 

"Tidak apa-apa jika Wakil Laksamana Fujishima mati dalam pertempuran, tapi tolong jaga 
perangkatnya. Semoga sukses. Saya akan mengatur perangkat mata-mata sekarang. Saya 
akan berganti shift dengan Anda setelah empat jam. 

Setelah mengucapkan banyak kata-kata yang tidak bertanggung jawab, Mayor menghilang 
ke dalam gedung. Aku benar-benar merasa dia agak aktif kali ini. 

Agar lebih mudah untuk menghubungi orang-orang dalam keadaan darurat, saya 
mengeluarkan ponsel saya dan meletakkannya di samping dudukan teleskop, lalu 
memasang kerah jaket saya dan mulai menatap layar. Meskipun sudah bulan April, masih 
sangat dingin di atap pada malam hari karena angin. Cahaya monitor menyinari wajahku, 
dan tiba-tiba aku teringat kejadian pada fajar hari itu ketika aku berjongkok. Itu terjadi di 
atap juga. 

Kata-kata yang digali Alice dari kubur--- kata-kata yang ditinggalkan Ayaka. 

Mereka masih terbakar dalam pikiran saya. 

Saya mencoba memusatkan perhatian saya pada wajah para pejalan kaki, tetapi saya tidak 
bisa melakukannya. 

Aku mengingat wajah Ayaka, wajah yang tanpa kebahagiaan, kesedihan atau bahkan 
kemarahan, terbaring lemah di tempat tidur di rumah sakit. 

Aku ingin tahu di mana Ayaka sekarang. 

Di kedalaman mata yang terbuka lebar, apakah jiwa Ayaka benar-benar ada di sana? 

Tidak ada gunanya bahkan jika saya memikirkannya lebih lanjut. Di mana pun dia berada, 
tidak mungkin dia kembali, dan aku bahkan tidak punya keberanian untuk 
mengunjunginya sekarang. 

* 

Pekerjaan pemantauan benar-benar lebih sulit daripada yang saya pikirkan pertama kali. 
Salah satu anggota Hirasaka-gumi, Mayor dan saya harus bergiliran masing-masing empat 
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jam; tetapi empat jam duduk tidak memberi kami informasi baru, dan waktu terasa seolah-
olah selama liburan musim dingin. Meminum kopi kaleng sendirian setelah berganti shift, 
rasanya seperti sedang minum koran. 

Meski begitu, saya benar-benar berpikir bahwa pekerjaan ini sangat cocok untuk saya. Itu 
karena saya tidak perlu memikirkan apa yang bisa saya lakukan dan sebagainya. 

Ketiga kalinya berganti shift--- Selasa, sehari penuh setelah kami mulai bekerja, aku merasa 
seperti cangkang kosong. Tidak hanya tubuhku, bahkan mataku pun tidak memiliki tenaga 
untuk bergerak lagi, sehingga aku hanya bisa makan dan minum berulang kali. Kantong 
plastik toko serba ada diisi penuh dengan kemasan onigiri dan sandwich. 

Di retinaku yang hampir berubah menjadi mesin, siluet kesana-kemari dipantulkan dari 
layar dan teleskop. Memantau orang-orang dalam keadaan kosong mungkin lebih efektif--- 

Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. 

Kesadaranku berangsur-angsur ditarik kembali ke atap sebelum fajar, seperti berjuang 
untuk perlahan melayang ke permukaan kolam renang tanpa dasar. 

Saya tidak yakin bagaimana saya berhenti melamun pada awalnya. Bahkan tidak ada 
bayangan orang di layar, jadi saya buru-buru melihat melalui teleskop untuk mengamati 
lebih detail. Beberapa orang terlihat bergerak di sekitar toko, dua pekerja sedang 
menghancurkan sejumlah besar kardus di belakang area sayuran, sementara pekerja 
lainnya berada di belakang konter. Dan juga--- 

Tidak, itu tidak mungkin. Saya memusatkan seluruh perhatian saya untuk melihat wajah 
pria yang membayar tagihannya di konter, dari samping. Laki-laki di foto yang saya lihat 
tidak memakai kacamata, tidak seperti laki-laki ini, dan dia juga memakai topi baseball, 
membuatnya terlihat lebih muda. Apa yang dia beli? Aku meningkatkan perbesaran 
teleskop hingga maksimal--- Jadi itu pisau dapur, dan...... gel rambut? Tidak, apakah itu 
deodoran? Amplop, barang kecil yang ditempatkan di dalam kotak plastik, dan lebih 
banyak barang sisa. 

Melihat pria itu keluar dari pintu setelah membayar tagihannya, saya merasa lebih yakin 
akan hal itu. Orang lain tidak akan menyadarinya bahkan jika mereka berusaha lebih keras 
untuk melihatnya, tetapi saya sangat yakin akan hal itu. 

Pria itu adalah Kusakabe Masaya. 

Pria itu berjalan ke tempat sampah di dekat toko, mengeluarkan barang dari tasnya, 
merobek kemasannya dan membuangnya; Saya menyadari pada saat itu bahwa itu adalah 
baterai sekali pakai yang digunakan untuk ponsel. Sekarang saya mengerti, saya ingat 
yakuza mengatakan bahwa dia bertanya tentang sesuatu di telepon. 
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Saya tidak pernah berpikir bahwa kami benar-benar dapat menemukan orang ini hanya 
dengan memantau toko. Siluet Kusakabe ditampilkan di bagian paling kiri monitor. 
Meskipun saya langsung fokus padanya, dia menghilang dari layar dengan sangat cepat. 
Aku berdiri--- aku tidak bisa tinggal di sini lagi, karena takut kehilangan jejaknya. 

Berlari keluar dari pintu dan berlari menuruni tangga gedung, aku tidak bisa melihat siluet 
Kusakabe Masaya saat aku mencapai persimpangan. Saya mengabaikan lampu merah 
lampu lalu lintas, bergegas di jalur miring ke lereng. Karena lampu toko tidak bisa bersinar 
di sini, jalanan tiba-tiba menjadi gelap gulita. Saya melihat siluet dengan sudut mata saya, 
dan saya segera mengejar orang itu ke gang setelah berlari melewati jalan tersebut. Suara 
mesin knalpot menjadi semakin redup. Saya mempercepat langkah saya, maju di jalan aspal 
yang dingin. Apakah dia benar-benar berjalan ke arah ini? Sebenarnya siluet pria itu sudah 
lama hilang, jadi aku hanya bisa mengejarnya dengan intuisi. 

Berbelok ke kiri setelah melewati beberapa sudut, dinding berwarna tulang muncul di 
kegelapan. Itu adalah dinding penyekat suara dari sebuah lokasi konstruksi; pintu lipat 
terbuka hanya tiga puluh sentimeter atau lebih. 

Saya mencoba untuk melihat lebih dekat, dan melihat papan nama yang seharusnya 
bertuliskan nama unit konstruksi dan proyek telah berkarat sejak lama, sementara kata-
kata di atasnya tidak dapat dibedakan. 

Aku diam-diam menjulurkan kepalaku ke sisi lain dinding. Saya tidak bisa melihat dengan 
baik karena terlalu gelap, hanya tanah yang tidak rata yang terlihat. Tidak ada mesin besar 
di lokasi konstruksi, dan hanya gubuk yang dibangun sementara yang terbuat dari pelat 
baja berada di sudut kanan lokasi. Sepertinya ada beberapa gerakan di sisi lain jendela. 

Apakah itu ada? Meski kelihatannya cocok untuk digunakan sebagai tempat 
persembunyian..... Tapi kalau itu hanya imajinasiku, apa yang harus kulakukan? Lagi pula, 
apakah pria itu benar-benar Kusakabe Masaya? Saya menjadi semakin tidak pasti. 

Ah, ini buruk! Saya lupa teleskop Major, monitornya, dan generator listrik di atap. Saya 
harus kembali. 

Tepat pada saat itu--- suara samar terdengar. 

Awalnya berencana untuk pergi, saya berhenti. Suara itu berasal dari lokasi konstruksi, dan 
sepertinya berasal dari gubuk. 

Aku diam-diam menatap jendela gubuk yang diselimuti kegelapan. Sebuah siluet bergerak 
di dalamnya. 

Ada seseorang di dalam. 
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Aku menelan ludah, dan melangkah ke lokasi konstruksi. Perasaan lumpur yang lengket 
terasa seperti rawa yang mengumpulkan kegelapan yang lembut. Aku menurunkan 
tubuhku dan mendekati pondok. 

Kali ini, suara yang jelas terdengar. 

"...... Tolong. Tidak, tidak di negara...... Itu benar. Anda mungkin memiliki akun di Singapura, 
kan ...... Saya tidak akan meminta semua dari dua ratus juta, jadi tolong bantu saya. 

Pria itu berkata dengan suara rendah. 

Dua ratus juta. 

Itu adalah Kusakabe Masaya. Aku menemukannya. Aku benar-benar menemukannya! 

Memang dia belum pergi dari sini, tapi kenapa? Saya mendengarkan dengan seksama isi 
percakapan dengan napas tertahan. Dia mungkin di telepon, ya? 

"...... Tidak, ini penerbangan akhir pekan ini. Tidak bisakah kamu membantu dengan itu ..... 
Ya. Tidak, ini aku yang meminta terlalu banyak darimu. Maaf sudah mengganggumu saat 
ini." 

Suara itu berhenti, dan orang di rumah itu berbicara. Mendengarkan suara samar dalam 
kesunyian, sepertinya Kusakabe Masaya yang tidak sabar menekan tombol teleponnya 
muncul di depan mataku. Lebih beruntung bagi Anda untuk memiliki seseorang di telepon 
saat ini. Meski begitu, apa yang dia coba lakukan? Apakah dia benar-benar berencana 
melarikan diri ke negara lain? Dan dia bahkan menyebut Singapura juga ...... 

Tanpa sadar, lututku yang dalam posisi jongkok mulai bergetar sedikit. Apa yang harus 
saya lakukan? Saya tidak pernah berpikir bahwa saya bahkan dapat menemukannya, 
apalagi bagaimana menanganinya ketika saya menemukannya. 

Dan aku tidak bisa masuk begitu saja. Dia bahkan tidak mengenalku, dan tadi--- dia 
membeli pisau dapur. Apakah itu digunakan untuk perlindungan diri? 

Pada akhirnya, saya hanya bisa berpikir untuk memanggil Mayor atau yang lainnya. Saya 
hanya bisa mengawasinya sampai bala bantuan datang, dan saya akan membiarkan orang 
itu menanganinya. Tetapi saya baru menyadari dengan kaget pada saat kesalahan besar 
saya--- saya juga lupa ponsel saya di atap. 

Sampai lama, lama setelah itu, saya masih bisa mengingat kesalahan yang saya buat. 
Apakah ini dianggap sebagai jenis kegagalan? Jika saya tidak lupa ponsel saya, apakah 
hasilnya akan lebih baik? Aku tidak tahu. 

Bagaimanapun, aku harus kembali. Saya perlahan berjalan melewati tanah berlumpur 
dalam posisi jongkok, lalu meninggalkan lokasi konstruksi. 
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Berjalan di sepanjang jalan yang saya datangi, kaki saya tegang saat melewati jalan 
tersebut. 

Di trotoar yang berlawanan dengan lereng, tiga siluet sedang berjalan ke arah ini. Lampu 
jalan samar-samar menyinari baju bunga ungu yang terlalu mencolok, dan aku segera 
mundur ke balik dinding rumah di belakangku. 

Pria itu--- salah satu dari dua pria yang mengejarku di Hello Palace. Meskipun saya tidak 
yakin tentang dua lainnya, orang yang memimpin mereka pasti orang itu. Saya merasa 
jantung saya hampir melompat ke bawah dagu, sementara kedua kaki saya lumpuh. 

"...... dekat sini, dekat rumah orang tua Kishiwada." "Apakah dia menyenangkan orang 
tuanya?" "Mungkin tidak?" "Apakah pekerjaan konstruksi masih dilakukan di lokasi?" 
"Tidak, itu berhenti untuk beberapa waktu sekarang ......" 

Dalam keheningan, isi pembicaraan mereka terdengar jelas. Mereka di sini untuk Kusakabe 
Masaya, tidak mungkin salah. Aku harus memberitahunya---menyuruhnya untuk segera 
melarikan diri. Tapi kakiku tidak bisa bergerak, seolah-olah disegel di tempat dengan 
semen. 

Di sisi lain jalan, ketiganya melewati saya. Hal ini tidak dapat membantu sekarang. Sudah 
terlambat untuk bergegas kembali sekarang, bahkan aku akan diperhatikan oleh mereka. 
Jika mereka memperhatikanku...... Bahkan jika aku diperhatikan--- 

Tanpa sadar aku berjongkok, tanganku erat memegang pahaku gemetar hebat. Jejak 
ketiganya berangsur-angsur menghilang. 

Aku berdiri dan berlari menyelamatkan hidupku. Saya hampir jatuh karena kehilangan 
keseimbangan saat berlari kencang menuruni lereng, tetapi saya tidak berhenti karena ini. 
Jika ketiganya mendekatinya pada saat yang sama, Kusakabe Masaya mungkin akan 
menyadarinya, jadi tidak apa-apa, dia bisa melarikan diri, jadi tidak apa-apa bahkan jika 
aku tidak kembali dan memberitahunya. Saat melarikan diri, saya memikirkan alasan 
untuk menjelaskan mengapa saya melarikan diri. Setiap kali kaki saya menginjak jalan 
aspal, rasa sakit yang menjalar ke ulu hati membuat saya ingin muntah. 

Ketika saya akhirnya melihat lampu supermarket dua puluh empat jam, saya berhenti dan 
memeluk pohon di samping trotoar, menutupi mulut saya dan menelan rasa ingin muntah 
kembali ke perut saya. Meskipun saya tahu bahwa tidak ada yang melihat saya, saya tidak 
ingin melihat ke belakang. 

Saat perasaan ingin muntah berangsur-angsur menghilang, rasa jijik pada diri sendiri 
menyebar ke seluruh tubuh saya. 

Mengapa saya lari? 

Mengapa saya tidak berbalik dan memberitahunya meskipun saya melihat orang-orang itu? 
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Akulah yang meninggalkan Kusakabe Masaya tapi mau bagaimana lagi, kan? Pihak lawan 
adalah yakuza. Bagaimana jika pria berbaju ungu itu mengingatku? Jika aku bergegas 
kembali sementara Kusakabe Masaya sudah melarikan diri, dan aku malah tertangkap, 
bukankah itu ironis? Jadi lebih baik seperti ini, yaitu--- 

Aku menelan air liurku yang pahit, berjalan tertatih-tatih melewati persimpangan sambil 
menatap kakiku. Mobil-mobil yang melaju di jalan membunyikan klakson keras, melewati 
punggungku sambil menyisir bagian belakang rambutku. 

Ketika saya kembali ke rooftop, monitor, teleskop, ransel, dan ponsel saya masih tertata 
rapi, menunggu kepulangan saya. Layar menunjukkan bagian dalam toko yang sepi, seolah-
olah menyalahkan saya. 

Aku menahan air mataku yang akan jatuh dan mengangkat teleponku, memutar nomor 
Alice setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama. 

* 

"Aku tidak menyangka kita akan mendapat masalah secepat ini." 

Alice berkata dengan dingin. Kata-kata yang masuk ke telinga saya bersamaan dengan 
suara angin dingin dari AC yang sangat dingin. 

Saat aku kembali ke Agensi Detektif NEET, matahari sudah terbit. Alice menggunakan 
komputernya sambil duduk di tempat tidur, benar-benar mengabaikanku, yang berjongkok 
di sampingnya. 

"Aku mengirim banyak barang ke ponsel Kusakabe Masaya, mempercepat laju pengurasan 
baterai. Metode ini efektif, tetapi baik dan buruk." 

Jadi dia bisa menggunakan trik semacam ini? Gadis ini...... kau benar-benar tidak boleh 
memusuhi dia. 

Hanya saja semua perencanaan Alice yang rumit, perangkat teknologi tinggi Major dan 
kontak Yondaime, semuanya sia-sia olehku. Aku memeluk lututku dan membenamkan 
wajahku di antara kedua lenganku, angin dingin di belakang leherku menyakitiku. Dan 
kami menemukannya setelah begitu banyak usaha ...... 

"Apa itu? Kau diam seperti kelomang yang terlalu matang. Anda tidak berpikir bahwa 
karena Andalah Kusakabe Masaya ditangkap oleh orang-orang dari Tabara-gumi, bukan? 
Dan Anda bahkan tidak yakin apakah dia tertangkap atau tidak." 

"Tapi, jika aku bergegas kembali untuk menemukannya ......" 

Alice akhirnya menoleh, mengerutkan kening. Apakah dia marah? 
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"Pikirkan dengan tenang. Bukankah orang-orang itu secara akurat berjalan ke lokasi 
konstruksi tempat dia bersembunyi? Jadi mungkin orang yang Kusakabe Masaya hubungi 
yang menjual tempat persembunyiannya ke Tabara-gumi. Bahkan jika kamu buru-buru 
kembali dan memberitahunya ...... " 

"Saya tahu itu." 

"Kamu memiliki peluang lebih tinggi untuk diperhatikan oleh orang-orang itu. Jadi 
keputusanmu benar, hanya saja pihak lawan bertindak lebih cepat dari kita. Tanggapan 
saya tidak cukup cepat, jadi jangan hanya memikul tanggung jawab saya untuk dunia." 

Keputusan saya, apakah benar? 

Terus? Menjadi benar atau tidak tidak penting. 

Hanya saja saya melarikan diri, jadi hasil akhirnya tidak masalah. 

"Siapa bilang itu tidak penting?" Suara Alice cukup tegas: "Mengapa kamu begitu bodoh? 
Bahkan jika Anda tertangkap oleh Tabara-gumi, menurut Anda bagaimana masalahnya? 
Sampai sekarang, jika kamu masih mengabaikan ini untuk menunjukkan keberanianmu 
yang tidak berarti, maka aku akan memecatmu saat ini juga. Keluar!" 

Rahangku menganga karena terkejut, dan aku menatap Alice, yang sangat marah hingga 
wajahnya memerah. 

"...... Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak menjawab?" 

"Err..... Aku tidak pernah berpikir kalau Alice sangat mengkhawatirkanku." 

"Siapa bilang aku mengkhawatirkanmu?" Sebuah bantal terbang di atas. "Apakah kamu 
benar-benar berpikir bahwa aku akan mengkhawatirkan keselamatanmu!" 

"Yah, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mengkhawatirkan keselamatanku 
kemarin?" 

"Aku sedang menyindir, idiot! Kamu bahkan tidak tahu itu!" 

Untuk beberapa alasan, Alice mulai melempar kaleng kosong dan remote ke arahku dengan 
wajah merah. Jadi dia tidak akan melempar bonekanya bahkan saat dia sedang gelisah...... 
Tunggu, kenapa dia jadi semarah ini? 

"A ...... Ngomong-ngomong, aku minta maaf, permintaan maafku." 

Aku mundur ke suatu tempat di dekat kulkas sambil menutupi kepalaku. 

"Aku sudah cukup! Kamu adalah pria yang sangat bodoh sehingga tidak bisa dimaafkan! 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Karena tidak ada benda lain di dekatnya yang bisa dia lempar, Alice hanya bisa memukul 
mat berulang kali sementara rambut hitamnya bergoyang. 

"Aku sangat menyesal......" 

Meskipun aku tidak yakin apakah aku salah, aku masih meminta maaf kepada Alice dengan 
suara kecil. Alice menoleh untuk melihat layar dengan marah. 

Aku mengumpulkan barang-barang yang dilempar Alice dan memungut sampah, tapi Alice 
berbicara lagi saat aku hendak meletakkan barang-barang yang tersisa ke tempat tidurnya: 

"Jika kamu tertangkap, orang tidak berguna sepertimu mungkin akan mengoceh tentang 
tempat persembunyian Meo dan fakta bahwa kami membantunya menyelidiki masalah ini 
dengan sedikit usaha dari mereka. Anda harus memikirkan betapa mengerikannya itu." 

Ah ...... Dia benar. Tapi itu membuatku terdengar sangat tidak berguna. 

Apakah Kusakabe Masaya benar-benar tertangkap? Mayor pergi ke tempat 
persembunyiannya untuk melihat-lihat, tetapi tempat itu sepi, seperti yang diharapkan. 
Setidaknya aku harus memastikan jika dia berhasil lolos, maka kami dapat merencanakan 
tindakan selanjutnya dengan cepat. 

"Saya meminta Hirasaka-gumi untuk memantau kantor Tabara-gumi, dan kami memiliki 
perangkat mata-mata Mayor. Jika Kusakabe Masaya benar-benar tertangkap, kami akan 
segera mengetahuinya." 

Meskipun dia memunggungi saya, dia tahu betul apa yang saya pikirkan. 

Kemudian, saya akhirnya menyadari alasan depresi saya, dan itu bukan karena mencela 
diri sendiri karena tidak menyelamatkan Kusakabe Masaya. 

Itu karena aku bahkan tidak pernah memikirkan banyak hal. 

Apa yang harus saya lakukan jika saya menemukannya? Sejauh mana tekad saya untuk 
mengambil bagian dalam berbagai hal? 

Ketika aku bertemu yakuza, jika aku kabur karena aku memutuskan bahwa kembali ke sisi 
Kusakabe akan berbahaya, aku mungkin tidak akan merasa begitu tidak berguna saat ini. 
Kenyataannya, itu hanya karena kakiku lumpuh ketakutan. 

Kata-kata Yondaime sangat tepat. Ketika orang-orang tanpa tekad yang kuat hadir, itu 
hanya akan menambah beban orang lain. 

Ini membuat saya merasa sangat tidak berguna. Mungkin aku benar-benar tidak berhak 
berada di sisi Alice sebagai asisten. 

Aku tiba-tiba melihat Alice menatap diam-diam ke arahku. 
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"Hmph!" Daripada mengatakan bahwa dia marah, lebih tepat mengatakan bahwa itu adalah 
reaksi pemalu. "Kamu benar-benar bodoh, benar-benar memikirkan hal semacam ini." 

...... Eh? Apa aku baru saja berbicara sendiri lagi? Saya sangat malu sehingga saya merasa 
ingin mati. 

"Oke, aku mengerti, kamu orang yang tidak berguna. Bodoh! Pengecut! Otak ikan! Bekerja 
untuk seorang detektif meskipun Anda tidak memiliki tekad, Anda tidak berhak menjadi 
asisten saya --- apakah Anda puas? 

Saya dimarahi tanpa alasan. Bagi Alice, omelan yang dia berikan padaku bukanlah sesuatu 
yang spesial. 

"Meskipun aku tidak tahu apa yang Yondaime katakan padamu, kamu bisa memberi makan 
hal yang disebut kesadaran pada ayam. Apa kau lupa apa yang harus kita lakukan?" 

Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dikatakan Alice pada awalnya. 

"...... Untuk menangkap Kusakabe Masaya." 

"Dan untuk melindungi Meo. Kamu malah lupa padahal kamu yang menyarankan itu, aku 
terdiam. Dengar, tidak ada yang peduli apakah kamu memiliki tekad yang kuat atau tidak. 
Lebih baik Anda mengkonfirmasi ini untuk saya jika Anda punya waktu untuk memikirkan 
hal-hal yang tidak berarti ini. 

Kekhawatiran saya ditolak olehnya sesaat, menyebabkan saya tidak bisa berkata-kata. 
Sebuah kertas fotokopi terbang ke arahku, sementara aku menatap kosong ke arah Alice 
selama beberapa waktu, bahkan lupa untuk mengambil kertas itu. 

"Untuk apa kamu melamun? Jika Anda ingin melakukan pertunjukan tidur dengan mata 
terbuka, maka tampillah di luar!" 

"Ah...... Mnn, maaf." 

Saya mengambil kertas itu, dan melihat bahwa itu dikemas padat dengan keseluruhan yang 
tampak seperti nama produk, waktu dan harga. 

"...... Apa ini?" 

"Ini daftar sistem POS untuk supermarket yang Anda pantau. Toko berantai besar memiliki 
informasi barang yang dijual di cabang di seluruh negeri, jadi cukup mudah untuk 
memeriksanya." 

Mengatakan seolah-olah itu sangat sederhana, orang normal sebenarnya tidak bisa 
melakukan itu, bukan? Membaca daftarnya dengan detail, benar, semua barang yang 
tercatat di dalamnya sama dengan yang ada di kuitansi supermarket. 
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"Apa yang dilingkari dengan pena merah?" 

Tepat setelah saya mengatakan itu, saya menyadari jawabannya. Barang-barang yang dibeli 
Kusakabe Masaya adalah: pisau dapur, semprotan pengharum ruangan, amplop, sumpit 
sekali pakai, baterai sekali pakai, benang dan jarum, korek api, gunting, perban, dan selotip. 

"Ini adalah......" 

"Karena hanya ada satu pelanggan pada saat itu, itu mungkin akurat; Itu tadi barang-
barang yang dibeli oleh Kusakabe Masaya kan? Apakah Anda tidak melihatnya membayar 
tagihannya? 

Alice akhirnya menoleh untuk menatapku. Aku mengangguk sebagai jawaban. Saya 
memang melihat hal-hal seperti pisau dapur dan sesuatu seperti semprotan. 

"Tapi kenapa kamu memeriksa apa yang dia beli?" 

Aku melihat pemandangan langka pada saat itu--- Alice memalingkan kepalanya ke 
samping dan tetap diam. 

Dia tidak menjawab selama beberapa waktu, jadi aku hanya bisa memiringkan kepalaku 
untuk melihat sisi wajahnya, lalu mengalihkan perhatianku ke daftar barang yang dijual di 
tanganku. Ada apa dengan ini? Apakah Kusakabe Masaya mengejutkan Alice dengan barang 
yang dia beli? 

"Oi...... Narumi......" 

Alice akhirnya berbicara dengan suara lemah: 

"Dalam hal ini, saya tidak ingin menjadi detektif." 

"...... Eh?" 

Saya bahkan berpikir bahwa saya salah dengar. Tapi sebuah cahaya yang familiar dan 
rapuh terlihat dari matanya ketika Alice melihat ke arah rak buku yang hampir rata karena 
beban mesin di atasnya. 

"Sudah kubilang sebelumnya, detektif yang kumaksud sebenarnya adalah perwakilan 
almarhum. Adapun Meo, dia tidak membutuhkan itu sama sekali. Meski belum ada 
kematian, jari-jariku sudah mulai mencari kata-kata yang akan hilang. Aku membenci 
diriku sendiri seperti ini, dan aku juga tidak ingin melakukan itu. Sebenarnya, hanya 
memikirkan orang-orang yang masih hidup saja sudah cukup--- tapi aku tidak punya 
pilihan, jiwaku terus-menerus ditarik oleh kematian. Melindungi seseorang atau 
menyelamatkan seseorang, seorang detektif NEET tidak akan pernah bisa melakukan itu." 

Tidak ada hal seperti itu--- itulah yang ingin saya katakan. Tapi melihat ekspresi sedih 
Alice, aku tidak bisa mengungkapkan pikiranku. 
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Untuk diri saya sendiri--- apa yang saya pikirkan tentang ini? 

Kata-kata Ayaka yang diungkapkan oleh Alice saat itu. 

Bukankah lebih baik jika saya tidak tahu apa-apa? Saya telah memikirkan hal itu beberapa 
kali sebelumnya. Tapi karena Alice aku bisa melakukan semua ini sekarang. Apa yang akan 
terjadi jika saya tidak tahu apa-apa tentang kebenaran? Singkatnya, mengetahui atau tidak 
mengetahui lebih baik? Bagi saya, yang mengetahui kebenaran, fakta ini tidak akan pernah 
bisa dipahami. 

Meski begitu, orang yang menarikku keluar dari rawa tak berdasar pasti adalah Alice. Aku 
tidak tahu harus berkata apa. Selalu pada saat-saat kritis inilah saya tidak bisa mengatakan 
apa-apa. 

Aku terus terdiam, lalu Alice berbicara sambil melihat ke sampingnya: 

"Meskipun saya tidak yakin apakah dia ditangkap oleh Tabara-gumi, saya sudah mulai 
membayangkan suara saya mengetuk tengkorak orang mati. Digunakan untuk apa uang 
sebanyak itu? Mengapa Kusakabe Masaya meminta Meo kabur membawa uang? Kenapa dia 
menyembunyikan dirinya? Saya sebenarnya lebih takut pada kebenaran yang perlahan 
membusuk saat terkubur di dalam tanah." 

Alice menggunakan tikar untuk membungkus tubuhnya, lalu berbalik menghadapku. Saya 
dapat melihat bahwa dia ingin memaksakan senyum mengejek, tetapi gagal. 

"Apakah kamu berpikir: Mengapa kita tidak meminta Kusakabe Masaya saja setelah kita 
berhasil menyelamatkannya? Aku benar-benar berpikir akan lebih baik jika aku bisa 
berpikir seperti itu, tapi nasib seorang detektif NEET adalah terhubung dengan dunia 
melalui kematian. Jadi saya hanya bisa dengan panik mengumpulkan informasi, mencoba 
merekonstruksi kata-katanya, menebak apa yang dia pikirkan." 

Aku benar-benar harus menyela, atau Alice akan terus membelah rambut. Jadi saya 
mencoba memikirkan sesuatu untuk dikatakan--- 

"...... Lalu apakah kamu mengetahuinya?" 

Tapi pertanyaan yang keluar adalah pertanyaan bodoh seperti itu. 

"Saya punya asumsi, tapi belum terbukti." 

"Mungkin dia ingin melarikan diri ke negara lain? Saya ingat dia menyebutkan sesuatu 
tentang penerbangan akhir pekan ini atau semacamnya. 

"Saya kira tidak demikian." 

"Mengapa?" 
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Saya tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. 

"Pikirkan tentang itu, dia tetap tinggal di daerah itu meskipun dia diinginkan oleh Tabara-
gumi, jadi dia mungkin memiliki alasan yang signifikan. Jadi saya mencoba memfilter 
informasi untuk mengetahui hubungan antara lingkungan sekitar lokasi konstruksi dan 
Tabara-gumi, Hello Corporation, dan bahkan Kusakabe Masaya sendiri." 

"Masalahnya, apakah kamu tahu berapa banyak rumah dan bangunan yang terletak di 
sana?" 

"Setelah pencarian menyeluruh dari alamat terkait dan mengkategorikannya, lalu 
menggunakan program pencarian untuk merekam data koneksi dan jarak, hasil akhirnya 
muncul di sini." 

Sepotong kertas fotokopi kedua terbang dari tangan Alice. Ini peta sederhana, hitam dan 
putih. Lingkaran ganda besar di tengah mungkin adalah lokasi konstruksi tempat Kusakabe 
bersembunyi, dan mengarah ke barat dari sana--- sekitar dua ratus meter dari sana 
menurut skala peta, ada tempat yang ditandai dengan bintang besar. 

Eh? Bukankah ini dekat......? 

"Bukankah ini daerah perumahan kelas tinggi?" 

"Itu benar. Seorang bos yakuza tinggal di tempat yang ditandai dengan bintang ini, dan 
menangani organisasi yakuza bernama 'Kishiwada-kai'. Ini adalah rumah mewah yang 
dikelilingi oleh kamera pengintai." 

Kishiwada? Apa aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya? 

"Geng ini adalah geng yang lebih tinggi dari Tabara-gumi. Artinya, bos Tabara-gumi adalah 
bawahan Kishiwada-kai." 

"Ah......" Ketiga pria yang mencari Kusakabe Masaya sepertinya telah menyebutkan sesuatu 
tentang pria tua Kishiwada, jadi mereka membicarakan hal ini. 

"Berarti tempat persembunyian Kusakabe Masaya berada di dekat kediaman bos geng 
atasan Tabara-gumi. Masalah ini tidak dapat ditangani dengan mudah. 

"Tunggu sebentar, aku agak bingung. Apakah Anda mengatakan bahwa orang yang 
memerintahkan yakuza untuk mencari ayah Meo adalah salah satu eselon atas geng yang 
lebih tinggi dari Tabara-gumi? 

"Saya tidak yakin tentang hal itu. Tetsu sedang menyelidiki hubungan antara Kishiwada-kai 
dan kasus ini, dan masih belum diketahui seberapa dalam mereka terlibat dalam kasus 
tersebut; tetapi mereka mungkin memiliki BEBERAPA koneksi." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Sengaja bersembunyi di dekat rumah bos yakuza yang sedang mencari dirinya sendiri? 
Mengapa Kusakabe Masaya melakukan itu? Itu tidak bisa dijelaskan. 

"Itu sebabnya aku menyelidiki barang-barang yang dia beli." 

Mendengar kata-kata Alice, aku kembali mengalihkan perhatianku ke kertas di tanganku. 

Barang-barang yang dibeli pada larut malam. Pisau dapur, semprotan penyegar udara, 
amplop, sumpit sekali pakai, baterai ponsel sekali pakai, benang dan jarum, korek api, 
gunting, perban dan selotip. Apa ini? Hal-hal selain baterai membuatku bingung. Membeli 
pisau dapur dan peralatan menjahit, untuk apa dia menginginkan itu? 

Hmm? 

"Membeli pisau dapur ......" 

Menyembunyikan dirinya di dekat rumah musuhnya, dan dia menyiapkan pisau dapur dan 
gunting. Mungkinkah itu......? 

"Dia mungkin tidak sebodoh itu, itu prasangkamu terhadap yakuza sebelum ini." 

Alice melihat melalui pikiranku. 

"Mencoba membunuh bos yakuza hanya dengan pisau dapur, itu tidak ada artinya karena 
dia mungkin akan tertangkap bahkan sebelum dia memasuki rumah." 

"Aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu salah...... Lalu ada apa dengan hal-hal ini? Apa 
yang dia rencanakan dengan mereka?" 

"Sebenarnya ada hipotesis lain tentang ini, tapi aku akan menyimpannya sendiri untuk saat 
ini karena terlalu bodoh. Meskipun kemungkinan ini ada, sangat bodoh mengamuk dengan 
pisau dapur akan lebih baik. Omong-omong....." 

Alice menunjukkanku senyum masam dan menggelengkan kepalanya: 

"Bagaimanapun, itu tidak ada artinya sekarang. Tujuan Kusakabe Masaya tidak dapat 
tercapai. Ini hanya untuk seorang detektif yang menginjak jejaknya yang mengumpulkan 
air hujan kotor untuk maju demi kepuasan dirinya sendiri. 

* 

Berjalan keluar dari kantor detektif dengan berat hati, matahari sudah tinggi di langit. 

Aku masih bingung tentang bagian dari kata-kata Alice di hatiku. Tidak masalah apakah 
saya terselesaikan atau tidak? Apa artinya? Itu mungkin benar-benar membuat saya 
merasa lebih baik jika dia hanya menegur saya atas kesalahan yang saya buat. 
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Saat hendak menuruni tangga, aku menabrak Meo yang sedang memegang kantong kertas. 
Aku terkejut, dan berhenti sambil mengalihkan pandanganku. Setelah hal seperti ini 
terjadi--- kami kehilangan kabar tentang ayahnya yang kami temukan dengan susah payah. 
Ini membuatku tidak bisa menghadapi Meo. 

"Ah, Pak Asisten. Anda kembali dari rumah Nona Detektif pagi ini juga?" 

Tolong jangan katakan itu! Anda akan menyebabkan kesalahpahaman. 

Aku dengan panik memikirkan topik lain yang tidak melibatkan Kusakabe Masaya ketika 
tiba-tiba aku melihat pakaian dan handuk di dalam kantong kertas yang dipegang Meo. 

"Mandi lagi?" 

"Ya, karena Min-san memintaku untuk melatih Nona Detektif untuk mandi sendiri. 
Sepertinya dia adalah ibunya." 

Ya, Min-san bisa dibilang ibu Alice sekarang. 

"Jika saya menikah, saya ingin melahirkan anak semanis Nona Detektif." 

"Apa......!?" 

Apakah itu baik-baik saja? Meskipun aku mungkin tidak bisa menikah dan punya anak, 
bahkan jika aku menikah entah bagaimana caranya, aku tidak menginginkan anak seperti 
Alice. Mereka benci makan dan cerewet, jadi akan sulit membesarkan mereka. 

"Gadis itu sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang, jadi dia akan mengamuk jika 
kamu memintanya untuk mandi. Lebih baik jika Anda menunggu sekitar sepuluh menit! Dia 
benar-benar anak yang menyusahkan ...... " 

Saya belajar sesuatu baru-baru ini, Alice lebih berbahaya jika dia merasa sedih daripada 
ketika dia merasa bersemangat. Namun sepertinya kondisi tersebut akan membaik setelah 
beberapa lama menggunakan komputer. 

"Apakah kamu tidak suka anak-anak, Pak Asisten?" 

"Bukannya aku tidak suka mereka......" dan aku juga masih anak-anak. 

"Ibuku meninggal saat aku berumur enam tahun......" Meo memulai topik sambil duduk di 
tangga. "Para suster yang tinggal di gedung yang sama merawat saya, karena ayah biasanya 
keluar karena dia sibuk. Saya suka suasana yang hidup, jadi saya akan punya banyak anak 
setelah saya menikah." 

"...... menikah dengan ayahmu?" 
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Ah, itu buruk! Saya berusaha keras untuk menghindari topik ini, tetapi saya sendiri yang 
memulainya. 

"Ya, dengan ayah." 

Dan dia bahkan langsung menjawabnya. Apakah Anda bahkan tahu cara mendapatkan 
anak? Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat memilih anak-anak dari perkebunan 
kubis? 

"Aku tahu itu, saudari itu mengajariku caranya. Apakah kamu tahu? Menghitung tanggal 
ovulasi bukanlah metode KB, tetapi untuk memastikan pembuahan; Hiro-san mengajariku 
itu." 

"UWAAAA!" 

Aku buru-buru menutup mulut Meo. Apa yang gigolo itu ajarkan pada Meo!? Gadis kecil 
seharusnya tidak mengatakan hal semacam itu di luar di siang bolong! 

"Meskipun ayah tidak banyak bicara, dia mungkin juga menyukai keaktifan. Jadi saya akan 
menjadi seorang ibu, lalu melahirkan banyak anak." 

"...... Apakah begitu. Kemudian lakukan yang terbaik untuk membesarkan anak-anak Anda. 

Saya mulai berpikir kosong, ini adalah kehidupan orang lain. Mampu memiliki kehidupan 
seperti ini mungkin tidak terlalu buruk, dan tampaknya lebih normal. 

Tapi targetnya adalah Kusakabe Masaya...... Apakah itu tidak apa-apa? Dia mantan yakuza 
yang membiarkan putrinya menghadapi bahaya saat dia berlari jauh, jauh sekali. 

"Jika saya membiarkan mereka meminum minuman ringan dengan rasa spesial, apakah 
mereka akan terlihat seperti Nona Detektif?" 

"Itu tidak mungkin!" Saya harus mengatakan bahwa itu adalah tindakan pelecehan anak. 

"Apakah Anda anak tunggal, Tuan Asisten?" 

"Apakah aku terlihat seperti itu?" 

"Ya, kamu terlihat seperti tidak memiliki anggota keluarga." 

Sebenarnya, dia setengah benar. Saya duduk di samping Meo dan berkata: 

"Aku tinggal bersama kakakku." 

"Lalu bagaimana dengan ayah dan ibumu?" 

Saya memberikan jawaban yang sama untuk pertanyaan khusus ini yang akan ditanyakan 
banyak orang: 
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"Ayah saya hampir tidak pernah ada di rumah, sementara ibu saya meninggal." 

Mengamati respon orang lain ketika saya menjawab sebenarnya adalah salah satu hobi 
kecil saya. Saat mengintip wajah Meo, aku melihat dia terlihat seperti akan menangis. 
Sungguh gadis yang murung. 

"...... Apakah itu karena penyakit?" 

"Mnn? Oh, tidak...... aku tidak tahu." 

"Bagaimana mungkin kamu tidak tahu?" 

"Artinya kematian ibuku agak kacau di pikiranku. Meskipun pemakaman telah diadakan, 
saya tidak begitu ingat detailnya pada hari itu. Jadi sebenarnya saya tidak terlalu mengerti 
alasan kematiannya." 

"...... Aku tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Pak Asisten." 

Betulkah. Saya tidak ingin menjelaskan, jadi saya menepisnya sambil tersenyum. 

"Apakah kamu tidak akan merasa kesepian? Tidak memiliki ayah atau ibumu di sisimu......" 
Tidak ada yang pernah menanyakan itu secara langsung, jadi aku agak terkejut dengan 
pertanyaannya dan tidak bisa menjawab. Mengapa Meo sangat peduli dengan detail kecil 
ini? 

"...... Entahlah, aku tidak pernah memikirkannya. Pada dasarnya, memiliki orang tua tidak 
berarti aku tidak akan kesepian, kan?" 

Aku benar-benar mengatakan sesuatu seperti itu. Seperti yang diharapkan, Meo 
menunjukkan kepadaku ekspresi yang memberitahuku bahwa dia tidak yakin apakah dia 
harus tersenyum masam, dan menundukkan kepalanya. Hanya karena itu, orang-orang di 
sekitarku akan menjauh dariku. 

Meo membenamkan wajahnya ke dalam handuk besar, lalu berkata setelah "Mnnn"-ing: 

"Apakah aku sudah memberitahumu bahwa ayahku adalah seorang yakuza sebelumnya?" 

"Sedikit." 

"Saat ayah mabuk, saya sering bertanya mengapa dia berhenti menjadi yakuza. Lalu dia 
memberitahuku sesuatu. Dia berkata bahwa dia dibesarkan di sebuah pusat pemuda, tetapi 
pusat pemuda tersebut ditutup ketika dia masih di sekolah menengah. Setelah itu, dia 
menjadi pengangguran, dan bertemu orang-orang dari geng ketika dia nongkrong di 
jalanan, jadi dia meminta mereka untuk mengizinkannya bergabung." 

Dia ingin mengatakan mengapa ayahnya bukan yakuza lagi, tapi Meo mulai menjelaskan 
dari latar belakang Kusakabe Masaya. 
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"Apakah kamu tahu? Dikatakan bahwa yakuza seperti keluarga. Bos itu seperti orang tua 
mereka, dan orang yang bergabung pertama kali adalah kakak laki-laki." 

"...... Ya, aku tahu itu." 

Orang-orang di Hirasaka-gumi benar-benar menganggap Yondaime dan bahkan Tetsu-
senpai dan Hiro sebagai keluarga mereka, itu benar-benar membuatku iri. 

"Ayah bilang karena itu dia bergabung, karena dia pikir dia akan punya banyak anggota 
keluarga setelah dia masuk geng. Tetapi ketika pangkatnya naik, dia menyadari bahwa itu 
semua adalah kebohongan. Dia mengatakan bahwa mereka hanya peduli tentang uang." 

Pesan moral yang menyedihkan dari kisah orang ksatria modern adalah bahwa uang lebih 
kental daripada darah. 

"Dia berselisih dengan mereka setelah itu, jadi dia meninggalkan geng untuk istirahat. Dia 
pergi ke banyak negara terdekat, dan dia bertemu ibu di Thailand pada akhirnya." 

Sengaja menyeberang ke luar negeri untuk mencari keluarga? Apakah itu mungkin ...... 

"Kemudian dia menikahi ibu dan kembali ke Jepang, kemudian kakak perempuan yang 
dikenal ayah dalam perjalanannya datang ke Jepang satu demi satu dengan bantuannya. 
Bekerja di Jepang sangat melelahkan, bukan? Agar orang-orang ini bekerja lebih bebas, dia 
bekerja sama dengan Mikawa-san yang dia kenal di Jepang, untuk membuka perusahaan." 

Apakah dia sepopuler itu? Dia mantan yakuza yang sekarang hampir empat puluh tahun. 

Saya juga tidak bisa membayangkan kehidupan Kusakabe Masaya. Memprediksi 
pemikirannya tidak hanya tidak menguntungkan, itu malah membuatku semakin bingung. 

"Jadi dia membawa saya, yang saat itu berusia sekitar lima tahun, ke Jepang. Saya pikir 
Ayah menginginkan lebih banyak anggota keluarga, termasuk istri dan anak; dia akan 
merasa bahagia jika saja dia bisa tinggal bersama keluarganya. 

Benarkah begitu? 

Jika dia benar-benar menghargai keluarganya, lalu mengapa dia melarikan diri tanpa 
membiarkan Meo menghubunginya? Pada akhirnya, dia seharusnya tidak membiarkan 
putrinya terlibat dalam masalah berbahaya seperti itu. Apakah dua ratus juta itu penting? 
Bukankah itu tekanan uang yang paling dia benci? 

Dan ada hal lain yang saya tidak mengerti. 

Haruskah saya memverifikasinya? 

Saya memutuskan untuk bertanya. 
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"...... Meo, apakah kamu punya visa?" 

"Visa?" Meo memiringkan kepalanya. "Untuk Jepang? Tentu saja." 

"Maksud saya bukan itu, maksud saya paspor untuk pergi ke luar negeri. Misalnya ke 
Singapura." 

"Mengapa? Saya tidak punya rencana untuk pergi ke luar negeri, saya belum pernah ke 
sana." 

Dia benar. 

Kusakabe Masaya menyebutkan penerbangan akhir pekan ini. Artinya--- dia ingin 
meninggalkan Meo dan melarikan diri? Sebuah firasat buruk muncul di kepalaku. 
Membiarkan putrinya bersembunyi dengan sejumlah besar uang, tetapi dia tampaknya 
tidak tertarik dengan tempat persembunyiannya. Apakah dia mencoba menjadikannya 
umpan? Untuk mengurangi orang-orang yang mengejarnya, maka dia meninggalkan 
putrinya dengan sejumlah besar uang kemudian melarikan diri. Hipotesis yang jauh dari 
meyakinkan, tapi mengerikan baginya jika keadaan benar-benar seperti itu. 

"Bagaimana dengan paspor?" 

"Tidak ada, maaf." 

"Apa terjadi sesuatu dengan ayah? Kamu bertingkah aneh sejak tadi." 

Sepertinya sangat mudah bagi saya untuk menunjukkan emosi saya di wajah saya. 

Jika demikian---haruskah aku memberitahunya secara langsung? Bahkan jika itu akan 
menyakitinya, tetapi rasa sakitnya akan lebih sedikit dibandingkan ketika dia 
mengetahuinya melalui ayahnya. 

"...... Aku menemukan ayahmu." 

"Betulkah!? Dimana dia?" 

Wajah Meo penuh dengan senyuman, dan aku tidak tahan melihatnya. 

"Aku tidak tahu. Karena....... Sesuatu terjadi..... kami membuat beberapa kesalahan, jadi kami 
kehilangan jejaknya lagi." 

Saya benar-benar tidak bisa menyebutkan fakta bahwa dia mungkin sudah ditangkap oleh 
yakuza, dan itu bahkan tidak dikonfirmasi. Ekspresi Meo berubah lagi seperti mata anak 
kucing. 

"Apakah dia masih baik-baik saja?" 
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"Ya." 

Senyum indah mekar di wajah Meo. 

"Itu keren......" 

Dan bahkan ada air mata yang berkilauan di sudut matanya. Haruskah Meo benar-benar 
mengkhawatirkan ayah seperti ini? Berbeda dengan kegembiraan Meo, perasaanku 
tenggelam ke dalam jurang maut. 

"Kurasa ayahmu mungkin ingin kabur dari desa." 

Aku melirik ke atas, hanya untuk melihat Meo memiringkan kepalanya. 

"Dia menyebutkan hal seperti itu di telepon, jadi dia mungkin ingin meminta seseorang 
yang dia kenal untuk membereskan semuanya. Dan dia tidak menghubungimu." 

"Jadi?" 

"Kurasa dia ingin meninggalkanmu di sini." 

"Tidak mungkin--- dia tidak akan melakukannya." 

Wajah Meo menjadi pucat, tapi dia tidak langsung menegurku seperti terakhir kali. 
Mungkin karena kali ini aku benar-benar menemukan Kusakabe Masaya? 

Saya mungkin mengatakan sesuatu yang agak kejam saat itu. 

"Pikirkan ini dengan tenang. Ayahmu memang punya telepon, jadi bukan karena dia tidak 
bisa menerima panggilan teleponmu, tapi dia tidak. Dia bahkan tidak berencana 
menghubungimu." 

"Tn. Asisten, apakah Anda berbicara dengan Ayah? Apa ayah mengatakan itu padamu?" 

Meo dengan erat memegang lenganku, dan aku menggelengkan kepalaku. Seharusnya aku 
masuk langsung untuk mencarinya, seharusnya aku mengadu ke Kusakabe Masaya karena 
dia menelantarkan putrinya, tapi aku tidak punya keberanian. 

"Ayah tidak akan meninggalkan Meo!" 

"Lalu kenapa dia tidak mengangkat teleponnya!? Apakah Anda tidak merasakan sesuatu 
tentang ini? Dia yang tidak menghubungimu!" Tanpa sadar aku meninggikan suaraku. 

"Kamu tidak tahu orang seperti apa ayah itu!" Meo juga menjawabku dengan suara 
terangkat: "Mengapa kamu mengatakan itu? Apakah ayah mengatakan itu? Tidak, kan? 
Anda tidak berbicara dengan ayah, kan? 
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Itu benar. Itu karena aku pengecut, jadi bukan saja aku tidak berbicara dengannya, aku lari 
tanpa melihat wajahnya karena aku takut bala bantuan. Apa yang Anda tahu? Apakah Anda 
benar-benar tahu betapa berbahayanya dunia yang diinjak ayah Anda? Tiba-tiba, amarahku 
hampir keluar, jadi aku hanya bisa menggigit bibir menahan diri untuk tidak berbicara. 

Saat aku sadar, Meo menatapku sambil menutupi mulutnya. Saya mungkin sudah 
mengatakannya, saya benar-benar idiot. 

"Maaf, tapi, hanya saja......" 

Suara Meo menjadi goyah. Meskipun aku tahu dia tidak menyalahkanku, ekspresinya 
membuatku merasa sakit hati. 

--- Lalu apa yang kau ingin aku lakukan? 

Jawabannya hanya satu, menemukan Kusakabe Masaya; temukan dia bahkan jika kita 
harus mengikatnya dan membawanya ke Meo. Saya tidak peduli apakah kebenarannya 
seperti yang diyakini Meo, tetapi jika dia benar-benar mencoba untuk meninggalkan Meo, 
kita harus menghentikannya bahkan jika kita harus menggunakan kekerasan. Aku dengan 
erat mengepalkan tangan di lututku. Kami menemukannya setelah begitu banyak usaha, 
kami hampir mendapatkannya di tangan kami, hanya karena aku ...... karena aku--- 

"Tuan ...... Asisten?" 

Suara Meo tampak agak ketakutan. 

Mungkin karena ekspresiku terlalu menakutkan? 

Aku berdiri dan berjalan menuruni tangga tanpa melihat ke belakang. Sebenarnya saya 
tidak merasa tidak sabar karena Meo, tetapi saya tidak mengerti sampai saat itu. 

* 

Mayor sedang berdiri di pintu belakang dapur. Dia melirikku, lalu berkata: "Jangan terlalu 
dipikirkan, bisa menemukan keberadaannya sudah cukup bagus." Bahkan Mayor 
menghiburku sekarang, aku merasa sangat malu. 

Kemudian Tetsu-senpai juga muncul, dan keduanya mulai memeriksa isi rekaman dari 
perangkat mata-mata. 

"Err...... aku akan membantu juga. Tiga orang akan menjadi tiga kali lipat kecepatannya." 

Major melepas earphonenya dan menatapku dengan ekspresi tidak percaya, sementara 
Tetsu-senpai hanya memutar matanya, seolah ingin mengatakan sesuatu. 

"Ada apa denganmu, Wakil Laksamana Fujishima? Jarang melihatmu begitu termotivasi. 
Apakah kamu sakit?" 
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"Tidak ...... Apakah itu baik-baik saja?" 

Meskipun aku merasa marah karena ketidakberdayaanku sendiri, hal-hal yang bisa aku 
bantu tidaklah banyak. Jadi...... 

"Aku tidak terlalu keberatan, tapi jangan tinggalkan apa pun." Mayor menyerahkan 
sepasang earphone kepadaku. 

Menggunakan kekuatan tiga orang untuk mendengarkan isi dari rekaman setengah hari, 
kami masih menghabiskan lebih dari dua jam untuk menyelesaikan mendengarkan mereka. 
Mayor mengungkapkan bahwa pekerjaan ini sebenarnya yang paling melelahkan dari 
semuanya. 

"Yang didengar Wakil Laksamana Fujishima adalah yang lebih baru. Apakah mereka 
mengatakan sesuatu tentang Kusakabe Masaya?" 

"Tidak saat ini." 

Berbicara tentang persiapan visa, mengadakan konferensi pemegang saham, jadwal 
konferensi bulan depan dan lain-lain, percakapan tersebut melibatkan beberapa konten 
yang mendalam, tetapi mereka tidak menyebutkan Kusakabe Masaya. Mengetahui betapa 
melelahkannya pekerjaan ini setelah melakukannya, saya mulai menyesal mengambil 
inisiatif untuk membantu. 

"Ini aneh. Sepertinya dia tidak dibawa ke kantor, sedangkan Hirasaka-gumi, yang sedang 
bertugas memantau, juga tidak mendapat kabar." 

"Mungkin dia tidak tertangkap?" 

Tetsu-senpai melepas earphonenya. 

"Tabara-gumi hanya memiliki satu kantor, jadi mereka mungkin tidak membawanya ke 
sana..... Tidak, sulit dikatakan, dan dia mungkin dipenjara di gudang entah di mana." 

"Tetsu-san, apakah Kishiwada-kai mengambil tindakan? Tempat mereka cukup besar, jadi 
mungkin ada banyak tempat untuk memenjarakan seseorang." 

"Tidak. Meskipun mereka mengetahui hal ini, yang mengambil tindakan nyata hanyalah 
orang-orang dari Tabara-gumi. Kami hanya tidak tahu hubungan mereka dengan Hello 
Corporation, karena tidak banyak orang yang mengetahui masalah internal geng lain. Jika 
saya mengetahui ini sebelumnya, saya seharusnya berkenalan dengan lebih banyak 
anggota Kishiwada-kai." 

"Tapi Tetsu-san, bukankah kamu membenci yakuza yang giat itu?" 

"Bodoh, aku benci mereka selama mereka adalah yakuza." 
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Jadi ada banyak jenis yakuza...... Dunia yang membingungkan, dan topik pembicaraan 
mengarah ke sisi yang lebih menakutkan. Hari-hari ketika saya pergi ke sekolah dengan 
serius sepertinya semakin menjauh dari saya (dan kenyataannya sama, karena saya hampir 
tidak pernah hadir selama semester ketiga), saya bertanya-tanya bagaimana teman sekelas 
saya sekarang. Aku juga baik-baik saja hari ini, dan saat ini sedang mendengarkan rekaman 
panggilan telepon yakuza. 

"Oke, karena belum ada informasi baru dari yakuza, mungkin kita bisa mengambil tindakan 
dari perusahaan. Kita harus menunggu kabar dari Hiro kalau begitu." 

Hiro muncul sekitar pukul dua siang. 

"Maaf saya terlambat. Saya mendengar semua tentang itu, terima kasih atas kerja keras 
Anda. Beruntung Narumi tidak tertangkap juga. Apa kalian sudah menemukannya?" 

Aku memberikan tempat duduk ember baja besar itu kepada Hiro, sedangkan aku duduk di 
samping Tetsu-senpai di tangga. 

"Belum ada kabar dari kantor. Bagaimana dengan kamu? Apa kau sudah melihat 
sekretarisnya?" 

Sekretaris? 

"Ah, ya, sampai pagi. Ini sangat melelahkan, aku juga harus kembali untuk tidur siang. 
Meskipun sekretarisnya agak lucu, topik pembicaraan kami tidak terlalu cocok." 

Namun dunia lain yang tidak bisa dipahami. Menemani sekretaris sampai pagi? 

"Sekretaris Direktur Hello Corporation. Meskipun pekerjaannya secara resmi adalah 
seorang sekretaris, dia sebenarnya hanya seorang juru tulis yang bekerja paruh waktu, 
karena perusahaannya kecil." 

Hiro duduk di atas ember baja besar, dan menyerahkan benda perak panjang kepada 
Mayor dari sakunya. Jadi ini adalah perekam IC. Mayor menghubungkan perekam ke 
komputer. 

"Apakah Anda mendapatkan informasi baru?" 

"Ya, cukup banyak. Saya ingin mengeditnya sebelum menyerahkannya ke Alice. Bisakah 
kamu memainkannya?" 

"Mengedit?" Aku menyela dari samping. 

Hiro ingin menjawabku, tapi dia berhenti saat isi perekam mulai diputar. Pada awalnya, 
suara percakapan dan apa yang tampak seperti iringan piano dari musik jazz, suara kaca 
yang saling berbenturan. Mungkin itu bar atau tempat seperti itu? 
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'Apa kau sendirian? Dapatkah saya duduk di samping Anda?' Itu suara Hiro. 

'Eh? Ah, o-oke.' 

Suara wanita muda itu sepertinya agak terkejut. 

'Mendengarkan musik sambil duduk di sini adalah yang terbaik. Bukankah barusan ada 
yang memainkan 'April in Paris'? Sekarang bulan April juga, dan saya ingin memainkan 
lagu-lagunya, tetapi seseorang memilihnya terlebih dahulu, sangat mengejutkan saya.' 

'Eh---? Ha ha.' 

Ohhhh ...... Jadi dia menggoda gadis-gadis seperti ini! Mau tak mau aku agak tersentuh, 
meski mungkin aku tidak akan bisa melakukan itu. 

"Hiro, sepertinya kamu cukup berpengetahuan tentang musik jazz." 

"Tidak semuanya. Saya baru saja bertanya kepada bartender sebelumnya. " 

Tak bisa bicara. 

"Mayor, bisakah kamu maju cepat? Konten di depan tidak terkait dengan kasus ini." 

Setelah mempercepat rekaman, suara bahagia tiba-tiba terdengar dari speaker komputer 
saat kami memutarnya lagi. 

'...... Hiro, kamu cukup kuat. Padahal kakimu sangat ramping, heh heh. Kamu membuatku 
sangat ketakutan ketika kamu mengangkatku dan membawaku ke kamar mandi untuk 
mandi!' 

"Tidak ada hal seperti itu, itu karena kamu ringan." 

Tunggu sebentar! Hanya sedikit waktu telah berlalu, dan apa yang terjadi!? Dimana ini!? 

"Menculiknya ke asrama setelah berbicara manis dengannya sepuluh kali per detik, seperti 
yang diharapkan dari Hiro." 

"Mungkin karena kamu menekan tombol fast forward." 

"Tapi kamu tidak perlu pergi ke asrama, kan?" kata Tetsu-senpai. 

"Tidak juga, aku hanya mengikuti arus." 

Apa yang Anda maksud dengan mengikuti arus? Anda...... 

"Maju cepat sedikit lagi. Ah, ya, tentang bagian ini." 
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Saat aku dengan panik memikirkan cara menyela, suara wanita itu membuatku 
memusatkan perhatianku pada pengeras suara. 

'...... pergi berlibur itu bagus, aku juga ingin pergi --- paling baik ke tempat di mana ada 
sumber air panas. Bermain di Fuji Q Highland, lalu berendam di pemandian air panas dan 
bermalam! Apakah itu tidak apa apa?' 

'Atraksi rumah sakit berhantu di sana sangat menakutkan, saya ingin sekali pergi. Saya 
bebas kapan saja, bagaimana dengan Anda? Bagaimana kalau kita pergi ke sana selama 
empat hari tiga malam di Golden Week?' 

'Ahh--- perusahaan kami bahkan tidak membiarkan kami istirahat selama Golden Week, ini 
sangat mengecewakan!' 

Tetsu-senpai dan Major semakin dekat saat pembicaraan mulai memasuki topik utama. 

'...... mereka berutang banyak, jadi saya pikir perusahaan akan tutup tahun lalu. Lalu--- Aku 
pikir aku bisa pergi setelah perusahaan tutup, tapi kemudian Direktur berusaha keras 
untuk menyelamatkan perusahaan. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi, mungkin 
dia menang lotere?' 

Hutang perusahaan--- menghilang? 

"Tetapi jika perusahaan tutup, bukankah uang pensiun Anda akan lenyap begitu saja?" 

'Ah, kamu ada benarnya. Oh ya--- kalau begitu bukankah lebih baik aku pergi sekarang 
saja? Perusahaan mungkin memiliki lebih banyak utang setelah ini.' 

'Itu mungkin. Mengapa Anda tidak menjadi NEET seperti saya? Lalu kita akan melakukan 
perjalanan selama dua minggu.' 

'Haha, sepertinya tidak buruk. Ah, lihat itu, ada perjalanan ke Italia, dan di sini tertulis 
bahwa itu adalah perjalanan dua belas hari.' 

Suara seseorang mengobrak-abrik kertas terdengar di samping percakapan, mungkin 
mereka sedang membaca majalah? 

'Tapi pergi selama berhari-hari, kami akan memiliki banyak barang bawaan. Saya sangat iri 
dengan orang lain karena bisa pergi berlibur dengan tas besar, tapi saya selalu merasa 
malas setiap kali pergi ke tempat di mana mereka menjual tas koper. Aku berpikir jika aku 
harus membelinya di shopping channel...... Ah, tas Boston ini kelihatannya bagus, aku 
mungkin bisa memakai pakaian untuk sebulan.' 

'...... Eh? Saya pernah melihat tas ini sebelumnya.' 

Aku menatap Hiro dengan kaget. Apa yang sebenarnya terjadi? 
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"Selain tas Meo, saya menaruh majalah keliling di kamar asrama, berpura-pura ada orang 
lain yang melupakannya. Anda tidak dapat menanyakan pertanyaan ini secara langsung, 
jadi saya menggunakan banyak upaya untuk membahas topik tersebut." 

Hiro tersenyum kecut. Aku benar-benar terdiam. Aku selalu memiliki pemikiran ini, akan 
jauh lebih baik jika dia menggunakan usahanya untuk hal lain--- 

'Bukankah aku baru saja menyebutkan wakil ketua perusahaan kita?' 

'Ya, ojisan yang agak jahat.' 

'Itu benar, dia sebenarnya agak tampan. Saya mendengar bahwa dia adalah seorang yakuza 
sebelum ini. Pada hari dia membayar gaji kita, dia akan membawa tas itu ke perusahaan, 
lalu ketika seseorang menelepon hari itu, dia akan langsung pulang setelah pergi bersama 
Direktur. Keduanya benar-benar merepotkan, tidak pernah meninggalkan pesan ke mana 
mereka pergi. Saya berharap Direktur lebih pengertian, saya harus menjawab banyak 
telepon tentang mereka juga, sungguh! Wakil ketua juga. Dia bolos kerja selama seminggu 
penuh. Mungkin dia pergi berlibur?' 

Tanpa sadar, telapak tanganku mulai berkeringat. Percakapan memasuki bagian kritis, dan 
ini terlihat dari ekspresi gembira Tetsu-senpai dan Major. 

Seperti yang dikatakan Yi Ling-san, tas itu akan dibawa ke perusahaan secara teratur. Lalu 
telepon---dari mana asalnya? Saya mendengarkan dengan seksama percakapan yang 
datang dari speaker komputer. Pembicaraan berakhir tanpa melibatkan kasus. Kemudian, 
hanya suara terseok-seok yang terdengar darinya, dan suara seorang wanita yang bahagia. 

"Ah, maaf, bagian ini berakhir di sini, karena babak kedua akan dimulai." 

"Kamu mesum!" "Penipu bodoh!" "Musuh publik wanita!" "Pelanggar seks!" 

Tetsu-senpai dan Mayor mengkritik Hiro secara bergantian. Bagi saya, saya mengagumi 
tindakan Hiro, dan juga merasakan kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang ini 
sangat aneh..... Meskipun aku mengerti itu, tapi benar-benar tidak ada ruang bagiku untuk 
mengatakan apapun. 

Apakah saya hanya menggunakan nama asisten untuk lebih dekat dengan orang-orang ini? 

"Oh ya, Mayor, bisakah kamu mengedit bagian ini?" 

"Ini benar-benar tidak cocok untuk telinga Alice, itu akan berdampak buruk pada 
pendidikan seksnya." 

"Meskipun aku tahu banyak hal, tapi kemudian hal-hal yang tidak aku mengerti juga 
muncul." 
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Tetsu-senpai menyilangkan tangannya di depan dada. 

"Sepertinya itu bukan uang perusahaan, jadi mungkin itu benar-benar uang dari yakuza?" 

"Sepertinya begitu, tapi mengapa mereka menyimpan uangnya untuk mereka?" 

"Dan mengapa hutang mereka hilang?" 

"Ngomong-ngomong, Alice akan memperjelas hal ini." 

Mayor berkata dengan suara yakin. 

"Melakukan panggilan telepon biasa setiap kali mereka membayar gaji, ya? Karena area 
investigasi sangat kecil sekarang, sisanya hanya untuk menyelidiki log telepon mereka." 

"Ah ...... Itu benar!" Hiro menjawab. 

Begitu saja, utasnya telah terhubung. 

Hello Corporation, Tabara-gumi, dan Kishiwada-kai, mungkin geng yang lebih tinggi dari 
Tabara-gumi. 

"Tapi bukan berarti kita menemukan Kusakabe Masaya." Tetsu-senpai berkata sambil 
merengut: "Sekarang kita bisa mendapatkan berita dari yakuza, tapi kita masih harus 
menemukan Kusakabe Masaya." 

Itu benar. Lagi pula, kita bahkan tidak tahu apakah dia tertangkap atau berhasil melarikan 
diri ke tempat lain. Jika demikian, kita harus meluncurkan investigasi baru. 

"Satu-satunya hal yang bisa kita yakini adalah, orang bernama Mikawa sangat terlibat 
dalam masalah ini, jadi kita harus mengujinya." 

"Kami akan membiarkan Hiro dan Mayor menanganinya." 

"Tidak apa-apa, jadi kita akhirnya bisa mengambil tindakan--" 

Saat itu, raungan marah Min-san datang dari toko. 

"Diam. Sudah kubilang aku tidak tahu! Pergilah kalau kau tidak ke sini untuk makan!" 

Aku membuka pintu belakang dapur sekitar tiga sentimeter dan dengan hati-hati melihat 
situasi di toko. Dua pria jangkung berdiri di pintu masuk, memelototi Min-san di belakang 
konter. 

Setelah melihat wajah salah satu dari mereka, saya hampir berteriak keras. 

Tanpa sadar aku menurunkan tubuhku, melompat menjauh dari pintu belakang dapur. 
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"Ada apa, Narumi?" 

Hiro bertanya padaku, dan aku memberi isyarat kepadanya untuk tidak berbicara. 

Orang itu. Salah satu dari dua pria yang mengejarku di Hello Palace, yang berjaket kulit. Dia 
mengenakan pakaian yang sama dengan yang dia kenakan hari itu, itulah sebabnya saya 
langsung mengenalinya. Yang lain mengenakan setelan abu-abu gelap, terlihat cukup 
sopan, tetapi kacamata hitam coklat gelapnya memberinya penampilan yang tidak biasa. 
Mengapa? Mengapa mereka tahu tempat ini? Apakah kami diikuti? Tentunya tidak! 

"Bukankah ini Toko Ramen Hanamaru? Nomor teleponnya xxx-xxxx, kan?" 

Leather Coat menyandarkan sikunya di konter, mengukur Min-san dengan ekspresi curiga. 

"Itu benar. Terus kenapa?" 

"Dia seorang gadis berkulit gelap, empat belas tahun, sedang mencari ayahnya. Tahukah 
kamu apa artinya menculik seorang gadis di bawah umur? Jangan mencoba 
menyembunyikannya." 

Aku mendengar seseorang menelan ludah di belakangku. Memang, mereka tahu bahwa 
Meo ada di sini. 

"Aku tidak mengenalnya. Waktu makan siang sudah selesai, jadi silakan pergi." 

Min-san menegur mereka tanpa rasa takut. Aku bisa dengan jelas melihat pembuluh darah 
muncul di antara alis Leather Coat, sementara Shades tetap dingin dan sunyi. 

"Kamu bajingan, jangan berpura-pura--" 

Pada saat ini, langkah kaki datang dari tangga. 

"Ah, semuanya ada di sini! Nona Detektif sepertinya pingsan karena panas dari pengering 
rambut." 

Jantungku hampir berhenti saat itu. Meskipun kami segera menutup pintu belakang dapur, 
semuanya sudah terlambat. Suara jernih Meo menyebabkan dua yakuza di toko bereaksi, 
dua siluet besar muncul di pintu masuk di antara bangunan. 

"Mei, masuk!" 

Hiro dengan cepat membuka pintu belakang dapur, mendorong Meo dan aku masuk. 

"Kalian berdua cepat dan bersembunyi, jangan terlihat." 

Setelah mendengar suara Min-san, lengan yang kuat menekan kepalaku di bawah meja, 
sementara Meo memegang erat lenganku di belakangku. 
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"Berhenti!" 

Mantel Kulit terlihat berjalan ke wilayah kami dari celah pintu, sementara Tetsu-senpai 
berdiri di depannya. 

"Siapa kalian!?" 

"Itulah yang ingin kami tanyakan padamu." 

Tetsu-senpai memelototi mata yang sedikit lebih tinggi dari pria bermantel kulit itu. 
Sedangkan aku, aku bersembunyi di bawah tangan Min-san, bahkan tidak berani bergerak. 

"Kami di sini menggantikan Kusakabe-san." Shades berkata dengan suara rendah di 
belakang pria satunya, "Kami di sini untuk mengambil barang bawaannya dan putrinya." 

"Kenapa Kusakabe-san tidak ada di sini sendiri?" 

"Oioioi, apa kau tidak tahu? Kusakabe-san adalah orang yang sibuk." 

Dibandingkan dengan Shades yang mencibir, Leather Coat jelas lebih mudah marah. 

"Pergilah! Kami di sini bukan untuk bermain!" 

Tetsu-senpai menghadang Leather Coat yang hendak masuk dengan dada berototnya, 
sementara Leather Coat menghajar Tetsu-senpai dengan cukup kuat. 

"Oi, Tetsu! Jangan sentuh dia!" 

Hiro bergegas maju dan memegang tangan Tetsu-senpai. Leather Coat juga menurunkan 
tubuhnya, tinjunya terkepal erat. Aku hanya bisa memejamkan mata dan memutar 
kepalaku untuk menghindari melihat ini, lalu suara seseorang memukul daging terdengar 
di telingaku. 

Saya membuka salah satu mata saya untuk melihat, dan tiba-tiba tidak mengerti apa yang 
terjadi. Tetsu-senpai jelas dihentikan oleh Hiro, tapi pria berjaket kulit itu masih memeluk 
perutnya, entah kenapa berlutut di tanah. Pria berkacamata hitam itu memukul pria 
berjaket kulit itu dengan lututnya, itulah yang saya pelajari setelah beberapa waktu. 

"Jangan pukul warga biasa." 

Shades berdiri di belakang Leather Coat, lalu tanpa ampun menendang bagian belakang 
kepala Leather Coat. Dengan bunyi gedebuk, apa yang terdengar seperti suara tulang retak 
bergema di antara gedung-gedung, menyebabkan diriku meringkuk. Darah dan ludah 
menetes ke tanah. 

"Maaf untuk itu, kami tidak mendidik mereka dengan cukup baik." 
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Sambil menginjak bagian belakang Leather Coat yang tergeletak di tanah, Shades 
menunjukkan kepada kami senyum dingin dan kejam. 

"Tapi bisakah kamu memberitahuku mengapa putri Kusakabe-san berada dalam 
perawatanmu?" 

Karena nadanya jauh lebih sopan, itu lebih menekan kami daripada Mantel Kulit. Saat 
Tetsu-senpai hendak menjawab, Min-san membuka pintu belakang dapur dan berjalan 
keluar. Dia mendorong pergi Tetsu-senpai dan Hiro, berdiri di depan yakuza sendirian. 

"Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu, enyahlah!" 

"Hmmm." 

Berjalan melewati Leather Coat yang meringkuk seperti kura-kura, Shades berjalan 
menghadap Min-san. Meskipun dia dipelototi dari jarak lima sentimeter atau lebih, Min-san 
masih bergeming. 

"Kami di sini atas permintaan Kusakabe-san. Bisa dibilang kalian menculik seorang 
remaja." 

"Jangan bicara omong kosong, bawa ayahnya jika kamu bisa. Kamu mungkin hanya 
mengatakan omong kosong, kan? Ayahnya sekarang hilang. Jika kamu memiliki sesuatu 
untuk dikatakan, kamu dapat memanggil polisi." 

"Oi oi, menurutmu bagaimana kita tahu tempat ini?" 

Shades mengeluarkan ponsel hitam dan mengayunkannya di depan Min-san. Aku hampir 
berteriak keras. 

"Log panggilan tidak terjawab. Putri yang berbakti, meneleponnya berkali-kali." 

Meo berkata bahwa dia menelepon ayahnya berkali-kali, tetapi tidak ada yang menjawab-- 
dan dia juga menggunakan telepon di toko. Mengapa? Mengapa saya tidak menyadarinya? 
Mengapa saya tidak menyadari hal ini? Perasaanku saat ini seperti bagian tubuhku di 
bawah pinggangku terkubur salju, sementara aliran darah ke otakku berangsur-angsur 
hilang. 

Kusakabe Masaya memang tertangkap oleh orang-orang tersebut. 

"Mungkin kamu harus memanggil polisi? Tapi jika kamu memanggil polisi, kamu mungkin 
tidak akan melihat Kusakabe-san lagi. Dia mungkin akan mati karena sakit mendadak. 
Kudengar hubungan mereka sangat baik, jadi akan baik-baik saja." bagus jika mereka bisa 
bertemu hidup-hidup." 

Setelah mengatakan itu, Shades berbalik dan menginjak perut Leather Coat. 
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"Berapa lama kamu akan terus tidur? Kamu akan menyusahkan pemilik toko!" 

Nuansa berlanjut sebelum pergi: 

"Kami akan kembali dan berbisnis denganmu setelah ini, jadi tolong urus gadis itu dan 
barang bawaannya sebelum itu." 

* 

"Maaf maaf......" 

Meo terus menangis. Enam orang dijejalkan di ruang tamu rumah Min-san, Min-san duduk 
di samping Meo sedangkan aku duduk berhadapan dengannya. Karena hanya ada tiga kursi 
disana, Tetsu-senpai dan Hiro hanya bisa berdiri, sedangkan Mayor langsung duduk di 
papan lantai. 

"Itu bukan salahmu, jadi itu tidak akan membantu bahkan jika kami menyalahkanmu." 

Min-san berkata pada Meo dengan dingin. Rasanya seperti hatiku telah membeku. Apakah 
ini semua salahku? Berbicara dengan Meo berkali-kali, seharusnya aku menyadarinya lebih 
awal. 

"Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa bahkan yakuza terlibat dalam hal ini?" 

Min-san memarahi kami semua. Saya menutupi wajah saya, sementara Mayor menatap 
tanah dengan tubuhnya yang kaku; Hiro menggigit bibirnya dengan kepala tertunduk, 
sementara Tetsu-senpai memalingkan muka dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. 

"Alice ini ......" 

Meo mendengus. 

"A-Lebih baik aku pindah saja, aku tidak bisa menyusahkan semua orang lagi." 

"Untuk apa kamu pindah? Untuk mencari orang-orang itu? Kamu bahkan tidak tahu 
bagaimana mereka akan memperlakukanmu." 

"Ta-Tapi jika aku tinggal di sini ......" 

"Orang-orang itu tidak berani berbuat apa-apa. Bukankah salah satu dari mereka baru saja 
memukul pasangannya? Itu adalah ancaman agar pihak lawan mereka tahu bahwa tidak 
ada perbedaan bahkan jika mereka memanggil polisi. Karena pencegahan yakuza hukum, 
yakuza tidak akan berani mengambil tindakan di siang bolong, itulah sebabnya mereka 
melakukan itu." 

Min-san membelai kepala Meo. Meo akan mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan. 
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Pada saat itu, telepon di pintu masuk ruang tamu berdering, membuat saya sangat 
ketakutan. Di ruang yang terasa seolah waktu telah berhenti, Min-san perlahan bangkit, 
melewati sisiku lalu mengangkat gagang telepon. 

Meskipun aku tidak bisa mendengar isinya, sepertinya aku bisa melihat Alice di sisi lain 
telepon, duduk di tempat tidur, memeluk lututnya, dan wajahnya mendung. 

"...... Aku baik-baik saja. Menjanjikan untuk membantu tanpa berpikir adalah salahku 
sendiri." 

Cara mengatakan yang terasa lebih menyakitkan daripada dia langsung menyalahkan kami. 

Kebaikan Min-san agak kejam. 

"Apakah kamu tahu situasi saat ini?" 

Alice sepertinya mengatakan sesuatu, membuat Min-san melirikku. Jika mata Alice terpaku 
pada kamera pengintai, dia mungkin menyadari apa yang terjadi-- Kusakabe Masaya sudah 
berada di tangan yakuza. Aku menundukkan kepalaku karena keputusasaan di hatiku. Ini 
adalah kesalahanku. Pada saat itu-- Jika aku kembali ke masa lalu untuk 
memperingatkannya, maka hal-hal tidak akan menjadi seperti ini sekarang. 

"Masih bisakah kita melakukan sesuatu untuk menghadapinya? Mereka yakuza, lho." 

'Kami tidak punya pilihan selain melanjutkan. Saya seorang detektif, dan saya menerima 
permintaan. Tidak ada kebenaran lain yang lebih kuat dari ini di Bumi.' 

Suara dari penerima, menurutku seperti Alice yang memaksanya keluar. 

Min-san menoleh lagi, tapi kali ini tidak menatapku. Aku merasakan panas yang aneh dari 
belakangku. Ketika saya menoleh, saya melihat bahwa Mayor berdiri tanpa sadar, Hiro dan 
Tetsu-senpai juga melihat ke sini. Mata ketiganya memulihkan sinar mereka sebelumnya. 
aku menelan ludah. Itu sama dengan waktu itu. 

"Apa yang kita lakukan?" Kata Min-san, seolah dia sengaja ingin kami mendengarnya 
dengan jelas. 

Alice menjawab dengan suara yang kuat: 

'Kita harus mendapatkan Kusakabe Masaya kembali.' 

Min-san meletakkan gagang telepon, dan mengucapkan kata-kata kejam: "Sungguh 
sekelompok anak bodoh." 

"Erm...... Ini, lebih baik jika......" 

"Saat kami memanggil polisi adalah saat Anda meninggalkan tempat ini." 
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Min-san menjawab dengan cepat, dan meraih kerah Meo saat dia akan protes. 

"Jangan berpikir bahwa kamu akan baik-baik saja jika kamu pergi. Bukankah kamu 
mengatakan bahwa kamu tidak ingin memanggil polisi? Apakah kamu tidak ingin 
menyelamatkan ayahmu? Meo, kamu sendiri yang menaikkan taruhannya, jadi kita hanya 
bisa mengikuti atau bertaruh lagi. Jika kamu memilih untuk tidak mengikuti, orang-orang 
itu mungkin akan sangat senang." 

Min-san menekan Meo yang bermata merah dan tidak bisa berkata-kata ke kursi. 

"Dan Narumi, kamu seharusnya tidak ikut campur dalam hal ini lagi." 

Aku mengangkat kepalaku untuk melihat wajah Min-san, tidak dapat memahami kata-
katanya untuk saat ini. 

"Ap...... Kenapa?" 

Kataku dengan suara agak lamban. 

"Orang-orang ini tidak masalah, karena mereka NEET tanpa masa depan, tapi kamu anak 
SMA! Apa kamu tidak mengerti? Mereka yakuza!" 

Perasaan yang tak bisa dijelaskan tersangkut di tenggorokanku. Tapi aku asisten detektif! 
Seharusnya ada sesuatu...... sesuatu yang bisa saya bantu. 

Tapi aku tidak bisa berkata apa-apa. 

Saya benar-benar merasakan, ketika Leather Coat and Shades berjalan di antara gedung-
gedung, kaki saya gemetar, tidak bisa bergerak. Saya hanya berpikir dalam hati saat itu, 
berharap Leather Coat tidak akan mengingat wajah saya-- sungguh doa yang memalukan. 

Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, dan tiba-tiba aku merasa ingin menangis. 

* 

Yakuza mengambil tindakan dengan sangat cepat, dan mulai mengganggu toko sejak sore 
hari itu. Empat atau lima penjahat berkumpul di luar pintu masuk toko. Meskipun 
keduanya dari sore hari tidak hadir, Anda bisa melihat tipe orang seperti apa mereka dari 
penampilan dan gaya rambut mereka. 

Mereka sangat kuno, sungguh......" 

Meskipun Min-san mengatakan itu, dia sepertinya tidak terlalu mempermasalahkannya. 
Lagipula, mereka tidak memasuki toko atau menyebabkan masalah. Mereka hanya duduk 
di peti bir di luar toko, mengirim pesan di ponsel mereka atau memelototi pejalan kaki. Ini 
adalah operasi penghalang bisnis yang direncanakan dengan cukup matang, dan efeknya 
cukup baik, karena pelanggan terlalu terintimidasi untuk masuk. 
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Tetsu-senpai dan aku tetap berada di luar pintu belakang dapur, tapi kami hanya bisa 
melihat aksi mereka tanpa daya. Sepertinya senpai ingin keluar dan meng-KO mereka 
sekaligus, tapi dia hanya menahan diri. Jika dia benar-benar melakukannya, dia akan jatuh 
ke dalam perangkap mereka. 

"Ledakan, orang-orang ini, orang-orang ini, orang-orang ini......" 

Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Tetsu-senpai menggunakan tinjunya untuk 
memukul pahanya berkali-kali. Alasan dia tetap tinggal adalah untuk melindungi Min-san 
dan Meo. Hiro menyuruhku untuk tetap tinggal juga, mungkin karena dia khawatir senpai 
tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul mereka jika dia sendirian? 

"Narumi, bolehkah aku menghajarmu?" Dia benar-benar mengatakan sesuatu seperti itu. 

"Sesuai keinginan kamu." 

Saya menjawab secara acak. Tetsu-senpai terlihat seperti tertembak, dan menunjukkan 
ekspresi tak berdaya padaku: 

"Ada apa denganmu! Kamu harus bekerja sama dan melakukan tsukkomi, atau aku benar-
benar akan menghajarmu!" 

"Aku benar-benar merasa seperti dipukuli." 

Tetapi bahkan jika saya meminta orang lain untuk memukuli saya, ketidakberdayaan saya 
tetap tidak dapat disembuhkan. 

Tetsu-senpai menghela nafas setelah melihat ekspresiku dengan serius: 

"Kurasa lebih baik kau pulang." 

"Jika aku kembali, tidak akan ada yang menghentikanmu jika kamu kehilangan kendali." 

"Oh, tolong. Jika saya benar-benar kehilangan kendali, bagaimana Anda bisa menghentikan 
saya?" 

Dia ada benarnya. 

"Bukan itu, maksudku kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan mengambil tindakan 
sendiri. Alice sedang mengumpulkan video orang-orang ini sekarang, dan dia akan 
menyerahkannya kepada Yondaime. Mereka akan membuat orang mengikuti mereka. 
ketika orang-orang ini kembali. Adapun Hello Corporation, Hiro ada di dalamnya, jadi kami 
bisa mendapatkan informasi baru apa pun yang terjadi." 

Apakah begitu? Yakuza memiliki banyak benteng, jadi menemukan ayah Meo bukanlah hal 
yang mudah. Apalagi saat ini, pelecehan hanya akan meningkat. 
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Meskipun saya tidak dapat membantu dengan apa pun, firasat buruk terus berkembang 
dalam pikiran saya. 

"Pulang saja. Akhir-akhir ini kamu selalu pulang terlambat, jadi kakakmu mungkin 
khawatir, kan?" 

Itu mungkin lebih baik. Karena saya merasa sangat malu pada diri saya sendiri, rasanya 
seperti tubuh saya meringkuk seperti bola. 

Melihat situasi di rumah Min-san sebelum pulang, aku hanya bisa melihat Meo meringkuk 
di sudut, menghadap ke luar sambil duduk di sudut ruang kerja sambil memegang tas 
Boston di tangannya. Aku tidak tahu apakah dia tertidur, tapi ini bukan waktunya untuk 
berbicara. 

Saat aku keluar dari toko ramen, Min-san juga tidak mengatakan apapun. Agar para 
bawahan yakuza yang berkumpul di luar tidak melihatku, aku memilih berjalan menjauh 
dari belakang gedung. 
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Volume 2 Chapter 4 

Bab 4 
Rabu pagi, rasa pahit seperti saat pertama kali minum obat masih ada di mulut. Saya 
memulai hari saya dengan rasa yang tidak enak itu. Karena saya tidak bisa tidur sampai 
jam tiga malam, maka sudah jam setengah delapan ketika saya bangun; saudara 
perempuan saya pergi bekerja berabad-abad yang lalu. 

Berjalan ke bawah ke ruang tamu dan menyalakan televisi, beritanya tentu saja tidak 
menyiarkan berita bahwa seorang mantan yakuza, yang saat ini menjadi wakil ketua 
sebuah perusahaan, melarikan diri dengan uang tunai dalam jumlah besar. Semua ini 
berawal dari kegelapan, dan akan berakhir dengan kegelapan. Sejujurnya, tragedi seperti 
ini terjadi di dunia, mungkin lebih sering terjadi daripada seseorang yang menjadi sorotan, 
bukan? 

Aku menatap kosong ke layar televisi yang memutar drama TV selama sekitar lima belas 
menit, lalu berganti pakaian dan berjalan keluar pintu. 

Kata-kata yang diucapkan Min-san kemarin masih bergema di benakku-- 'Jangan ikut 
campur.' 

* 

Gang mati terbentuk di depan Toko Ramen Hanamaru karena gedung-gedung yang tidak 
terlalu tinggi di sekitar toko, dan di sana sangat sunyi sehingga menakutkan. Aku memarkir 
sepedaku di pinggir jalan utama, lalu memeriksa apakah ada bawahan yakuza di depan 
toko, tapi aku bahkan tidak melihat bayangan anak kucing. Bahkan tidak ada orang di 
jendela dan balkon bangunan di sekitarnya, tapi itu mungkin hanya imajinasiku-- 
Bukankah biasanya seperti itu? Tidak ada orang di luar yang menjemur selimut atau tikar, 
dan tidak ada pot tanaman yang diletakkan di luar. 

Satu-satunya yang tersisa hanyalah noda kuning di pintu baja toko ramen dan jalan di 
depannya. Pergi untuk memeriksa tempat itu karena orang mengira ada sesuatu yang 
terjadi di sana, hanya untuk melihat bahwa toko itu terciprat cat. Sungguh cara pelecehan 
yang jahat. 

"Min-san, di luar--" 

Ketika aku membuka pintu geser dan hendak masuk ke dalam, Meo dan Min-san 
mengangkat kepala mereka pada saat yang sama untuk melihatku dari sisi lain konter, 
membuatku agak terkejut. Min-san telah melepas rompi tanpa lengannya, hanya 
menyisakan sarashi putihnya yang melilit dadanya. Dari bahu kanannya ke sisi perut dan 
lengannya, semuanya berlumuran darah. Meo membantunya membersihkan. 
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"Apa yang terjadi denganmu!?" 

"Aku disergap ketika aku kembali dari berbelanja!" Min-san menjawab sambil 
mengerutkan kening. "Aku terlalu ceroboh. Jika aku dari masa lalu, mengalahkan dua atau 
tiga dari mereka seharusnya mudah." 

Selain kaget, saya juga merasakan api amarah yang membara. Pusing yang kuat menimpa 
saya, membuat saya merasa seolah-olah alam semesta sedang bengkok. 

"Tidak apa-apa, mereka hanya mendorongku sedikit. Dan mereka langsung kabur juga, jadi 
ini bukan sesuatu yang serius." 

"Ini jauh dari baik-baik saja!" 

Meo menjawab dengan suara menangis. Dari membersihkan luka hingga membalutnya, 
Meo terus menangis. 

"Ini sangat berisik! Bukan kamu yang terluka, apa yang kamu tangisi!" 

"Tapi, itu karena aku ......" 

"Itu bukan salahmu. Dengar, itu jelas salah orang-orang itu. Membuatmu merasa itu 
salahmu, itulah tujuan mereka. Jadi jangan berpikiran seperti itu!" 

Saya berpikir, mengapa orang ini begitu tangguh? Sementara aku-aku-- 

Min-san menoleh setelah mendengar suara pintu belakang dapur terbuka. 

Seorang gadis muda mengenakan piyama berdiri di depan pintu, menatap luka yang tidak 
dibalut sepenuhnya, tampak menyakitkan di tubuh Min-san dengan mata melebar, 
menyebabkan kulit putihnya tampak lebih pucat dari biasanya. 

"Hikikomori? Sedang apa kau di sini?" 

Min-san berkata dengan suara yang dipaksakan, sementara Alice tetap diam. Tubuh bagian 
atasnya tiba-tiba bergetar sedikit, dan aku segera berlari ke dapur melewati konter, 
memegang Alice sebelum dia pingsan. 

"Narumi...... Maaf." 

Alice memelukku dengan erat sambil gemetar tanpa henti dan berkata: 

"Saya melihat Guru datang kembali bersimbah darah, jadi saya datang untuk memverifikasi 
darah yang mengalir karena kebodohan dan kebodohan saya sendiri, dan juga untuk 
mengkonfirmasi ketidakberdayaan saya sendiri......" 

"Aku di sini bukan untuk kesenangan menontonmu, jadi tetap patuh di kamarmu, idiot." 
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Min-san menghela nafas panjang setelah mengatakan itu dan duduk di kursi bundar. Pada 
saat dia duduk, saya melihat dia mengerutkan kening karena kesakitan. 

"Ini bukan...... kesalahan Nona Detektif." 

Meo menggelengkan kepalanya sambil menyeka air matanya. 

"Meo, tidak apa-apa, gadis ini adalah idiot yang tak tersembuhkan, jadi pernyataan kita 
barusan tidak berguna baginya. Dia berpikir bahwa semua kemalangan yang terjadi di 
dunia adalah karena dia tidak mampu menyelesaikannya." 

Min-san berkata setengah bercanda. Tapi aku mengerti itu untuk Alice, itu bukan lelucon, 
tapi kebenaran. Semua kesedihan di dunia adalah karena ketidakberdayaannya sendiri-- 
dan ini menyebabkan Alice berperan sebagai detektif. Tanganku yang menopang Alice 
menegang tanpa sadar. 

"Saya memeriksa log kontak Hello Corporation. Akhirnya saya mengerti." 

Kata-kata yang keluar dari mulut Alice adalah kata-kata hampa. 

"Apa yang kamu mengerti?" Min-san bertanya tanpa ekspresi. 

"Sumber uangnya, hal-hal yang dilakukan Hello Corporation, dan alasan Tahara-gumi dan 
Kishiwada-kai terlibat dalam hal ini. Satu-satunya hal yang tidak bisa aku mengerti adalah, 
apa yang Kusakabe Masaya coba lakukan?" 

Aku menarik napas. 

"Hanya ketika semuanya sudah terlambat, ketika tabir misteri terungkap. Duduk sendirian 
di bioskop kosong, begitulah peran seorang detektif. Meski begitu, aku masih harus 
mengatakan ini...... Apakah kamu mau mendengarkan?" 

"Sesuaikan dirimu." 

"Narumi, tolong beri aku kursi. Masalah ini agak rumit." 

Alice yang lembut memeluk lututnya sambil duduk di kursi bundar, dan mulai menjelaskan 
cerita rumit yang dia bicarakan. 

"Hello Corporation seperti filter besar, itulah sebabnya banyak orang yang mengotori air 
mendekati mereka." 

Aku meletakkan kedua tanganku di atas meja dan memiringkan kepalaku. Aku sama sekali 
tidak tahu apa yang baru saja dia katakan. 

"Pernahkah Anda mendengar tentang 'pencucian uang'?" 
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"Agak." Min-san menjawab, sementara Meo memasang ekspresi bingung di wajahnya. 
Sebenarnya, saya juga tidak terlalu yakin, tetapi satu-satunya hal yang dapat saya pahami 
adalah bahwa ini mungkin lebih serius daripada buang air besar. 

"Sederhananya, itu berarti mencuci uang kotor, mengizinkannya digunakan secara legal." 

"Aku masih belum begitu mengerti, apakah ada uang kotor dan uang bersih?" 

Ini juga bagian yang saya tidak mengerti. Alice 'Hmmm'-ed sambil melihat langit-langit, lalu 
melanjutkan untuk menjelaskan: 

"Kalau begitu saya jelaskan dari awal. Ada cara sederhana agar orang bisa dengan mudah 
menghindari pajak. Tahu caranya, Tuan?" 

"Bagaimana saya tahu? Apakah menurut Anda toko saya adalah toko terkenal yang perlu 
menghindari pajak?" 

"Kamu ada benarnya. Tapi tolong ingat ini, ini sangat sederhana-- tidak melaporkan uang 
yang diperoleh, dan 'sama sekali tidak menggunakannya'. Itu saja." 

Saat Alice berhenti menjelaskan setelah ini, aku bertanya setelah berpikir sejenak: 

"Tapi kalau begitu...... Bukankah arti mencari uang akan hilang?" 

"Itu benar, tapi penggelapan pajak terutama tentang poin ini-- bagaimana berpura-pura 
bahwa mereka tidak mendapatkan uang, lalu berpura-pura tidak punya uang untuk 
dibelanjakan." 

"Lalu, apakah pencucian uang sama dengan penggelapan pajak?" 

"Bukan begitu, hanya saja money laundering bisa mencuci uang hasil penggelapan pajak, 
dan juga bisa mensucikan uang yang tidak bisa dikeluarkan ke publik, seperti pendapatan 
dari peredaran narkoba dan sebagainya, konsep dasarnya mirip dengan penggelapan pajak. 
Untuk memahami perlunya pencucian uang, Anda harus terlebih dahulu memahami dua 
konsep-- yang pertama adalah 'tidak ada artinya jika uang tidak digunakan', untuk poin 
kedua, karena departemen pemungutan pajak di negara kita sangat luar biasa. , jadi 'selama 
seseorang menggunakan uang untuk tujuan tertentu, mereka akan segera mengendusnya'." 

"...... Apakah mereka benar-benar luar biasa?" 

"Tentu saja mereka luar biasa. Menggunakan sejumlah uang untuk hal-hal yang berarti-- 
seperti membeli rumah, mobil, saham, investasi-- kegiatan ini harus dilakukan di tempat 
yang dapat dilihat orang. Jika ada aliran uang yang besar, Departemen Pajak akan segera 
mengetahuinya, kemudian mereka akan mulai menyelidiki sumber uang itu." 

Menurut Alice, orang-orang ini sepertinya adalah orang-orang dengan kekuatan 
supranatural. 
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"Memeriksa kembali aliran uang, mereka akan memperlakukannya sebagai penghindaran 
pajak jika mereka menemukan uang yang belum dilaporkan, kemudian meminta tambahan 
pajak, jika mereka mengetahui bahwa uang itu berasal dari sumber yang gelap, orang-
orang akan ditangkap. . Itulah mengapa orang-orang ini berusaha untuk tidak memberi 
tahu mereka bagaimana uang itu diperoleh." 

"...... Lalu apa yang harus mereka lakukan?" 

"Misalnya, mereka dapat membayar uang kepada pekerja asing sebagai upah, yang 
kemudian akan mengalir ke luar negeri." 

Aku menarik napas. 

Saya pikir Min-san mungkin memiliki reaksi yang sama. 

"...... Apakah itu Hello Corporation?" 

"Betul, makanya mereka langsung memberikan uang tunai kepada para pekerja. Penyewa 
di Hello Corporation kebanyakan adalah karyawan perempuan yang datang ke sini untuk 
bekerja dari daerah lain di Asia Tenggara. Sama seperti itu, perusahaan memiliki saluran 
lain untuk pencucian uang. Untuk para pekerja wanita, lebih mudah bagi mereka untuk 
tinggal di Jepang melalui pengaturan yakuza dan perusahaan mereka, jadi seperti 
membunuh dua burung dengan satu batu." 

Aku mengintip Meo. Dia sudah melamun dengan wajah pucat. 

"Kishiwada-kai mungkin memberikan bantuan keuangan ketika Hello Corporation 
didirikan, dan uang yang mereka gunakan tentu saja uang kotor mereka. Itu sebabnya 
mereka terlihat seperti tidak memiliki koneksi, hanya saja Hello Corporation yang 
melakukan uang mencuci melalui Tabara-gumi. Saya menyelidiki semua panggilan telepon 
biasa dari log telepon, jadi pasti Kishiwada-kai yang menelepon mereka." 

Setelah mengatakan itu, Alice menghela nafas panjang. 

Rasanya-- Masalah ini...... sudah...... bukan sesuatu yang bisa kita tangani. 

"...... Apakah kamu punya bukti?" Min-san bertanya dengan tenang. 

"Tidak." Kata Alice tanpa ekspresi. "Jika ada bukti, pemerintah pasti sudah mengambil 
tindakan. Semua ini adalah asumsi saya. Hello Corporation menyembunyikan masalah ini 
dengan cukup baik, dan satu-satunya kelemahan pencucian uang mereka adalah tidak 
terlalu efisien karena terlalu berhati-hati. Saya telah melihat tabungan yang disediakan Yi 
Ling, dan hanya menghitung jumlah uang;Tidak peduli bagaimana saya menghitung, uang 
lebih dari satu miliar tidak dapat dengan mudah dicuci. Karena mereka tidak 
mempublikasikannya, perbuatan mereka tidak terungkap; tetapi karena pencucian uang 
tidak efisien, mereka tidak dapat menangani uang yang diberikan Kishiwada-kai kepada 
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mereka. Dalam situasi ini, menurut Anda apa yang dilakukan Direktur Mikawa yang 
bermasalah karena jumlah hutang mereka yang besar?" 

Informasi yang diberikan Hiro dan penjelasan Alice digabungkan dalam pikiranku. 

"Dia mencemarkan uangnya......!?" 

"Itu benar, pemalsuan itu tidak dilakukan oleh Kusakabe Masaya, tapi Direktur itu sendiri--
-karena masih ada dua ratus juta uang tunai yang tidak bisa ditangani dan disimpan di 
brankas. Aku tidak tahu bagaimana dia menipu Kusakabe, ngomong-ngomong, Mikawa 
menggunakan seratus juta untuk melunasi hutang perusahaan, sedangkan dua ratus juta 
yang tersisa ada di dalam tas." 

Kusakabe Masaya tahu bahwa dia dijebak, itulah sebabnya dia kabur. Tapi kenapa dia tidak 
membuktikan bahwa dia tidak bersalah? Tidak, dia mungkin tidak bisa melakukannya. 
Yang dekat dengan Tabara-gumi adalah Mikawa, dan Kusakabe Masaya pernah keluar dari 
geng kansai yakuza. Jika saja Tabara-gumi dan Mikawa setuju untuk mengatakan bahwa itu 
adalah kesalahan Kusakabe, kemungkinan Kishiwada-kai akan mempercayai mereka 
sangat besar. Yakuza dan polisi tidak sama. 

"Masalahnya adalah kita tidak bisa membantu dalam hal ini ketika kita baru 
mengetahuinya sekarang, jadi semua ini sudah terlambat. Satu-satunya hal yang bisa kita 
konfirmasi sekarang adalah Kusakabe sudah ditangkap oleh Tabara-gumi, lalu- -- dia akan 
dibunuh cepat atau lambat." 

Meo berdiri, mulutnya sedikit gemetar. Min-san juga berdiri, diam-diam meletakkan 
tangannya di bahu Meo. Aku menatap Alice, terdiam. Dia akan dibunuh cepat atau lambat? 

"Itu penting. Pikirkanlah, mengatakan bahwa dia mencemarkan nama baik perusahaan 
hanyalah sebuah kebohongan. Jika Kusakabe Masaya bersaksi tentang ini, masalahnya akan 
terungkap. Untuk menutupi kebenaran, Tabara-gumi dan Mikawa hanya bisa membunuh 
Kusakabe Masaya. " 

Aku memikirkan kata-kata Shades, dan tiba-tiba punggungku merinding. 

--- 'Sangat menyenangkan jika mereka bisa bertemu hidup-hidup!' 

Mereka yakuza. Selama mereka berada dalam kegelapan, mereka bisa melakukan apa saja. 

"Dan kebenaran yang aku cari akan segera terkubur dalam kegelapan." 

Alice melompat turun dari kursi. 

Tatapannya tidak lagi terlihat seperti seorang detektif yang menerima permintaan, tetapi 
lebih seperti boneka yang kehilangan jiwanya, dan khawatir dunia akan melupakannya. 

"-- Bagaimana kita bisa membiarkan ini terjadi!" 
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Aku mengejar siluet Alice keluar dari pintu belakang dapur, dan berteriak pada siluet yang 
mengenakan piyama boneka beruang yang hendak menaiki tangga. Rambut hitamnya 
bergoyang, menatapku dengan tatapan dinginnya. 

"Ada apa? Ini hanya berjalan menaiki tangga, aku tidak perlu ada yang membuntutiku." 

"Tidak, maksudku bukan itu...." 

Mengapa? Mengapa saya menghentikannya? Saya sendiri, bahkan tidak tahu apa yang ingin 
saya katakan. 

"Saya menyarankan Anda untuk mengubah kepribadian Anda untuk mengambil tindakan 
bahkan tanpa berpikir. Anda kembali saja dan lakukan tanggung jawab Anda sebagai siswa 
sekolah menengah, selesaikan pekerjaan rumah Anda di liburan musim semi!" 

Bahkan Alice mengatakan itu padaku, itu membuatku merasa benar-benar putus asa. 

"Apakah kamu mencoba bertanya padaku apakah ada yang bisa kamu bantu?" 

Aku hanya bisa menggigit bibirku dan mengangguk diam-diam saat Alice melihat 
pikiranku. 

"Tidak apa-apa...... Jika aku mengatakan itu, kamu mungkin akan mulai mengasihani dirimu 
sendiri, tenggelam dalam rawa rasa jijik pada diri sendiri, lalu bertingkah seperti orang 
idiot, kan?" 

" Maaf untuk itu! " 

"Narumi, izinkan saya memberi tahu Anda. Sebenarnya, kita semua tidak berdaya. Menjadi 
seorang detektif-- yang paling bisa saya lakukan adalah mengumpulkan kata-kata 
almarhum, mengatur ulang lalu mencari makna tersembunyi. Selain menggunakan otak 
kita untuk merenungkan tentang hal-hal, apakah kita memiliki kegunaan lain?" 

"Tapi aku bahkan tidak tahu apa yang harus kupikirkan." 

Mengundurkan diri untuk ditertawakan, saya mengungkapkan sisi lemah diri saya. Tapi 
Alice saat ini bersandar ke pegangan tangga, menatapku dengan ekspresi ramah dan 
pengertian di wajahnya. Mengapa gadis ini suka mengolok-olok saya pada saat yang tidak 
terduga untuk menyakiti saya? 

"...... Menurutmu mengapa Kusakabe Masaya ingin Meo menyembunyikan dua ratus juta 
yen itu?" 

Suara lembut Alice terdengar, tapi aku tidak mengerti arti dari pertanyaan yang baru saja 
dia tanyakan saat ini. 
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"Kamu bertanya padaku kenapa......" Aku dengan panik mengingat kembali pertanyaan yang 
baru saja Alice tanyakan dan mencari jawabannya. "Karena dia menyadari dia jatuh ke 
dalam perangkap, dan kemudian ...... agar orang tidak salah paham bahwa dia 
mencemarkannya ......" 

...... Eh? 

Melihatku menekan bibirku, tetap diam, Alice mengangguk. 

"Betul, bukankah itu aneh? Karena hal-hal yang dia lakukan tidak dapat membuktikan 
bahwa dia bukanlah orang yang mencemarkan perusahaan, tetapi justru menekankan 
bahwa dia melakukannya. Jika dia hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri, dia bisa saja 
mengambil dua ratus juta yen dan melarikan diri. Jika dia ingin menyelesaikan tuduhannya, 
dia bisa menyerahkan dua ratus juta yen itu kepada Kishiwada-kai atau menelepon polisi. 
Dia sebenarnya punya banyak pilihan. Di antara mereka, satu-satunya pilihan yang tidak 
bisa dijelaskan adalah untuk menyuruh Meo menyembunyikan dua ratus juta yen, dan 
menyembunyikan dirinya juga." 

Itu memang tidak bisa dijelaskan. 

Apa yang bisa dia dapatkan dari ini? Menyebabkan putrinya sendiri berada dalam bahaya, 
dan akhirnya tertangkap. Seharusnya ada cara yang lebih baik yang bisa dia gunakan. 

"Pertama, 'dia tidak meninggalkan Meo dengan cara apapun untuk menghubunginya'. 
Seperti yang telah kamu katakan, sepertinya dia meninggalkan dua ratus juta yen bersama 
dengan Meo. Mengapa dia melakukan itu? Aku tidak tahu. Dalam hal ini di mana semua 
keraguan telah jelas, satu-satunya hal yang tidak dapat saya mengerti adalah orang 
kuncinya, Kusakabe Masaya. Ini adalah satu-satunya misteri." 

Saya juga tidak mengerti. Sesuatu yang bahkan Alice tidak bisa jelaskan, bagaimana aku 
bisa mengerti? 

"Namun, saya curiga alasannya tidak relevan dengan sifat kasusnya." 

Alice memalingkan wajahnya ke samping, lalu berkata dengan nada kesepian: 

"Sama seperti waktu itu, aku hanya berusaha memuaskan diriku sendiri. Selama ada 
kegelapan yang tersembunyi, aku tidak bisa tidak mengisinya, sungguh takdir yang 
menyedihkan." 

Dan kemudian dia tersenyum padaku, seperti langit berbintang yang kulihat sehari 
sebelumnya. 

"Dan kemudian kebenaran yang tidak dibutuhkan yang telah aku gali-- alasan sebenarnya 
dari tindakan Kusakabe Masaya mungkin sangat menyakiti Meo, seperti saat itu......" 
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Dia terus mengulangi waktu itu, saya benar-benar tidak tahu kapan itu. Jika dia berbicara 
tentang hari ketika kami menyambut fajar di atap hari itu, aku benar-benar ingin 
memberitahunya bahwa tidak apa-apa. 

"...... Itu tidak masalah." Aku tidak bisa menahan emosiku dan kata-kata itu keluar dari 
mulutku. Alice memusatkan matanya yang mengembara ke wajahku. 

"Tidak masalah. Meo kuat...... jauh lebih kuat dariku. Dia tetap percaya pada ayahnya. Tidak 
peduli apa yang orang lain katakan padanya, itu tidak mempengaruhi keyakinannya." 

Alice memegang pegangan tangga dengan erat, diam-diam menatap wajahku selama 
beberapa waktu. Saya hampir kesulitan bernapas. Apakah saya mengatakan sesuatu yang 
salah lagi? 

Setelah itu, desahan keluar dari mulut kecil berwarna peach. 

"Meo mungkin menyadari jawabannya berdasarkan insting." 

...... menjawab? 

"Jawaban atas apa yang Kusakabe Masaya coba lakukan. Secara teori, seratus tahun akan 
diperlukan untuk mencapai tingkat dimana kita dapat membangun sebuah benteng dengan 
jembatan yang menuju ke sana, tetapi sayap keyakinan dapat membawa kita ke sana hanya 
dalam satu malam. Tapi aku detektif NEET, pembawa pesan kematian. Aku tidak tertarik 
pada emosi yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata...... Jadi Meo, kamu bisa 
menyimpan kebenaranmu di hatimu." 

Aku berbalik karena terkejut. Kulit dengan warna ole kopi tersembunyi di celah pintu 
belakang dapur yang terbuka beberapa sentimeter. Mata bulatnya yang besar tampak 
berkedip berulang kali karena terkejut. 

Saat aku menolehkan kepalaku setelah mendengar lagi langkah kaki menuju lantai atas, 
sosok Alice telah menghilang dari sudut. 

Aku menghela napas panjang dan duduk di anak tangga kedua. 

Meo perlahan membuka pintu belakang dapur dan berjalan keluar. Merasakan tatapannya 
yang sangat ketakutan, aku kembali merasa marah karena tingkat kebodohanku. 

Hanya mengatakan hal-hal yang akan membuat Meo merasa tidak nyaman dari kemarin, 
apa yang saya lakukan? Mungkin aku benar-benar idiot besar? 

Padahal orang yang paling kesakitan jelas Meo. 

Khawatir akan keselamatan ayahnya, diburu oleh yakuza sendiri, dan bahkan tidak bisa 
pulang, dia mungkin merasa sangat tidak nyaman. Tapi saat ini, aku masih-- 
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Ah, jadi begitulah keadaannya. Aku akhirnya mengerti, kata-kata yang diucapkan Alice 
kemarin-- 

'Tidak ada yang peduli apakah Anda memiliki resolusi yang kuat atau tidak.' 

'Kamu bisa saja memberi realisasi pada ayam, untuk semua yang aku pedulikan. Apa yang 
harus kita lakukan?' 

Memiliki tekad yang kuat atau tidak hanyalah masalah saya, dan bukan urusan Meo. Tapi 
seluruh otakku penuh dengan diriku sendiri, dan aku bahkan mengatakan hal buruk 
kepada Meo. Apa asisten detektif! Aku hanya seorang anak yang tidak berpikir. 

"Ayah, apakah dia akan...... baik? Mungkin...... kan?" 

Suara Meo sepertinya dia hampir tidak bisa bicara lagi. 

Aku diam-diam berdiri, memegang bahu Meo dan mendorongnya ke dapur. 

"Tidak apa-apa, dia pasti akan baik-baik saja." 

Saya akhirnya mengatakan beberapa kata penghiburan. Meski begitu, aku bahkan tidak 
bisa melakukan hal sesederhana itu kemarin. 

Dan kemudian saya melanjutkan dengan janji kosong. 

"-- Kami pasti akan menyelamatkan ayahmu." 

* 

Min-san menyuruhku untuk tidak pergi ke toko untuk saat ini, jadi aku diusir dari Toko 
Ramen Hanamaru. Meskipun aku khawatir meninggalkan keduanya sendirian di sana, Min-
san berkata: 

"Dengarkan baik-baik, jika sesuatu benar-benar terjadi, aku masih bisa melindungi Meo, 
tapi apa yang akan kulakukan jika aku harus melindungimu juga? Jadi sebaiknya pergilah 
dan pulang." 

Benar-benar perintah langsung untuk mengusir orang. 

Tidak menyisakan satu sentimeter pun ruang untuk saya protes, saya hanya bisa 
meninggalkan Toko Ramen Hanamaru. Begitu sampai di jalan utama, saya langsung 
menelepon Tetsu-senpai. 

'Alice baru saja meneleponku, jadi aku datang ke Hanamaru. Blast, kupikir aku harus tetap 
menjaga tempat itu untuk saat ini.' 
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Merasa seolah dia mengatakan 'Karena kamu tidak bisa', aku hanya bisa menjawab dengan 
kikuk dan menutup telepon. Paranoia. Hiro dan Major tidak menjawab telepon, mungkin 
karena mereka sedang sibuk menyiapkan perangkat mata-mata dan mencari informasi dari 
para gadis? Aku tahu aku hanya beban. Mau bagaimana lagi, aku hanya bisa berjalan di 
jalanan sendirian. 

Di stasiun selama liburan musim semi, ada banyak orang yang kelihatannya adalah siswa 
SMA. Menurut Hiro, banyak anak dari pedesaan yang datang ke sini saat ini, menyebabkan 
seluruh kota terlihat berbeda. 

Ngomong-ngomong, aku berjanji pada Meo untuk menyelamatkan ayahnya. 

Saya tidak memiliki informasi apa pun tentang diri saya, tetapi saya tidak akan mengambil 
tindakan hanya ketika orang lain menyuruh saya. Aku akan menelepon Yondaime dulu. Dia 
terus membuka mata sejak beberapa waktu sebelumnya, jadi dia mungkin mendapat 
beberapa informasi baru. 

Tepat pada saat itu, telepon di saku saya mulai bergetar. 

'Kudengar Min-san disergap, apa itu benar!?' 

Suara Hiro terdengar agak gelisah. 

'Narumi, apakah kamu pergi ke toko ramen? Bagaimana dia? Apa yang terjadi? Saya tidak 
bisa menghubungi telepon toko ramen.' 

"E-erm...." Sangat jarang mendengar suara bingung Hiro. "Dia mengatakan bahwa dia 
didorong sedikit, dan hanya sedikit terluka. Tetsu-senpai sudah bergegas ke sana." 

Alasan mengapa tidak ada yang menjawab telepon di kedai ramen, mungkin karena mereka 
sedang mengurus cat kuningnya. Desahan terdengar dari sisi lain telepon. Ada apa dengan 
Hiro? Rasanya...... tidak seperti dia. Tentu saja, akan sulit untuk tenang setelah mengetahui 
bahwa Min-san diganggu oleh yakuza, tapi...... 

'Apakah begitu? Beruntung tidak apa-apa...... Ah-- meskipun aku juga ingin pergi, aku punya 
tempat lain untuk dikunjungi, jadi apa yang harus kulakukan? Apakah Tetsu akan baik-baik 
saja sendirian?' 

Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Meskipun Tetsu-senpai cukup pandai bertarung, 
tapi lawannya adalah yakuza...... 

"Erm......" 

Saya akan mencoba bertanya. 

"Jika ada tempat yang ingin kamu kunjungi, aku bisa pergi untukmu. Min-san memintaku 
untuk tidak pergi ke Toko Ramen Hanamaru, tapi kamu boleh pergi." 
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'Ah-- Hmm......' Hiro mulai ragu, seperti yang diharapkan: 'Aku harus pergi mencari wanita, 
jadi aku harus pergi sendiri. Saya menghargai tawaran Anda, tapi kali ini mungkin ada......' 

"Tidak ada yang bisa saya bantu?" 

Bahkan aku sendiri tahu bahwa suaraku sekarang terasa memalukan. 

'Mnn...... Satu-satunya yang tersisa adalah memeriksa situasi di Hello Corporation. Tapi 
mungkin ada orang dari Tabara-gumi berkeliaran di sana. Kita semua telah dikenali, jadi 
agak berbahaya.' 

"Mereka...... mungkin tidak akan mengenaliku." 

Karena aku gemetaran bersama Meo. 

'Eh? Ahhh, tidak...... Kau benar...... Tapi itu benar-benar terlalu berbahaya.' 

"Aku akan pergi dan melihat-lihat." 

'Narumi, tunggu--!' 

Saya mematikan telepon saya setelah menutup telepon. Aku hanya tidak bisa menunggu di 
sini diam-diam. 

* 

Saya telah menanyakan alamat Hello Corporation kepada Mayor sebelum ini, jadi saya 
menemukannya dengan sangat cepat. Letaknya di sudut kantor kecamatan, sekitar sepuluh 
menit perjalanan dengan sepeda. Sepertinya perusahaan biasa, dan papan nama 
perusahaan digantung di samping gedung. Perusahaan tenaga kerja sementara, Hello 
Corporation berlokasi di gedung yang agak baru, tentu bukan seluruh gedung, melainkan 
hanya lantai tiga yang disewa sebagai kantor mereka. 

Saya melihat sekeliling bangunan komersial sebelum menyeberangi zebra cross. Satu-
satunya orang yang masih ingat mungkin hanya pria jas kulit dan pria kemeja ungu yang 
saya temui di Hello Palace. Saya mengenakan mantel dan kacamata Hiro saat itu, jadi 
mereka mungkin tidak akan mengenali saya kali ini. Dan ada juga pria berkacamata coklat 
tua yang datang ke Hanamaru Ramen Shop bersama pria berjas kulit. Saya bersembunyi di 
balik pintu belakang dapur saat itu, mereka mungkin tidak memperhatikan saya juga. 

Tapi saat lampu lalu lintas berubah menjadi lampu hijau, kaki saya tidak bisa bergerak. 
Min-san yang berlumuran darah muncul di benakku. Meskipun saya benar-benar merasa 
malu tentang ini, saya merasa sangat takut. 

Meskipun saya mengatakan bahwa saya akan memeriksanya di sini, saya bahkan tidak tahu 
harus berbuat apa. Apakah saya idiot? Untuk apa saya datang ke sini? 
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Saya merasa tidak berdaya dengan kebodohan saya sendiri, lalu hanya duduk di pagar di 
samping jalan. Mobil lewat di depan saya, sementara pejalan kaki berjalan mondar-mandir 
di belakang saya. 

Kalau saja aku bisa melihat wajah yang kukenal, aku mungkin bisa mendapatkan beberapa 
informasi. Jadi, saya memutuskan untuk mengamati pintu masuk gedung di sini. 

Setelah duduk sebentar, pikiran saya melayang kembali ke lokasi konstruksi saat fajar. 
Kalau saja saya bisa melakukan sesuatu saat itu, situasinya tidak akan menjadi seperti ini. 
Tapi apa yang bisa saya lakukan saat itu? Haruskah aku tiba-tiba masuk ke gubuk dan 
membicarakan masalah dengan Kusakabe Masaya? 

Memikirkan hal ini sekarang sudah tidak berguna, dan dia bahkan punya pisau dapur juga. 

Pisau dapur, semprotan pengharum ruangan, perlengkapan menjahit, gunting, korek api, 
dua ratus juta yen, Singapura, Thailand, Tabara-gumi, Kishiwada-kai, pencucian uang. 

Saya benar-benar tidak mengerti. Apa yang ingin dilakukan Kusakabe Masaya? Dalam 
kejadian terakhir kali, bahkan orang sebodohku bisa mengetahui setengah dari kebenaran 
yang Alice temukan. 

Saya tiba-tiba melihat seseorang berjalan keluar dari pintu masuk gedung, berjalan menuju 
ke sini setelah melintasi penyeberangan zebra. Meski hanya mengenakan kemeja dan jeans 
musim panas yang sporty, matanya yang ramping benar-benar memberiku kesan. 

"Eh? MingHai?" 

Yi Ling-san memperhatikanku juga. Rasanya agak canggung. 

"Ada apa denganmu? Apa yang kamu lakukan di sini?" 

"Erm...... Uh......" Sungguh, apa yang aku lakukan? "Bisa dibilang aku sedang mengamati 
musuh." 

"Ah ......" Wajah Yi Ling-san jatuh: "Kudengar Kusakabe-san tertangkap, benarkah? Orang-
orang dari Tabara-gumi menyebutkan itu ketika mereka datang untuk minum." 

"...... Itu benar. Apakah mereka menyebutkan di mana dia berada sekarang?" 

"Maaf, aku tidak mendengarkan mereka begitu dekat." 

Saya merasa agak kecewa. Tentu saja hal-hal tidak akan diselesaikan dengan mudah. 

"Yi Ling-san, kenapa kamu ada di sini?" 

"Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku juga salah satu karyawan mereka? Tiba-
tiba dipanggil ke sini, itu bukan pertanda baik bagiku." 
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Ahh, aku hampir lupa. Dia salah satu orang yang ada untuk pencucian uang, seorang 
karyawan atas nama. 

Jika Yi Ling-san tahu tentang ini, apa yang akan dia rasakan tentang itu? Artinya, mereka 
menggunakan uang yang dia kirim ke rumah untuk membuat laporan keuangan palsu, tak 
heran gajinya begitu tinggi. Walaupun demikian-- 

"Ah!" 

Yi Ling-san memperhatikan beberapa orang lain di pintu masuk, dan segera berbalik. Pria 
jangkung berusia sekitar empat puluh tahun yang mengenakan setelan kebiruan. Kulitnya 
keputih-putihan, dan terlihat lumayan. Yi Ling-san mengangguk padanya, dan pria itu 
melambai padanya. 

"...... Siapa dia?" 

"Direktur kami." 

Yi Ling-san menjawab saya dengan tenang, dan saya kembali sadar, dan memusatkan 
perhatian saya pada pria yang agak muda untuk seorang Direktur. Ketika pria itu membuka 
pintu mobil impor hitam yang diparkir di pinggir jalan, saya hampir menangis ketika 
melihat ke dalam mobil dari keliman pintu. 

"Ming Hai, ada apa denganmu? Mulutmu terbuka lebar." 

"Eh? Ah! Bukan apa-apa......" 

Mobil impor itu pergi beberapa saat, dan lampu lalu lintas berubah, sementara mobil lain 
kini berkerumun di jalan. 

Ada pria lain yang duduk di dalam mobil. Bukan Shades? Meskipun dia tidak memakai 
kacamata yang dipakainya hari itu, raut wajahnya yang tajam cukup sulit untuk dilupakan. 

"Pekerjaan yang mudah, dia sudah bisa pulang sekarang. Aku mendengar gadis-gadis dari 
Administrasi Umum mengatakan bahwa dia pulang sekitar tengah hari kemarin juga. 
Mungkin bahkan tidak tinggal di perusahaan selama satu jam?" 

"Kemarin juga......?" 

"Ada apa? Apakah Anda mengenal Direktur kami?" 

"Eh? Ah, tidak, aku tidak mengenalnya. Oh ya, apakah kamu mengenal pria lain di dalam 
mobil?" 

"Mnn--? Aku tidak begitu yakin, mungkin bos yakuza? Sepertinya dia baru saja berbicara 
dengan Direktur tentang sesuatu. Ah, itu benar. Ming Hai, bisakah kamu mendengarkan 
keluhanku? Mereka benar-benar keterlaluan !" 
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Yi Ling-san menyeretku ke Mos Burger di dekatnya. Seperti biasa, meja dipenuhi tumpukan 
burger, hot dog, salad, dan kentang goreng yang seperti bukit-bukit kecil. Hanya melihat itu 
akan membuat orang kehilangan nafsu makan, jadi saya hanya mengambil cincin bawang 
untuk dimakan. 

"Kita mungkin tidak bisa tinggal di Jepang lagi." 

Setelah menghabiskan setengah dari makanannya, Yi Ling-san akhirnya berkata: 

"Aku baru saja diberitahu tentang masalah ini, tapi bukan alasannya. Mengatakan sesuatu 
seperti jangan mengirim uang kembali ke rumah lagi, dan tidak melanjutkan kontrak lagi, 
itu benar-benar menyusahkanku, tiba-tiba memberitahuku semua itu." 

"Ini benar-benar...... buruk." 

"Benar bukan? Tampaknya sebagian besar orang di gedung kami dipanggil ke sini untuk 
diberitahu tentang hal ini. Mereka mendapatkan begitu banyak dari kami para pekerja 
asing juga. Sepertinya perusahaan sedang mencoba untuk mengubah gayanya dan menjadi 
perusahaan pekerja sementara yang lebih legal, jadi mereka mungkin ingin menyingkirkan 
beban seperti kita? Ah-- jika Kusakabe-san masih di sini, dia mungkin akan memikirkan 
sesuatu untuk membantu kita." 

Aku tenggelam dalam pikiran yang dalam. Apakah ini terkait dengan kasing? Jika Kusakabe 
Masaya masih disini-- artinya, apakah karena Kusakabe Masaya sudah tidak disini lagi? 
Tapi kenapa begitu? Bukankah para wanita di Hello Palace hanya bersiap untuk pencucian 
uang? 

"Dan mereka bahkan tidak membiarkan kita bekerja di toko lain. Bukankah ini 
kebebasanku sendiri? Tapi jujur saja, perusahaan menangani masalah visa kita, jadi kita 
mungkin harus pulang. Ah-- Sangat marah!" 

Yi Ling-san kemudian memasukkan hot dog saus Meksiko ke dalam mulutnya. 

"Tampaknya yakuza baru saja datang untuk membicarakan masalah ini, itulah yang 
dikatakan orang-orang Administrasi Umum kepadaku." 

Tanpa sadar aku berdiri, tapi lututku membentur sisi meja. Yi Ling-san buru-buru 
memegang es kopi yang hampir terguling. 

"Ada apa, apa yang terjadi?" 

"Tidak, tidak apa-apa." Ini memang terkait dengan kasus tersebut. "Erm...... Apa yang 
mereka bicarakan?" 

"Aku tidak terlalu yakin karena aku mendengar ini dari orang lain, tapi mereka 
menyebutkan sesuatu tentang memeriksa inti atau semacamnya. Aku ingin tahu apa 
artinya. Mungkin mereka mengira kita bersekongkol dengan Kusakabe-san? Atau mungkin 
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mereka mengira kita akan panggil polisi? Tapi mereka tidak perlu mengusirku dari Jepang 
seperti ini!" 

Memeriksa intinya? 

"Ah......" 

Sambil menatap permukaan jus jeruk, saya perlahan duduk. 

Saya merasa bahwa-- saya mengerti. 

Alice mengatakan ini sebelumnya, pencucian uang melalui Hello Palace tidak efisien, 
ditambah lagi, perusahaan menggelapkan uang yakuza. Karena uang tersebut diperoleh 
dari sumber yang tidak sah, perusahaan harus mencuci uang tersebut untuk membayar 
hutang mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Tentu saja, mereka menggunakan Hello 
Palace untuk ini. Cara yang sudah tidak efisien itu tidak lagi digunakan untuk Kishiwada-
kai, melainkan untuk keuntungan perusahaan sendiri; dan Kusakabe Masaya yang bertugas 
mengoordinasikan rencana tidak ada di sini-- pencucian uang tentu saja akan terhenti, 
tidak dapat digunakan. Setidaknya akan terlihat seperti ini dari sudut pandang Kishiwada-
kai. 

Jadi apa yang akan terjadi selanjutnya? 

Bagi orang-orang ini, penyewa Hello Palace seperti filter kapas yang penuh dengan kotoran 
setelah disaring (meskipun ini bukan cara yang tepat untuk mengatakannya). Jika 
pemerintah mengendus masalah ini dan melakukan penyelidikan, itu akan merepotkan. 
Dan hal-hal mungkin terjadi seperti yang dikatakan Yi Ling-san, beberapa orang mungkin 
ditangkap karena insiden Kusakabe Masaya. 

Jadi, hal-hal yang tidak memiliki nilai apapun akan dibuang begitu saja. 

Yang sialnya (beruntung bagi orang-orang itu), penyewa Hello Palace semuanya orang 
asing. 

Jika saja mereka memecat semuanya dan mengirim mereka kembali ke negara asalnya, 
investigasi tidak akan dapat dilanjutkan. 

Hampir semua ini hanya asumsi saya, tetapi jika itu benar, semuanya benar-benar buruk. 
Meminum seteguk jus jeruk, rasanya pahit yang tidak wajar. 

"...... Hai. Oi, Ming Hai!" 

Saya ditarik kembali ke kenyataan dari pikiran saya oleh suara Yi Ling-san. 

"Eh? Ah, ada apa?" 

"Ming Hai, berapa umurmu sekarang?" 
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"...... Aku enam belas tahun ini." Kenapa dia tiba-tiba menanyakan umurku? 

"Dua tahun lagi. Aku tidak bisa menunggu dua tahun lagi, dan kamu perlu izin orang tuamu. 
Aku tidak bisa mendapatkan visa seperti ini, dan kita harus hidup bersama. Kupikir Ming 
Hai juga akan baik-baik saja.. ...." 

Eh, tunggu? Apa yang dia katakan? 

"Ahh-seharusnya aku punya pacar dari awal." 

* 

Saya berpisah dengan Yi Ling-san setelah keluar dari Mos Burger. Sungguh, mana yang 
benar? Mungkin semuanya adalah lelucon, bukan? Aku menggelengkan kepalaku untuk 
menghilangkan senyum penuh perhitungan Yi Ling-san dari pikiranku, dan berjalan sambil 
memikirkan tentang perubahan di sekitar Hello Corporation. 

Kita sekarang harus berkonsentrasi untuk memahami keadaan di sekitar masalah tersebut. 

Namun ketika melewati perempatan kantor distrik dan sampai di depan Restoran Tobu, 
pikiranku mulai terhenti, dan langkah kakiku melambat. 

Saya masuk ke minimarket, mendorong seorang pekerja kantoran yang sedang istirahat 
makan siang dan membeli sekaleng kopi, lalu berjalan ke telepon umum di depan toko 
untuk duduk dan istirahat. 

Mengambil telepon saya dan membuka penutupnya, tetapi kemudian segera menutupnya 
lagi. 

Memikirkan soal Direktur muda memanggil Mikawa membicarakan hal-hal dengan yakuza, 
Tabara-gumi, dan masalah penyewa Hello Palace yang dipecat dan ditendang kembali ke 
negara mereka sendiri. 

Ini mungkin tidak terkait dengan kasus ini, dan mungkin juga tidak terkait langsung dengan 
Kusakabe Masaya. 

Ngomong-ngomong, aku hanya perlu mengirim informasi itu ke Alice. Saya harus 
mengabaikan jika itu adalah informasi yang berarti, karena dia jauh lebih pintar dari saya. 

Tetapi-- 

Jangan melakukan pamer yang tidak berarti. Setelah mengatakan itu pada diriku sekitar 
lima belas kali ke atas, jari-jariku masih tidak bisa bergerak. Aku tidak benar-benar merasa 
ingin menelepon Alice apapun yang terjadi, tapi aku mungkin akan mendapat ceramah lagi 
darinya jika aku memberitahunya nanti, sesuatu seperti 'Kelambatanmu benar-benar luar 
biasa, menurutku bahkan kecepatan rotasi Venus akan lebih cepat dari Anda 'atau sesuatu 
seperti itu. Walaupun demikian...... 
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Saya akhirnya mengerti bahwa Alice tahu bahwa saya akan mengambil tindakan sendiri 
sejak awal, jadi saya tidak berani meneleponnya. Selain itu, hari-hari ketika dia 
memperlakukanku sebagai idiot akan lebih baik. 

Kaleng kosong di samping kakiku bertambah dua dan tiga. Penjaga toko menatapku dengan 
aneh, yang hanya membeli satu kaleng kopi setiap kali. 

Ketika saya hendak membuka kaleng keempat saya, ponsel saya tiba-tiba membunyikan 
nada dering 'Colorado Bulldog', mengejutkan saya untuk membuang kaleng itu secara tidak 
sengaja. 

'Narumi, kamu dimana sekarang?' 

Suara Alice terdengar sangat tergesa-gesa. 

"Di restoran umum, di samping Restoran Tobu. Ada apa?" 

'Meo pergi!' 

Aku langsung berdiri, dan membenturkan kepalaku ke telepon umum. 

"......!" 

'Suara apa itu?' 

"Tidak ada...... Kapan itu terjadi?" 

'Sekitar tiga puluh menit sebelum ini, saya hanya memperhatikan ketika saya memeriksa 
kamera pengintai tadi. Aku hanya memantau tindakan bawahan Tabara-gumi, betapa 
salahnya itu.' 

Rasa kopi di mulutku menjadi pahit seperti kayu hangus. 

'Tasnya juga hilang. Dapatkah Anda memikirkan tempat mana pun yang mungkin pernah 
Meo kunjungi?' 

"...... Bagaimana dengan rumahnya?" 

"Aku meminta Hiro untuk pergi." 

Tempat yang mungkin dikunjungi Meo. Meo...... pergi. Mengapa? Tidak diragukan lagi, itu 
untuk bertemu ayahnya. Atau dia akan menyusahkan Min-san jika terus tinggal di sana. 

"Apakah dia mengatakan sesuatu kepada Min-san?" 

'Dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri ketika Guru berada di toko ramen, 
apakah Anda harus bertanya? Guru akan menghentikannya jika dia mengetahuinya sejak 
awal.' 
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Pergi tanpa berkata apa-apa. Aku merasakan zat hitam dan dingin merayap naik dari 
bawah kakiku, menelan tenggorokanku saat itu juga. Saya tidak bisa terus berdiri, 
memegang telepon umum dengan erat. Mengapa? Mengapa mereka sama, pergi tanpa 
berkata apa-apa? Berpikir bahwa mereka bersimpati kepada kita tetapi menghilang tanpa 
sepatah kata pun, tidakkah mereka tahu seberapa besar kerugian yang mereka lakukan 
terhadap kita? Apa mereka idiot!? Apa apaan! Kemarahanku yang tidak bisa dilampiaskan 
membuat tanganku yang memegang ponsel bergetar. 

'......mi, Narumi! Ada apa denganmu!? Bisakah kamu mendengarku!?' 

Mendengar Alice berteriak di samping telingaku, aku tersadar: 

"...... Aku baik-baik saja. Aku akan pergi mencarinya." 

Tapi bagaimana saya bisa menemukannya? 

Aku menatap langit yang gelap, lalu mengalihkan perhatianku ke jalanan yang sibuk. 
Mencari seorang gadis muda di tengah keramaian kota ini, sesulit memisahkan air mata 
dan air hujan yang mengalir ke laut; dan Meo juga tidak punya telepon. 

Tiba-tiba aku memikirkan sesuatu saat ini, lalu berbalik untuk melihat telepon umum di 
belakangku. 

"Alice, apakah kamu sudah memeriksa log telepon Kusakabe Masaya?" 

Mungkin saya terlalu fokus, tetapi suara saya sangat keras sehingga pasangan yang 
memasuki toko serba ada itu terkejut dan menatap saya. 

'Aku hampir memeriksa semuanya --- Ah, begitu!' 

Suara api yang cepat dari seseorang yang menekan keyboard datang dari sisi lain telepon. 
Alice menyadari apa yang kupikirkan hanya dalam sekejap. Meo memilih meninggalkan 
Toko Ramen Hanamaru karena tidak ingin merepotkan Min-san. Untuk mencapai 
tujuannya, apa yang akan dia lakukan? Dia tidak bisa membiarkan orang melihatnya pergi, 
dan tidak bisa diketahui oleh yakuza yang memantau toko, jadi dia harus meninggalkan 
Toko Ramen Hanamaru secara diam-diam. Setelah dia berhasil, dia harus memberi tahu 
orang-orang di Tabara-gumi bahwa dia tidak lagi berada di toko ramen. Satu-satunya cara 
agar Meo dapat menghubungi orang-orang ini adalah-- 

'Berhenti bicara, Narumi! Dia ada di Lowson Supermarket di seberang Quattro Restaurant, 
mengerti?' 

Aku mulai berlari bahkan sebelum Alice selesai berbicara. Melewati perempatan pejalan 
kaki, saya memasuki gang sempit di samping Parco Supermarket. 

"Berapa lama panggilan terakhir?" 
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'Sekitar sepuluh menit sebelumnya. Tunggu, Narumi, jangan ke sana. Bagaimana jika Anda 
bertemu orang-orang dari Tabara-gumi?' 

"Apa gunanya mengatakan hal seperti ini, apakah ada orang lain yang bisa membantu!?" 

'Itu cukup dekat dengan kantor Hirasaka-gumi--' 

Aku menutup telepon dan memasukkan ponselku ke dalam saku. Sepuluh menit 
sebelumnya. Mungkin dia meninggalkan tempat itu jauh sebelum ini? Apakah aku masih 
bisa menemukannya? 

Melihat gadis berkulit gelap dengan tas Boston di tangannya berdiri di bawah papan nama 
Lawson Supermarket, aku hampir meneriakkan nama Meo dari seberang jalan dengan 
semangat. Setelah menyadari bahwa dia sepertinya sedang menunggu seseorang di telepon 
umum, saya segera menelan kata-kata yang hendak saya teriakkan kembali ke perut saya. 

Aku melewati jalan dan mendekati Meo, hanya untuk melihatnya tampak sangat terkejut, 
melebarkan matanya sambil memeluk erat tasnya di depan dadanya. 

"Tuan Asisten, mengapa Anda ada di sini?" 

Saya menopang kedua tangan saya di lutut dengan punggung tertekuk, mencoba mengatur 
pernapasan saya sendiri. Ketika saya berlari tiba-tiba, kepala saya terasa sakit karena 
kekurangan oksigen. 

"...... Meo, ayo kembali." 

Meo menggelengkan kepalanya dengan keras dengan kepangannya yang bergoyang. 

"Tidak, silakan pergi, Tuan Asisten." 

"Kamu menghubungi yakuza, kan?" 

Melihat Meo menggigit bibirnya tanpa menjawab, detak jantungku yang gelisah melambat 
tak berdaya. Meo berencana untuk menyerahkan dirinya dan dua ratus juta yen kepada 
Tabara-gumi. Apakah otaknya baik-baik saja? Apakah dia tidak tahu apa yang akan terjadi 
jika dia melakukan itu? 

"Kamu akan tahu jika kamu hanya memikirkannya, bagaimana mereka bisa membiarkan 
kamu dan ayahmu yang tahu semua tentang ini pergi? Apa yang kamu pikirkan!? Idiot!" 

"Ta-Tapi......!" 

"Omong-omong--" 
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Ketika saya hendak mengulurkan tangan untuk menarik tali tas, suara pengereman darurat 
terdengar di belakang saya, kemudian ekspresi Meo mengalami perubahan besar: "Tuan 
Asisten, tolong lepaskan!" 

Memalingkan kepalaku, aku melihat pintu belakang sebuah van hitam terbuka, dan dua 
pria sedang berjalan ke sini dari van. Salah satunya adalah pria jas kulit! 

"Lari!" 

"Eh? T-Tunggu sebentar!" 

Aku mengambil tas Boston dari pundak Meo dan membawanya di pundakku, melarikan 
diri sambil memegang erat tangan Meo. Langkah kaki yang tergesa-gesa dan suara mesin 
yang dihidupkan datang dari belakang kami. "Kalian berdua, jangan bergerak!" 
mengabaikan raungan marah di belakang kami, aku menyeret Meo ke lereng di gang 
sempit, melompati tembok pendek, dengan cepat melintasi ruang kosong di depan pintu 
masuk sebuah gedung. 

"Tuan Asisten...... J-Jangan lakukan ini!" 

Diam dan lari saja! Memaksakan suara langkah kaki kedua pria yang mengejar di belakang 
kami, tanganku memegang erat Meo. Tali tas Boston sedikit meluncur ke bawah, dan paru-
paruku terasa sakit. Ngomong-ngomong, kita harus menemukan cara untuk berbaur 
dengan orang banyak, bagaimanapun juga-- 

Mencapai jalan sempit gang belakang setelah bergegas menuruni lereng, klakson keras 
terdengar dari samping, membuatku sangat ketakutan dan berhenti tanpa bisa bergerak. 
Van hitam tadi menghalangi pandangan kami. Kami dikepung! Sudah terlambat ketika aku 
menyadarinya, dan tidak menungguku menoleh, keduanya dari sebelumnya mencapai sisi 
kami. 

"Kalian orang-orang merepotkan......!" 

Pria berjaket kulit itu berkata sambil terengah-engah. Rasa dingin naik dari lubuk hatiku, 
dan rasanya seolah-olah bagian di bawah lututku menghilang. Jadi masih tidak bisa 
ditolong, tidak bisa ditolong...... 

"Tunggu, orang ini tidak terlibat dalam hal ini, jadi......" 

Permohonan Meo diblokir oleh tangan pria itu. Pintu van terbuka: "Kalian berdua, naik 
mobil!" Suara kasar pria lain datang dari dalam van. Saya membayangkan menabrak perut 
pria di sebelah kanan saya, lalu melambaikan tas Boston untuk memukul pria di sebelah 
kiri, akhirnya melarikan diri dengan tergesa-gesa bersama Meo, tetapi sebenarnya, tangan 
saya bahkan tidak bisa bergerak, seolah-olah membeku. Pria di dalam van mengulurkan 
tangannya untuk mencoba merebut tas dari pundakku, sementara aku secara refleks 
mengencangkan peganganku. 
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"Bocah terkutuk, lepaskan ......!" 

Tinju panas meninju perutku. Bahkan tidak merasakan sakit pada awalnya, rasa ingin 
muntah mulai keluar dari tenggorokanku. 

"...... (batuk)...... (hack)!" 

` Yakuza itu mencengkeram diriku yang hampir roboh, memegang bahuku dan meninju 
perutku lagi. Rasanya bagi saya seolah-olah suara patah tulang saya menyebar ke seluruh 
otak saya, dan mulut saya dipenuhi dengan rasa asam. Pandanganku berubah kabur. Apa 
yang Meo teriakkan, aku bertanya-tanya? Saat ditendang oleh dua pria di sampingku di 
perut, aku berpikir tentang Alice, tidak tahu kenapa. Maaf, itu karena aku tidak 
mendengarkanmu, jadi aku mendapatkan perlakuan seperti itu sekarang. Aku terlalu 
pengecut. Sebuah tangan terulur dari mobil di belakangku, mencoba menyeretku masuk. 

Pada saat inilah, terdengar ledakan keras. Seluruh van bergerak ke satu sisi, dan pria yang 
hendak menangkap saya jatuh ke satu sisi. Saya juga terlempar ke jalan. 

Menampilkan ekspresi kesakitan karena rasa sakit di sekujur tubuhku, sebuah mobil biru 
tiba-tiba terpantul di mataku. Entah kapan, sebuah truk menabrak bagian belakang van, 
menyebabkan bempernya berubah bentuk, sementara mesinnya mengeluarkan asap putih. 

"Apa......!?" 

Sementara yakuza masih bingung, pintu truk terbuka dengan cepat, lalu tiga pria berkaos 
hitam melompat turun dari kursi di samping kursi pengemudi dan rak kargo belakang, 
sementara seorang pria berjubah merah tua melihat keluar dari kursi pengemudi. kursi. 

"Anak Klub Berkebun, pergi ke belakang!" Yondaime menunjuk ke rak kargo dengan ibu 
jarinya. 

"-- Sial...... Apa yang kau lakukan......!?" 

Siluet lain bergegas keluar dari van. Dua-- tidak, tiga. Teriakan dan tinju marah bertemu. 
Meski mereka adalah orang-orang dari Hirasaka-gumi yang masih cukup jago bertarung, 
mereka masih agak kewalahan saat menghadapi yakuza sungguhan, dua bawahan tumbang 
di jalan aspal hanya dalam sekejap. 

"Jangan sombong, Nak!" 

Yakuza tanpa ampun menendang pemuda berbaju hitam itu. Dengan mulut penuh darah 
keputusasaan, aku dengan paksa berdiri dan memegang tangan Meo. Sejak yakuza 
mengalihkan perhatian mereka, apakah kita masih memiliki kesempatan untuk melarikan 
diri? 

"Cepat dan bangun!" Saya dicengkeram dari belakang, dan rasanya seolah-olah seseorang 
memasukkan es batu ke dalam perut saya. "Oi, berhenti bermain! Kami berangkat!" 
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Teriakan nyaring bergema, namun para anggota Hirasaka-gumi masih bertarung melawan 
yakuza. 

"-- Turun!" 

Suara menusuk bergema di seluruh jalan. Itu Yondaime. 

Tangannya terulur dari truk melemparkan benda kecil yang tidak dikenal, dan berguling ke 
samping kakiku setelah menggambar busur di langit. Saya melihat pria berkaos hitam 
menutup telinga dan berjongkok. Memikirkan kembali saat itu, saya masih merasa bingung 
sekarang karena saya dapat melakukan tindakan yang sama seperti yang mereka lakukan 
saat itu. Tak perlu dikatakan, saya menemukan tentang identitas sebenarnya dari benda 
kecil berbentuk silinder itu segera. 

Memeluk erat kepala Meo di sampingku dan berjongkok-- aku tidak punya cukup waktu 
untuk menutup telingaku. Benda kecil itu mengeluarkan suara yang memekakkan telinga 
dan cahaya yang menusuk. Pikiranku menjadi kosong...... 

Itu adalah granat kilat yang dibuat khusus oleh Mayor. 

Aku tidak tahu berapa lama aku kehilangan kesadaran. 

Sadar kembali karena suara seseorang dipukuli, Meo yang menangis ada di sampingku, 
sementara pria berbaju hitam ada di sekitar kami. Setelah berayun beberapa lama dengan 
yang lain, saya menyadari bahwa saya berada di rak kargo di bagian belakang truk. 

"Aniki, maaf sudah terlambat." 

Para bawahan meminta maaf kepadaku dengan wajah babak belur. Aku ingin 
menjawabnya, tapi tidak bisa berkata apa-apa karena mulutku yang kering dan bibir yang 
gemetar. Detak jantungku menimbulkan rasa sakit di lukaku. 

* 

Ada rak buku pendek, tempat tidur sederhana, dan meja kecil yang diletakkan di antara 
beberapa kotak kardus di ruang kerja gelap kantor geng, sementara hanya monitor 
komputer yang belum dimatikan yang memancarkan cahaya redup. 

Sinar cahaya putih kehijauan menyinari Meo, yang memeluk erat tas di dadanya, dan 
membuat wajahnya tampak sakit. Saya menemukan rak buku dan duduk, tidak tahu harus 
berkata apa, jadi saya hanya diam menatap program yang berjalan di layar komputer. Saya 
sekarang merasa bahwa Yondaime, yang mengatur kami untuk berbicara sendiri, agak 
terlalu sensitif. Rasa sakit di perutku akibat tendangan dari yakuza hanya terasa seperti 
luka lama yang terkadang menyakitkan bagiku saat ini. 

Saya sama sekali tidak perlu bertanya mengapa dia pergi, karena itu tidak akan membantu 
apa pun. Karena itu tubuh Meo sendiri, hidupnya sendiri. 
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Tetapi-- 

"Tuan Asisten, apakah luka Anda masih baik-baik saja?" 

"Jangan terlalu khawatir tentang itu, itu hanya kecerobohanku sendiri. Salahku sendiri." 

Mengapa saya terdengar sangat tidak sabar setiap kali saya menjawabnya? 

"Apakah kamu masih marah?" 

Meo mendongak sedikit sambil berkata. Aku menghela nafas: 

"Kenapa kamu pergi?" 

Dan pada akhirnya, dia tetap memberikan jawaban yang sudah jelas bagi kami. 

"...... Karena...... jika aku tidak pergi, ayahku akan dibunuh." 

Sniff bercampur di antara kata-katanya. 

"Dia mungkin terbunuh meskipun kamu pergi, dan kamu mungkin akan disiksa juga. Kamu 
seharusnya lebih berhati-hati." 

Aku selesai mengatakan itu sambil menekan emosiku dengan susah payah, nada suaraku 
sedatar tanah liat. 

"Tapi itu akan baik-baik saja setelah kita kembali ......" 

"Mereka yakuza." 

Aku menyela Meo, sementara dia membenamkan wajahnya ke dalam tas. 

"...... Aku ingin melihat ayah. Aku tidak suka ini, ayah berada di tempat dimana aku tidak 
ada disana...... Hal-hal ini, hal-hal ini......" 

Kata-katanya segera digantikan oleh suara tangisan, tapi aku menjawab tanpa ampun: 

"Tapi kamu tidak perlu pergi. Apa kamu tahu betapa khawatirnya Min-san!?" 

"Tapi ......" Meo mengangkat matanya yang bengkak karena air mata: "Jika aku mengatakan 
bahwa aku ingin pergi, kalian pasti akan menghentikanku." 

"Ya, tentu saja!" 

Saya marah tanpa sadar. Bahu Meo meringkuk ketakutan. Sebenarnya, akulah yang paling 
terkejut, aku tidak berpikir bahwa aku akan menjadi sangat marah. Mengalihkan 
perhatianku ke lantai berdebu, aku mengatur pernapasanku sendiri. 
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Padahal aku jelas salah satu orang yang memaksa Meo terpojok. 

Menjadi marah tidak akan membantu dengan hal-hal, saya mungkin memiliki hal-hal lain 
yang harus saya katakan padanya. Bagaimana saya harus memulai? Lupakan saja, tidak 
masalah bahkan jika dia tidak mengerti. Ngomong-ngomong, aku akan merasa ingin 
meneriaki seseorang jika aku tidak mengungkapkan perasaanku yang menumpuk di dalam 
diriku dengan kata-kata. 

Mengekspresikan dengan kata-kata. 

Di mana saya harus memulai? 

Setelah berpikir cukup lama, akhirnya aku membuka mulut. Tapi rasanya aku tidak 
mengatakan itu pada Meo, tapi pada diriku sendiri. 

"Apakah aku sudah memberitahumu tentang Ayaka?" 

Meo menatap wajahku sambil menjawab: "Hanya namanya." 

Aku tidak tahan dengan tatapan polos Meo, jadi aku menatap layar komputer sambil 
berkata. 

"Kami teman sekelas...... dan dia temanku." 

Apakah kata 'teman' benar? Aku berhenti sejenak, memikirkannya. 

"Aku murid pindahan, dan tidak punya banyak teman. Ayaka mengundangku untuk 
bergabung dengan Klub Berkebun, dan orang yang membawaku ke Toko Ramen Hanamaru 
juga dia. Itu sebabnya, karena Ayaka aku bisa bertemu Meo ." 

Itu seharusnya-- keajaiban yang berkelanjutan. 

"...... Lalu dimana dia sekarang?" 

"Berbaring di ranjang rumah sakit." 

Kesunyian. 

Suara datang dari CPU. 

"Dia melompat dari atap sekolah kita. Meskipun dia tidak mati, dia tidak akan bisa bangun 
lagi." 

Sampai saat ini, saya mulai menatap wajah Meo. Bibirnya yang tertutup rapat, matanya 
yang penuh perhatian. 
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"Alice pernah memberitahuku alasan Ayaka melompat dari gedung, tapi aku tidak tahu 
apakah itu benar, dan hal ini sudah tidak ada artinya lagi. bagaimana keadaanku setelah 
itu?" 

Meo diam-diam menggelengkan kepalanya. 

"Saya menjadi benar-benar tidak berdaya, tidak ada yang bisa membantu saya. Saya tidak 
bisa membenci siapa pun, tidak bisa marah pada siapa pun, hanya saja ada lubang besar di 
hati saya, hanya rasa dingin di hati saya yang bertambah. Itu sangat menyakitkan. " 

Meo mengangguk. Sinar putih terpantul di wajahnya, wajahnya memantulkan cahaya 
lemah dari layar komputer. 

"Itu mungkin lebih mudah bagi orang untuk pergi tanpa memberi tahu yang lain. Membuat 
kesimpulan sendiri, hanya setuju dengan kesimpulanmu sendiri. Tapi setelah kita 
berteman, bukankah kita harus menyisakan ruang di hati kita untuk teman kita? Setelah 
membereskan semua masalahnya, masih banyak ruang tersisa. Jadi jangan pergi tanpa 
mengucapkan sepatah kata pun. Jika tidak ada orang di ruang yang tersisa, apa yang harus 
kita lakukan? Jika hasilnya seperti ini, lebih baik kita tidak melakukannya memenuhi." 

Di tengah kata-kata saya, saya bahkan tidak tahu lagi dengan siapa saya berbicara. 
Kegelapan di ruang belajar, Ayaka di ingatanku, atau bahkan diriku sendiri, mendengarkan 
kata-kataku sendiri, semuanya tidak merespon. 

Orang yang merespons malah Meo. 

"...... Maaf." 

Tidak ada yang lebih sederhana dari kata ini. Setelah mendengar ini, simpul di hatiku 
mengendur. Jika kami bisa mengungkapkan kata-kata sederhana ini, Ayaka dan aku 
mungkin menjalani kehidupan yang lebih baik saat ini. 

"Tapi kamu mengatakan bahwa lebih baik tidak bertemu, itu mungkin bohong." 

Aku tersenyum kecut sebagai tanggapan. Itu mungkin senyum yang oke, kan? Lingkungan 
terlalu gelap, saya tidak bisa membedakan apakah Meo menangis atau tertawa. 

"Tapi karena kamu menyerahkan kasus ini kepada detektif, kamu harus percaya padanya 
sampai detik terakhir. Kami mungkin hanya menunda-nunda sekarang, tapi kami tidak 
akan menyerahkan Meo ke yakuza apapun yang terjadi, dan kami pasti akan 
menyelamatkanmu." ayah." 

"Ya......" Dan aku yakin dia menangis kali ini. 

"Tentu saja, memilih untuk pergi adalah keputusanmu sendiri, kami tidak berhak 
memaksamu untuk tetap tinggal. Tapi jika kamu benar-benar ingin pergi, ingatlah untuk 
memberitahuku dulu." 
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Kemudian-- 

"Dan kemudian kamu akan menghentikanku, kan?" Ada air mata di mata Meo. 

Orang yang merasa lega mungkin bukan Meo, tapi diriku sendiri. 

Aku menghela napas panjang dan berdiri. 

Namun, Meo menghentikanku, yang akan keluar dari ruang kerja. 

"Apa itu?" 

"...... Bagaimana kamu tahu di mana aku begitu cepat?" 

Awalnya aku ingin mengatakan sesuatu untuk menghiburnya, tapi aku benar-benar tidak 
bisa memikirkan apapun. 

"Pikiran Meo sangat mudah ditebak." 

Meo menunjukkan senyum malu-malu padaku, berdiri dan berjalan ke sampingku, lalu 
memegang tangan kiriku dan mengangkatnya. Jantungku berdebar sesaat, tulang 
punggungku menyentuh pintu kamar. 

"Apa itu?" 
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Meo menulis beberapa kata di telapak tanganku, bentuk rumit yang terbuat dari kotak dan 
lingkaran. Saya menyadari bahwa itu mungkin orang Thailand. 

"Charune." 

"Apa?" 

"Itu nama asliku, hanya ayahku yang tahu tentang itu." 

Meo menutup tangan kiriku, lalu memegang erat tanganku dengan kedua tangannya. 
Tangannya jauh lebih hangat daripada tanganku. 

"Agar Meo tidak tertangkap oleh setan, tolong ingat namaku, oke?" 

Ditatap oleh mata yang basah karena air mata tadi, aku hanya bisa merasakan aliran panas 
di wajahku. Aku mengalihkan pandanganku, dan mengangguk. 

Memukul sesuatu saat aku membuka pintu ruang kerja, aku mendengar seseorang berkata 
'Aduh!'. 

"...... Apa yang sedang kalian lakukan?" 

Sekitar empat antek berbaju hitam terjepit di luar pintu, menguping. Saat aku hendak 
berjalan ke kantor, mereka semua menunjukkan senyum malu dan mundur beberapa 
langkah. 

"Yah, itu karena aniki sedang berduaan dengan gadis lain." 

"Benar. Jika terjadi sesuatu, kita harus melapor ke ane-san." 

Hah? 

"Kami mendengar bahwa kamu telah mencapai keadaan ketika kamu tidur bersama di 
ranjang yang sama." 

"Kakak Kedua Hiro mengatakan bahwa aniki memiliki potensi, jadi berbahaya seperti ini." 

Apa yang dibicarakan orang-orang ini!? 

"Erm...... Hubunganku dengan Alice tidak seperti yang kau bayangkan." 

"Apa yang terjadi?" 

Tidak dapat keluar dari ruang kerja, Meo bertanya di belakangku, sementara aku menoleh 
dan melambaikan tangan, memberitahunya bahwa tidak apa-apa. 

"Apa yang sedang kalian lakukan?" 
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Pintu baja terbuka, dan Yondaime masuk bersama Pole dan Rocky. Saya akhirnya bisa 
santai. "Aku masih punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Yondaime, jadi tunggu saja di 
dalam sebentar." Saya mendorong Meo kembali ke ruang kerja dan menutup pintu setelah 
mengatakan itu. 

"Anak Klub Berkebun, selesai berbicara dengannya?" 

"Selesai." 

Yondaime duduk di sofa di seberang. Sekitar sepuluh anggota Hirasaka-gumi mengelilingi 
kami, dan itu membuatku merasa seperti berada di sumur yang dalam dan gelap. 

"Aku sudah menghubungi Hiro, dia akan segera menjemput kalian." 

"Tentang ini,..... Mnn...... aku punya permintaan." 

Setelah aku mengatakan itu, tatapan Yondaime menajam. 

"Tidak mungkin bagiku untuk menyembunyikan gadis itu untukmu." 

Whoa...... aku langsung ditolak. Apakah saya benar-benar orang yang mudah dibaca? Saya 
merasa bahwa saya hidup seperti buku terbuka, rasanya sangat menyedihkan. Tapi kali ini 
saya terus memohon: 

"Tidak bisakah kamu melakukannya?" 

"Jadi, apa hubungan kita dengan wanita itu? Itu karena Alice baru saja memintaku untuk 
menyelamatkanmu karena aku membiarkan gadis itu ikut. Orang yang menyusahkan 
seharusnya enyahlah!" 

Cara bicaranya benar-benar tanpa ampun. 

"Tapi kamu bilang kamu berutang satu padaku ......" 

"Apakah kamu pikir aku harus melakukan sesuatu untukmu karena aku berhutang 
padamu? Apakah kamu idiot? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya, satu-
satunya orang yang akan aku bantu adalah orang-orangku dan teman-teman mereka. Aku 
mungkin akan membantumu jika kamu dalam masalah, tapi aku tidak peduli dengan 
wanita itu. Aku tidak memiliki kewajiban untuk bertengkar dengan Tabara-gumi hanya 
untuk menyelamatkannya." 

Saya benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Karena Yondaime adalah seorang 
yakuza, dia memiliki batasan yang jelas antara prinsip moral dan bangsanya sendiri. 

Aku mulai berpikir dengan kepalan tanganku menopang dahiku. Aku hanya perlu 
membicarakan semuanya, jadi aku harus memikirkan alasan yang masuk akal. 
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Melihat kami dalam diam, orang-orang berkaos hitam di sekitar kami mulai gelisah. Tapi 
karena mereka tahu bahwa hasil akhir dari berbicara terlalu banyak adalah dipukuli oleh 
Yondaime, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Orang-orang ini terkait dalam nama 
di dunia mereka, jadi sebagai pemimpin, kata-kata Yondaime sangat kuat. 

...... Ah, itu benar. 

Meneliti semua alasan yang bisa kupikirkan. Apakah alasan ini baik-baik saja? Aku 
mungkin akan dipukuli, tapi karena mereka sebenarnya bukan yakuza, aku bisa berpura-
pura bahwa kami sedang bermain keluarga. 

Aku menyilangkan tangan di depan dada, memikirkan dengan hati-hati kata-kata yang akan 
diucapkan. 

"Erm...... Apa tidak apa-apa jika itu berhubungan denganku?" 

"Berbicara." 

"Tolong lakukan itu...... ada apa lagi......? Menjalani upacara sake denganku." 

Alis Yondaime berkedut, sementara antek-antek di sekitarku mulai membuat keributan. 

"Aniki akhirnya ......" 

"Itu bagus." 

"Sou-san, kami mohon padamu juga--" 

"Berhenti bercanda!" Yondaime meraung, dan keributan itu segera berhenti. "Aku 
mengatakan ini sebelumnya, aku tidak akan membiarkan siswa sekolah menengah 
bergabung dengan kita!" 

"Aku tidak ingin bergabung dengan gengmu." Saya segera menjawab: "Bukannya saya ingin 
bergabung dengan geng, tetapi menjadi saudara angkat. Silakan lakukan!" 

Ekspresi kaget tiba-tiba muncul di wajah Yondaime, lalu dia mulai menggertakkan giginya. 

"Kalau begitu kita tidak akan berutang satu sama lain......apa tidak apa-apa?" 

Aku melanjutkan pengejaran. Tapi saya jelas bisa melihat bahwa tingkat kemarahan 
Yondaime meningkat, saya merasa agak takut bahwa saya berbicara terlalu banyak. 

"Jadi begitu, menjadi saudara angkat." 

"Kalau begitu kami tidak bisa memanggilmu aniki, tapi Kakak Kedua(?)." 

"Sangat mudah untuk mengacaukannya dengan Kakak Kedua Hiro, aniki, jadi bisakah kami 
terus memanggilmu aniki?" 
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Persahabatan antara saudara angkat. Sama seperti ini, Yondaime dan aku akan menjadi 
'kerabat'. Menyelamatkan temanku-- alasan untuk menyelamatkan Meo lahir. 

Saat anggota Hirasaka-gumi menari kegirangan karena ini, Yondaime berdiri, dan 
semuanya langsung terdiam. Tatapan tajam serigala menatapku dengan marah, 
membuatku tidak bisa bernapas. 

Meski begitu, Yondaime berkata dengan nada malu: 

"Melalui upacara sake denganmu akan membuat kita seimbang, kau akan berutang padaku 
saat aku melindungi gadis itu untukmu, mengerti?" 

Tidak bisa menyembunyikan kegembiraanku, aku mengangguk. Memikirkan kembali 
dengan tenang, bukankah lebih menakutkan berutang pada Yondaime? Tapi saya tidak 
terlalu memikirkannya saat itu. Kaus hitam itu bersorak. 

"Itu bagus!" 

"Ayo pergi merayakan!" 

"Diam. Besok pagi, cepat dan bersiaplah!" Yondaime meraung. 

"Dipahami!" 

"Aku akan segera mengasah aura jantanku!" 

Setelah itu Yondaime meminta antek-antek untuk melakukan beberapa hal, lalu mereka 
bergegas keluar dari kantor. Bagi saya, saya bersandar di sofa, menatap telapak tangan 
saya. Segalanya tidak bisa diputar kembali lagi, rasanya begitu saja. 

"Anak Klub Berkebun, apakah kamu punya nomor telepon Kusakabe?" 

Saat semua orang meninggalkan kantor, Yondaime duduk di sofa dan bertanya. 

"Eh......? Ah, benar." 

Aku membuka kontak di ponselku dan memberikannya kepada Yondaime, sementara 
Yondaime segera menghubungi nomor tersebut menggunakan telepon yang ada di kantor. 

...... Eh? Itu tidak benar, tunggu, apa yang dia coba lakukan!? 

"-- Saya Hinamura dari Hirasaka-gumi. Beri tahu seseorang yang bertanggung jawab untuk 
mengangkat telepon." 

Saya tidak tahu apakah telepon berhasil, tetapi Yondaime berkata dengan suara yang 
dalam: 
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"Diam, siapa kamu? Apakah kamu dari Tabara-gumi? Benar, saya Hinamura Soichiro. Kamu 
mendengar tentang masalah van, kan? Itu lebih baik, Kusakabe mungkin masih hidup, kan? 
Apa? Dari Tentu saja ini untuk ikatan persahabatan kita. Bukan urusanmu! Wanita dan 
uangnya ada padaku. Dengarkan baik-baik, cari Hirasaka-gumi langsung jika ada masalah. 
Coba lakukan apapun ke toko ramen lagi, dan aku' akan memusnahkanmu!" 

Yondaime menutup telepon dan meletakkannya kembali di atas meja. 

Dia memelototiku dengan mata ganas, lalu berkata: 

"Apakah kamu yakin bisa menang?" 

Aku menatap telepon diam di atas meja, lalu menggelengkan kepala. 

"Kaulah yang menaikkan taruhannya, jadi pikirkan sesuatu sendiri." 

Itu adalah kata-kata yang sama yang dikatakan Min-san kepada Meo. 

Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Hanya pada saat dibutuhkan ketika saya 
memikirkan solusi, belum lagi masalah besok. Tapi aku hanya bisa mengangguk dalam 
diam saat ini. Orang yang menyebabkan kita tidak bisa kembali bukan lagi Meo, tapi diriku 
sendiri. 
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Volume 2 Chapter 5 

Bab 5 
Hanya sampai hari Yondaime dan saya menjadi saudara angkat, saya menemukan bahwa 
tidak hanya lantai tiga, tetapi lantai dua juga disewa oleh geng. Partisi di lantai dua dipecah 
menjadi aula sekitar dua puluh tatami, lantainya dilapisi papan kayu, dan ada altar di 
ruangan itu. Itu terlihat seperti dojo kendo. 

Tujuh pagi pada hari Kamis, ada banyak orang berkumpul di tempat yang agak dingin itu. 
Mengikuti Yondaime ke aula, saya merasa sangat terkejut. Jadi ada dua puluh...... tidak, 
bahkan mungkin lebih dari dua puluh di geng? Apakah mereka semua berkumpul di sini? 

Hampir semuanya memakai seragam, kaos hitam, tapi hanya Rocky dan Pole yang memakai 
kostum aneh. Bantalan bahu besar yang dipotong dari karton digantung di tubuh bagian 
atas mereka, seperti potongan orang yang digunakan untuk iklan, dan juga celana baggy 
untuk siswa. 

"Oi, untuk apa kamu memakai itu? Apakah itu lelucon!?" 

Yondaime menatap marah pada keduanya. 

"Ini haori untuk kimono." 

"Karena hari ini adalah hari yang layak untuk dirayakan, sayang sekali kami tidak memiliki 
pakaian prajurit tradisional untuk dikenakan, jadi kami membuatnya kemarin." 

Apakah orang-orang ini idiot......? Seperti yang diharapkan, Yondaime merobek potongan 
karton dari pakaian prajurit tradisional. 

"Ahhh, ini sangat kejam, aku juga begadang semalaman untuk melakukan itu...." 

"Bodoh! Tamu kita akan datang, apa kau ingin mempermalukan kami!?" 

Yondaime meraung, lalu Pole dan Rocky meringis. Tamu? 

Pada saat ini, pintu baja dibuka, dan angin luar bertiup ke tempat upacara yang sama sekali 
tidak memiliki rasa gugup. 

"Wow, ini sangat besar di sini!" Orang pertama yang masuk, Meo, berteriak kegirangan. 

"Sudah cukup lama sejak aku berada di sini." Berikutnya adalah Tetsu-senpai, yang tiba-
tiba mengenakan blazer. Apakah akan turun salju nanti? 
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"Kurasa terakhir kali aku di sini mungkin saat Hirasaka-gumi didirikan?" Saya tidak yakin 
apakah Mayor salah paham, tetapi dia mengenakan pakaian militer angkatan laut Jepang 
dengan ban lengan. Ada apa dengan dia? Apakah dia di sini untuk memerankan drama? 

"Sayang sekali, kamu harus benar-benar menggunakan lantai ini dengan lebih baik." Hiro 
mengenakan setelan putih bersih dari seorang penipu. 

Orang paling mengejutkan yang datang adalah Alice, yang digendong di punggung Hiro, dan 
dia juga mengenakan kimono. 

Itu adalah furisode yang mewah dan mewah yang diwarnai dengan pewarna edo yuzen 
hitam, dipadukan dengan gambar pinus, bambu, prem, dan krisan. Meski begitu, dia masih 
memegang boneka kecilnya yang khas di tangannya. Adegan ini benar-benar membuatku 
tidak bisa berkata-kata. 

Saat Alice melangkah ke aula, para antek segera berdiri dan membungkuk padanya pada 
saat yang sama: "Ane-san, Kakak Kedua Hiro, terima kasih atas kerja kerasmu!" 

"Terima kasih atas kerja kerasmu!" 

"Oi! Siapa yang menyuruhmu memanggil mereka semua kemari!" 

Alis Yondaime terangkat karena marah. 

"Jangan seperti itu, Lagipula Alice tidak bisa datang ke sini sendirian. Aku akan marah jika 
kamu tidak memberitahuku tentang hal yang menyenangkan seperti itu." Tetsu-senpai 
mendorong dada Yondaime setelah mengatakan itu. Hanya pada saat-saat inilah saya 
merasakan empati dengan Yondaime, saat kami menghela nafas pada saat yang sama. 

Alice berjalan ke sisiku dan menarik lengan bajuku: 

"Bukankah kamu bekerja terlalu banyak? Hal-hal menjadi seperti ini, aku benar-benar 
merasa malas bahkan memarahimu bahwa kamu melakukan sesuatu tanpa berpikir...... Ada 
apa? Kenapa kamu menatapku?" 

"Eh......? Ah, bukan apa-apa." Aku mengalihkan pandanganku karena malu, bukan berarti 
aku benar-benar menatapnya karena aku tertarik padanya. "Jadi kamu punya pakaian ini 
juga?" 

Saya pernah melihatnya dalam pakaian berkabung, tetapi dia hanya mengenakan piyama di 
lain waktu, jadi saya cukup terkejut. Tepatnya, rasanya satu-satunya orang yang memakai 
pakaian yang cocok untuk upacara itu adalah Alice. Mengenakan kimono, Alice memiliki 
rambut hitam panjang yang hampir menyentuh lantai. Dari sudut manapun Anda 
melihatnya, dia terlihat seperti boneka Jepang yang bisa bergerak. 

"Saya hanya tepat waktu untuk membawa pakaian formal saya ketika saya meninggalkan 
rumah." 
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"Oi, kalian harus duduk dulu." Yondaime berkata kepada kami, yang berkumpul di pintu 
masuk. 

Tentu saja saya belum pernah melihat upacara sake yakuza, jadi tidak mungkin bagi saya 
untuk mengetahui seberapa formal persiapannya. Tapi bagi orang luar seperti kami, 
rasanya cukup mengesankan. Ada sederet bantal yang diletakkan di sisi kiri dan kanan 
aula, sementara dua kursi kehormatan ditempatkan untuk Yondaime dan aku, ada juga 
benda upacara yang diletakkan di depan, botol sake, garam, dan ikan air tawar hidup. Ada 
juga dua hidangan anggur. Dua belas lilin besar dinyalakan di aula upacara ruangan, dan 
ada juga lima gulungan yang digantung di belakangnya. Ini ditulis pada mereka dari kanan 
ke kiri: ' Takeuchi Riki ' 

'Kaisar Saat Ini' 

' Amaterasu ' 

' Kaisar Lima Butir ' 

' Edajima Heihachi ' 

Apa ini......? 

"Bisa dibilang Yondaime adalah yakuza tipe bisnis......" Alice memberitahuku: "Asal-usul 
Kaisar Lima Butir masih bisa diperdebatkan, tapi dia yang ketiga di antara tiga penguasa 
dan lima kaisar . Itu adalah mengatakan bahwa dia memberi manusia pertanian dan obat-
obatan, dan dia menemukan dawai untuk instrumen dan pasar, jadi tidak dapat disangkal 
dia adalah seorang pengusaha, jadi para pengusaha berdoa kepadanya sebagai tuhan 
mereka. Adapun empat lainnya, Anda mungkin tidak perlu saya jelaskan, Baik?" 

Hei, aku butuh penjelasan. Saya sama sekali tidak tahu apa yang paling kiri dan paling 
kanan itu ...... 

"Takeuchi Riki adalah...." 

"Seorang pria." Seorang pria berkaus hitam menjawab. 

"Seorang pria di antara pria." 

"Dan Edajima Heihachi adalah......?" 

"Seorang pria." 

"Seorang pria di antara pria di antara pria!" 

Aku juga tahu itu...... Tapi aku tidak benar-benar merasa ingin tahu lebih banyak tentang 
ini...... 
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"Oi, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak terus salah paham denganku?" 
Yondaime menyela: "Keluarga saya hanyalah pengusaha biasa, bukan yakuza. Jika saya 
benar-benar seorang yakuza, bagaimana saya bisa mewarisi bisnis ayah saya?" 

Hanya pada saat-saat seperti ini, Alice dan pria berkemeja hitam akan berpura-pura tidak 
mendengar apapun pada saat yang bersamaan. Apakah mereka benar-benar menginginkan 
Hina menjadi generasi keempat dari seorang yakuza? 

Agak tidak senang, Yondaime berkata dengan suara yang menembus seluruh aula: 

"Mari kita mulai!" 

Upacara sake jauh lebih sederhana dari yang saya kira. Karena kita akan menjadi saudara 
angkat dengan status yang sama, kita hanya perlu mengisi dua piring dengan sake dan 
meminumnya. Tetsu-senpai, sebagai orang yang mengisi anggur, mengisi piring, lalu 
Yondaime menoleh padaku dan berkata: "Apakah kamu tahu bagaimana nama 'Hirasaka-
gumi' muncul?" 

Aku menggelengkan kepala. Aku tidak pernah memperhatikan sebelumnya, tapi ini 
berbeda dari nama belakang Yondaime "Ada orang bernama Hirasaka sebelum ini, dia 
mengumpulkan para pengangguran di kota ini untuk membentuk sebuah tim. Tidak ada 
gelar bernama NEET sebelum ini, dan dia tidak ada di sini lagi." 

Tatapan seperti serigala Yondaime menjadi sedikit lebih lembut. 

"Dia idiot yang suka film. Dia menamai geng, merancang lambang dan membuat banyak 
peraturan yang tidak berarti, menyelesaikan pertengkaran dengan perkelahian, 
mengadakan upacara sake saat bergabung dengan geng dan sejenisnya." 

"Apakah begitu." 

"Sering menonton film yakuza, satu-satunya film Barat yang disukai Hirasaka adalah 'Ben-
Hun'. Apakah kamu pernah menontonnya sebelumnya?" 

"Ya......" 

Pada saat itu, saya langsung menyadari apa yang ingin Yondaime katakan setelah itu. 
Apakah itu? Apakah kita benar-benar akan melakukan itu? Uwaa, itu...... benar-benar 
memalukan. 

"Untuk menjadi saudara angkat, kita harus melakukan itu." 

"Bukankah ini akan benar-benar menghancurkan budaya Jepang kita?" 

"Diam!" 
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Yondaime mengambil piring anggur di depanku. Tidak punya pilihan, saya hanya bisa 
mengambil hidangan di depan Yondaime. 

Adegan ketika tokoh utama dalam film 'Ben-Hun' minum bersama teman-temannya-- 
mengambil piring anggur milik orang lain, saling menyilangkan tangan dan langsung 
meminumnya. Saat cawan anggur mencapai mulut keduanya secara bersamaan, lingkaran 
ganda terbentuk dari lengan, bahu hingga kepala akan membentuk rantai. 
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Pertama kali aku minum wine adalah wine dalam upacara sake dengan seorang yakuza, 
mungkin hanya aku yang melakukan itu saat SMA-nya di Jepang ya? Sakenya pedas dan 
pahit, dan rasanya lidahku akan putus. 

Setelah itu, kami menumpuk piring bersama setelah menyelesaikannya. 

"Alice, karena kamu perantara, katakan sesuatu." 

Yondaime berkata pada Alice, berlutut di tempat kehormatan tertinggi di sisiku, di samping 
Tetsu-senpai. 

"Apa pun? Aku tidak menyiapkan naskah untuk mengatakan apa pun pada upacara sake 
apa pun." 

"Katakan saja apa saja." 

"Terlepas dari kesehatan, penyakit, atau kegembiraan, engkau harus--" "Berhentilah 
bercanda!" "Jika ada yang memintanya, saya juga bisa membawakan Takasago (Catatan: Ini 
adalah lagu dari drama Jepang)." "Berhentilah bermain-main ......" 

Ketika Yondaime hendak berdiri dengan tidak sabar, Alice tersenyum masam dan 
melambaikan tangannya: "Maaf, maaf. Aku akan serius kali ini." 

Sambil memeluk beruangnya, Alice berjalan ke arah kami dengan langkah kecil, dan duduk 
ketika kami bertiga membentuk segitiga, mendorong lengan bajunya dengan postur yang 
elegan. 

Pertama, dia mengatakan ini kepada Yondaime: 

"Aku harap kamu bisa menjaga Narumi. Meskipun dia terlihat tidak bisa diandalkan di luar, 
dia bahkan lebih tidak bisa diandalkan di dalam. Aku menduga dia mungkin berpikir bahwa 
Hirasaka-gumi hanyalah sebuah permainan di mana anak-anak berpura-pura menjadi 
yakuza. Atau dia tidak akan berani membuat permintaan yang mengerikan, bukan?" 

Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dari Yondaime ke saya. Saya cukup terkejut. 
Saya terlihat melalui lagi ...... 

"Aku harap persaudaraanmu hanya akan berakhir hanya sebagai bentuk. Aku tidak 
berpikir kamu benar-benar mengerti, tapi Hinamura Souchiro tidak akan menjadi saudara 
angkat hanya untuk membuat orang lain terkesan atau karena dia mabuk...... Ngomong-
ngomong, dia sebenarnya diam-diam mengakui kekuatanmu." 

"Jangan membicarakan hal-hal yang tidak relevan ini!" 

teriak Yondaime. Aku terkejut dan berbalik untuk melihat dan dia, hanya untuk 
mengalihkan pandanganku lagi karena dipelototi. 
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Yondaime-- mengakuiku? 

Bagaimana ini bisa terjadi? Karena...... 

"Kamu tidak sering menggunakan otakmu, tetapi untuk beberapa alasan, ketika hal-hal 
menjadi di luar kendali kita pada detik terakhir, asumsimu justru akan membuat hal-hal 
tampak cukup logis." 

Senyum hangat muncul di wajah Alice. 

"Daripada menjadi detektif, lebih baik kamu mencari pekerjaan lain." 

Pekerjaan lain? 

Setelah pidato Alice berakhir, dia berdiri dan berbalik ke yang lain. 

"Jadi, cepatlah dan beri tepuk tangan untuk perayaan. Tinggal di ruangan sebesar ini 
membuatku pusing, jadi tolong angkat tanganmu......" 

Bahkan sebelum Yondaime sempat mengeluh, semua orang berdiri, dan tepuk tangan 
meriah terdengar di aula. 

* 

"Mnn, tempat ini kurang lebih seperti kamarku, aku bisa lebih santai disini." 

Setelah membawa Alice ke ruang kerja, dia segera merentangkan kakinya di tempat tidur, 
dan melihat sekelilingnya seolah-olah dia berada di kamarnya sendiri. Hei hei, jangan lupa 
bahwa kamu memakai kimono, postur ini sangat berbahaya...... 

"Kenapa kamu belum pulang?" 

Yondaime berjalan ke ruangan yang penuh sesak. Meo dan aku duduk di sisi tempat tidur, 
Mayor duduk di atas meja dengan komputer dan telepon di atasnya, sementara Hiro duduk 
di rak buku dekat pintu masuk. Hanya Tetsu-senpai yang pergi setelah upacara berakhir. 
Dia berkata bahwa dia masih mengkhawatirkan Min-san, jadi dia akan terus menjaga Toko 
Ramen Hanamaru. 

"Bukankah kita perlu mengadakan pertemuan taktis sekarang? Dan sekarang Yondaime 
juga terlibat dalam hal ini." kata Alice. 

Yondaime memelototi Meo yang duduk di sampingku, sementara hal terbaik tentang Meo 
adalah dia masih bisa menghadapinya dengan senyuman dalam situasi ini. Pada akhirnya, 
Yondaime duduk di rak buku lain. 
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"Uwaa! Wallpaper pesawat AS yang kusimpan di komputer semuanya hilang! Wakil 
Laksamana Fujishima, lihat apa yang telah kamu lakukan!" Mayor meraung. Komputer itu 
sebenarnya diambil oleh Major dan diatur secara acak. 

"Jika Anda memiliki waktu untuk mengumpulkan wallpaper, tidak bisakah Anda 
menginstal Norton Antivirus terlebih dahulu......?" 

"Bahkan jika saya menginstalnya, tidak seorang pun di Hirasaka-gumi yang dapat 
memperbaruinya." 

Dia benar, tidak ada orang di sini yang berpikir untuk memperbarui perangkat lunak 
antivirus secara teratur. Eh? Mengapa Mayor bermain-main dengan komputer sejak tadi? 
Sekilas, sepertinya dia sedang mencetak informasi dari disk USB-nya. Dan kemudian, 
terdengar suara dari printer, dan sebuah kertas dicetak. 

Mayor menendang kotak kardus di samping kakinya ke tengah dan menggunakannya 
sebagai meja, lalu meletakkan kertas cetakan di atasnya. 

"Peta apa ini?" 

Yondaime mendorong Hiro dan menatap kertas itu. 

"...... Ahhh, itu benteng Tabara-gumi." 

Melihat kedua tempat itu dilingkari dengan pena merah, Yondaime sepertinya langsung 
menyadarinya. 

"Seperti yang diharapkan dari Yondaime. Yang ini adalah kantor, sedangkan yang lainnya 
adalah ruangan di gedung yang digunakan sebagai gudang. Tentu saja, kami tidak yakin di 
mana Kusakabe sekarang. Karena tidak dapat dikonfirmasi dari rekaman, dan orang yang 
bertugas memantau tempat tidak melaporkan adanya orang mencurigakan yang dibawa ke 
sana." 

Alice meremas di antara Meo dan aku seperti ulat, dan menunjuk ke lingkaran merah 
secara bergantian sambil berkata. Kedua tempat itu cukup jauh dari stasiun. 

"Kasus kali ini cukup istimewa, karena kami sudah mengetahui identitas sebenarnya dari 
para penculik. Saya ingin mengambil inisiatif untuk menelepon mereka dan meminta 
mereka untuk membiarkan Kusakabe Masaya menjawab telepon. Apapun yang terjadi, kita 
harus memastikan apakah Kusakabe masih hidup atau tidak. Jika kita beruntung, kita 
mungkin bisa memastikan lokasinya saat ini." 

"Bisakah kita bicara dengan ayah?" 

Memblokir Meo yang hendak maju, Yondaime berkata: 
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"Tunggu. Apakah maksudmu kita tidak bernegosiasi dengan orang-orang ini? Langsung 
menerobos masuk dan menyelamatkannya?" 

"Sayangnya, itu benar." 

"Tidak sesederhana itu. Jangan memandang rendah Tabara-gumi, ini berbeda dengan 
menyergap mereka di jalan. Jangan konyol bahkan jika kamu ingin meminjam kekuatan 
kami, aku tidak bisa membiarkan bawahanku tertangkap. ." 

"Ngomong-ngomong, pertama-tama kita harus memastikan lokasi Kusakabe, lalu kita bisa 
memutuskan apakah kita ingin bertarung atau tidak." 

Yondaime menggertakkan giginya. 

"Sou-san, aku masuk." 

Pintu terbuka, dan Pole menjulurkan kepalanya ke dalam. 

"Ada benda ini di depan pintu masuk." 

Sebuah kotak kecil yang diikat dengan selotip dipegang di tangan Pole. 

"Apa itu?" 

"Tertulis 'Kusakabe' di tutupnya." 

Ekspresi Yondaime segera berubah setelah mendengar itu, dan dia merebut kotak itu. Dia 
meletakkan kotak itu di atas meja kotak kardus dan merobek selotipnya. 

Setelah dia melihat isi kotak itu, alisnya berkedut. Ketika Alice dan Meo hendak 
memeriksanya, Yondaime segera menutup kotak itu. 

"Jangan lihat!" 

"Apa yang kamu lakukan?" 

"...... Jangan lihat." 

Lebih tidak normal bagi Yondaime untuk bisa tetap tenang. Wajah Hiro pucat, dan kupikir 
aku juga sama...... Itu karena aku bisa melihat dengan jelas isi kotak dari posisiku. 

Kotak itu berisi telepon yang saya lihat dengan Kusakabe Masaya, dan ada juga telinga 
manusia yang berlumuran darah. 

Tanganku yang memegang erat lututku tidak bisa bergerak. Mereka serius...... Tabara-gumi 
serius tentang ini. 

"Apa yang ada di dalam?" 
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"Telinga." 

Alice ragu-ragu. 

Telepon berdering, dan tenggorokanku terasa seperti ditarik. 

"Mayor, ambilkan untukku." 

Yondaime menangkap telepon nirkabel yang dilemparkan Mayor. Mayor menyambungkan 
telepon ke komputer, membiarkan pengeras suara komputer membuka percakapan. 

"Ini Hirasaka-gumi." 

'Aku mengirimimu hadiah. Apakah gadis itu ada di sana?' 

Meo hendak berdiri, tapi aku menghentikannya. 

"Apakah Kusakabe masih hidup?" 

'Aku ingin membiarkan dia berbicara dengan putrinya sementara telinganya yang lain 
masih ada.' 

Mayor mengambil benda perak yang licin dan melemparkannya ke Yondaime. Setelah 
mengambilnya, Yondaime menempelkannya ke penerima dengan selotip kecil. Itu adalah 
perekam IC. Jadi Mayor berencana merekam percakapan itu. Memahami tindakan gesit 
Mayor dalam sekejap, Yondaime benar-benar memiliki indra yang tajam. 

"Putri Kusakabe ada di sisiku sekarang, apakah kamu ingin dia menelepon?" 

"Katakan padanya untuk mengangkat telepon." 

Yondaime tanpa kata menyerahkan gagang telepon kepada Meo, sementara Meo 
mengambilnya dengan tangan sedikit gemetar. 

"Aku ...... Meo." 

Ada keheningan di sisi lain telepon untuk sesaat. 

Kemudian, suara serak seorang pria datang dari telepon, dan itu sudah tidak asing lagi. Oh 
iya, aku mendengarnya subuh di luar pondok, itu suara Kusakabe Masaya. 

'...... Bodoh. Kenapa kamu tidak melarikan diri!' 

"Ayah!" Meo berteriak: "Ayah, apakah kamu baik-baik saja!? Apakah kamu baik-baik saja!? 
Di mana kamu--" 

'Diam! Berhenti peduli padaku! Dapatkan saja semua uang yang Anda inginkan, singkirkan 
sisanya dan melarikan diri ke Thailand!' 
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"Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu ......" 

'Kamu bukan anakku, aku tidak mau peduli tentang ini!' 

Oi, apa yang kamu bicarakan !? Teriakan marah dan suara perkelahian datang dari sisi lain 
telepon. Meski begitu, Kusakabe Masaya terus berteriak: 'Kamu belum sadar? Ibumu dan 
aku memiliki pernikahan palsu. Hanya demi mengelabui kebiasaan kita hidup bersama, kau 
bahkan bukan putriku, jadi kembalilah ke Thailand!' 

"Ta-Tapi, ayah ......" 

'Lagipula itu buang-buang waktu dan tenaga. Hal-hal telah berakhir, jadi jangan ikut 
campur lagi!' 

Suara Kusakabe Masaya menjadi sangat serius. Buang-buang waktu dan usaha? Apa 
artinya? Karena Anda mempertaruhkan bahaya tertangkap di kota, apa yang Anda coba 
lakukan? 

Terakhir, teriakan nyaring dalam bahasa lain datang dari sisi lain telepon, dan sepertinya 
Kusakabe Masaya menggunakan semua usahanya untuk meneriakkan itu. Dan yang 
mengganggu suaranya setelah itu adalah suara sesuatu yang menggelinding dan teriakan 
marah. 

Apa? Apa yang dia katakan? 

'Waktu bicara dengan papa telah berakhir, sekarang kamu akan mendengarkanku.' Pria itu 
baru saja mengangkat telepon lagi. 

"Biarkan aku ...... Biarkan aku berbicara dengan ayah!" 

'Diam! Anda tinggal mengambil uang tunai dan telepon yang kami kirimkan tadi ke pintu 
masuk Gedung Komersial Tomin. Akan ada orang-orang dari geng kami yang mengawasi di 
sana, dan kami akan tetap berhubungan melalui telepon saat itu.' 

Yondaime merebut telepon dari tangan Meo: 

"Sialan, apa yang kau bicarakan! Kaulah yang terpojok, jadi jangan sombong!" 

'Bocah terkutuk, tutup mulut! Siapa kamu yang berpikir bahwa kamu dapat membicarakan 
hal-hal dengan kami !? Kami tidak bermain-main. Jika gadis itu tidak datang, aku akan 
memotong satu jari dari tangan Kusakabe setiap dua jam, dan ketika tidak ada lagi--' 

"TIDAK!" Meo berteriak. 

Pada saat itu, keributan lain dimulai dari sisi lain telepon. Teriakan dari suara laki-laki yang 
agak feminin datang: '-- Hei, siapa yang kamu telepon? Bukankah aku sudah 
memberitahumu untuk tidak mengambil tindakan sendiri, dengarkan perintahku--' 
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'Hentikan kebisingan itu!' 'Orang luar harus tutup mulut!' 

'Aku akan meneleponmu nanti!' Dan dia menutup telepon segera setelah mengatakan itu. 

Ruangan yang dingin sampai ke tulang hanya dipenuhi dengan suara tangisan, dan aku 
baru menyadari saat itu Meo sedang menangis di lenganku. Bagian tubuhku yang lain 
terasa seperti mesin berkarat, hanya bagian yang disentuh Meo yang terasa hangat. 

Saya merasa sangat tidak bernyawa sehingga saya tidak bisa bergerak. 

"...... Sepertinya ada pertengkaran di pihak lain." 

Kata-kata Hiro memecah kesunyian. 

"Membiarkan Kusakabe Masaya di telepon, ini adalah tindakan bodoh yang tidak bisa 
dijelaskan. Mungkin tindakan kentang kecil di Tabara-gumi mengambil tindakan sendiri." 
Alice tersenyum, sedikit senang: "Rekaman barusan dapat membuktikan bahwa Kusakabe 
Masaya tidak merusak perusahaan. Mereka mungkin tidak pernah berpikir bahwa kami 
dapat segera merekamnya, saya tidak akan melakukannya jika itu adalah saya." 

Memang. Kusakabe Masaya melarikan diri karena pemalsuan gagal, itulah versi naskah 
yang mereka inginkan. Jelas dari rekaman bahwa dia dipenjara oleh seseorang, sehingga 
rekaman tersebut memiliki kekuatan untuk menggulingkan seluruh naskah. 

Tapi Kishiwada-kai berbeda dengan polisi, apakah mereka akan percaya pada hal-hal 
seperti bukti? 

` Manipulator di belakang layar-- siapa itu? Apakah orang lain yang memberi perintah pada 
Tabara-gumi? 

"Bagaimana jika kita menggunakan rekaman itu untuk memaksa mereka bernegosiasi 
dengan kita?" 

Yondaime menurunkan perekam IC dari penerima. 

"Sayang sekali, tapi itu tidak bisa dilakukan. Lagi pula, kita tidak bisa bernegosiasi dalam 
masalah ini, Tabara-gumi pasti berencana membunuh Kusakabe Masaya." 

"Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita jelas punya kartu truf lebih banyak dari mereka, 
kenapa kita masih harus dibatasi?" 

Yondaime membuat suara tidak sabar, sementara pandangan kami secara alami tertuju 
pada Meo. 

Alasan utama pilihan kami sangat terbatas adalah karena tindakan Meo yang tidak sah. 
Mungkin dia merasakan atmosfernya, dia sangat menekan wajahnya di lenganku. 
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"Itu karena saya terlalu bangga, sehingga saya bisa mencari kebahagiaan untuk semua 
orang." 

kata Alice. Kata-katanya sepertinya bukan penghiburan yang sopan untuk Meo. Kami 
menaikkan taruhannya sendiri, jadi kami tidak bisa menyerah sekarang. 

"Atau kita bisa melakukan apa yang Kusakabe katakan, abaikan saja dia? Membantu 
seorang wanita untuk melarikan diri tidaklah sulit. Apa kau tidak mendengarnya tadi? Dia 
bahkan tidak ingin diselamatkan." 

Setelah mendengar kata-kata Yondaime, bahu Meo bergetar. Di saat-saat seperti ini, 
kemarahan yang tak dapat dijelaskan terhadap Yondaime muncul di hatiku. Diam! Jangan 
dengan sengaja mengatakan hal-hal ini seperti sudah dikonfirmasi. 

"Kau bahkan bukan anakku." 

"Kami berkumpul untuk mengelabui bea cukai." 

Kemarahan saya bahkan beralih ke Kusakabe Masaya, yang bahkan tidak pernah saya 
temui. Berhenti bercanda! Semuanya-semua orang berusaha menyelamatkanmu, 
bagaimana bisa kau mengatakan kata-kata kejam seperti itu kepada Meo!? 

Dia mengatakan hal-hal seperti itu-- apakah Meo bahkan ingin menyelamatkan ayahnya 
lagi? 

Gadis muda yang bersandar erat di lenganku tetap diam. 

"Mayor, tolong putar ulang rekamannya. Aku ingin mendengarkan kata-kata Kusakabe lagi 
untuk memastikan sesuatu." 

"Alice, hentikan itu." Saya berbicara untuk Meo. Mendengarkan itu lagi? Itu terlalu kejam. 
Setelah melirikku, Alice tidak menjawab. Mayor menghubungkan perekam IC ke speaker 
komputer dan memundurkannya sedikit. 

'-- kamu bahkan bukan putriku, jadi kembalilah ke Thailand!' 

'Lagipula itu buang-buang waktu dan tenaga. Hal-hal telah berakhir, jadi jangan ikut 
campur lagi!' 

Suara tangisan Meo semakin keras, dan suara tercekik Kusakabe terdengar dari speaker di 
saat-saat terakhir. Bukan bahasa Jepang, tapi bahasa yang tidak bisa dimengerti, lalu suara 
kasar menenggelamkannya. Aku benar-benar tidak bisa melihat Meo sekarang, dan bangkit 
untuk mematikan perekam; tapi Mayor mematikannya satu langkah lebih cepat. 

Keheningan yang canggung menyengat seolah-olah ada pecahan logam bercampur di 
udara. 
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Hanya Alice yang acuh tak acuh terhadap itu, mengangguk dan berkata: 

"-- Aku mengerti sekarang. Jadi begitulah keadaannya." 

"Apa yang Anda tahu?" Hiro bertanya: "Saya pikir dia mengatakan sesuatu pada saat 
terakhir ......" 

"Ini bahasa Thailand. Begitu saja, semua urusan sudah diikat." 

Untuk beberapa alasan, ekspresi Alice membuat orang merasa segar kembali. 

Aku mengalihkan pandanganku dari Alice ke Meo, sementara dia membenamkan wajahnya 
di tangannya. 

"Apa--" 

"Kami tidak bisa mengatakannya untuk saat ini." 

Alice dengan cepat menginterupsiku. 

"Dan aku mungkin tidak akan pernah bisa membicarakan masalah ini. Dan juga, jika kita 
tidak bisa menyelamatkan Kusakabe Masaya, hukuman ini akan dibawa ke liang kubur 
bersamanya." 

Jangan bicara seperti itu. Saya tahu itu bahkan jika Anda tidak mengatakannya. 

"Untuk menyelamatkan seseorang yang tidak ingin diselamatkan, ini bukan gaya kami." 
Hiro berkata dengan suara serak. 

"Tapi meski begitu, klienku bukanlah Kusakabe Masaya." Alice berkata: 
"Kekeraskepalaannya tidak mempedulikanku. Keputusasaan, kebohongan, alasan, 
pengabaian, menyerah, semuanya tidak dapat menghalangi kebenaran di tanganku. Aku 
pasti akan menyelamatkannya tanpa banyak goresan." 

* 

Alice kembali ke Toko Ramen Hanamaru dengan mobil Hiro, sementara hampir semua 
antek keluar untuk memeriksa benteng Tabara-gumi. Satu-satunya orang yang tersisa 
adalah Yondaime, Pole, Rocky, Major, dan aku. Adapun Meo, kami meninggalkannya di 
ruang kerja untuk menenangkan diri. 

Melihat jam di kantor, sudah lewat tengah hari; Kamis panjang baru setengah jalan. 
Memotong satu jari setiap dua jam-- benar-benar ancaman acak, Yondaime bahkan 
menertawakannya. Tapi aku tidak bisa tertawa. 

Mayor menduduki sofa kantor, memanggil seseorang sambil menyimpan rekaman ke 
komputer dengan satu tangan, lalu berkata setelah memasukkan komputer seukuran 
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notebook ke dalam ranselnya: "Alice pasti bisa melihat log telepon barusan, tapi 
kemungkinan besar itu dari handphone, jadi kita tidak akan tahu lokasinya sekarang." 

"Apakah itu berarti satu-satunya petunjuk kita yang tersisa adalah rekamannya?" 

"Betul. Aku kenal seseorang di Penjaga Pantai yang tahu cara menggunakan sonar, jadi aku 
berencana memintanya memeriksa apakah ada sesuatu yang bisa kita gunakan sebagai 
bukti. Tapi hanya ada satu hari lagi, jadi aku tidak tidak tahu apakah akan tepat waktu." 

"Sepuluh jari berarti dua puluh jam-- satu hari tersisa. Jika ancaman itu nyata, maka kita 
harus menemukan lokasi pengurungan Kusakabe Masaya dalam sehari, memikirkan 
rencana dan menerobos masuk untuk menyelamatkannya. 

"Aku bisa memastikan jalur invasi waktu kita sudah cukup, tapi kita bahkan tidak tahu di 
mana dia sekarang." 

"Tapi bukankah kita mengunci dua tempat sekarang? Tidak bisakah kita mulai memantau 
dari sekarang?" 

"Tapi itu dengan asumsi bahwa dia dipenjara di kantor Tabara-gumi, kan? Ada banyak 
tempat yang bisa digunakan untuk memenjarakan seseorang. Jika mereka 
memenjarakannya di ruang bawah tanah gedung manapun, kita tidak akan bisa Temukan 
dia." 

Aku menggigit bibirku. Memang, satu-satunya bukti yang bisa dilacak ke Kusakabe Masaya 
hanyalah perekam IC di saku Mayor. 

"Bukankah ada beberapa orang yang berdebat di belakang? Sesuatu seperti orang luar 
tutup mulut, jadi mungkin ada orang yang bukan dari geng yang hadir saat itu." 

Saya merasakan arus listrik mengalir melalui tubuh saya. 

Suara panik seorang pemuda. Seseorang bukan dari geng. 

"Mayor, pinjami aku perekamnya sebentar." 

"Apa yang ingin kamu lakukan dengan itu?" 

Malas untuk menjelaskan, saya hanya mengeluarkan ponsel saya dan menelepon Yi Ling-
san. 

"...... Ah, ini aku. Maaf untuk kemarin. Eh? Ah, tidak apa-apa. Bisakah kamu...." 

Saya merasa suara saya semakin keras: 

"Yi Ling-san, bisakah kamu mengenali suara Direktur Mikawa...... Benar, kami punya. 
Tolong dengarkan rekaman ini." 
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Mayor melebarkan matanya karena terkejut. Aku merebut perekam IC dari tangannya, lalu 
menekan tombol putar sambil menekannya ke penerima. 

Aku menutup telepon setelah berterima kasih kepada Yi Ling-san, lalu langsung menelepon 
Alice. Suaraku bergetar ketika aku ingin menjelaskan, dan lidahku menjadi agak lamban 
karena kegirangan. 

'...... Saya mengerti. Saya akan meminta Hiro untuk mengawasi pihak Mikawa. Minta 
Yondaime untuk mengirim beberapa orang dari Hirasaka-gumi ke rumah Mikawa.' 

Aku tidak yakin apakah ini hanya aku, tapi aku merasa Alice juga agak bersemangat di sisi 
lain telepon. Saat aku hendak menoleh ke Yondaime, dia sudah mengangkat telepon di atas 
meja untuk memberi perintah pada antek-anteknya. Dia cepat! 

Dan kemudian, Rocky membuka pintu baja dengan energi yang hampir merobek pintu itu, 
dan bergegas masuk. Mayor sudah pergi sekitar sepuluh menit. 

"Sou-san, mereka mengirim sesuatu lagi!" 

Yondaime merebut amplop berwarna kopi dari tangan Rocky. Kata 'Kusakabe' yang tertulis 
di luar kertas dengan spidol terlihat buram karena ada sesuatu yang keluar dari tas. 

Ketika selotip itu dirobek, sesuatu seperti ulat berwarna kopi keluar darinya. Suara 
tercekik datang dari tenggorokanku yang kering. 

Itu adalah jari yang utuh dan terpotong. 

Tulang kekuning-kuningan terlihat pada darah kering, dan pandanganku tiba-tiba kabur. 
"A-Aniki, kamu baik-baik saja!?" Rocky mendukungku, yang hampir pingsan, dan 
membawaku ke sofa. Sambil duduk di sofa, rasa ingin muntah menghampiriku. 

"Apakah kamu melihat siapa yang mengirim ini?" Yondaime melemparkan jarinya kembali 
ke kantong kertas dan bertanya. 

"Tidak. Mereka menempelkannya ke kotak surat dengan selotip." 

"Hmph! Orang-orang yang tidak punya keberanian. Apa menurutmu aku akan ketakutan 
begitu saja?" 

Berani? Ini tanpa nyali? 

Saya benar-benar tidak tahu seberapa tidak sensitifnya Yondaime. 

Aku mengangkat kepalaku untuk melihat jam, memang sudah dua jam tiga puluh menit 
dari waktu itu. Mereka serius. 

"Oi, anak Klub Berkebun. Jangan takut hanya dari penampilan tak berarti ini." 
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"Jari-jarinya semua mungkin terpotong, bagaimana ini berani !?" Tanpa sadar aku berdiri 
dan berteriak. 

"Tenang, tidak mungkin mereka melakukan itu." 

"Kenapa kamu masih bisa mengatakan ini--!" 

Aku bahkan tidak melihat tinju Yondaime datang. Hal yang lebih mengejutkan adalah, saya 
hampir tidak merasakan sedikitpun rasa sakit sama sekali. Saya hanya merasa tubuh saya 
menjadi tidak berbobot, lalu saya jatuh ke sofa dengan plunk. Serangan rasa sakit 
berangsur-angsur datang dari dadaku, lalu aku menyadari bahwa jantungku ditinju. 

"Kurasa tugasmu bukan meneriakkan pembunuhan biru di sini, kan?" 

Mata serigala menatap langsung ke arahku. 

"Apakah kamu mengerti? Kita tidak bisa langsung mengambil tindakan begitu kita 
mengetahui lokasi Kusakabe. Beberapa hal tidak dapat ditangani hanya dengan 
mengumpulkan orang banyak. Dengar, aku hanya membantu karena gadis itu adalah 
temanmu." 

Yondaime dengan paksa menekan bahuku ke sofa dan berkata: 

"Pikirkan cara lain, bung." 

Ketika saya masuk ke ruang kerja, Meo sedang memeluk tas Boston-nya di tempat tidur, 
menghadap ke dinding, tidak bergerak. Aku duduk di depan komputer yang dihidupkan. 

Apakah dia mendengar semua yang saya teriakkan tadi? Pikirku sambil melihat punggung 
Meo. Aku terlalu ceroboh. Saya tidak bisa memberi tahu dia masalah tentang jari yang 
dikirim ke sini, atau dia mungkin akan keluar lagi. 

Aku harus memikirkan cara lain. 

Saya berulang kali memikirkan kata-kata Yondaime. Aku tidak bisa memikirkan apapun. 
Seperti yang dikatakan Alice, mereka tidak memiliki keinginan untuk bernegosiasi. 

Tapi jika kita terus menyembunyikan Meo seperti ini, mengabaikan keinginan mereka, lalu 
apa yang akan terjadi? Kondisi mereka sebenarnya cukup merepotkan juga, jadi haruskah 
kita mengumpulkan informasi secepat mungkin saat kedua belah pihak sedang dalam 
masalah? Aku menggelengkan kepalaku untuk membuang pikiran yang terlalu bagus untuk 
menjadi kenyataan. Hal-hal ini tidak mungkin. Lawan Tabara-gumi bukan hanya kita, jika 
Kusakabe jatuh ke tangan Kishiwada-kai hidup-hidup, itu akan berakibat fatal. Mereka 
berencana untuk membunuhnya sejak awal. Mungkinkah mereka telah membunuhnya 
setelah panggilan telepon? Memotong jari dari mayat mungkin akan mudah. Saat 
imajinasiku terus berlari ke sisi yang berlebihan dan buruk, aku menekan ibu jariku ke 
pahaku dengan paksa. 
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Apakah ada cara yang lebih sederhana untuk mengetahui tempat kurungannya? Oh ya, 
Mikawa bukan yakuza, jadi ancaman mungkin akan menimpanya. Dia mungkin pergi 
bekerja hampir setiap hari, jadi lebih mudah menemukannya juga. Jika kita menculik 
Mikawa dan menggunakannya sebagai sandera, apakah itu lebih baik? Itu tidak akan 
berhasil, dari telepon tadi, Mikawa tampaknya tidak berdaya, Tabara-gumi tampaknya 
memiliki semua kekuatan. 

Tiba-tiba menyadari bahwa saya dengan mudah memikirkan cara-cara seperti ancaman 
atau penculikan, saya merasa takut pada diri sendiri. Aku melihat telapak tanganku. Saat 
ini, saya mungkin sudah mati rasa dari kehidupan sehari-hari saya. Atau mungkin aku 
harus bergegas keluar, meninju Mikawa dan menculiknya? Bukan begitu, saya mungkin 
hanya ingin meminta orang dari Hirasaka-gumi untuk melakukannya? Rasa jijik pada diri 
sendiri membuncah dalam diri saya. Saya jelas tidak bisa melakukan apapun sendiri, dan 
bahkan begitu-- Aku mengangkat kepalaku karena aku merasakan tatapan padaku. 

Meo diam-diam menatap wajahku. Jejak air mata masih ada di wajahnya. 

Setelah ayahnya mengatakan itu padanya, menjadi sedih tidak bisa dihindari. 

Dan meski begitu-- apakah dia masih ingin menyelamatkannya? 

Oi, Meo. Hal-hal yang telah rusak tidak akan pernah bisa kembali ke keadaan semula. 
Bahkan jika Anda dan ayah Anda bertemu lagi dengan keajaiban, mimpi bahwa Anda akan 
menjadi keluarga lagi telah hilang sama sekali. 

Dan kakak perempuan baik hati yang tinggal di Hello Palace tidak bisa tinggal di Jepang 
lagi. Hidup semua orang telah hancur ...... 

Tapi Meo hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya: 

"Tidak ada yang tidak bisa dipulihkan, hanya saja Pak Asisten tidak mengetahuinya." 

"...... Mnn, aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang Meo bicarakan." 

Kata-kata terakhir yang diucapkan Kusakabe Masaya. 

Kata-kata itu-- apakah itu kuncinya? Hal yang ingin dia lakukan. Perasaannya. 

Tapi untuk beberapa alasan, saya tidak bisa melanjutkan masalah ini lagi. 

"Bahkan Nona Detektif tidak tahu tentang beberapa hal. Aku mendengarnya saat itu, dia 
berkata bahwa dia tidak tahu mengapa Ayah ingin aku bersembunyi dengan uang itu." 

Saat itu-- isi percakapan Alice denganku. Jadi dia mendengar semua itu? 

'--Di antara mereka, satu-satunya pilihan yang tidak bisa dijelaskan adalah memberitahu 
Meo untuk menyembunyikan dua ratus juta yen, dan menyembunyikan dirinya juga.' 
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Inilah misteri yang terus mengikat Alice pada kasus tersebut. 

"Aku tahu alasannya." 

Aku menatap kosong ke bibir Meo. 

"Aku tahu kenapa. Sama seperti Meo mencintai Ayah, Ayah juga mencintai Meo." 

Mengapa? 

Kenapa gadis ini begitu-- 

"...... Memiliki kata-kata kejam seperti itu kepadamu, apakah kamu masih ingin 
menyelamatkan ayahmu?" 

"Ya." Meo melempar tas Boston ke tempat tidur, di samping kakiku. "Aku tidak 
menginginkan uangnya, aku hanya ingin Ayah kembali." 

Pada saat ini, sesuatu mulai terhubung di hati saya. 

Hanya ingin ayah kembali. 

Itulah yang dia inginkan. Mengapa saya membuat hal-hal begitu rumit? 

Konteksnya sederhana. 

Tidak apa-apa jika Kusakabe Masaya bisa kembali. 

Dan uang itu sekarang ada di tangan saya. Dua ratus juta yen-- 

Kishiwada-kai, Mikawa, Hello Corporation, pencucian uang. Faktor-faktor ini bergema di 
benak saya, saling bersilangan, dan membentuk bentuk yang konkret. 

Jalan yang begitu zig-zag dan berputar-putar hingga tumpul menjadi lurus. Akankah ini 
benar-benar berhasil? Saya menuangkan air ke saluran air di pikiran saya untuk 
mengujinya. Masalah pertama adalah waktu. Hari ini hari Kamis, dan sekarang sudah pukul 
dua siang. Masih ada hari esok. Ini akan hampir tepat waktu. Selanjutnya adalah jumlah 
orang. Meskipun saya hampir tidak punya teman, saya masih bisa meminjam kekuatan Hiro 
dan Yondaime. Benar, aku juga bisa meminta bantuan Yi Ling-san dan yang lainnya. Tentu 
saja, ada beberapa kekurangan dalam hal ini. Saya harus mengatakan bahwa ada banyak 
kekurangan. Tapi Alice dan Major harus bisa menutup celah itu. Terakhir, aku hanya bisa 
mengandalkan tinju Tetsu-senpai. 

Sisanya adalah argumen dan waktu. 

saya berdiri. Getaran lutut saya tidak lagi disebabkan oleh rasa takut. 

"...... Pak Asisten?" 
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Meo menatapku, bingung, sementara aku mengangguk sebagai jawaban: 

"Jika kamu tidak menginginkannya, maka aku akan mengambilnya." 

"...... Apa?" 

"Saya akan membelanjakan semuanya, semua dari dua ratus juta yen itu." 

Untuk sementara mengabaikan Meo yang terbelalak, aku mengangkat teleponku. Bahkan 
jari-jariku yang menekan tombol gemetar karena kegirangan. Tenang, aku harus tenang. 

"Apakah itu Alice? Aku akan memberitahumu rencanaku sekarang. Jika ada bagian yang 
terlalu dibuat-buat, katakan saja." 

'Rencana? Apa yang sedang Anda bicarakan?' 

Menyela kata-kata detektif NEET yang tidak sabar, aku mulai menjelaskan rencanaku. 
Gumaman demam kadang-kadang terpotong-potong, tetapi kata-kata itu terus keluar dari 
mulutku. Seolah-olah mereka tidak dipikirkan sendiri. Mungkin saja saat ini, saya hanya 
membacakan isi buku catatan Tuhan kata demi kata. 

"...... Bagaimana itu?" 

Mengatakan semuanya hampir dalam satu nafas, aku menanyakan pendapatnya dan mulai 
terengah-engah. Alice menjawab dengan suara penuh keengganan: 'Banyak bagian yang 
terlalu dibuat-buat, sungguh mengherankan bahwa Anda dapat memikirkan rencana yang 
sangat bodoh.' 

Pada saat itu, kegelapan muncul di hadapanku. 

"Tetapi--" 

Dan kali ini, Alice yang menyelaku.. 

'Tapi aku akan membantumu menangani bagian-bagian yang dibuat-buat. Lakukan saja. 
Anda bertanggung jawab atas komando garis depan, sementara misi saya hanya untuk 
meretas, bukan?' 

Aku menatap langit-langit dan menghela napas panjang. Jika saya santai sekarang, saya 
akan merasa sangat senang sehingga saya akan berteriak (bahkan di depan Meo). 

"Ya. Tolong buat keributan besar-besaran." 

"Aku hanya punya dua permintaan." 

"Apa itu?" 

'Yang pertama soal pengiriman uang ke rekening.' 
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Perintah yang Alice berikan padaku saat itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah 
kupahami. 

"...... Kenapa kita harus melakukan itu? Mereka akan mengetahui detailnya dengan mudah 
seperti itu." 

"Mereka tidak punya banyak waktu untuk memeriksa rekening dan jumlah uang." 

"Tapi kita tidak perlu melakukan itu bahkan-" 

'Aku sudah tahu apa yang ingin Kusakabe Masaya lakukan.' 

Setelah mendengar kata-kata Alice, aku tetap diam. 

Hal yang Kusakabe Masaya ingin lakukan-satu-satunya misteri yang mengikat Alice pada 
kasus ini. 

Masalahnya-- akhirnya punya jawaban. 

Tapi bagaimana hubungannya dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan yang dia ingin aku 
lakukan? 

"Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang." 

"Lagi-lagi! Kamu melakukannya setiap saat!" 

'Tentang masalah ini, perbedaan antara kebenaran dan fakta tidak akan menjadi masalah. 
Dan saya tidak dapat menjelaskan alasan mengapa saya tidak dapat menjelaskan hal ini. 
Jadi ikuti saja instruksi saya tentang pengiriman uang ke rekening.' 

Itu semakin kacau. Merasakan tatapan khawatir Meo di samping, aku berulang kali berdiri 
dan duduk lagi di tempat tidur karena tidak sabar. 

'Narumi, bukankah aku sudah berdiskusi denganmu tentang ketidakberdayaan seorang 
detektif NEET sebelum ini?' 

Alice terus berkata, seolah memegang gagang telepon dengan erat: 

'Saya seorang detektif NEET, saya tidak memiliki kekuatan untuk melindungi atau 
membantu orang sejak lahir, dan saya mungkin tidak akan memiliki kekuatan untuk 
melakukannya dalam hidup saya. Karena itu tertulis di halaman buku catatan Tuhan saya. 
Meski begitu, meski begitu, Narumi......' 

Tiba-tiba aku berpikir, apakah dia menangis? Alice menangis? Bagaimana mungkin? Tapi 
mendengarkan suara yang pelan-pelan melemah, tenggorokanku seperti dicekik oleh 
seseorang. 
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'Ada saatnya aku harus mengeluarkan darah, membiarkan darahku bercampur dengan 
tulang tua yang kering, menarik diriku kembali ke perbatasan dunia. Bahkan jika itu adalah 
sihir palsu yang tidak ada artinya bagi orang lain selain aku...... Apa kau mengerti 
maksudku?' 

Tentu saja saya tidak mengerti. Saya tetap diam. Saya hanya merasa bahwa jika saya 
mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak saya pikirkan, Alice akan hancur di sisi lain 
telepon. 

"...... Aku mengerti. Aku akan mengikuti instruksimu." 

Setelah beberapa saat, sepertinya aku melihat Alice tersenyum di sisi lain telepon. 

'Kau benar-benar buruk dalam berbohong, kau tahu. Meskipun aku tidak bisa melihat 
wajahmu, aku tahu itu dari suaramu.' 

" Maaf untuk itu . Apa permintaan keduamu?" 

"Kau harus ingat untuk mengembalikan tas Boston itu ke Meo." 

Rahangku turun, dan aku melihat tas Boston di dekat kakiku. 

"...... Kenapa? Yah, tidak masalah, tapi apakah ada hal lain di dalam?" 

'Ya, semua jawaban ada di dalam.' 

Saya tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Saya tidak mengerti sama sekali. Jawaban 
Alice memberi tahu saya bahwa dia tidak ingin menjelaskan lagi. Selain itu, akan terasa 
seperti pertanyaan bodoh jika saya terus bertanya, jadi saya menjawab dengan suara kecil: 
"Mengerti." 

Pada saat saya hendak menutup telepon, saya mendengar beberapa kata yang agak jarang. 
Alice meminta maaf. 

'Maaf, saya pikir saya melihat Anda agak berbeda sekarang. Terima kasih.' 

Aku menatap telepon yang sekarang sunyi untuk sementara waktu. Rasanya seolah-olah 
ada sedikit kehangatan Alice di atasnya. 

Kesimpulanku adalah, tentang pikiran Alice dan perasaan yang menjeratnya, aku tidak bisa 
mengerti apa-apa. 

Meski begitu-- dia masih percaya pada kata-kataku sebagai asistennya. 

Itu sebabnya aku harus percaya padanya juga. 

"Apakah kamu serius?" 
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Ketika saya melapor ke Yondaime tepat setelah saya keluar dari ruang kerja, itulah 
reaksinya. Pole dan Rocky mengatakan sesuatu seperti: "Erm, aniki...... Bisakah kamu 
menjelaskannya lagi?" "Lupakan saja, idiot seperti kita tidak bisa memahami rencana hebat 
aniki." 

"Memang, seorang detektif aneh akan memiliki asisten yang aneh." 

Yondaime menyipitkan matanya yang licin seperti serigala, dan menggaruk rambutnya 
yang seperti landak. 

"Berapa banyak orang yang kamu butuhkan?" 

"Yah, sebisa mungkin, karena ada dua ratus juta yen. Ah, tapi kita butuh orang yang punya 
kartu identitas dan akun. Mereka juga harus orang yang mau mendengarkan instruksi dan 
menerimanya...." 

"Aku tahu itu, menurutmu siapa aku ini!" 

"Dan kemudian...... Terakhir, orang yang bisa menggunakan kekuatan......" 

Yondaime berbalik dan memerintahkan Pole dan Rocky di belakangnya: 

"Dapatkan mobil yang tidak bisa dilacak, lalu temukan empat orang selain kalian berdua." 

"Dimengerti! Kita akan menerobos masuk ke wilayah musuh, kan?" "Aku akan segera 
mengasah aura jantanku!" 

Setelah keduanya keluar dari ruangan, Yondaime melirik ke pintu ruang kerja dan berkata 
pelan: "Bagi Kusakabe, ditangkap oleh orang-orang dari Tabara-gumi mungkin lebih baik." 

Aku menelan ludah, lalu mengangkat kepalaku untuk melihat Yondaime. 

Saya punya perasaan ini juga. Meski aku tidak tahu kenapa, aku hanya merasa Kusakabe 
Masaya tidak ingin kami menyelamatkannya. Apakah itu terkait dengan alasan dia tinggal 
di kota sambil mempertaruhkan nyawanya sendiri? 

"Kalau begitu, musuh kita bukan hanya Tabara-gumi, tapi dirinya sendiri juga. Mengerti?" 

Setelah ragu-ragu sejenak, aku mengangguk. 

'Narumi, kamu semakin mirip dengan Alice.' 

Itulah kata-kata pertama yang diucapkan Hiro kepada saya setelah mendengar penjelasan 
saya di telepon. Mereka mengatakan itu lagi. Aku seperti Alice? Bagaimana? 
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'Terutama poin bahwa Anda akan berbicara omong kosong dengan serius. Tapi rasanya 
cukup menyenangkan. Oke, saya akan memberi tahu gadis-gadis yang saya kenal. Ada hal 
lain yang bisa saya bantu?' 

"Erm...... Karena kita perlu tahu kemana Mikawa akan pergi besok......" 

'Mengerti. Aku akan mengawasinya, jadi santai saja.' 

'Wakil Laksamana Fujishima mungkin tipe daratan. Setelah menyombongkan banyak 
ambisi besar, kemudian bekerja sama untuk mengirim tenaga kerja, pemikiran seperti ini 
benar-benar tidak dapat dipahami oleh orang-orang tipe kelautan seperti saya.' 

Bagi saya, apa yang dikatakan Mayor lebih tidak bisa saya pahami. Apa yang dimaksud 
dengan tipe laut? 

'Lalu apa misiku?' 

"Ini sebenarnya langkah pencegahan, memblokir komunikasi telepon. Bisakah Anda 
melakukannya?" 

"Oh, begitu, jadi kamu ingin mereka tidak bisa mengonfirmasi dengan telepon. Ini tidak 
sulit, tapi apa kamu tidak tahu di mana Mikawa hari itu? Di mana aku harus memblokir 
teleponnya?" 

"Kurasa dia mungkin ada di perusahaan, tapi aku belum yakin." 

Ah, tidak, tunggu. Jika ponsel Mikawa tidak bisa menelepon, dia tidak bisa memberi 
perintah, apakah rencana itu masih bisa dilanjutkan? Aku merasa merinding karena 
ketergesaan rencanaku. Mayor berkata pada saat itu: 'Mnn? Lalu apakah tidak apa-apa jika 
saya memblokir telepon bank saja?' 

Ah ...... Itu benar. 

Saya tidak pernah memikirkannya, tetapi sebenarnya jauh lebih baik. 

Memang, saya tidak bisa melakukan apa-apa sendirian, untungnya Mayor ada di sini. Tapi 
saya tidak bisa terus terang mengungkapkan rasa terima kasih saya, tetapi mengatakan 
sesuatu seperti ini: "Mayor, sepertinya kamu hanya pandai memikirkan hal-hal ini." 

'Saya tidak sebaik Wakil Laksamana Fujishima. Kita akan bertemu lagi di Kuil Yasukuni!' 

Menjelaskan rencananya sehingga Yi Ling-san yang tidak tahu apa-apa akan mengerti 
benar-benar merupakan percobaan. 

'Sejujurnya, aku masih belum terlalu paham dengan situasi saat ini.' 

"Maafkan aku, aku tidak bisa menjelaskan semuanya padamu." 
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Sulit untuk menjelaskan detailnya di telepon, dan saya tidak benar-benar ingin Yi Ling-san 
dan yang lainnya tahu tentang bagian kriminal ini. 

'Semua ini untuk Meo, kan?' 

"Itu benar." 

'Saya mengerti. Saya akan menjelaskan hal-hal kepada orang-orang di gedung kami. 
Meskipun mungkin agak terlambat, saya akan memberi tahu Anda berapa banyak orang 
yang bersedia membantu hari ini.' 

"Ah, tidak apa-apa tidak peduli seberapa terlambat." 

Lagipula aku harus begadang semalaman hari ini. 

Malam itu, Meo dan aku menuangkan semua uang yang ada di dalam tas ke atas meja, lalu 
mengemasnya dalam amplop. 

Hiro dan Yondaime mengumpulkan lebih banyak orang daripada yang bisa saya 
bayangkan. Berpikir bahwa saya melibatkan ratusan orang dalam rencana bodoh ini, 
tangan saya yang mengisi amplop mulai bergetar. 

Selama tahap terakhir, jari dan otak saya mulai mati rasa. Menatap Fukuzawa Yukichi yang 
tak terhitung jumlahnya pada uang kertas sepuluh ribu yen yang tak terhitung jumlahnya 
di ruangan gelap sendirian dengan Meo, pikiran saya saat itu adalah bahwa dua ratus juta 
yen tampaknya tidak sebanyak yang saya bayangkan. Dibagi dengan dua ratus, menjadi 
satu juta, dan menjadi sepuluh ribu jika kita membaginya dengan dua ribu. Jika kita 
membaginya dengan dua ratus juta, itu akan menjadi satu! Saya pikir saya mengalami 
gejala terlambat. Kenyataannya, uang sebesar itu tidak bisa didapatkan meski para pekerja 
kantoran di Jepang bekerja seumur hidup. 

Itu sebabnya, orang akan mati demi uang. 

Telepon di kantor akan berdering setiap beberapa jam, dan Yondaime menutup rapat pintu 
ruang kerja agar kami tidak mendengarnya menjawab. Mereka tidak akan membunuh ayah 
Meo karena ketidaksabaran, bukan? Saya berusaha untuk tidak memikirkan rasa sakit dan 
teror karena jari-jari saya dipotong satu demi satu. Saya pasti tidak bisa membiarkan Meo 
melihat melalui saya. 

Pekerjaan terakhir hari itu adalah memikirkan 'penjelasan' untuk seratus orang. 

Pasti ada alasan agar uang mengalir. 

Saya harus melakukan ini. 

Saya tidak tahu apakah rencananya akan berhasil. Dengan sepenuh hati saya berdoa 
semoga keajaiban Kusakabe Masaya tetap ada. 
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Volume 2 Chapter 6 

Bab 6 
Keesokan paginya, saya membawa sendiri uang itu ke Hello Palace. Selain menyejukkan 
diri dengan udara dingin pagi hari, aku merasa harus berterima kasih kepada Yi Ling-san 
secara pribadi. 

"Ah, kamu di sini, masuk." 

Yi Ling-san menarikku ke kamar setelah membuka pintu. 

Di rumah yang memiliki dua kamar dan aula, besar untuk seorang wanita lajang, ada 
sekitar sepuluh wanita di dalamnya. Karena aroma yang tak terlukiskan di ruangan itu, 
saya hanya bisa berdiri diam di depan pintu. Beberapa dari mereka bahkan mengenakan 
pakaian seksi, seolah baru selesai bekerja. Warna dan garis luar kulit mereka tampak agak 
berbeda, sama seperti saya sedang melihat thumbnail Asia. Tentu saja, Jennifer dan Hua-
san ada di antara mereka. 

"Maaf, meminta kalian untuk membantu mengatasi masalah aneh ini." 

Yi Ling-san dengan paksa menampar punggungku yang meringis. 

"Tapi kami tidak merasa terganggu dengan hal itu. Kami hanya perlu menyimpan uangnya, 
kan?" 

Aku mengangguk, membagikan amplop dengan uang di dalamnya sambil berkata. 

"Apakah kita harus memasukkannya ke rekening kita sendiri, lalu mengubahnya ke 
rekening lain?" Hua-san bertanya. 

"Ah, benar. Dari jumlah uang itu, kamu mungkin tidak bisa menyetor mereka menggunakan 
mesin ATM." 

"Meskipun aku tidak tahu apa yang kamu coba lakukan, lakukan yang terbaik!" 

"Kamu melakukan ini untuk menyelamatkan Kusakabe-san, kan?" 

"Meo dan Kusakabe-san ada di tanganmu!" 

Diminta seperti itu oleh orang yang berbeda, tiba-tiba kebahagiaan muncul dalam diriku, 
dan aku mengangguk. 

"Yah, itu saja untuk saat ini. Orang-orang dari Hirasaka-gumi akan datang nanti." 
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"Untuk memberimu tanda terima, kan?" Kata Yi Ling-san. Dia memang cepat, jadi cukup 
meyakinkan. 

Saya menelepon Yondaime setelah berjalan keluar dari gedung. 

'Sisiku sudah selesai.' 

Bukankah dia terlalu cepat!? Aku merasa terkejut. Mengangkat kepalaku untuk melihat 
langit gelap bulan April. Sekarang baru lewat jam enam, jadi mungkin dia selesai 
membagikannya larut malam? Anak-anak muda di kota ini benar-benar tidak tidur di 
malam hari. 

'Kami akan dapat mengumpulkan semua kuitansi sebelum tengah hari. Kapan Anda 
berencana untuk menyerang?' 

Waktunya sulit dipahami. 

"Dua." 

'Kamu benar-benar tahu bagaimana membuang waktu. Lalu siapa yang akan pergi?' 

"Apa maksudmu siapa yang akan pergi......? Tentu saja aku yang akan pergi. Kita harus 
memberitahu mereka tentang hal itu dengan jelas, satu-satunya orang yang tahu tentang 
rencana itu dengan jelas selain aku hanyalah Alice. Kamu tidak berencana untuk menyuruh 
Alice pergi, kan?" 

'Kamu harus menjelaskan ini, kita akan pergi ke markas musuh. Pikirkan betapa 
berbahayanya itu. Apa menurutmu mereka akan membiarkanmu keluar begitu saja setelah 
mengatakan semua itu?' 

"Itu sebabnya kita akan menghubungi Mikawa, dan bukan Tabara-gumi. Setidaknya yakuza 
tidak akan terlalu berani di kantor Hello Corporation, kan?" 

Yondaime tetap diam. Saya merasa bahwa saya bisa mendengar suara kertakan gigi. 

'Aku juga akan pergi. Apakah Anda mendengar itu?' 

"Eh? Tapi bukankah kamu yang bertanggung jawab atas tim aksi?" 

'Diam! Tidak akan ada masalah di sana. Bukankah tidak apa-apa jika kita bertemu nanti? 
Berhenti rewel!' 

Dia menutup telepon, dan aku menghela nafas sambil melihat layar. 

Yah, memang benar bahwa rencana itu agak dibuat-buat. Tapi kami tidak bisa memberi 
tahu mereka tentang hal itu setelah mengirimkan informasi. Metode dangkal ini tidak akan 
berhasil sama sekali, pasti ada seseorang yang mau mengisi daya di dalam. 
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Fakta bahwa Yondaime bersedia menemani saya sedikit meningkatkan kepercayaan diri 
saya. 

Aku menatap langit yang berkabut. Tidak ada ruang bagi kita untuk kembali sekarang. 

'Mikawa sekarang di Hello Corporation. Para eksekutif senior sedang bekerja sekarang.' 

Pukul sebelas pagi, Hiro mengirim berita. Saat itu, saya sudah kembali ke Agensi Detektif 
NEET. 

"Tidak ada orang lain yang bersamanya? Misalnya, orang dari Tabara-gumi?" 

'Tidak, hanya dia. Dia tidak bisa hanya membawa pengawal untuk bekerja, kan?' 

Dia ada benarnya. Itu bagus. 

Memalingkan kepalaku untuk mengambil sisi tempat tidur, Alice sudah memberi perintah 
kepada Mayor melalui telepon, mungkin karena dia mendengar percakapan antara Hiro 
dan aku. 

"...... Mnn, kami akan melakukannya di Hello Corporation seperti yang direncanakan. Harap 
bersiap untuk memblokir sinyal telepon ...... Hmm? Tidak, waktu mulai jam dua siang. 
Standby sebelum itu. " 

Dia meletakkan teleponnya dan menoleh ke saya: 

"Kami menghitung mundur sekarang, apakah kamu siap?" 

Aku mengacungkan jempol padanya. Sebuah layar di antara banyak layar yang tergantung 
di dinding di belakang Alice yang mengenakan piyama menunjukkan bom yang dibuat Alice 
untuk sistem Hello Corporation. 

Warna merah dilukis di seluruh layar. Gambar abstrak pria dengan jari kelingking dipotong 
tangan kanan dan telinga kanan dipotong. Meskipun saya menyelesaikannya hanya dalam 
setengah jam, saya merasa itu sebenarnya cukup bagus. Di bawah dua gambar ini ada kata-
kata besar: 14.00, tidak ada kata lain. 

Rencana penyelamatan Kusakabe Masaya akan dimulai pukul dua siang. 

Simbol sederhana dan jelas yang hanya dipahami oleh orang yang tahu, kini ditampilkan di 
layar komputer di Hello Corporation setelah Alice meretas sistem Hello Corporation 
melalui celah di firewall mereka. 

Rencananya telah dimulai. Saya baru menyadari setelah beberapa waktu bahwa keringat 
dalam jumlah besar mengalir di tangan saya yang memegang telepon. 
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Hari sudah lewat tengah hari ketika Yondaime membawa beberapa bawahannya ke Agensi 
Detektif NEET. Tumpukan besar catatan transaksi bank dikeluarkan dari tas atau kantong 
plastik dan diletakkan di depan saya. Aku mulai sakit kepala. 

"Aku benar-benar seharusnya memintamu untuk memilahnya terlebih dahulu ......" 

"Sudah terlambat bagimu untuk mengatakan itu!" Sikap Yondaime dingin. 

Setelah menggunakan hampir tiga puluh menit, kami akhirnya mengeluarkan kuitansi yang 
hanya digunakan untuk referensi dari tumpukan lebih dari lima ratus catatan transaksi. 
Aku terlalu ceroboh. Segalanya akan selalu menjadi seperti ini jika kita memikirkan cara 
untuk menyelesaikan masalah hanya ketika masalah itu muncul. 

Setelah mengkategorikannya, kami mengisi catatan transaksi bank ke dalam tas yang kami 
pinjamkan dari Meo. Benar-benar menghabiskan dua ratus juta yen, hanya menyisakan 
kertas yang mencatat aliran uang. Membawa tas itu sebentar, rasanya jauh lebih ringan 
daripada ketika diisi dengan dua puluh ribu keping uang kertas sepuluh ribu yen. 

Tidak bisa diandalkan-- tapi itu satu-satunya senjata yang kumiliki. 

Tidak, senjata sebenarnya adalah hal lain, bukan? 

Aku berdiri setelah mengambil tas. 

"Yah, aku pergi." Saya memberi tahu siluet yang mengenakan piyama boneka beruang. 

Alice membalikkan kepalanya, berlutut di tempat tidurnya dan melambaikan tangannya, 
memanggilku. Eh? Apa itu? 

Ketika aku mendekatinya, kepalaku ditepuk ringan seperti sebelumnya, membuatku 
melompat mundur hampir dua meter karena terkejut. 

"Semoga beruntung." 

Itu kalimat yang cukup singkat untuk Alice. Dan karena ini, itu terus melekat di telingaku. 

"Hmm, ada apa? Kamu juga mau, Yondaime?" 

Dia tiba-tiba bergerak maju, melambai ke arah Yondaime, yang berada di belakangku. 

"Berhenti bermimpi." 

"Ane-san, tolong tepuk kami juga!" 

"Saya juga!" 

"Hentikan kebodohan itu! Kita akan pindah!" 
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Di atas ember baja besar di belakang pintu belakang dapur toko ramen, Tetsu-senpai 
sedang duduk di sana dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. 

"Kenapa hanya aku yang dikecualikan......" Dia berkata dengan sengaja dengan suara yang 
terdengar. 

"...... Tidak ada yang mengecualikanmu." 

"Tapi kamu bahkan tidak memberitahuku detailnya." 

"Bukankah aku sudah memberitahumu tentang itu di telepon kemarin?" Aku bahkan 
meminta bantuanmu untuk transaksi bank. 

"Pikiranku kacau, aku benar-benar tidak mengerti." 

Oioi, apakah itu benar-benar salahku? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? 

"Jadi aku akan pergi bersama Narumi, tidak apa-apa?" 

"Erm...... Tapi kamu harus tetap di grup aksi." 

"Tidak bisakah kita bertemu nanti saja?" 

Kenapa mereka berdua sangat mirip dalam hal ini!? Aku menoleh untuk melihat Yondaime, 
yang memimpin bawahannya menuruni tangga. 

"Kakak Kedua Tetsu juga ikut!?" 

"Mengambil duo terkuat untuk menyerbu ke tanah musuh, seperti yang diharapkan dari 
aniki!" 

"Kami akan mengalahkan semua pekerja!" 

Para antek sangat senang setelah mendengar kata-kata senpai. Tidak, tidak, apakah mereka 
salah paham? Kami di sana bukan untuk bertengkar! 

"Kalau begitu kita pergi dulu!" 

"Ingatlah untuk mengganti pakaianmu terlebih dahulu, jangan mengambil tindakan dengan 
lambang grup." 

"Dipahami!" 

Para antek mengendarai sepeda motor mereka dan pergi. 

"Orang-orang ini benar-benar tidak memiliki rasa krisis." Yondaime bergumam. Saya setuju 
dengan itu juga. 
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Pada saat itu, Min-san menjulurkan kepalanya keluar dari pintu belakang dapur. 

"Hei, apakah kamu ingin makan sesuatu sebelum pergi?" 

"Kamu mungkin belum makan siang, kan? Narumi, kenapa kamu berjalan sangat goyah? 
Setidaknya kamu harus makan dulu." 

Tidak ada orang di toko meskipun itu waktu makan siang. Dari kiri ke kanan, Yondaime, 
aku dan Tetsu-senpai duduk di kursi. Mangkuk yang mengeluarkan asap putih diletakkan 
di depan kami. Tidak ada potongan daging babi panggang (chashu) di atasnya, melainkan 
potongan daging babi goreng (tonkatsu) yang tebal. 

"Ini untuk keberuntungan. (Catatan: Katsu (kemenangan) adalah bagian dari tonkatsu)" 
kata Min-san. "Kamu mungkin akan mengambil bagian dalam sesuatu yang berbahaya lagi, 
kan? Sungguh, kamu juga hanya anak-anak." 

Saya menghargai pemikirannya, tetapi siapa yang pernah menaruh potongan daging babi 
goreng di atas mie? Ini benar-benar...... Tapi kami diam-diam mengambil sumpit. Orang 
terkuat di kota bukanlah mantan petinju atau bos yakuza muda di sampingku, tapi-- 

"Ah, aku memotong biaya makan dari gaji Narumi." 

Jadi dia tidak memperlakukan kita! 

Menggunakan sumpit untuk mengambil potongan daging babi di atas ramen secara 
perlahan, saya menyadari bahwa sup ramen itu penuh dengan lada dan bawang putih. 
Uwaa! Aku hampir mimisan hanya dengan melihatnya. Mengintip mangkuk Yondaime dan 
senpai, saya melihat bahwa mangkuk mereka hanyalah sup biasa. Mengapa saya harus 
menjalani siksaan ini? Apa kau benar-benar menyuruhku makan semua ini!? 

"Kamu, apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Bukankah aku sudah memberitahumu 
untuk tidak ikut campur dalam hal ini?" 

Min-san membungkuk dari sisi lain konter dan mendekat ke wajahku. Dia memegang 
daguku, menunjukkan senyum dingin yang bahkan bisa memakan seekor harimau. Aku 
membeku, membuka dan menutup mulut lagi seperti ikan. Aku benar-benar lupa apa yang 
dia katakan. Itu buruk, aku akan dimakan. 
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"Dengarkan baik-baik, kamu-harus-menyelesaikan-semuanya." 

Dengan nada seperti sedang memegang tongkat besi panas untuk mengancamku, Min-san 
baru melepaskan wajahku setelah dia mengatakan semua itu. 

"Tetsu, Sou, dia pegawaiku. Jangan biarkan dia terluka." 

"Kita tahu." 

Dua orang yang dengan cepat menghabiskan ramen potongan daging babi mereka 
menjawab pada saat yang bersamaan. 

* 

Kami sampai di seberang kantor Hello Corporation setelah melewati Shuto Expressway 
pada pukul satu empat puluh lima, sedikit lebih awal dari waktu yang dijadwalkan. 
Yondaime memarkir mobil 'Pintar' miliknya di pinggir jalan. 

Melihat gedung berlantai lima dari jendela mobil, rasanya lebih besar dari kemarin. Tidak, 
tenanglah, ini sama sekali bukan perusahaan besar, dan orang-orang yang mendukung 
mereka hanyalah sekumpulan kentang kecil; dan rencana yang akan saya jalankan 
bukanlah taruhan besar sama sekali. 

Aku menyandarkan punggungku di kursi dan menghela napas panjang. Ah, ini buruk, detak 
jantungku semakin cepat. 

"Hei, kamu tidak turun?" 

Tetsu-senpai berkata sambil duduk di kursi belakang: 

"Postur saya saat ini sangat tidak nyaman." 

"Kaulah yang ingin datang." 

Yondaime balas dengan suara kesal: 

"Aku tidak pernah berencana membawa tiga orang, idiot." 

Smart sebenarnya adalah mobil kecil untuk dua orang, tapi Tetsu-senpai hanya masuk ke 
bagian belakang mobil. Saya menjawab sambil mencoba memulihkan laju pernapasan saya: 

"Kita tidak boleh terlalu dini. Itu akan memberi mereka kesempatan untuk berpikir. Kita 
harus menunggu sampai jam dua." 

"Kenapa harus dua?" 

"Karena bank tutup jam tiga. Kupikir satu jam adalah waktu yang paling cocok......meski itu 
hanya intuisiku." 
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"Bagaimana ini terkait dengan waktu tutup bank?" 

"Sehat......" 

Bukankah aku memberitahumu di telepon kemarin !? Aku benar-benar menjelaskannya! 

Aku hendak memikirkan sesuatu yang sederhana untuk dikatakan, menunjukkan bahwa itu 
sudah jam dua. "Ayo pergi!" Yondaime membuka pintu setelah mengatakan itu, dan 
menendangku ke jalan. 

Tidak ada layanan seperti seorang wanita yang menunggu di konter untuk menyambut 
kami. Hanya ada telepon di depan pintu kaca kantor, digunakan untuk menanyakan status 
janji temu. 

"Halo, apakah Direktur Mikawa ada? Tidak, kami tidak punya janji." 

Orang di sisi lain telepon tampak agak tergesa-gesa. Apa boleh buat, karena Alice telah 
meretas semua sistem di perusahaan dan membekukannya. 

'Maaf, tapi siapa Anda?' 

Yondaime merebut gagang telepon dari tanganku: 

"Katakan saja padanya bahwa aku Hinamura Soichiro." 

Efeknya seketika, dan kami langsung diundang masuk. Haruskah saya menjadi lebih anti-
sosial juga? 

"Dengar, Tetsu. Jangan bertindak dulu." 

"Sama denganmu." 

Tetsu-senpai menepis komentar itu dengan enteng dan mendorong pintu kaca hingga 
terbuka. 

Seorang pria gugup berusia sekitar empat puluh tahun sedang duduk di sofa ruang tamu, 
menunggu kami masuk. Itu adalah pria yang saya lihat kemarin-- Mikawa. Tapi tidak hanya 
Mikawa yang ada di ruangan itu. Orang yang berdiri di sisi lain meja konferensi, di samping 
jendela adalah seorang pria yang mengenakan sepasang kacamata berwarna coklat muda 
dan dua pria lainnya yang mengenakan pakaian serupa. Ketika saya melihat pemandangan 
itu, saya hanya bisa berdiri di pintu masuk, terkejut. 

Jadi kami masih tidak bisa sepenuhnya menghindari kontak dengan Tabara-gumi. Mungkin 
Mikawa memanggil mereka kesini setelah melihat layar komputer? Hiro tidak bisa 
memahami lokasi Mikawa dan Tabara-gumi sendirian, ledakan! 

Yondaime mendorongku ke kamar. 
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Shades mengamati wajah kami secara bergiliran, dan menunjukkan senyum menakutkan, 
tapi dia tidak berbicara. Sebaliknya, Mikawa tampak agak bingung: 

"Kau yang melakukan itu?" 

Tidak ada kata sapaan, tidak meminta kami untuk duduk, dia langsung ke intinya. 

"Bukankah kalian semua hanya siswa? Mengapa kalian ikut campur dalam hal ini?" 

"Hinamura, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan !?" 

Sepertinya Shades tidak ingin berpura-pura menjadi orang lain lagi, dan dia berkata 
dengan suara rendah. Yakuza berjalan mengitari meja konferensi dan mengelilingi kami. 

"Sialan, kenapa kamu memegang tas itu? Apa menurutmu semuanya akan baik-baik saja 
jika kamu mengembalikan uangnya!?" 

Salah satu yakuza memukul tas di tangan saya. Telingaku mulai berdenging. Ini buruk, saya 
merasa seperti akan pingsan karena anemia. 

"Kami di sini bukan untuk bernegosiasi dengan Anda." 

Setelah mengatakan itu, Yondaime dengan ringan mendorong punggungku. Aku tersadar, 
menyesuaikan napasku, lalu memelototi Mikawa. Itu benar, abaikan saja Tabara-gumi 
untuk saat ini. 

"Aku sudah membawa barang-barang yang kamu inginkan, Mikawa-san." 

"Apa? Di mana gadis itu!?" 

"Hei, jangan memulai perkelahian! Kami di perusahaan!" Kata Mikawa, bingung. "Tolong 
berhenti bicara, aku akan menangani ini." 

Tetsu-senpai mendorong laki-laki berjas hitam itu, membiarkanku duduk di sofa di 
seberang Mikawa. Sofa yang terbuat dari kulit sintetis ternyata lebih dingin dari yang saya 
kira. Rasanya seolah-olah hatiku akan meleleh, mengalir keluar dari telingaku. 

Mulai sekarang-- ini pertarunganku, tidak ada yang mau membantuku lagi. 

Saya meletakkan tas Boston di tengah meja kaca. 

"Hanya uang saja tidak cukup, bawa gadis itu." Sikap Mikawa menjadi kasar. Saya 
menggelengkan kepala: 

"Mari kita bicara tentang uangnya dulu. Aku sudah menyerahkan dua ratus ribu yen itu 
padamu." 

"Apa?" 
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"Aku tidak membawa uang tunai. Bukankah kamu memiliki guild yang dibentuk dari 
pekerja asing? Aku memasukkan semua uang ke dalam rekening guild." 

"Apa yang sedang Anda bicarakan?" 

Rasa lengket bisa terdengar dalam suara Mikawa, dan wajahnya yang pucat mulai 
memerah. 

"Tidak mungkin bagimu untuk memasukkan mereka! Ini dua ratus juta, bagaimana kamu 
mengatakan itu kepada orang di konter? Kebohongan anak-anak tanpa akal sehat memang 
tidak masuk akal." 

Apakah begitu? Maka Anda mungkin akan mengerti mulai sekarang, hal-hal absurd apa 
yang dapat dilakukan anak-anak seperti ini dalam kelompok besar. 

Saya membuka ritsleting tas Boston. 

"Aku tidak menyimpan semuanya sekaligus." 

Saya mengeluarkan setumpuk kwitansi di dalam dan menyebarkannya di atas meja. 
Mikawa mengeluarkan salah satunya dan membacanya, lalu wajahnya langsung memucat. 
Lagi, dan lagi...... Setelah mengkonfirmasi laporan di kertas, wajah Mikawa menjadi pucat 
pasi. 

"...... Ap-Apa ini!?" 

"Itu karena kita mengenal banyak orang. Mereka hanya perlu pergi ke bank dan 
memasukkannya ke dalam bank. Mereka semua bersedia membantu." 

"Bodoh, kenapa kau melakukan itu--" 

"Dan juga, bukan hanya ini......" Aku menyela kata-kata Mikawa, menyerang saat dia lemah: 
"Uang itu mungkin akan mengalir ke luar negeri atau ke Kishiwada-kai, kan? Jadi kami 
telah menghilangkan kebutuhanmu." 

Kartu truf terakhir kami. Saya mengeluarkan dokumen dari saku saya dan 
menunjukkannya kepada Mikawa, dan dia mengambilnya dengan tangan gemetar, 
membaca isinya berulang kali. Melihat matanya bergerak gelisah, aku bisa melihat dengan 
jelas apa yang dia lakukan. 

"Apa......" 

"Kami sudah menanganinya, dan sekitar Senin depan, mereka akan mentransfer dua ratus 
juta yen dari rekening guild ke rekening ketua Kishiwada-kai sebagai sumbangan." 

"Bodoh, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Itu akun pribadi, dan pemilik akun itu adalah 
Kusakabe!" 
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Mikawa dalam keadaan histeris. 

"Oi, apa yang kalian lakukan! Apa artinya ini!?" 

Awalnya berdiri diam di samping, Shades mulai gelisah juga. Detak jantungku sudah sangat 
keras bahkan aku sendiri hampir tidak bisa mendengar apa yang kukatakan. Sekarang 
waktunya, tidak apa-apa setelah kita menyelesaikan ini. 

"Jadi saya menyarankan Anda untuk mempelajari lebih lanjut tentang keamanan internet. 
Meskipun mungkin akan sulit bagi orang yang sistem komputernya diretas dengan mudah 
untuk memahami semua ini." Setiap kali saya mengucapkan kalimat lain, mulut kering saya 
akan terasa sakit: "Sistem di bank juga terhubung melalui internet. Selama mereka 
terhubung melalui internet, tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh seorang peretas. . 
Mentransfer uang bahkan tidak memerlukan konfirmasi dari pemilik akun." 

"Bagaimana ini bisa terjadi!? A-jika sesuatu seperti ini benar-benar terjadi--" 

Aku benar-benar mengabaikan kata-kata Mikawa, mengambil tasnya dan berdiri. Kami 
telah memainkan semua kartu kami, jadi saatnya untuk pergi. 

"Jangan bergerak! Apa maksudmu kau kabur begitu saja!?" 

"Itulah yang kami maksud, enyahlah." 

"Jangan meludah, muncrat." 

Tetsu-senpai dan Yondaime melindungiku di sisiku. 

"Apa yang kamu lakukan!" 

Suara tabrakan bergema di perutku. Yondaime yang dipukul di wajahnya, Tetsu-senpai 
yang dipukul di perut dengan lutut, keduanya bahkan tidak bergeming, tapi malah 
meringkuk di lantai dengan mata tertutup meski tidak dipukul. Jejak darah menetes dari 
sudut mulut Yondaime. 

Yakuza mundur selangkah karena terkejut meskipun merekalah yang mengambil tindakan 
terlebih dahulu. Pria berbaju coklat muda melebarkan matanya, sementara Mikawa yang 
duduk di sofa tampak semakin terkejut. Meski begitu, dia masih berkata: 

"Tunggu sebentar, kamu belum selesai, kenapa kamu melakukan hal yang tidak berarti!?" 

"Aku sudah selesai. Kami di sini hanya untuk memberitahumu." 

Agar mereka tidak memperhatikan tangan saya yang gemetar, saya menjulurkan tangan ke 
belakang dan menjawab: 
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"Transaksi akan terjadi pada hari Senin, apakah kamu mengerti? Tolong lepaskan 
Kusakabe-san sebelum waktu itu. Hanya menyerahkan uangnya padamu terlalu berbahaya 
bagi kami, jadi kami memilih untuk melakukan itu." 

Setelah saya selesai mengatakan itu, saya berjalan melewati kursi dan keluar dari ruang 
tamu. "Tunggu, kalian! Jangan bercanda dengan kami!" Raungan marah dari Shades 
diblokir oleh Yondaime, yang terakhir keluar. 

"Ayo kembali." 

Sambil berjalan melewati pegawai wanita yang melihat kami dengan ekspresi ketakutan di 
wajahnya, kami berlari di koridor gedung. Hanya setelah saya bergegas keluar dari pintu 
kaca, saya menyadari bahwa dahi dan punggung saya basah oleh banyak keringat. 

"Sial, aku akan membunuh orang-orang itu lain kali aku melihat mereka!" Ucap Yondaime 
sambil menyeka darah di sudut mulutnya. 

"Semuanya belum selesai, kan? Jangan lengah." 

Aku menggigit bibir dan mengangguk setelah mendengar perkataan Tetsu-senpai, lalu 
kami bertiga berlari menuruni tangga. 

* 

"Oh ya, Narumi. Kenapa orang-orang itu begitu bingung?" 

Suara Tetsu-senpai terdengar dari belakang mobil. Smart Yondaime itu mengemudi 
menghindari jalan di kemacetan lalu lintas, lalu zigzag melewati gang-gang kompleks 
dengan cukup cepat. 

"Karena saya memberi tahu mereka bahwa saya menyumbangkan dua ratus juta yen untuk 
Kishiwada-kai." 

Apakah mereka mengerti ketika saya mengatakannya seperti itu? Saya agak khawatir. 

Artinya, jika saya memindahkan uang dengan cara itu, Departemen Pajak Nasional akan 
segera mengetahuinya. Mereka akan tahu setelah memeriksa bahwa akun tersebut 
terhubung ke Hello Corporation. Setelah mereka mulai menyelidiki, metode pencucian 
uang mereka mungkin diperhatikan. Hal yang ingin mereka lindungi bukanlah dua ratus 
juta yen, tapi Kishiwada-kai." 

"Apa--?" Tetsu-senpai membuat suara tidak yakin: "Jadi, kamu ingin mengungkap aktivitas 
ilegal mereka, kan?" 

"Tidak seperti itu." 
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Jika kami hanya ingin mengekspos mereka, akan lebih cepat untuk memanggil polisi. Tapi 
detektif NEET bukanlah polisi. Mereka hanya melakukan yang terbaik untuk memenuhi 
permintaan klien mereka. 

"Di sini." 

Smart diparkir di perbatasan tempat parkir yang luas. Sepertinya dia tidak punya banyak 
ruang, Tetsu-senpai menjulurkan kepalanya dari belakang ke sampingku untuk melihat ke 
luar jendela. Bangunan datar berada di seberang ruang besar. 

"...... Bank?" 

"Itu benar. Cabang tempat Kusakabe Masaya membuka akun guildnya." 

Saya melihat sebuah van putih diparkir di sisi lain tempat parkir. 

"Bukankah itu van Hirasaka-gumi?" Tetsu-senpai sepertinya juga menyadarinya. Yondaime 
mengeluarkan ponselnya: 

"Kami di sini. Aku melihatmu. Siaga untuk keluar kapan saja." 

Setelah pesan sederhana, dia tidak menutup telepon. 

"Oi, Narumi. Aku tidak mengerti, cepat jelaskan! Apa yang telah kamu lakukan!?" 

Teriak Tetsu-senpai di telingaku. 

"Diam, Tetsu! Diam!" kata Yondaime. Agar dia bisa memberi perintah kapan saja, dia tidak 
menutup telepon tadi. Saya diam-diam menjelaskan lagi: 

"Sumbangannya belum dimulai. Saya katakan pada mereka bahwa transaksi akan terjadi 
Senin depan. Ini hari Jumat, jadi bank akan mengakhiri bisnisnya minggu ini. Jika uang itu 
disumbangkan, Departemen Pajak Nasional akan mendapatkan untuk mengetahuinya. Apa 
yang akan kamu lakukan jika kamu adalah Mikawa?" 

"....... Pikirkan cara untuk membatalkan transaksi." 

"Itu benar. Tapi masalahnya, Kusakabe Masaya adalah pemilik akun itu ." 

"Ah......" 

Sepertinya senpai akhirnya mengerti. 

Tapi semua ini omong kosong. Jika kita tidak bisa mendapatkan hasil yang kita harapkan, 
maka itu tetap tidak ada artinya. Melihat arloji di tanganku, sudah pukul dua lima puluh. 
Sekali lagi, saya merasa usus saya menyusut. 
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Apakah itu akan berhasil? Apakah akan ada celah? Apakah saya berhasil mengatakan apa 
yang seharusnya saya miliki? Sambil membuka dan menutup telapak tanganku yang 
berkeringat, aku diam-diam menatap mobil-mobil yang melaju di jalan. Belum? Mereka 
belum datang? Mungkin metode saya tidak benar, apakah karena metode saya terlihat? 

"Hei, tapi bagaimana kamu menyumbangkannya? Pemilik akunnya adalah Kusakabe, bukan 
begitu? Jika dia sendiri tidak pergi, bagaimana kamu bisa mentransfer sejumlah uang 
seperti dua ratus juta yen?" 

"Apakah kamu tidak mendengarkan?" YOndaime berkata: "Alice mungkin melakukan 
sesuatu tentang itu." 

Tepat pada saat itu. 

Sebuah mobil-- van hitam, masuk ke tempat parkir. Aku hampir berteriak keras. Sebagian 
besar di bagian belakang van ambruk. Tidak dapat disangkal bahwa itu disebabkan oleh 
tabrakan dengan van Hirasaka-gumi. Saya mengatakan suara lemah yang terdengar seperti 
bernapas, dan bahkan lebih seperti saya mencoba mengendalikan detak jantung saya: 

"Bahkan jika itu Alice, dia tidak bisa melakukan itu." 

Lidahku hampir mulai bergetar. Meretas informasi arsip bank dan memindahkan uang di 
rekening, masalah yang sangat serius-- tidak, Alice mungkin benar-benar bisa 
melakukannya. Tapi kita tidak punya waktu, atau bahkan kebutuhan. 

Pintu van dibuka paksa. Siluet yang berjalan mengenakan jas abu-abu atau jaket bulu yang 
agak kotor, ada empat...... tidak, lima. 

"Apa yang saya lakukan hanyalah memasukkan dua ratus juta yen ke dalam rekening. Yang 
lainnya hanyalah rekayasa." 

Yondaime menatapku tak percaya sesaat. 

Itu benar, kebanyakan hanya gertakan. Aturan emas untuk berbohong kepada orang lain-- 
gabungkan kebohongan dengan banyak kebenaran. Menggunakan lebih dari seratus 
kwitansi transaksi bank, dengan kebenaran seperti ini, saya menutupi kebohongan setelah 
itu. 

Tujuan kami adalah memastikan keselamatan Kusakabe Masaya. Karena kita tidak tahu di 
mana dia dipenjara, tidak bisa masuk ke wilayah musuh; jadi lebih baik biarkan mereka 
membawanya ke tempat tertentu saja. Memberitahu mereka bahwa bahaya kritis akan 
terjadi jika Kusakabe Masaya tidak muncul sendiri, dengan alasan ini-- 

"Aku pikir kamu tidak akan menjadi NEET di masa depan, tapi penipu." 
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Yondaime menggumamkan itu, tapi aku tidak mendengarkannya dengan seksama. 
Yondaime segera memberi perintah lagi ke telepon, lalu terdengar suara kompartemen 
belakang mobil. Pintu kursi pengemudi juga terbuka, dan angin dingin bertiup ke wajahku. 

Pria kelima turun dari van. Saya melihat wajahnya dari foto sebelum ini, tetapi dia terlihat 
sangat rapuh saat ini, wajahnya yang cakap hilang. 

Ayah Meo. 

Di sisi lain, pintu van Hirasaka-gumi terbuka, dan beberapa anak muda yang mengenakan 
penutup kepala, helm pengaman, dan topeng yang menghalangi wajah mereka berjalan 
turun. Dalam suasana tegang, di dunia sunyi di sisi lain jendela mobil, para yakuza mulai 
bertarung. 

Setelah itu, saya melihat dua orang lainnya bergegas keluar dari kursi pengemudi dan kursi 
di sebelahnya dari van hitam, lalu jeroan saya mulai sakit seperti terjerat kabel baja. 
Mereka juga memiliki enam orang, dan mereka memegang tongkat yang bisa ditarik. Dalam 
sekejap, dua antek di Hirasaka-gumi tergeletak di jalan aspal, sementara Yondaime dan 
Tetsu-senpai bergulat dengan dua musuh lainnya, dan ditarik lebih jauh dari van hitam. 
Aku membuka kunci mobil. Tapi ketika raungan pelan datang dari pintu yang sedikit 
terbuka, aku membeku. Apa yang bisa saya lakukan jika saya pergi? Lagipula aku tidak bisa 
membantu apa pun. 

Keduanya yang tinggal di dekat van mencengkeram kerah Kusakabe Masaya, mencoba 
menariknya kembali ke dalam van. Itu tidak akan berhasil, itu akan berakhir jika dia 
kembali ke van, tidak akan ada kesempatan kedua. Aku dengan paksa membuka pintu, 
berguling ke lantai tempat parkir, teriakan memilukan dan suara perkelahian masuk ke 
telingaku. Pada jarak lebih dari sepuluh meter dari van, kaki saya tidak bisa bergerak sama 
sekali. 

Tepat pada saat itu, tatapanku bertemu dengan Kusakabe Masaya untuk sesaat, dipisahkan 
oleh jarak tertentu. 

Semua yang muncul dari ekspresinya adalah dua kata: menyerah. 

Dia menghela nafas sambil menyerah pada tarikan mereka untuk kembali ke mobil. Ada 
apa dengan dia! Setidaknya mencoba menolak sedikit? Kami di sini untuk 
menyelamatkanmu, apa kau tidak mengerti!? Sambil berteriak dalam bahasa yang tidak 
bisa dimengerti, saya lari. Dalam jarak tanpa harapan antara van dan aku, yakuza di dalam 
mobil hendak menutup pintu. Sudah berakhir, kita tidak bisa membuatnya-- 

"--AYAH!" 

Teriakan tiba-tiba datang dari seorang gadis muda dalam situasi tegang ini. Angin 
berwarna kopi. Aku sama sekali tidak tahu dari mana tubuh halus Meo terbang keluar. 
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Seolah-olah tangannya yang terulur menembus badan mobil hitam itu, menusuk lapisan 
van yang hendak ditutup. 

Suara patah tulang bergema di posisiku, sementara Meo bahkan tidak bisa berteriak. 
Seorang yakuza berjalan mendekat dan dengan kasar menarik kepangannya, berencana 
untuk menjauh dari van. Hentikan! Hentikan! 

Tepat pada saat itu, teriakan melengking seorang pria datang dari dalam van hitam. Saya 
berencana untuk melompat ke arah yakuza yang memegangi rambut Meo, tetapi 
dirobohkan olehnya, dan berguling di jalan aspal sambil melihat pemandangan selanjutnya. 

Pintu van hitam terbuka, hanya untuk melihat pria berjas abu-abu ditendang keluar dari 
van dan tangan pria yang dipegang Meo dengan tangannya. 

"Ayah!" 

Dalam jeritan yang membingungkan, entah kenapa, hanya suara Meo yang paling jelas. 
Melompat turun dari mobil, Kusakabe Masaya menggunakan kesempatan itu untuk 
merobohkan yakuza yang menjambak rambut putrinya, sementara tubuh lelaki itu 
berguling ke arahku dan meratakanku menjadi pancake. 

Saya tidak begitu ingat apa yang terjadi setelah momen itu. 

Samar-samar aku ingat bahwa Tetsu-senpai dan Pole membawa ayah dan putrinya ke 
mobil van putih Hirasaka-gumi; sementara aku samar-samar ingat Yondaime juga berteriak 
di telingaku. 

Ketika saya bangun, saya sudah duduk di kursi di samping kursi pengemudi di Smart. 
Dering di telingaku terus menyebar ke suatu tempat di dekat pinggangku, dan pipi kananku 
yang tergores terasa panas dan basah, bahkan napasku pun tidak lancar. 

Di kursi pengemudi, Yondaime juga tampak terengah-engah. Smart tiba-tiba berakselerasi, 
sedangkan waktu yang berlalu di hati saya sepertinya merasakan akselerasi juga. Dengan 
penuh semangat memutar setir, lalu van putih dan hitam menghilang dari pandanganku. 
Ketika dia berkendara ke jalan masuk, suara nostalgia kota mengelilingi saya. 

Seolah terserap oleh mobil yang melaju kencang, detak jantungku perlahan, perlahan 
melambat. 

"...... Erm, dimana Tetsu-senpai?" 

Rasanya suaraku agak kabur. 

"Dia ada di mobil lain. Kita harus menyembunyikan Kusakabe untuk beberapa lama." 

Ahhh, itu benar. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Kami menyelamatkan Kusakabe Masaya. Aku sendiri, tidak terlalu yakin tentang hal-hal 
yang baru saja terjadi. Mengapa Meo ada di sana? Apakah tangannya baik-baik saja? 
Apakah ada yang tertangkap? Apakah semua orang melarikan diri? 

Kusakabe...... Apakah Kusakabe Masaya merawat Meo-- 

Saya tenggelam dalam kelelahan dan sakit yang lambat, rasanya seolah-olah tidak ada yang 
penting sekarang. Tugas saya selesai. Meskipun itu benar-benar kemenangan, saya hanya 
merasa ingin tidur siang yang nyenyak saat itu. 

"Oi, kendalikan dirimu. Kamu menggunakan lima ratus orang untuk menipu yakuza. Apa 
kamu mengerti?" 

Suara Yondaime juga terdengar kabur. 

"...... Aku tahu itu. Meskipun aku tidak benar-benar melakukan apapun, dan aku bahkan 
tidak yakin kita akan berhasil." 

Aku tidak yakin apakah itu suaraku yang bergetar, tapi aku bahkan tidak yakin apakah 
kesadaranku yang memudar. 

"Saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan benar-benar berhasil. Orang-orang mungkin 
merasa seperti itu ketika mereka ditipu." 

"...... Membiarkan Alice meretas sistem mereka adalah untuk menunjukkan kekuatan kita. 
Karena itu, orang-orang itu salah paham bahwa kita bahkan dapat melakukan sesuatu 
dengan rekening bank. Meminta Major untuk memblokir sinyal telepon adalah untuk 
memastikan bahwa telepon kita nomor tidak akan ditemukan. Saya pikir mereka mungkin 
tidak sepenuhnya terintimidasi oleh saya, dan mereka mungkin juga curiga. Tetapi jika 
semuanya benar ...... Maka tidak ada jalan untuk kembali. " 

Dan kemudian, kami menunggu sampai waktu hampir habis sebelum kami bergegas 
masuk. Ini agar Mikawa berpikir 'Agar aman, lebih baik kita bawa Kusakabe Masaya ke 
bank'. Saya bertaruh pada pemikiran 'agar aman'. 

Dengan bantuan banyak orang, menggunakan kesalahpahaman, kecurigaan, perlindungan 
diri mereka-- akhirnya, kami berhasil mencapai tujuan kami. 

Tapi itu akan gagal jika Meo tidak muncul. 

Apa yang saya lakukan? Melibatkan ratusan orang, tapi saya hanya mengambil tindakan 
melalui orang lain. Pada saat terakhir, saya bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. 

Saya pikir, orang yang menang adalah Meo, bukan saya. 
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Tas Boston yang diratakan diletakkan di bawah kursi penumpang. Alice berkata 
sebelumnya, kita harus membawa tas itu kembali ke Meo, karena semua jawaban ada di 
dalam. 

Tapi ini tidak masalah sekarang. 

Pokoknya-- sangat lelah. Aku hanya berpikir bahwa aku ingin istirahat hari ini. 
Menyandarkan kepalaku di kursi, aku memejamkan mata. Sambil mendengarkan suara 
mesin Smart, saya tertidur lelap. 
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Volume 2 Chapter 7 

Bab 7 
Meo dengan gembira memilih pakaiannya. Dia mengganti bajunya atau pita yang mengikat 
rambutnya setiap dua menit, dan terus membuka pintu ruang kerja untuk bertanya: "Tuan. 
Asisten, apa pendapat Anda tentang ini? Siapa pun akan melakukannya! Betulkah. 

Pole dan Rocky tersenyum kecut, sementara Yondaime sedang duduk di atas meja sambil 
menggerutu. Suasana jantan yang memenuhi Hirasaka-gumi semuanya hancur (Tapi sudah 
seperti ini sejak Meo muncul). 

Sepanjang malam berlalu setelah kejadian itu, dan sekarang hari Sabtu pagi. 

Ketika saya begadang di malam hari dan terluka, saya pingsan di mobil Yondaime, mereka 
mengatakan bahwa mereka tidak dapat membangunkan saya bahkan dengan serangan 
siku, dan dibawa ke tempat tidur di kantor. Itu sebabnya saya tidak terlalu yakin tentang 
hal-hal yang terjadi setelah itu. Ahhh, parah. Saya tinggal di luar selama dua hari tanpa 
memberi tahu saudara perempuan saya, saya akan terbunuh. 

"Oi, salah satu dari mereka akan melakukannya, cepatlah dan enyahlah! Bukankah 
masalahnya sudah diselesaikan? Jangan hanya di sini, Kusakabe menunggumu!" 

Tidak menyembunyikan ketidaksabarannya, Yondaime berteriak di depan pintu ruang 
kerja. 

"Oke! Terima kasih, Pak Bos! Tunggu sebentar!" 

Yang menjawabnya adalah suara polos. 

"Di mana orang itu sekarang?" 

"Dia ada di tempat tinggal seorang dokter yang kukenal. Meskipun dia seorang ahli bedah, 
tidak ada tempat lain yang bisa dia kunjungi, karena bawahan dari Tabara-gumi sedang 
mencarinya. Dia hanya sedikit lemah sekarang, tidak terlalu terluka." 

Kalau dipikir-pikir, kenapa Yondaime begitu yakin sejak awal bahwa jari Kusakabe Masaya 
aman? Tidak hanya jari-jarinya, telinganya juga baik-baik saja. Setelah memastikan 
keselamatannya, kami menyadari bahwa dia tidak terluka, meski agak lemah. 

"Bisa aja. Anda akan mengetahuinya setelah berpikir sebentar. 

Yondaime memutar matanya. 
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"Tabara-gumi ingin menggambarkan dia sebagai orang yang mencemarkan perusahaan, 
bukan? Jika mereka ingin berpura-pura bahwa dia bunuh diri, apa yang akan Kishiwada-kai 
pikirkan jika dia tidak memiliki telinga atau jari? Jelas mereka akan tahu bahwa dia 
dipenjara dan disiksa. Pada saat itu, mereka mungkin ditanya mengapa mereka tidak 
langsung menyerahkannya setelah menangkapnya. Jadi mereka harus memastikan tubuh 
Kusakabe Masaya tidak terluka. Telinga dan jari itu mungkin dari bawahan yang 
melakukan kesalahan." 

Tidak heran jika Yondaime mengatakan bahwa itu adalah ancaman acak. Saya hanya 
mengerti bahwa itu hanya hal yang sederhana setelah mendengar penjelasannya. Padahal 
dunia biasanya seperti ini, rasanya kami harus terus menyapa keesokan paginya setelah 
kalah berkelahi. 

"Apakah Kusakabe meminta untuk bertemu Meo sendiri?" 

"Itu benar, dan dia berkata bahwa dia akan membayar juga. Tapi tidak sepatah kata pun 
terima kasih. Itu sebabnya saya benci yakuza." Yondaime tampak agak kesal: "Ingatlah 
untuk memberi tahu Alice agar menagihnya dengan tepat. Kami tidak melakukan pekerjaan 
sukarela." 

Oh begitu. Jadi dia ingin melihat Meo. 

Lalu--- Meo memang menang. 

Meskipun ini bukan masalah menang atau kalah sekarang. 

"...... Apakah kalian bertanya pada Kusakabe?" 

"Tentang apa?" 

"Kenapa dia meminta Meo kabur dengan membawa uang tunai?" 

Mengapa dia tidak menggunakan metode lain? Bahkan untuk perlindungan diri, dia harus 
punya pilihan lain. Kenapa dia menggunakan metode yang menyebabkan dirinya dan Meo 
tidak bisa bergerak, tidak perlu seperti itu, kan? 

"Mengapa kamu ingin tahu itu, apakah ada kebutuhan? Itu hanya akan membuat Alice 
bahagia." 

"Kamu ada benarnya ......" 

"Dan jangan bertanya meskipun kamu sudah tahu jawabannya, kamu hanya mirip dengan 
pemilikmu dalam hal ini." 

Dikritik seperti ini, saya meringis: 
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"Meskipun kita tahu tentang itu, ada banyak tempat di mana kita juga tidak begitu 
mengerti." 

Bagi Alice, ini adalah kebenaran tetapi bukan fakta. 

Selain itu, Alice masih bertekad untuk tidak memberitahuku apapun tentang 
permintaannya dalam rencanaku bahkan setelah masalah ini berakhir. 

Yondaime tsk-ed, dan mengacak-acak rambutnya. 

"Lihatlah barang-barang yang dibeli Kusakabe saat kamu memantau supermarket." 

"...... Eh?" 

Bukankah itu...... 

Masalah yang sedang diselidiki Alice. Mungkin Yondaime tahu tentang arti ini? 

"Yah ...... Hal-hal seperti pisau dapur, deodoran, perlengkapan menjahit, korek api." 

"Apakah tidak ada sesuatu seperti gunting atau pisau?" 

Bagaimana kamu tahu? Aku mengerjapkan mata karena terkejut. 

"Apakah kamu tidak akan tahu setelah hanya melihatnya? Itu adalah alat untuk memotong 
jari." 

Jari? 

"Jari mereka dipotong jika mereka melakukan kesalahan. Apakah Anda memerlukan 
penjelasan yang lebih rinci? Meskipun tidak banyak orang akan melakukan ini sendiri. 
Adegan di film saat telapak tangan ke atas semuanya bohong. Sebenarnya, mereka harus 
melengkungkan jari-jarinya ke atas dengan telapak tangan ke bawah, menjepitnya dengan 
pisau dapur atau sesuatu kemudian memotongnya." 

Ah ...... Jadi sumpit dan perban sekali pakai untuk ini. Aku secara tidak sengaja 
membayangkan adegan canggung dan berdarah dan merasakan hawa dingin di 
punggungku--- Kusakabe Masaya sendirian di gubuk gelap, meletakkan jari kelingkingnya 
di alat pemotong jari yang seperti proyek sekolah dasar. 

"Dia mungkin tidak akan bisa menemui dokter saat itu. Bagian jari yang terpotong tidak 
bisa sembuh karena tulang masih terjepit di sana. Jadi mereka harus menggunakan gunting 
atau pisau kecil untuk memotongnya menjadi pendek, lalu menjahit daging di sekitarnya 
menjadi satu. Semprotan penyegar udara sebenarnya digunakan sebagai obat bius. Mereka 
tidak akan bisa merasakan apa-apa untuk beberapa waktu setelah menyemprotkan seluruh 
kaleng ke jari mereka." 
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Wajahku mungkin pucat pasi ketika dia selesai mengatakan itu. 

"....... Kenapa ...... .. dia ingin melakukan itu? 

"Mungkin itu sebabnya dia bersembunyi di dekat rumah bos Kishiwada-kai. Mungkin untuk 
bernegosiasi langsung dengannya jika semua pengaturannya tidak berhasil?" 

"Ah......" 

Yakuza benar-benar sekelompok idiot, kata Yondaime. 

"Sudah waktunya menyiapkan mobil." 

Yondaime berdiri, dan menoleh ke belakang untuk mengatakan saat dia akan keluar dari 
kantor: 

"Kusakabe mungkin juga ingin mempertahankan metode pencucian uang." 

Pintu besi itu menutup perlahan. aku menghela nafas. Karena Alice menolak untuk 
menjelaskan, kali ini Yondaime lebih mirip detektif....... Burung dari bulu, saya kira. 

Ini sebenarnya alasan sederhana, hanya saja aku terlalu bodoh untuk menyadarinya. 

Meski begitu, jawabannya mungkin akan dicoret jika langsung ditulis di kertas, ya? Cara 
mengungkapkannya terlalu ironis. Memikirkan keputusan tragis Kusakabe Masaya agar dia 
bisa melindungi keluarganya, mau tidak mau aku merasa merinding. 

Bersembunyi di kota sambil menghindari para pengejarnya, dia juga memanggil banyak 
orang. Sebenarnya dia tidak melakukan itu agar dia bisa melarikan diri ke luar negeri, dia 
mencari media untuk mengirim uang ke luar negeri. 

Dia mencoba untuk menyelesaikan pencucian dua ratus juta yang diberikan Kishiwada-kai 
kepadanya sehingga dia tidak dapat menyelesaikan pencucian itu. 

Aku melihat ke samping kakiku. Tas Boston itu seperti cangkang yang tersisa setelah 
organisme melepaskannya. Semua jawaban. 

"Aku sudah memutuskan!" 

Pintu ruang kerja tiba-tiba terbuka, dan Meo bergegas keluar. 

Itu adalah gaun putih yang elegan dengan embel-embel di samping, dengan berani 
memperlihatkan bahunya. Meski baru bulan April, apakah otak gadis ini dalam mode 
musim panas sepanjang tahun? Karena berlengan pendek, perban di sekitar pergelangan 
tangan kirinya terlihat jelas---tangannya yang mencoba meraih tangan ayahnya saat itu. 

Tangan Meo--- pasti menangkapnya. 
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"Apakah tanganmu baik-baik saja?" 

"Eh? Ah, ya. Meski masih sedikit sakit, tulangnya harusnya baik-baik saja. Ini pertama 
kalinya saya melakukan rontgen, sangat menyenangkan." 

Kehidupan gadis ini sepertinya sangat bahagia. 

"...... Kenapa kamu muncul di sana?" 

Memberitahu Anda untuk tidak kehabisan sendirian berkali-kali, tetapi permintaan saya 
tidak berguna. Wajah Meo mendung sesaat. 

"Erm...... baiklah...... maaf. Tetapi......" 

Meo melirik Pole dan Rocky yang berdiri di pintu masuk. 

"Saya memberi tahu mereka. Memberitahu mereka bahwa saya ingin pergi. Kemudian 
mereka membawa saya ke sana." 

Aku berbalik untuk melihat keduanya. Pole dan Rocky menundukkan kepala dengan wajah 
merah. Jangan lakukan itu, itu menjijikkan. Apakah mereka tidak memiliki perlawanan 
terhadap perempuan? 

"Aniki, tolong maafkan kami. Sou-san memarahi kami karena ini kemarin......" Pole 
menyatukan kedua telapak tangannya, menundukkan kepalanya untuk meminta maaf 
padaku. 

Aku menggelengkan kepala. Sebenarnya, saya tidak akan menyalahkan mereka. 

Karena yang menang adalah Meo. 

"Tn. Asisten, apakah lukamu baik-baik saja?" 

"Mnn---? Aku baik-baik saja, jangan khawatir." 

Aku menggunakan tanganku untuk menyentuh pipiku yang ditutupi kain kasa. Anda benar-
benar tidak bisa mengatakan bahwa saya terluka seperti ini. Dibandingkan dengan harga 
yang harus dibayar orang lain, milikku lebih seperti debu. 

Dibandingkan dengan beban yang dipikul oleh Kusakabe Masaya dan Meo...... 

"...... Meo mengetahuinya sejak awal?" 

"Hmm?" 

"Mengapa ayahmu melarikan diri? Kenapa dia menyuruhmu menyembunyikan uangnya? 
Alasan dia menyuruhmu untuk tidak memanggil polisi?" 
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"Aku tidak begitu mengerti hal-hal yang terlalu rumit ......" Meo memiringkan kepalanya. 
"Tapi gedung itu tempat ayah, ibu, dan aku tinggal. Jika ayah tidak ada, kakak perempuan 
akan bermasalah juga. Itulah mengapa saya percaya bahwa dia akan kembali." 

Bisa terus tinggal di Hello Palace, Meo terus percaya sampai sekarang. Percaya bahwa 
semuanya akan kembali ke keadaan semula. 

Kusakabe Masaya sendiri percaya bahwa keajaiban seperti itu akan terjadi juga. 

Kata-kata terakhir yang dia teriakkan dalam panggilan telepon itu--- kata-kata Thai yang 
dia ucapkan hanya kepada Meo. 

"Kata-kata itu..... Aku tidak begitu yakin apa artinya itu. Dia berkata 'Kamu punya banyak 
ibu'. Mungkin dia berbicara tentang kakak perempuan di gedung itu? Jangan khawatir 
karena ada banyak orang, apakah maksudnya begitu?" 

Kata-kata itu melewati Meo, dan masuk ke telinga Alice. 

Mampu membaca arti kata-kata seperti itu sama sekali tidak mudah. 

Dia melakukan semua itu hanya untuk melindungi gedung itu. 

Untuk melindungi orang-orang yang berkumpul di sisinya dari seluruh penjuru Asia--- 
keluarganya. 

Hal yang paling dia takuti, adalah uang kotor dari sumber yang tidak diketahui di 
tangannya--- dia takut fakta bahwa kemampuan pencucian uang Hello Palace telah 
mencapai batasnya akan diketahui oleh Kishiwada-kai. Jika Kishiwada-kai mengetahui hal 
ini, mereka pasti akan meninggalkan Hello Palace. Jika mereka juga meninggalkan 
pencucian uang, yakuza mungkin akan menyingkirkan Hello Palace yang merupakan filter 
mereka, sementara orang-orang yang tinggal di sana tidak akan bisa terus tinggal di Jepang. 
Memanggil polisi akan memiliki hasil yang sama. 

Itu sebabnya dia memilih untuk lari. 

Hal yang lebih mengejutkan adalah, dia benar-benar berpura-pura mencemarkan 
perusahaan. Karena dia tidak punya cara untuk mendekati rumahnya, dia menelepon Meo 
untuk mengambil uang itu. Mikawa dan Tabara-gumi mungkin juga merasa terkejut, ya? 
Karena mereka bahkan tidak tahu apa motif Kusakabe Masaya. 

Artinya, tidak Kishiwada-kai tidak akan menyadari bahwa masih ada "uang yang belum 
dicuci", mereka berpura-pura bahwa dia "tidak mencuci uang, tetapi mengambilnya". Satu-
satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mendapatkan lebih banyak waktu. Dengan panik 
melarikan diri, berjuang, berdoa dan menunggu keajaiban terjadi. Bodoh sekali, bagaimana 
bisa semuanya kembali ke keadaan semula? 

Tapi Meo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum: 
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"Tidak ada hal seperti itu. Karena Ayah masih hidup. Tidak apa-apa selama dia masih 
hidup. Akan ada hari ketika segala sesuatunya kembali ke keadaan semula." 

Selama dia masih hidup ...... 

Meo berjongkok memunggungiku dan membuka ritsleting tas Boston. Menggunakan 
tangannya untuk mencari ke dalam. Semua jawaban disembunyikan di saku rahasia di 
bagian belakang tas. Saya mencarinya dan mengeluarkan benda yang tersembunyi di 
dalamnya. 

Aku pernah melihat ini sebelumnya, ini adalah ponsel putih bersih yang modelnya sama 
dengan milik Kusakabe Masaya. Setelah saya membuka telepon, foto grup seorang pria dan 
seorang wanita di pantai di suatu tempat muncul di layar. Kusakabe Masaya di foto itu 
mungkin berusia lebih dari tiga puluh tahun, sedangkan wanita di sampingnya adalah 
gambar Meo yang meludah. 

Jawabannya selalu yang paling sederhana. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Alice 
melihat ini. 

Sama sekali tidak perlu bagi Kusakabe Masaya untuk tetap berhubungan dengan Meo. 
Karena dia tahu lokasi persis Meo kapan saja. 

Karena di sisi Meo--- ibu Meo selalu bersamanya. 

"Tn. Asisten, ada apa?" 

Meo mencoba mengintip dari belakang, tetapi aku buru-buru memasukkan telepon kembali 
ke saku tersembunyi dan menutup ritsletingnya. Karena Kusakabe Masaya pernah berkata 
bahwa dia akan mengembalikannya ketika dia lebih tua, jadi lebih baik hargai 
keinginannya untuk saat ini. 

Sambil memikirkan hal ini, dia sebenarnya juga berada di sisi istrinya selama ini. 

Menggunakan tas ini untuk membawa uang yang digunakan dalam pencucian uang setiap 
bulan, mungkin bukan hanya untuk mencegah kehilangan atau perampokan, ya? 

Meo dan aku keluar dari kantor di antara Pole dan Rocky, lalu naik lift ke lantai satu. Sinar 
cahaya lembut bersinar dari awan berbentuk sisik, tepat sebelum tengah hari pada hari 
Sabtu. Civic Yondaime (berapa banyak mobil yang dimiliki orang ini?) sedang menunggu 
kami di lereng di depan gedung. 

Saat dia masuk ke mobil, Meo menoleh dan berkata: 

"Benar, Pak Asisten. Saya akan memberi tahu ayah saya tentang apa yang Anda katakan 
kepada saya. 

Rahangku jatuh. Katakan apa? 
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"Jika itu tidak baik, maka saya akan menyerahkannya ke tangan Tuan Asisten. Saat Meo 
berumur enam belas tahun, kamu mungkin sudah delapan belas tahun, kan?" 

Jika tidak apa-apa ...... Apa artinya? Dan apa yang dia maksud dengan meninggalkannya di 
tanganku? 

"Terima kasih banyak. Besar....... Terima kasih!" 

Melihat Civic 3 melaju pergi, Pole tiba-tiba berkata. 

"Aku benar-benar harus melaporkan ini ke ane-san. Mengkhianatinya benar-benar buruk." 

Rocky menjawab: 

"Tapi karena kamu adalah aniki kami, lebih baik jika orang lain berbicara di belakangmu." 

Apa yang kalian bicarakan? 

* 

Saya tiba-tiba menyadari bahwa liburan musim semi saya hampir berakhir, minggu berlalu 
dalam sekejap. 

Kemarin, aku kembali ke Toko Ramen Hanamaru untuk melanjutkan pekerjaanku setelah 
menyuruh Meo pergi. Aku menyeret tubuhku yang lelah kembali ke rumah. Sudah cukup 
lama aku tidak tidur di rumah. Saya tidak bangun sampai sinar matahari menyinari mata 
saya dari jahitan di antara tirai. Dengan mengantuk melihat jam, sudah jam sepuluh. 

"Aku tidak membuat sarapanmu." 

Itu adalah kata-kata dingin dari kakakku ketika aku selesai berganti pakaian dan berjalan 
turun ke lantai satu. Saya hanya bisa mengisi perut dengan pisang dan jeruk, lalu kembali 
ke kamar. Aku sudah melewati masa percobaanku dan akan mulai bekerja secara resmi 
hari ini, jadi aku akan makan di Hanamaru saja sebagai karyawan. 

Bagi saya, masalah ini sudah berakhir, tetapi terkadang saya mencari berita online terkait 
hal ini. 

Sampai kemarin, rasa bahayaku sudah mati rasa. Ketika saya dengan tenang memikirkan 
kembali hal-hal, hal-hal yang telah saya lakukan telah melewati kejahatan. Karyawan di 
Hello Corporation juga melihat wajah saya. Tidak apa-apa bagiku, tapi kekerasan yang 
dilakukan Hirasaka-gumi mungkin sudah dikeluhkan sekarang. 

Hingga saat ini, penyerangan di tempat parkir bank kemarin belum terungkap, dan belum 
ada tanda-tanda polisi sedang mengusut kasus tersebut. Tapi memang, saya melakukan 
sesuatu yang Tabara-gumi akan keberatan (tentang ini, Yondaime mengatakan kepada saya 
untuk tidak terlalu khawatir, dan tidak akan terjadi apa-apa), apakah saya benar-benar 
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baik-baik saja? Saya benar-benar merasa tidak enak jika saya benar-benar dapat kembali 
ke kehidupan biasa sebagai siswa sekolah menengah biasa. 

Lonceng sekolah berbunyi sekitar jam setengah sepuluh. 

Mengabaikan itu, aku terus menelusuri halaman web tanpa arti, dan kemudian aku 
mendengar langkah kaki menaiki tangga. 

"Ada pria sembrono bernama Kuwabara atau semacamnya di pintu masuk, dia bilang dia di 
sini untuk menjemputmu." kata kakakku. Aku terkejut dan bangkit dari kursi. Apakah itu 
Hiro? 

Sebuah mobil import berwarna biru terparkir di depan rumahku. 

"Adikmu sangat cantik, bisakah kamu memperkenalkannya kepadaku?" 

Hal pertama yang Hiro katakan kepadaku ketika dia melihatku adalah bahwa ...... Orang ini 
benar-benar ...... 

"Erm...... Apa ada yang salah? Mengapa Anda tidak menelepon saya sebelum Anda datang ke 
sini? 

"Kamu mungkin lari jika aku memanggilmu." 

Suara seorang gadis muda datang dari belakang Hiro. Karena terkejut, aku menegakkan 
punggungku. Jendela kursi belakang terbuka, dan saya melihat boneka beruang kecil dan 
rambut hitam berkilau. Kenapa Alice.....? 

"Naik mobil dulu." 

Hiro membuka mobil dan memaksaku masuk ke dalam mobil, di samping Alice. Gaun yang 
dikenakan Alice berwarna hangat, dengan sedikit gaya pedesaan, memiliki pola kisi-kisi 
persegi di atasnya dan memiliki sisi berenda. Dia benar-benar terlihat seperti boneka 
dalam hal itu. 
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"Aku tidak tahu bahwa kamu memiliki begitu banyak pakaian." 

"Jika memungkinkan, saya akan mengenakan pakaian berkabung ketika saya pergi keluar. 
Tapi aku tidak bisa memakainya karena tujuan kita." 

Tujuan hari ini? 

"Bukankah kamu juga harus bekerja paruh waktu di Toko Ramen Hanamaru hari ini? Hari 
ini adalah hari terakhir liburan musim semi, jadi Anda hanya akan bebas hari ini. Hiro, ayo 
pergi." 

"Erm ...... Kemana kita pergi---" 

Mobil Hiro berakselerasi, dan saya terlempar ke kursi, dan bahkan tidak bisa 
menyelesaikan pertanyaan saya. 

"Hati-hati! Anda akan menghancurkan hadiah ini! 

Setelah Alice mengatakan itu, aku segera melihat kotak itu. Itu adalah kotak hitam dengan 
tulisan Hanamaru di atasnya. 

"Hadiah?" 

"Kue es krim spesial Guru. Kamu tidak meremasnya, kan?" 

Kotak itu sedikit tergencet, dan tutupnya hampir terbuka. Melihat ke dalam kotak, ada 
empat es krim berbentuk kue yang dihias dengan coklat dan biskuit yang dikelilingi es 
kering. 

"Sepertinya oke ...... es krim yang spesial." 

"Ini adalah telur Paskah." 

Telur Paskah? 

"Hari ini Paskah. Apakah kamu tidak tahu itu? Itu untuk merayakan kebangkitan Yesus 
Kristus tiga hari setelah dieksekusi di kayu salib. Hampir semua orang Jepang akan 
merayakan Natal, tetapi tidak banyak orang yang mengetahui hari Paskah yang tepat. 
Mungkin karena hari ini bukan sekedar perayaan, karena ada penderitaan dulu, keajaiban 
lebih berharga. Walaupun demikian......" 

Alice menutup tutupnya. 

"Saya orang Jepang yang bangga tanpa integritas apa pun. Saya hanya ingin menikmati rasa 
es krim. Saya tidak peduli apakah itu Jumat Agung atau Sabat, serahkan saja pada Kusakabe 
Masaya. Kita hanya perlu merayakan keajaiban reuni." 
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Keajaiban reuni? 

Pembicaraan kami berhenti di situ. 

Alice menatap bagian belakang kursi pengemudi. Hiro diam-diam mengarahkan kemudi. 
Mobil impor mewah itu terasa seperti ikan laut dalam yang diajari dengan baik, diam-diam 
meluncur di jalan. Kemana kita akan pergi? Dari arah tersebut, kita tidak akan menuju ke 
stasiun atau Hanamaru Ramen Shop. 

"...... Apakah kamu punya sesuatu untuk ditanyakan?" 

Alice bertanya dengan lembut. 

"Maukah kau menjawabku jika aku bertanya?" 

"Tidak, aku mungkin tidak akan memberitahumu apa pun." 

Bahu Hiro tampak bergetar sesaat. Dia tertawa. Seperti biasa, Alice adalah orang yang 
sangat menjijikkan. Saya sudah tahu apa yang dia pikirkan, jadi saya tidak akan 
menyalahkannya karena tidak memberi tahu saya apa pun saat itu. 

"Lalu bisakah aku mengatakan apapun yang aku inginkan? Ini hanya pikiranku yang tiba-
tiba, tetapi kamu hanya perlu mendengarkan." 

"Sesuaikan dirimu." 

Sebuah jawaban tanpa ekspresi, tapi melalui boneka beruang kecil itu, Alice masih 
memegang erat lengan bajuku. 

"--- Awalnya aku berencana untuk menyetor semua uang dua ratus juta yen ke rekening 
Kusakabe Masaya, tapi kamu menghentikanku, kan? Kemudian kami menyetor sebagian 
dari uang itu ke rekening guild, sementara sisanya, ke rekening lain yang tidak diketahui." 

Alice mengangguk ringan. 

Saat aku memberitahunya isi dari rencanaku saat itu, hal yang Alice minta untuk kulakukan 
adalah ini. Artinya, donasi untuk Kishiwada-kai bukanlah satu-satunya kebohongan yang 
kukatakan pada Mikawa. 

Sebenarnya, hanya ada sekitar sepuluh juta yen di rekening Kusakabe Masaya. Meskipun 
kuitansinya hanya bernilai sepuluh juta yen, jika saja kau menaruh setumpuk besar 
kuitansi di hadapan mereka sebagai umpan, itu sudah cukup. Alice mengatakan itu pada 
waktu itu, dan itu benar-benar terjadi seperti yang dia katakan. Saya pikir mereka mungkin 
tidak punya waktu untuk memeriksa semua kuitansi dari lima ratus orang itu, bukan? 
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"Meskipun aku tidak menyelidiki ini, dan itu hanya asumsiku, semua akun itu mungkin 
adalah akun Kishiwada-kai yang dibuka di mana-mana dengan menggunakan nama orang 
lain---bukan begitu?" 

Sisi wajah Alice sedikit membeku. Mulai saat ini, itu akan menjadi wilayah yang Alice ingin 
lindungi. 

"Alice, kamu juga mengalami pencucian uang." 

Aku perlahan mengatakan itu, seolah-olah itu adalah desahan. 

Saya pikir, itu satu-satunya jawaban. 

Pisahkan uang kotor dari sumber yang tidak diketahui, setor uang menggunakan nama 
berbeda ke dalam beberapa ratus rekening, sembunyikan sumber uang dan kembalikan ke 
Kishiwada-kai. Itu adalah pencucian uang. 

Tapi kenapa? 

Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Alice hanya membantu Kusakabe Masaya, yang 
tinggal di kota meskipun dia dalam bahaya, menyelesaikan tugasnya. Untuk menangani 
uang yang belum dicuci. Agar Kishiwada-kai tidak meninggalkan Hello Palace. Untuk 
melindungi--- rumah Kusakabe Masaya, Meo, Yi Ling-san dan yang lainnya. 

Ini sudah bukan apa yang dilakukan seorang detektif. Seperti yang dikatakan Alice sendiri. 
Di samping itu- 

"Bukankah pencucian uang adalah kejahatan? Jika Anda mengetahui rekening mereka, 
Anda akan ditangkap jika Anda diketahui menghasut orang lain untuk mentransfer uang 
tersebut. Meskipun saya tidak terlalu yakin tentang ini, metode ini mungkin tidak terlalu 
bagus, karena kemungkinan terkena cukup tinggi. Jadi......" 

Aku menatap wajah Alice yang seperti boneka: 

"Jadi itu sebabnya kamu tidak memberitahuku apa-apa, bukan begitu?" 

Mentransfer uang adalah perintah Alice sendiri, saya hanya mengikuti instruksinya. Itu 
sebabnya saya tidak melakukan kesalahan sama sekali. Aku tidak yakin apakah itu benar-
benar hebat, tapi itulah cara yang dipilih Alice untuk melindungiku. 

Aku menutup mulutku. Sebenarnya aku benar-benar merasa ingin mengatakan ini 
padanya..... Kamu mengatakan bahwa kamu tidak memiliki cara apapun untuk 
menyelamatkan atau melindungi siapapun, itu semua bohong, tapi aku tidak bisa 
mengatakannya dengan lantang. 

Apa alasannya? Aku tidak tahu. 
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Ada keheningan yang panjang. Mobil Hiro menghindari jalan yang macet, lalu melaju ke 
jalan lebar setelah melewati tiga lampu lalu lintas. 

"--- Sekarang, apakah kamu mengerti kekosongan menggali kata-kata orang mati?" 

Kata Alice dengan suara serak. 

Aku mengangguk. Hal-hal ini tidak ada artinya bagi siapa pun, tetapi tidak ada cara untuk 
mengungkapkannya selain menggunakan kata-kata. Alice terus mengulanginya, menyakiti 
jiwanya lagi dan lagi. 

"Jadi tidak ada artinya sekarang, bukan begitu? Meo dan Kusakabe Masaya, kau dan aku 
masih hidup, dan harus terus hidup. Kishiwada-kai mungkin mengetahui kebenaran dari 
pemalsuan itu sekarang. Meski begitu, beban yang dipikul Kusakabe Masaya tidak akan 
hilang; kekacauan yang dibuat Mikawa harus ditangani oleh dia dan perusahaannya. Itu 
adalah aturan yakuza. Selain itu, fakta bahwa kemampuan pencucian uang mereka telah 
mencapai batasnya tidak dapat diubah, dan waktu keruntuhannya hanya dapat ditunda. 
Tidak peduli bagaimana seorang detektif memainkan triknya, mengulur waktu, barang-
barang yang telah rusak tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula. Walaupun 
demikian-" 

Alice melihat pemandangan di luar jendela. Mobil melaju ke lereng, dan pemandangan di 
sekitar kami terasa agak familiar. 

"Meski begitu, kita harus terus hidup. Kumpulkan pecahan untuk menutupi retakan, 
gunakan dayung patah untuk mendayung di air. Kita harus terus hidup jika kita masih 
hidup---itu adalah perintah yang Tuhan berikan kepada semua organisme hidup, dan NEET 
tidak dikecualikan dari ini. Jadi mari kita pikirkan orang-orang yang masih hidup. Lihat, 
kami di sini." 

Orang yang masih hidup--- 

Eh? Di sini? 

Mobil berhenti diam-diam, sepertinya tempat parkir. Ada garis putih yang tak terhitung 
jumlahnya di jalan aspal, sementara tidak banyak mobil di sana. Saya mendekati jendela 
mobil untuk melihat ke luar, dan saya dapat melihat beberapa bangunan besar di sebelah 
kiri saya. 

Aku tahu gedung ini. Nama rumah sakit yang tergantung di pintu masuk yang besar masih 
segar di ingatanku. 

"Cepat turun, jangan lupa hadiah yang kami bawa untuk pasien." 

Alice terus menggunakan kepala teddy-nya untuk mendorong kepalaku, sementara aku 
membuka pintu dan berjalan terhuyung-huyung seperti orang tolol. 
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"Kudengar Ayaka sadar kembali kemarin." 

Saya baru mengerti apa yang dimaksud Hiro setelah sekian lama. 

Ayaka ...... Sadar kembali? 

"Untuk apa kamu melamun di sana?" 

Setelah turun dari mobil, Alice menggunakan beruang itu untuk mendorong pinggangku 
sambil menarik lengan bajuku: 

"Apakah kamu masih akan mengatakan sesuatu seperti kamu tidak ingin melihatnya atau 
sesuatu seperti itu?" 

"Eh? Ah tidak......" 

Memikirkan orang yang masih hidup. 

Meo mengatakan ini sebelumnya, selama kita masih hidup, pasti akan kembali ke keadaan 
semula. Agar aku percaya kata-kata lugu itu, aku sudah melalui banyak hal yang tidak 
berarti. Meski begitu ...... Meski begitu ....... 

Bahkan jika saya tidak mempercayainya, keajaiban masih terjadi tanpa ampun, tidak 
peduli, tidak bergerak pada siapa pun. Bahkan jika tidak ada yang menyadarinya, bahkan 
jika tidak ada yang berterima kasih untuk itu. 

"Itulah mengapa kita membutuhkan empat telur Paskah. Dengar, jika Ayaka belum bisa 
makan es krim, aku mau dua. Apakah kamu mendengar itu, Narumi? 

"Mnn, aku mendengarmu." 

Aku mengangguk lemah sebagai jawaban. 

Hiro menatap kami sambil tersenyum, lalu berjalan menuju pintu masuk rumah sakit. Alice 
mendorong punggungku. Dengan tangannya yang tidak bisa diandalkan, kekuatannya yang 
tidak bisa diandalkan. 

Kemudian--- 

Mari kita pikirkan tentang orang-orang yang masih hidup. 

Aku menegaskan kembali berat kotak es krim di tanganku lagi, dan berjalan menuju siluet 
Hiro. 
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Volume 2 Chapter 8 

Kata penutup 
Tahun ini, ini pertama kalinya saya melaporkan apa yang mereka sebut pajak pribadi. 
Karena pajaknya tidak banyak, karena hanya satu penerbit yang menerbitkan buku saya, 
perhitungannya cukup sederhana. Waktu untuk pekerjaan saya tidak ditentukan, dan 
Kantor Pajak hanya berjarak lima belas menit dari rumah saya dengan sepeda --- dengan 
kondisi yang begitu bagus, saya hanya membuat permintaan saya pada menit terakhir -- 
empat belas Maret -- karena kemalasan saya. Saya membiarkan teman-teman saya yang 
menangani perhitungan kali ini karena kemalasan saya, tetapi saya benar-benar tidak tahu 
harus berbuat apa tahun depan. Saya awalnya memiliki lebih banyak biaya untuk 
dilaporkan, tetapi saya kehilangan semua tanda terima untuk tagihan listrik saya. Dan saya 
bahkan berpikir: dapatkah saya mengklaim biaya ini atau biaya itu sebagai pengeluaran? 
Karena ini adalah pertama kalinya saya harus memperhatikan konsep 'pajak', begitulah 
cerita kedua muncul. 

...... Sebenarnya, semuanya hanya bohong, maaf. Bagaimana cerita yang saya pikirkan di 
bulan Maret bisa diterbitkan di bulan Juni? Kecepatan menulis saya juga sudah sangat 
lambat. Meskipun ini tidak terlalu lucu, karena saya memiliki empat halaman kali ini juga, 
saya akan terus menulis. 

Tentang bagaimana saya memikirkan cerita ini, sebenarnya karena penggelapan pajak 
saya--- oh, tidak juga. Dari segi penghematan pajak, saya rasa ini cukup penting. 

Katakanlah saya akan menerbitkan novel dengan musik sebagai temanya, lalu saya 
membeli CD yang berisi lagu-lagu itu untuk mengklaimnya sebagai pengeluaran. Ketika 
Kantor Pajak menemukan kuitansi CD tersebut, mereka mungkin hanya mengatakan: 
"Kamu tidak hanya membeli ini karena kamu ingin menggunakannya sebagai referensi, 
tetapi untuk mengklaim biaya CD sebagai pengeluaran, makanya kamu hanya menjejalkan 
lagu ke lagu, kan" atau kecurigaan lain seperti itu. Agar kebenaran tidak terungkap dan 
kemudian dikejar untuk pajak, saya harus menulis ini terlebih dahulu di kata penutup 
sebagai tindakan pencegahan. Misalnya: Saya memikirkan struktur cerita pada hari X bulan 
X! Lalu, asalkan tanggal di kuitansi lebih lambat dari tanggal di kata penutup, bisa 
membuktikan bahwa saya membelinya untuk referensi. 

Sebenarnya kata penutup adalah seperti apa kelihatannya, Anda menulisnya setelah itu; 
jadi Anda tidak dapat menggunakannya sebagai bukti--- tolong jangan beri tahu Kantor 
Pajak tentang hal ini. 

Ceritanya terus berbicara tentang uang kotor dari awal cerita, artinya, buku ini adalah 
cerita tentang uang. Jika kita mengubah 200 juta yen menjadi benda konkret, apa yang 
akan Anda pikirkan? Jika Anda menjawab, dua puluh juta Cokelat Sejati (?) langsung, 
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rasanya usia Anda akan terungkap sekaligus; jika Anda menjawab dua puluh juta umaibos , 
latar belakang Anda juga akan diketahui. 

Ketika saya berpikir untuk menggunakan 'gadis yang masuk ke kantor detektif memegang 
dua ratus juta yen' sebagai awal cerita, saya ingat seorang klien yang kadang-kadang 
muncul di ruang mahjong tempat saya bekerja sebelumnya. Dia berkata: "Meskipun nyawa 
manusia tidak bisa dibeli dengan uang....... Tapi Anda bisa menjualnya. Jika Anda benar-
benar ingin menghancurkan seseorang, uang yang bisa Anda dapatkan darinya mungkin 
dua puluh juta yen. Itu akan sama bahkan dengan orang miskin." 

Pada kenyataannya, dia sangat mabuk ketika mengatakan itu, dan kata-katanya hanya bisa 
digambarkan sebagai terpotong-potong, jadi apa yang dia katakan sebenarnya cukup 
singkat. Menurutnya, dua ratus juta yen sama dengan nilai sepuluh orang. Karena matanya 
cukup menakutkan, saya tidak berani bertanya padanya, bagaimana Anda mendapatkan 
dua puluh juta yen dari seseorang? Jadi itu mungkin saja dia berbicara omong kosong. 

Sejak hari itu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Mungkin dia memuntahkan dua puluh juta 
seperti gelembung yang meledak, tenggelam di rawa-rawa gelap Shinjuku. 

Adapun tiga orang mahjong yang muncul di buku, itu adalah aturan yang saya pelajari dari 
ruang mahjong, tetapi ketika saya memeriksa dari internet baru-baru ini, saya menyadari 
bahwa itu hanya digunakan di area tempat saya bekerja. Ada lagi variasi mahjong yang 
cukup mirip, bos saya mungkin mengimprovisasinya untuk membuat versinya sendiri. 
Bukan menggunakan petak Angin Utara sebagai petak Bunga, melainkan Angin Lapangan, 
sepertinya ini adalah aturan khusus dari Hokkaido, tempat bos saya berasal. 

Adapun mengapa saya menulis begitu banyak tentang hal-hal yang tidak dapat dipahami 
oleh sebagian besar pembaca, itu sebenarnya karena harapan pribadi saya. Menunggu 
beberapa pembaca yang mungkin akan berbagi pengetahuan mahjong yang sama dengan 
saya, dan akan membaca lebih banyak ketika dia mendapatkan buku ini. 

Kami mungkin telah berpapasan di sudut gelap ruang mahjong Shinjuku, bertahan hidup di 
rawa, tetapi bersatu kembali setelah bertahun-tahun melalui kata penutup novel ini--- itu 
benar-benar akan menjadi keajaiban kecil tapi berharga. 

Bahkan mungkin dia yang menghilang setelah meminjam uang dari saya. Meskipun saya 
mengatakan saya ingin menulis kata penutup dengan serius, sekarang rusak lagi. Tolong 
kembalikan uang saya! 

Kami mendapatkan bantuan dari editor yang bertanggung jawab Yuasa(?)-sama dan 
ilustrator Kishida Mel-sensei dan yang lainnya kali ini juga, dan kami menyelesaikan novel 
ini setelah berusaha cukup keras. Saya benar-benar, pasti, sama sekali tidak meningkatkan 
peluang untuk bagian Yondaime hanya karena saya ingin melihat ilustrasinya, saya benar-
benar tidak melakukannya. Tapi draf Yondaime dan Meo yang saya terima sangat cocok 
dengan gambaran mereka di benak saya, itu benar-benar membuat saya sangat bahagia. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me

http://en.wikipedia.org/wiki/Umaibo,


Seperti biasa, izinkan saya menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih 
kepada Anda semua, terima kasih. 

April 2007, Hikaru Sugii 
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