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Prolog 
Apa sih yang dilakukan oleh yang disebut asisten detektif? Orang-orang akan menanyakan 
pertanyaan seperti itu kepada saya sesekali. Itu benar-benar membuatku pusing 
memikirkan bagaimana menjawabnya. 

Sebagai siswa sekolah menengah biasa, meskipun saya pergi ke toko ramen dan agen 
detektif di gedung yang sama, menjalani kehidupan yang tidak berarti dengan mencuci 
mangkuk, mencuci piyama, membeli Dr. Pepper, mencoba ramen baru, dibawa ke arcade, 
berdiri dengan hampa , diseret untuk menemani para penjudi, kemungkinan besar, hampir 
tidak ada yang percaya jika saya mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan asisten detektif. 

Satu-satunya hal yang dapat saya katakan bahwa itu adalah pekerjaan saya sebagai asisten 
detektif dengan dada terangkat mungkin adalah membuat catatan insiden. 

 

"Oh, kalau begitu serahkan padaku untuk melihatnya." Detektif itu berkata. 

Detektif yang menjadi majikan saya bernama Alice, dan seorang gadis seusia siswa sekolah 
dasar. Memiliki rambut hitam berkilau hampir sepanjang kaki ditambah dengan piyama 
bermotif beruang, dia memiliki penampilan yang tidak akan dilupakan orang selama 
mereka melihatnya sekali. 

"Tidak, karena itu bukan sesuatu untuk dilihat orang." 

"Kalimat yang bukan sesuatu untuk dilihat orang adalah bahasa yang memalukan, senjata 
terbesar umat manusia! Dengarkan baik-baik, Narumi. Itu karena ada cara pengiriman 
pesan antar manusia yang bisa terus kita jalani sebagai manusia. Jadi biarkan aku 
melihatnya." 

Sama seperti cara bicaranya yang membingungkan, detektif itu sebenarnya sangat keras 
kepala. 

"Tapi...... aku bahkan tidak membawanya ke sini! Itu hanya disimpan di komputer saya di 
rumah. 

"Tidak bisakah kamu mengatakan hal-hal seperti ini sebelumnya!" 

Uh oh! Sebelum aku bisa menghentikannya, Alice sudah lama mulai memukul-mukul 
keyboard di samping tempat tidurnya seperti piano, membuka folder di monitor. Detektif 
cilik ini memiliki keterampilan cracking tingkat pertama, jadi meretas komputer saya 
adalah hal yang mudah baginya. 

"A-Apa ini!" 
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Setelah melihat-lihat catatan pekerjaanku, Alice melompat dari tempat tidur dan berbalik 
untuk memelototiku. 

"Dari caramu menulis, bukankah agensi kita terlihat seolah-olah kita selalu membereskan 
kekacauan yang dibuat oleh orang bodoh yang melakukan kesalahan bodoh?" 

"...... Bukankah itu inti utamanya?" 

"Apa yang kamu lihat sebagai Detektif NEET yang berbicara untuk orang mati!" 

Alice sangat kesal sampai rambut hitam panjangnya terus bergetar, sementara tangannya 
memukul-mukul sprei tanpa henti. 

"Bukankah kita menghadapi beberapa kasus besar di mana beberapa orang terluka atau 
bahkan meninggal, dan bahkan kamu terluka, tidak bisa bergerak karena energimu habis? 
Mengapa Anda tidak merekam semua itu!" 

"Karena aku sama sekali tidak punya kekuatan untuk melakukan itu!" Dan bukankah Anda 
sendiri mengatakan bahwa energi saya habis? 

"Bagaimanapun, saya tidak mengakui catatan ini. Saya akan menulis ulang ini. 

Sambil mengatakan itu, Alice mulai menambahkan beberapa MB konten dan 
menggambarkan dengan cermat kamarnya sendiri (terutama kerumunan besar boneka). 
Aku menghela nafas, menarik detektif yang memprotes keras itu dari keyboard dan 
mengembalikan file itu ke keadaan semula. Ini adalah file di komputer saya sendiri, jadi 
tolong jangan mengubahnya sendiri! 

"Aku sudah mendapatkannya! Saya akan merekamnya lebih detail." Aku menghibur Alice. 
"Mungkin kasus-kasus ini memang tidak ada artinya..... Tapi mereka seharusnya pernah 
menjadi penting dalam kehidupan orang-orang tertentu! Selalu ada orang yang bekerja 
sebaik mungkin dalam setiap kasus, kamu seharusnya sangat jelas tentang ini, bukan 
begitu, Alice?" 

Itu adalah salah satu fakta terpenting yang saya pelajari setelah menjadi asisten detektif. 

Sama sekali tidak relevan bagi kebanyakan orang, tetapi tidak tergantikan bagi sebagian 
kecil orang--- sebagian besar hal yang terjadi di dunia ini adalah seperti ini, jadi kadang-
kadang, tangisan seseorang sama sekali tidak bisa masuk ke telinga orang-orang di 
sekitarnya. 

Tepat pada saat-saat seperti ini, akan ada kerumunan NEET yang biasanya mengangkat 
telinga mereka ke langit untuk mendengarkan suara tangisan dengan jelas di luar waktu 
mereka. 

Itu sebabnya kami bekerja sebagai detektif. 
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Alice memelototiku dengan ketidakpuasan yang ekstrim, dan tiba-tiba menempelkan jari 
telunjuknya di dadaku pada akhirnya. 

"...... Baik! Tapi pastikan untuk tidak merekam hanya proses kejadiannya saja!" 

Seolah-olah dia melihat sekilas ke mataku melalui dasar laut yang aneh dan berwarna-
warni. 

"Hanya merekam apa yang Anda lakukan, temui, dan alami dalam kasus itu akan baik-baik 
saja. Karena Anda menggunakan waktu berharga dari gaji saya untuk merekam, hanya 
merekam hal-hal ini yang bermakna. Apakah kamu mengerti?" Setelah berpikir cukup 
lama, akhirnya aku mengangguk. 

Memang--- karena kasus-kasus ini masih menjadi cerita saya pada akhirnya. 

Dan di sini, empat kasus yang sangat tidak berarti dan biasa dicatat. Tidak ada narkoba, 
tidak ada tas berisi dua ratus juta yen, tidak ada pembunuhan atau pertikaian geng. Meski 
begitu, bagi sebagian orang yang hidup di dunia ini, kejadian ini masih sangat nyata. 

Tentu saja, saat saya mengetik di keyboard sekarang, saya juga salah satu dari orang-orang 
itu. Saya sangat berharap Anda dapat menyadari bahwa Anda adalah salah satu dari 
mereka juga ketika Anda membaca. 

Semuanya, angkat dadamu dan mainkan. 

Nomor di punggung Anda akan menjadi nomor pensiun dari semua Kintetsu Buffaloes. 

Nashida Masataka 
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Volume 5 Chapter 1 

Asal Mula Sup Hanamaru 
Ini adalah kasus ketiga yang kutemui setelah menjadi asisten detektif--- Dengan kata lain, 
ini terjadi setelah keributan Angel Fix. Seperti yang terjadi ketika saya baru mulai merekam 
kasus, sangat sulit untuk menyebutkan kejadian itu dengan tepat. Seluruh kasingnya 
seperti mie tipis ramen yang kusut dengan tali bra. Meskipun tidak memakan waktu lama, 
itu sangat membingungkan dan konyol. Saya mengubah judul menjadi yang disebutkan di 
atas hanya karena kritik Alice bahwa nama-nama sebelumnya terlalu kurang dan hambar. 

Banyak hal yang memang terjadi dalam kurun waktu tersebut, namun berbicara dari hasil 
sebenarnya hanyalah sebuah cerita yang terjadi sebelum sup ramen selesai dibuat. 

* 

Jalur Yamanote dan kereta api swasta lainnya bertemu dengan tidak rapi di stasiun besar 
dekat Hanamaru Ramen. Orang dapat menemukan toko di gang mati dengan udara buruk 
di antara gedung-gedung pendek hanya enam menit dari stasiun dengan berjalan kaki. 
Segera setelah malam tiba, pegawai akan berkumpul di sini, memadati toko dalam sekejap, 
sementara pelanggan yang tersisa harus mengklaim kursi lipat atau peti terbalik di luar 
toko--- begitulah toko itu. 

Meskipun keterampilan pemiliknya meningkat secara substansial baru-baru ini, masih 
sangat sulit untuk mengatakan bahwa ramen toko itu 'enak' bahkan dalam kesopanan. 
Salah satu alasan mengapa toko ini masih tidak dapat melanjutkan bisnisnya dalam kondisi 
buruk seperti itu adalah karena es krim yang dibuat pemiliknya karena kepentingan 
pribadi sangat nikmat, dan alasan lainnya adalah karena payudara pemiliknya sangat 
besar. Yah, itulah yang saya pikirkan secara pribadi. 

Min-san, pemilik kedai ramen, adalah seorang wanita muda. Berdiri di dapur, dia 
membiarkan rambutnya yang panjang dikuncir, dadanya terbungkus sarashi, dan celemek 
panjang diikatkan di pinggangnya, menutupi tank top yang dia kenakan. Tidak ada yang 
tahu nama asli dan umur Min-san. Seorang pelanggan kasar pernah menanyakan usianya, 
dan dia segera memukuli orang tersebut. Seorang pelanggan yang bahkan lebih kasar 
menanyakan ukuran bra-nya, dan dia berkata 'Saya tidak membeli barang-barang ini', dan 
memukuli orang itu. Dan saya harus mencuci mangkuk dan memotong bawang di samping 
orang seperti itu, mendapatkan gaji harian sebesar 700 yen dengan nyawa saya 
dipertaruhkan. 

Omong-omong, saya kadang-kadang memikirkan hal ini--- Apakah bekerja di bawah 
seseorang yang namanya tidak Anda kenal benar-benar sesuai dengan norma sosial? 
Aturan sekolah menyatakan dengan jelas bahwa pekerjaan paruh waktu dilarang, jadi saya 
tidak pernah menyebutkan ini di sekolah, dan ditambah fakta bahwa kedua orang tua saya 
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tidak ada di rumah, sedangkan saudara perempuan saya yang bertugas menjaga saya 
adalah seorang yang permisif. orang, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan bahkan jika 
saya tidak kembali selama dua hari--- Terus terang, tidak ada yang benar-benar peduli 
untuk siapa saya bekerja sama sekali. 

 

Inilah yang Alice katakan padaku ketika aku mengatakan ini padanya. 

"Saya juga tidak tahu nama Guru, tapi saya tahu nama ayahnya. Ayahnya adalah Hanada 
Masaru, nama yang sama persis dengan yokozuna ke-66 , sepertinya. Awalnya, dia 
berencana untuk menggunakan namanya langsung sebagai nama toko, tetapi seseorang 
mengatakan bahwa nama itu terdengar lemah, jadi dia menghilangkan nada 'da' dan 'sa'.[1] 
, sehingga membentuk nama saat ini 'Hanamaru'--- begitulah yang dikatakan, tetapi saya 
tidak dapat menegaskan validitasnya. 

Di lantai tiga gedung dengan toko ramen, ada sebuah ruangan dengan papan bertuliskan 
'NEET Detective Agency', sedangkan pemilik ruangan itu adalah gadis aneh yang menyebut 
dirinya Alice. Ruangan itu memiliki AC yang kuat di semua musim, sementara dindingnya 
penuh dengan komputer dan peralatan. Dengung rendah mesin yang berfungsi 
menyelimuti seluruh ruangan. Tempat tidur besar berada di tengah ruangan, sedangkan 
gadis yang mengenakan piyama bermotif teddy, memiliki rambut hitam panjang dan mata 
besar seperti boneka, Alice, biasanya duduk di tempat tidur dengan kaki rampingnya 
terentang. 

Saya mengenal Alice karena kejadian yang terjadi di musim dingin. Sejak saat itu, aku 
bertugas mengirim ramen ke kamar gadis hikikomori yang pemilih, membuatnya memakan 
semuanya. Tanpa sadar, itu sepertinya telah berubah menjadi rutinitas harian saya juga. 

"Mengapa kamu hanya tahu nama ayahnya?" 

Aku memperkirakan waktu bagi Alice untuk menghabiskan ramennya, mengeluarkan 
sekaleng Dr. Pepper dan menyerahkannya padanya sambil bertanya. 

"Mengapa? Karena dialah orang yang menandatangani kontrak sewa! Tentu saja namanya 
ada di kontrak." 

"...... Kontrak? Oh...... Jadi ayah Min-san adalah pemilik gedung ini?" 

Jadi itu sebabnya toko ramen yang sudah lama ketinggalan zaman ada di sini...... Tepat 
ketika aku akhirnya mengerti sedikit, Alice berbicara: 

"Tidak, tidak, saya pemilik gedung ini." 

Aku hampir jatuh terlentang. 
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"Mengapa kamu begitu terkejut? Jika saya bukan pemiliknya, apakah saya masih dapat 
memodifikasi ruangan dan memasang kamera pengintai sesuka saya? Anda akan tahu ini 
hanya dengan sedikit menggunakan otak Anda." 

Memberiku pandangan menghina, Alice mengangkat bahu dan menunjuk ke monitor kecil 
keenam yang diatur di samping tempat tidurnya. Monitor itu terhubung ke kamera 
pengintai fungsionalitas tinggi yang merekam setiap saat yang dipasang di sekitar gedung. 
Memang, mengabaikan mereka yang ada di kamarnya sendiri, mengatur hal-hal ini di luar 
ruangan sesukanya agak berlebihan ...... 

"Serius, kamu benar-benar tidak memiliki akal sehat masyarakat." 

Kau sebagai hikikomori tidak punya hak untuk mengatakan itu! Tapi saya tidak bisa 
berbicara kembali, dan dengan demikian tetap bisu. 

"Sebenarnya, aku juga tidak menandatangani kontrak dengan Hanada Masaru-shi secara 
langsung. Dia sudah tinggal di sini ketika saya mengambil alih gedung dengan cara ilegal." 

Anda mengambil alih gedung dengan cara ilegal ......? Maka saya pikir lebih baik tidak 
bertanya bagaimana. 

"...... Artinya, kamu tetap hidup dari sewa kamar, ya?" 

Aku mengangguk mengerti. Lagi pula, kupikir sumber penghasilan gadis hikikomori ini 
adalah misteri sejak lama. Namun, Alice langsung menjadi marah ketika dia mendengar 
kata-kataku. 

"Komentar kasar macam apa itu! Uang sewa gedung langsung disetorkan ke rekening 
pemilik sahnya, dan saya bahkan tidak pernah menyentuhnya! Saya hanya membutuhkan 
kantor! Meskipun aku tahu bahwa otak sponsmu tidak akan memahami ini tidak peduli 
berapa kali aku membicarakannya, izinkan aku membicarakannya sekali lagi--- aku bekerja 
sebagai detektif NEET, dan mendapatkan bayaran yang cukup besar sebagai detektif!" 

"Maaf, ini salahku, aku minta maaf!" 

Melihat kaleng Dr. Pepper yang kosong hendak terbang, aku buru-buru menutupi kepalaku 
dan mempertahankan posisi rendah. Gadis berpiyama itu benar-benar seorang detektif 
yang sombong (memproklamirkan diri). 

"Sebenarnya, tidak apa-apa bagiku meskipun aku tidak memungut uang sewa untuk toko 
Guru, tapi dia juga pemilik toko ramen yang sombong. Meskipun kami tidak mengetahui 
nama asli satu sama lain, kami tetap sangat menghormati satu sama lain. Itulah mengapa 
saya mengizinkannya untuk terus menyetor uang sewa ke rekening perusahaan cangkang 
tanpa arti. 

Omong-omong, saya rasa saya juga tidak tahu nama asli Alice. Saya baru saja mendengar 
bahwa namanya adalah Yuuko ...... 
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"Meski begitu...... Dengan kemampuanmu, tidakkah kamu bisa mengetahui nama asli Min-
san hanya dengan sedikit penyelidikan?" Tanyaku secara acak sambil melihat rak mesin 
yang menjulang begitu tinggi di belakangnya hingga hampir menutupi seluruh dinding. 

"Dia tidak pernah menyebut namanya, yang berarti dia tidak berniat memberi tahu saya. 
Apa kau bahkan tidak tahu konsep privasi?" 

"Seseorang yang mencuri file dari orang lain di mana saja secara online tidak memiliki hak 
untuk mengatakan itu kepadaku......" 

"Itulah lebih banyak alasan aku tidak bisa menyelidikinya! Bahkan di kamarnya, Detektif 
NEET masih bisa mencari ke seluruh dunia. Di hadapan detektif seperti itu, setiap pesan 
pribadi seperti tubuh telanjang. Itulah mengapa saya harus memutuskan batasan yang 
harus saya ikuti dengan kemauan saya yang kuat." 

"Kamu tidak mengatakan ......" Kamu mengatakannya seperti itu nyata. 

"Tentu saja, ada privasi yang tidak saya hormati. Misalnya nama anime yang kamu sewa di 
Tatsuya[2] kemarin semua ada dalam genggamanku. Meskipun saya tidak bisa mengatakan 
bahwa itu tidak enak, standar etika moral benar-benar membingungkan karena orang di 
bawah delapan belas tahun sebenarnya dapat menyewa video dengan konten seperti 
itu......" 

"GYAAAH, tunggu sebentar!" 

Dalam keterkejutan yang luar biasa, saya dengan panik meraih tepi tempat tidur. 

"Apakah privasi pribadi saya benar-benar tidak berarti!" 

"Bukankah kamu menyewa videonya saat kamu keluar kemarin untuk membeli sesuatu 
untukku? Saya hanya memulai penyelidikan karena Anda kembali terlambat. Ini adalah 
kasus kemalasan yang nyata saat bertugas!" 

"Ngh...... Tapi kamu bahkan tidak perlu memeriksa isinya!" 

"Jika saya tidak menyelidiki isinya secara menyeluruh, saya tidak akan dapat mencaci Anda 
secara efektif!" 

"Bukankah kamu hanya mencari pertengkaran? Dan betapa malasnya saya saat bertugas! 
Apakah bahkan melakukan tugas untukmu juga pekerjaanku? " 

"Apakah itu salah? Dari dulu, pekerjaan asisten detektif adalah menjalankan tugas untuk 
detektif dan diintimidasi oleh detektif untuk mengurangi stres detektif!" 

Aku jatuh berlutut dengan lemah. Benar, aku memang asisten orang ini. Meskipun aku 
tidak punya pilihan lain karena berbagai keadaan, saat ini, aku sangat menyesalinya---dan 
aku juga tidak punya bayaran. 
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"Kamu menjadi lebih baik dalam berbicara kembali baru-baru ini, jadi pantas bagiku untuk 
menggertakmu. Saya sangat senang, Anda tahu! Lagipula, kau satu-satunya orang yang 
mengunjungiku setiap hari seperti ini." 

Sambil mengatakan itu, Alice mengistirahatkan dagunya pada tempurung lututnya yang 
terangkat, kata-katanya benar-benar tidak sesuai dengan senyum polos di wajahnya. 
Melihat penampilannya, aku juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. 

* 

Larut malam itu, saya mengemasi portiere dan menurunkan setengah dari gerbang baja. 
Saat aku sedang ribut mencuci piring dan mangkuk, Min-san masuk dari pintu dapur 
sambil membawa kardus. 

"Narumi, tinggallah di sini malam ini." 

"...... Apa?" 

"Aku mengganti sup dengan ramen. Kita akan memasak sup sepanjang malam!" 

Kotak kardus itu jatuh ke atas meja dengan 'gedebuk'. Di dalamnya ada bawang bombay, 
wortel, jamur kering, dan tulang iga yang tebal. Setelah itu, Min-san melepas tank topnya, 
hanya menyisakan sarashi di tubuh bagian atasnya--- Dia memasuki mode pertempuran. 

"Um ...... Tapi aku masih harus pergi ke sekolah besok ......" 

"Kamu bisa tinggal di tempatku untuk malam ini. Aku sudah menelepon adikmu. Dia 
bahkan mengatakan bahwa ini akan menghemat uang untuk makan!" 

Apa salahnya diplomasi ini tanpa mempedulikan pihak yang bersangkutan! 

"Apa mungkin....kamu memintaku untuk pergi ke sekolah besok langsung dari sini? Tidak, 
tidak, tidak, bagaimana mungkin ini terjadi......" 

"Tidak apa-apa, kamu bisa mandi di tempatku." Min-san berkata sambil menunjuk ke pintu 
keluar dari dapur. Bagian dalam kedai ramen terhubung langsung dengan kamarnya. Erm 
...... Tapi dalam banyak hal tidak nyaman bagi pria dan wanita muda untuk tinggal bersama 
di bawah atap selama satu malam ...... Bisakah kamu tidak melakukan ini, Aneki! 

"...... Kenapa kamu tiba-tiba mengganti supnya?" 

tanyaku hati-hati. Min-san berhenti mengupas bawang dan memelototiku. 

"Apakah Anda ingat pelanggan yang datang sekitar pukul delapan malam dan memesan 
ramen miso? Yang ada di kursi di samping." 

Saya merenung sejenak dan mengingat pelanggan yang dia bicarakan. 
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"Yang memakai kacamata hitam?" 

"Itu benar. Saya melihatnya di toko untuk pertama kalinya minggu lalu. Ini yang ketiga 
kalinya dalam minggu ini." 

"Yah, apakah kamu tidak jelas tentang ini ......" 

"Pria itu memesan kecap asin, rasa asin, dan miso ramen secara bergiliran, tapi dia benar-
benar meninggalkannya setelah satu tegukan. Meskipun aku tidak tahu orang seperti apa 
dia, tapi tindakan seperti itu benar-benar menantangku!" 

Jika dia berpikir itu buruk hanya setelah seteguk, dia seharusnya tidak kembali lagi. Orang 
itu memang agak membingungkan, tapi bagaimana dia melihat itu sebagai tantangan? 

Namun, saya tidak memiliki ruang untuk teguran. Lagi pula, aku berutang terlalu banyak 
pada Min-san, dan bahkan jika tidak demikian, orang ini tidak akan membicarakannya 
denganku dengan baik juga. Lagipula, dia adalah tipe orang yang bertindak yang pertama-
tama akan memukuli orang untuk membungkam mereka. 

Aku menghela nafas dan mengeluarkan panci sup baru dari bawah meja untuk mencucinya. 

* 

Sudah larut malam ketika saya mendengar suara itu. Aku sedang duduk di depan panci 
besar yang direbus dengan api kecil, dengan lemah mengaduk bahan-bahan di dalamnya. 

Aku mengangkat kepalaku dan melihat sekeliling toko ramen yang gelap. Aroma sup tulang 
iga hampir menyesakkan, dan hanya suara air mandi yang terdengar dari belakangku. Min-
san memberiku tugas merawat panci saat dia pergi mandi, tapi aku mulai tertidur saat itu. 

Suara aneh terdengar dengan suara air sekali lagi. Awalnya, kupikir itu adalah langkah kaki 
Min-san--- tapi suara pancurannya tidak berhenti, dan arah suaranya juga tidak tepat. 

Suara itu berasal dari bagian terdalam koridor, arah pintu depan--- 

Dan itu mendekati suara mandi? 

Saya terkejut. Di dalam rumah---ada orang lain di sana. 

Aku dengan ringan bangkit dari bangku bundar, melepas sepatuku dan berjalan menuju 
koridor gelap, keluar melalui pintu dapur. Lampu oranye menyala beberapa langkah di 
depan. Itu berasal dari kamar mandi. Selain itu, ada bayangan yang menghalangi cahaya 
dari kamar mandi, mengaduk di pintu masuk ruang ganti. 

Aku terlalu shock untuk mengingat bahwa tembok itu tepat di belakangku, dan mundur 
selangkah tanpa berpikir lebih jauh. Dengan 'gedebuk', hantaman ringan datang di 
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belakangku. Suara sesuatu yang jatuh datang dari kakiku juga. Itu adalah botol bir---dan 
tidak menungguku mengingat faktanya, bayangan itu sudah melompat. 

"...... A-Siapa di sana!" 

Seolah terhempas oleh suaraku, bayangan itu hampir terbang menjauh. Langkah kaki 
dimakan oleh kegelapan di koridor dalam sekejap. Suara pintu depan yang didorong 
dengan kasar memecahkan mantranya. Saya akhirnya sadar dan mengejar siluet itu. 

Pintunya masih terbuka. Di luar, itu adalah tempat parkir di malam hari. Cahaya lampu 
jalan nyaris tidak bersinar di ruang yang dikelilingi oleh bangunan di tiga sisi, dan siluet 
tadi telah lama menghilang tanpa jejak. 

Dia melarikan diri. Aku berlutut lemah di lantai semen pintu masuk. Orang apa itu? Seorang 
pencuri? 

"- Apa yang salah?" 

Suara berbicara tiba-tiba terdengar di belakangku, dan aku buru-buru berbalik karena 
kaget, tetapi malah tersandung ke posisi duduk di lantai. 

Wajah Min-san tepat di hadapanku, rona merah di kulitnya setelah mandi. Saat dia 
membungkuk untuk menatapku dengan hanya memakai handuk, payudara itu...... Um...... 
Bukankah akan berbahaya bagi kesehatanmu jika kau menyimpan benda sebesar itu 
terbungkus sarashi? Tidak, sekarang bukan waktunya memikirkan itu, aku harus tenang. 
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"Yah ..... K-Kenapa kamu tidak memakai pakaian dulu?" 

"Nn? Tapi akhir-akhir ini sangat panas!" 

Berhenti mengipasi diri sendiri dengan menarik handuk di depan dada! 

Saya pertama kali mengunci pintu depan sebelum mendorong Min-san ke koridor untuk 
menjelaskan apa yang baru saja terjadi. 

"...... Seorang pencuri?" Min-san menyeka rambutnya dengan alis terangkat. "Aku bahkan 
tidak punya sesuatu yang berharga untuk dicuri di sini!" 

Bukankah seharusnya Anda lebih memperhatikan keselamatan Anda sendiri? Seseorang 
benar-benar menerobos masuk saat Anda telanjang bulat! Orang ini benar-benar tidak 
memiliki rasa bahaya ...... 

"Pokoknya, kita harus melakukan beberapa penyelidikan. Dan juga, tolong kunci pintu 
depan dengan baik!" 

"Aku memang menguncinya! Dan selain itu, tidak ada yang menggunakan pintu di sana." 

Itu benar. Jika demikian, dari mana pria itu berasal? 

"Ahhhh!" Min-san tiba-tiba berteriak saat kembali ke ruang ganti. 

"Apa yang terjadi?" 

Matanya menyala dengan api amarah, Min-san bergegas keluar dan akhirnya menabrakku. 

"Sarashi-ku yang kutinggalkan di sana untuk dikeringkan menghilang!" 

* 

Sore berikutnya. 

"Narumi? Anda terlihat sangat buruk. Apakah kamu tidak tidur? 

Tetsu-senpai bertanya begitu dia melihatku membersihkan jalan di depan toko ramen. 

"...... Betulkah? Saya tidur sepanjang periode ...... " 

Baru-baru ini, saya terus memikirkan mengapa saya pergi ke sekolah. 

"Cepat dan drop out! Ini akan menjadi keajaiban jika Anda dapat naik dengan sukses. 

Meski aku agak enggan mengakuinya, Tetsu-senpai benar. Lagi pula, aku hampir tidak 
bersekolah selama semester ketiga, jadi sama sekali tidak mudah bagiku untuk lulus ujian 
susulan yang seperti badai yang mengamuk. 
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"Kamu selalu bisa bertanya padaku apakah kamu ingin tahu cara keluar! Setelah menjadi 
NEET, kamu bisa tidur sampai siang setiap hari, dan itu juga lebih baik untuk kesehatan!" 

"Sepertinya senpai sehat setiap hari......" 

Tetsu-senpai keluar dari SMA tempatku belajar tiga tahun lalu. Dikatakan bahwa dia 
pernah menjadi petinju. Orang ini memiliki kulit coklat, dada yang tebal, sementara 
lengannya yang terbuka sangat berotot. Saya bertemu dengannya untuk pertama kalinya 
pada bulan November tahun lalu, dan dia mengenakan pakaian lengan pendek sepanjang 
musim dingin. Beberapa orang yang biasanya menghantui toko ramen biasanya tidak 
menyadari musim ketika datang ke pakaian mereka, dan senpai adalah salah satunya. 

"Tuan, saya kelaparan hari ini, jadi saya akan melahap bahkan pekerjaan yang gagal! Ada 
yang enak untuk dimakan?" 

Tetsu-senpai dengan penuh kemenangan berjalan ke toko ramen yang sedang dalam tahap 
persiapan dan masih belum ada pelanggan, tetapi langsung lari setelah diteriaki oleh Min-
san: "SHUTUPANDGETOUTYOUJOBLESSBUMINDEBT!" 

"...... Katakanlah, dia sepertinya sedang dalam suasana hati yang sangat buruk hari ini. Apa 
terjadi sesuatu?" 

Senpai buru-buru menarikku ke kursi khusus yang terbuat dari ban bekas, tangki bensin, 
dan keranjang plastik untuk bir yang ada di belakang toko ramen dan melanjutkan 
pertanyaannya. 

"Dan juga, mengapa sarashi Guru berwarna biru hari ini? Apa itu?" 

"Ah--- Itu? Saya mendengar bahwa itu adalah sepotong kain yang tersisa dari portiere. Yah, 
sarashi-nya hilang." 

Tetsu-senpai memiringkan kepalanya bingung, dan aku tidak punya pilihan lain selain 
menjelaskan hal-hal yang terjadi sehari sebelumnya. Setelah mendengar kata-kataku, 
ekspresi antara senyum masam dan kebingungan muncul di wajahnya. Itu agak aneh. 

"Aku bilang, orang itu... mungkin bukan pencuri, tapi penguntit, kan?" Dia berkata, "Jika dia 
ingin mencuri sesuatu, dia akan lari ketika mendengar suara air dari kamar mandi. Tidak 
hanya melarikan diri, dia mungkin takut masuk jika melihat lampu di kamar mandi, bukan? 

Kedengarannya masuk akal. 

"Apakah kamu melihat wajahnya?" 

"Saat itu agak gelap di dalam rumah......" 

Dilihat dari bentuknya, itu mungkin seorang pria. 
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"Tuan, apakah dia mengintip di kamar mandi?" 

Tetsu-senpai menjulurkan kepalanya melalui pintu belakang dapur. 

"Tidak peduli seberapa padatnya aku, aku akan menyadarinya jika seseorang mengintip 
dari pintu, oke!" 

"Bukankah itu dianggap gagal mengintip? Tapi mengapa dia mencuri sarashi dari semua 
hal? 

"Ya, ketika kamu menyebutkannya ......" 

Tangan Min-san yang sedang memotong kubis tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat 
kepalanya untuk menatap udara tipis. 

"Sarashi-ku yang hilang sepertinya juga terjadi minggu lalu. Saya bahkan berpikir bahwa 
saya salah membuangnya saat itu." 

Tunggu sebentar. Itu berarti--- 

Tetsu-senpai dan aku saling bertatapan. Pada saat ini, gerakan senpai akan sangat cepat. 
Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. 

"...... Apakah ini Alice? Ya, ini aku. Pernahkah Anda mendengar tentang masalah Guru? 
Belum? Begitukah, uh huh......" 

Dia dengan cepat menjelaskan seluruh masalah. 

'Saya mengerti. Hubungi Mayor dan Hiro segera. Beritahu Master untuk datang ke kantor 
saat mereka berdua tiba.' 

Setelah mengatakan itu, Alice menutup telepon. 

* 

"Wakil Laksamana Fujishima, sudah lama! Saya mendengar bahwa Anda telah berhasil 
maju dalam pendidikan Anda, apakah itu benar? 

Setelah tiga puluh menit, itulah kata-kata pertama yang diucapkan Mayor kepadaku ketika 
dia sampai di Hanamaru Ramen dengan skuternya. Dan Wakil Laksamana Fujishima yang 
dia bicarakan adalah aku. 

Meskipun Mayor seumuran dengan Tetsu-senpai, dia bertubuh jauh lebih kecil dariku, dan 
kulitnya putih dan halus seperti anak sekolah dasar. Hari itu, dia mengenakan kemeja dan 
topi kamuflase dengan celana militer longgar yang memiliki banyak saku. Sepasang 
kacamata bergaya goggle tergantung di lehernya. 
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"Wakil laksamana Fujishima, aku sangat kecewa padamu! Menjadi merah dalam lima mata 
pelajaran adalah kesempatan yang luar biasa! Tidak memiliki pengalaman tinggal tahun ini 
akan membuat Anda kembali menjadi NEET yang luar biasa!" 

"Tidak, aku sama sekali tidak berencana menjadi NEET!" 

"Apa yang sedang Anda bicarakan! Wakil Laksamana Fujishima, kamu tidak punya pilihan 
selain menjadi NEET di masa depan, kamu juga tahu itu, bukan?" 

"Ya ya, cepat dan naik ke atas! Alice menanyakanmu." 

Pantat Major ditendang oleh Tetsu-senpai, dan dia dengan enggan berjalan ke jurang di 
antara bangunan, menaiki tangga darurat. Aku hanya bisa menghela nafas. Untuk beberapa 
alasan, orang-orang ini terus berpikir untuk menarikku ke jalur NEET. Memiliki kehadiran 
sekolah yang hampir tidak melewati peraturan sekolah dan lima mata pelajaran yang harus 
diambil kembali untuk ujian akhir semester--- apakah masa depanku benar-benar terlihat 
begitu suram bagi orang lain seperti ini? Mungkin itu yang ada di mata orang lain, ya? Tapi 
itu diberikan. 

"Lebih baik jika Master dan Narumi ikut juga." 

Mendengar kata-kata Tetsu-senpai, Min-san dan aku saling berpandangan, agak jauh. 

"Kenapa aku harus pergi juga?" 

"Kamu adalah korbannya! Dan Narumi adalah saksi mata! Anda mungkin melihat sesuatu 
jika Anda melihat rekaman video. Serahkan saja toko itu padaku!" 

"Saya sedang membuat sup baru!" 

"Mana yang lebih penting, keselamatanmu sendiri atau sup?" 

"Supnya, tentu saja!" 

Melihat pertarungan yang membingungkan akan segera terjadi, aku buru-buru 
menyelipkan diriku di antara mereka. 

Saya menjelaskan kepada Min-san bahwa itu mungkin tidak akan memakan waktu lama 
dan akhirnya meyakinkannya untuk pergi ke kantor Alice bersama saya. 

 

Mayor duduk di ruang sempit di depan tempat tidur dengan komputer laptop terbuka, dan 
berbicara dengan Alice tentang sesuatu. Saat kami melangkah ke dalam ruangan, Alice 
segera mengangkat kepalanya. 

"Mengapa halo di sana, Guru. Sudah lama sejak kamu datang ke rumahku ...... Waaa!" 
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Min-san tanpa ragu berjalan ke tempat tidur dan mendorong Major menjauh, mengulurkan 
lengannya untuk melewati ketiak Alice dan mengangkat tubuh kecilnya. 

"A-Apa yang kamu lakukan! Cepat turunkan aku!" 

"Mengapa kamu tidak tumbuh sama sekali? Apakah Anda benar-benar makan semuanya 
dengan patuh? Aku bahkan diam-diam memasukkan lebih banyak daging ke dalamnya 
akhir-akhir ini!" 

"Apa? Itu terlalu tercela! Setiap orang memiliki ukuran yang sesuai untuk dirinya sendiri, 
jadi jangan berpikir bahwa Anda dapat meningkatkan volumenya hanya dengan 
menambahkan karbohidrat!" 

Alice berjuang mati-matian dengan kaki telanjang, tapi karena dia adalah seorang 
hikikomori yang lemah, dia masih terangkat tinggi di udara selama beberapa waktu. 

"Terserahlah, aku akan perlahan-lahan menambah porsi makanan setelah ini. Narumi, kau 
bertugas membuatnya memakan semuanya!" 

Dengan itu, Min-san akhirnya membaringkan Alice di tempat tidurnya, sementara Alice 
menggembungkan pipinya karena tidak senang. 

"Jadi? Untuk apa kau memanggilku?" 

"Kami sedang mencari gambar yang direkam oleh kamera pengintai." Mayor menjawab 
sambil matanya masih terpaku pada monitor. "Kamu bilang ada pencuri sebelum ini juga, 
kan? Sudah berapa lama itu?" 

"Sudah lama sekali! Apakah Anda masih memiliki catatan tentang sesuatu yang terjadi 
begitu lama?" 

"Kami memiliki catatan dua bulan terakhir!" Mayor menjawab dengan penuh kemenangan. 
Dikatakan sistem kamera pengintai dibuat oleh Alice dan Major. 

"Hmm...... Kapan itu lagi? Sepertinya aku ingat itu minggu lalu ......?" 

"Ini akan memakan waktu lama jika kamu tidak dapat mengingatnya. Lagi pula, sangat sulit 
untuk menentukan rentang pencarian di layar." 

"Ah! Aku ingat sekarang! Itu adalah hari ketika pria berkacamata datang untuk ramen rasa 
asin. Malam itu, saya kembali ke toko lagi untuk mencoba membuat sup setelah mencuci 
pakaian saya, dan itu berlangsung hingga larut malam." 

"Pria dengan nuansa? Siapa itu?" 

"Oh tidak apa-apa, hanya pelanggan yang membuatku agak kesal." 
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Begitulah jawaban Min-san. 

Tiba-tiba aku merasakan keanehan. 

Penyusup---dengan asumsi bahwa orang yang mencuri sarashi pertama kali adalah orang 
yang sama---telah dua kali masuk pada malam ketika pelanggan aneh yang memesan 
ramen tetapi hanya makan seteguk muncul. 

Hubungan macam apa yang ada di antara keduanya? Tidak, pria berkacamata itu agak 
gempal. Saya memikirkan kembali pencuri yang saya lihat dalam kegelapan. Meskipun fitur 
wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas, dari keseluruhan siluetnya, memang jaraknya 
cukup jauh dari pelanggan itu. 

"Bukankah itu terjadi pada hari Kamis?" "Jam berapa itu terjadi?" "Tuhan tahu!" Bisakah 
Anda mengenali orang itu dari video?" "Kamu tidak memfilmkan toko, bagaimana aku 
tahu?" 

Min-san menjulurkan kepalanya dari belakang Mayor sambil bergumam. 

"Pintu masuk rumah Min-san dan tokonya...... tidak difilmkan?" Aku mencoba bertanya 
pada Alice. 

"Bukankah aku sudah mengatakan ini? Saya sangat menghargai privasi pribadi. Selain itu, 
kamera pengintai ini ada di sini untuk mencegah tamu tak diundang datang ke rumah saya, 
jadi tidak ada yang direkam kecuali jalan di luar dan area dekat tangga. 

Alice mengangkat bahu. 

Pada akhirnya, rekaman hanya terlihat sekali sebelum kesabaran Min-san yang terbatas 
habis. Tidak ada yang berharga ditemukan. Karena itu, dia meninggalkan Mayor dan 
kembali ke toko. 

"Kenapa kamu, siapa yang memberimu izin untuk memakannya?" 

Di dapur, Tetsu-senpai sedang memegang mangkuk berasap, menyebabkan Min-san 
meledak begitu melihatnya. Jadi Tetsu-senpai memasak ramen untuk dimakan...... Oh 
tolong, dan kamu benar-benar memasukkan begitu banyak chashu! 

"Masalah apa yang terjadi! Perlakukan saja itu sebagai bayaranku untuk merawat toko." 

"Itu sangat penting! Dan Anda benar-benar memakan karya baru saya? Aku bahkan belum 
mencicipinya sendiri!" 

Tetsu-senpai dengan ringan menghindari tinju Min-san, menghabiskan makanan di 
mangkuk dalam sekejap. Seperti yang diharapkan dari mantan petinju. 

"Terimakasih untuk makanannya!" 
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"Ledakan......" 

Setelah mengusir Tetsu-senpai dari dapur, Min-san mengeluarkan dua mangkuk baru, 
menuangkan sup dan kaldu kecap, membuat dua mangkuk sup. 

"Narumi, kamu juga mencobanya." 

"Ah ...... Oke." 

Aku pindah ke sisi luar konter dan duduk di samping Tetsu-senpai. Setelah itu, saya 
mengambil sendok dan menelan seteguk. 

"...... Hmm-" 

Rasa rumput laut segar dan aroma ikan kembung kering langsung menyebar di mulut saya, 
jadi lumayan lah. Tapi meskipun itu tidak buruk ...... 

"Bagaimana itu? Katakan dengan jelas!" 

Rasanya benar-benar sulit untuk dikomentari. Min-san juga mengambil mangkuk untuk 
diminum, dan mulutnya langsung membungkuk menjadi へ. 

Orang yang pertama memecah kesunyian adalah Tetsu-senpai. 

"Jika kamu mengincar cita rasa Jepang...... Orang tuamu membuatnya lebih baik." 

Bahu Min-san terlihat bergetar. Saat dia menundukkan kepalanya dengan mangkuk di 
tangannya, ekspresi wajahnya tidak bisa terlihat dengan jelas. 

"Sup baru ini mungkin meniru orang tuamu, bukan? Saya pikir sup sebelumnya terasa lebih 
enak." 

Min-san tidak marah atau menegurnya, tapi hanya menuangkan sup ke dalam mangkuk. 
Aku terpaku pada tempat asalku, dan hanya bisa melihat ekspresi keduanya secara 
bergantian. 

Sup orang tuanya? 

Min-san bukan orang yang cerewet, tapi dia juga pernah bercerita kepadaku tentang 
ayahnya. Saya mendengar bahwa ayahnya tiba-tiba meninggalkan putrinya dan toko 
ramen, menghilang begitu saja. Karena itu, Min-san menyerah pada mimpinya untuk 
menjadi seorang koki es krim, memilih untuk mewarisi Ramen Hanamaru sebagai gantinya. 

Sudah lama setelah itu ketika saya datang ke toko. Itu sebabnya saya tidak tahu rasa apa 
yang dimiliki sup ketika ayah Min-san menjadi koki di sana. 

"--- Narumi, bagaimana menurutmu?" 
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Tatapanku tertuju pada sup kuning di mangkuk, dan aku mengangkat kepalaku untuk 
melihat Min-san setelah itu. 

"Rasanya sepertinya tidak cocok..... Tapi itu mungkin karena aku sedang melihat proses 
produksinya, jadi aku merasa bahwa aku bisa mengenali bahan-bahan di dalamnya." 

Tapi tidak ada rasa 'sup ramen'. 

"Apakah begitu......" 

Min-san mengerutkan bibirnya dengan sedikit mencela diri sendiri, menurunkan panci 
besar dari kompor dan menuangkan seluruh panci berisi sup dan bahan-bahan. Untuk 
sesaat, dapur dipenuhi embusan panas yang tebal. 

"Jadi aku tidak bisa membuatnya sebagus milik orang tuaku! Dan aku juga tidak pernah 
menanyakan resep dan caranya......" 

Sambil memasukkan sisa sup ke dalam kantong plastik, kata Min-san sambil 
menggelengkan kepalanya. 

"Tapi orang tuaku mungkin tidak pernah berpikir aku akan mengambil alih toko juga......" 

"Jadi itu sebabnya?" 

"Sejak saya masuk sekolah kembang gula, dia sepertinya sudah menyerah, dan tidak 
pernah menyebutkan masalah itu sama sekali. Dia mungkin berpikir bahwa itu tidak 
penting lagi. Baik aku maupun toko, kita tidak berarti lagi baginya......" 

Itu tidak masalah lagi ...... 

Jadi itu sebabnya dia tiba-tiba meninggalkan semuanya dan menghilang? Yah, saya tidak 
bisa mengatakan bahwa saya benar-benar jelas tentang proses hilangnya ayah Min-san. 

"Dia mungkin akan kembali suatu hari nanti!" 

gumam Tetsu-senpai. Min-san tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. 

"Dia tidak akan kembali lagi! Sudah lima tahun. Dia bahkan mungkin tidak mengingatku 
lagi. Atau dia mungkin sudah lama meninggal!" 

Itu adalah pertama kalinya aku melihat Min-san memasang ekspresi kesepian. 

* 

Malam itu, ketika kursi di toko sudah penuh dan pelanggan keluar dari toko, Hiro-san buru-
buru masuk ke Hanamaru Ramen. 

"Kudengar Min-san menjadi sasaran penguntit?" 
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Seorang pelanggan hampir berdiri, yang lain hampir memuntahkan ramennya, sementara 
yang lain menumpahkan cangkir tehnya. Tangan Min-san yang sedang memegang pisau 
dapur berhenti, dan dia menatap kosong ke arah Hiro-san yang berdiri di pintu masuk 
toko. 

Hari itu, Hiro-san mengenakan blazer krem dengan kemeja Polo dan dasi satu warna. 
Seperti biasa, pakaiannya yang trendi benar-benar tidak pada tempatnya di toko ramen 
yang jauh dari distrik yang sibuk. Sebenarnya orang ini hanyalah seorang NEET yang 
seumuran dengan Tetsu-senpai dan Major. 

"...... Apa yang sedang Anda bicarakan? Cepat dan enyahlah ke belakang. Jangan ganggu 
pelanggan di sini." Min-san berkata dengan kesal. 

"Bukankah Hiro-san sedikit terlambat?" 

Mayor baru saja meninggalkan kantor Alice dan menjulurkan kepalanya dari pintu 
belakang. 

"Maaf, saya mengantar para wanita yang minum dengan saya tadi malam kembali ke Chiba, 
dan baru saja kembali. Ah! Sheesh, jadi Tetsu juga ada di sini?" 

Hiro-san berkata sambil pindah ke belakang toko ramen. 

Tiga sisi ruang gelap di belakang kedai ramen dikelilingi bangunan, sementara ada tangki 
bensin, ban bekas, keranjang plastik, dan dudukan kayu pengganti meja di sana. Sudah 
lama berubah menjadi tempat berkumpulnya NEET. 

"Jadi semua idiot ada di sini?" 

Min-san menggelengkan kepalanya agak tidak senang. Tapi karena mereka juga pelanggan, 
aku membuka pintu belakang dan menerima pesanan mereka. 

"Narumi, kenapa kamu tidak duduk juga! Kami memulai pertemuan taktis kami." 

"Ack!" 

Tetsu-senpai menarik celemekku dan memaksaku duduk di tangki bensin. 

"Tapi...... aku masih harus bekerja......" 

"Karena jumlah kamera pengintai terbatas, kami tidak bisa mendapatkan gambar yang 
jelas......" 

Sepenuhnya mengabaikan protes saya, Mayor mulai menjelaskan sendiri. Hiro-san dan 
Tetsu-senpai juga mencondongkan tubuh ke depan, menatap komputer laptop di tengah 
dudukan kayu. 
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"Aku sedang melihat siluet yang terus berkeliaran di dekat toko ramen selama dua minggu 
ini. Dia selalu muncul di malam hari, sekitar jam satu pagi." 

"Tapi wajahnya tidak bisa dilihat?" 

"Yah, jaraknya terlalu jauh, dan cahayanya terlalu redup!" 

Saya melihat dari belakang pada video yang diambil juga. Video-video di sekitar gedung 
muncul di beberapa jendela, dan hampir semuanya sangat gelap sehingga benar-benar 
tidak jelas. Hanya kaki orang yang memata-matai dalam bayang-bayang gedung seberang 
yang disinari oleh lampu jalan hampir tidak terlihat, atau beberapa bayangan tidak wajar 
bergerak dalam kegelapan. 

"Apakah itu benar-benar penguntit?" tanya Tetsu-senpai. 

"Hiro-san, kamu sangat memahami penguntit, bukan?" 

"Tentu saja! Wanita klub malam dan mereka yang berprofesi 'khusus' selalu menghadapi 
mereka! Saya bahkan bertemu dengan beberapa penguntit secara langsung ketika saya 
tinggal di rumah wanita sebelum ini juga." 

Seperti yang diharapkan dari seorang gigolo. 

"Min-san, apakah kamu pernah menerima telepon diam baru-baru ini? Atau apakah Anda 
melihat sesuatu yang aneh di kotak surat Anda? 

Hiro-san mengarahkan pertanyaannya ke dapur melalui pintu belakang. Katakanlah, jika 
memang ada gerakan yang sangat jelas, Min-san seharusnya menyadari bahwa ada 
penguntit tidak peduli seberapa padatnya dia. Saat aku memikirkan itu, Min-san langsung 
menjawab: 

"Telepon senyap? Ah..... Aku sering mendapatkannya akhir-akhir ini." 

Apa katamu? 

"Dan juga...... aku juga menemukan banyak fotoku di kotak suratku." 

Itu berbau penguntit tidak peduli bagaimana kau melihatnya! Saya hampir bisa mendengar 
semua orang melakukan tsukkomi di dalam hati mereka. Serius, kenapa orang ini 
mengabaikan situasi abnormal seperti ini sepenuhnya? 

"T-Tunggu sebentar, kamu bilang foto ...... Foto macam apa itu?" Hiro-san mulai cemas. 

"Nn? Tidak ada yang benar-benar....... Hanya beberapa foto saya yang sedang bekerja di 
toko atau sesekali keluar untuk membeli barang! Siapa yang akan mengambil foto seperti 
ini? Memang ada beberapa orang aneh yang benar-benar melakukan hal-hal tidak berarti 
seperti ini." 
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"Sepertinya skill pengambilan foto diam-diam pihak lawan tidak banyak...... Hmph! 
Penguntit yang tidak profesional!" 

Mayor bergumam pada dirinya sendiri dengan agak penuh kemenangan. Bisakah Anda 
tidak merasa menang karena hal-hal seperti ini! 

"Oi, kalian para gelandangan pengangguran, cepatlah dan biarkan Narumi kembali untuk 
pekerjaannya jika kalian tidak memesan! Ada hampir setumpuk peralatan makan di sini 
sekarang!" 

Min-san meraung. 

"Tapi kita tidak bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa dalam situasi seperti ini......" 

Hiro-san merendahkan suaranya. Dia benar, itu sudah merupakan tindakan kriminal yang 
jelas. 

"Apakah kita perlu menelepon polisi?" Mayor bertanya dengan agak tidak senang. 

"Penguntit tidak dihitung sebagai penguntit jika pihak yang bersangkutan tidak 
memperhatikannya, bukan?" 

"Jadi itu sebabnya beberapa dari kita harus memikirkan sesuatu!" 

"Tapi orang itu sepertinya tidak akan memberi kita permintaan! Dia sama sekali tidak 
merasa menjadi korban, bukan?" 

Orang-orang yang bangga menjadi NEETS yang keras ini--- meskipun mereka akan bosan 
setengah mati tanpa pekerjaan, mereka hanya akan mengambil tindakan ketika menerima 
permintaan. Atau yang lain, mereka lebih suka bergumam di gang gelap, memiringkan 
telinga untuk mendengarkan suara kota. 

Dengan demikian, tatapan ketiganya secara alami terfokus pada diri saya sendiri. 

Ah, ini dia lagi...... 

Kalau dipikir-pikir, saat itu, aku masih belum terbiasa dengan peranku sebagai asisten 
detektif, dan sepertinya selalu diberi pekerjaan yang menyusahkan. (Um, mengapa hal itu 
tampaknya masih terjadi sekarang?) 

Aku kembali ke dapur dengan tatapan ketiga orang di luar terfokus sepenuhnya ke 
punggungku. Saya mengambil spons dan mulai membersihkan mangkuk di wastafel sambil 
bertanya dengan lembut. 

"Erm...... Min-san......" 

"Apa!" 
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Min-san menatap ramen yang menari di air dengan tatapan serius. 

"Bukankah lebih baik jika kamu meminta Alice dan ketiganya untuk menyelidiki ini?" 

"Mencari apa?" 

"Dan kamu bertanya padaku apa yang harus dicari...... Bukankah rumahmu baru saja 
dibobol?" 

"Aku akan mengunci pintu dan jendela dengan benar! Jika mereka masih bisa menerobos, 
bukankah menghajar mereka saja sudah cukup?" 

Aku hanya bisa menghela nafas. Ketika saya melihat Min-san menghajar empat preman 
mabuk yang mencari masalah dengan mata saya sendiri, saya tahu bahwa alasan 'seorang 
wanita yang hidup sendiri akan sering menghadapi situasi berbahaya' tidak dapat 
meyakinkannya. 

Jadi apa yang harus aku lakukan? 

Saya merenung selama beberapa waktu dan akhirnya menguatkan diri untuk berbicara. 

"...... Sarashi-mu ...... Bukankah itu dicuri?" 

Alis Min-san berkerut saat dia mendengar kata-kata itu saat dia sedang menumpuk bukit 
kecil bawang dan tauge. 

"Saat ini, pelaku pasti menggunakan sarashi dalam masalah bencana." 

"Hah? Bencana macam apa yang terjadi?" 

"...... Katakanlah, sesuatu seperti mengambil dan mengendusnya?" 

Ekspresi Min-san terlihat berubah. 

"Diam! Mengapa Anda mengatakan hal-hal menjijikkan seperti itu! 

"Astaga! Jadi pencuri itu hanya mencuri sarashi-nya?" pelanggan setia dengan wajah merah 
karena konsumsi dua botol bir mulai tertawa. Karena tokonya cukup kecil, bahkan 
percakapan dengan suara rendah dapat terdengar jelas oleh pelanggan di konter. 

"Jadi itu sebabnya kamu memakai sarashi berwarna?" 

Pelanggan setia lainnya di kursi sebelah menatap payudara Min-san. 

"Itu benar....... Mencuri hal seperti itu, tidak bisa digunakan selain mengendusnya......" 

"Bagi saya, saya akan mengendusnya juga." 
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"Jika itu milik Min-san, hitung aku." 

Setelah meneguk alkohol, pelanggan yang mabuk mulai mengatakannya satu demi satu. 
Min-san berteriak dengan wajah hijau: 

"Mengapa semua orang mengatakan itu! Diam, itu benar-benar menjijikkan!" 

"Aku......" ingin mengendus juga--- Aku hampir mengatakan itu keras-keras dengan mereka, 
tapi untungnya menghentikan diriku tepat waktu. Aku tidak akan melakukan hal seperti 
itu. Tentu saja tidak. 

Setelah itu, Min-san tetap diam, tapi sesekali menundukkan kepalanya untuk melihat 
payudaranya saat memasak ramen. Sepertinya kata-kataku berpengaruh padanya. 

Tapi aku benar-benar tidak bisa mengatakan itu adalah sesuatu untuk dipamerkan. 

Min-san hanya bergumam sambil menyimpan telur rebus dalam wadah saat pelanggan di 
kursi berangsur-angsur pergi, dan jam puncak bisnis berlalu. 

"...... Aku sudah mengerti! Jika Anda dapat menemukan cara, lakukan apa pun yang Anda 
suka! 

Tepat ketika aku hendak meneruskan kata-kata itu kepada mereka setelah membuka pintu, 
Tetsu-senpai, Mayor, dan Hiro-san sudah lama berdiri dengan penuh semangat. Hiro-san 
memegang ponselnya di telinganya dan dengan gembira berbicara di telepon: "Oh, Alice? 
Ya, ini aku. Min-san memberi kami permintaan. Ya, kami akan segera mulai...... Yap, ya, kami 
mengandalkanmu kalau begitu." Serius, jadi sepatu ini terus menguping dengan telinga 
terangkat? 

Pokoknya, Pasukan Detektif NEET mulai bergerak begitu saja. Itu pada malam kedua 
setelah kejadian itu terjadi. 

* 

Omong-omong, meskipun mereka memulai gerakan mereka, saya tidak memiliki tugas 
khusus. Aku masih harus pergi ke toko ramen sepulang sekolah seperti biasa, begadang 
menemani Min-san yang sedang membuat sup baru, mengirim makanan ke Alice, dan 
dibully olehnya sepanjang jalan. 

"Wajar jika seorang asisten detektif seperti ini! Kata 'tidak berguna' juga termasuk dalam 
definisinya." 

Alice mengatakan hal-hal berlebihan seperti itu bahkan tanpa mengedipkan mata. 

"Dan juga, jangan berpikir bahwa Anda dapat memberikan kontribusi apa pun kepada 
dunia. Mungkin Anda sangat peduli pada dunia ini, tetapi dunia ini sebenarnya tidak terlalu 
peduli pada Anda. 
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Memegang sekaleng Dr. Pepper, Alice melambaikan kaki tanpa kaus kaki di tempat 
tidurnya sambil mencibir ke arahku. 

"Pikiran itu benar-benar terlalu banyak ......" 

Aku menyandarkan punggungku di sisi lemari es dan duduk di papan lantai sambil 
mengaduk es krim vanilla dengan saus cranberry di dalam paper cup, bergumam pada 
diriku sendiri dengan putus asa. 

"Tapi ini adalah kebenaran! Manusia hanya bisa tumbuh setelah mempelajari hal ini. Yah, 
banyak orang tidak menyadari hal ini sepanjang hidup mereka, mati sia-sia begitu saja 
juga......" 

Jika demikian, terus menjadi anak yang lugu juga tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, 
kenapa hidupku harus dikritik oleh NEET hikikomori seperti ini? 

"Tidak apa-apa, Narumi. Bahkan jika segala sesuatu di dunia ini mengabaikan 
keberadaanmu, hanya aku yang masih mengkhawatirkanmu." 

Kata-kata itu benar-benar tidak dapat membantu tetapi membuat jantung orang-orang 
berdegup kencang, tapi Alice melanjutkan setelah itu: 

"Lagipula, jika kamu tidak datang ke sini lagi, aku harus mengambil sendiri Dr. Pepper dari 
kulkas." 

Aku menghela napas dan menyandarkan kepalaku di lemari es. 

"Kamu bisa memilih cara yang lebih baik untuk mengatakan sesuatu jika kamu ingin 
menghiburku. Apakah saya benar-benar tidak memiliki hal lain yang dapat saya lakukan? 

"Aku tidak menghiburmu, tetapi hanya menggambarkan kebenaran. Benar, serahkan es 
krimnya setelah kamu selesai mengaduknya!" 

Aku agak sedih menyerahkan cangkir kertas berisi es krim ke Alice. Gadis berpiyama itu 
benar-benar memiliki lengan yang lemah, karena tindakan mengaduk es krim yang keras 
dengan sendok sudah cukup membuatnya terengah-engah. 

"Coba pikirkan kondisi yang Tuhan berikan kepadamu yang tidak dimiliki Tetsu, Major dan 
Hiro. Tolong gunakan otakmu kadang-kadang." 

Kondisi yang tidak dimiliki ketiganya, dan hanya dimiliki oleh saya. 

Aku berpikir sejenak dan memikirkan sesuatu. 

"...... Hanya aku yang bekerja di toko ramen?" 
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"Tepat. Artinya, Anda paling dekat dengan target yang kami lindungi. Yah, meskipun kamu 
hampir tidak berpengaruh ketika penyusup muncul terakhir kali...... Itulah mengapa aku 
memberitahumu untuk menjaga telingamu tetap terbuka, mata terbuka dan fokus mencuci 
piring. Jika Anda melihat sesuatu atau melihat orang aneh, segera beri tahu saya. " 

Setelah itu, saya ingat pelanggan aneh dalam nuansa yang hanya datang makan sesuap 
setelah memesan ramen miso yang datang ke toko pada hari pencuri itu muncul. Omong-
omong, sepertinya aku belum mengatakan itu pada Alice. 

"Meskipun ini mungkin agak tidak berhubungan---" 

Saat aku membicarakan masalah ini, alis Alice langsung berkedut. 

"Kamu...... Kenapa kamu tidak membicarakan ini sebelumnya! Kepadatan Anda membuat 
saya tidak bisa berkata-kata. Peluruhan proton lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan 
otak Anda bergerak. Atas dasar apa Anda menilai bahwa orang tersebut tidak relevan 
dengan masalah tersebut? Bagaimana Anda tahu tanpa penyelidikan lebih lanjut? Jika kau 
terus menutup mulutmu seperti kerang......" 

"Maafkan saya......" 

Jika aku meninggalkannya sendirian, aku mungkin akan mendapat teguran selama dua 
puluh menit, jadi aku hanya bisa menyela Alice dan meminta maaf, sementara dia segera 
memalingkan kepalanya ke arah monitor. 

"Pokoknya, aku harus mencari dulu. Meskipun rekaman lokasi toko tidak ada, dia harus 
ditangkap dengan kamera pengintai saat dia masuk atau keluar. Karena kita dapat 
mengunci tanggal dan waktu, semuanya akan jauh lebih sederhana." 

* 

Saat itu sudah lebih dari jam lima sore ketika saya meninggalkan kantor detektif dan 
kembali ke lantai bawah. Min-san hendak membalik tanda kayu di pintu dengan 'Dalam 
Persiapan' menjadi 'Buka Sekarang', sementara di sisinya adalah Mayor, yang datang 
sangat awal. Dia berlutut di lantai, memegang gadget aneh yang terlihat seperti kaca 
pembesar mini, memeriksa pintu geser pintu masuk toko ramen. 

"Mayor, apa yang kamu lakukan?" 

"Menyelidiki rute invasi penjahat." 

Dibutuhkan seorang pencuri untuk menangkap seorang pencuri, kata-kata itu tiba-tiba 
melayang di benak saya. 

"Dia tidak masuk dari toko, karena saya sedang duduk di sana waktu itu." 

Aku menunjuk ke konter. 
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"Kamu mungkin tertidur sambil duduk di sana, bukan?" 

Min-san sangat tepat, dan aku hanya bisa mengecilkan leherku. 

"Hmm, dia mungkin akan terekam di kamera pengintai jika dia datang dari depan, jadi 
sebenarnya sangat tidak mungkin. Tapi untuk memastikannya, sebaiknya kita 
memeriksanya." 

Mayor berbicara sambil berdiri. 

"Pintu di belakang juga tidak ada tanda-tanda dibuka paksa...... Min-san, apakah kamu 
pernah menjatuhkan kuncimu?" 

"Tapi semua kunciku ada di sini." 

"Kalau begitu mungkin dia masuk dari jendela? Betapa membingungkan ...... Wakil 
Laksamana Fujishima, apakah tersangka segera membuka pintu depan dan mencabik-
cabik? Apakah dia butuh waktu lama untuk membuka pintu? 

"Yah......" Aku berusaha keras mengingat situasi malam itu. "Dia memang membuka pintu 
untuk melarikan diri segera." 

"Jika seseorang memilih untuk memanjat dari jendela, ahli penyusupan ilegal sepertiku 
pasti akan memastikan jalan keluar, itu adalah akal sehat. Tapi untuk seorang pria yang 
memata-matai orang ketika dia bahkan tidak bisa mengambil foto tanpa izin ...... Sulit 
membayangkan dia memiliki kecerdasan seperti itu! 

Hei hei hei, aku tidak akan berpura-pura tidak pernah mendengarnya, kau tahu? Orang 
sepertimu...... sebenarnya menghindari penangkapan hingga hari ini, kau terlalu beruntung. 

"Bagaimanapun, mari perkuat keamanan terlebih dahulu! Kita bisa mulai dengan 
menempelkan film anti maling dan memasang baut anti maling di jendela. Lebih aman juga 
mengganti kunci pintu depan." 

"Pintu depan?" 

Min-san berjongkok melalui konter untuk kembali ke dapur dan mengerutkan kening saat 
dia mengikat celemeknya. 

"Kunci pintu depan...... tidak bisa diubah." 

"Mengapa? Meskipun kuncinya tidak memiliki tanda-tanda dibuka paksa, kunci pegas yang 
sudah ketinggalan zaman seperti itu masih sangat tidak aman!" 

"Jangan. Lakukan apa pun yang Anda inginkan dengan jendela, jangan sentuh pintu depan. 
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Nada Min-san agak tegas. Mayor dan aku bertukar pandang. Mengapa? Apakah itu karena 
dia tidak mau menghadapinya karena merepotkan? Tapi sang induk semang adalah Alice, 
jadi kami tidak perlu menceritakan semua detailnya sama sekali. Selain itu, bukankah tidak 
apa-apa menyerahkan semuanya kepada Mayor? 

"Narumi, bersiaplah untuk mulai bekerja!" 

"Ah, oke." 

Aku hanya bergegas ke dapur dengan bingung saat Min-san mulai mengaum padaku. 

* 

Malam itu, aku masih menemani Min-san dalam usahanya membuat sup baru. Rasanya 
sudah seminggu tidak pulang ke rumah. Aku hampir lupa seperti apa rupa kakakku. 

Larut malam, hanya dengungan rendah ventilator yang terdengar di dapur. Rumput laut 
Rishimi (khusus untuk bisnis, jenis yang dipotong tipis-tipis) sudah lama habis 
setengahnya, karena dia harus menggunakan sepanci penuh rumput laut untuk merebus 
sup barunya. 

"...... Bau rumput laut." 

Setelah menambahkan sedikit kecap, saya menyesap seteguk sup dan segera 
mengungkapkan pikiran saya. Ekspresi Min-san mendung, tapi sepertinya dia juga merasa 
tidak puas, jadi dia tidak marah. 

"Rasa rumput laut sepertinya lebih mengganggu sekarang. Apakah lebih baik jika kita tidak 
menambahkan jamur kering?" 

"Apakah begitu?" 

"Rasanya semakin berkurang seperti sup untuk ramen. Apakah yang dibuat oleh ayahmu 
rasanya seperti ini?" 

Aku baru menyadari kesalahanku setelah bertanya, dan hanya bisa mengintip ekspresi 
Min-san. Tatapannya penuh kebingungan, seperti cheetah yang salah disimpan di kebun 
binatang gajah. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya dengan ekspresi seperti itu. 

"Sebenarnya aku tidak terlalu mengingatnya sekarang." Min-san berkata sambil 
menunjukkan senyum yang sedikit kesepian. "Sebelum ini, saya terus membuat es krim 
dan akan berkelahi setiap kali saya bertemu orang tua saya, jadi saya tidak sering makan 
ramennya sama sekali." 

"Sudah menyenangkan kamu bisa bertengkar dengannya. Aku bahkan tidak memiliki kesan 
sama sekali telah berbicara dengan ayahku." 
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"Hmph!" Min-san tersenyum dingin. "Jadi kamu ingin berganti ayah denganku? Izinkan 
saya memberi tahu Anda, pria itu selalu bertindak impulsif! Suatu kali, dia tiba-tiba 
mengatakan bahwa dia ingin memancing pada Sabtu malam, dan kemudian menyeretku 
untuk berlari ke pantai di Chiba......" 

"R ...... Lari selama ini?" 

"Dia idiot yang suka berolahraga!" 

Kata Min-san sambil menyipitkan matanya dalam nostalgia. 

"Kenapa..... Sekarang setelah kupikir-pikir kembali, mungkin dia tidak tahu harus berkata 
apa padaku? Ibuku juga meninggal secara tiba-tiba. Rasanya seperti ...... dia baru mulai 
menjadi lebih menindas ketika hanya kami berdua yang tersisa. 

Mendengar kata-kata itu, aku tiba-tiba menyadari bahwa keadaan Min-san sangat mirip 
dengan keadaanku. Ibuku sudah lama meninggal, dan ayahku menjadi aneh juga setelah itu. 

"Meskipun dia tahu bahwa saya tidak menyukainya, dia tetap memaksa saya untuk 
mengikutinya kemana-mana. Jika itu bukan gunung bersalju di suatu tempat, itu akan 
menjadi pulau yang sangat jauh." 

"Itu mungkin karena..... dia kesepian, ya?" 

Saat kata-kata itu keluar, Min-san tiba-tiba menunjukkan senyum lembut. 

"Itu mungkin begitu! Pria benar-benar bodoh. Tidak akan mengatakannya baik-baik saja! 

Saya pikir tidak ada yang lebih sulit daripada terus terang mengungkapkan masalah kita 
sendiri. Itu adalah salah satu fakta yang saya pelajari selama musim dingin. 

"Sebenarnya tiba-tiba hilang juga...... Lalu kenapa dia bersikeras bahwa aku harus mewarisi 
toko ramen sebelum ini! Pada akhirnya, dia hanya berpikir bahwa tidak masalah apa yang 
saya lakukan!" 

Dengan tangannya di atas talenan, Min-san menundukkan kepalanya. Apakah dia masih 
membenci ayahnya? 

Atau mungkin--- dia benar-benar ingin bertemu dengannya lagi? 

Pandanganku tertuju pada sejumlah besar rumput laut yang berenang di dalam pot. Sup 
ayahnya--- Min-san tidak bisa mewarisi rasanya. 

Mungkin karena dia menyadari pikiranku, Min-san mengangkat kepalanya. 

"Cukup tentang orang tuaku, dia tidak relevan dengan masalah ini. Itu hanya karena 
penilaian rasa ramennya tidak buruk." 
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Min-san tersenyum tipis dan menusuk dahiku. 

Saat itu, nada dering 'Colorado Bulldog' berdering. Itu adalah Alice. 

 'Datanglah ke kantor sebentar. Saya memiliki sesuatu untuk dikonfirmasikan dengan Anda.' 

Aku menatap Min-san. Dia berkata: "Tidak apa-apa, pergi saja. Aku akan mandi setelah 
membereskan barang-barang itu." 

"Aku akan segera pergi." 

Aku menjawab. Setelah itu, aku meletakkan ponselku. 

 

"Saya telah menonton semua rekaman dan melihat sesuatu yang aneh." 

Di tempat tidur di kantor detektif, Alice memberitahuku sambil memunggungiku sambil 
mengetik di keyboard. 

"Mengenai orang aneh dengan nuansa yang kami sebutkan sebelumnya, dia memang 
datang ke toko Kamis lalu dan Senin minggu sebelumnya, benar?" 

"Ya." 

Alice berbalik dan menunjuk ke enam monitor yang diatur di lantai di samping tempat 
tidur. 

"Tapi kamera pengintai sama sekali tidak menangkap orang seperti itu. Apakah Anda salah 
tanggal? Saya bahkan memeriksa rekaman sehari sebelum dan sesudahnya juga." 

"...... Eh? Kenapa begitu?" 

"Itulah yang ingin aku tanyakan padamu! Dari rekaman itu, saya mengangkat fitur laki-laki 
di toko. Anda dapat memastikan apakah orang tersebut ada di antara mereka." 

Alice melambai padaku. Meskipun saya agak gugup, saya masih naik ke tempat tidur, 
mendekati sisinya. Salah satu monitor menampilkan layar potret penuh. 

"Ini adalah pelanggan yang datang ke toko beberapa hari ini. Jangan lewatkan apapun. Ada 
kemungkinan orang tersebut memakai kacamata hitamnya hanya setelah dia memasuki 
toko." 

Saya berulang kali melihat-lihat potret puluhan orang selama sekitar setengah jam. Karena 
gambar diambil dari rekaman, beberapa orang tidak menghadap ke kamera, dan 
kualitasnya juga agak kasar, jadi cukup sulit untuk mengidentifikasi siapa pun. 

"...... Aku tidak melihat orang itu." 
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"Apakah begitu? Baiklah, aku akan memercayai mata dan telingamu untuk saat ini. Lagi 
pula, Anda hampir tidak memiliki kekuatan lain. Penglihatan dan pendengaranmu yang 
baik mungkin merupakan karunia dari Tuhan untukmu." 

Oh, diamlah. 

"Namun, ada sesuatu yang membuatku bingung." 

"Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada kamera pengawas yang langsung 
menghadap interior toko? Selain itu, orang itu bisa menghindari kamera pengintai lain 
dengan sengaja saat masuk dan keluar." 

"Meski bukan tidak mungkin, orang yang bisa melakukannya harus mengetahui dengan 
jelas posisi enam kamera pengintai. Mengenai pemasangan kamera, saya hanya memberi 
tahu penyewa gedung. Pada dasarnya, tidak mungkin orang luar mengetahui hal ini." 

Tapi ...... Mungkin saja dia tidak difilmkan secara kebetulan, bukan? Alice tampaknya telah 
melihat pikiran naifku, dan dia berbicara: 

"Aku akan mempertimbangkan kemungkinan itu. Saya hanya merasa bahwa masalah ini 
tidak seperti pencurian biasa, jadi ketidakmampuan untuk menyerang secara aktif sangat 
menjengkelkan. Saat ini, saya hanya dapat meminta Hiro dan Tetsu untuk membantu 
mengawasi, dan meminta Mayor untuk memperkuat langkah-langkah keamanan. Kunci 
pintu depan hanyalah kunci pegas biasa, jadi akan mudah untuk membukanya jika 
seseorang ingin melakukannya." 

"Tapi Mayor mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda itu dibuka paksa setelah dia 
memeriksanya. Apa ada orang lain yang punya kunci rumah Min-san?" 

"Saya punya kunci cadangan di sini, dan Tuan seharusnya punya dua di sana. Kenapa kau 
menatapku dengan tatapan ini? Apakah Anda mungkin mencurigai seseorang mencuri 
kunci cadangan dari saya? 

"Tidak ...... Tidak juga, aku hanya memikirkan kemungkinan ......" 

"Tolong jangan remehkan sistem keamanan kamar saya. Membawa Persephone kembali 
dari dunia bawah akan lebih mudah daripada mengambil kunci cadangan dariku." Kata 
Alice sambil membusungkan dadanya yang rata dengan penuh kemenangan. "Tapi tetap 
saja, mengganti kunci akan lebih tepat. Bukankah Mayor mengatakan bahwa dia sudah bisa 
melakukannya? 

"Itu benar......" Aku memikirkan kembali reaksi aneh Min-san saat itu. "Tapi Min-san tidak 
mau melakukannya, jadi kami tidak bisa mengganti kuncinya." 

Mata Alice benar-benar kehilangan warnanya dalam sekejap. Kemudian, matanya yang 
besar semakin melebar. 
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".....Begitu ya..... Jadi itu sebabnya. Saya mengerti sekarang." 

Alice mengangguk sendiri, seolah dia baru menyadari sesuatu. 

"Jadi itu kenapa jadi seperti ini..... Pintunya terbuka dari awal. Kamera pengintai tidak 
berhasil merekamnya juga. Jadi itu sebabnya ...... Hmm ...... " 

"...... Apa itu? Apakah kamu memikirkan sesuatu?" 

"Ya, aku sudah mengerti segalanya." 

Detektif itu menyatakan demikian secara langsung. Aku bingung, dan hanya bisa menatap 
sisi wajah boneka itu. 

Mengerti ...... semuanya? 

"Apa yang terjadi?" 

"Hanya itu. Ciri-ciri kasingnya kurang lebih telah muncul, oh ...... " 

Melihat bahwa aku akan membuka mulutku sekali lagi, Alice tiba-tiba menekan jari 
telunjuknya ke bibirku. Aku terkejut, dan secara refleks menelan pertanyaanku sambil 
mengambil langkah mundur yang besar. 

"Jangan tanya sekarang. Saya pernah berkata, Detektif NEET dapat memahami kebenaran 
bahkan ketika dia berada di tempat tidur ini, tetapi itu adalah kebenaran, tetapi bukan 
fakta." 

"Tetapi-" 

"Dan ada hal lain. Sayangnya, kebenaran yang baru saja saya dapatkan sama sekali tidak 
membantu korban, Min-san. Dan memberitahunya akan membuatnya memarahimu juga. 
Hoho ...... Menghadapi orang-orang yang hidup bahagia di bawah sinar matahari, utusan 
kematian tidak berdaya sampai putus asa, karena kita hanya bisa menggali kata-kata yang 
hilang. 

Tatapan Alice menjauh dari wajahku. 

Ketidakberdayaan menghadapi dunia. 

Bayangan takdir di hati Alice--- Aku juga pernah melihatnya sekilas pada kasus-kasusku 
sebelumnya. Tapi dia tidak perlu memarahi diri sendiri bahkan dengan masalah sekecil itu, 
bukan? Setidaknya, itulah yang saya pikirkan secara pribadi. 

Dia mengulurkan tangan kecilnya dan menutupi matanya, menatap udara kosong sambil 
bergumam: 
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"Itulah sebabnya...... Kamu harus meneleponku ketika kamu menangkap penjahat itu. Saya 
harus sekali lagi menegaskan kembali jika saya dapat mengumpulkan keberanian apa pun 
yang saya miliki untuk keluar dari kastil ini, menyentuh dunia ini dengan tangan saya 
sendiri, dan mengubah kebenaran menjadi fakta melalui pertanyaan dan jawaban dari 
penjahat. 

Setelah sekian lama, Alice akhirnya berbalik menghadapku. 

"Ini adalah sebuah janji." 

Mata itu terlihat basah karena air mata yang meluap. 

Aku terdiam untuk beberapa saat, dan akhirnya dengan ringan memegang tangan yang 
diulurkan Alice. 

* 

Sekitar pukul delapan malam itu, pria berbaju bayang muncul di Hanamaru Ramen untuk 
keempat kalinya. 

Sore itu, saya bermain bola tangan selama dua jam berturut-turut selama periode PE, dan 
saya mengendarai sepeda saya ke toko kerajinan untuk membeli kain baru untuk 
digunakan sebagai sarashi Min-san sebelum pekerjaan paruh waktu saya dimulai, jadi saya 
lelah setengah mati ketika Saya kembali ke toko. Hanya saja pada hari seperti ini ada 
banyak pelanggan. Pelanggan yang duduk di luar memesan bir dan pangsit goreng satu 
demi satu, jadi saya tidak menyadari bahwa lelaki itu sudah duduk di kursi peti bir 
sementara. 

"...... Ah, selamat datang." 

Rasanya tatapanku bertemu langsung dengan pria berbayang itu. Pria di depan mataku 
berusia sekitar lima puluh tahun. Dia gagah seperti beruang, sementara bahu dan dadanya 
juga cukup berotot. 

Ketika saya mengirimkan air es kepadanya, saya hanya berhasil mengendalikan gemetar 
tangan saya setelah usaha keras. 

"Ramen wijen!" 

Pria itu memesan ramen dengan suara kasar. 

Kembali ke dapur, aku memberi isyarat kepada Min-san, dan dia langsung mengangguk, 
menandakan bahwa dia sudah menyadarinya sejak lama. 

Orang macam apa dia? 
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Setelah mengiriminya ramen wijen, awalnya aku ingin terus menatapnya dengan acuh tak 
acuh, tapi ada terlalu banyak pelanggan di toko, jadi aku tidak bisa memperhatikannya 
sama sekali. 

Aku menjulurkan kepalaku keluar dari pintu belakang untuk melihat area dekat tangga 
darurat, tapi hanya melihat Hiro-san sedang mengirim sms di ponselnya, duduk di atas 
tangki bensin sendirian. 

"Apa itu?" 

Hiro-san memperhatikanku dan mengalihkan pandangannya dari layar plasma cair. Saya 
mencoba memberi tahu dia bahwa pria berbayang itu ada di toko hanya dengan gerakan 
fisik saya. 

Hiro-san melirik ke depan toko dari sudut gedung dan sepertinya sudah mengerti. Dia 
mengangguk dan berkata dengan suara kecil: 

"Mengerti, aku akan mengawasinya. Aku akan membuntutinya setelah dia selesai juga." 

 

Setelah sekitar lima menit ketika saya mengirimkan semangkuk besar ramen chashu ke 
pelanggan di luar, pria itu sudah lama menghilang. Hanya ada semangkuk ramen wijen 
yang hampir tidak dimakan dan koin 800 yen tersisa di peti bir. 

Hiro-san juga hilang. 

Astaga, orang macam apa itu? Hubungan macam apa yang dia miliki dengan penguntit 
juga? Atau apakah dia datang untuk tujuan yang berbeda? Mau tak mau aku terkejut 
dengan pikiranku sendiri. Meskipun aku tidak meragukan keterampilan menguntit Hiro-
san---lagipula, aku sendiri juga pernah mengalami dibuntuti olehnya---orang itu sangat ahli 
dalam hal itu. Namun...... 

Jika tidak hanya ada satu penguntit? Saya mendengar bahwa ada beberapa situasi 
organisasi kriminal juga. Dia bahkan mungkin bukan penguntit, tapi muncul dengan motif 
yang lebih menyedihkan...... 

Aku masih tidak bisa menyingkirkan delusi tak berarti di benakku saat aku membersihkan 
mangkuk kosong dan mencuci tanganku yang penuh gelembung. Meskipun saya berada di 
sisi Min-san, saya hanya bisa melihat orang lain mengambil tindakan. 

 

Setelah sekitar satu jam, Hiro-san kembali ke toko ramen. Saat itu, kerumunan pelanggan 
sudah kembali, sementara toko menjadi lebih sepi. 

"Saya pernah mengalaminya! Dia memberi saya slip. 
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Hiro-san duduk di atas tangki bensin, memukul-mukul pahanya dengan tangan terkepal. 
Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk menatapku dan berkata dengan suara kecil: 

"Orang itu mungkin hanya seorang profesional." 

"...... Profesional? Profesional seperti apa?" 

"Saya pernah membuntuti seorang detektif swasta profesional. Itu membuatku berpikir 
tentang situasi saat aku membuntuti pria itu hari ini...... Ledakan! Meskipun aku sangat 
familiar dengan area ini sehingga aku bisa berputar-putar dengan mata tertutup........Orang 
itu pasti sudah menemukanku. Jika tidak, dia tidak akan secara khusus melenggang ke 
Hands , menyelinap pergi dari pintu keluar sisi lain! 

Mau tidak mau aku mengingat denah Tokyo Hands yang seperti labirin. 

"Akhirnya, saya diberi slip setelah lingkaran besar ketika kami sampai di stasiun lagi. 
Ahhhh, ledakan, betapa malangnya!" 

"Orang macam apa dia ?" 

"Itulah yang ingin saya ketahui!" 

Mengapa orang seperti itu tertarik pada Min-san? Aku sudah tidak jelas akan segalanya, 
dan mau tak mau mulai merasa sedih terhadap Alice, yang terlihat maha tahu tapi tidak 
mau mengatakan apapun. 

"Bagaimanapun, biarkan aku memanggil Tetsu dan Mayor terlebih dahulu!" 

Hiro-san berkata sambil mengeluarkan ponselnya. 

"Orang itu muncul dua kali sebelum ini, dan ada pencuri dua kali. Mungkin pencuri itu juga 
akan muncul malam ini." 

Saat itu, pendahuluan dari 'Colorado Bulldog' tiba-tiba terdengar dari telepon yang 
dipegang Hiro-san. 

 'Ini aku. Anda kehilangan pria dalam bayangan?' 

"Kau melihatnya ya. Apakah dia tertangkap kamera?" 

 'Tidak, dia menghindari difilmkan dengan sempurna. Saya hanya melihat Narumi 
mengatakan sesuatu kepada Anda dengan wajah hijau, dan kemudian Anda bergegas pergi, 
jadi saya kira memang begitu.' 

Orang ini masih tajam dan tidak nyaman. Omong-omong, kamera pengintai masih tidak 
bisa merekamnya? Mungkinkah dia benar-benar punya cara untuk menghindari kamera? 
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Atau karena dia memang seperti yang dikatakan Hiro-san, seorang 'profesional'? 

"Dan juga, pencuri itu mungkin akan muncul malam ini juga, jadi aku berencana untuk 
memanggil Tetsu dan Mayor kemari......" 

 'Tidak!' 

Alice tanpa ragu menyela kata-kata Hiro-san. 

"Mengapa!" 

Hiro-san meninggikan suaranya juga. 

 'Dan kamu masih bertanya kenapa? Jika kalian bertiga bersembunyi di tempat gelap dengan 
mata berbinar, mangsa pasti tidak akan jatuh ke dalam perangkap!' 

"Meski begitu, kita bisa' ......" 

 'Seperti entri pencuri sebelumnya, serahkan saja pada asistenku, yang saat ini sedang 
linglung di sisimu. Dia adalah cahaya nyamuk yang sangat baik. Jika asumsi saya benar, 
semuanya akan berakhir malam ini.' 

Tepat ketika Hiro-san hendak mengatakan sesuatu yang lain, dia menutup telepon. 

Hiro-san memelototi ponselnya selama beberapa waktu, menutup ponselnya dan 
memutarnya di tangannya, lalu pada akhirnya menghela nafas dengan anggun. Setelah itu, 
dia mengangkat kepalanya untuk menatapku. 

"--- Dan begitulah. Semua yang terbaik!" 

Hiro-san menepuk pundakku, menulariku dengan desahannya juga. 

* 

Pukul sebelas malam, setelah jam kerja berakhir. Sekali lagi, hanya Min-san dan aku yang 
tersisa di dapur penuh uap. 

"Ramen wijen tidak akan berhasil juga ya ......" 

Min-san duduk di putaran berdiri, bergumam pada dirinya sendiri dengan bahu merosot. 
Ramen wijen adalah rasa baru yang populer yang muncul tahun ini, dan merupakan 
mahakarya yang paling membuat Min-san percaya diri sejauh ini. Namun, pria 
berkacamata itu masih berhenti makan setelah hanya seteguk. 

"Um ...... Yah ...... Tapi pria itu benar-benar terlalu mencurigakan! Mungkin dia tidak 
meninggalkan mereka hanya karena rasanya tidak enak, dan mungkin dia tidak datang ke 
toko untuk makan ramen sama sekali?" 
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Dengan panik aku menghibur Min-san. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, rasa ramen 
wijen tidak terlalu buruk sehingga dia harus putus asa karenanya. 

"Itu tidak masalah sama sekali! Ini sama sekali tidak relevan bagi pria berkacamata, akulah 
yang merasa tidak puas." Min-san berkata sambil menggelengkan kepalanya. Di kompor 
kecil, sejumlah besar rumput laut berenang di mangkuk sup panas yang mengepul. 

"...... Apakah lebih baik merebus sup kelp lebih lama? Atau apakah mengubah rasio menjadi 
4:1 akan lebih baik? Mengganti bahan lainnya menjadi minyak wijen dan bawang 
bombay...... Bukan ayam utuh tapi tulangnya saja.....? 

Min-san terus bergumam tentang bagaimana dia harus mencampur dan mencocokkan 
banyak bahan dan tiba-tiba berdiri. 

"Aku akan mandi dulu untuk menjernihkan pikiranku." 

Melihat dia melepas ikat rambutnya yang mengikat rambutnya menjadi ekor kuda dan 
mengayunkan rambutnya, detak jantungku tidak bisa tidak bertambah cepat, hampir 
membuatku berdiri. 

"Untuk apa kamu tersipu?" 

"Eh? Ah, t-tidak apa-apa. Oh ya, harap berhati-hati, karena mungkin ada orang aneh yang 
mengintai." 

"Itu tidak masalah sama sekali! Saya meninggalkan sup di dalam panci untuk Anda. 

Min-san menghilang dari dapur setelah meninggalkan kata-kata. Orang itu benar-benar 
tidak memikirkan apapun kecuali ramen...... Seorang gadis muda mengatakan 'Aku akan 
pergi mandi' (walaupun tidak ada arti khusus) akan berdampak buruk pada remaja! 
Bisakah Anda berpikir untuk saya meskipun sedikit? 

Aku menggelengkan kepalaku, membuang pikiran konyol itu dan terus duduk di kursi. 

Mirip dengan malam itu, saya adalah satu-satunya di dapur sekali lagi. 

Aku menghela napas dalam-dalam. 

Semua lampu di toko dimatikan. Satu-satunya pancaran yang terlihat adalah nyala api biru 
dari kompor gas kecil. 

Hanya suara kuah mendidih dan suara-suara tumpul yang secara unik dimiliki oleh kompor 
gas restoran yang bisa terdengar. Tidak lama kemudian, suara pancuran juga terdengar 
dari belakang. 

Setelah meredupkan api kompor, suara panci semakin kecil. Lalu, aku memejamkan mata. 
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Narumi, hanya kekuatan pendengaranmu yang baik-baik saja. Jadi, kau tidak perlu 
mendekati pintu depan, cukup perhatikan suara-suara dari sekitar ---aku mengingat kata-
kata Alice. 

Lampu nyamuk. 

Sengaja membuat orang merasa bahwa keamanan lemah untuk menjebak penjahat ke 
dalam perangkap. Untuk alasannya--- inilah yang Alice katakan: 

Karena saya punya pertanyaan untuk penjahat. Untuk memecahkan misteri yang 
memperumit dunia, itulah mengapa saya melakukannya--- 

Aku memasukkan tanganku ke saku, meraih benda seukuran ponsel. 

Akhirnya--- telingaku dan ujung kesadaranku mendengar suara samar. 

Suara pintu depan terbuka. 

Sungguh aneh--- aku tidak bisa tidak berpikir. Mengapa saya tidak mendengar suara pintu 
terbuka? Tapi sekarang, saya tidak punya waktu untuk merasa terkejut untuk masalah 
sekecil itu. Beberapa langkah kaki yang sedikit melayang --- langkah kaki yang berderak-
derak, seolah-olah seseorang berjalan dengan goyah di atas papan lantai kayu dengan 
berjinjit, secara bertahap mendekat, sementara detak jantungku juga semakin cepat. 
Apakah tidak apa-apa dengan saya sendirian? Bagaimana jika dia membawa senjata? Satu 
langkah, dua langkah...... aku bisa dengan jelas mendengar langkah kaki semakin dekat 
dengan suara air di kamar mandi. Setelah itu, langkah kaki berhenti, dan pada saat itu, saya 
hampir bisa melihat siluet penjahat yang mengulurkan tangannya ke arah pegangan kamar 
mandi. 

Aku melompat dan bergegas ke koridor. Melalui sinar cahaya yang masuk melalui kaca 
pintu kamar mandi yang berkabut, aku bisa melihat siluet goyah berbalik, bingung. Aku 
dengan cepat mengeluarkan benda itu dari sakuku dan melemparkannya ke siluet itu, dan 
segera berbalik menghadapnya dengan punggungku, memejamkan mata dan menutup 
telingaku. 

Suara kolosal yang hampir membuka tanganku terdengar di sana, sementara cahaya putih 
menyilaukan menghilangkan seluruh kegelapan di koridor dalam sekejap. 

Itu adalah Stun Shell yang dibuat dengan hati-hati oleh Mayor. 

* 

"Kamu benar-benar melecehkan tetangga!" 

Min-san mengayunkan tinju bajanya ke tengkorakku, dan kemudian menambahkan 
pukulan lain di kepala Major, karena dia terlihat sangat senang bahwa senjata buatan 
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tangannya yang terpercaya memiliki efek yang luar biasa. Karena auranya yang 
mengancam, bahkan Tetsu-senpai dan Hiro-san secara refleks tersentak. 

Perburuan kriminal berakhir dalam sekejap. Bergegas masuk dari pintu depan, Tetsu-
senpai mengalahkan penjahat itu dengan satu pukulan, mengikatnya dengan kawat yang 
disediakan Hiro-san tanpa masalah lebih lanjut. Rasa sakitku baru dimulai ketika Min-san 
dengan ganas berlari keluar dari ruang ganti dengan hanya dibungkus handuk. 

"Orang yang tidak tahu mengira itu adalah ledakan gas! Tidak bisakah kalian memiliki 
sedikit akal sehat sosial! 

"Bukan itu...... Min-san, jangan terlalu gelisah! Stun Shell hanya akan menyebabkan 
dentuman besar dan cahaya untuk membuat target kehilangan keseimbangan dalam waktu 
singkat. Itu murni digunakan untuk tujuan mengancam, dan tidak memiliki kekuatan untuk 
menyakiti ...... " 

"Diam! Itu bukan masalah utamanya, kan?" 

Kepala Mayor ditumbuk sekali lagi. 

"Kenapa kamu selalu melakukan hal seperti itu......" 

Dengan hanya memakai handuk setelah selesai mandi, Min-san memulai ceramah panjang 
dengan pakaian yang ceroboh. Aku hanya bisa menyusut di papan lantai koridor seperti 
kura-kura, diam-diam menanyai Hiro-san di belakangku. 

"Um ...... Bukankah dikatakan bahwa kalian tidak perlu mengawasi hari ini?" 

"Alice memang bilang begitu..... Tapi kita tidak bisa membiarkan hal seperti ini begitu saja! 
Kami benar-benar khawatir ...... " 

Hiro-san menjawab dengan suara kecil. 

"Jadi kami terus mengawasimu melalui teropong dari gedung tetangga." 

Yah bukankah reaksimu cepat --- aku berpikir begitu, dan pada saat yang sama benar-
benar memahami fakta bahwa aku benar-benar tidak dipercaya. 

Keluhan Min-san seperti hujan abadi, tapi tiba-tiba terganggu oleh suara seorang gadis. 

"---Tuan, tolong berhenti di sana!" 

Semua orang melihat ke pintu depan hampir bersamaan. 

Dengan piyama teddy bear dan rambut hitam hampir mencapai papan lantai yang 
melayang ditiup angin--- seorang gadis berdiri di luar pintu yang terbuka. 
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"...... Bahkan kamu datang? Serius, benar-benar keributan!" 

Min-san memelototi Alice sambil berkata sinis. 

"Kamu benar-benar menyebabkan kegemparan besar. Aku bisa mendengarnya bahkan dari 
lantai tiga. Narumi selalu lupa menjemputku, jadi aku hanya bisa turun sendiri. Guru, maaf 
mengganggu." 

Kata Alice sambil melangkah ke koridor. 

"Untuk apa kamu datang!" 

"Tuan, tolong jangan lupakan kasus yang Anda percayakan kepada kami. Saya di sini untuk 
menyimpulkan kasus ini. Saya hanya punya dua hal untuk ditanyakan kepada penguntit 
yang lumpuh di sana, dan apa yang terjadi setelah itu bukan urusan saya. 

Saat itu, rintihan datang dari bawah pantat Tetsu-senpai, dan kami akhirnya mengingat 
keberadaan pria itu. 

 

"...... Kimura Tomio, hmm, tiga puluh...... tiga puluh delapan? Dikatakan bahwa dia adalah 
kepala Departemen Pengembangan. Wow, hebat sekali!" 

Hiro-san mengeluarkan ID majikan dari saku pria yang diikat itu dan membacakan 
informasi yang ada di dalamnya. 

"Tapi aku tidak pernah mendengar tentang perusahaan ini...... Apa fungsinya?" 

Tetsu-senpai menyela dan bertanya. 

"Kamu tidak tahu? Mereka adalah produsen pakaian dalam yang sangat terkenal! Orang ini 
adalah desainer pakaian dalam. Saya telah membeli beberapa dari mereka sebagai hadiah 
untuk orang lain!" 

Aku menundukkan kepalaku untuk melihat pria paruh baya yang saat ini tergencet di 
bawah pantat Tetsu-senpai. Dengan wajahnya yang ramping, warna kulit yang sehat, dan 
tatapan aneh seperti anak kecil, sangat sulit untuk melihat bahwa dia sudah berusia tiga 
puluh delapan tahun. 

Pria ini jelas bukan pria berbayang. Tidak hanya bentuk wajah dan tubuh mereka yang 
sangat berbeda, pria itu juga memiliki setelan yang terlihat sangat mahal untuknya. 

"T ...... Tolong, c ...... bisakah kamu tidak memberi tahu perusahaanku tentang masalah ini?" 
Kimura Tomio-san memohon dengan sangat patuh. "Aku juga punya alasan untuk itu......" 

"Seorang penguntit mengatakan bahwa dia punya alasan ......?" 
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"Aku bukan penguntit! Aku ...... aku hanya ingin melihat bagaimana penampilan wanita itu 
secara pribadi ...... " 

Meskipun punggungnya ditekan, menyebabkan tubuhnya melengkung kesakitan, Kimura-
san terus menatap Min-san, yang masih berbalut handuk, dengan tatapan penuh gairah 
yang tidak nyaman. Min-san menjulurkan lidahnya dengan jijik. 

"Kamu terlihat seperti penguntit terus menerus!" Tetsu-senpai terus menyodok kepala 
Kimura-san dengan rambut jarang. 

"Kamu hanya menyalahkan kami atas tindakanmu ......" kata Mayor. 

"Tidak! Sebenarnya, tujuanku bukan untuk menguntitnya. Karena tujuan saya sudah 
selesai, saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi! Aku 
bersumpah! Jadi tolong ...... " 

"Sampah macam apa yang baru saja kamu katakan! Bukankah kamu yang mencuri sarashi-
ku?" 

"Itu karena suatu alasan juga...... AHHHH! ITU MENYAKITKAN! Nghh......." 

"Apakah kamu ingin mati, penguntit? Kenapa kamu tidak diam saja!" 

"Tetsu, tunggu!" 

Melihat Tetsu-senpai hampir mematahkan leher Kimura-san, kata-kata Alice menyebabkan 
dia mengendurkan tangannya. Alice berjalan ke sampingku dan berjongkok, menyamai 
tatapan Kimura-san. Seolah-olah tatapan cabul yang mengandung sedikit panas menjilat 
Alice yang mengenakan piyama, bahkan membuatku merasa ingin meninju wajahnya. 
Namun, Alice terlihat sama sekali tidak peduli, dan dengan tenang bertanya: 

"Salah satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda adalah mengenai hal ini. 
Mengapa Anda mencuri sarashi? Beri tahu saya kebenaran menurut kepentingannya, dan 
Anda mungkin akan ditangani dengan cara yang tepat." 

Mata Kimura-san terbelalak, seakan terpesona oleh nada angkuh Alice yang sangat kontras 
dengan penampilan mudanya, dan hanya berbicara perlahan setelah itu: 

"Karena...... A-Aku ingin melihat bagaimana wanita itu terlihat tanpa sarashi!" 

...... Apa? 

Pada saat yang sama ketika semua orang terpana, Kimura-san melanjutkan dengan nada 
tulus: 

"Saya seorang desainer, dan saya harap Anda akan memperlakukan saya sebagai desainer 
pakaian dalam yang memiliki pendidikan artistik. Dengarkan baik-baik, pakaian dalam 
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dapat menopang tubuh wanita yang lembut, sementara tubuh halus wanita dapat 
menonjolkan bagian-bagian halus dari pakaian dalam--- itulah keyakinan saya. Saya 
berharap semua orang mengenakan pakaian dalam dengan desain ideal yang cocok untuk 
dirinya sendiri, itu adalah visi saya juga. Saya percaya bahwa tidak ada yang bisa menjadi 
saingan saya dalam membuat pakaian dalam. Orang biasa mungkin tidak percaya, tapi saya 
akan tahu ukuran dan desain yang paling cocok untuknya selama saya melihat tubuhnya." 

...... Mengetahui ukurannya hanya dengan melihat? 

"Kamu bisa melihatnya? Bahkan melalui pakaian? Lalu apakah Anda tahu ukuran jeans 
saya? 

Hiro-san bertanya dengan rasa ingin tahu. 

"Tapi tentu saja. Ini 31-2 dari London Slim, benar? Namun, area selangkangan jeans 
sebenarnya lebih tinggi dari yang Anda bayangkan, jadi sebaiknya Anda membeli versi 
wanita dua ukuran lebih besar, atau membuatnya secara khusus." 

"Ngh!" Hiro-san kaget hingga berdiri. 

"Oji-san ini terlihat seperti aslinya!" 

"Cepat dan beri tahu kami mengapa kamu mencuri sarashi-ku!" 

Min-san yang tidak sabar menginjak kepala Kimura-san. 

"Hanya membungkusnya dengan kain tidak akan berhasil! Itu akan menyebabkan 
payudara berubah bentuk, pakaian yang bertentangan dengan sifat alami tubuh manusia, 
jadi itu tidak boleh dilakukan. Sejak saya melihat Anda, yang berada di tengah-tengah 
berbelanja, saya terus merasa patah hati saat Anda memperlakukan ukuran cangkir Anda 
yang dianugerahkan Tuhan kepada Anda dengan begitu sembarangan! Untuk melepaskan 
kecantikan Anda, saya mengerti bahwa misi saya adalah merancang pakaian dalam yang 
indah untuk Anda!" 

Min-san tetap terpaku dengan mulut terbuka. 

Orang ini ...... adalah idiot. Hanya seorang idiot yang tak tersembuhkan, benar-benar datang 
untuk mencuri hanya karena ini..... 

"Artinya, aku baru saja memahami bentuk payudaramu. Mereka 70 di bawah 95 di atas, G 
cup, dan dikenal di industri kami sebagai bentuk ajaib di tingkat Taj Mahal, dan bahkan 
yang paling berharga dari seluruh umat manusia! 

Kimura-san menatap payudara Min-san yang diberkahi dengan baik dengan matanya yang 
berlumuran darah, dan juga menangis. 
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"Saya harus kembali ke perusahaan saya untuk mendesain! P...... Tolong, biarkan aku pergi 
karena alasan ini, dan tolong jangan sebutkan ini ke perusahaanku ......" 

"...... Aku ingat sekarang. Pria ini adalah pelanggan bodoh yang menanyakan ukuran 
payudaraku sebelum ini." 

Suara Min-san sangat lemah hingga seperti mendesah. Aku mulai ingat juga. Jadi dia yang 
idiot waktu itu ...... 

"Apakah kamu berada di balik silent phone dan foto Min-san?" Hiro-san bertanya dengan 
lembut. 

"Itu ...... Itu dilakukan olehku. Tapi aku benar-benar tidak bermaksud jahat, dan hanya ingin 
dia tahu seperti apa dia tanpa mengenakan pakaian dalam yang pantas......" 

Kepalaku tiba-tiba sakit, tolong jangan katakan apapun lagi...... 

Di bawah suasana yang sangat canggung di dalam rumah, hanya suara Alice yang sedingin 
biasanya. 

"Kemudian, misteri lain terpecahkan. Terakhir, ada hal lain yang ingin saya tanyakan." 

Tergencet di bawah pantat Tetsu-senpai, Kimura-san bergetar. 

"Daripada mengatakan bahwa saya bertanya kepada Anda, itu lebih seperti konfirmasi. 
Seperti bagaimana kamu merusak rumah ...... " 

Tetsu-senpai, Mayor dan aku semua terkejut dan mengangkat kepala kami. Memang, itu 
adalah pertanyaan paling mendasar dari seluruh masalah ini. 

"Ap...... Apa yang terjadi? Pintu depan tidak dikunci sama sekali." 

"Apa yang sedang Anda bicarakan? Aku memang mengunci pintu depan!" 

Saat Min-san hendak mengaum, dia dihentikan oleh tangan Alice yang terangkat. 

"Katakan padaku yang sebenarnya. Kau mengawasi rumah ini hampir setiap malam, jadi 
kau mungkin berencana mengintip dari jendela saat Min-san mandi, kapan pun ada 
kesempatan, bukan? Namun, terkadang, kesempatan yang lebih baik muncul---seseorang 
baru saja membuka pintu dan memasuki rumah di depan mata Anda. Apakah itu benar?" 

Mata Kimura-san melebar karena terkejut. 

"Itu ...... Itu benar, tapi bagaimana ...... bagaimana kamu tahu?" 

"Oi, ada apa dengan ini?" 

Alice terus mengabaikan pertanyaan Min-san dengan dingin. 
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"Tentu saja, Anda mengira orang itu adalah teman serumah Guru, bukan? Berpikir bahwa 
dia baru kembali larut malam, dan selalu sembarangan lupa mengunci pintu. Anda berpikir 
bahwa ini adalah kesempatan seumur hidup, dan dengan demikian menyelinap ke dalam 
rumah melalui pintu depan, berencana untuk mengintip langsung ke luar kamar mandi. 
Pada akhirnya, itu terlalu sulit untuk dilakukan, dan karena itu kamu hanya bisa melarikan 
diri setelah mencuri sarashi saja--- dan itu terjadi bukan hanya sekali, tapi dua kali." 

"Kenapa...... Kenapa kamu berbicara seolah-olah kamu melihat keseluruhan prosesnya?" 

Wajah Kimura-san memucat. 

"Hoho....... Namun, orang itu sama sekali tidak tinggal bersama Guru! Faktanya, dia adalah 
penyusup sepertimu." 

"Apa?" 

"Dia tidak lupa mengunci pintu, tetapi membiarkan pintu tidak terkunci untuk membiarkan 
jalan terbuka sehingga dia bisa melarikan diri kapan saja." 

"Oi! Alice, kamu menjelaskan semuanya dengan benar kepadaku!" Min-san meraung di 
telingaku. "Maksudmu orang itu masuk bahkan sebelum penguntit ini?" 

"Memang begitu. Bukankah begitu?" 

Melihat Alice tersenyum padanya, Kimura-san hanya bisa mengangguk dengan panik. 

"Tunggu sebentar, kalau begitu, apakah orang lain masih bersembunyi di dalam rumah?" 

Tetsu-senpai mengajukan pertanyaan menakutkan, tapi Alice menggelengkan kepalanya 
sambil tersenyum. 

"Kemungkinan besar dia sudah pergi saat kita membuat keributan besar. Lagi pula, pria 
licik dan teliti itu bisa menghindari semua kamera pengintai, dan bahkan membuat Hiro 
lolos juga." 

"Apakah pria berkacamata itu?" 

Aku hanya bisa menyela. 

"Siapa lagi yang bisa?" 

"Oi! Alice, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan sama sekali. Omong-omong, siapa 
pria dalam bayangan itu? Kenapa dia terus pergi setelah makan seteguk ramen, dan bahkan 
menyelinap ke rumahku?" 

Alice berdiri dan segera berbicara setelah berbalik menghadap Min-san: 
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"Saya mendengar bahwa Anda tidak mau mengganti kunci pintu depan Anda." 

"...... Ah?" 

"Jadi itu jawabannya. Tuan, pilihan Anda benar. 

"Apa yang kamu bicarakan ......" 

Setengah dari kata-katanya, Min-san membeku dengan mata terbelalak. 

"Ah ...... Tidak, tapi ....... Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun dia ...... " 

Min-san bergumam tidak jelas. Dia bersandar di dinding koridor dengan ekspresi tidak 
percaya, meluncur ke lantai dalam posisi duduk. 

Alice membungkuk dan dengan lembut menepuk pundak Min-san. 

 

"Kenapa aku merasa seperti kita tidak mengerti apa yang kalian bicarakan sama sekali......? 
Lebih penting lagi, bagaimana kita menghadapi si idiot ini?" 

Tetsu-senpai berbicara, sementara Kimura-san memekik aneh di bawahnya. 

"Saya tidak punya apa-apa lagi untuk ditanyakan kepadanya lagi. Aku akan meninggalkan 
dia untuk Anda. Terserah Anda untuk memutuskan, bahkan jika Anda ingin memasaknya 
untuk makan malam." 

"Apa maksudmu memasak dia untuk makan malam ......" 

"Tolong, aku..... aku akan membayarmu berapa pun yang kau mau, jadi tolong jangan 
panggil polisi! Oke? Aku mohon padamu!" 

Tetsu-senpai, Hiro-san dan Mayor berkumpul dengan wajah tidak tertarik dan berdiskusi 
sebentar. Pada akhirnya, Hiro-san akhirnya menampar pahanya dengan paksa. 

"Oji-san, ada yang ingin kami tanyakan padamu......" 

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

"Kamu bisa mengetahui ukuran pakaian dalam mereka hanya dengan melihat bentuk 
tubuhnya, kan? Bagaimana jika....... Saya mengatakan bagaimana jika. Bagaimana jika orang 
itu adalah seorang gadis dengan payudara yang sama sekali tidak ada? Bisakah kamu 
melihat itu?" 

"Tentu saja saya bisa! Sebenarnya, sesuatu seperti 'payudara yang tidak ada' sama sekali 
tidak mungkin. Hanya ada orang biasa yang tidak tahu bagaimana mengagumi keindahan 
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payudara yang sedikit lebih kecil. Mengenakan lingerie dengan benar bisa menonjolkan 
keindahan bentuk payudara itu sendiri---" 

"Dan jika dia mengenakan piyama, bisakah kamu melihatnya juga?" 

"Tapi tentu saja." 

Hiro-san dan Tetsu-senpai mencapai kesepakatan hanya dengan bertukar pandang. 

"Hmm...... Kimura-san, sejujurnya....... Kami memiliki permintaan untuk bertanya kepada 
Anda, dan jika Anda bersedia untuk memenuhinya, pertimbangkan masalah ini selamanya 
terkubur di lubuk hati kami yang paling dalam. 

"Rea...... Benarkah? Aku akan lakukan apapun!" 

"Yah ...... Pokoknya, agak merepotkan di sini, jadi mari kita bicara di luar!" 

Menggendong sisi kiri dan kanan tubuh kurus Kimura-san, Hiro-san dan Tetsu-senpai 
menyeretnya keluar dari pintu depan begitu saja. 

Hanya udara hangat yang tersisa di dalam rumah. 

"...... Apa yang akan mereka bicarakan?" 

Kepala Alice memiringkan kebingungan, sementara aku bingung apakah aku harus 
menjelaskannya padanya......Atau akan lebih aman untuk tidak menjelaskannya? Tapi 
bukan itu poin utamanya..... 

"Alice, aku masih tidak mengerti apa yang terjadi." 

"Seperti yang kupikirkan." 

"Apa yang kamu pikirkan begitu!" 

"Mari kita lihat tokonya. Saya pikir jawabannya seharusnya sudah ditempatkan di sana." 

 

Sebuah gelas diletakkan di atas meja di dapur. Mayor adalah orang pertama yang 
menyadarinya. 

"Ini adalah......!" 

Tampak sangat bersemangat, Mayor mengambil gelas yang dibungkus dengan penutup 
kuning bunga matahari. Saya tidak memiliki kesan pernah melihat objek itu sebelumnya. 
Seharusnya tidak ada sesuatu seperti tumbler di dapur tadi. 
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"Bukankah ini tumbler untuk digunakan tentara darat Amerika! Hmm...... Dan itu juga tidak 
palsu!" 

Anda benar-benar dapat melihat apakah itu palsu? Seperti yang diharapkan dari seorang 
otaku militer ...... Um, tidak ...... Masalahnya, mengapa benda ini muncul di sini? 

"Berikan itu padaku!" 

Min-san mengganti pakaian kasualnya dengan tank top dan jeans, dan setelah memasuki 
dapur bersama kami, dia mengambil gelas yang dipegang Mayor setelah itu. 

Dia menuangkan isi gelas ke dalam mangkuk. Kepulan uap mengepul dari cairan kuning. 

"...... Sup?" 

Min-san mengangkat mangkuk ke bibirnya dengan tangan gemetar dan menelan seteguk. 

"Setelah lima tahun tidak mencicipi sup Hanada Masaru, bagaimana rasanya?" Alice 
bertanya sambil duduk di bangku dengan tangan di lututnya. 

...... Hanada Masaru? 

Setelah meletakkan mangkuk, mata Min-san tampak berkaca-kaca. 

"...... Ha ha......" 

Kata-kata yang tidak jelas mengalir dari bibirnya. 

"Memang, ini adalah rasa yang dimasak oleh orang tuaku..... Meski begitu..... Ini tidak selezat 
yang aku bayangkan!" 

Hanada Masaru--- Ayah Min-san. 

Itu....... Pria itu dalam nuansa ....... adalah ayah Min-san sendiri .......? Bagaimana itu bisa 
terjadi? Mengapa? 

"Tuan, itu hanya karena kamu berharap ayahmu memasaknya lebih baik darimu." 

"Diam! Bodoh!" 

Min-san jatuh di tribun di sisi Alice. 

"Apa apaan! Hilang sendirian, kembali hanya untuk mengirimkan barang ini kepadaku? 
Apa yang pria itu pikirkan? Apakah dia idiot? Benar-benar lelucon!" 

"Bukankah seharusnya dia punya alasan sendiri untuk melakukan itu? Yah, memang sulit 
untuk dibayangkan. Berikut ini adalah tebakan tak berdasar saya sendiri. Dia mungkin 
menerima pelatihan khusus yang kuat, melakukan operasi plastik sehingga bahkan 
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putrinya sendiri tidak dapat mengenalinya, dan bahkan menghindari semua kamera 
sehingga dia tidak terekam..... Tapi melakukan semua itu hanya untuk kembali ke sini ." 

"...... Operasi plastik?" 

Aku hanya bisa terkesiap. 

Hilang dulu, lalu operasi plastik? Bukankah dia akan benar-benar berubah menjadi orang 
lain? Alasan macam apa yang mengharuskan dia melakukan hal-hal sejauh ini? Tidak 
peduli bagaimana aku berpikir, alasan seperti itu terlalu tidak masuk akal. 

"Tidak masalah bagiku apa alasannya!" 

Min-san berkata dengan kesal. 

"Karena dia sudah kembali, maka katakan saja padaku! Untuk apa dia begitu tertutup? 
Kembali hanya untuk menertawakan ramen yang kubuat?" 

Saat itu, aku tiba-tiba teringat kata-kata Alice. 

 'Saya dengar Anda tidak mau mengganti kunci pintu depan Anda.' 

 'Jadi itu jawabannya. Guru, pilihan Anda benar.' 

Saya akhirnya mengerti apa arti kata-kata itu. Min-san sedang menunggu orang lain yang 
memegang kunci pulang, jadi itu sebabnya dia begitu tegas menolak mengganti kunci. 

Dalam lima tahun ini--- dia selalu menunggu. 

Mayor mengambil sendok dan diam-diam mengambil seteguk sup. 

"Wow...... Ini benar-benar rasa ramen Hanamaru sebelumnya!" 

Saya mengambil mangkuk juga. Aroma rumput laut dan mackerel kering yang kental 
tercium dari sup, begitu jelas sehingga membuat orang bisa melihat pola dasar mangkuk. 
Mengandung seteguk sup di mulut saya, rasa nostalgia menyebar, memberi saya perasaan 
menonton film hitam putih. 

Namun...... 

Saya masih berpikir bahwa sup Min-san saat ini lebih enak. 

Aku diam-diam melihat sisi wajah Min-san. Dia menundukkan kepalanya, terlihat seperti 
sedang menangis, tapi dia terlihat seperti hanya menutup matanya juga. Saya hampir tidak 
tahu bagaimana hubungannya dengan ayahnya di masa lalu, dan karenanya tidak dapat 
menghiburnya dengan mudah. 

Walaupun demikian--- 
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Saya tidak berpikir bahwa ini adalah satu-satunya alasan ayahnya kembali. Untuk 
memberitahunya bahwa rasa makanannya sendiri lebih enak? Sebuah sampel untuk 
membiarkan dia membuat kembali cita rasa masa lalu? Saya pikir itu bukan alasannya. 

Meskipun aku tidak tahu apa alasan Hanada Masaru rela meninggalkan masa lalunya 
sepenuhnya, dia pasti pernah menjadi koki ramen yang sombong seperti putrinya 
sekarang. Jika demikian, dia pasti sudah lama menyadari bahwa ramen Hanamaru saat ini 
tidak lebih buruk daripada di masa lalu. 

Seorang koki pasti tidak akan menipu indra perasanya sendiri. 

Itulah mengapa...... 

Pasti ada sesuatu yang belum kita temukan. 

Aku menarik napas dalam-dalam dan berdiri. 

"...... Narumi? Apa itu?" 

Aku menggerakkan otakku yang biasanya padat dengan seluruh kekuatanku, suara Alice 
hampir hilang di belakang pikiranku. Kapan Hanada Masaru menyelinap ke dapur? Setelah 
saya melangkah ke koridor ketika saya melihat penguntit, dia seharusnya tidak memiliki 
kesempatan untuk masuk. Karena koridor adalah garis lurus, tidak ada sudut baginya 
untuk bersembunyi sama sekali. Jika demikian, satu-satunya kesempatan baginya untuk 
menyelinap ke dapur adalah saat aku mematikan semua lampu di toko. Saat aku sedang 
berkonsentrasi mendengarkan langkah kaki si penguntit, Hanada Masaru sudah ada di 
dapur. 

Saya memeriksa pintu belakang dapur, dan akhirnya menyadari bahwa pintunya tidak 
terkunci! Itu memperkuat keyakinan saya bahwa asumsi saya tidak salah. Dia menyelinap 
lewat sini sementara ada keributan di koridor. Jika demikian, jika dia meninggalkan 
sesuatu di sini, dia pasti akan menaruhnya di toko ini. Di mana itu? Min-san dan aku sudah 
lama menjadi sangat akrab dengan toko, dan bisa menjelajahinya dengan bebas bahkan 
dengan mata tertutup. Jika ada sesuatu yang asing pada posisi yang terlihat, kami pasti 
akan segera menyadarinya. Tapi dia mungkin tidak punya waktu untuk menyembunyikan 
benda itu di tempat yang sulit ditemukan, dan selain itu, menyembunyikannya di tempat 
yang tidak bisa ditemukan orang tidak akan ada artinya. 

Dimana itu--- 

Ada kompor cadangan di atas meja di sudut dapur, sementara kotak kardus berisi rumput 
laut di dalamnya ada di bawahnya. Aku berhenti di depan kotak kardus. 

Saya mengeluarkan kotaknya--- saya memang benar. Rumput laut yang sudah setengah 
habis bertambah. 

"...... Narumi? Apa yang sebenarnya kamu lakukan?" 
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Aku mengabaikan Alice, yang mendekati sisiku, dan mengeluarkan bungkusan rumput laut 
dan menumpuknya di atas meja. 

Akhirnya, saya melihat apa yang tersembunyi di bawah. 

"Min-san!" 

Bahkan saya perhatikan bahwa suara saya penuh kegembiraan. Min-san mengangkat 
kepalanya dan menatapku dengan tatapan bingung. 

"Ini tidak dibeli olehmu, kan? Semuanya adalah material yang belum pernah kita gunakan 
sebelumnya!" 

Min-san berdiri dari bangku seolah-olah dia terkejut, mendorong ke samping Mayor dan 
Alice yang mengintip kotak kardus, dan kemudian melihat ke dalam tumpukan rumput 
laut. 

"...... Hah? Ah!" 

Suara Min-san terdengar seperti udara tua yang keluar dari dasar tubuhnya. 

"...... Itu Cakar Kura-kura ! Dan ada...... abalon kering? Kerang ini sangat besar! Tipe apa 
mereka?" 

Kotak kardus yang berisi rumput laut diisi penuh dengan bahan-bahan langka. Min-san 
mengeluarkan semuanya satu per satu untuk memeriksanya dan mengaturnya di dekat 
kakinya. 

"Pria terkutuk itu, dia tidak pernah menggunakan semua ini sama sekali......" 

Alamat, nomor, nama perusahaan dan informasi lainnya, mungkin nama vendor tertulis di 
kantong plastik berisi berbagai bahan. 

"Tulisannya jelek seperti biasanya, entah apa yang dia tulis!" 

Min-san menyeka matanya yang bengkak dengan punggung tangannya, tapi tertawa 
terbahak-bahak. 

"Kepribadiannya mengerikan seperti sebelumnya, dengan sengaja menyembunyikannya di 
tempat seperti ini, ingin kita menemukan mereka hanya setelah menghabiskan rumput laut 
yang tersisa......" Alice juga tersenyum sinis. Jadi dia berencana membiarkan Min-san terus 
mencoba menggunakan rumput laut untuk memasak, salah paham sampai akhir? 

"Dia seperti itu dari sebelumnya." Min-san berkata. Namun, ketika dia mengeluarkan 
semua bahan dan melihat bagian bawah kotak, dia tidak bisa mengatakan kata-kata kesal 
itu lagi. Aku bisa melihat dia menggigit bibirnya, dengan panik berusaha untuk tidak 
membiarkan sesuatu mengalir keluar. 
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Ada beberapa tulisan tidak rapi di pangkalan yang ditulis dengan spidol--- 

'Lain kali, biarkan aku mencoba es krim buatanmu juga!' 

* 

Pada akhirnya, 'Life Staying At Hanamaru Ramen' saya berlanjut selama sekitar satu 
minggu. Walaupun aku mengatakan bahwa aku tinggal di sana, sebenarnya aku hampir 
tidak pernah tidur sama sekali, karena aku harus bergiliran mengurus panci sup di atas 
kompor bersama Min-san. Setiap bahan yang dikirim oleh Hanada Masaru-san memiliki 
keistimewaannya masing-masing dan tidak mudah dimasak, jadi kami biasanya harus 
menggunakan beberapa hari untuk melakukan kesalahan. Bau Cakar Kura-kura sangat sulit 
untuk dihilangkan, tetapi kesulitan itu tidak sia-sia. 

Pada malam Rabu minggu depan, saya akhirnya kembali ke rumah saya. "Kamu siapa? 
Bisakah kamu tidak masuk ke rumah orang lain sesukamu? Aku memanggil polisi!" Tidak 
hanya adik perempuanku tersayang yang menggodaku seperti itu, dia bahkan tidak pernah 
menyiapkan makan malam untukku. Karena itu, malam itu saya hanya bisa mengisi perut 
saya dengan mie gelas. 

Tidak peduli bagaimana kau melihatnya, seluruh kejadian itu sama sekali tidak berarti 
bagiku, jadi itulah hasil yang jelas. 

Namun, setidaknya oleh-oleh yang kubawa kembali---sup baru Hanamaru Ramen, sangat 
dipuji oleh kakakku, menyebabkan dia kehilangan semua kemarahannya padaku keesokan 
harinya. 

"Aku pergi ke tempat kamu bekerja paruh waktu untuk makan ramen sebelumnya......" 

Dia membuat komentar mengejutkan sekali lagi. Saya sama sekali tidak menyadari fakta 
seperti itu. Kapan dia pergi? Sebelum saya pergi ke sana untuk bekerja paruh waktu? 

"Rasanya sekarang jauh lebih enak!" 

"Tapi kamu masih bisa merasakan bahwa itu dari toko, kan?" 

"Ya saya bisa." 

Itu adalah rasa yang muncul dari Min-san setelah lima tahun penuh. Meski fitur-fiturnya 
telah berubah, yang terpenting tidak pernah hilang. 

* 

Tidak akan pernah lebih sempurna jika ceritanya berakhir hanya di sini. Namun, masih ada 
lagi insiden ini. 
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Hari itu, setelah acara klub di sekolah berakhir, aku pergi ke Hanamaru Ramen lebih awal. 
Begitu aku memasuki dapur, aku melihat Min-san sedang melihat sesuatu di tangannya. 

"Halo, Min-san...... Apakah ada masalah?" 

"Hmm? Anda datang pada waktu yang tepat ...... " 

Min-san mendorong benda di tangannya ke wajahku, membuatku takut untuk mundur 
secara refleks. Itu adalah bra sutra kelas tinggi. 

"...... Um...... Ini...... Yah...... Dari mana kau mendapatkannya? Mengapa sesuatu seperti bra 
muncul? 

"Itulah yang baru saja saya terima dari surat. Karena terbungkus rapat, aku sama sekali 
tidak tahu apa itu! Dan ketika saya membukanya, itu sebenarnya seperti ini. Untuk apa aku 
menggunakan ini?" 

Saya melihatnya lebih dekat. Bra di depan mataku sangat kecil sehingga tidak akan mampu 
menahan payudara besar Min-san bagaimanapun caranya. Tepatnya, itu adalah bra mini 
halus yang jauh lebih kecil dari standar biasanya. 

"Aku akan memberikan ini padamu! Itu mungkin bisa digunakan sebagai penutup mata, 
jadi sangat nyaman jika kamu mengantuk di kelas!" 

"Kehidupan sekolah menengahku akan benar-benar hancur jika aku melakukan itu. 
Omong-omong, siapa yang mengirimkan benda ini kepadamu?" 

"Siapa tahu. Itu tidak tertulis di paket." 

Misteri itu baru terpecahkan ketika saya mengirim mie dan-dan ke kantor Alice pada 
malam hari. 

"Oh? Itu kamu. Tepat pada waktu yang tepat." 

Alice melambai padaku di tempat tidur, bra di tangannya juga 

"Tetsu dan Hiro baru saja mengirimiku ini, mengatakan bahwa ini adalah hadiah. Saya 
hanya menyadari bahwa itu sebenarnya hal seperti itu ketika saya membukanya. Menurut 
Anda apa artinya ini? Saya benar-benar tidak tahu apa-apa." 

Ada bra berukuran besar di tangan Alice, sangat besar hingga bisa memuat melon utuh. 
Saya menggunakan seluruh energi saya hanya mencoba menahan desahan saya. 

"Aku tidak berguna untuk hal seperti ini. Biarkan itu menjadi hadiah untuk Anda! Kamu 
bisa menggunakannya sebagai tas pinggang." 
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Apakah Kimura Tomio atau Hiro-san dan Tetsu-senpai yang membuat kesalahan dengan isi 
parsel? Aku tidak tahu, dan tidak ingin tahu. Pada akhirnya, satu-satunya yang bisa 
memperbaiki kesalahan ini hanyalah aku, tapi aku benar-benar tidak punya tenaga untuk 
itu. 

Karena alasan di atas, sepasang bra kelas atas yang seperti rasio Venus dan Merkurius 
tertidur di lemari pakaian saya. 

Dan ketika saudara perempuan saya memperhatikan dua bra setelah itu, ada keributan 
besar juga. Namun, itu akan menjadi cerita untuk lain waktu. 
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Volume 5 Chapter 2 

Detektif dan Profesor Cinta 
Sebenarnya, ada kalanya aku penasaran berapa umur Alice. Kudengar dia tidak pernah 
sekolah dasar, tapi aku belum pernah mendengar tentang dia tidak sekolah menengah, jadi 
kurasa dia seharusnya berusia sekitar dua belas tahun. Dia selalu mengatakan segala 
macam hal besar dengan sikap angkuh, memukau saya, jadi mungkin itulah alasan 
mengapa saya tidak pernah berpikir dia setua itu. Juga, dengan kebiasaan makan yang 
sangat buruk dan tubuh yang tidak berkembang, dia mungkin tidak semuda kelihatannya? 
Bagaimanapun, dia sepertinya tidak lebih tua dariku. 

Alice adalah gadis yang tinggal di kamar di atas toko ramen tempatku bekerja. Kamar 308 
memiliki papan nama 'NEET Detective Agency' yang bodoh, dan setiap hari, dia 
bersembunyi sendirian di kamar. Alice menyebut dirinya detektif NEET, tapi dia selalu 
mengenakan piyama, duduk di tempat tidur, menghadap keyboard; sebenarnya, dia hanya 
bertugas meretas kata sandi di internet. Dia hampir tidak berjemur, tidak berolahraga, dan 
memiliki nafsu makan yang sangat kecil; anggota tubuhnya sangat putih dan kurus. 

Saya tidak tahu lingkungan tempat Alice dibesarkan, dan saya tidak tahu nama aslinya, 
keluarga, dan usianya; bahkan saya menemukan bagian itu tidak dapat dipercaya. Aku lelah 
setiap kali berada di sekitar Alice, karena berbagai faktor, jadi aku tidak punya waktu 
untuk menanyakan informasi pribadi seperti nama dan umurnya, hal-hal yang seharusnya 
aku ketahui secara logis. 

Meskipun demikian, ada saat-saat di mana saya ingin tahu tentang mereka. Seperti ini 
sekali, 

 

Pada suatu sore di awal Mei, saya, yang bekerja di 'Ramen Hanamaru', memasuki toko, dan 
diperintahkan oleh bos wanita Min-san untuk mengantarkan makanan untuk Alice. 

"Ini don Cina. Dia tidak suka nasi, jadi jika dia tidak makan, ikat dia dan masukkan ke dalam 
mulutnya." 

Min-san berpakaian seperti petarung, sarashi melilitnya, dan tank top di atasnya, 
rambutnya diikat ekor kuda; dia mungkin bertindak sebagai ibu Alice, tapi dia sering 
mengatakan beberapa hal yang sombong. Tidak heran, karena jika dia tidak memaksa Alice 
untuk makan, yang terakhir akan menghabiskan sisa hari-harinya dengan Dr. Pepper. Aku 
tidak tahu kapan itu dimulai, tapi pekerjaan untuk membuat Alice makan sudah menjadi 
rutinitas harianku. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Min-san menyiram sup di atas nasi seukuran kepalan tangan bayi, dan aku meletakkan 
semangkuk don Cina mini di atas nampan, membawanya ke agen detektif di lantai 3. 

"Alice, aku akan masuk. Saatnya makan." 

Kantor itu flat satu kamar, dan ada koridor kecil dari pintu masuk. Kamar tidur berfungsi 
sebagai ruang server yang tidak menyenangkan, tiga dinding terkubur di belakang berbagai 
peralatan. Angin dingin yang kuat bertiup ke bawah, dan pada hari ini, Alice tergeletak di 
tempat tidur, mengetik di keyboard, rambut hitam panjangnya yang mengesankan seperti 
tanaman yang tumbuh dalam bayang-bayang, dan kaki ramping di bawah piyama tiba-tiba 
menjangkau ke arahku. tepat ketika saya akan masuk, dan saya memalingkan wajah saya 
ke samping. "...Pakailah beberapa pakaian sebelum kamu bekerja." 

"Saya sibuk sekarang. Sinyal elektronik melewati sirkuit dengan kecepatan cahaya, dan ini 
adalah hukum mutlak di alam semesta. Nilai biasa tidak akan dikenakan pada pakaian saya 
untuk saya. 

Kata Alice tanpa menatapku. Hujan deras ketukan keyboard bisa terdengar bersamaan 
dengan kata-katanya. 

"Tidak, apakah kamu tidak akan masuk angin jika kamu tidak memakai kaus kaki?" 

Tumpukan piyama bekas di lantai di ujung tempat tidur, dan kaus kaki selutut putih yang 
baru dikeluarkan dan dibuang. Ruangan yang penuh dengan barang elektronik ini memiliki 
AC sepanjang waktu, jadi sangat dingin. Bahkan jika toleransinya terhadap suhu tidak 
manusiawi, dia seharusnya merasa kedinginan karena dia bertelanjang kaki, kan? Alice 
benar-benar mengatakan ini padaku saat ini, 

"Pakai kaus kaki itu. Tanganku tidak bisa." 

"Ehhh? Aku?" 

"Siapa lagi yang ada di sekitar? Jangan tanya yang sudah jelas." 

"Tidak tapi." 

"Bahkan jika saya menjelaskannya, saya pikir Anda tidak akan mengerti. Waktu sangat 
penting ketika saya meretas sementara sistem sedang menjalani pemeliharaan. Lewat satu 
detik, dan nasibnya akan berbeda. Anda tidak menyuruh saya memakai kaus kaki saya dan 
meminta saya secara lisan memerintahkan Anda tentang cara mengoperasikannya? 
Mempertimbangkan efisiensi kerja, Anda harus tahu ini tidak mungkin!" 

Tidak ada yang berpikir begitu, oke. Saya memberitahu Anda untuk berhenti dan memakai 
kaus kaki Anda. 

"Narumi, cepatlah." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Mata Alice tidak pernah lepas dari monitor saat dia terus menendang kakinya untuk 
memintaku. Aku menghela nafas, ragu-ragu untuk waktu yang lama, mengambil kaus kaki, 
dan naik ke tempat tidur. 

Untung dia memakai celana pendek. Itu membuatku lega. 

Namun melihat secara objektif, ini benar-benar tidak baik. Jadi saya mengenakan kaus kaki 
pada Alice tanpa menyentuh kulitnya, entah bagaimana caranya. Jika kebetulan ada 
seseorang yang memasuki ruangan saat saya memakai kaus kakinya, saya akan dipukul 
sampai ke India. 

"Dan cuci bajuku." 

Begitu dia akhirnya selesai berdandan, Alice memerintahkanku sambil terus mengetuk 
keyboard. Aku menundukkan kepalaku, dan samar-samar bisa melihat beberapa embel-
embel di bawah tumpukan piyama, mungkin pakaian dalam atau kamisol. Lagipula aku 
laki-laki, apa dia tidak punya rasa malu atau semacamnya...? 
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Jadi pada hari itu, saya memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci kantor, memikirkan 
sesuatu. Saya kira dia tidak pernah memikirkan lawan jenis karena dia masih anak-anak. 
Tidak, Alice tidak pernah memikirkan konsep anak laki-laki karena Alice yang sedang kita 
bicarakan di sini. Demikian juga, saya tidak pernah benar-benar memikirkannya seperti itu, 
saya kira? 

 

"Apa? Kenapa kamu menatapku? Kamu sangat suka melihat orang lain makan. Aku terlalu 
malas untuk memperbaiki kebiasaanmu yang mencolok itu." 

"Eh... ah, tidak, maaf." 

Alice sedang duduk di tempat tidur, memegang sesendok don Cina yang sudah dingin. (tapi 
tidak punya niat untuk dimasukkan ke dalam mulutnya) 

Aku menatap kosong padanya, tidak menyadari ini sama sekali. 

"Dan saya memesan don Cina tanpa nasi ..." 

Alice terus menggerutu, tidak mau makan sesuap, jadi aku hanya bisa mengeluarkan 
sekaleng Dr. Pepper dan memberikannya padanya. Saya kira tidak terlalu mengada-ada 
untuk mengatakan bahwa setengah dari tubuh Alice dipelihara melalui minuman karbonat 
ini. 

Alice menarik cincin itu, dan tiba-tiba memberikan tatapan sedih saat dia mengangkat 
kaleng itu tinggi-tinggi, bermaksud untuk menuangkannya ke atas nasi. Tahan di sana! Itu 
menodai 4000 tahun sejarah China! 

Untungnya, Alice membuang pikiran itu sebelum itu, dan aku menghela nafas. Aku 
memunggungi Alice, yang berada di samping tempat tidur, dan mulai merenung. 

Alice adalah seorang NEET, seseorang yang tidak pernah meninggalkan rumah, tetapi dia 
dikelilingi oleh semua jenis pria---Tetsu-senpai mantan kotak, Mayor nerd militer 
perguruan tinggi, gigolo Hiro, dan pemimpin geng yakuza muda Yondaime. 

Hm, mereka semua lebih tua dariku, dan selalu memasuki ruangan ini dengan baik, jadi 
mereka sudah terbiasa dengan kejenakaan Alice---kurasa itu sebabnya mereka tidak 
pernah menganggapnya sebagai pasangan kencan? NEET ini... kenapa mereka begitu 
ceroboh tentang ini? 

"Itu semua karena kamu." 

Suara tiba-tiba dari belakang membuatku berbalik kaget. Alice meringis pahit. Eh, saya? Eh, 
apa, apa yang saya lakukan? 
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"Itu karena kamu melihatku makan akhir-akhir ini sehingga Guru mengabaikan perintahku, 
selalu menambahkan mie, nasi, membuat masalah bagiku!" 

Alice melanjutkan dengan air mata di matanya, 

"Ah... itu." 

Aku menjatuhkan bahuku dengan keras. 

"Ada apa dengan penampilan mencolok? Kamu bertingkah lebih aneh dari biasanya hari 
ini." 

"Diam." 

Begitu dia tenang, dia menyadari dia malu, dan hanya bisa membalas dengan angkuh. 
Astaga, aku benar-benar libur hari itu. Mungkin karena saya sudah mengantisipasi apa 
yang akan terjadi, saya kira? 

* 

Saya mengambil mangkuk dan nampan kosong kembali ke 'Hanamaru', yang telah mulai 
beroperasi pada hari itu. Sudah ada orang di kursi konter sempit segera setelah bisnis 
dimulai; itu adalah desahan yang langka. 

"---Jadi kurasa aku harus menutup tokonya." 

"Karena kamu tutup untuk sementara waktu, lakukan perjalanan! Bawa serta ibumu!" 

"Saya tidak punya uang itu! Eh, ini menyusahkan." 

Berbicara dengan Min-san di seberang konter adalah seorang pemuda. Dia mungkin 
seumuran dengannya, sekitar 25, 26. Wajahnya yang energik dan berjanggut memberi 
kesan liar. Saya kira dia adalah kenalannya. 

Saya memasuki dapur dari pintu belakang, "selamat datang", mengangguk ke arahnya, dan 
mengenakan celemek. 

"Uh huh? Anda menyewa pekerja paruh waktu baru? Anak laki-laki kali ini? Halo yang 
disana." 

Laki-laki di depanku ini menunjukkan senyum yang tulus, begitu hangatnya dia tidak 
seperti orang-orang yang berkeliaran di sekitar 'Hanamaru', dan itu mengejutkanku. 

"Halo." Aku menjawab dengan sopan, dan melirik Min-san. 

"Dia teman sekelasku di SMA, Tomozou. Apa nama keluargamu lagi? Aku lupa setelah 
memanggilmu Tomozou, Tomozou sepanjang waktu." 
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"Betapa kejamnya kamu. Okabayashi. Sama seperti nama tokonya." 

"Ah, begitu." 

Aku menatap kosong pada Min-san, yang bertukar pandang dan tersenyum dengan 
Tomozou-san. Min-san saat SMA? Aku tidak bisa membayangkan...tidak, bahkan jika Min-
san memiliki masa remajanya, itu hanya...woah! Saya punya banyak pertanyaan untuk 
ditanyakan, gadis seperti apa dia selama sekolah menengah? Apakah dia memiliki sarashi 
yang melilit dadanya sejak saat itu? "Aduh!" Saya dipukul di bagian belakang kepala, dan 
jongkok karena sakit. 

"Tentang apa itu!?" 

"Kamu memikirkan sesuatu yang bodoh lagi, jadi aku akan menghajarmu." Min-san 
menanggapi dengan kata-kata kasar. Tapi yah, dia benar. 

"Kamu tahu Serba-serbi Okabayashi? Itu sebuah asrama kecil, dekat sekolah menengah 
tempatmu berada. Dia bos di sana. Toko kecil yang jelek, tetapi memiliki semua jenis 
alkohol impor. Kembali ke sekolah menengah, saya selalu meminum apa yang dicuri dari 
tokonya. 

Tidak, erm, bukankah seharusnya kamu setidaknya berusia dua puluh tahun? 

"Ayah saya yang sudah meninggal selalu pergi ke tempat-tempat seperti AS sepanjang 
waktu! Sulit untuk terus mengimpor untuk penggunaan pribadi, tetapi saya memang 
mewarisi bisnis ini. Yang paling mahal selalu berakhir olehku." 

Tomozou-san menjelaskan dengan ketakutan. Begitu, jadi sikap hangat ini karena latar 
belakang non-NEET-nya, ya? 

"Sulit? Saya melihat bahwa Anda menikmati diri Anda di sana, bukan? Orang ini selalu 
membual tentang pengetahuannya tentang minuman keras, bahkan disebut profesor 
minuman keras. Begitu kita berbicara tentang minuman keras, tidak ada yang bisa 
menghentikannya." 

Min-san menyela, dan Tomozou-san meringis. 

"Jika Anda ingin mencoba anggur pertama Anda dalam hidup, carilah saya! Saya akan 
memilih yang kuat untuk Anda, bukan karena Anda akan mati, tetapi Anda akan mengerti 
betapa menakutkannya itu. Profesor minuman keras dengan ramah memberi tahu saya, 
"Apakah Hanada mabuk sebelumnya? Dia buruk dalam memegang minuman kerasnya, jadi 
berhati-hatilah." 

Hanada, jadi sejenak aku bertanya-tanya siapa dia. Saya kira itu nama Min-san? 
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"Tomozou, satu kata lagi dan aku akan menghajarmu. Toko Anda akan hancur jika mereka 
tahu Anda menjual minuman keras kepada anak di bawah umur. Omong-omong, tokomu 
akan tutup, bukan?" 

Anda mengatakan bahwa ... tunggu. Menutup? 

"Ah iya." 

Tomozou-san memberikan ekspresi masam, menggaruk kepalanya. 

"Ada supermarket yang buka di sebelah. Beberapa hal aneh terjadi baru-baru ini, jadi saya 
harus menutupnya untuk sementara waktu." 

"---Sesuatu yang aneh terjadi?" 

"Ada yang aneh---" tanyaku, hanya pintu belakang di sebelah kiri dapur yang tiba-tiba 
terbuka. Uap melayang di luar, mengangkat rambut hitam panjang. 

"Tomozou, kamu bisa saja mengatakan kamu akan datang! Mengapa Anda tidak 
membicarakan masalah mendesak seperti itu dengan saya? Bukankah sudah kubilang aku 
akan melakukan apa saja selama itu untukmu? Apakah kamu tidak percaya padaku?" 

"Apa! Bahkan Yuuko diberitahu...?" 

Aku bisa mendengar Tomozou-san menggerutu saat aku menatap kosong pada Alice. Itu 
adalah pertama kalinya saya melihat Alice bergegas ke bawah untuk mencari pelanggan, 
dan seseorang benar-benar memanggilnya dengan nama aslinya. Juga, erm, apapun 
untukmu... ada apa dengan itu? Bagaimanapun, saya sangat terkejut sehingga saya berbalik, 
untuk sesaat terpaku, hanya untuk pulih ketika Min-san memukul saya di belakang kepala. 

* 

Keesokan harinya, saya mengambil jalan memutar ke Okabayashi Sundries untuk melihat-
lihat. 

Jadi saya sering melihat toko ini, dan jaraknya lima menit dari pintu belakang sekolah 
menengah saya. Itu menjual bir, minuman dingin, miso, saus dan bumbu lainnya, toko 
pedagang jadul kecil. Meskipun saya telah melewatinya beberapa kali, siswa sekolah 
menengah tidak akan pernah memasuki toko ini, dan papan namanya sudah lama 
memudar karena matahari, jadi saya tidak memiliki kesan sama sekali pada nama tokonya. 

Di sebelah Okabayashi Sundries ada supermarket baru, 'Ricomart', spanduk di pintu yang 
mempromosikan harga spesialnya berkibar, dengan banyak mobil di tempat parkir di 
dekatnya. Saya berpikir bahwa pesaing yang begitu kuat bukanlah hal yang baik, tetapi 
saya memarkir sepeda saya di tempat parkir supermarket di seberang. 
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Okabayashi Serba-serbi kebetulan terletak di supermart jauh di dalam. Saya mengetuk 
pintu kaca dengan tanda 'tutup', dan mendengar beberapa gerakan sebelum pintu terbuka. 

"Benar ... ya, bukankah ini Narumi?" 

Muncul di pintu bukanlah Tomozou-san. 

"Senpai? Apa yang kamu lakukan di sini?" 

"Menguji barang." Tetsu-senpai berkata sambil menunjuk ke sudut gelap toko. Segera 
setelah itu, saya melihat Tomozou-san bersemangat dengan celemek melilit pinggangnya. 

"Kamu tidak benar-benar membantu ketika kamu mampir tanpa diundang, bukan? Hanya 
mencoba mencuri minuman saat aku tidak ada?" Tomozou-san menyeringai sambil 
menepuk pundak Tetsu-senpai. 

Tetsu-senpai pernah belajar di SMA saya sebelum putus sekolah, dan dia adalah pemain 
pachinko. Sementara Tomozou-san terlihat cukup kokoh, dia terlihat sedikit lebih lemah 
saat berdiri berdampingan. Seperti yang diharapkan dari mantan petinju, saya kira; otot-
otot yang kuat itu benar-benar berbeda dari orang biasa. 

"Kamu juga tahu Tomozou-san, senpai?" 

"Ya. Dia adalah master yang mengajari saya cara minum." Jadi senpai menanggapi. 
Bukankah seharusnya kau berumur 19? 

"Apakah Yuuko memintamu untuk datang?" 

Tomozou-san bertanya, dan aku buru-buru menggelengkan kepalaku. Sebenarnya, aku 
penasaran dengan sikap Alice, dan ingin tahu seperti apa Tomozou-san itu, tapi aku benar-
benar tidak bisa menyebutkan alasannya. 

"Saya memutuskan untuk mampir. Aku ingin mencari tahu apa yang terjadi di sini..." 

"Oh, ayo masuk." 

Toko, dengan AC yang menggelegar, terasa sangat sejuk, sementara lemari dan lemari es 
ditutupi kain, membuatnya tampak sepi. Ada anggur Jepang, anggur berbahan dasar buah, 
wiski, dan segala jenis anggur yang berjejer rapi. 

"Oh? Pelanggan lain?" 

Seorang wanita paruh baya menjulurkan kepalanya dari noren di konter, dan begitu dia 
melihatku, dia segera berbalik, memasuki rumah, dan segera kembali dengan tiga set 
cangkir dan piring. 
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"Maafkan saya, toko ini akan ditutup jika tidak dirawat, namun Anda datang jauh-jauh ke 
sini..." 

Wanita itu menyajikan tiga cangkir teh Oolong di konter, dan Tomozou-san meminumnya, 
menyalak sedih, 

"Dan itulah mengapa kita tidak bisa membiarkan ini! Baiklah, ibu, cukup dengan itu. 
Lakukan perhitungan." 

Ya ya, begitu kata wanita tua itu saat dia kembali ke dalam. Jadi dia ibu Tomozou-san? 

"Hanya kalian berdua di toko ini?" 

Aku bertanya pada Tomozou-san, mencoba melakukan pekerjaan detektif. Saya ingat dia 
mengatakan bahwa ayahnya meninggal. 

"Ya. Tapi saya selalu keluar mengantarkan stok, dan ibu tidak bisa tinggal di toko untuk 
berjaga-jaga, jadi kami tidak tahu kapan itu terjadi." 

Tomozou-san terlihat sangat muram saat dia melihat ke arah anggur yang berjejer di lantai. 

 

Menurut Tomozou-san, ini pertama kali ditemukan oleh pelanggan lama yang memesan 
peti anggur Jepang setiap bulan. 

"Saya dengar dia menganggap warna dan rasanya berbeda tanpa meminumnya. Sebagai 
penjual wine, sungguh memalukan bagi saya untuk tidak menyadarinya." 

Tampaknya ada sesuatu yang berwarna hitam (mungkin kecap asin) ditambahkan ke 
dalamnya. Botolnya berwarna coklat, dan sudah bisa diduga bahwa dia tidak bisa 
membedakannya dari penampilannya. 

"Bagaimana pelakunya mencampurkannya?" 

"Buka tutupnya dan tuangkan. Lihat." 

Tetsu-senpai mengambil botol di dekat kakinya, dan menyerahkannya. Kemacetannya 
terbuat dari logam biasa yang tipis, dan ada lubang bundar kecil di bagian bawahnya, 
sehingga dapat dicungkil saat diremas, memungkinkannya berputar. 

"...Ah, apakah itu ditahan dengan lakban?" 

Itu adalah metode yang sederhana. Setelah mengencangkan tutup yang terbuka, perekat 
cepat kemudian ditambahkan pada segel. Itu bisa ditemukan dengan melihat lebih dekat. 

Tentunya itu adalah tanda seseorang menghancurkannya. 
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"Ini adalah hal yang mengerikan untuk dilakukan pada anggur yang begitu indah. Saya 
menemukan lima botol seperti ini." 

Kata Tomozou-san dengan tatapan sedih. Saya mengerti. Jadi itu sebabnya dia tutup, dan 
bahkan Tetsu-senpai mampir untuk menguji barangnya? 

"Apakah kita memanggil polisi---" 

Tapi sebelum aku bisa menyelesaikan kata-kataku, Tomozou-san dan Tetsu-senpai 
menggelengkan kepala bersamaan. 

Jika memungkinkan, cobalah untuk tidak memberi tahu polisi. Bahkan saya segera 
memahami situasi ini. Jika masalah menjadi tidak terkendali, reputasi toko juga akan 
terpengaruh. 

Tapi siapa sebenarnya yang akan melakukan hal seperti itu, untuk alasan apa? Jika itu 
hanya lelucon, itu akan memakan banyak usaha, bukan? 

"Ada surat ancaman yang diterima atau apa?" 

Tomozou-san tersenyum masam, menggelengkan kepalanya, 

"Mengapa mengancam pedagang anggur yang malang ini? Tidak ada gunanya keluar dari 
ini. Serius, saya tidak mengerti mengapa ini terjadi. 

Sementara kami bertiga terdiam, lengkingan gitar rock n' roll yang melengking tiba-tiba 
menggelegar di toko remang-remang itu. Dengan bingung aku mengeluarkan ponsel dari 
sakuku. Nada dering 'Colorado Bulldog' dengan jelas menunjukkan bahwa peneleponnya 
adalah Alice. 

"Kamu sudah selesai sekolah hari ini, kan? Tetsu seharusnya ada di TKP sekarang, jadi 
sebelum mampir ke kantor---" 

"Ah, ya. Saya di Okabayashi Serba-serbi." 

Saya memotong detektif NEET, dan dia, di ujung lain panggilan telepon, untuk sesaat tidak 
bisa berkata-kata. 

"... Jarang melihatmu begitu tajam kali ini. Apakah sesuatu terjadi?" 

"Tidak, bukan apa-apa..." Aku mencoba pura-pura bodoh, "Ngomong-ngomong, aku 
mendengar detailnya dari Tomozou-san." 

Saya menceritakan kepada Alice tentang bagaimana anggur itu dirusak. 
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"Hm... aku mengerti. Bagaimanapun, bawa kembali salah satu botol yang rusak; Saya ingin 
melihat-lihat. Juga, saya menelepon Mayor dan Hiro untuk datang, jadi beri tahu Tomozou 
itu. " 

"Hei, tunggu, Yuko. Aku tidak ingat meminta apa pun darimu. Jangan membesar-besarkan 
masalah kali ini. Ini adalah masalah toko kami!" 

Tomozou-san menggeram saat dia mendekati ponselku. 

"Apakah masalahmu bukan masalahku juga!?" 

Alice tidak akan mundur sekarang saat dia balas berteriak, saat aku secara naluriah 
menjauhkan ponsel dari telingaku. 

"Kamu mencoba untuk tidak berpura-pura betapa aku menghargaimu? Jika hanya untuk 
melindungi toko Anda, Anda tidak perlu mengajukan permintaan kepada saya. " 

Dia menutup telepon, dan aku menatap kosong ke wajah Tomozou-san selama beberapa 
saat. 

"... Dia sama seperti sebelumnya." 

"Yah, karena kita tidak punya pekerjaan, serahkan pada kami. Kami tidak akan menagih 
Anda untuk Tomozou-san ini. Jangan pedulikan." 

"Tidak, ini bukan tentang uang." 

"Beri aku sebotol Hennessey sebagai hadiah." 

"Aku tidak memberimu satu tetes sama sekali, jadi kembalilah sekarang." 

Aku dengan santai mendengar percakapan mereka, masih tidak percaya apa yang baru saja 
dikatakan Alice. Dia mengatakan bahwa... seberapa besar dia menghargai Tomozou-san? 

"... mi? Hai! Narumi!" 

Tetsu-senpai menampar wajahku, membuatku pulih. 

"Eh? Ah! A-apa?" Aku sendiri tidak tahu kenapa aku tercengang. 

"Untuk apa kamu melamun? Di sini, ini anggur dengan bahan lain di dalamnya. Bukankah 
Alice menyuruhmu untuk membawanya? Dia akan marah jika kamu terus membuang-
buang waktu di sini." 

Senpai memasukkan botol coklat itu ke tanganku, dan mendorongku keluar dari pintu. 

"Aku akan terus memeriksa barang-barang di sini." 
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"... Ah, oke." 

"Apa? Kau bertingkah aneh hari ini, Narumi? Anda baik-baik saja? Apakah virus NEET 
akhirnya menyerangmu." 

"Tidak, tidak apa-apa, aku benar-benar baik-baik saja." 

Apa hubungan antara Alice dan Tomozou-san? Aku menelan kembali pertanyaan ini. Sangat 
sulit untuk bertanya pada Tetsu-senpai tentang ini. 

Tapi aku benar-benar harus bertanya pada saat ini. Itu akan membuat akhir cerita sedikit 
lebih baik. 

 

Karena saya terlalu tercengang, saya tidak memperhatikan mobil asing berwarna putih 
saat keluar dari tempat parkir supermarket, sehingga roda depan memotong bemper, 
menyebabkan saya jatuh dengan keras. 

"-Apa kamu baik baik saja?" 

Seorang wanita dengan rambut panjang membuka pintu, dan menjulurkan kepalanya 
keluar pintu. Aku jatuh terlentang, dan terus mengangguk. 

Wanita itu memarkir mobilnya di ujung luar tempat parkir, dan bergegas keluar dari mobil. 
Dia mengenakan setelan one piece putih, dengan kardigan krem di atasnya. Dia wanita 
yang cantik dan mewah. 

"Apakah kamu terluka? Baik?" 

"Ya, aku baik-baik saja. Sangat menyesal tentang itu. 

Saya tiba-tiba teringat botol anggur pada saya, dan menepuk tas saya. Untung saja tidak 
rusak." 

"Syukurlah ..." Wanita itu menghela nafas. 

"Maaf karena ceroboh..." Aku menundukkan kepalaku berkali-kali, dan menaiki sepeda lagi. 

Saya akan menyeberang jalan, dan dengan santai berbalik untuk melihat, hanya untuk 
menjadi lebih bingung. 

"Halo, apakah Tomo-kun ada?" 

Wanita muda yang sedang mengemudi mengetuk pintu Okabayashi... siapa dia? Teman 
Tomozou-san? 

* 
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Setelah menghirup aroma anggur Jepang, Ugh, Alice menjulurkan lidahnya, dan segera 
menyumbat botolnya, mengembalikannya kepadaku. 

"Dikatakan bahwa manusia mulai menyeduh anggur begitu mereka menemukan sereal, 
tetapi menurut saya itu tidak dapat dipahami. Mengapa orang berpikir untuk minum hal-
hal seperti itu? 

Gadis yang mengatakan hal-hal seperti itu dikelilingi oleh tumpukan Dr Pepper, dan 
dengan demikian, kata-katanya tidak meyakinkan sedikit pun. 

"Siapa pun akan memiliki keinginan untuk mabuk sesekali ..." 

Aku mengencangkan tutupnya, berkata dengan sok, 

"Oh? Kedengarannya kamu terlihat sangat berpengalaman?" 

Alice menyampirkan selimutnya di pundaknya, memberikan senyum nakal, dan aku hanya 
bisa melihat ke samping dengan canggung. 

"Kukira. Seperti saat pikiranku sedang kacau." 

"Apakah itu tidak akan mengacaukan pikiranmu lebih jauh?" 

"Yah... aku lupa apakah itu di 'Pangeran Kecil' atau semacamnya, tapi pemabuk minum 
untuk melupakan semua hal yang memalukan bagi mereka." 

"Apa yang memalukan?" 

"Seperti mabuk, salah satunya." 

Alice tertawa terbahak-bahak, rambut panjangnya terurai di atas tempat tidur. 

"Itu menakjubkan. Bukankah hidup seperti ini?" 

Katanya sambil menyeka air matanya. Apakah itu lucu? Saat saya berdiri di tengah angin 
dingin yang bertiup, saya perlahan merasa bahwa pikiran saya yang berantakan tidak ada 
artinya. 

"Saya benar-benar melakukan apa untuk melihat seorang pemabuk jatuh ke dalam jejak 
pikiran sebagai pengamat. Meskipun itu adalah botol yang berharga, kamu bisa 
menghabiskannya sendiri, Narumi." 

"Aku tidak." Lagi pula, bukankah seharusnya ada kecap yang dicampur di dalamnya atau 
semacamnya? "Dan, kamu tidak bisa mengatakan hal seperti itu kepada orang lain dengan 
sembarangan. Bahkan saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan jika saya mabuk, Anda 
tahu? 
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"Kalau begitu berikan satu contoh. Apa yang akan kamu lakukan?" 

Yang ini di sini benar-benar bertanya dengan tatapan bingung, 

"Tidak, tidak apa-apa." 

Kenapa bertanya padaku dengan tatapan serius!? Saya akhirnya akan memikirkan semua 
jenis ini di sini! 

"Tidak apa-apa. Tidak peduli seberapa jeleknya Anda, saya akan merekam semuanya 
dengan kamera digital yang sangat kuat ini, dan mengunggahnya ke jaringan luas untuk 
dipromosikan sebagai sejarah digital Anda." 

"Tolong hentikan." 

Aku menghela nafas, dan memasukkan kembali botol itu ke dalam lemari es. Tampaknya 
banyak hal yang tidak penting. 

"Ngomong-ngomong, apakah kita yakin anggur Jepang bukan satu-satunya yang disentuh?" 

"Eh? Ah, ah, baiklah, tidak." 

Alice tiba-tiba kembali ke topik, dan aku sedikit pusing, 

"Bukan hanya anggur Jepang. Wiski dan rum telah dirusak." 

"Hm. Itu menghilangkan kemungkinan impor dirusak secara massal. Sepertinya mereka 
dirusak setelah mereka memasuki toko." 

Saya mengerti. Tampaknya anggur Okabayashi Serba-serbi yang diimpor bervariasi 
berdasarkan jenisnya. Jika anggur Jepang dan Barat sama-sama ditempa, mudah untuk 
berpikir bahwa anggur tersebut telah dirusak setelah memasuki toko. 

"Tapi... apa tujuan melakukan ini di sini?" 

"Siapa tahu? Sulit untuk mengatakan sebelum kita menganalisis apa yang dicampur ke 
dalam anggur? Jika bukan untuk menyakiti peminumnya, itu untuk menyakiti sesuatu yang 
lain." 

"... Reputasi toko?" 

"Saat ini satu-satunya kemungkinan yang bisa kupikirkan, dan juga kesempatan pelakunya 
melakukan ini lagi. Kita harus melibatkan Mayor lagi. 

Seperti Tetsu-senpai, Major salah satu kolaborator Alice, ahli dalam mengambil foto ilegal, 
menguping, dan masuk tanpa izin, jadi wajar saja, dia mampu membela diri. Sepertinya kita 
membutuhkan dia untuk berkontribusi lagi. 
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Seperti biasa, ada penurunan dalam apa yang bisa saya lakukan sekarang. 

"Tidak bisa dimaafkan melakukan apa pun ke toko Tomozou-san. Saya akan memberikan 
segalanya untuk menemukan pelakunya " 

Alice tampak benar-benar gusar. Kebaikan. Ini untuk Tomozou-san---kan? 

Dengan kata lain, dia punya perasaan khusus---untuk Tomozou-san, kan? Yah, tidak ada 
yang aneh, karena Alice adalah seorang gadis... 

Merasa sangat kesal, saya keluar dari kantor. 

* 

Itu keesokan paginya, dan Golden Week berada di bagian terakhirnya. Aku harus mampir 
ke sekolah untuk merawat taman bunga (kedengarannya tidak mungkin, tapi 
bagaimanapun juga aku anggota klub berkebun). Begitu saya pergi, saya mampir lagi ke 
Okabayashi Sundries. 

Toko seberang (?) 'Ricomart' tetap ramai dengan bisnis, dan tempat parkir dipenuhi, 
sedemikian rupa sehingga beberapa kendaraan diparkir di depan Okabayashi Serba-
serbi...huh? Bukankah saya pernah melihat mobil asing berwarna putih ini sebelumnya? 

Tepat ketika saya hendak mendekati pintu kaca dan mengetuknya, saya mendengar suara 
tajam seorang wanita, 

"... Kenapa kamu tidak memberitahuku? K-kamu meminta anak-anak itu untuk 
membantumu?" 

"Aku tidak!" Suara Tomozou-san mengikuti, "Dan ini masalah keluargaku, tidak ada 
hubungannya denganmu." 

"Kamu selalu mengatakan ini! Tidak ada hubungannya dengan saya, sepanjang waktu! 
Apapun itu, aku mengerti." 

Saya bertanya-tanya apakah saya harus mampir nanti, tetapi pintu kaca di depan mata saya 
tiba-tiba terbuka, dan seorang wanita menyerbu keluar, "Teruslah bersikap tangguh! Aku 
tidak akan membantumu jika sudah terlambat!" Dia berkata dengan gusar, tidak 
memperhatikanku, dan tidak repot-repot menghindar, 

"Kya!" 

Wanita itu menjatuhkan saya dari depan, dan awan debu menghilang, karena yang saya 
lihat hanyalah bintang-bintang yang beterbangan. 

"...Ma-maaf, kamu baik-baik saja?" 
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"Eh, ah, ya..." 

Sebelum saya selesai, saya bisa merasakan besi di mulut saya. Kurasa aku punya luka di 
suatu tempat. Wanita itu dengan cepat bangkit, membersihkan rok pendeknya, dan 
memegang lenganku, menarikku ke atas. 

"...Oh, kamu dari kemarin." 

"Ah." 

Dia adalah wanita yang sedang mengemudi dan menabrak saya di tempat parkir. Ini kedua 
kalinya kami jatuh. Kami berdua mengalihkan pandangan karena malu. 

"Apa yang kamu lakukan?" Tomozou-san menjulurkan kepalanya keluar dari pintu, "Tidak 
ada!" dan wanita itu menjawab, berlari kembali ke mobilnya yang diparkir di pinggir jalan. 

"Ahh, sepertinya kamu melihat sesuatu yang memalukan." Tomozou-san menggaruk 
kepalanya dengan frustrasi. 

 

"Bagaimana mungkin seorang putri yang baik bisa mengencani putraku ehre...?" 

Kami berada di konter di dalam toko remang-remang. Bibi menyajikan saya teh malt saat 
dia mencatat, 

"Ya ampun, jika kamu tidak memperlakukannya dengan baik, dia akan kabur. Bagaimana 
kamu bisa berakhir seperti ayahmu di sini?" 

"Diam." 

"Satu-satunya yang mengkhawatirkanmu adalah wanita itu, bukan? Pikirkan tentang dia, 
dan tinggalkan saja toko ini. Aneh untuk mengatakan ini... tetapi Anda dapat menggunakan 
kesempatan ini untuk menutup toko dan menikahinya. 

"Itu tidak masuk akal. Kami belum selesai membayar pinjaman." 

"Selain itu, tetangga ingin mengubah tempat ini menjadi tempat parkir, jadi kamu harus 
menjual tokonya saja..." 

"Baiklah, tinggalkan saja masalah ini." 

"Ya ampun, kamu harus serius memikirkan ini!" Wanita tua itu meninggikan suaranya. 

"Diam. Aku sedang berpikir sekarang, bukan?" 

"Aku bilang kamu harus mendengar apa yang disarankan wanita! Kamu selalu 
memutuskan sesuatu sendiri, seperti seseorang." 
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"Kalau begitu, jangan datang ke toko ini lagi, bu! Pergilah pensiun dan nikmati tehmu. Saya 
akan menangani semuanya di toko sendirian." 

"Bukan itu yang aku katakan! Kamu seharusnya membicarakan ini dengan Yumi-chan---" 

Aku menciutkan leherku ke belakang saat mendengar percakapan ini terjadi di hadapanku. 
Sepertinya bibi akhirnya mengingat keberadaanku saat dia melirik ke arahku, menutup 
mulutnya, terbatuk ringan, dan mengalihkan pandangannya, dengan cepat melesat ke 
dalam rumah jauh di belakang sisi kanan konter. 

Bisnis, pernikahan...Saya kira kehidupan dan pekerjaan orang biasa juga tidak mudah. 

"... Apakah orang itu baru saja menjadi pacarmu, Tomozou-san?" aku berbisik. 

"Yumi? Ah, hm, yah, agak." Tomozou-san sepertinya kesulitan mengatakan ini saat dia 
menjawab. Begitu ya... jadi dia punya pacar? Kurasa perasaan Alice... ya, dengan kata lain, 
hanya cinta sepihak? Begitu... tapi kenapa aku menghela nafas lega? Saya terkejut dengan 
perasaan saya sendiri, dan mengambil teh malt, meminumnya. 

"Ada apa dengan menjual tanah?" 

"Toko sebelah merasa tempat parkirnya kurang. Ada seorang kakek tua, mungkin pemilik 
toko atau semacamnya, bertanya kepada kami sebelum mereka mulai bekerja..." 

Saya mulai berpikir. Lokasi toko ini merupakan penghalang (untuk Ricomart), dan jika 
tempat itu dapat diubah menjadi tempat parkir, ruangnya akan jauh lebih luas. Saya kira 
mereka mulai bekerja setelah semua tanah di sekitarnya dibeli dan dibuang. 

Dalam hal ini, kami mendapat satu pihak yang dapat langsung mendapatkan keuntungan 
setelah toko ini tutup. Tapi apakah mereka benar-benar merusak botol anggur karena 
alasan seperti itu? 

"Ngomong-ngomong, memikirkan hal ini membuatku semakin marah...Aku menjual wine 
bukan untuk bisnis, tapi aku menyukainya, dan ingin membaginya..." 

"Sayang sekali keamanan toko ini tidak ada seperti tentara Italia." 

Sebuah suara tiba-tiba muncul, menyebabkan Tomozou-san dan aku hampir tersentak 
kaget. 

"-Besar? Darimana asalmu?" 

Seru Tomozou-san. Sosok kecil yang mengenakan warna kamuflase Tentara Pembebasan 
Rakyat, bersama dengan helm pengaman, muncul di antara kami tanpa sepengetahuan 
kami." 
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"Aku membuka paksa pintu belakang dan masuk, bahkan tidak lebih dari 5 detik. Pencuri di 
dunia ini terlalu sombong dan kejam. Anda benar-benar kurang memiliki rasa aman." 

Pencuri sepertimu? 

"Yah, karena Wakil Laksamana Fujishima ada di sini, bantulah. Saya akan memasang 
kamera pengintai dan memperkuat kuncinya." 

Mayor satu-satunya yang akan memanggilku 'Wakil Laksamana Fujishima'. Dia mencari-
cari berbagai bagian dari tasnya, menyeringai sambil meletakkan barang-barang di atas 
meja, satu per satu. Tingginya mirip dengan anak sekolah dasar, dan terlahir sebagai 
babyface, tapi dia benar-benar seorang mahasiswa. 

"Hei, Mayor, tunggu! Bukankah peralatan ini mahal atau semacamnya? Saya tidak punya 
uang sebanyak itu." 

"Jangan khawatir, Tomozou-san, aku tidak akan mengambil satu pun Perica[3] dari Anda, 
semua ini akan ada di tab Alice. Kali ini, saya menyiapkan sistem pengawasan yang sangat 
tidak perlu yang sangat praktis, untuk diuji saat menggunakannya. Ukurannya sebesar ini, 
tetapi sangat mampu mendeteksi dalam jarak 1000 meter, dan bahkan memberi tahu Anda 
apakah itu Osugi atau Peeko[4] . 

Bahkan aku tidak bisa membedakan mereka dari jarak 3 meter. Tunggu, bukan itu 
masalahnya. Alice membayar? Ini adalah pengorbanan yang layak ditangisi. 

"Ini benar-benar tampak seperti real deal." 

Jadi kami mulai memasang kamera pengintai, sementara bibi terus mengawasi dengan 
cemas di dalam rumah. Ada koridor dari belakang konter, mengarah ke gudang, dan di sisi 
kiri, ada pintu belakang untuk pergerakan barang. Ini akan menjadi titik masuk yang paling 
memungkinkan, jadi kami memasang kamera pengintai di kusen pintu, tiga lainnya tepat di 
luar pintu utama toko, dan satu tepat di atas toko sehingga bisa terlihat di mana-mana. 

Mayor kemudian membuka PC notebook, dengan senang hati memeriksa apakah semua 
kamera pengintai berfungsi normal; Tomozou-san, yang tokonya memasang barang-barang 
di mana-mana, terlihat tidak senang. 

"Untuk berjaga-jaga, saya ingin memasang satu lagi di gudang..." 

Mayor berdiri di ujung koridor, mendorong pintu penyimpanan ke samping sambil 
menjulurkan kepalanya untuk melihat ke dalam ruangan yang gelap. 

"Ini benar-benar gelap." 

"Hm? Tidak ada lampu?" 
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"Ada, hanya saja biasanya kita tidak mengaktifkannya. Sebenarnya, kita tidak bisa 
menyalakan lampu saat menyimpan wine." 

Heh. Sekarang dia menyebutkannya, anggur biasanya disimpan di ruang bawah tanah. Jadi 
bentuk alkohol lainnya perlu disimpan di tempat gelap? 

"Eh, tapi untuk mencegah pencurian---" 

"Tidak ada masalah di sini. Tidak ada pintu masuk lain di sini." 

Tomozou-san menyalakan lampu, dan membawaku dan Mayor masuk. 

Lampu toko agak redup, dan udaranya kering dan sejuk, mungkin karena AC. Rak logam 
tanpa dekorasi berjejer, setiap tingkat diisi dengan berbagai jenis alkohol. Meski begitu, 
tidak semua bisa disimpan, karena ada kardus dan keranjang plastik yang terhampar di 
lantai. 

Mayor memindai gudang, tetapi tidak dapat menemukan satu jendela pun. Ada saluran di 
langit-langit, tetapi tidak mungkin untuk masuk dari sana. 

Diposisikan di bagian dalam rak adalah anggur, dan berbagai barang lainnya seperti kecap, 
miso, dan saus salad, tapi saya melihat sesuatu yang sangat menarik di sana. 

Ada sesuatu yang pendek, montok, dan bulat di sisi kiri rak paling bawah. Aku 
membungkuk untuk melihat, dan mendapati diriku menatap sepasang mata bundar, 
membuatku hampir jatuh karena terkejut. 

Itu seukuran dua tangan yang digenggam bersama, sesuatu yang terbuat dari keramik. 
Komainu---kurasa? 

"Itu bukan Komainu, itu Shisa." Tomozou-san mencatat, "Ini adalah sesuatu yang ayah saya 
tinggalkan untuk saya. Itu tertutup debu di rak, dan saya baru saja menemukan ini." 

Setelah mendengar itu, saya kembali menatap wajah aneh dan lucu itu. Shisa seharusnya 
menjadi binatang penjaga dari Okinawa, kan? Aku ingat itu mirip dengan Komainu, datang 
berpasangan juga, kan?" 

"Ya itu benar. Ini adalah edisi terbatas, karena sangat sedikit yang dibuat... ayah mencoba 
menemukannya melalui berbagai cara, dan sepertinya mendapatkannya; dia meninggal 
sebelum dia dapat menemukan yang lain. Jadi sekarang giliranku untuk mencarinya..." 

Tomozou-san berlutut, dan mengambil bungkus plastik untuk menutupinya. 

"Untung yang satu ini aman. Saya masih berharap menemukan yang lain pada hari Minggu 
dua minggu kemudian." 

Minggu dua minggu kemudian? 13 Mei... hari spesial? 
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"Ini sebuah rahasia." Tapi Tomozou-san mencatat saat dia berdiri. Mayor memanjat rak, 
memeriksa dengan pandangan serius untuk melihat apakah ventilasi bisa dimasuki, tapi 
Tomozou-san menyeretnya keluar, mendorongku keluar dari gudang, dan mematikan 
lampu. 

 

Sementara Major mempromosikan dan menyombongkan kemampuan kameranya, saya 
meninggalkannya di toko. Pergilah selama sisa hidupmu. 

Saya pergi ke belakang toko untuk mengambil sepeda saya yang diparkir di sana, dan gaun 
one-piece biru memasuki pandangan saya. Ini wanita dari sebelumnya. Dia bergegas keluar 
dari pintu belakang, dan memasuki mobil putih yang diparkir di pinggir jalan---mobil yang 
selalu diparkir di sana. Ada apa dengan dia? Bukankah dia kembali? 

Wanita itu, yang duduk di kursi pengemudi, sepertinya memperhatikanku juga. Dia buru-
buru menyalakan mesin dan pergi, menghilang segera setelah itu. 

...Atau begitulah yang kupikirkan, namun dia kembali. Ada apa dengan dia? Mobil itu 
diparkir tepat sebelum ini membuatku tercengang, dan jendelanya terbuka. 

"Eh, e-erm... maaf, saya pikir..." 

Wanita itu menjulurkan kepalanya, melihat bolak-balik antara saya dan kaca spion saat dia 
berbicara. 

"Apakah kamu, adik kelas Tomo-kun?" 

"T-tidak?" 

"Erm, kalau begitu, yah, mungkin, toko Ramen..." 

"Ah, ya, itu benar." 

Saya salah satu dari anak-anak yang merencanakan sesuatu yang tidak Anda ketahui, yang 
Anda sebutkan tadi. Tapi aku tidak bisa memaksakan diri untuk mengatakannya. 

Wanita itu dengan gugup memegang setir, menggigit bibir bawahnya, dan meronta sedikit, 
sebelum akhirnya mengangkat kepalanya. 

"Eh, aku benar-benar minta maaf, tapi bolehkah aku minta waktumu?" 

... Ehhh? 
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Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku memasuki kafe dengan seorang wanita. 
Kami dibawa ke kursi terdalam toko. Begitu pramusaji pergi, wanita itu memberi saya 
kartu nama. 

 

Wakui Food Corporation Pte Ltd, Humas 
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Wakui 

 

Saya mendengar nama perusahaan ini. Ada banyak iklan mereka ditayangkan di TV. 

"Hm? Nama belakangmu..." 

"Ah, ya, ayah ketuanya." 

Aku bolak-balik antara kartu nama dan wajah Wakui Yumi-san. Jadi dia putri ketua? Ini 
pertama kalinya aku melihatnya. Ah, begitu. Hmm, dia memang memiliki getaran putri. 

"... Apa itu?" 

"Ehh, tidak, tidak apa-apa ..." 

Yumi-san memiringkan kepalanya dengan bingung, tapi dia memilih untuk melanjutkan 
apa yang kami diskusikan. 

Sudah sekitar tiga tahun sejak Tomozou-san dan dia berkencan. Saat itu, Wakui Food 
Corporation hanyalah distributor grosir serba-serbi tingkat kecil, dan Okabayashi Sundries 
sudah menjalin hubungan bisnis dengan mereka. Dikatakan bahwa meskipun perusahaan 
akan membeli produk makanan dari Wakui Corporation, mereka tidak akan pernah 
membeli produk alkohol. Jadi, ketika kepala Okabayashi Sundries berikutnya mengambil 
alih, Yumi-san, yang masih bekerja di toko, pergi membujuknya, berharap dan mereka akan 
membeli beberapa produk alkohol. 

"Itu adalah pertama kalinya aku bertemu Tomozou. Dia berkata bahwa semua produk 
anggur yang kami impor sangat buruk, dan dia tidak akan pernah membelinya, jadi kami 
bertengkar. 

Pria itu tidak kenal kompromi dalam hal anggur, ya? 

"Dan setelah itu, banyak hal terjadi, lalu kami mulai berkencan." 

Ehhhh? 

"... Erm, maaf. Saya tidak tahu bagaimana semua itu mengarah ke itu. 

"Kukira. Saya sendiri tidak begitu mengerti mengapa saya bersamanya. Juga, kami selalu 
bertengkar, setiap hari, bahkan sampai sekarang." Yumi-san terkekeh. Serius, apakah 
keduanya benar-benar berkencan? Ngomong-ngomong, ibu Tomozou-san mengatakan dia 
berharap mereka menikah atau semacamnya, jadi kurasa mereka cukup dekat untuk 
berada di tahap itu, ya? 

Tapi Yumi-san menunjukkan senyum masam setelah mendengar kata-kata ini. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Kami memang bertengkar soal itu beberapa kali. Aku selalu siap untuk mengambil alih 
Wakui...tapi Tomo-kun tidak mau. Dia bilang dia masih punya tokonya." 

Jadi dia berharap untuk menikah dan menyuruhnya mengambil alih? Ahh, jadi kurasa 
menikah pada dasarnya berarti menutup toko untuknya... 

"Juga, baru-baru ini, aku merasa tidak nyaman." 

Pelayan kebetulan menyajikan teh dan kopi, menyela kata-kata Yumi-san. Alis panjang 
yang terakhir terkulai, matanya terpaku pada cairan kuning di cangkir yang diisi. 
Sedangkan saya, saya meneguk kopi hitam, tanpa gula. 

Mengapa saya harus mendiskusikan hal seperti itu dengan wanita yang baru saja saya 
temui untuk pertama kalinya...? 

"Jadi, aku punya beberapa hal untuk ditanyakan." 

Yumi-san mengangkat kepalanya, menatapku dengan sungguh-sungguh. 

"Ini tentang orang-orang yang berkumpul di toko ramen yang selalu dikunjungi Tomo-kun. 
Seperti apa mereka?" 

Apa yang dia tanyakan? 

"Tomo-kun tidak mau memberitahuku apa pun. Jadi, aku harus bertanya." 

"Ehm..." 

Jika kita berbicara tentang orang-orang di sana, itu mungkin adalah mantan petinju dan 
ahli pachinko Tetsu-senpai, Mayor otaku militer, dan gigolo Hiro. Juga, ada bos yakuza 
muda Yondaime yang akan mampir dari waktu ke waktu. Semua orang ini adalah NEET, 
bukan dalam pendidikan, dan bukan dalam pekerjaan. 

"... Apakah mereka semua laki-laki?" Yumi-san terlihat sangat terganggu saat dia terus 
menekan. 

Ah, begitu. Jadi dia khawatir tentang itu? Serius, tidak ada yang perlu dikhawatirkan --- jadi 
saya pikir, tapi tiba-tiba saya memikirkan orang lain. 

"Yah, bukannya tidak ada wanita..." 

Wajah Yumi-san berubah. Uh oh, bagaimana aku bisa mengatakan itu padanya? 

"Seperti apa dia?" 

"Yah... dia seorang detektif NEET, selalu berselancar di internet dengan piyamanya?" 

Mulut Yumi-san menganga. Itu reaksi normal. 
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Namun, setelah semuanya terjadi, saya merenungkan tindakan saya, dan hanya bisa 
mengatakan bahwa saya sedang paranoid. Satu-satunya wanita di 'Ramen Hanamaru', 
orang yang akan curiga--- 

Seseorang tidak akan memikirkan Alice, tapi Min-san, kan? 

Alasan mengapa aku pertama kali memikirkan Alice adalah karena dia menunjukkan 
banyak kasih sayang kepada Tomozou-san beberapa kali sebelum aku. Menakutkan 
memikirkan terlalu banyak tentang ini. 

 

Setelah keluar dari kafe, kami berpamitan satu sama lain. 

"Aku benar-benar minta maaf karena membahas hal-hal aneh seperti itu kepadamu selama 
pertemuan pertama kita." 

Yumi-san terlihat sangat menyesal saat mengatakan ini, sementara aku hanya 
menggelengkan kepalaku. Saya mungkin ditakdirkan untuk nasib seperti itu dalam hidup, 
saya kira? Aku seperti tempat sampah di taman. Siapa pun yang saya temui pertama kali, 
mereka akan bersuara kepada saya seperti sampah. 

"Tolong jangan beri tahu Tomo-kun apa yang baru saja kita bicarakan." 

Mengatakan itu, Yumi-san masuk ke dalam mobil. 

Aku melihat mobil putih itu melaju di jalan, menuju stasiun, dan berjalan ke arah yang 
berlawanan. 

Segalanya benar-benar menjadi rumit. Rasa ketidakberdayaan yang menumpuk di dalam 
diriku semakin mengerikan, tapi kenapa? Aku benar-benar tidak sanggup menghadapi 
kasus ini. Tidak, saya harus mengatakan ini berlaku untuk setiap kasus, tetapi kali ini, ini 
sangat serius sehingga saya tidak dapat memikirkan alasan untuk memotivasi diri saya 
sendiri. 

Apakah aku sangat kesal karena Alice akan melakukan segalanya demi Tomozou-san? 
Mengapa? 

Bahkan saya merasa saya tidak boleh membiarkan ini terus berlanjut. Ini berhasil, dan saya 
asisten detektif. 

* 

Hari berikutnya adalah hari Jumat, hari kerja bagi saya. Ada beberapa hal yang harus 
kuselesaikan di rumah, jadi aku sedikit terlambat; Saya tiba di toko ramen, yang akan 
dibuka satu jam kemudian. Aku sangat terlambat, dan harus diberitahu oleh Min-san. 
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Ada sebuah van biru yang diparkir di depan toko ramen, dengan tulisan putih 'Okabayashi 
Serba-serbi' di atasnya. 

Tidak pernah berpikir toko dibuka. Ada suara beberapa pria. Aku sampai di pintu belakang, 
dan menyelinap ke dapur. 

"Kamu terlambat, Narumi." 

Min-san menyalak sambil terus memperhatikan wajan Cina di atas api yang kuat, dan aku 
mundur karena kaget. 

"Maaf sudah mengganggumu saat kau belum dibuka." 

Tomozou-san, duduk di konter, menyeringai, sementara dua paman, pelanggan tetap kami, 
ada di sebelahnya, sudah minum sambil makan pangsit. Jika saya ingat dengan benar, salah 
satunya adalah dealer mobil antik (memproklamirkan diri), sementara yang lain adalah 
manajer real estat (memproklamirkan diri). 

"Selamat datang." 

Aku segera mencuci tanganku, dan memakai celemekku. 

"Tomozou-san, apa tidak apa-apa bagimu untuk minum saat mengemudi ke sini?" 

"Aku tidak minum sama sekali. Dan saya sedang bekerja di sini. Aku tidak akan melakukan 
hal bodoh seperti itu. Karena saya tidak dapat membuka toko saya sekarang, saya harus 
mengirimkannya untuk mendapatkan uang." 

"Tidak apa-apa, minumlah, anak muda." 

"Ya, minum. Sebaiknya minum ketika Anda tidak tahu kapan toko akan tutup. 

Kedua paman berwajah merah itu duduk di sisi Tomozou-san, menyalak. 

"Ini adalah pelanggan tetap saya. Mereka menangkap saya saat saya sedang melakukan 
pengiriman." 

Kata Tomozou-san dengan tatapan masam. 

Jadi bir yang kami jual dikirim dari Okabayashi Serba-serbi? Saya sama sekali tidak tahu 
tentang ini. 

"Arak beras Nabeshima dan Kubota baru saja masuk. Aku ingin minum beberapa teguk, 
tapi orang-orang ini berlari setelah mencium baunya. Serius, aku masih mempersiapkan." 

Min-san menggerutu saat dia menggoreng hati babi, melemparkannya. 

"Tapi ngomong-ngomong, sayang sekali Okabayashi Sundries akan ditutup..." 
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Matahari belum terbenam, tetapi dealer real estatnya benar-benar berwajah merah, 
tergeletak di atas meja, bergumam. 

"Oh ya, itu, vodka dengan logo tengkorak di botolnya, apa namanya lagi? Toko Anda adalah 
satu-satunya yang menjualnya, bos. Aku masih ingin minum." 

"Aku juga mulai membeli alkohol dari Okabayashi sejak zaman ayahmu. Jangan lupa untuk 
mencari saya ketika Anda menutup. Saya akan minum truk 4 ton di sana. Jual saya setengah 
harga." Dealer mobil antik menyindir, 

"Tidak, itu tidak ditutup. Jangan khawatir." 

Tomozou-san tersenyum, tampak malu-malu. 

"Baiklah, kita akan mengadakan pesta minum untuk meratapi penutupan Okabayashi!" 

"Baik! Minumlah! Min-san, bawa semua bir yang kamu beli hari ini!" 

Kata-kata Tomozou-san tidak didengar saat kedua paman itu membuat keributan. Saya 
terus memotong bawang dan kol, menatap pemandangan ini dengan datar. 

Akhirnya, keduanya tergeletak di meja. Ini baru jam 5 sore, tahu?" 

"Narumi, peras dompet dari keduanya dan buang. Mereka akan menghalangi bisnis kita." 
Min-san dengan dingin menyatakan, 

"Ehhh ... itu tidak mungkin." 

"Ada apa denganmu, Tomozou? Mengapa Anda melamun di sini? 

"Hm." 

Tomozou-san meletakkan tangannya di wajahnya, kepalanya menunduk dalam diam, 
hanya untuk mengangkatnya begitu dia mendengar suara Min-san. Untuk sesaat, aku 
terkejut, sepertinya Tomozou-san sedang menangis. Namun, itu hanya ilusi karena bayang-
bayang. 

"...Aku hanya berpikir bahwa para pemabuk ini berharap aku mengimpor minuman keras 
yang bagus, aku tidak bisa membiarkan tokonya tutup..." 

"Katakan tidak begitu." 

Min-san balas, dan menyajikan segelas es krim ke Tomozou-san. Ini crème brûlée dengan 
saus karamel di atasnya. Meskipun ini adalah kedai ramen, tempat ini terkenal karena es 
krim buatan tangan Min-san. 
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"Bukankah kamu mengatakannya di pemakaman ayahmu? Bahwa kau akan terus menjual 
minuman keras agar kau bisa mengirim banyak pemabuk ke neraka, agar ayahmu tidak 
kesepian di dunia lain?" 

"Apakah aku benar-benar mengatakan sesuatu yang memalukan?" 

"Tentu saja, tapi hanya aku yang mendengarnya." 

Tomozou-san terkekeh, mengambil sesendok penuh, dan memasukkan crème brûlée ke 
dalam mulutnya. 

"Kenapa tepatnya? Sebelum ayah mengalami kecelakaan itu, saya berniat kuliah seperti 
orang biasa, mencari pekerjaan setelah saya lulus, seperti itu. Tapi setelah melihat begitu 
banyak pelanggan lama kami di pemakaman, dan ibu berkata bahwa kami tidak bisa 
menjaga toko tetap berjalan, saya---" 

Mata Tomozou-san tampak suram seperti musim dingin. 

"Ahh, ketika kupikir tokonya sudah pergi, aku baru saja mengambil keputusan." 

"Kamu benar-benar mengejutkan guru yang membimbingmu tentang prospekmu, sehingga 
kunjungan rumah dilakukan. Nilaimu bagus." 

"Ya, itu terjadi baik-baik saja. Mengejutkan ibuku juga." 

Keduanya saling memandang, dan tertawa. 

"Sebenarnya...pada hari sebelum ayahku mengalami kecelakaan itu, aku sedang minum 
bersamanya, untuk pertama kalinya dalam hidupku. Dia semua mabuk, bahkan 
menceritakan cita-citanya menjual alkohol, "Siapa pun punya sebotol anggur yang sangat 
cocok untuknya. Tidak peduli pelanggannya, saya berharap untuk menjual botol miliknya" 
itu sebabnya dia memiliki begitu banyak merek yang dijejalkan di toko kecil itu. Saya 
menganggapnya omong kosong, bahwa dia hanya ingin minum. Siapa yang tahu dia akan 
mati keesokan harinya? Tercela, bukan? Mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku berarti 
aku harus mengambil alih sekarang, kan?" 

Tomozou-san berkata dengan nada sedikit gelisah, dan mendesah keras. Min-san pada 
gilirannya menyipitkan matanya, dengan acuh tak acuh menyatakan, 

"Yah, aku sudah berpikir bahwa meskipun paman tidak meninggal karena kecelakaan itu, 
kamu akan mengambil alih bisnis minuman keras. Anda memang menyukai toko itu, bukan, 
Tomozou? Itulah alasannya." 

Tomozou-san melebarkan matanya, tampak terkejut, lalu mengangguk ringan. 

"Kurasa... mungkin karena alasan ini." 
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Keduanya sangat mirip , jadi saya pikir. 

Sama seperti ayahnya yang meninggalkan toko ramennya dan menghilang, Min-san terus 
menjalankan 'Ramen Hanamaru' ini. Sejujurnya, fakta bahwa mereka memiliki sesuatu 
yang berharga untuk dilindungi membuatku sedikit iri. 

Tapi Min-san kembali menatap talenan, dan bergumam, 

"Sejujurnya, kamu tidak punya pekerjaan nanti, kan?" 

Tomozou-san melebarkan matanya, lalu memasukkan sendoknya ke dalam es krim, 
mendesah, 

"Nalurimu setajam sebelumnya." 

"Jika kamu punya pekerjaan, kamu tidak akan menghabiskan waktu di sini dengan kedua 
kakek itu, bukan?" 

Tomozou-san meringis, seolah dia baru saja menggigit arang. 

"Kami telah menerima lebih sedikit pesanan akhir-akhir ini. Mungkin pelanggan terdekat 
mendengar bahwa anggur kami tercampur dengan barang. Bahkan jika saya dapat 
membuka toko, itu tidak terlihat bagus... dan jika itu terjadi lagi, saya benar-benar tidak 
tahu bagaimana cara meminta maaf." 

Tomozou-san menundukkan kepalanya, dan meletakkan sikunya di atas meja, tampak 
seolah-olah dia telah menyusut. 

"Jadi saya katakan, Tomozu." 

Min-san menunjukkan senyum manis dan ramah yang belum pernah aku lihat sebelumnya. 

"jika kamu mendapat masalah, cari orang-orang ini. Orang-orang ini semua adalah orang 
putus sekolah yang tidak berguna, tetapi mereka memiliki waktu dan tekad untuk 
menangani hal-hal sulit itu." 

Min-san meraih kepalaku dan mengacak-acaknya. Aku terpaku di tempat, dan melihat 
bolak-balik antara Min-san dan Tomozou-san. 

Yang terakhir menggaruk ujung hidungnya dengan canggung, 

"Kalian ... adalah detektif?" 

Aku ragu sejenak, dan mengangguk. 

Saya bukan detektif biasa, detektif NEET. Bahkan dalam luas ini, kita masih bisa mendengar 
kata-kata tanpa suara dari orang tertentu. 
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"Saya mengerti. Dipahami." Tomozou-san berdiri dari kursi, "Aku akan menyerahkannya 
padamu. Tolong bantu untuk memastikan hal itu tidak terjadi lagi." 

Aku menarik napas dalam-dalam, dan mengangguk lagi. 

"Dipahami." 

Kali ini, saya tidak ragu-ragu dalam jawaban saya. 

Bukan lagi kurangnya motivasi yang menjadi masalah di sini. Toko anggur kecil itu 
memiliki keinginan orang mati, dan keinginan orang hidup; Saya ingin melakukan upaya, 
semua untuk melindungi keinginan ini. 

"Jadi sudah diputuskan. Yang bermain-main di sana bisa keluar dan bermain detektif 
sekarang." 

Min-san tiba-tiba mengatakan ini saat dia melihat ke belakang bahuku. Aku berbalik karena 
terkejut, dan menemukan sepasang mata mengintip melalui celah pintu selebar 15 cm, 
terkejut saat berkedip, sebelum meninggalkan pintu. 

Aku menyingkir ke samping pintu belakang dapur, dan Alice, yang turun dengan 
piyamanya, cemberut saat dia menundukkan kepalanya. 

"Apa yang kamu lakukan ... tidak perlu bersembunyi, kan?" 

"Aku tidak bersembunyi. Toko itu berbau alkohol, dan aku tidak mau masuk!" 

Alice yang tersipu berteriak saat dia tetap berwajah merah, dan di belakangku, Tomozou-
san terkekeh. 

"Kalau begitu aku akan mengeluarkan dua pemabuk ini. Terima kasih Hanada. Es krim yang 
enak." 

"Tunggu sebentar, Tomozou, bayar." 

"Eh, aku harus membayar?" 

"Bir yang kamu bawa membuat mereka mabuk, jadi itu tanggung jawabmu." 

"Ada apa dengan logika itu?" 

Sementara Min-san dan Tomozou-san bertengkar, kaki Alice mungkin mati rasa karena 
menunggu saat dia tiba-tiba mendorongku ke samping dan menerobos masuk ke dalam 
toko, 

"Dengar, Tomozou, aku akan segera menyelesaikan permintaan ini dan membuatmu 
menyesal tidak bertanya padaku lebih awal. Persiapkan dirimu." 
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Dengan Alice menunjuk ke hidungnya, Tomozou-san berkedip karena terkejut, dan 
tersenyum, berkata, 

"Benar, mengerti. Tidak pernah terpikir aku akan benar-benar mengganggumu, Yuuko. 
Menyerahkannya padamu kalau begitu." 

Alice berbalik untuk meninggalkan dapur, rambut hitam panjangnya membentuk busur, 
"Narumi, datanglah ke kantor untuk rapat setelah kamu selesai bekerja!" Dia berkata 
kepadaku. 

* 

Dua hari kemudian, pada hari Minggu, akhirnya ada kemajuan. Setelah menerima telepon 
dari Alice, dan tanpa menghabiskan makan siangku, aku menaiki sepedaku dan pergi ke 
Okabayashi Sundries. 

Saya melihat papan nama toko, diikuti oleh geraman marah Tomozou-san, dan saya harus 
mengerem mendadak. 

"Diam, kau menyebalkan. Berapa kali saya mengatakan bahwa saya tidak akan setuju? Saya 
sibuk." 

Pintu terbuka, dan seorang pria paruh baya pendek mengenakan setelan abu-abu dengan 
tergesa-gesa keluar. 

"Tidak, tidak sama sekali. Perusahaan kami memahami kesulitan Anda dengan baik, 
Okabayashi-sama." 

"Sudah cukup, kembali." 

Pria itu terus menundukkan kepalanya meminta maaf, dan Tomozou-san melemparkan 
kartu nama itu ke arahnya, membanting pintu dengan keras. Secarik kertas melayang ke 
atas. 

Fuu, pria itu menghela nafas, dan mengeluarkan sapu tangannya untuk menyeka 
keringatnya. Begitu dia melihat saya, dia terkejut, dan bergegas menuju supermarket. 

...Siapa dia? 

"Ahh, apa, kamu di sini?" 

Kerutan kecil terbuka, dan Tomozou-san menjulurkan kepalanya keluar pintu. 

"Orang itu tidak berkeliaran lagi, kan?" 

"Eh, ah, y-ya." 
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"Cepat masuk sekarang." 

Tomozou-san meraih dan menarikku ke dalam toko, dan dengan cepat menutup pintu. 

"Siapa itu barusan?" 

"Manajer toko di sebelah. Saya memang menyebutkan dia sebelumnya, kan? Dia yang 
berkeliling mencoba membuat kita menjual tanah. Saya tidak tahu berapa kali saya 
mengusirnya, tetapi dia terus kembali. Serius, aku sedang tidak ingin berurusan 
dengannya." 

Sepertinya Tomozou-san benar-benar kesal. Namun tidak heran, karena ada beberapa 
sampel anggur di lantai, seperti yang terakhir kali. 

Seseorang merusak mereka. 

 

"Ibuku tahu kali ini. Untung saya tidak menyebabkan ketidaknyamanan kepada pelanggan. 

Tomozou-san meletakkan botol satu per satu, terlihat tertekan saat dia berkata, 

"Tadi malam, sebelum saya pergi, saya memiliki anggur yang ingin saya kirim di sana. Pagi 
ini, ibu saya melihat-lihat, dan menemukan ada minyak atau sesuatu yang tercampur di 
dalamnya. Argh, aku ingin membuka toko minggu ini." 

"Di mana mereka ditempatkan?" 

"Di gudang, tentu saja." 

Aku menatap koridor yang mencapai jauh di belakang konter. Jadi, barang-barang di dalam 
penyimpanan pun dirusak? Pelakunya pergi sejauh itu? Demi menghalangi bisnis? 

Bibi muncul dari balik konter. 

"Tomozou, apakah manajer toko muncul?" 

"Aku mengusirnya." 

"Serius, kok bisa? Selalu mengusir orang lain tanpa mendengarkan mereka... Aku harus 
pergi untuk meminta maaf." 

"Jangan melakukan sesuatu yang tidak perlu. Mengapa mendengarkan mereka? Mereka 
mengincar rumah kita. Apakah Anda benar-benar berniat menjual toko itu kepada mereka? 

"Daripada berjuang demi harga diri, mengapa tidak menjual tanah untuk dijadikan tempat 
parkir?" 
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"Apakah kamu serius?" 

Tomozou-san mendekati konter, benar-benar marah. Aku benar-benar tidak bisa tinggal di 
toko, dan dengan serius berpikir untuk menyelinap pergi. 

"Toko ini dibuka untuk kepentingan ayahmu sendiri, kan? Kamu menyebabkan masalah 
bagi pelangganmu, dan membuat Yumi-chan menderita begitu banyak---" 

"Dan itulah mengapa aku tidak akan menyerah di sini." 

"Ahh ya ampun, aku akan pergi untuk meminta maaf ..." 

Bibi melepas celemeknya, dan masuk ke dalam rumah lagi. Sepertinya Tomozou-san ingin 
meneriakkan sesuatu padanya, tapi begitu dia melirik ke arahku, dia sedikit ragu, dan 
hanya kembali menguji item. 

Setelah bibi memasuki rumah, Mayor muncul. 

"Aku terlalu ceroboh. Aku seharusnya mempertahankan markas sepanjang malam." 

Mayor menggertakkan giginya dengan sangat menyesal, dan pada saat yang sama, 
mengambil kembali isi kamera yang terpasang di tiga lokasi. 

"Wakil Laksamana Fujishima, bawa ini kembali ke kantor. Saya akan tinggal di sini untuk 
memperkuat keamanan, dan tidak membiarkan seekor semut pun masuk. Saya akan 
menggali lubang perlindungan dan memasang jebakan, dan memastikan siapa pun yang 
mendekat akan musnah." 

"Sudah cukup, penjahat." 

Untung Tomozou-san balas di sini, atau tidak ada yang akan menghentikan bualan Mayor. 

"Erm, apa aku membantu?" 

"Lebih penting untuk mengirimkan rekamannya ke Alice. Bukankah Anda lebih mahir 
menangani rekaman video, Wakil Laksamana Fujishima? Tetsu akan mampir nanti, jadi 
serahkan pada kami." 

Sepertinya saya dikeluarkan dari tempat kejadian dan bertindak sebagai pesuruh karena 
suatu alasan, tetapi Mayor benar. Saya hanya bisa memasukkan kartu memori video ke 
punggung saya, dan meninggalkan toko. 

Ada selembar kertas putih kecil di lantai di luar pintu; itu adalah kartu yang baru saja 
dibuang Tomozou-san. Saya mengambilnya untuk melihatnya, dan menemukan tulisan 
"Ricomart Holdings Private Limited, Kepala Promosi Bisnis Hotta Kiyoshi.", bersama 
dengan alamat perusahaan dan nomor telepon. Saya hanya mendengar bahwa dia adalah 
manajer toko, tetapi dia adalah seorang eksekutif besar di perusahaan ... 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"...Hm?" 

Saya telah melihat kartu nama, dan merasa ada sesuatu yang salah. Saya mencoba 
membalik kartu nama berulang kali, bahkan memeriksa dari berbagai sudut, tetapi saya 
tidak dapat menemukan apa yang salah. 

Apa itu? Sementara aku akhirnya akan memikirkan sesuatu. 

"Hah, kamu kembali?" 

Saya mendengar suara, dan buru-buru memasukkan kartu nama ke dalam saku saya. Aku 
mengangkat kepalaku, dan melihat bibi kembali dari supermarket. 

"Maaf membuatmu menyaksikan sesuatu yang memalukan. Kami telah berdebat baru-baru 
ini." 

Dia menggelengkan kepalanya, memberikan senyum kecut. Sungguh, saya tidak tahu 
bagaimana menjawabnya. Apakah saya benar-benar kurang kehadiran? 

Bibi berdiri di pintu cukup lama, dan mengangkat kepalanya ke papan nama, sebelum 
menundukkan kepalanya lagi, mendesah. Dia mungkin merasa canggung, kurasa. Mereka 
baru saja bertengkar, jadi tidak heran dia seperti ini. 

"Tapi itu hanya toko kecil yang tidak berarti..." 

Senyum Bibi penuh dengan melankolis. 

"Pecandu alkohol benar-benar tidak cocok untuk mengelola toko wine. Suami saya itu, dan 
Tomozou, keduanya tidak memikirkan apa pun selain toko. 

Bibi mendesah dalam, enggan. 

"Apakah ayahnya... seperti itu juga?" 

tanyaku tanpa berpikir terlalu banyak. Wajah miring Bibi terlalu menyedihkan. 

"Ya... sementara pelanggan kami tidak banyak, dia akan mengemudikan truk ke mana-
mana, mencari barang-barang selama dia diminta. Dia tidak pernah tidur nyenyak, dan 
berakhir dengan kecelakaan itu. Itu bodoh. Aku juga tidak ingin anaknya berakhir seperti 
itu." 

aku menelan ludah. 

"Seharusnya aku berjuang sendirian dan memastikan anak itu kuliah." 

Bibi menggelengkan kepalanya, 
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"Dia mungkin memiliki banyak hal yang ingin dia lakukan, namun dia terus bekerja, dan 
bekerja setiap hari setelah lulus SMA." 

Saya kira pria itu bodoh, bukan? Bibi bergumam pada dirinya sendiri, dan aku tidak bisa 
menjawab, kecuali mengangguk sopan, dan melarikan diri ke tempat aku memarkir 
sepedaku. 

 

Saya memasuki kantor, dan menemukan Alice, bersama dengan pengunjung lain. 

"Oh, Narumi-kun, waktu yang tepat." 

Duduk di sisi dekat tempat tidur adalah pemuda Hiro yang tampak mewah dan seperti tuan 
rumah, yang mengenakan blouson pendek berwarna krem, dan celana panjang abu-abu. 
Dia memegang handuk mandi, memegang gunting dan perawatan rambut, dengan lembut 
menyisir rambut panjang Alice. 

"Apa yang kamu lakukan..." 
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"Merawat rambut. Kamar ini kering, dan perlu dibasahi." 

"Hiro, apakah kamu sudah selesai? Saya merasa stres sekarang karena saya tidak bisa 
menggerakkan kepala." 

Alice, menghadap ke layar, tidak terdengar terlalu senang. 

"Bagaimana kalau kamu belajar merawat rambut juga, Narumi-kun? Saya bisa 
mengajarimu." 

"Mengapa saya harus melakukan ini?" 

"Bukankah kamu asisten detektif?" 

Ya, aku asisten detektif. Terus? 

"Apakah aku akan mengalami penderitaan seperti itu setiap hari jika kamu mengajar 
Narumi? Hentikan itu!" 

Alice terus mengetuk keyboard. Jadi semua orang berpikir bahwa saya tidak ada yang lebih 
baik untuk dilakukan? 

"Tapi rambut perlu dirawat setiap hari. Alice, rambut panjangmu adalah sebuah karya seni, 
dan bukan hanya milikmu." 

"Jika itu bukan hanya milikku, lalu siapa lagi?" 

Ocehan manis Hiro seharusnya bisa menenggelamkan hati banyak wanita, tapi sepertinya 
itu sama sekali tidak efektif pada Alice. Saya sedikit lega. 

...Kenapa aku merasa lega? 

"Sebenarnya, saya mendapat rekaman kamera. Apa kau tidak ingin memeriksanya?" 

Satu-satunya hal yang dapat saya bantu Alice adalah menangani rekamannya. Hiro 
memberiku ruang, dan aku mendorong tumpukan boneka itu ke samping, akhirnya 
memiliki tempat di tempat tidur. 

Kapan saya bisa naik ke tempat tidur dan mendekati seperti itu? Sementara saya bertanya-
tanya, mouse dipindahkan ke saya. 

"Anda bertanggung jawab untuk menonton video. Jika Anda melihat seseorang di TV, 
ekstrak bagian itu." 

"Saya tahu." 

* 
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Larut malam, setelah semua pelanggan di 'Ramen Hanamaru' akhirnya bubar, tim detektif 
NEET berkumpul di pintu belakang. Sudah lama sejak ketiganya berkumpul. Tetsu-senpai 
terlihat muram. 

"Kami menemukan kemungkinan periode anggur itu dirusak." Senpai berkata, "Hanya satu 
yang terpengaruh kali ini. Kami juga mencari semua stok di toko. Aku tidak ingin 
melakukan ini untuk ketiga kalinya." 

Omong-omong, sepertinya senpai memang membantu dalam pengujian pertama kali. 
Melakukan hal yang sama dua kali dalam waktu singkat menguras mental. 

"Anggur yang dirusak adalah salah satu yang dibawa Tomozou-san kemarin malam, untuk 
dikirim ke pelanggan. Bibi menemukannya pagi ini, jadi seperti itulah masanya dirusak." 

"Aku sudah memeriksa secara kasar semua rekaman, tapi masalahnya adalah tidak ada 
yang benar-benar mendekati gudang itu?" 

"Dan tidak ada kamera lain di penyimpanan. Saya seharusnya membelanjakan uang dan 
memasang kamera infra merah." 

Mayor jelas terlihat kesal, karena meskipun memasang peralatan kelas tinggi yang dia 
yakini, toko itu dibobol. 

"Apakah ada pintu masuk lain ke gudang?" tanya Hiro, tapi Tetsu-senpai menggelengkan 
kepalanya. 

"Lalu bagaimana pelakunya bisa masuk? Apakah kami yakin itu baik-baik saja ketika 
Tomozou-san meletakkannya di sana? Apakah itu dirusak sebelum dia melakukannya? 
Seperti jika dia ketinggalan saat tes pertama...?" 

"Itu tidak mungkin." Pungkas Tetsu-senpai. 

"Jangan terlalu terburu-buru menyimpulkan. Pikirkan lagi. Terakhir kali Tomozou-san 
melihat botol anggur itu, semuanya baik-baik saja, dan tidak ada yang benar-benar 
mendekati penyimpanan sampai bibi menemukannya. Bukankah kamu juga melihatnya, 
Narumi-kun?" 

"Ya." Aku mengangguk. 

"Kalau begitu bukankah ini kejahatan yang mustahil? Tidak ada cara lain untuk menyelinap 
ke dalam gudang." 

Tetsu-senpai dan Major tampaknya memiliki masalah dengan ide-ide Hiro, tetapi mereka 
tetap diam. 

"Ehm." 
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Aku tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bersuara. Trio itu berbalik untuk melihat saya 
serempak, dan saya sedikit takut, tetapi saya mengeluarkan rekaman kamera yang dicetak 
di toko, dan meletakkannya di bangku kayu di tengah. 

"Ada cara untuk masuk ke penyimpanan tanpa terlihat di kamera." 

"Apa?" 

Mayor bertanya, tampak tidak senang. 

"Metode apa?" Tetsu-senpai melipat tangannya. 

"Yah...dengan kata lain...aku menunjuk ke sudut cetakan, bagian di mana lemari toko 
diambil, "Bukankah ada titik buta di belakang konter? Jika Anda membungkuk, pergilah 
melewati konter, dan masuki koridor..." 

Noren hitam dan bagian belakang konter membentuk titik buta yang tidak bisa ditangkap 
kamera. 

"Tapi meskipun ada titik buta, jika kamu masuk dari pintu di dalam, kamu akan terlihat di 
kamera... ahh." 

Tetsu-senpai menelan kata-katanya. 

"Jadi pelakunya masuk dari rumah?" 

Hiro melanjutkan. Aku mengangguk. 

Di sebelah kanan konter adalah rumah Tomozou-san. Jika seseorang merunduk untuk 
menghindari kamera, akan sangat mungkin untuk memasuki koridor menuju tempat 
penyimpanan. 

"Okabayashi Serba-serbi tutup untuk saat ini, dan sepertinya tidak ada orang di toko 
sepanjang waktu. Siapa pun bisa masuk jika mereka mau, saya kira? 

"Tunggu, Wakil Laksamana Fujishima." Mayor memotong saya, "Kita tidak bisa 
memutuskan apakah itu mungkin atau tidak. Ini bukan kuis. Jika ada yang masuk seperti 
itu, dia harus mencari tahu di mana kamera dipasang." 

Ah... aku mengerti. 

Proses berpikir saya selalu didasarkan pada 'tidak mungkin tertangkap kamera', tapi itu 
hanya jika ada orang yang tahu apa yang terjadi di toko. Seperti yang dikatakan Mayor, ini 
bukan kuis. Untuk memasuki jalan ini, seseorang harus tahu di mana kamera dipasang, dan 
juga tahu 'Saya tidak akan tertangkap kamera jika saya menuju ke bagian dalam konter'. 
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"Tapi saat ini, satu-satunya metode yang masuk akal disarankan oleh Narumi-kun." Hiro 
mendukung ide saya. 

"Tapi Hiro, jika kita tidak yakin di mana kameranya dipasang, tidak mungkin bisa masuk 
seperti ini." 

"Mengerti, pelakunya adalah Mayor." 

"Benar!" 

Tetsu-senpai menyimpulkan, dan Hiro menambahkan bahan bakar ke dalam api, 
menghasilkan sandiwara singkat. Hiro dan Tetsu-senpai bertindak sebagai polisi, 
pengacara dan hakim, sementara Mayor dengan setengah bercanda memprotes 
ketidakbersalahannya. Akhirnya, vonis yang kejam adalah denkianma selama tiga jam 
berturut-turut, sebelum trio sebelum saya kembali ke dunia nyata dan mendesah keras. 
Orang-orang ini benar-benar terlihat seperti sedang bersenang-senang sepanjang waktu... 

Jadi Mayor sedang mencoba untuk menjernihkan suasana saat dia tiba-tiba mengubah 
topik pembicaraan, 

"Mari kita tidak berbicara tentang bagaimana intrusi itu turun. Hiro, bukankah kamu bilang 
kamera luar menangkap tersangka?" 

Hiro melirik ke arahku, dan beralih dari satu kaki lipat ke kaki lainnya, mengangguk. Saya 
meletakkan gambar-gambar yang dicetak di atas meja; ini adalah rekaman yang saya 
ekstrak dari pintu depan dan belakang. 

Ada total delapan foto, semuanya menangkap pria paruh baya yang sama, manajer 
supermarket yang tampak tidak mengesankan. 

"Dia berkeliaran di sekitar Okabayashi Serba-serbi selama dua hari terakhir, dua kali 
sehari." Aku telah menjelaskan. 

"Siapa dia? Apakah Anda mencari tahu tentang dia, Hiro? 

"Ya saya telah melakukannya. Saya pergi ke supermarket, memeriksa dengan perusahaan 
juga. Padahal seharusnya dia tidak bersalah." 

"Jadi itu sebabnya kamu memakai jas." 

Setelah rekaman diperiksa pada siang hari, Hiro berganti pakaian dan keluar untuk 
menyelidiki, hanya kembali beberapa saat yang lalu. Dia seorang gigolo yang tidak 
melakukan apa-apa, namun cepat dalam hal-hal seperti itu. 

"Hotta Kiyoshi, manajer pertumbuhan bisnis Ricomart. Dia berperingkat tinggi, tetapi itu 
adalah toko pertama yang mereka dirikan, dan mereka perlu menjalankan dan 
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menjalankan operasi, jadi dia juga manajer toko. Sepertinya dia mampir ke kantor pusat 
setiap hari, dan muncul di toko pada hari-hari lainnya. Dia benar-benar sibuk." 

"Jadi dia mencoba membuat Okabayashi Serba-serbi bangkrut agar dia bisa mendapatkan 
tanah untuk tempat parkir?" 

"Itu terlalu mengada-ada. Dia seorang eksekutif dari sebuah perusahaan besar di sini. Jika 
berita keluar, hidupnya akan hancur." 

"Tapi dia benar-benar menyebalkan seperti penguntit di sini, menyuruh Tomozou-san 
menjual tanah setiap hari. Dia hanya memiliki perasaan kriminal padanya. kata Mayor. 

"Dia berkeliaran di sekitar toko selama dua hari terakhir, dan sejujurnya, dia sedikit aneh. 
Tapi...kalaupun tokonya tutup, tanahnya belum tentu dijual. Apa dia sebodoh itu?" 

Hiro melipat tangannya lagi, 

"Tahukah kamu kapan Hotta ini pergi ke toko, dan ke kantor perusahaan?" Saya bertanya. 

"Hm? Dia berada di toko kemarin, dan sehari sebelumnya. Tiga hari yang lalu, dia berada di 
kantor perusahaan. Mengapa?" 

"Ah, bukan itu." Saya sedih, "Saya bertanya-tanya apakah dia benar-benar melihat Mayor 
memasang kamera ... sepertinya tidak seperti itu." 

Kamera dipasang tiga hari lalu. Jika dia pergi ke kantor perusahaan hari itu, itu tidak 
mungkin." 

"Apakah Anda masih memikirkan gagasan bahwa siapa pun dapat bersembunyi di bawah 
meja untuk bersembunyi dari kamera, Wakil Laksamana Fujishima?" Mayor terdengar agak 
tidak sabar. Itu adalah hal yang buruk? 

Pada saat itu, saya tiba-tiba memikirkan sesuatu. 

Tiba-tiba, aku memikirkan sesuatu. 

Ada orang lain yang bisa melihat pemasangan kamera-. 

Yumi-san. 

Dia kebetulan sedang meninggalkan Okabayashi Sundries ketika saya tiba, dan berkeliling 
sebentar. Mungkin dia melihat Mayor memasang kamera. 

Juga, dia punya motif. 

Begitu Okabayashi Sundries turun, belenggu yang mencegahnya menikahi Tomozou-san 
akan hilang. 
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Aku menelan perasaan pahit ini. Jadi menjadi detektif itu hal yang menyebalkan? 

"Apa itu?" 

Hiro tiba-tiba menyadari aku diam, dan menatap wajahku. Aku merenung sejenak, dan 
akhirnya angkat bicara, 

"Erm...tolong jangan tertawa jika kamu mendengar ini. Itu pemikiran yang sama, tapi hanya 
tebakan. 

Aku mencoba membela diri sebelum mengungkapkan kecurigaanku tentang Yumi-san. 
Mayor memutar matanya ke arahku, Hiro tampak kaget, dan Tetsu-senpai hanya tertawa 
terbahak-bahak. 

"Aku bilang itu tebakan ..." 

"Hm...ahh, maaf sudah tertawa. Tapi Yumi-san baik-baik saja. Jelas bukan dia. Setelah 
Tomozou-san memilah anggur, dia pergi bersamanya, sampai pagi ini." 

"Eh...?" 

Sebuah alibi yang sempurna. 

Aku membungkuk, dan mendesah, ingin menjulurkan kepalaku di antara kedua pahaku. 
Sebenarnya, aku juga menghela nafas lega. Aku benar-benar tidak ingin mencurigai Yumi-
san. 

"Dia bilang mereka bertengkar. Apa mungkin karena mereka pacaran? Pada saat kritis 
ini..." 

"Tidak, aku dengar itu untuk pekerjaan. Mengatakan bahwa ada beberapa mencicipi 
anggur. Bahkan bisnis dari Okinawa berpartisipasi, dan dia memiliki anggur yang ingin dia 
impor. Itu sebabnya dia menyuruh bibi menjaga toko, dan pergi keluar. 

Saya mengerti. Karena keduanya tidak bisa membuka toko, dan tidak ada pesanan untuk 
dikirim, jadi dia hanya bisa fokus mengimpor? Nah, keduanya agak pekerja keras ... 

Hm? Okinawa? 

"Jadi keduanya terus minum sampai keesokan paginya?" 

"Aku benar-benar tidak tahu apakah keduanya berhubungan baik atau tidak ..." 

"Yah, terserah. Aku akan mengobrol dengan Yumi-san. Mungkin dia melihat sesuatu pada 
hari pemasangan kamera?" 

"Hiro, kamu kenal dia?" 
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"Tidak perlu mengenal seorang wanita cantik sebelumnya jika aku ingin 
mendengarkannya." 

"Tapi jangan dengarkan dia di hotel. Tomozou-san akan membunuhmu." 

"Yah, harus melihat suasananya dulu. Saya tidak bisa memberikan jaminan apapun~" 

Tetsu-senpai memukul belakang kepala Hiro, dan mereka berdiri, bersama dengan Mayor. 
Trio itu mengepalkan tangan tepat di atas kayu, dan diam-diam meninggalkan lembah di 
antara gedung-gedung. 

Saya tertinggal, dan anehnya tidak berdaya, tidak dapat melarikan diri dari lantai tiga 
tangga darurat, dan hanya bisa melihat ke tanah dengan tatapan kosong. 

Jika Okabayashi Sundries jatuh, akankah Tomozou-san dan Yumi-san menikah? Saya tiba-
tiba memiliki pemikiran ini. Alice mungkin sedih, kan...? Omong-omong, itulah alasan 
mengapa Alice bekerja keras untuk menyelidiki ini, bukan? 

Jadi apa yang harus aku lakukan? 

Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak saya, tetapi saya tidak tahu bagaimana 
menanganinya. Itu benar-benar jauh di luar sana, sehingga saya merasa bahwa saya tidak 
bisa membiarkannya begitu saja, sehingga saya harus menyelidikinya. 

Sementara pikiran bodoh di benakku terus membengkak hingga meledak, sebuah benda 
dingin tiba-tiba mendekati wajahku. 

"-Wow." 

Aku tertunduk kaget, dan berguling menuruni tangga. 

"Diam. Pertahankan, ya?" 

Itu adalah Min-san. Sepertinya toko ramen sudah tutup hari itu. Min-san telah melepas tank 
topnya, dan mengenakan sarashi lagi. Dia mendorong cangkir es krim ke tanganku, dan 
duduk di sebelahku. Anda tahu, saya benar-benar telah memikirkan hal ini untuk 
sementara waktu, tetapi saya benar-benar tidak tahu harus melihat ke mana saat Anda 
seperti itu. 

"Kamu tidak makan? Aku akan menyelesaikan keduanya." 

Kata Min-san sambil memasukkan sesendok porsinya ke dalam mulut. Aku buru-buru 
mengambil sendokku. 

"Ini...apakah rasa anggur Jepang?" 
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"Ya. Tomozou-san mengirimkan anggur manis yang enak, jadi saya mencobanya. Aku selalu 
menginginkannya, tapi sayang sekali aku tidak bisa menemukan anggur Jepang yang 
cocok..." 

Es krim meleleh di lidahku, dan aroma nasi tercium melewati lubang hidungku. 

"Bagus?" 

Aku mengangguk. Saya sangat bersyukur orang ini tidak melepaskan mimpinya membuat 
es krim sambil fokus memasak ramen. 

"Aku juga punya permintaan." 

"...Eh?" 

"Saya akan terganggu jika toko itu tutup juga. Pergi bantu dia." 

Aku menatap kosong ke wajah miring Min-san, dan setelah beberapa lama, aku 
mengangguk dengan tegas. 

Mengapa mengatakan hal-hal seperti itu kepada saya? Aku hanya bisa bertanya-tanya. 
Namun sebenarnya, tidak perlu terlalu memikirkan masalah ini. Min-san mungkin 
mengerti bahwa aku memikirkan masalah bodoh seperti itu, kurasa. 

Saya benar-benar berutang banyak bantuan. Saya mengambil seteguk lagi es krim ini 
dengan rasa yang kompleks. Karena alkohol, rasa hangat menyerempet tenggorokanku. 

Saya asisten detektif, dan telah menerima permintaan Tomozou-san. Aku menelan es krim 
yang manis dan pahit seperti fakta ini, dan berdiri. 

* 

Malam itu, saya melakukan penyelidikan sendiri di kamar saya, jarang sekali. Saat sedang 
menyelidiki, saya mungkin mengatakan bahwa saya hanya mencari di internet. Saya 
menjadi detektif NEET waktu kecil. Sejujurnya, itu lebih baik daripada mengandalkan Alice 
sepanjang waktu. 

Ada dua kartu nama di atas meja, berdampingan. Salah satunya milik Yumi-san sedangkan 
yang lainnya milik Hotta Kiyoshi. Alamat kedua perusahaan berada di lantai yang sama. 
Inilah keanehan yang kurasakan saat mengambil kartu nama Hotta-shi. 

Dan saya segera menemukan jawabannya. 

Perusahaan induk Ricomart kebetulan adalah Wakui Food Corporation Pte Ltd, perusahaan 
milik Yumi-san. 
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Sulit membayangkan itu kebetulan, tapi hubungan antara Hotta Kiyoshi dan Yumi-san 
terjalin. Saya berkemah di kamar tidur ini tanpa lampu mendesah di monitor. 

Ada hal lain yang saya khawatirkan. Tampilan Shisa. Bukankah Tomozou-san mengunjungi 
pengusaha Okinawa untuk menemukan Shisa lain yang cocok? 

Jawaban itu tetap tersembunyi di dalam internet yang luas. 

"... Ahh. 13 Mei. Jadi begitu ya...?" 

Aku mengingat semua hal yang dikatakan Tomozou-san, dan bergumam pada diriku 
sendiri sambil selalu mengangguk. Meskipun ini mungkin tidak ada hubungannya dengan 
kasus ini, itu menghancurkan kebenaran yang perlu saya coba kemukakan. 

Kurasa toko yang bagus seperti itu seharusnya tidak ditutup. 

* 

Keesokan harinya, sepulang sekolah. 

"Perusahaan induk Ricomart?" 

Aku akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, sementara Alice, bersembunyi di bawah 
selimut di tempat tidur kantor detektif, menjawab dengan acuh tak acuh. 

"Perusahaan Makanan Wakui. Ayah Wakui Yumi adalah ketuanya." 

"Jadi kamu sudah tahu...?" 

"Apa?" 

Saya merasa sangat gelisah, tetapi saya hampir tidak berhasil melanjutkan penjelasan saya. 
Yumi-san mungkin telah menyaksikan kamera dipasang, tetapi memiliki alibi pada hari 
anggur itu dirusak. Di sisi lain, sementara Hotta Kiyoshi tidak melihat instalasi tersebut, 
tetapi dia telah berkeliaran di sekitar Serba-serbi Okabayashi ketika insiden itu terjadi. 
Dengan kata lain... 

"Jika keduanya berkolusi, Wakui Yumi memberi tahu Hotta Kiyoshi tentang kamera yang 
terpasang, dan mungkin ada kemungkinan pembobolan, jadi saya dapat mengatakannya." 

"Ya." 

Kenapa dia bisa tetap begitu tenang? Sambil mengangguk, aku dibiarkan bingung. 

"Jadi apa yang harus saya katakan? Betapa pendeknya proses berpikir Anda membuat saya 
tidak bisa berkata-kata. Apakah mereka berdua satu-satunya tersangka dalam pikiranmu?" 

"Ugh... yah, terlalu berlebihan untuk mengabaikannya sebagai kebetulan." 
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"Bagaimana ini hanya kebetulan? Sudahkah kamu lupa? Wakui Food Corporation dan 
Okabayashi Sundries telah akrab satu sama lain sejak generasi terakhir. Bagaimanapun, 
'Ricomart' itu mungkin telah dibuka seperti yang dipesan oleh Wakui Food Corporation, 
yang ditujukan untuk Okabayashi Serba-serbi." 

Dibuka--bertujuan untuk toko? 

A-apa artinya ini? Sebuah bendera besar dikibarkan hanya untuk menjatuhkan sebuah toko 
anggur kecil? Ada apa dengan itu? Bukankah itu lebih konyol dari dugaanku. 

"Tapi ada sesuatu yang aku ingin kamu tangani. Dengan itu, Anda bisa menghilangkan 
keraguan yang sangat pesimis itu." 

Tampaknya dari nada bicara Alice bahwa saranku adalah khayalan irasional yang tidak 
layak untuk dipertimbangkan. 

Dia melambaikan tangannya, jadi aku naik ke tempat tidur dengan hati tegang yang tidak 
normal. 

"Ehm." Jadi saya bertanya tanpa berpikir. 

"Apa?" 

"Tentang itu, yah, kamu tidak memikirkan apa pun ketika aku baru saja naik ke tempat 
tidur sesukaku, kan?" 

Alice melebarkan matanya, berkedip, memiringkan kepalanya dengan bingung, 

"Ah---tidak, maaf." 

Jika dia khawatir, dia tidak akan membiarkan saya ke tempat tidur, saya kira? Aku duduk di 
depan keyboard, tepat di samping Alice, dan muncul di banyak layar adalah rekaman 
pengawasan dari Okabayashi Sundries. 

"Berdasarkan asumsi Anda, tidak ada yang bisa tertangkap kamera jika mereka 
membungkuk di belakang meja dan menuju ke gudang. Apakah saya benar?" 

"...Ya." 

"Tapi apakah itu benar-benar titik buta?" 

Setelah mendengar perkataan Alice, aku mencoba memperbesar gambar dari bagian itu. 
Seperti yang diharapkan dari kamera definisi tinggi dari Major, bahkan setelah diperbesar, 
tidak ada mozaik. 
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Ada noren biru tua yang tergantung di pintu masuk ke koridor di belakang konter, dan jika 
ada sesuatu yang merunduk dan perlahan mendekat ke sana untuk masuk, kamera 
seharusnya tidak dapat menangkapnya. 

"Tidak ... itu bukan titik yang benar-benar buta, kurasa?" 

Noren tidak sepenuhnya menutupi koridor, dan ada celah di antara dinding, dan juga ada 
sekat di antara noren, yang samar-samar saya bisa melihat apa yang ada di belakang. Jika 
seseorang melewati koridor, pasti ada beberapa gerakan di celah kecil yang terlihat di 
rekaman. 

"Jadi sekarang, mari kita mulai mencari menggunakan waktu yang memungkinkan 
terjadinya kejahatan. Saya akan mengedit kodenya, dan Anda mengetahui rekaman yang 
dapat Anda identifikasi." 

"...Ya." 

Jika kita akan mempersempit pencarian kita untuk rentang tertentu dalam waktu yang 
lama, akan lebih mudah untuk menulis kode daripada mengamati dengan mata telanjang. 

Waktu pencarian adalah dua puluh jam sejak Tomozou-san selesai merakit dan 
meninggalkan gudang. 

Sekitar 20 jam berlalu hingga hari berikutnya, ketika bibi mengetahui bahwa anggur itu 
datang keesokan harinya. 

Dalam 30 detik, kode yang ditulis Alice dengan cepat dipindai melalui rekaman selama dua 
puluh jam terakhir. 

Tapi itu tidak berhenti. 

"Kamu tahu apa artinya ini, kan?" 

Dia bergumam di telingaku, dan aku hanya bisa mengangguk dengan tatapan kosong." 

"Oh, kami mendapat surat." 

Dia beralih ke layar lain. Saya benar-benar tidak dapat mempercayai hasil ini, jadi saya 
menjalankan skrip lagi. Hasilnya sama saja. Kalkulator tidak akan pernah membuat 
kesalahan; yang bersalah setiap saat adalah manusia. 

Tidak ada yang mendekati penyimpanan selama 20 jam terakhir. 

Dalam hal ini, bagaimana pelakunya melakukannya? 

Bagaimana pelakunya memasuki penyimpanan? 
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"Hm? Minyak wijen? Sempurna." 

Alice tiba-tiba mencatat. Saya melihat ke layar, dan melihatnya menutup email. 

"...Apa itu tadi?" 

"Analisis pengotor yang dicampur ke dalam anggur. Dikatakan bahwa itu hanya minyak 
wijen. Baiklah, waktunya untuk melihat bagaimana mengakhiri ini..." 

Bagaimana mengakhiri ini...? 

"Kebenaran sudah keluar, bukan?" 

"Ehhh?" 

Alice mengangkat bahu. 

"Tolong jangan meributkan semuanya. Apa menurutmu itu prasyarat dari asisten detektif 
atau semacamnya?" 

"Tidak tapi." 

"Jalan menuju kebenaran selalu begitu sederhana, tetapi pekerjaan detektif terjadi setelah 
kebenaran terungkap." 

Alice melepas selimut yang menutupi bahunya, dan membuka lemari. Ini adalah pertama 
kalinya saya melihat ke dalam lemari, dan gaun warna-warni tergantung rapi di sana. Jadi 
dia punya begitu banyak pakaian...? 

Akhirnya, dia mengeluarkan satu set, dan meletakkannya di atas meja. Itu polos, hitam, 
tidak ada yang mewah di atasnya. 

Baju duka yang selalu kulihat. 

Alice kembali ke samping tempat tidur, dan mulai melepaskan piyamanya, mulai dari 
kancing paling atas. 

... T-tunggu sebentar. Aku buru-buru turun dari tempat tidur. 

"Suarakan sebelum kamu berganti pakaian!" 

"Hm? Kemana kamu pergi? Sulit untuk menarik ritsleting di bagian belakang gaun ini. 
Menunggumu." 

kataku, 
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Ngomong-ngomong, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi, jadi aku bersembunyi di 
dapur dan menunggu Alice selesai berganti pakaian. Setelah beberapa saat, saya 
mendengar dia menelepon orang lain. 

"Tomozou? Ini aku. Datanglah ke 'Hanamaru'...hm? Dengan pacarmu? Tidak apa-apa, 
sempurna. Ada apa dengan kesopanan... tidak, itu belum berakhir. Sedikit lagi." 

"...Ya, berkumpul di 'Hanamaru'. Tomozou tampaknya bebas pada pukul 9 atau lebih, jadi 
saat itu... ya, sudah berakhir. Saya mengerti." 

Dia meletakkan gagang telepon. 

"Narumi, tolong ritsleting di belakang." 

Alice memeriksa wajahnya dari sisi lain freever. Aku menghela napas, dan berdiri. 

Alice mengenakan pakaian berkabungnya. 

Dengan kata lain, kasus ini akan berakhir. 

* 

Saat itu jam 9 malam ketika Alice dan saya meninggalkan kantor. Kami menuruni tangga 
darurat, dan mendengar banyak suara dari "Ramen Hanamaru'. 

"Tidak pernah melihatmu keluar semua dalam beberapa saat, Tomozou-san." 

"Tidak, tidak, jangan menggodaku." 

"Tidak apa-apa, bujuk dia, itu bagus untuk bisnis di sini. Hei Tomozou, minumlah sebanyak 
yang kamu mau. Aku akan mengirimmu kembali ke rumah." 

"Jadi siapa yang lebih baik dalam memegang minuman keras? Kamu atau Yumi-san?" 

"Kalau hanya Shōchū, aku lebih baik dari Tomo-kun." 

"Berhenti berbohong. Aku lebih baik di sini. Bawa mereka semua ke sini." 

"Jadi kontes minum?" 

"Tunggu, aku tidak bisa minum banyak akhir-akhir ini. Maaf..." 

"Tidak apa-apa. Buka botol yang baru saja kukirim. Aku akan menyelesaikan semuanya." 

"Tomozou-san akan mati!" 
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Yumi-san...kamu memanggil kami "anak-anak yang sedang merencanakan sesuatu", tapi 
kamu yakin membuat mereka familiar, kurasa? Bir sangat kuat. Aku hendak mendekati 
pintu belakang dapur, tapi Alice menarik lengan bajuku. 

"Kami berangkat dari pintu belakang." 

"Eh? Apakah kamu tidak mencari Tomozou-san?" 

"Diam. Biarkan mereka minum semua yang mereka inginkan. Kami menuju Okabayashi 
Serba-serbi." 

Saya tidak tahu mengapa sama sekali. Lalu mengapa memanggil Tomozou-san? 

Kami melewati gedung-gedung, dan pergi ke tempat parkir di belakang. Begitu dia melihat 
sepedaku yang diparkir di sana, Alice terlihat sangat malu, 

"...Kita akan naik sepeda?" 

"Bukannya kita punya pilihan?" 

Bagaimana saya bisa mengangkut yang ini ke sini dengan mengenakan rok berbulu dan 
memegang boneka beruang? Bagaimana jika teman sekelas saya melihat saya? 

"Tidak bisakah kami meminta Hiro mengantarmu ke sana?" 

"Hiro satu-satunya yang jika dia pergi, Tomozou akan curiga." 

Alice duduk menyamping di rak belakang, memegangi pinggangku dengan tangan gemetar. 
Boneka beruang itu menekan punggungku dengan kuat. 

"... K-kau mendengarku? Pelan -- pelan. Sepelan mungkin, dan tidak ada belokan mendadak. 
Jika tanahnya tidak rata, peringatkan aku sebelumnya." 

Astaga , saya menggelengkan kepala, dan menendang penyangga sepeda. 

* 

Serba-serbi Okabayashi sudah terkubur dalam kegelapan. Sebaliknya, supermarket di 
sebelahnya menyala, membuat tempat ini jauh lebih gelap. Aku turun dari sepeda, dan 
lengan yang melingkari pinggangku tiba-tiba mengendur, membuatku buru-buru meraih 
Alice, yang hampir jatuh dari rak. 

"...Anda baik-baik saja?" 

"Uu ... ya." 

Bahkan melalui cadar hitam, aku bisa melihat wajah pucat Alice. Berhentilah memaksakan 
diri. 
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"Apakah kamu mengendarai alat transportasi biadab seperti itu ke sekolah setiap hari? Ini 
tidak bisa dipercaya." 

"Pertama kali Anda mengendarai sepeda?" 

"Sejujurnya aku berharap ini yang pertama dan terakhir kalinya." 

"Kita masih harus berkendara sekali lagi, bukan?" 

"Uuu..." 

Seperti biasa, Alice menekan boneka beruang itu di punggungku saat dia memegang ikat 
pinggangku dengan kuat. 

"Ayo cepat, aku kesulitan bernafas di tempat tanpa langit-langit." 

Kami pergi ke belakang Okabayashi Serba-serbi, dan menekan bel pintu. 

"Aku di sini ... oh?" 

Bibi datang ke pintu, dan bingung begitu dia melihat Alice di belakangku. Ini 
mengherankan. 

"...Tomozou pergi ke kapal ramen." 

"E-erm, kami di sini bukan untuk mencari Tomozou-san. Saya ingin memeriksa 
penyimpanan lagi. Adapun yang di belakangku, tolong jangan pedulikan. " 

Bibi tetap bingung, tapi dia membiarkan kami masuk ke dalam rumah. 

"Apakah kamu Yuko-chan? Saya mendengar dari Tomozou... Anda terlihat pucat. Apakah 
kamu baik-baik saja?" 

"Dia selalu seperti ini, jangan pedulikan." Aku berbicara untuk Alice. 

Kami memasuki koridor, dan Alice hampir roboh di lantai, jadi aku hanya menangkapnya 
dan menariknya. 

Pencahayaan di gudang lebih gelap dari biasanya, dan udara di dalamnya agak dingin. 

"Kemudian? Apa yang kita cari?" 

"Minyak wijen." 

Minyak wijen?" 

"Minyak wijen yang dicampur dengan anggur itu? Disini? Mungkin pelakunya 
mengambilnya?" 
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"Itu pasti ada di sini. Jangan tanya, lihat saja." 

Sepertinya Alice tidak bermaksud mengambil tindakan secara pribadi. Yah, dia berpakaian 
seperti itu, dan tidak bisa benar-benar melihat sekeliling seperti itu, tapi bagiku, aku tidak 
keberatan... 

Kebutuhan sehari-hari ditempatkan di bagian dalam rak. Saus, mirin, minyak salad, 
gandum, tepung kentang... semua ini ditumpuk di rak dalam kotak, dibongkar, dan 
akhirnya, saya menemukan kotak minyak wijen di depan saya. 

Saya membuka kotak kardus, dan segera menemukannya. Segel plastik pada sebotol 
minyak wijen robek. Saya mengeluarkannya, dan menemukan bahwa isinya telah 
berkurang. 

"...Yang ini?" 

Aku membawa botol itu ke Alice, dan dia mengangguk, terlihat senang. 

"Maka semuanya terpecahkan." 

"Apa yang terpecahkan? Mengapa saya tidak mendapatkan apa-apa? Anda tahu 
pelakunya?" 

"Tentu saja. Apakah kamu tidak mengerti? Pelakunya hanya bisa merusak anggur di tempat 
penyimpanan, karena benda itu harus ada di tempat penyimpanan." 

"Mengapa?" 

"Karena kamera." 

"Kamera? Bukankah Anda baru saja menulis kodenya? Tidak ada yang benar-benar 
mendekati gudang." 

"Pikirkan lagi. Saat Tomozou menyortir anggur, meninggalkan penyimpanan, dan sampai 
saat anggur ditemukan telah dirusak. Anda memang memeriksa rekamannya dengan saya, 
bukan? 

"Jadi saya katakan, tidak ada yang mendekati penyimpanan ..." 

"Apakah tidak ada seseorang?" 

Seseorang. 

Tapi dari semua rekaman yang aku telusuri, dari saat Tomozou-san meninggalkan gudang, 
hingga hari berikutnya--- 

Aku hampir berseru. 
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Benar. 

Ada seseorang. 

Jawabannya sangat mudah, saya menerima begitu saja. Jawaban itu adalah sesuatu yang 
tidak disadari oleh siapa pun. 

Tidak, tapi, mengapa? 

"Kemungkinan lain tidak cocok, dan sementara satu kemungkinan yang tersisa mungkin 
tampak sulit dipercaya---itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Tidakkah 
menurutmu begitu?" 

Kata-kata terakhir Alice tidak ditujukan padaku. Dia perlahan berbalik menuju pintu masuk 
penyimpanan. 

Berdiri di sana dengan wajah pucat adalah tante, yang kemudian terjatuh dan jatuh 
terlentang. 

 

"Tapi... kenapa kamu melakukan ini?" 

Aku mengeluarkan suara, dan itu mengguncang kesunyian yang terkumpul di gudang es ini. 

Bibi menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya menggigil. 

Bibilah yang menemukan bahwa anggur itu bercampur dengan kotoran pada hari Minggu. 
Dengan kata lain, orang ini menyebabkan keributan dengan dengan berani memasuki 
penyimpanan di depan kamera, menambahkan minyak wijen ke dalam anggur dengan 
begitu berani, dan menyatakan bahwa seseorang merusaknya. 

Tapi tidak ada yang mencurigainya. 

Selain Alice. 

Masalahnya adalah --- mengapa melakukan ini? 

"Kamu mungkin ingin menutup toko ini dengan cara yang tidak diketahui Tomozou, 
kurasa? Tidak ada alasan lain." 

Suara Alice lebih dingin dari udara di gudang. 

"Itu karena...aku..." 

Bibi tergagap, 
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"Itu karena anak laki-laki itu tidak mau menerima permintaanku, selalu menderita untuk 
toko ini...dia sudah cukup, kan? Mengapa dia tidak bisa membiarkan dirinya sedikit rileks? 
Yumi-chan sudah menunggunya selama ini, bukan?" 

"Itu dia...kamu ingin menutup tokonya sendiri, hanya karena alasan itu?" 

Suara isak tangis yang aneh terdengar dari mulut bibi. 

"Dia memberikan impiannya kuliah untuk toko ini. Lebih sulit berbisnis sekarang dengan 
supermarket di sebelah. Tidak perlu... bertahan di toko kecil yang robek ini. Dia seharusnya 
menikah dengan Yumi-chan---" 

"Itu seharusnya yang diputuskan oleh Tomozou-san, kan?" 

"Pertama." Suara Bibi bergetar, "Kupikir jika toko tidak bisa dibuka untuk saat ini, 
Tomozou perlahan akan berubah pikiran, jadi aku hanya... mengambil tindakan tanpa 
berpikir..." 

Tanpa berpikir? Dia benar-benar mengatakan dia mengambil tindakan tanpa berpikir? 

"Tapi bocah itu sangat keras kepala, selalu memikirkan toko ini. Yumi-chan itu sudah... 
jadi... jadi kupikir toko ini bukan..." 

Itu dia? Itulah alasannya? Anda lebih suka menutup toko ini Tomozou-san bekerja keras 
untuk menyelamatkan? 

Siluet gadis berkabung berdiri dengan sedih di depan bibi yang terisak-isak, tidak 
mengatakan apa-apa. Aku juga tidak tahu harus berkata apa. Apa yang saya lakukan? 

Pada saat ini, sesuatu di sudut mataku menarik perhatianku. 

Siluet hitam seukuran dua tangan yang digenggam bersama tergeletak di sisi kiri bawah 
rak bawah. Itu terbungkus plastik, dan jauh lebih besar dari terakhir kali saya melihatnya. 

Tomozou-san menemukannya, yang lainnya hilang. 

Aku memejamkan mata, dan mulai berpikir. 

Alice pasti menghadapi masalah seperti itu berkali-kali sebelum ini, kurasa? Apakah saya 
harus menerobos kata-kata tulus yang tersembunyi dari orang-orang tertentu dengan 
arogansi seorang detektif? Apakah ini benar-benar hal yang benar untuk dilakukan? 

Atau tidak perlu? 

Saya tidak tahu. Saya mungkin berpikir itu bohong. Tapi aku benar-benar tidak bisa 
memikirkan apapun, atau mungkin tidak ada jawaban tidak peduli seberapa banyak aku 
memikirkannya. Itulah rasa sakit yang harus ditanggung oleh pembicara orang mati. 
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"Narumi?" 

Alice sepertinya menyadari sesuatu saat dia menoleh ke arahku, tapi aku menggelengkan 
kepalaku ke arahnya, berlutut dan membuka bungkus plastiknya. Seekor binatang porselen 
berwarna-warni muncul di hadapanku --- tidak, ada yang lain. Sepasang Shisa. 

Saya dengan hati-hati membawa kedua Shisa, dan mereka jauh lebih berat dari yang saya 
kira. Mungkin karena mereka membawa pemikiran beberapa orang? 

Saya menempatkan Shisa di depan bibi, dan mereka mengeluarkan suara berisik. Dia 
mengangkat kepalanya setelah mendengarnya, matanya sudah merah dan bengkak karena 
menangis. 

"Bibi, kamu ingat ini?" 

Suaraku menjadi lebih lembut." 

"...Ini adalah..." 

Bibi menurunkan tangannya yang menutupi wajahnya, dan menatap para Shisa. 

"Suamiku... tapi kenapa ada dua?" 

"Ini yang dibeli paman... dan ditinggalkan sebagai memorabilia, kan?" 

Aku membelai kepala kiri Shisa. 

"Kurasa yang ini adalah yang dibeli Tomozou-san pada hari Sabtu" 

Shisa di sebelah kanan tampak jauh lebih ramah. 

"Sebenarnya, paman ingin membeli sepasang yang serasi, tapi konon dia hanya bisa 
mendapatkannya karena kekurangan. Itu sebabnya Tomozou-san mencari yang lain, dan 
menemukannya pada hari Sabtu." 

"Ah...?" 

"Ini bukan hanya hiasan. Ini botol anggur. Ini berisi anggur yang diseduh di Okinawa." 

Mata Bibi membelalak, dan Alice sedikit terkesiap. 

"Lihat, ini topinya. Anggur ini diseduh oleh sebuah perusahaan di Okinawa bernama 
Nakijin, dan keduanya... dikatakan sebagai suami dan istri." 

Tangan Bibi mendarat lemah di pahanya. Pada titik ini, mataku tidak tertuju pada bibi, 
tetapi pada sepasang Shisa di depan mataku, dan aku praktis berbicara dengan mereka. 
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"Saya mendengar bahwa ayah Tomozou-san pernah berkata," Siapa pun memiliki sebotol 
anggur yang sangat cocok untuknya. Tidak peduli pelanggannya, saya berharap untuk 
menjual botol miliknya ". 

Itu menjadi satu-satunya keinginan yang tidak bisa dia selesaikan. Tapi---Tomozou-san ada 
di sini." 

"Ayahnya meninggal tanpa menemukan shisa betina, jadi Tomozou-san terus mencari. 
Untuk mencari sebotol anggur pribadi itu sebelum 13 Mei --- begitu dia memberi tahu saya. 

Hari Minggu kedua bulan Mei, untuk mempersembahkan sebotol anggur ini kepada ibunya, 
sebagai pengganti Bunga Anyelir merah. 

"Jadi ini sebenarnya botol anggur milikmu, bibi." 

"Milik... milikku..." 

Saya memikirkan hal lain yang harus saya lakukan, dan menarik napas dalam-dalam dari 
udara dingin. 

"Juga, ada botol lain." 

Saya mengeluarkan Shisa lain jauh di dalam rak. Tepat di depan bibi ada tiga Shisa yang 
sedang beristirahat di lantai gudang yang sedingin es. Aku menatap yang terakhir, 
mengambil keputusan, dan berkata-, 

"Ini mungkin untuk Yumi-san. Kudengar mereka pergi bersama untuk membelinya." 

"Eh?" 

Bibi mengangkat wajahnya ke arahku, 

"Ketiga Shisa ini mewakili keluarga, kan? Apa yang ditinggalkan paman melambangkan 
Tomozou-san." 

Aku diam-diam menunggu makna di balik kata-kata ini meresap ke dalam hati bibi. 

"Jadi itu artinya, bocah itu, dan Yumi-chan akan..." 

Aku mengangguk pada bibi, hatiku sakit. Itu tidak lagi berbicara untuk orang mati. 

"SAYA-" 

Saya mulai, hanya untuk menelan kata-kata saya. Bisakah seorang detektif mengungkapkan 
pandangannya sendiri? Namun, Alice terus menatapku, seolah mengangguk. Jadi saya 
melanjutkan. 
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"Saya tidak bisa minum. Saya pernah mencoba sekali, tetapi saya tidak tahu bagaimana 
menikmati rasanya. Saya tidak tahu apakah paman 'botol milik satu orang' itu benar-benar 
ada. Tetapi..." 

Tapi saya harap itu benar-benar terjadi. 

Untuk itu mewakili Tomozou-san melanjutkan keinginan ayahnya. 

"Saya pikir toko ini luar biasa, untuk mencari satu botol anggur di seluruh dunia. Saya tidak 
ingin menutup sebelum saya bisa menikmatinya, jadi..." 

Kupandangi wajah tante yang entah kenapa terlihat kabur. Apakah dia masih menangis? 

"Jadi, bibi, jika kamu setuju, tolong pura-pura tidak memperhatikan Shisa ini dan 
kembalikan. Tunggu sampai minggu depan, dan saat kamu menerimanya dari tangan 
Tomozou-san, saat kamu menunjukkan ekspresi terkejut itu lagi---" 

Terus jalankan toko bersamanya. 

Bibi perlahan-lahan mengulurkan tangan ke arah Shisa, membelai permukaan porselen 
yang halus. Dia membawanya ke depan matanya, menggumamkan beberapa kata sambil 
terus mengangguk ke arahku. Tetesan air mata terus jatuh pada Shisas yang serasi. 

 

Ketika saya meninggalkan rumah Tomozou-san, sepertinya supermarket tetangga tutup 
saat daun jendela perlahan turun. Pencahayaan yang menyinari tempat parkir memendek 
saat daun jendela jatuh, akhirnya menghilang, meninggalkan hawa dingin yang tidak 
pantas di awal musim panas. Untuk sesaat, aku tidak bisa bergerak saat berada di gudang. 
Jika bukan karena Alice mengulurkan tangannya untuk menepuk pundakku, aku mungkin 
tidak akan bisa berdiri. 

Jadi kami meninggalkan bibi. Aku ingin tahu apakah kata-kataku sampai padanya? 

"Tentu saja." Alice terkekeh, "Kamu benar-benar tidak cocok menjadi detektif." 

"...Eh?" 

"Dan karena itu, aku..." 

Sangat jarang melihat Alice gagap, dan dia menggelengkan kepalanya, membuat dirinya 
semakin tidak jelas. 

"Nah, menurutmu apa yang harus kita lakukan?" 

"Apa maksudmu kita harus melakukannya?" 
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"Kasus sudah ditutup, dan pekerjaan detektif NEET selesai untuk saat ini. Ada hal lain yang 
harus kita lakukan, sebagai detektif biasa." 

Itu untuk memberi tahu kliennya, Tomozou-san, bahwa kasusnya sudah selesai. 

"Saya pembicara orang mati. Begitu saya memiliki perasaan yang rumit terhadap yang 
hidup... saya tidak tahu harus berbuat apa. 

Alice yang berada di belakang boneka itu tampak begitu kecil dan tak berdaya. Suaranya 
tepat di sebelahku, namun sepertinya dia begitu jauh dariku. 

Jadi saya menghela nafas, dan menjawab, 

"Kurasa aku hanya perlu melaporkan setengah dari kebenaran." 

Saya tidak bisa berbohong, tetapi saya tidak bisa menyatakan semua kebenaran. Jadi... 

"Aku akan melapor padanya, oke? Saya hanya akan mengatakan bahwa kami menemukan 
siapa pelakunya, dan pelakunya tidak akan melakukannya lagi. Kami tidak bisa 
mengungkapkan namanya." 

Tapi Tomozou-san mungkin mengetahui siapa pelakunya jika dia mendengarnya. 

"Kurasa... yah, aku akan memberi tahu Tomozou sebagai gantinya. Reputasi seorang 
detektif akan hancur jika pekerjaan sepenting itu diserahkan kepada asistennya, dan lebih 
jauh lagi," dengan bunyi gedebuk, Alice menepuk punggungku, "Kau benar-benar tidak bisa 
berbohong." 

Bukankah kamu sama? Aku ingin membalas, tapi terserahlah. Bahkan jika Alice tidak 
berbohong, dia dapat mengabaikan pertanyaan apapun dengan sikap sombongnya; itu 
adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dipelajari oleh asisten yang tidak berguna ini. 

"Tapi... aku baru saja mengatakan kebohongan besar." 

"Ya saya tahu." 

Alice menunjukkan senyum ramah, dan aku menghela nafas lega, hampir menangis, 

"Kebetulan ada satu perempuan dan dua Shisa laki-laki. Terlalu berlebihan untuk 
mengatakan bahwa yang terakhir dimaksudkan untuk Wakui Yumi." 

"Kamu menyadari...?" 

Tomozou-san terus mencari Shisa betina untuk ibunya; tidak ada keraguan tentang itu. 
Tentang Yumi-san dan yang lainnya nanti, itu semua omong kosong di pihakku. 
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"Shisa laki-laki lainnya kebetulan adalah figuran, bukan? Sangat sedikit yang akan membeli 
yang perempuan, jadi dengan membeli sepasang yang mewakili suami dan istri, secara 
alami akan ada tambahan laki-laki. Itu saja, kan?" 

Saya tahu itu dengan sangat baik. 

Tapi kata-kataku memutarbalikkan kebenaran. Itu menjadi kebohongan yang dibuat untuk 
menyentuh hati bibi. 

Dan meski begitu, Alice menunjukkan pengertian, keramahan, senyum ramah, 

"Tapi, Narumi. Itu bukan kebohongan. Itu adalah 'cerita'." 

Cerita? 

"Ya, itu adalah pahatan kebahagiaan dan keputusasaan dari kenyataan. Suatu hari, itu akan 
mengambil bentuk sebagai sesuatu. Sebelumnya, itu tidak bisa dianggap bohong, hanya 
kata-kata yang Anda ucapkan. Kamu tinggal menunggu pernikahan Tomozou dan Wakui 
Yumi. Tidak perlu merasa bersalah." 

Seperti biasa, aku tidak mengerti apa yang dikatakan Alice...tidak, tapi... 

"Keduanya tidak bisa menikah, kan?" 

Dan... bukankah Alice bekerja sangat keras untuk mencegah pernikahan mereka? 

"Tidak membiarkan Tomozou menikah? Mengapa saya repot-repot dengan hal bodoh 
seperti itu? 

Alice melebarkan matanya karena terkejut. Eh? 

"Intinya Wakui Yumi hamil tiga bulan lho? Bahkan jika kita membiarkan mereka, mereka 
akan menikah." 

"Ehhhh?" B-bagaimana kau tahu itu!? 

"Bukankah kamu mencurigai Wakui Yumi sebelumnya? Saya memang mempertimbangkan 
kemungkinan itu sebelumnya, tapi itu jauh sebelum Anda melakukannya. Jadi saya 
mengirim Hiro untuk menyelidiki, dan menemukan bahwa dia telah mengunjungi dokter 
kandungan secara teratur." 

Jadi situasi di antara mereka menjadi begitu serius dan mendesak? Tidak tapi... 

"...Apakah itu tidak apa apa? Apa kau tidak merasakan apapun tentang ini, Alice?" 

"Apa?" 

"Tidak, tidak ada apa-apa." 
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Yang saya tahu adalah bahwa saya sangat keliru tentang sesuatu. Tapi, tidak, ada apa 
dengan sikap Alice terhadap Tomozou-san? Pikiranku benar-benar bingung, namun Alice 
terus menyenggol punggungku, mendorongku untuk menuju sepeda yang diparkir dengan 
sedih di bayang-bayang pinggir jalan. 

"Benar, ayo pergi. Jika kita tidak terburu-buru, para pemabuk itu mungkin menjadi gila dan 
membuat seorang wanita hamil mabuk." 

"Ahh... ya." 

Alice dengan hati-hati duduk di rak, melingkarkan tangannya di pinggangku saat dia 
membuat permintaan yang tidak masuk akal ini, "Dengar, jangan goyang, dan cepatlah." 
Tiba-tiba, saya memiliki pikiran nakal di benak saya. Mungkin kita bisa mengambil jalan 
yang lebih panjang... 

Dua orang yang berkendara bersama tidak terasa buruk. 

* 

Okabayashi Serba-serbi membuka toko lagi keesokan harinya. Sepulang sekolah, saya 
mengambil seikat bunga perayaan dan pergi ke toko anggur. Itu adalah Tulip yang ditanam 
oleh klub berkebun. 

Saya membuka pintu toko, dan segera mendengar geraman Tomozou-san, cukup 
mengejutkan saya untuk tersentak kembali. 

"Sudah berapa kali aku menolakmu? Apa yang harus saya lakukan dengan bisnis 
perusahaan Anda?" 

"Tidak, erm, jadi saya katakan, kami tidak akan mengganggu Anda di atas tanah. Tentang 
membuka cabang di toko kami, tolong dengarkan." 

"Mustahil. Apakah kita terlihat memiliki cukup staf?" 

Di depan konter, yang berlutut di depan meja bundar tempat Tomozou-san berada adalah 
Hotta Kiyoshia-shi itu. Kenapa dia ada di sini lagi? Apakah dia tidak belajar pelajarannya? 
Ngomong-ngomong, meski orang ini tidak ada hubungannya dengan kasus ini, dia terlalu 
menyebalkan, bukan? 

"Ah-ah-ah, kamu sepertinya punya tamu. Saya akan mengambil cuti untuk hari ini. Lain 
kali, aku akan kembali jika ada kesempatan..." 

"Sudah kubilang jangan kembali. Hei, buang hadiah pintunya. Singkirkan." 

Tomozou-san mengeluarkan tas yang panjang dan sempit. 

"Yah, kupikir kamu akan senang dengan itu, Okabayashi-sama. Itu Moriizou." 
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"Hm?" 

Ekspresi Tomozou-san berubah. Morrizou terkenal, perdana menteri, Shouchuu. 

"Jangan berpikir kamu bisa menyuapku dengan anggur." 

"Tidak, tidak, tidak, saya pasti tidak memiliki niat seperti itu. Pandangan ke depan saya 
tidak sebanding dengan Anda Okabayashi-sama. Aku akan mengambil kembali hadiah yang 
mengerikan ini." 

"Tidak, tunggu, karena kamu membawanya ke sini, aku akan menerimanya dengan baik, 
tapi jangan kembali." Jadi kau menerima? 

Jadi Hotta Kiyoshi-shi keluar dari toko dalam apa yang bisa digambarkan sebagai kelompok 
yang sangat artistik. 

"Ahh, kenapa kamu selalu melihat sesuatu yang memalukan dariku..." 

Toozou-san menyelipkan tasnya ke bawah meja sambil mengatakan ini, 

"Kamu mengatakan itu, tapi bukankah kamu melawan orang-orang supermarket?" 

"Yah, sepertinya mereka tidak menginginkan tanah kita sekarang. Mereka menginginkan 
toko kami." 

"Toko?" 

"Tidak terlalu." Tomozou-san memalingkan muka dengan canggung, "Dia bilang dia ingin 
kita membuka stan di dalam supermarket." 

"Saya mengerti..." 

"Sepertinya penjualan alkohol mereka tidak terlalu bagus, dan mereka membutuhkan rute 
pengadaan toko kami dan pengetahuan profesional. Paman itu benar-benar sulit. Saya 
benar-benar bersyukur bahwa saya tidak memilih menjadi pegawai kantoran sejak awal..." 

Pada titik ini, saya akhirnya menyadari. Alice menyebutkan ini, bahwa 'Ricomart' membuka 
toko, mengarah ke Okabayashi Serba-serbi. Jadi itu yang dia maksud? Perusahaan Makanan 
Wakui sudah lama sekali dengan Okabayashi Sundries, jadi mereka telah melihat nilai yang 
sebenarnya. Sepertinya semuanya menjadi rumit. Itu lambat dari saya, tetapi saya 
menyerahkan bunga. 

"Oh, apa itu?" 

"Yah, ini untuk merayakan pembukaan kembali." 

"Terima kasih. Ibu pergi mengantarkan, dan tidak bisa menyajikan teh untukmu. Maaf." 
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Apa yang terjadi pada Tomozou-san dan bibi? Apakah dia menemukan kebenaran? Pada 
akhirnya, saya tidak tahu. Adapun apakah ada pelanggan di Okabayashi's, itu tidak perlu 
saya khawatirkan. Adapun bagaimana Tomozou-san, pekerja keras, dan Yumi-san akan 
menghadapi kehamilan, saya tidak tahu. 

Namun demikian, saya kembali ke toko ini. Itu karena aku penasaran dengan reaksi dari 
Alice. Bagaimana saya harus bertanya? 

"Terima kasih untuk kalian." 

Tomozou-san hanya mengatakan ini, dan tertawa terbahak-bahak. Saya kira dia 
menemukan siapa pelakunya, jadi naluri saya memberi tahu saya. Hanya pada titik-titik 
yang tidak berguna itulah instingku tidak pernah salah. 

"Kamu juga mengalami kesulitan, menjadi asisten Yuuko. Meskipun Tetsu dan Hiro sudah 
lama mengenal Yuuko, mereka tidak pernah mendekatinya sebanyak Anda. Kurasa itu yang 
pertama baginya, memiliki seseorang sepertimu tetap di sisinya." 

Begitu ya---jadi begitu? 

"Tomozou-san." 

"Hm?" 

"Mengapa kamu memanggil Alice, Yuuko?" 

"Dia akan marah jika aku memanggilnya dengan nama keluarganya. Dia mungkin 
membenci keluarganya sendiri." 

Begitu...tidak, bukan ini yang kumaksud! 

"Tidak, erm, maksudku adalah, kenapa nama aslinya?" 

"Eh? Ah, kau menanyakan ini? Sebelum memulai agensi, dia datang ke toko kami untuk 
membeli barang, dan meninggalkannya di tabnya. Itu sebabnya aku tahu namanya." 

"Alice? Membeli barang di sini? Tapi dia tidak minum alkohol, kan?" 

Tomozou-san segera melebarkan matanya, lalu terkekeh sambil menunjuk ke belakang 
punggungku. Saya berbalik, melihat kulkas kaca menempati sudut toko, dan mengerti 
segalanya. 

Di balik pintu kaca terdapat gulungan kaleng Dr. Pepper berukuran 350 ml yang tertata 
rapi. Ada Dr. Pepper merah tua yang umum, Dr. Pepper rendah kalori dengan garis merah 
dan kata-kata putih, beri ungu dan krim Dr. Pepper, decal coklat Dr. Pepper, dan vanilla ceri 
bergaris merah Dr. Pepper. 
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"Eh..." Tenggorokanku mengeluarkan suara aneh, "Begitu banyak tipe...?" 

"Biasanya tidak mungkin mendapatkannya di Jepang. Harus mengimpor mereka. Kami 
mungkin satu-satunya toko yang menyediakan semua jenis Dr. Pepper." 

Itulah alasannya? Itu sebabnya Alice akan berkata "Aku bersedia melakukan apa saja untuk 
toko ini", itu saja? 

Wajahku yang terpantul di panel kaca kulkas baru saja tersenyum tidak wajar. Bagaimana 
lagi saya bisa bereaksi selain tertawa? 

Saat ini, ponsel di saku dada saya bergetar, dan nada dering 'Colorado Bulldog' bergema. 

"Narumi, kamu akan meninggalkan sekolah sekarang, kan? Okabayashi baru buka kembali 
hari ini, jadi sebelum datang ke kantor." 

"Ahh, ya. Saya di tempat Tomozou-san." 

Aku memotong Alice, yang berbicara lebih cepat dan lebih cepat, tidak bisa 
menyembunyikan kegembiraannya. Jika saya santai, saya mungkin akan tertawa terbahak-
bahak. 

"Betulkah? Besar! Saya ingin-" 

"Berapa kaleng masing-masing? Anda ingin semua jenisnya, bukan? 

"Ada apa denganmu? Apakah Anda terinfeksi penyakit yang membuat Anda lebih pintar? 

Diam. Bukan urusanmu. 

"Jadi, satu kotak untuk setiap rasa." 

"Apa!?" 

"Jangan lupa tanda terimanya." 

Dia menutup telepon. 

Tomozou-san dengan cepat mengeluarkan kasing dari penyimpanan. 

"Uang... mungkin tidak. Saya bisa memberi Anda tanda terima. 

"Pkay... tolong tinggalkan ini di tab." 

Saya berencana untuk membelikannya minuman, tetapi saya kehilangan mood. 

"Kamu tidak bisa membawa semua koper ini bersamamu, kan? Mungkin saat ibuku 
kembali, dia akan mengantarkannya untukmu?" 
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"Tidak, tidak apa-apa. Saya bisa memindahkan semuanya." 

Tomozou-san melebarkan matanya karena terkejut. Pada titik ini, saya hanya ingin 
menghukum diri sendiri. 

Saya memasukkan sekotak minuman ke dalam ransel saya, dan yang lainnya hampir tidak 
terikat di rak. Saya kira berat minuman ini mungkin 3 kali berat Alice. 

Tapi seseorang sedang menunggu mereka. Ini bukan firasat buruk. Mari kita ingat pikiran ini. 

Jadi saya meyakinkan diri sendiri saat saya menendang dudukan sepeda, dan mengayuh 
dengan keras. 
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Volume 5 Chapter 3 

Here Comes The Idiots of Justice 
Kalau mendengar istilah Yakuza, kira-kira orang akan mengaitkannya dengan apa? Laki-
laki dengan pompadour, kepala botak, atau potongan rambut punggung yang apik, mata 
yang tampak garang, kacamata hitam berwarna terang, selalu mengenakan kemeja aloha, 
setelan berwarna aneh, atau kaus berlogo sepanjang empat musim, dan setiap kali bahu 
terbentur, angkat alis mereka dgn mencemoohkan. Nah, begitulah tampaknya, saya kira. 

Tapi ini hanyalah interpretasi bias seperti yang digambarkan oleh TV dan film. 

Sementara saya hanya belajar di sekolah menengah biasa di prefektur, dan akan beralih 
menjadi siswa kelas dua biasa---saya tidak tahu apakah saya beruntung atau tidak, tetapi 
banyak orang yang saya kenal berasal dari yakuza. Saya kira sangat disayangkan bahwa 
saya tidak dapat memastikan bahwa saya mengenal mereka... sangat disayangkan. Saya 
sering ditebus oleh mereka, dan sering membantu mereka, jadi saya benar-benar mengerti 
sedikit tentang yakuza yang tidak diketahui orang biasa. 

...Aku selalu ingin menulis prolog seperti itu, tapi kata-kata seperti itu bukan untuk 
memberikan hal sepele bahwa 'yakuza yang asli tidak akan berpakaian begitu aneh untuk 
menarik perhatian'. Yakuza yang saya kenal mungkin jauh berbeda dari norma negara. 

Apa yang saya ketahui tentang yakuza, sejujurnya, 

Mereka hanya sekelompok idiot. 

 

Mengapa saya mengenal begitu banyak orang tidak berguna pada usia enam belas tahun? 
Itu semua karena saya mulai bekerja paruh waktu pada Musim Dingin itu. 

Ini naik sepeda tidak lebih dari sepuluh menit dari rumah saya ke tempat kerja saya. Itu di 
sudut blok perumahan, tidak terlalu jauh dari stasiun, dan saya bisa melihat sekelompok 
bangunan perbelanjaan berdiri di tengah langit di atas kota; di sebelah gang buntu dengan 
ventilasi yang buruk ada sebuah bangunan lima lantai. Di lantai pertama, ada toko ramen 
dengan noren merah yang terlihat mewah, toko yang sangat kukenal, bernama 'Hanamaru'. 
Tempat kerja saya ada di gedung itu, di lantai tiga. Ada dua hari liburan musim panas, 
tetapi majikan saya tidak mengizinkan saya lolos, jadi saya harus bergegas ke sini pada hari 
yang panas dan terik. 

Saya memarkir sepeda kesayangan saya di pintu masuk toko, dan menyelinap di antara 
gedung-gedung. Aroma sup ayam melayang dari dapur, dan memenuhi sudut redup tangga 
darurat, membentuk apa yang mungkin merupakan penyulingan dari panas terik yang tak 
henti-hentinya di bulan Agustus akhir. Gelombang panas di aspal tak tertahankan, dan aku 
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benar-benar ingin pulang setelah melihat itu, tapi konsekuensinya akan sangat mengerikan 
jika aku melakukannya. Aku dengan enggan menyeka keringatku saat aku mendekati 
tangga. Saat ini, pintu belakang kedai ramen terbuka. 

"Oh Narumi, kamu di sini? Kemari." 

Menjulurkan kepalanya keluar dari pintunya adalah kakak perempuan yang mengenakan 
tank top, celemek di pinggangnya, rambut diikat ekor kuda, dengan penampilan yang 
tampak sehat, dan bahu terbuka. Dia pemilik 'Ramen Hanamaru', dan semua orang 
memanggilnya 'Min-san'. 

"Oh, bawa ini ke Alice." 

"...Tunggu, apakah ini alasan kenapa aku dipanggil?" 

"Mungkin." 

Aku mendidih, bahuku gemetar, tapi aku menerima nampan dari Min-san. Alice tinggal di 
lantai tiga gedung ini, dan Min-san bisa saja memberikannya padanya. Alice ini adalah 
majikanku, NEET bonafide, dan akan memanggilku untuk berbagai masalah sepele. Pilihan 
makanan dan nafsu makannya yang kurang juga di luar dugaan, jadi dia akan memesan 
makanan yang tidak pantas, seperti ramen tanpa mie, atau mangkuk Cina tanpa nasi. Apa 
yang dia pesan? Jadi saya bertanya-tanya ketika saya melihat mangkuk di atas nampan -- 
dan tidak menemukan apa pun. Saya harus mendekatkan wajah saya ke mangkuk, dan 
melihat dengan saksama. 

...Tidak, tegasnya, itu bukan apa-apa. 

Dengan tatapan acuh tak acuh, Min-san berkata, 

"Dia memesan ramen mentega asin tanpa ramen, mentega, char siew, daun bawang, 
rumput laut, dan sup." 

"Itu tinggal daun bawang!" 

"Ada juga garam, tahu?" 

"Ini bukan masalahnya!." 

Saya hampir membalik mangkuk ke lantai beton. Daun bawang adalah makanan, dan 
makanan tidak boleh disia-siakan. Tetapi... 

"Aku telah menahan berbagai hal aneh yang dipesan Alice, tapi ini konyol! Ramen mentega 
asin tanpa ramen, mentega, char siew, daun bawang, rumput laut, dan sup. Apa-apaan itu? 
Itu pada dasarnya tidak-pria tampan miskin tak dikenal dari jalanan yang istrinya bukan 
Shizuka Kudo dan memanggilnya Takuya Kimura! Itu bukan Takuya Kimura, itu hanya 
orang biasa yang lewat!" 
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Min-san yang biasanya tenang dan tegas juga terkesima, mulutnya ternganga saat dia 
menatapku. 

"...Ehh, kenapa kamu begitu marah? Kepanasan? Lapar?" 

"Tidak semuanya!" 

"Jangan marah sekarang. Kamu bisa bernyanyi, memiliki wajah yang bagus, dan jika kamu 
memakai kacamata hitam dan tidak mengatakan apa-apa, kamu akan mirip dengan Gackt." 

"Gackt juga bicara!" Tolong jangan hibur saya dengan cara yang aneh ini. 

"Oke oke, cukup mengoceh dan angkat ini." 

Saya dipukuli. 

"Aku juga ingin dia makan sesuatu yang bergizi, tapi sepertinya dia terkena sengatan panas 
baru-baru ini, dan kurang nafsu makan." 

"Dia terkena sengatan panas...?" 

Memang benar panas sekali, bernapas adalah gangguan. 

"Jika kita tidak bisa membuatnya makan makanan padat, perutnya mungkin menyusut dan 
hilang. Lebih baik dia makan daun bawang daripada tidak sama sekali sekarang, kan?" 

Min-san menepuk pundakku, kembali ke dapur, dan menutup pintu. Saya hanya bisa 
menaiki tangga darurat dengan enggan. 

 

Ada piring perak yang tergantung di pintu kamar ke-8, lantai tiga. Tertulis di piring itu 
kata-kata 'Agen Detektif NEET'. Ruangan ini adalah tempat kerja majikan saya, dan tempat 
tinggalnya. 

"Alice, aku akan masuk." 

Baru-baru ini, saya terbiasa masuk tanpa menekan bel pintu, dan begitu saya masuk, ada 
koridor panjang dan sempit, dengan dapur di sebelah kanan. Hembusan angin dingin yang 
kuat bertiup masuk, segera membekukan keringat di tubuhku. 

"Panas banget sampai meleleh...uuu..." 

Suara lemah seorang gadis datang. Rak yang menutupi tiga dinding mencapai langit-langit, 
dan berbagai peralatan, termasuk komputer, monitor, dan perangkat lain berjejer di 
atasnya, kabel yang berantakan semuanya tergulung. Ada juga tempat tidur di kamar tidur 
ini yang penuh dengan komputer dan kabel, dan tempat tidur ini menempati hampir 
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seluruh ruang lantai. Sejumlah besar boneka berserakan di seprai, dan seorang gadis 
mungil terkubur di bawahnya. Rambut hitamnya sepanjang tinggi badannya, dan lengan 
ramping yang terlihat di bawah lengan piyama biru mudanya tergeletak lemah di tempat 
tidur, bersama dengan kaki ramping di bawah stoking putih. 

"Mengapa musim berubah begitu teratur? Karena Hades selalu mengirimkan pengantinnya 
kembali ke mertuanya dengan patuh." 

Alice mengangkat kepalanya, meraih sprei saat dia mengucapkan kalimat konyol ini. 

"Bagaimana kalau kamu bermigrasi ke Kutub Selatan?" 

"Aku tidak mau! Aku tidak akan meninggalkan ruangan ini sama sekali. Bawa Kutub Selatan 
kepadaku!" 

Cewek piyama ini membenci panas, dan itulah sebabnya dia tetap berada di ruangan ber-
AC ini sepanjang tahun, berselancar di internet. 

Seperti yang tertera di papan nama, dia menyatakan dirinya sebagai 'detektif', dan saya 
menjadi asisten detektif ini. Adapun bagaimana NEET ini berfungsi sebagai detektif, saya 
akan menjelaskan lebih lanjut nanti. 

"Hebat...bukannya Kutub Selatan tidak bisa dibawa ke sini..." 

"Apa katamu?" Alice tiba-tiba tersentak, matanya berbinar dengan antisipasi. "Apakah 
kamu yakin itu cukup besar untuk memasuki kamarku?" 

"Ya, tentu saja. Ini sedikit berbeda dari boneka yang kamu suka...lebih seperti boneka cinta. 
Nomor 1, nomor 2." 

Begitu saya sebutkan itu, saya benar-benar merasakan penyesalan. Sejak kapan aku 
menjadi tipe orang yang membuat lelucon kotor? Alice tidak tahu apa yang saya bicarakan, 
dan dia memiringkan kepalanya dengan bingung. Kemudian, dia mengetuk keyboard 
secara diagonal di belakangnya, dan mulai mencari di internet. 

Dengan wajah bit, dia berbalik-- 

"Narumi...kamu cad tak tahu malu!" 

Mengikuti itu adalah sekelompok besar kaleng yang terbang ke arahku, 

"Maaf, maaf! Saya bercanda!" 

Saya harus menanggung beban api yang terkonsentrasi, sehingga saya dapat terus 
dipekerjakan. 
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"Kurasa dua miligram benda yang kamu bawa sejak lahir itu jatuh di popokmu? Bagaimana 
kalau kamu mengambilnya sekarang!" 

"Maaf! Serius..." 

Aku ingin menggoda Alice, tapi dia benar-benar gelisah, bahunya naik-turun saat dia 
terengah-engah. Setelah itu, dia mendarat di seprai dengan penuh semangat. 

"Serius, apa yang membawamu ke sini? Jika kamu di sini hanya untuk mengolok-olokku 
yang terlalu seksi, aku akan menghentikan pekerjaanmu sekarang! Enyahlah!" 

"Kamu bertanya padaku untuk apa aku di sini? Bukankah kamu yang memanggilku ke sini, 
Alice?" 

"Aku memanggil asisten detektif yang bertanggung jawab! Bukan anak SMA yang suka 
membuat lelucon jorok!" 

"Dan itu sebabnya aku minta maaf...membawa makananmu juga." 

Sangat disayangkan, tapi tugas utama asisten detektif ini adalah menjaga pola makan Alice. 
Juga, ada juga binatu dan pekerjaan rumah tangga. Dia pada dasarnya adalah Dr. Watson 
tanpa lisensi dokter, pengetahuan, kedudukan sosial, dan pengalaman hidup. Tunggu, itu 
bukan Watson, itu hanya aku! Aku berkata pada diriku sendiri sambil meletakkan mangkuk 
di atas meja. Alice, dengan lingkaran hitam di sekitar matanya, memelototiku. 

"Karena tindakan kasarmu. Aku tidak punya energi untuk makan lagi!" 

"...Begitu. Bagaimana kalau aku memberimu makan? Sini, buka lebar-lebar. Ahh--" 

"Cukup dengan kebodohan seperti itu!" 

Alice sangat marah, rambut panjangnya bergetar saat dia merebut sendok itu dariku. 

Dia mengunyah daun bawang berlapis garam, dan terdengar suara kesepian bergema di 
ruangan itu. Apakah... benar-benar enak untuk dimakan? 

"Narumi, panggilkan aku Dr. Pepper." 

Saya disuruh mengeluarkan kaleng merah tua dari kulkas. Dia tidak nafsu makan, tapi dia 
masih bisa menelan minuman karbonat yang menjijikkan ini. Kebutuhan dietnya 
tampaknya benar-benar didasarkan pada Dr. Pepper sendiri. 

"Fiuh--" 

Begitu dia membersihkan isi mangkuk dan kalengnya, Alice menghela nafas panjang, dan 
tenggelam ke dalam tumpukan boneka lagi. 
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"Tubuh ini benar-benar menggangguku dari waktu ke waktu..." 

Dia membenamkan dagunya di selimut, bergumam, 

"Saya benar-benar berharap bisa menjadi sinyal listrik yang berenang di lautan Net. Tidak 
perlu tubuh fisik yang begitu lemah dan rewel ini. 

"...Tapi jika itu terjadi, aku tidak akan bisa bertemu denganmu, Alice." 

Alice melebarkan matanya, bibirnya tetap cemberut saat dia menatapku. 

"Tidak...maksudku adalah...bahkan NEET sepertimu yang tidak keluar rumah...benar-benar 
tinggal di sini, dan aku bisa bertemu denganmu. Ini bukan hal yang buruk sekarang." . 
Jangan mengatakan sesuatu yang kesepian." 

"A-ada apa denganmu? Kamu terdengar sangat frustasi saat aku meneleponmu." 

"Hm, yah, itu karena terlalu panas di luar sana, dan aku tidak ingin keluar." 

Nyatanya, saya tidak akan mengatakan bahwa saya benci merawat detektif kecil ini yang 
tidak memiliki keterampilan bertahan hidup. 

"Tidak ada alasan bagiku untuk membencimu, kan? Lagipula aku adalah asistenmu." 

Aku tidak bermaksud apa-apa lagi saat aku mengatakan ini, tapi mata Alice memerah saat 
dia mundur ke bukit boneka, hanya menunjukkan kepalanya. 

"... K-kamu mengatakan itu lagi?" 

"Eh? Maaf, apa aku mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak aku katakan?" 

"Bahkan jika itu bukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu katakan, ada yang salah 
dengan itu! Bagaimana kamu tidak mengerti ini!?" 

Alice sangat gelisah, dia merobohkan tumpukan boneka, dan mereka jatuh dari tempat 
tidur. 

"Pikirkan tentang apa yang kamu katakan sebelum berbicara, dan bertanggung jawab atas 
apa yang kamu katakan! Kamu bukan robot yang bisa berbicara!" 

"E-erm? Aku bukan asistenmu hanya karena aku suka atau tidak. Selain itu, karena aku 
menerima gaji, aku benar-benar menganggap ini sebagai pekerjaan..." 

"Ini tidak ada hubungannya dengan itu! Terserah!" 

Alice membelakangiku, dan mengetuk keyboard seperti mesin penghancur. Aku menghela 
nafas, dan meletakkan kembali mangkuk itu di atas nampan. Bagaimanapun, saya harus 
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diam dan diam-diam mundur. Lebih baik tunggu Min-san menenangkannya dengan es 
krim. Kehidupan sehari-hari asisten detektif berakhir begitu saja. 

Namun acara pada hari ini tidak berakhir. Ketika saya hendak menuju ke pintu, seseorang 
terus menekan bel pintu. 

"Beberapa tamu langka yang kita miliki." 

Alice bergumam saat dia menatap keenam monitor yang berbaris berdampingan jauh dari 
tempat tidur. Ada kamera pengintai di seluruh kantor ini, dan dia bisa mengidentifikasi 
para pengunjung berdasarkan warna visual yang jelas. Begitu saya melihatnya, bahkan 
saya terkejut. 

Saya tidak dapat menentukan wajah apa pun, dan melihat bahwa itu benar-benar gelap. 
Segera, saya menyadari itu adalah bagian atas kaos hitam, dan mengerti siapa pengunjung 
meskipun tidak melihat wajah mereka. Mengingat sosoknya yang besar, itu pasti dia. 

"Nee-san, masuk sekarang!" 

"Kami masuk!" 

Aku membuka pintu, dan terdengar suara menggelegar. Memasuki rumah dan 
membungkuk dalam-dalam adalah seorang pria setinggi 2m, bersama dengan pria lain 
yang cukup gemuk untuk memblokir pintu. Dada, bahu, dan lengan mereka dipenuhi 
dengan otot besar, hampir merobek kaus hitam itu. 

"Aniki, kamu juga di sini?" 

"Halo! Kerja bagus!" 

Begitu mereka melihat saya berdiri di pintu, mereka berdua membungkuk kepada saya, 
seolah-olah memberikan headbutt. 

"Diamlah saat kamu datang lain kali! Kantorku adalah tempat perlindungan!" 

"Permintaan maaf untuk ini, ane-san!" 

"Kami akan mengingatnya!" 

Mereka berakhir lebih keras daripada saat mereka masuk. Setelah banyak merenung, 
mereka berlutut di lantai di depan dapur. 

Yang jangkung adalah Pole, dan yang gendut adalah Rocky. Itulah yang saya sebut dengan 
mereka (dan ngomong-ngomong, saya tidak pernah tahu nama sebenarnya mereka). 
Adapun mengapa mereka memanggil Alice 'nee-san', dan aku sebagai 'aniki'. 
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"Yah, kantornya berantakan tanpa kehadiran Sou-san. Tuan tanah bahkan mengatakan 
bahwa jika pemimpin geng tidak ada, mereka tidak akan membayar biaya perlindungan..." 
Pole menyeka keringat di dahinya. 

"Ya... apakah mereka memandang rendah kita? Aniki, kami membutuhkanmu untuk pergi 
ke mana-mana dan memberi tahu orang-orang ini!" Kata Rocky, air liurnya menyembur ke 
mana-mana. 

Kedua orang ini adalah anggota yakuza. 

Sou-san (atau Yondaime sebagaimana kami memanggilnya) yang mereka bicarakan telah 
mengumpulkan sekelompok berandalan dari jalanan, dan membentuk 'Hirasakagumi' ini. 
Biasanya, geng yang terdiri dari anak-anak kota akan memiliki nama yang terdengar 
seperti orang barat, tetapi orang-orang ini menyukai kesopanan, aturan geng, dan 
persaudaraan mereka. Mereka menghabiskan banyak usaha untuk meniru yakuza. 

Alice dan aku adalah kenalan pemimpin geng mereka, Sou-san, atau Yondaime 
sebagaimana kami memanggilnya, dan itulah mengapa kami diberi rasa hormat, yang 
meresahkan kami. 

"Jika kamu di sini untuk menggerutu, aku bisa meminjamkanmu toilet untuk muntah." 

Alice memelototi mereka dengan acuh tak acuh saat dia balas meludah. Saya kira saya 
harus menindaklanjuti di sini. 

"Erm, yah, apakah terjadi sesuatu? Yondaime masih di rumah sakit, dan aku masih tidak 
yakin dengan apa yang terjadi di sini, jadi aku mungkin tidak bisa membantu..." 

Pemimpin geng yang mereka bicarakan terluka parah dalam insiden sebelumnya. Adapun 
apa yang terjadi kemudian, saya kira saya harus membicarakannya lain kali." 

"Ya! Ini situasi dimana nee-san dan aniki harus menyelamatkan kita sekarang." 

Kata-kata Pole menyebabkan Alice dan aku bertukar pandang. Sementara saya bertanya-
tanya apakah itu hal yang buruk, Rocky kemudian melanjutkan, "Komputer tidak dapat 
terhubung ke internet." 

Pada saat itu, mata Alice menjadi sangat dingin, saya merasa bahwa dalam tiga puluh tahun 
ke depan, dunia tidak membutuhkan AC. 

"Kau bisa menyerahkan masalah kasar seperti itu kepada asistenku yang kasar dan tidak 
beradab itu! Aku punya hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan." 

Ada beberapa bintik es bercampur dalam suara Alice, dan aku menghela nafas. Yah, aku 
agak bisa mengerti alasannya .. 

"Eh...aku mengerti, tapi kamu bisa saja meneleponku ke sini, kan?" 
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"Tidak, tidak, bagaimana kami bisa meminta kalian berdua untuk mampir...?" 

"Itu sebabnya kami membawa komputer ke sini!" 

Rocky mulai mengeluarkannya dari balik kausnya. "...Mengapa kau membawanya ke sini! 
Dan bagaimana aku harus berurusan dengan monitornya saja? Di luar sana sangat panas, 
dan kau meletakkannya di atas perutmu dan membawanya ke sini? Apa yang kau 
pikirkan...?" 

"Bukankah lebih baik komputer menjadi lebih hangat? Lagi pula komputer selalu panas..." 

"Kalian berdua, berlututlah di depan pelopor dunia komputer, dimulai dengan Claude 
Shannon! Memanaskan komputer adalah dosa besar!" Alice sangat marah, dia mendidih. 

"Maaf, Shannon-san." 

"Maaf." 

"Dan saya tahu kenapa kamu tidak bisa menggunakan internet. Kamu tidak pernah 
membayar tagihan!" 

Dengan tangan di dahiku, aku menghela nafas. Saya mengerti. Yondaime telah dirawat di 
rumah sakit sampai akhir bulan... tidak bisakah dia mengaturnya ke transfer otomatis? 

"Jadi tidak rusak? Seperti yang diharapkan.. dari nee-san. Kami menghabiskan dua jam 
bertanya-tanya, memukulnya, dan itu tidak akan berhasil, namun kamu segera mengetahui 
alasannya." 

"Jangan memukulnya." Apa yang terjadi jika itu benar-benar rusak? 

Tidak ada gunanya datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menyelesaikan ini, jadi duo yang 
cemas itu segera bergegas kembali. Merasa sedikit khawatir, aku berdiri di belakang Rocky, 
dan bertanya, "Jadi, apakah Anda dapat menyambungkan kembali kabelnya?" 

"Jangan khawatir!" Rocky dengan percaya diri menunjukkan bagian belakang komputer, 
"Kami menulis 'hitam' di semua port dengan spidol permanen. 

"... Kenapa hitam?" 

"Karena semua kabelnya hitam!" 

"...Maka tidak ada gunanya mengingat mereka seperti itu sekarang, kan?" 

"Ah, kamu benar!" "Seperti yang diharapkan darimu, aniki!" 

Seperti yang diharapkan, kakiku! Apa yang dimakan para idiot ini hingga menjadi sebodoh 
ini!? 
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* 

Dan seperti yang diduga, aku harus pergi ke kantor Hirasakagumi untuk menyambungkan 
komputer. Jika aku membiarkan para idiot berotot berkaus hitam itu melakukan ini sendiri, 
mereka mungkin akan menghubungkan kabel internet ke port daya. 

Kalau dipikir-pikir lagi, itulah awal dari kejadian yang merusak dua hari terakhir liburan 
musim panasku. 

Kantor Hirasakagumi terletak di gedung yang lebih pendek, di belakang blok kantor di 
sebelah stasiun kereta terdekat. Saya membungkuk ke kotak surat, dan melihat tagihan 
dari berbagai perusahaan. Geng seperti ini semua karena pemimpinnya tidak ada sampai 
akhir bulan. Serius, sepertinya orang itu tidak mempercayai transaksi otomatis bank. 

Aku hendak berbalik dan menuju ke atas, hanya untuk diingatkan akan sesuatu. 

"Kamu belum membayar sewa kantor, kan?" 

"Ya, hanya Sou-san yang boleh menggunakan uang itu." 

Kukira. Jadi saya membawa Pole dan Rocky ke belakang. Saya mendengar pemilik gedung 
ini pernah membuka toko di lantai pertama, tetapi saya tidak melihat daun jendelanya 
digulung. Saya kira pemiliknya hidup dari pendapatan sewa. Lebih baik minta maaf 
padanya. 

"Oh? Bukankah ini pengganti pemimpin?" 

Seorang wanita paruh baya yang tampak bersemangat datang untuk membukakan pintu. 
Jinnai-san, nyonya pemilik, sepertinya tahu siapa saya meskipun saya tidak berbicara 
dengannya. 

"Sewa? Yah, tidak apa-apa. Beberapa hari tidak masalah. Kudengar pemimpin geng itu 
dirawat di rumah sakit sekarang. Dia pasti juga mengalami kesulitan." 

"Kami minta maaf, pemilik!" 

"Kami pasti akan membayar segera jika kami bisa, tetapi kami tidak punya uang untuk 
kami sekarang. Kami benar-benar minta maaf." 

Pole dan Rocky berdiri di kiri dan kananku, berteriak. 

"Ah ya, apakah kamu keberatan memberikan hadiah kepada pemiliknya? Itu bukan sesuatu 
yang berharga, tapi seharusnya cukup bagus untuk tubuh." 

Dan bibi kembali ke rumah, segera kembali dengan ginseng korea yang direndam dalam 
madu. 
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"...Eh, tidak. Kita tidak bisa menerima sesuatu yang semahal ini, kan?" 

"Tidak apa-apa. Aku belum bisa membuka toko sejak pinggangku sakit. Aku ingin putriku 
yang mengelolanya. Katanya dia ingin membuka toko serba ada juga." 

Karena dia bilang begitu, aku benar-benar tidak bisa. 

"Terima kasih banyak, pemilik!" 

"Terima kasih banyak!" 

Kami datang untuk meminta maaf dan menjelaskan alasan keterlambatan pembayaran 
kami, hanya untuk diberikan hadiah lekas sembuh. Kami bertiga membungkuk dalam-
dalam, dan tanpa diduga, tuan tanah terus mengeluarkan obat Cina yang seharusnya sangat 
mahal. 

"Tidak, tidak, tidak. Kami benar-benar tidak bisa menerima ini." 

"Ya ampun, jangan khawatir tentang itu." 

Dan sementara kami berdua tetap berada di jalan buntu, penyelamat kami tiba di koridor. 

"Bu, jika kamu memberikan hadiah sebanyak itu, ruang bangsal tidak bisa menyimpan 
sebanyak itu, kan? Juga, tidak mudah membawa semuanya ke sana sekaligus." 

Berjalan keluar dari pintu adalah seorang kakak perempuan yang mengenakan kamisol 
biru dan rok mini putih yang sangat pendek. Aku ingat dia dipanggil Kaori-san, dan dia 
putri tuan tanah. Saat mereka melihat dia memakai sepatunya, aku bergegas meninggalkan 
Pole dan Rocky dari rumah. Dua orang besar yang menghalangi koridor. 

"Berapa lama Sou-kun akan dirawat di rumah sakit?" 

Kaori-san, yang sedang menuju keluar, bertanya. 

"Dokter bilang butuh dua bulan untuk sembuh total, tapi Sou-san abadi." 

"Jadi dia akan kembali dalam seminggu." 

"Ahaha dia sama seperti biasanya. Karena dia tidak ada, tidak ada yang bertugas 
membersihkan dan merapikan, kan? Apakah kamu membutuhkan aku untuk membantu 
kami?" 

"Tidak, tidak, tidak, terima kasih untuk itu." 

Aku buru-buru menolaknya. Ini harus ditangani oleh geng itu sendiri. 

"Kami memiliki pemimpin geng pengganti yang sangat andal. Tidak ada masalah." 
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Pole menjawab sambil menyeringai padaku. Jadi pemimpin geng penggantimu bertugas 
membersihkan tempat itu? 

"Ketua geng pengganti? Apakah kamu sehebat itu? Nah, ngomong-ngomong, bukankah 
kamu masih belajar di sekolah menengah? Terlibat dengan yakuza adalah satu hal, tetapi 
kamu mungkin putus sekolah jika kamu tidak belajar dengan baik, sama seperti Ya." 

Kaori-san mengetuk dahiku. Saya harus mengingat kata-kata ini dengan baik. 

Saat aku kembali ke tangga, Pole dan Rocky sedang merenung, 

"Ibu dan putrinya itu adalah orang yang sangat baik." 

"Mereka tidak membenci orang tidak berguna seperti kita..." 

Serius, jika saya adalah tuan tanah, saya akan mengusir kalian. Jadi saya berpikir ketika 
saya membuka pintu ke kantor geng di lantai tiga. 

"Kerja bagus, aniki!" 

Saya memasuki ruang resepsi kantor, dan orang-orang kekar berkaos hitam, yang sedang 
bermalas-malasan di sana, bangkit serempak dan membungkuk kepada saya. Saya sangat 
tidak suka mereka melakukan ini setiap saat, selain fakta bahwa mereka semua lebih tua 
dari saya. 

Kami melewati para idiot, dan memasuki perpustakaan cum toilet cum ruang PC. Apakah 
mereka tidak membersihkan tempat tanpa pemimpin mereka, seperti yang dikatakan 
Kaori-san? Ada kotak kardus di tempat tidur, dan botol PET setengah kosong di rak. Ini 
berantakan. Yah, terserahlah, aku akan membersihkannya nanti. Saya memindahkan 
sampah di atas meja, dan mulai memasang kabel komputer lagi. 

"Luar biasa! Seperti yang diharapkan darimu! Seperti dewa!" 

"Satu tangan kanan dan kamu berhasil menghubungkannya!" 

"Dan kamu tidak perlu membaca instruksinya!" 

Diam! Jika Anda punya waktu untuk membuat keributan, mulailah membersihkan! 

 

Jadi, sepertinya tidak ada yang ingin mengambil tindakan. Setelah menghubungkan kabel, 
saya akhirnya membersihkan kamar sendiri. 

Saya sedang membereskan buku-buku di kamar, hanya untuk mendengar telepon 
berdering di luar. Saya kemudian membuka pintu, menjulurkan kepala, dan menemukan 
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bahwa Pole mengangkat telepon. Apakah dia baik-baik saja? Jika kantor menerima telepon, 
itu mungkin terkait pekerjaan, bukan? 

"...Halo! Hah? Ya, ini Gedung Jinnai." 

Jinnai Building, nama gedung perkantoran ini. Begitu dia mendengar jawabannya, Pole 
menatap muram. 

"Suara wanita itu...apa yang terjadi? Kamu siapa?" 

Saya terkejut, membuat orang-orang berbaju hitam lainnya diam, mendekati telepon, dan 
mulai merekam. 

"...Putri kita? Ranjang? Nee-san, maksudmu? Hei! Apa yang ingin kau lakukan padanya!? 
Apa...lima juta? Kau bercanda bas...tidak, tunggu... diam... hei, kau akan menutup telepon 
sekarang? Jika kau berani menyentuh rambut nee-san, aku tidak akan memaafkanmu!" 

Dengan semua orang mendengarkan percakapan ini dengan napas tertahan, saya melihat 
Pole membanting telepon dengan keras. 

"Nee-san diculik!" 

Pole melihat sekeliling pada semua orang, menyatakan ini. 

"Apa!?" "Siapa yang melakukannya!? Memandang rendah kita, eh?" 

"5 juta yen tebusan?" 

Aku berdiri di antara geng yang berceloteh, dan tidak bisa berkata-kata. Alice---diculik? 
Tidak, tunggu sebentar, kalian, biarkan aku tenang dulu. Aku terjebak dalam pusaran 
amarah saat aku mengeluarkan ponselku. 

"... Ahh, Alice? Emm, baiklah." 

Saya pikir terlalu bodoh untuk bertanya, tetapi saya harus yakin. 

"Kamu tidak, erm, diculik, kan?" 

"Omong kosong apa yang kamu katakan sekarang?" 

Aku bisa mendengar suara detektif yang benar-benar bingung dari ujung telepon, dan 
mendesah. 

 

"Alice diculik? Nyata?" 
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Seorang kakak berotot tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia menerobos masuk ke 
kantor Hirasakagumi. Itu Tetsu-senpai, yang pernah belajar di SMA saya. Dia terus berlatih 
di level olahragawan setiap hari, namun pekerjaannya adalah seorang profesional 
pachinko. Dengan kata lain, dia adalah seorang NEET. Tetsu-senpai terkadang membantu 
Alice dalam penyelidikan, dan dia adalah bagian dari tim detektif. 

"Kerja bagus, ojiki!!" 

"Kerja bagus!" 

Tetsu-senpai adalah teman lama pemimpin Hirasakagumi, Yondaime, jadi geng itu akan 
memanggilnya dengan hormat. Namun tidak seperti saya, dia bisa menerima rasa hormat 
tanpa gentar. 

"Saya pergi ke toko ramen, dan mendengar Alice berkata, "Apakah saya diculik?" . Saya 
pikir itu menarik, jadi saya mampir." 

"Tidak, erm. Ini bukan lelucon. Sepertinya seseorang benar-benar diculik." 

Tetsu-senpai tetap bingung sambil duduk di meja. Aku memutar rekaman telepon, dan di 
tengah jalan, senpai hanya bisa menyeringai. Namun tidak heran. 

Ini panggilannya. 

 

"...Putrimu sudah bersama kami di sini. Dengarkan. Jangan panggil polisi. Jika kamu 
membuat keributan ke polisi, semua yang dia lakukan di tempat tidur akan diketahui." 

"...Putri kita? Ranjang? Nee-san, maksudmu? Hei! Apa yang ingin kau lakukan padanya!?" 

"...K-kamu bukan ayahnya, tapi kakaknya? Ya! Ngomong-ngomong, wanita ini bersamaku di 
sini, dan kamu mendengarnya, kan...ahhh, kamu berisik di sana. Suruh mereka diam . Dengar, 
aku ingin 5 juta. Kamu bisa segera menyiapkannya, kan?" 

"Apa...lima juta? Kau bercanda, bas..." 

"Kamu tidak peduli apakah dia tetap hidup atau tidak?" 

"Tidak, tunggu...diam. Sialan, aku mengerti." 

"Hei, aku penculik di sini. Tidak bisakah kamu menunjukkan kesopanan di sini?" 

"Diam." 

"Terserah, siapkan saja uangnya dulu. Aku akan menelepon lagi nanti." 
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"...Hei, kau akan menutup telepon sekarang? Jika kau berani menyentuh rambut nee-san, 
aku tidak akan memaafkanmu!" 

 

"Lagipula, bagaimana percakapan aneh ini berjalan dengan sangat baik?" 

Begitu dia selesai mendengarkan, senpai tertawa terbahak-bahak. 

"Panggilan kedua sampai ke kami juga..." 

Pelakunya meminta Pole untuk bertanggung jawab atas transaksi tersebut, beserta lokasi 
dan waktunya. Tetsu-senpai hampir jatuh dari meja, tertawa, "Erm, tapi, ini mungkin bukan 
lelucon. Sepertinya seseorang benar-benar diculik." 

"Ngomong-ngomong, aku memang mendengar jeritan seorang wanita, tapi jelas itu tidak 
terdengar seperti Alice." 

Sekarang dia menyebutkannya, itu benar. 

"Dan bagaimana mereka bisa melanjutkan percakapan bahkan setelah kesalahan itu? 
Bukankah mereka memeriksa namanya untuk pertama kali?" 

"Ah, ya, ini Jinnai, tanyanya. Jadi Pole menjawab, ya, ini 'Gedung Jinnai'." 

"Ini mungkin di mana kesalahpahaman dimulai." 

Senpai memiringkan kepalanya dengan bingung. 

"Lantai pertama gedung ini selalu tertutup, tapi sebenarnya itu adalah distributor obat 
yang dikelola oleh tuan tanah. Namanya Jinnai." 

"Jadi, yang diculik adalah putrinya?" 

 

Segera setelah itu, saya mendapat telepon dari Alice. 

"Jadi bagaimana situasinya sekarang? Jelaskan dengan jelas sekarang. Apa 
kesalahpahamannya, dan bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana penculikan wanita yang 
tidak memiliki hubungan darah melibatkan kalian?" 

"Semua demi keadilan, nee-san! Kita tidak bisa mengabaikan ini begitu saja." "Kaori-san 
dan tuan tanah selalu menjaga kami, bagaimana bisa kau bilang mereka tidak 
berhubungan?" 

Pole dan Rocky berteriak ke telepon dari kedua sisi. Aku harus mengusir mereka sebelum 
menjelaskan kepada Alice, "Yah, sepertinya yang membuat kesalahan adalah penculiknya." 
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Sepertinya dia tidak tahu nomor Jinnai, dan harus mencari berdasarkan alamat dan nama 
gedung, dan akhirnya menelepon lantai tiga, tempat kantor Hirasakagumi berada. 

"Kesalahan yang luar biasa." 

"Apa yang terjadi setelah itu lebih sulit dipercaya." 

"Mengapa para pahlawan keadilan yang berteriak di belakangmu tidak langsung menelepon 
polisi? Apakah mereka terus menggertak si penculik?" 

"Seperti yang kamu duga ..." 

"Mereka tidak memberi tahu para Jinnai?" 

"Begitulah..." 

Alice, yang biasanya cepat menjawab, langsung terdiam. Aku juga terkejut karena aku baru 
mengetahuinya, tapi aku harus menjelaskan pada Alice, "Erm, kenapa mereka tidak 
bertanya pada polisi, penculiknya yang memintanya, sebenarnya. Dan bagaimana Kaori-san 
diculik, dikatakan bahwa dia pergi ke hotel setelah ada panggilan, dan mereka 
membawanya lepas seperti itu." 

"Uh huh." 

"Jadi dengan kata lain, pekerjaan Kaori-san sebenarnya adalah pekerjaan pijat yang unik." 

"Saya tahu tentang layanan Pengiriman Kesehatan. Anda tidak harus mengatakannya secara 
tidak langsung." 

"Ah, jadi kamu mendengarnya? Maaf. Hal Nomor 1 dan Nomor 2 di Kutub Selatan itu 
menjadi pelecehan seksual, jadi aku agak sensitif tentang itu." 

"Jadi dengan kata lain, mereka bertanya-tanya apakah jika keadaan menjadi tidak 
terkendali, pekerjaan wanita yang diculik sebagai pelacur akan diketahui semua orang? 
Serius, selalu dengan ksatria di area yang tidak perlu, sama seperti kamu." 

Sangat menyakitkan bagiku untuk dibandingkan dengan Hirasakagumi. 

"Saya punya gambaran kasar tentang apa yang terjadi sekarang. Saya pikir tidak ada yang 
akan dibujuk untuk mendapatkan uang tebusan pada zaman sekarang ini ketika risikonya 
tinggi, imbalannya rendah. Jadi dia menduga mereka tidak akan memanggil polisi." 

"Yah, kupikir akan lebih baik untuk memanggil polisi secara langsung ..." 

"Aku merasakan hal yang sama. Bahkan jika polisi yang menangani ini, dan jika berita 
tentang ini sampai ke media, mereka tidak akan benar-benar melaporkan semua tentang 
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korban, termasuk profesinya. Pelakunya terlalu naif untuk berpikir dia bisa menahannya." 
reputasinya sebagai sandera." 

"Tidak! Akan sangat mengejutkan jika tuan tanah tahu bahwa kerabatnya diam-diam 
melakukan hal semacam ini!" 

"Ya! Aniki, jika kamu tahu Alice nee-san diam-diam melakukan hal seperti itu, tidakkah 
kamu akan terkejut?" 

"B-bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Siapa pun dengan imajinasi seperti itu 
seharusnya hanya mengkhawatirkan masa depan mereka yang lebih suram daripada gurun 
di bulan!" 

Geraman Alice memasuki telingaku. Juga, Pole dan Rocky, berhenti menempel begitu dekat 
dengan wajahku! 

"Jadi? Apakah kamu akan membantu mereka? Mengesampingkan tugasmu sebagai asisten?" 

"Hm, tidak ada pilihan selain melanjutkan di sini...Alice, erm...kamu tidak akan membantu, 
kan?" 

"Jika permintaan resmi dibuat dengan pembayaran, saya bersedia menerima ini sebagai 
pekerjaan. Sebagai pengantar, mencari dengan sinyal GPS akan memakan banyak waktu, dan 
tidak menjamin kesuksesan, jadi bahkan jika kita tidak dapat menemukannya, Saya memang 
menuntut pembayaran untuk pekerjaan itu." 

Senjata terbaik detektif NEET ini adalah keterampilan meretasnya yang luar biasa. Dia 
dapat membaca sinyal GPS atau situs seluler melalui cara eksternal, dan dapat segera 
mengunci posisi itu untuk menyelesaikan kasus penculikan ini. Siapa yang akan membayar 
untuk kasus bodoh ini? 

Karena Anda tidak dapat membayar, lupakan saja. sembur Alice saat dia menutup 
teleponku. 

Tidak ada pilihan di sini. Termasuk Tetsu-senpai, semua orang adalah petarung, dan tidak 
bisa mengumpulkan informasi apapun. 

Harus bertanya pada Hiro. 

 

"Kedengarannya menarik di sini." 

Satu jam kemudian, kata Hiro saat memasuki kantor. Dia mengenakan setelan yang pas 
dengan tekstur kasar, senyumnya begitu menyegarkan pada penampilannya yang kekanak-
kanakan, dan saat dia masuk, dia sepertinya telah mengeluarkan uap di ruang tamu kecil 
yang penuh dengan pria yang mengenakan kaus hitam. 
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"Aku akan bertanya pada wanita yang kukenal. Mungkin bisa mendapatkan petunjuk di 
sana." 

Hiro mengeluarkan keempat ponselnya dan mengocoknya. Pria ini memiliki aura seorang 
aktor, atau model, atau bahkan seorang pembawa acara, tapi dia sebenarnya adalah 
seorang gigolo yang lintah pada wanita di mana-mana, dan seorang NEET. Seperti Tetsu-
senpai, dia adalah anggota tim detektif yang melakukan penyelidikan. 

"Kerja bagus, ojiki!" 

"Kerja bagus!" 

Sepertinya sapaan ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Hiro memperhatikan Pole dan 
Rocky, dan tertawa terbahak-bahak. 

"Ada apa dengan papan nama itu?" 

"Benar, aku bertindak sebagai adik laki-laki sandera, yang bertugas mengangkat telepon!" 

Di dada 'T-shirt' Pole ada kartu 'adik laki-laki Jinnai'. Itu terbuat dari karton robek. 

"Saya bertanggung jawab atas negosiasi." 

Di dada Rocky ada kartu 'gonetiator'. Dia mungkin berharap melakukan pekerjaan 
negosiasi dengan pelakunya, kurasa? Dia terlalu bodoh sehingga saya tidak bisa menjawab 
dengan mengatakan bahwa itu harus menjadi 'negosiator'. 

"Lalu? Kenapa 'SAT' di Tetsu?" 

"Tentu saja untuk masuk ketika kita menemukan pelakunya. Sepertinya aku juga 
pemimpinnya." Tetsu-senpai menjentikkan nametag-nya, meringis. 

"Atas perintah Tetsu ojiki, kami akan mengejarnya!" 

"Kita akan menghapus pelakunya!" 

"Dia berani menculik putri tuan tanah. Bagaimana kita bisa membiarkan dia pergi hidup-
hidup!?" 

T-shirt hitam di sekitar saya semuanya gusar, dan saya benar-benar ingin membiarkan ini 
terjadi dan sudah pulang, tetapi untuk beberapa alasan, saya memiliki papan nama 
'inspektur kepala' pada saya. Hiro melihatku, dan menertawakannya. Tolong, komentari 
saja ini. 

Ini penculikan, tapi kenapa suasananya begitu santai? Memikirkan tentang itu-- 
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Pertama, penculik itu terdengar sangat muda. Ketika Pole terdengar agak mengancam saat 
menelepon, pelakunya jelas terdengar bingung. Sepertinya dia tidak kalah bodohnya 
dengan orang-orang Hirasakagumi ini, dan sepertinya dia bukan tipe orang yang akan 
menyakiti Kaori-san. Juga, setiap kali penculik menelepon, aku bisa mendengar Kaori-san, 
atau setidaknya seorang wanita, berteriak hal-hal seperti 'lepaskan aku', 'aku butuh toilet', 
'jangan lakukan hal bodoh dan biarkan aku pergi. 

Tidak ada ketegangan sama sekali, entah karena sesuatu memang terjadi, atau karena dia 
masih selamat. 

"Apa? Kamu sepertinya tidak antusias dengan ini, Narumi-kun." 

Hiro duduk di sofa, bertanya padaku. Dia begitu tenang, itu menjengkelkan. 

"Apakah penculik itu mengajukan tuntutan pada saat ini?" 

"Ya! Saya berbicara tentang tebusan selama panggilan telepon ketiga." 

Rocky berkata dengan bangga. 

"Saya setuju dengan 2 juta." 

"Kita tidak mungkin membayar 2 juta sekarang, kan? Sepertinya kita harus menemukan 
tempat itu dan menyelamatkannya." 

Anggota lain dari tim SAT sementara ini mengangguk. 
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"Jinnai Kaori-san...kan? Aku sudah memeriksanya sebelumnya. Dia bekerja di sebuah panti 
pijat seksual bernama 'Tokyo Nameco Club'. Nama aliasnya adalah Yuuka." 

Beberapa panggilan ke kenalannya, beberapa penyebutan biasa, dan dia mendapatkan 
lebih banyak Intel daripada kami. Jaringan intel wanita jalanan pria ini benar-benar tidak 
bisa diremehkan. 

"Sekarang kita bisa menemukan pelakunya dengan cepat." Tetsu-senpai berkata, "Kita akan 
menemukannya hari ini. Ini terlalu mudah." 

"Tidak juga. Tidak mudah mencari informasi tentang pelanggannya." 

"Dia bekerja di panti pijat seksi. Kalahkan mereka dan mereka akan langsung mengaku!" 

"Sama sekali tidak. Orang-orang di ruang tamu tidak ada hubungannya dengan ini. Kita 
tidak bisa membuat masalah bagi mereka di sini." 

Pole diberitahu oleh Hiro, dan benar-benar sedih. Saya juga bertanya-tanya apakah saya 
harus menyerahkan label 'inspektur kepala' kepadanya. 

"Jika Alice mau menyelidiki dari mana panggilan itu berasal, kami akan segera 
menyelesaikannya." 

"Tapi kita tidak bisa mempekerjakan nee-san bahkan dengan semua uang yang kita miliki!" 

Dengan itu, Tetsu-senpai langsung melihat ke arahku, diikuti oleh Hiro, yang ingin 
mengatakan sesuatu, tapi urung. Setelah mereka, geng itu melihat ke arahku. Hai! Apa yang 
kamu pikirkan? Apa yang kamu harapkan? Jangan lakukan ini padaku! 

"Erm, tapi aku tidak punya ide di sini." 

"Jika kamu mau bertanya, nee-san akan bersedia melakukan apa saja, kan?" 

"Ya. Jika kamu angkat bicara, aniki, dia mungkin akan senang..." 

"Karena nee-san selalu mematuhimu, aniki." 

"Saya? Tidak, tidak, tidak, apa yang kamu katakan? Alice tidak pernah mendengarkanku, 
kau tahu? T-tunggu sebentar, Hiro. Apa yang Anda tahu? Tidak ada gunanya hanya 
tersenyum dan menepuk pundakku." 

Bahkan Tetsu-senpai menepuk pundakku yang lain, mengacungkan jempol juga. 

"Sudah cukup, bujuk saja dia seperti biasa. Bukankah ini keahlianmu?" 

Bisakah kau berhenti bicara seperti aku sudah menjadi penipu? Saya peduli tentang ini! 

"Bagaimana mungkin meminta Alice untuk menyelidiki tanpa kita membayar?" 
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"Jadi, tugasmu adalah memikirkan cara agar dia menyelidikinya secara gratis, karena kau 
adalah asisten detektif." 

Apa menurutmu asisten detektif itu? Apa yang tidak mungkin adalah tidak mungkin. 

"Kurasa kita tidak punya pilihan selain melakukan penyelidikan sendiri. Jadi... aku akan 
mencari pemiliknya, dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa saat menanyakan 
tentang putrinya." 

Mengatakan itu, Hiro berdiri. 

"Kalau begitu aku akan memikirkan papan nama Hiro. Apa yang baik?" kata Tetsu-senpai. 
Apakah kalian tidak akan bekerja atau sesuatu? 

"Bagaimana dengan CIA? Intel Ojiki sangat hebat." 

"Apakah Anda tahu cara menulis CIA?" 

"Ini kependekan dari Asumsi yang Sepenuhnya Inovatif!" 

Itu bukan jam kerjanya! Tidak, ini bukan masalahnya! Saya hanya bisa merasa malu karena 
diam-diam membalas pada orang lain dan pada diri saya sendiri. Aku benar-benar tidak 
bisa diam di tempat, jadi aku mengambil papan nama, dan mengikuti Hiro keluar dari 
kantor. 

"Eh? Kamu juga ikut, Narumi-kun?" 

"Tinggal lama di sini akan membuatku tertular kebodohan." 

Sungguh kejam untuk mengatakan itu, tetapi tidak diragukan lagi itulah yang saya pikirkan. 
Mendengar itu, Hiro terkekeh sambil menuruni tangga. Tentu saja, yang terbaik adalah 
tidak membuat tuan tanah khawatir saat mendengar kabar darinya. Haruskah kami 
menjelaskan bahwa putrinya diculik? Pasti dia akan memanggil polisi. 

"Saya baru saja berbicara dengan Mayor. Dia sangat bersemangat, memindahkan semua 
perlengkapannya ke sini sekarang." 

Mayor adalah anggota lain dari kelompok detektif NEET. Serius, apakah semua orang 
sebebas ini? 

"Saya katakan, bukankah anggota detektif itu keras kepala? Saya pikir kalian tidak akan 
mengambil tindakan jika tidak ada permintaan, kan? 

"Tidak semuanya? Sepertinya ini bukan kasus besar. Mereka bisa menawar hingga dua juta 
pada panggilan ketiga, Anda tahu? Penculiknya tampak amatir. Bahkan mungkin seorang 
siswa. " 
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"Jadi, kamu hanya main-main, Hiro..." 

"Ya ya." 

Bagaimana saya bisa termotivasi untuk ini? 

"Jadi Hiro, kamu bisa menjadi inspektur kepala." 

Aku memasukkan kartu nama yang ada di tanganku ke saku dada Hiro. 

"Aku tidak cocok menjadi dalang pengendali di sini. Kamu lebih cocok, Narumi-kun." 

"Aku juga tidak ingin melakukan ini!" 

"Bagi saya, mengobrol dengan wanita dengan gembira adalah satu-satunya hal yang saya 
tahu." 

Maka saya segera menyadari bahwa dia tidak hanya 'tahu' hal itu. 

 

"Ya ampun, Hiro-kun, kamu di sini? Banyak kandidat hari ini. Pesta?" 

Bibi pemilik rumah bergegas keluar untuk menyambut kami. Mereka bertemu hanya sekali 
atau dua kali, dan dia masih ingat Hiro? 

Kali ini, dia memperlakukan kami berbeda dari saat Pole dan Rocky berkunjung. Kami 
disambut di ruang tamunya. Ini adalah fase pertama dari seorang pembunuh wanita. 

"Kudengar kau memberi banyak hadiah kesembuhan untuk Yondaime. Saya belum 
mengirim apa pun kepadanya, tetapi saya ingin memberi Anda hadiah sebagai balasannya. 

Sungguh menakjubkan bagaimana dia segera memikirkan alasan untuk berkunjung. Dia 
bahkan sudah menyiapkannya sebelumnya. 

"Itu sulaman dari Yondaime sendiri. Ini, yah, penutup yang digunakan untuk gulungan tisu 
toilet." 

"Wow! Cantik sekali! Pemimpin geng itu sangat hebat dalam kerajinan tangan. Bisakah saya 
benar-benar menerima ini? 

"Kurasa wanita lebih memperhatikan hal-hal kecil ini, kan? Karena Hirasakagumi penuh 
dengan laki-laki, itu tidak dapat digunakan bahkan setelah dia membuatnya. Rumah tangga 
Anda penuh dengan wanita, dan jendelanya bersih dan terlihat nyaman. Kantornya panas 
dan berkeringat, jadi saya harap bisa berkunjung jika memungkinkan, tidak apa-apa?" 
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"Tentu saja, kapan saja. Sejak suamiku meninggal, Kaori dan aku adalah satu-satunya yang 
tersisa, dan di sini sepi... ini tidak akan terjadi jika dia memiliki saudara laki-laki, tapi 
sayangnya, Kaori adalah anak tunggal. Semakin banyak semakin meriah." 

"Eh? Oh ya. Saya tidak melihat Kaori-san di mana pun. Apakah dia punya pekerjaan? 
Bukankah ini hari istirahat?" 

"Ya... anak itu sering keluar untuk memijat. Sejak pinggul saya sakit, dia menemukan 
pekerjaan ini di mana dia bisa menemani saya di rumah. Mendengar bayarannya bagus. Dia 
benar-benar membantu saya." 

Melihat betapa mudahnya Hiro mengalihkan topik pembicaraan ke putri tuan tanah, saya 
merasa sangat bertentangan. Kaori-san mulai bekerja di industri seks karena ini? Apa 
jadinya bibi jika dia tahu yang sebenarnya? 

Mungkin kekhawatiran Pole dan Rocky benar. Saya pikir kita bisa menyerahkannya kepada 
polisi. Memikirkannya, itu benar-benar memalukan. 

"Tapi, segera setelah itu, rumah kita akan benar-benar hidup." 

Tuan tanah tiba-tiba terdengar ceria. 

"Kaori akan menikah tahun ini, dengan seorang Mitsuo-san. Apakah Anda tahu perusahaan 
Mitchell Toys? Dia presiden di sana." 

Saya terkejut, dan menoleh ke Hiro. Yang terakhir tidak menunjukkan perubahan ekspresi, 
matanya tertuju pada tuan tanah, tapi dia jelas bergerak maju. 

"Aku dengar itu adalah perusahaan yang mengimpor bahan makanan lucu dari Swedia dan 
negara lain. Saya pernah mengunjunginya, dan mereka memiliki beberapa toko yang layak 
di Tokyo. Mitsuo-san telah berdiskusi dengan Kaori untuk merenovasi lantai pertama 
gedung ini bersama dengan rumah kami, untuk menjadi toko mereka." 

Saya mengerti, jadi inilah alasannya. Jadi saya pikir. 

Pelakunya mungkin tahu ini. Ini akan menjadi alasan terbesar mengapa polisi tidak bisa 
terlibat. 

Ketua itu pasti tahu tentang penculikan tunangannya, dan ingin tahu alasannya. Dengan itu, 
pekerjaan nyata Jinnai Kaori akan terungkap. 

Kenyataan itu bisa jadi justru mengakibatkan pernikahan mereka dibatalkan. 

"Kaori selalu bermimpi memiliki tokonya sendiri... orang yang sangat baik yang dia temui. 
Mitsuo-san bahkan bertanya apakah saya bersedia tinggal bersama mereka." 
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Ketika saya melihat tuan tanah bergumam sambil melamun, saya merasakan hawa dingin 
yang tidak nyaman, dan hanya bisa menundukkan kepala, menatap lutut saya. 

 

"Aku bilang aku melakukan ini untuk bersenang-senang, tapi memalukan untuk 
merenungkannya." 

Saat kami meninggalkan rumah Jinnai dan kembali ke lantai tiga, Hiro bergumam di tangga. 

"Sesepele dan sebodoh apapun kasus ini, kebahagiaan seseorang tetap bisa dihancurkan. 
Tidak kusangka aku benar-benar lupa tentang ini." 

Sebenarnya, saya juga sudah lupa. Keseimbangan kebaikan, kedengkian, dan keinginan di 
dunia ini tetap begitu halus. 

Tidak peduli betapa konyolnya bagi para penonton, semua orang melakukan yang terbaik, 
Jinnai Kaori, Hirasakagumi, dan bahkan para penculik bodoh itu. 

"Eh, Hiro." 

Di tangga antara lantai dua dan tiga, aku berbicara sambil menghadap ke belakang 
mengenakan setelan kulit. Hiro menghentikan langkahnya, dan berbalik untuk menatapku. 
Meskipun dia tidak tersenyum, matanya tampaknya telah melihat niat saya, atau itu hanya 
khayalan yang mengorbankan diri saya sendiri. 

Namun demikian, dibutuhkan banyak keberanian untuk mengubah perasaan saya menjadi 
kata-kata. 

"...Tolong kembalikan aku nametag-nya." 

Mendengar mataku, Hiro menjawab dengan senyum tulus. 

"Dimengerti, kepala inspektur." 

... Kedengarannya sangat memalukan. Bisakah kau berhenti memanggilku seperti itu!? 

 

Jam 6 sore, dan Mayor, yang terakhir muncul, muncul di kantor Hirasakagumi yang menjadi 
markas pencariannya. 

"Udara yang bagus. Dengan suasana markas tentara Jepang jaman dulu." 

Seorang pria berwajah bayi kecil ini, mengenakan pakaian tentara kamuflase, membuka 
pintu besi dan berkata demikian sambil melihat sekeliling pada semua orang. Dia mungkin 
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terlihat seperti anak sekolah dasar, tapi dia seorang mahasiswa teknik. Dia benar-benar 
kutu buku militer, jadi semua orang memanggilnya Mayor, bukan nama aslinya. 

"Saya pada dasarnya menganalisis rekaman itu." 

Mayor mengeluarkan earphone dari ranselnya, dan mengocoknya. 

"Seharusnya ada tiga pelakunya." 

"Kamu bisa katakan?" 

Saya sangat terkesan. Major adalah pakar gadget di antara tim detektif NEET, dan dia 
mampu menguraikan banyak informasi melalui satu rekaman telepon sederhana. 

Di belakang penelepon laki-laki, saya bisa mendengar ada yang berteriak pada wanita itu 
untuk berteriak, suara wanita itu, dan satu lagi yang dimarahi. Aku tidak bisa mendengar 
suara lain. Semuanya sama tiga kali, tidak diragukan lagi." 

"Tiga mudah dihadapi. Ayo cepat menghajar mereka." 

Mengesampingkan kata-kata Tetsu-senpai, bahkan aku memiliki keinginan untuk 
melakukan hal yang sama. Pelakunya sudah tidak sabar, begitu juga kami. 

"Tahu di mana itu?" Mayor bertanya. 

"Mungkin kamar hotel. Mereka meminta layanan, dan menguncinya di kamar, saya kira? 

Waktu singkat terjadi sejak Kaori-san meninggalkan rumah, hingga panggilan pertama dari 
pelakunya. Itulah satu-satunya kemungkinan. 

"Tidak ke rumah mereka?" 

"Tidak, itu tidak mungkin." Hiro melanjutkan. "Penyedia layanan itu hanya menerima 
bisnis di hotel, dan saya kira itu adalah campuran antara pengiriman hotel dan pengiriman 
kesehatan. Itu agar para gadis bisa bekerja dengan nyaman." 

"Hmm, jadi tidak mungkin hotel cinta bisa menampung tiga orang. Mungkin hotel kota. Itu 
sangat mempersempit banyak hal. 

Mayor duduk di sebelah Hiro, dan secara resmi mulai membahas detailnya. 

"Tapi siapa pun bisa menyewa layanan Pengiriman Kesehatan itu di ketiga zona Tokyo, 
kan?" Saya mulai bertanya, "Kami tidak dapat menentukan di mana tempatnya sekarang." 

Butuh waktu berhari-hari untuk mencari semua hotel di Tokyo. 
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"Apakah tidak ada yang lain tentang pelakunya? Orang-orang itu mengenal sandera dengan 
sangat baik, kan? Setidaknya harus ada orang yang mengenalnya. Tidak bisakah kita 
memulai penyelidikan dari sana?" tanya Tetsu-senpai. 

Aku melipat tanganku di depan dadaku, dan berpikir keras. 

Seperti yang dikatakan Hiro, kasus ini tidak akan terjadi jika pelakunya tidak memahami 
sandera dengan baik. Tentunya mereka harus tahu Kaori-san terlibat dalam layanan 
seksual, bahwa tugasnya adalah pergi dari rumahnya ke lokasi yang ditentukan, bahwa 
mereka tahu dia akan menikah, atau mereka tidak akan memilihnya. 

Masalahnya adalah, mengejar petunjuk ini akan menghabiskan banyak waktu. 

"Luar biasa, aniki, kalian berbicara pada level yang sangat tinggi..." 

"Aku tidak mengerti apa yang mereka bicarakan..." 

Aku bisa mendengar obrolan dari kaus hitam yang berkumpul di dinding. 

"Ngomong-ngomong, kami hanya bertugas menerobos masuk dan memukuli orang." 

"Bisakah kamu membiarkan kami masuk lebih cepat?" 

"Ah, tentang ini." 

Tiba-tiba aku memikirkan sesuatu, dan harus menjelaskan, jadi aku menoleh ke arah Pole 
dan Rocky. 

"Bahkan jika kita mengetahui di mana mereka berada, lebih baik memiliki lebih sedikit 
orang yang masuk untuk menyelamatkan Kaori-san. Jika memungkinkan, Tetsu-senpai saja 
sudah cukup." 

"Aniki, itu tidak cukup bagus!" 

"Mengapa? Anda mengatakan kami tidak berguna di sini? 

Ya. Kalian tahu itu? 

"Kami juga ingin menghancurkan hotel itu!" 

"Kami ingin mengalahkan ketiganya menjadi daging cincang!" 

"Yang aku katakan adalah kalian tidak bisa melakukan itu!" 

Tanpa pikir panjang, saya mulai berteriak. 

"Jika keadaan menjadi tidak terkendali, bagaimana jika staf hotel melapor ke polisi!?" 
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T-shirt hitamnya kempes. 

Tujuan kami di sini adalah agar bibi Jinnai tidak terlalu khawatir sebagai ibu, dan 
menyelesaikan insiden ini tanpa mengetahui bahwa putrinya telah diculik. Namun 
demikian, situasinya tidak memungkinkan kami untuk mengatur dan mengambil tindakan. 
Tuan tanah masih akan khawatir jika putrinya tidak pulang tepat waktu, dan bahkan 
mungkin memanggil polisi. Di sisi layanan, mereka mungkin akan curiga jika tidak bisa 
menghubungi Kaori-san. 

Kami harus menyelesaikan ini dengan cepat. Dalam hal itu. 

Saya bangkit dari kursi di meja, dan mengambil papan nama inspektur kepala. Apa yang 
akan kamu lakukan sekarang? Hiro tampaknya telah merasakan sesuatu untuk saat ini. 

"Kembali menjadi asisten detektif?" 

"Hanya sebentar. Harap tetap waspada di sini." 

 

Saya naik sepeda, dan berlari kembali ke 'Ramen Hanamaru'. Matahari baru saja terbenam, 
dan panas berkumpul di kulitku seperti lalat. Saya mengayuh sepeda ke area gedung yang 
sejuk, dan keringat menempel di tubuh saya, membuat saya merasa berminyak. Meski 
begitu, aku bergegas menaiki tangga darurat, ke lantai tiga, dan tidak sempat mengatur 
napas. 

"Punya uangnya?" 

Aku bergegas ke kantor, dan itu adalah hal pertama yang dikatakan Alice. 

"... Bagaimana kamu tahu aku datang untuk membuat permintaan?" 

"Asistenku yang selalu main-main tiba-tiba berlari menaiki tangga, terengah-engah, jadi 
aku bisa menebak apa yang dia ingin aku lakukan. Hiro kebetulan menelepon, dan 
menjelaskan apa yang terjadi, meskipun sebenarnya kami tidak diminta." 

"Jadi kau menungguku? Besar." 

"Siapa bilang aku menunggumu? Dengarkan aku, ya?" 

Alice tiba-tiba melompat dari seprai, dan menatapku. Aku sampai ke samping tempat tidur, 
meraih bingkai tempat tidur, dan perlahan mendekatinya. 

"Eh, aku benar-benar tidak bisa mendapatkan uang untuk ini. Sungguh, aku tidak bisa 
bertanya padamu?" 
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Aku perlahan mendekati Alice, dan dia tampak sedikit terintimidasi saat dia mundur, 
meskipun masih berpura-pura tidak kooperatif. 

"Apa sekarang? Apakah Anda berniat menggunakan gaji Anda sebagai asisten detektif 
untuk membayar dengan mencicil? Jika Anda berani memiliki niat seperti itu, saya akan 
menetapkannya dengan bunga tinggi dan membuat Anda mengejar hutang untuk selama-
lamanya---" 

"Ahh, tidak, erm, bukan itu maksudku. Anda tahu perusahaan Mainan Mitchell? Itu adalah 
perusahaan yang mengimpor bahan makanan, sepertinya." 

Untuk sesaat, Alice tampak tercengang, dan kemudian, secara naluriah dia meraih 
keyboard, dan mulai mencari di internet. "Yang diculik, Kaori-san, sepertinya akan menikah 
dengan bos. Setelah selesai, mereka akan memulai toko di lantai pertama kantor 
Hirasakagumi." 

"...Dan sebagainya?" 

Tampaknya semua kedengkian yang dia miliki dalam nada bicaranya sudah lama hilang. 

"Mereka mengimpor boneka dari Eropa Utara. Mendengar bahwa toko lain tidak bisa 
mendapatkannya. Bukankah nyaman jika ada satu toko seperti itu di sini?" 

Wajah kecil detektif NEET menunjukkan berbagai emosi, yang kemudian menghilang. 
Tanpa menunggu perubahan berubah, saya melanjutkan, "Tapi, jika tunangan Kaori-san 
tahu dia melakukan pelayanan khusus, toko itu mungkin tidak buka. Lebih baik selamatkan 
dia sebelum ada yang mengetahuinya." 

Pipi Alice memerah, saat dia menggembungkan pipinya dengan marah. 

"... Ejekan murahan seperti itu. Untuk berpikir bahwa Anda benar-benar akan melakukan 
hal yang tercela. Aku sudah melihat semuanya sekarang." 

Maaf, erm, tapi, kami tidak memperlakukanmu sebagai orang bodoh di sini, Alice. Saya 
tidak bisa membiarkan diri saya melihat tuan tanah tidak bahagia." 

"Apa pun." 

Alice memunggungi saya, dan terus mengetik di keyboardnya. Rambut hitam panjang 
menutupi wajahnya dan tubuh mungilnya sepenuhnya. aku menghela nafas. Apakah terlalu 
banyak berpikir itu akan berakhir dengan sempurna? Mengesampingkan kali ini, aku 
benar-benar berutang budi padanya, dan itulah mengapa aku masih bekerja sebagai asisten 
detektifnya, untuk melunasi utangnya secara perlahan. 

Yah, tidak ada pilihan selain mencari hotel kota di sini melalui taktik gelombang manusia, 
kurasa. Bisakah kita membuatnya tepat waktu? Jadi kupikir saat aku berniat menuju pintu, 
tapi--- "Ponsel yang digunakan pelakunya adalah milik seorang mahasiswi bernama 
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Matsunaga Kouta, yang mungkin salah satunya. Mereka berada di dekat kantor 
Hirasakagumi, dan mungkin bertemu dengan JinnaiKaori." 

Aku memutar kepalaku tiba-tiba, dan hampir terpeleset dan jatuh, sebelum aku buru-buru 
menopang diriku dari lantai dapur. 

"...Eh? Apa?" 

"Tidak ada fungsi GPS di telepon, jadi saya hanya bisa menyelidiki data di situs seluler. Ini 
saja memungkinkan saya untuk mengamankan jangkauan dan menemukan hotel tempat 
mereka bersembunyi, saya kira. Saya mengirim data ke Hirasakagumi." 

"... Kamu menyelidiki sebelumnya? Anda bisa saja mengatakannya, Anda tahu? 

"Aku baru saja menemukan ini." 

Alice buru-buru memutar kepalanya, rambutnya yang panjang tergerai. 

"Tapi bukankah kamu bilang butuh waktu lama untuk memeriksa log panggilan?" 

"Otakmu lebih halus daripada penampang Mica, namun mengapa kamu terus mengingat 
detail halus ini? Tidak masalah, kan? Cepat kembali ke kantor dan lakukan peran Anda 
sebagai kepala inspektur." 

Hiro, kamu memberitahunya tentang hal yang memalukan ini? Tapi itu tidak masalah. 
Semua saya merasakan kegembiraan yang membakar di bagian bawah perut saya, seperti 
minuman keras. 

"Eh, erm, terima kasih Alice." 

"Tidak perlu berterima kasih padaku. Dengar, saat toko itu buka, gunakan lidah licikmu itu 
untuk mendapatkan bantuan dari Jinnai Kaori. Boneka Cadillac Eropa Utara. Saya tidak 
akan bekerja untuk amal. 

"... Ya, mengerti." 

"Lagipula, setelah para sandera diselamatkan, pelakunya akan diserahkan kepada 
Hirasakagumi, kan?" 

"Ya, seharusnya begitu." 

Kami tidak bisa menyerahkan mereka kepada polisi, jadi geng itu harus menghukum 
mereka. 

"Kalau begitu aku menginginkan sesuatu." 

"...Apa/" 
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"Telepon yang digunakan pelaku untuk menghubungi Anda." 

"Telepon? Mengapa?" 

"Beberapa poin yang meragukan di sini. Saya ingin tahu jawabannya." 

Poin yang meragukan? 

Ini hanya kasus sekelompok penculik bodoh yang kebetulan salah menelepon sekelompok 
yakuza bodoh, dan kita akan mengakhiri ini? 

Alice menatapku, dan menggelengkan kepalanya tanpa kata. 

"Telepon itu mungkin adalah inti di balik ini. Kita tidak bisa mengetahui kebenaran 
sepenuhnya tanpa mengetahuinya." 

Dengan kata-kata itu, saya sebagai asisten detektif tidak bisa berkata apa-apa lagi. Detektif 
itu tahu lebih dari siapa pun tentang rasa sakit dari kata-kata, apakah itu kebenaran yang 
pahit dan tidak menyenangkan, atau kebohongan yang pahit. 

Jadi, sampai semua misteri terpecahkan, sang detektif hanya bisa menolak keraguan sang 
asisten dengan garis yang bisa dibilang terukir di batu. 

"Aku belum bisa mengatakannya." 

Jadi, saya hanya bisa meninggalkan kantor dengan tenang. Aku menuruni tangga, dan 
menelepon Mayor. 

"...Ini aku. Sudah menerimanya? Mari kita mulai menyelidiki. Juga, beri tahu semua anggota 
untuk tidak melakukan apa pun setelah kami menemukan mereka. Ya, mengerti. Silahkan." 

Aku melipat telepon, menyelipkannya kembali ke sakuku, dan melompat ke atas sepeda. 
Angin menjadi dingin setelah matahari terbenam, tetapi tubuh saya semakin panas. 

* 

Saya kembali ke kantor, menjelaskan situasinya kepada semua orang, dan Rocky angkat 
bicara. 

"Aku tahu Matsunaga itu!" 

Di sebelahnya, Pole mengangguk. 

"Aku juga mengenalnya!" 

"Ya ya. Dia bilang dia ingin bergabung dengan kami Hirasakagumi." 

"Eh... kapan itu?" 
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Aku menatap wajah geng itu. Trio tim detektif dan sebagian besar geng berada di jalanan, 
mulai mencari tempat persembunyian, sementara aku harus mengumpulkan intel dan 
menyortir sendiri. 

"Dia datang beberapa kali." 

"Dia datang sekali bulan lalu. Sou-san bilang dia tidak akan menerima murid, tapi 
Matsunaga tidak mau mendengarkan." 

"Dia mengatakan bahwa jika dia bergabung dengan kami, dia tidak akan diintimidasi." 

"Dia bajingan biasa." 

"Dia bahkan membawa resume ke sini. Kami adalah geng, bukan perusahaan jasa paruh 
waktu." 

Salah satu anggota geng pergi ke ruang kerja, dan mengobrak-abrik. Merasa penasaran, aku 
melihatnya mengeluarkan secarik kertas berukuran B4. Resume, dari semua hal. 
Matsunaga Kouta di foto tampak seperti siswa kutu buku yang lemah, dan meskipun saya 
tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak mungkin menculik seseorang, dia sepertinya bukan 
tipe yang seperti itu. Bahkan dengan alasannya ingin dipekerjakan, dia menulis, 'Saya 
sangat mengagumi melihat semua orang begitu riang saat bekerja di kantor'. Sebenarnya, 
dia hanya secara tersirat mengatakan bahwa semua anggota geng itu idiot, bukan? 

"Hm, jadi, dia datang ke gedung ini berkali-kali?" 

Kalau begitu, orang yang benar-benar tahu tentang latar belakang Kaori-san adalah 
Matsunaga Kouta itu? 

"Pastinya!" 

"Jadi dia bukan hanya penguntit?" 

"Ya. Jika dia datang ke kantor ini, dia mungkin mendekati Kaori-san tanpa menimbulkan 
kecurigaan di sini." 

Penguntit, itu satu kemungkinan. Bahkan mungkin menjelaskan bagaimana dia tahu 
tentang latar belakang Kaori-san dengan sangat baik, namun melakukan kesalahan bodoh 
itu. 

"Tapi yang menelepon itu bukan Matsunaga, lho?" Kutub ditanyai. "Suaranya berbeda." 

"Orang itu sepertinya tidak punya nyali. Mungkin meminta orang lain untuk menggunakan 
teleponnya, saya kira?" 

"Ya. Dia sepertinya bukan tipe yang menjadi dalang. " 
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Pada saat itu, telepon di kantor berdering. Ketegangan di ruangan itu meningkat. Aku 
menatap Pole, dan tanpa berkata apa-apa memberitahunya bahwa uang tebusan belum 
dinaikkan. 

"...Halo? Jinnai di sini." 

"Apakah 2 juta siap?" 

Suara pelakunya terdengar dari pengeras suara. Saya memakai headphone, dan 
mendengarkan suara latar dengan penuh perhatian untuk mencari kemungkinan petunjuk. 

"Tidak, belum. Tidak secepat itu. Minggu depan setidaknya..." 

"Hai. Berhenti bercanda. Wanita ini mengirim semua uang yang diperolehnya dari pijat ero 
ke rumah, bukan? Dia seharusnya memiliki dua juta di tangan kapan saja, kan? 

Aku menggigit bibirku. Dia menanyakan hal seperti itu juga? Tidak heran dia begitu kuat. 
Melihat urat nadi Pole menyembul, aku buru-buru mengangkat tangan untuk 
menghentikannya, "Katakan padanya kelebihan uang disimpan sebagai deposito tetap." 
dan menulis di buku catatan kepadanya. 

"Uang itu digunakan untuk deposito. SAYA-" 

"Hah? Anda belum memberi tahu orang tua, kan? Buang-buang waktu berbicara denganmu 
sekarang, sial!" 

Aduh. Haruskah saya menggertaknya dengan mengatakan bahwa orang tuanya tidak ada? 
Tetapi jika mereka telah menyelidiki sebelumnya, itu pasti akan terlihat. Apa yang saya 
lakukan? Saya terus berpikir, dan pelakunya terdengar lebih ganas. 

"Hei, jangan berpikir kita hanya akan menunggu!" 

Saat berikutnya, teriakan wanita itu menyengat telinga saya, dan saya secara naluriah 
melepas earphone. 

"Apa yang kamu lakukan!?" Pole berteriak ke penerima. 

"Baru saja mematahkan satu atau dua gigi. Jangan lupa, wanita ini bersama kita di sini. 
Pelan-pelan, dan kami akan membunuhnya." 

"Besok saya telepon lagi. Siapkan uangnya!" Setelah mengucapkan kata-kata ini, pelakunya 
menutup telepon. 

"Sialan kau, aku akan membunuhmu!" 

Pole meraih penerima, menggeram. Anggota geng lainnya berdiri, beberapa frustrasi 
sambil membanting sofa, dan beberapa memaki di lantai. 
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Kami benar-benar meremehkan mereka. Jadi saya menelan kepahitan saya. Orang-orang 
itu bodoh, dan mulai cemas. Apakah mereka benar-benar pelajar/Matsunaga Kouta hanya 
seorang mahasiswa, tapi dia tidak akan membunuhnya, kan? Apakah terlalu naif untuk 
memikirkan hal ini? Dia mungkin antek, dan kita tidak tahu apa-apa tentang dua lainnya. 

Saya tidak tahu apakah pemiliknya mengenal pria bernama Matsunaga ini. Tapi bisakah 
aku bertanya padanya dengan acuh tak acuh seperti yang dilakukan Hiro? Jadi saya 
bertanya-tanya ketika saya menuruni tangga, dan kebetulan bertemu dengannya di lantai 
pertama, ketika dia keluar dari belakang saya. 

"Ah, hei... erm, kamu mengobrol dengan Kaori di luar, kan? Apakah dia mengatakan hal 
lain? Dia mengatakan kepada saya bahwa dia memiliki pelanggan hari ini, bahwa dia akan 
kembali pada malam hari... tetapi dia belum mengangkat telepon saya." 

Pemiliknya terlihat sangat khawatir. Sial. 

"Eh? Tidak, saya tidak tahu. Ini bahkan belum jam 8. Saya tidak berpikir ini waktunya untuk 
khawatir." 

Kekhawatiran yang tidak perlu keluar dari mulutku. Saya bodoh. Bagaimana jika dia 
menyadarinya? 

"Tapi Mitsuo-san baru saja menelepon juga, mengatakan bahwa mereka akan menelepon 
dan berdiskusi tentang besok. Dia merasa khawatir karena dia tidak dapat 
menemukannya." 

"...Besok?" 

"Toko kita renovasi. Dia ingin melihat-lihat." 

Itu sangat buruk. Tunangan datang. 

"E-erm, kapan dia datang?" 

"Eh?" 

Pemilik rumah memiringkan kepalanya. Apa yang saya lakukan? Sudah tenang? Tidak bisa 
terlalu langsung saat bertanya! Itu terlalu tidak alami! 

"E-erm, sebenarnya besok kita akan membersihkan gudang di lantai dua, jadi tidak nyaman 
bagi ketua untuk mampir besok, kan? Mungkin berisik, dan kami akan memindahkan 
barang-barang itu." 

Aku mati-matian meraba-raba mencari alasan. 
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"Ahh, jangan khawatir tentang itu. Anda tidak perlu keberatan. Mitsuo-san dia hanya 
mampir di pagi hari sebelum berangkat kerja, dan dia akan berangkat ke kantor. Tapi 
mengkhawatirkan, Kaori belum kembali..." 

Saya tidak bisa menyeret ini lebih jauh. Jika Kaori-san belum kembali besok, kita tidak bisa 
berbuat apa-apa untuk menyembunyikan fakta bahwa dia diculik. 

"Erm, benda yang menunjukkan lokasi itu, apa itu lagi? Saya tidak bisa menggunakan itu. 
Apakah karena pelakunya tidak bodoh menggunakan ponsel Kaori-san? Kami bisa 
menyelesaikannya saat itu. Saya tiba-tiba punya pikiran. 

"Erm, karena dia bekerja sebagai tukang pijat, mungkin pelanggannya sedikit, kan? Juga, 
tidak banyak orang yang tersedia saat ini. Dia perlu mematikan ponselnya saat bekerja..." 

Korban tidak pernah menyadari bahwa dia adalah korban, dan saya hanya bisa berusaha 
menghiburnya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi ini pekerjaan penting bagi kepala 
inspektur ini. 

 

Sudah larut malam ketika saya menerima telepon dari Mayor. Saya menunggu di ruang 
resepsionis kantor sepanjang waktu, dan terlalu bersemangat ketika mendengar telepon 
berdering, hampir mematahkan telepon menjadi dua. 

"Ditemukan di mana ada. Sebuah hotel tertentu di Shinuku, lantai enam. Tetsu-san akan 
segera bersamaku." 

Anggota geng yang tersisa di kantor berdiri. Sekali lagi, saya memeriksa telepon di jam 
tangan saya. 

"Sampai jam berapa mereka check-in?" "11 malam." 

Ini buruk. Tidak banyak waktu tersisa. 20 menit kemudian, kami tidak dapat memasuki 
hotel secara legal, dan jika ini berlarut-larut hingga keesokan paginya, pemilik akan 
mengambil tindakan. Masalah terbesar adalah jika kita membiarkan pelakunya sendiri, apa 
yang akan terjadi pada Kaori-san. 

"Aniki, ojiki memanggil!" 

Rocky memberiku telepon lain. 

"Saya bersama Mayor. Apa yang kita lakukan? Apakah kita menerobos masuk? Jika mereka 
memiliki sandera, bahkan aku tidak bisa segera menjatuhkan mereka." Suara Tetsu-senpai 
datang. 

"Mayor, ada cara untuk menyelinap masuk? Coba jauhkan Kaori-san dari mereka..." 
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Dengan dua ponsel di satu tangan, saya mencoba melakukan panggilan tiga arah." 

"Tidak segera. Aku punya beberapa granat kejut, jadi kalau perlu..." 

"Tidak, sama sekali tidak." Jika benda itu meledak, staf hotel akan segera mengetahuinya 
dan memanggil polisi. Apa yang kita lakukan? 

Atau apakah saya membiarkan Tetsu-senpai menerobos masuk? Tidak, mereka bertiga, dan 
dari panggilan telepon, Kaori-san bersama mereka. Jika mereka meninggalkannya sebentar, 
tidak, tidak ada gunanya jika mereka tidak dapat memahami waktunya. Tidak ada waktu 
untuk memasang bug dan melihat waktu terbaik untuk masuk. Apa yang harus saya 
lakukan? Secara naluriah aku meraih papan nama di depan dadaku. Saya inspektur kepala, 
semua orang menunggu saya untuk memberi isyarat pergi. Saya tidak bisa terus keluar 
angkasa. Saya harus segera memutuskan sesuatu. 

Pada saat itu, mata saya tertuju pada kertas B4 di atas meja. 

Saya tidak tahu bahwa kertas itu menarik perhatian saya pada awalnya. Namun, saat aku 
mencoba mengalihkan perhatianku antara suara mayor dan suara Tetsu-senpai, sesuatu di 
telingaku membuatku penasaran. 

kata-kata Alice. 

Ada yang mencurigakan tentang itu. 

Banyak balok teka-teki bertabrakan di benak saya, secara bertahap membentuk bentuk. 

Ya. Matsunaga Kouta mengetahui keberadaan Hirasakagumi. 

Dan dengan asumsi sebagai dasar, saya meletakkan kata-kata ini di atas kanvas kosong. 

Bisakah itu bekerja? 

Saya tidak tahu. Tapi saya harus mencoba. 

"... Hei, Narumi. Hai!" 

"Apa yang terjadi, Wakil Laksamana Fujishima? Jika kita tidak terburu-buru." 

Aku akhirnya pulih saat suara Tetsu-senpai dan Major memasuki telingaku. 

"... Ah, maaf sekali." 

Saya batuk dua kali untuk membersihkan tenggorokan kering saya, 

"Ayo menerobos masuk." 

"Betulkah?" 
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"Ya. Segera check-in, dan naik ke level di mana pelakunya berada. Tapi jangan langsung 
menerobos masuk. Erm, tepat jam 11 malam. Tidak sedetik pun lebih awal atau lebih 
lambat." 

"Mengapa--" 

"Nanti saya jelaskan. Buru-buru. Senpai, pikirkan saja untuk mengeluarkan Kaori-san. 
Mayor, pergi begitu kau membuka kuncinya. Juga, kamu di sana, Hiro? Tolong suruh 
anggota geng lainnya menunggu di luar, dan begitu mereka keluar, tolong tangkap mereka." 

"Mengerti." 

Saya meletakkan ponsel yang terhubung di telinga saya saat saya pergi ke PC di kamar 
kecil. Saya membuka email, menegaskan alamat email telepon yang Matsunaga Kouta tulis 
di resumenya, dan memasuki langkah terakhir saya. Pesan-pesan yang muncul di benak 
saya begitu halus, bahkan saya tidak percaya. Saya tidak ragu menekan tombol 'kirim'. 

Setelah itu, tidak ada yang bisa dilakukan inspektur kepala ini. Aku meraih papan nama di 
dadaku, memegangnya di telapak tangan kiriku, dan mendekatkan ponsel kedua ke 
telingaku, mendengar latar belakang suara langkah kaki, lift, detak jantung Tetsu-senpai, 
dan panggilan Major, berdoa dengan tenang. 

Waktu di komputer adalah 10.59 malam. Mayor menggumamkan kata-kata terakhir, 

"Mulai operasi." 

Sambil mengepalkan tanganku yang berkeringat, aku menjawab, 

"-Semoga beruntung." 

Tepat pukul 11 malam, suara logam dan tulang yang retak membentuk suara yang 
menakutkan, menyebar dari telepon ke telinga saya. 

* 

Malam yang panjang berakhir, dan keesokan paginya tiba. 

31 Agustus. Untuk liburan musim panas tanpa istirahat atau bermain bagi saya, itu adalah 
akhir yang sangat pas. Saya sambut pagi itu di sofa kantor Hirasakagumi. 

Di kiri dan kanan saya ada tubuh besar yang memutar sofa; mendengkur serempak dan 
mulut mereka terbuka adalah Pole dan Rocky. 

Papan nama 'Adik laki-laki Jinnai' dan 'gonetator' telah dihapus. 
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Di sofa di seberangku adalah anggota geng lainnya yang bersiaga, tidur dengan cara yang 
tidak enak dilihat. Panas buram tetap berada di atas meja kaca, dan sinar matahari pagi 
bersinar melalui jendela, membentuk siluet yang jelas di tanah. 

Panas tinggi dan bau keringat meresap ke dalam kesadaranku, berkumpul di atasku. 

Tapi saya tidak punya kekuatan untuk berhenti. 

Aku hanya bisa menggerakkan mataku untuk melihat jam. Saat itu jam 9 pagi. 

Sudah sepuluh jam sejak operasi berakhir. 

Aku bisa merasakan pori-pori di sekujur tubuhku mengantuk, tapi aku benar-benar merasa 
tidak nyaman tidur di antara raksasa bodoh itu lagi, jadi aku harus bangun dari sofa, dan 
berdiri. 

Terdengar suara mobil yang diparkir di depan gedung. Dengan lembut aku mendorong 
pintu besi itu ke samping, dan keluar, berusaha sebaik mungkin untuk tidak 
membangunkan pria-pria berkaos hitam itu. Ada sedan Lexus mengkilap yang diparkir di 
pinggir jalan, dan seorang pria berpenampilan mewah mengenakan setelan abu-abu, 
berusia pertengahan tiga puluhan, keluar dari kursi pengemudi. 

"Maaf membuatmu khawatir kemarin, Mitsuo-san. Aku terluka saat bekerja, tapi aku baik-
baik saja." 

Sebuah suara lembut mengikuti, dan di depan mataku Kaori-san berlari ke jalan. 

Sepuluh jam atau lebih telah berlalu sejak kasus itu berakhir, saya yakin. Sungguh 
menakjubkan bahwa dia bisa bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. 

Dan tidak ada yang terjadi setelah semua. Kami menumpuk banyak kebohongan dan 
tindakan tidak bijaksana, semua untuk menyambut pagi seperti itu. 

 

Ketika saya kembali ke rumah, saya diberitahu oleh kakak perempuan saya karena keluar 
sepanjang malam. Aku pergi mandi, dan membasuh keringat yang menempel di sekujur 
tubuhku. Saya sedang setengah mengganti pakaian ketika saya tertidur, dan saat itu malam 
ketika saya muncul di 'Ramen Hanamaru'. 

"5 detik kemudian dan keduanya ditelan, keduanya! Mayor, merekam rekaman mereka?" 

"Tidak, Setelah mengambil kunci, aku keluar dari hotel secepat mungkin." 

"Saya juga mengalami kesulitan. Orang-orang Hirasakagumi itu sangat bersemangat, aku 
benar-benar memberikan segalanya untuk menghentikan mereka..." 
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Matahari musim panas menggantung di barat, tetapi Tetsu-senpai, Major, dan Hiro 
berkumpul di sekitar meja kayu yang membusuk di depan tangga darurat, menumpuk 
kaleng bir kosong saat mereka mendiskusikan eksploitasi heroik mereka. 

"Ohh, ini ketuanya. Kerja bagus di sana, kepala." 

"Tidak, tolong jangan panggil aku seperti itu..." 

Aku melambaikan tangan menanggapi lelucon Tetsu-senpai, dan duduk di kursi ban tua 
antara Mayor dan Hiro. 

"Kamu tampak sangat lelah, Narumi-kun, meskipun itu keesokan paginya setelah 
kemenanganmu sepenuhnya." 

"Kita seharusnya merayakannya tadi malam, tapi kamu bilang ingin tidur, Wakil 
Laksamana Fujishima, dan itulah mengapa kami menundanya sampai hari ini. Anda harus 
dipompa di sini. 

Kalian belum tidur sama sekali, kan? Bagaimana Anda masih begitu energik? 

"Ini adalah kemenangan mutlak, dan aku sama sekali tidak sedih..." 

"Apa? Itu karena pekerjaan yang kamu lakukan sebelumnya, Narumi. Ketika saya 
menerobos masuk, sandera itu kebetulan berada di toilet, dan yang berjaga di pintu adalah 
bocah Matsunaga itu." 

Apakah begitu? Dengan kata lain, pesan yang saya kirim berhasil. 

Meskipun itu adalah pertaruhan yang sama sekali tidak berdasar. 

"Narumi-kun, apa yang kamu lakukan?" 

"Aku mengirim pesan ke ponsel Matsunaga." 

Trio melebarkan mata mereka. Tapi itu benar-benar itu. 

"Saya mengirim pesan sambil menyamar sebagai Yondaime, '2300, 30 Agustus. Ini tes 
masuk. Tunjukkan nyalimu'." 

"... Tentang apa itu?" 

Tetsu-senpai mengerang bingung. 

"Erm, kalau aku mengirim pesan ke Matsunaga, ketiga penjahat itu pasti sudah melihatnya, 
kan? Jadi saya mengirim pesan yang hanya dapat dipahami oleh Matsunaga, bahwa 
Hirasakagumi akan mengambil tindakan pada pukul 11 malam." 

Dan Matsunaga memang bereaksi. 
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Jadi itu sebabnya dia mengirim Kaori-san ke toilet. 

"Eh, eh, tunggu sebentar." 

Hiro menatapku dengan heran. 

"Jadi, dengan kata lain, Matsunaga itu membantu kita?" 

"Dari segi hasil, memang begitu." 

"Tapi tolong jangan tanya saya kenapa, karena saya benar-benar tidak mengerti. Saya baru 
saja memutuskan operasi itu secara naluriah. " 

Sejujurnya, saya mengambil tindakan berdasarkan beberapa alasan yang sangat, sangat 
bodoh. Mungkin lebih baik menyebutnya firasat, jadi aku tidak mengatakan alasannya." 

"Aku tidak mengerti sama sekali." 

Tetsu-senpai mengacak-acak rambut pendek di kepalanya. 

"Jadi, dengan kata lain, seperti biasa." 

Hiro mengaduk-aduk sakunya sambil berkata, 

"Hanya Alice yang mengerti segalanya, kan?" 

Dia mengeluarkan ponsel yang belum pernah kulihat sebelumnya. 

"Eh... itu telepon yang digunakan pelakunya, kan?" 

"Ya. Bukankah Alice memintamu untuk ini?" 

Itu benar, tetapi saya sudah lama melupakan hal ini. Saya menerima telepon yang disebut 
Alice 'the core to everything'. 

Fragmen pengetahuan kosong. 

Dimaksudkan untuk apa pun selain untuk memuaskan keinginan detektif. 

"Jadi Hiro, bagaimana dengan ketiganya?" 

Tetsu-senpai tiba-tiba menyebutkan ini. 

"Mereka terkunci di gudang Hirasakagumi. Mungkin akan ada penghakiman ilahi atas 
mereka malam ini, diambil satu per satu, dan dipukuli. 

"Itu hanya buang-buang waktu dan tenaga, kan? Seharusnya kita menanggalkannya dan 
membuangnya ke jalan utama kemarin." 
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Mayor terus terang membalas. 

"Yah, mereka masih harus menyelesaikan ini. Orang-orang itu semuanya tentang 
kesopanan, jadi mereka akan menyelesaikan ini dengan cara mereka sendiri." 

Tetsu-senpai menepuk bahu Mayor saat dia mengatakan ini. 

Benar, kita masih harus mengakhiri ini. Bahkan setelah semuanya berjalan dengan baik, 
bahwa semua orang bahagia, bersorak dan merayakan, detektif itu tidak diliputi 
kegembiraan. Bahkan di puncak pesta, dia memperhatikan nomor, perkakas, dan jumlah 
undangan. 

Begitulah hasil desahan Alice. 

Jadi saya mengambil ponsel, dan berbalik menuju tangga darurat. 

 

Alice, bersembunyi di tumpukan boneka di tempat tidur, mengambil telepon dari tanganku, 
menatap layar kristal sejenak, dan mengangguk. Dia kemudian menghela nafas, dan tanpa 
sepatah kata pun, menoleh ke monitor. 

"... Erm, kamu menemukan sesuatu?" 

tanyaku hati-hati. 

"Ya. Semuanya." 

Semuanya terungkap. Pekerjaan detektif berakhir di sini. Alice praktis tidak mendapatkan 
apa-apa dari pekerjaan ini. Satu-satunya bukti materialistis yang dia dapatkan adalah 
kebenaran yang terekam di telepon. 

"Tapi kamu sepertinya tidak senang tentang ini." 

"Ya. Aku benar-benar jengkel tentang ini." 

Alice sebenarnya tidak menyangkal, dan itu mengejutkanku. Jengkel? 

"Saya bekerja sangat keras untuk menumpuk balok, perlahan merangkak seperti ulat, dan 
berakhir tepat di tempat yang sama dengan Anda ketika Anda melompat dengan parasut 
dan mata Anda tertutup." 

Aku menghela nafas, dan dengan lembut duduk di samping tempat tidur. 

Melalui logika, Alice memperoleh jawaban yang sama denganku, ketika aku melakukannya 
melalui tebakan buta, tetapi metodenya tidak dapat menyelesaikannya tepat waktu. 

Saya mengerti betul betapa tidak berdayanya dia. 
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"... Kamu tidak akan memberitahuku?" 

Rambut hitam itu bergoyang. 

"Tidak ada gunanya memberitahumu sendirian. Setidaknya-" 

Bel pintu berbunyi pada saat ini. Alice tetap diam, dan menatap rekaman pengawasan di 
sampingnya. 

"-Mereka disini. Keluar dan sambut mereka." 

Aku bangkit, dan melirik monitor. Kamera pengintai di luar kantor diblokir oleh bagian 
dada kaus hitam, tepat saat semua ini dimulai kemarin. Namun hari ini, ada satu hal yang 
tidak ada kemarin--- Pinggiran coklat, alis tipis, dan dua mata. 

"Kaori-san...?" 

Gumamku, didorong ke depan oleh Alice, dan bergegas menyambutnya di pintu. 

Kaori-san meninggalkan Pole dan Rocky di koridor, dan memasuki kantor sendirian. 

"Maaf karena mampir tanpa diundang. Saya ingin berterima kasih, dan mereka mengatakan 
Anda ada di sini, jadi mereka membawa saya ke sini." 

Dia berkata saat dia memasuki kamar tidur, dan seperti semua orang yang memasuki 
ruangan ini, dia tercengang melihat Alice di tempat tidur. 

"... Erm." Ini terlalu rumit untuk dijelaskan. "Yang ini adalah Alice, dan dia...otak kita, bisa 
dibilang begitu. Kami menemukan hotel tempat Anda berada, terima kasih padanya." 

Alice mengangkat bahu, dan berkata, 

"Tidak perlu membuat hal-hal menjadi rumit. Panggil saja aku detektif." 

"...Aku benar-benar tidak mengerti." 

Kaori-san terdengar sangat bingung saat dia melanjutkan. 

"Emm. Kalau begitu, aku harus berterima kasih pada nona kecil ini, kan?" 

"Tidak semuanya. Sebagian besar pujian diberikan kepada kepala inspektur ini." 

Keberatan untuk tidak memanggilku seperti itu sekarang? Tapi Kaori-san terus menatapku, 
dan menundukkan kepalanya. 

"... Terima kasih telah menyelamatkanku. Tadi malam adalah hari terakhir saya bekerja. 
Saya awalnya bermaksud untuk mengundurkan diri lebih awal, tetapi saya diberi tahu 
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bahwa tidak ada cukup orang, jadi saya harus membantu. Jadi... aku tidak pernah berharap 
itu terjadi. ...kamu tidak pernah menelepon polisi, atau memberi tahu ibuku, kan?" 

"Tidak, erm, baiklah." 

Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. 

Rahasia yang kami sembunyikan dengan susah payah bukanlah sesuatu yang baik, jadi 
Kaori-san menundukkan kepalanya dengan malu-malu. 

Alice memecah keheningan. 

"...Salah satu pelakunya adalah Matsunaga Kouta. Kamu kenal dia?" 

Kaori-san tidak mengatakan apa-apa, matanya ragu-ragu untuk beberapa saat, sebelum dia 
mengangguk. 

"Dia sering menjadi pelangganmu, kan?" 

"... Kamu sepertinya tahu segalanya?" 

"Ini hanya tebakanku. Aku tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa Matsunaga Kouta 
terlibat denganmu." 

Kaori-san menghela nafas, dan mengangguk. 

"Pria itu murid yang miskin, namun dia terus memintaku. Dia tidak akan melakukan apa-
apa, hanya duduk di tempat tidur, mengobrol dengan saya. Mudah bagi saya, tetapi dia 
adalah pelanggan yang aneh. Jadi saya menjadi terlalu santai, dan mulai membicarakan 
banyak hal dengannya. Dia mulai menguntit saya, dan bahkan melakukan apa yang dia 
lakukan tadi malam. Itu tidak bisa dimaafkan. 

Mengapa tepatnya? Saya hanya ingin bertanya-tanya. 

Dan detektif itu, yang menangkap para pelakunya dan seharusnya mengungkapkan 
kebenaran, entah kenapa memberikan pandangan lembut ke matanya. 

"Kemarin, saya berada di hotel. Keduanya bersembunyi di hotel, dan keluar. Aku mencoba 
melarikan diri, tapi sudah terlambat. Kudengar mereka lulus dari perguruan tinggi 
Matsunaga. Mereka tahu... bahwa saya akan menikah. Sepertinya kedua senior itu 
menganggap itu menyenangkan, dan memanggilku." 

"Jadi awalnya mereka tidak pernah berniat menculikmu?" 

"Ya. Kedua orang dewasa itu sudah sangat tua, namun mereka mencoba membujuk 
Matsunaga untuk melakukannya sekali denganku sebelum aku menikah, seperti dia masih 
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bayi. Tapi Matsunaga terus mundur, dan mereka muak padanya. Mereka bahkan 
mengancam akan menebus keluarga saya. Sangat mengerikan." 

Kaori-san meraih bahunya yang masih menggigil. Saya harus menyela. 

"Matsunaga itu hanya dipaksa oleh seniornya untuk terlibat, saya percaya." 

"Mungkin, tapi!" 

Kaori-san memelototiku, berteriak. 

"Dia terus menonton dengan tenang. Dia tidak berbeda dari yang lain! Jika dia tidak 
membuat panggilan yang salah, saya tidak akan tahu harus berbuat apa! Serius, aku 
seharusnya tidak terlibat dengan orang seperti dia!" 

"Tapi dia belum menonton dengan tenang." 

Kata-kata Alice yang tiba-tiba membuat Kaori-san menutupi gerakannya, dan dia menatap 
wajah detektif itu. 

"Dia ingin menyelamatkanmu sepanjang waktu. Dia tidak memiliki keberanian untuk 
melawan seniornya, tetapi dia terus berjuang." 

"...Apa yang kamu katakan?" 

"Kamu mengatakan kepada Matsunaga bahwa kamu adalah putri satu-satunya, kan?" 

Wajah Kaori-san membeku. 

"... Ah, tapi." 

"Jadi Matsunaga tahu bahwa kamu tidak punya adik laki-laki. Panggilan pertama yang 
diterima bawahan kami menyebut dirinya sebagai saudaramu. Jika Matsunaga telah 
tersirat dalam hal ini, dia akan menunjukkannya karena itu adalah sebuah kesalahan, kan?" 

"I-itu tidak mungkin!" 

Kaori-san tampak putus asa saat dia terus membantah. 

"Itu juga tidak mungkin. Telepon itu tidak mungkin membuat panggilan yang salah." 

Ekspresi wajah Kaori-san membeku. 

"Bahkan di gedung yang sama, di lantai tiga, tidak mungkin terjadi kesalahan seperti itu. Itu 
adalah jebakan yang dipasang Matsunaga. Dia menyimpan nomor Hirasakagumi di 
ponselnya, dengan nama 'Jinnai'. 

"Kamu bercanda." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Itu benar. Lihat." 

Alice membuka ponsel Matsunaga, dan membawanya ke wajah Kaori-san. Mata yang 
terakhir diarahkan ke layar. 

"...M-mungkin Matsunaga memasukkan nomor yang salah saat dia mencari rumahku? 
Bukankah begitu?" 

"Tidak semuanya. Dia memang mengganti nama. Lihat bacaannya." 

Alice menunjuk ke bagian bawah layar, di mana bacaan itu berada. 

"Hirasakagumi" 

Kaori-san tersentak. 

"Ketika memasukkan nama ponsel 'au' ini, otomatis bacaannya akan ditambahkan. Namun 
jika input diubah, pembacaan tidak akan berubah. Ini adalah fungsi yang buruk, tapi 
berhasil kali ini." 

Itu membuktikan momen keberanian dari seorang gelandangan yang tidak berguna. Jadi 
Alice bergumam sambil meletakkan telepon di tangan Kaori-san. 

 

Dia awalnya menekan tombol yang salah, atau tidak. Itu adalah jebakan kecil. Jebakan itu 
tidak sia-sia. Karena dia memanggil--- "...Mengapa? Kenapa melakukan ini? Dia bisa 
melakukannya. 

Kaori-san bergumam pada dirinya sendiri, suaranya bergetar. 

"Ya, mungkin ada cara yang lebih baik. Dimungkinkan untuk menjebak mereka dan 
mengirim mereka ke kantor polisi, dan itu bisa menyelesaikan masalah dengan mudah. 
Tetapi..." 

Alice menyenggol dirinya di seprai, dan mengangkat kepalanya ke arah wajah Kaori-san. 

"Matsunaga memilih Hirasakagumi. Apa kamu tahu kenapa? Karena tidak ada orang lain 
yang bisa melindungi kebahagiaanmu apa adanya. Baik detektif maupun polisi tidak bisa 
melakukannya, hanya para idiot keadilan ini. 

Kaori-san sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bersuara. Semua kata-katanya 
sepertinya terserap ke dalam telepon yang dia genggam. 

"Matsunaga sangat berharap kamu bahagia. Benda di tanganmu itu adalah buktinya." 
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Setelah waktu yang sangat lama, kata-kata Kaori-san tenggelam dalam kesunyian, 
mendarat di seprai. 

"... Tapi meski begitu." Matanya melihat bolak-balik di antara paha ramping detektif itu, 
"Apa yang harus saya lakukan dengan benda ini?" 

"Tentukan pilihanmu." 

Suara Alice tidak memiliki kehangatan, kebaikannya memutih." 

"Itu adalah perasaan yang disampaikan kepadamu. Itu pilihan Anda untuk meninggalkan 
atau menginjak-injaknya. Anda tidak bisa menyerah pada pilihan. 

Rahang bawah Kaori-san menggigil. 

Dia tampak mengangguk, dan menggelengkan kepalanya. 

Sampai dia meninggalkan kantor, saya duduk di samping tempat tidur, memikirkan hal ini. 

Matsunaga pada saat ini harus dipukuli dengan baik oleh Hirasakagumi, bersama dengan 
dua orang lainnya. Bahkan setelah mereka dipukuli, mereka akan tetap dilepaskan. Dia 
akan mulai mencari ponsel yang hilang, dan menelepon ponsel yang ada di tangan Kaori-
san, kan? 

Jadi apa yang akan dilakukan Kaori-san? Untuk meninggalkannya, atau menginjak-
injaknya? 

Atau membuangnya kembali? 

Saya tidak tahu. Itu pilihannya. 

Tugas detektif dan penyelidik kepala ini sudah selesai. 

Jadi, haruskah saya kembali menjadi siswa sekolah menengah? Kurang dari sepuluh jam 
sampai akhir liburan musim panas, dan aku belum mempersiapkan diri untuk sekolah, 
apalagi mengerjakan satu tugas pun. Jadi saya pikir ketika saya pergi ke pintu, tapi Alice 
angkat bicara. 

"Ada juga sesuatu yang ingin aku tanyakan." 

Alice terdengar sangat jengkel, dan aku harus mampir ke lemari es, menatapnya dengan 
takut-takut. 

"... Erm, apa?" 

"Jadi saya katakan, bagaimana Anda bisa sampai pada kesimpulan yang sama seperti saya? 
Apakah Anda berharap Matsunaga membantu menyelamatkan sandera? Dan Anda 
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mengetahuinya lebih cepat daripada saya! Aku tidak percaya orang bodoh sepertimu 
memimpinku. Apa yang kamu temukan?" 

"Yah...aku tidak benar-benar menemukan sesuatu. Aku hanya punya firasat." 

"Bahkan jika itu firasat, kamu terlalu percaya pada Matsunaga." 

"Ah, yang kupercaya bukanlah Matsunaga. Lagipula aku tidak pernah bertemu dengannya. 
Saya hanya percaya bahwa tidak ada yang bisa sebodoh orang-orang dari Hirasakagumi itu 
." 

Mulut Alice setengah terbuka. 

Itu canggung, tapi aku melanjutkan. 

"Pikirkan tentang itu. Insiden ini dimulai karena beberapa orang idiot membuat panggilan 
yang salah, dan si idiot Pole mengangkat telepon, membuat kesalahan, dan si idiot Rocky 
dan yang lainnya menambahkan ke dalam kekacauan... bagaimana keajaiban itu mungkin?" 

Tidak mungkin ada situasi di mana nampan yang membawa kopi dan susu terguling, 
bukannya cangkirnya pecah, malah ditemukan kopi susu. 

Tetapi jika seseorang tahu tentang kebodohan orang-orang ini, dan bertaruh ... 

Kalender. Matsunaga tahu tentang keberadaan Hirasakagumi, bahwa mereka semua idiot. 

Jika itu masalahnya--- 

Saya hanya bertaruh pada kemungkinan ini. 

Mungkinkah ini batas yang tidak bisa dilewati Alice? Bertaruh pada 'kemungkinan' 
bukanlah pekerjaan detektif di sini. 

Dengan ceroboh aku menoleh ke belakang, dan menemukan Alice tergeletak di atas sprei, 
rambut hitam panjangnya seperti rumput laut yang basah kuyup, tercerai-berai. 

"A-apa yang salah? Anda baik-baik saja?" 

"Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku merasa sangat kalah..." 

Tidak, Anda tidak perlu kaget dengan ini, bukan? Itu hanya insting. 

Dan pada saat itu, pintu kantor terbuka di belakangku, dua suara berteriak, 

"Aniki, Kaori-san sudah kembali. Kami tidak punya apa-apa untuk dilakukan. 

"Aniki, hari ini hari terakhir liburan musim panasmu, kan? Kami akan terus memainkan 
permainan menemukan markas. Saya pikir saya mungkin menjadi gontiator dalam hal ini. 
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"Kalian berdua, duduk di seiza!" 

Alice melompat dari tempat tidur, berteriak. 

"Tidak ada cukup ruang." 

"Kamu bisa duduk di atas satu sama lain, aku tidak peduli. Dan Narumi, kemana kamu 
mencoba lari? Duduk juga. Saya akan mulai meneliti proses berpikir orang idiot, dan Anda 
akan menerjemahkannya untuk saya." 

Ampuni aku. Tapi dengan tubuh besar Pole dan Rocky menghalangi, aku, berdiri di samping 
tempat tidur, tidak bisa bergerak sedikit pun. 

"Pertanyaan pertama. Katakan padaku, apa ibu kota prefektur Miyagi?" "Ke Timur!" 

"Bodoh, itu Prefektur Miyazaki!" "Apa Prefektur Miyazaki, itu bahkan bukan nama!" 

Dan saya harus membalas. Karena itu, aku menemani Alice dengan nasihat bodohnya 
sampai larut malam. 

Liburan musim panas yang penuh kegaduhan ini berlanjut hingga malam terakhir yang 
penuh kegaduhan. 
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Volume 5 Chapter 4 

Dua Puluh Satu Bola di Musim Panas itu 
Di akhir musim panas, bola putih yang tampaknya terserap oleh langit biru lapangan itu 
memikat hati saya. 

Liburan musim panas saya dirusak oleh pekerjaan. Itu bukan tentang menyia-nyiakan 
hidupku bermain-main dengan NEET atau membantu Alice memindahkan Dr. Peppers. Itu 
sebenarnya tentang mengoordinasikan suatu acara. Termasuk insiden penculikan 
sebelumnya, liburan musim panasku berlalu saat aku berlarian. 

Saya tidak bisa mengatakan bahwa liburan musim panas seperti itu tidak memuaskan, 
tetapi sebagai anak sekolah menengah berusia 16 tahun, saya ingin kehilangan diri saya 
dalam beberapa hal yang akan dilakukan oleh siswa sekolah menengah pada umumnya. 

Memasuki bulan November, semangat muda ini terus meletus dan meluas, mencari tempat 
untuk curhat, dan kemudian meledak. 

... Di pusat permainan. 

 

Karena ayah saya sering ditempatkan di mana-mana untuk bekerja, saya tidak pernah 
memiliki banyak teman dari sekolah dasar hingga sekolah menengah---jika saya menulis 
hal-hal seperti itu, Alice mungkin akan memarahi saya. !" Tapi bagaimanapun juga, aku 
pernah mengalami masa ketika aku menghabiskan waktuku sepulang sekolah sendirian, di 
pusat permainan 

Penyakit seperti itu (menurut saya tidak salah menyebutnya penyakit) banyak mereda di 
kemudian hari, satu karena mode permainan pertarungan mendingin, dan dua karena 
kakak perempuan saya mulai mengatur keuangan saya, dan saya tidak punya uang. 
menghabiskan. 

Dengan kata lain, kobaran api di hatiku tidak pernah padam. Dengan medan perang dan 
bahan bakar, pasti akan berkobar lagi. 

"Lagipula kau akan ketagihan! Mulai sekarang, Wakil Laksamana Fujishima?" 

Segera setelah semester kedua dimulai, Mayor mengundang saya untuk memainkan 
permainan baseball online bernama 'Power Playball'. Layaknya sebuah game arcade yang 
bisa dihubungkan dengan orang lain, game ini membutuhkan banyak uang. Berkat gaji yang 
diberikan Yondaime kepada saya, dompet saya menjadi jauh lebih gemuk. 
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'PWLB' (singkatan ini aneh, tapi ini terminologi tertentu) mengharuskan banyak pemain 
untuk mendaftarkan tim mereka dengan kartu identitas mereka, dan bertempur online di 
seluruh negara. Konsep terbaik dari game ini adalah database pemain yang sangat besar. 
Tidak seperti permainan bisbol biasa di mana hanya beberapa pemain bisbol aktual yang 
tersedia untuk dipilih, seseorang secara otomatis menghasilkan pemain dengan nilai unik 
dan nama yang pas hanya dengan memasukkan nama seseorang. Tampaknya disusun 
berdasarkan sejumlah besar data online. 

Misalnya, dengan memasukkan nama pembalap terkenal seperti Senna, Prost atau 
Schumacher, karakter dengan kecepatan tinggi akan dihasilkan, sedangkan karakter yang 
dinamai berdasarkan pegolf profesional akan memiliki statistik kontak dan akurasi lengan 
yang lebih tinggi, sedangkan pegulat pro akan menjadi power hitter. Jika nama yang 
dimasukkan adalah nama politisi atau artis, karakter pemain yang dihasilkan akan 
memiliki nilai unik yang 'mungkin cocok'. Dengan demikian, itu menjadi topik utama di 
internet, dan menarik perhatian para pemain yang tidak terlalu mengenal bisbol. Bahkan 
jika nama yang dimasukkan adalah karakter anime atau manga, nilai unik yang dihasilkan 
bisa dipercaya; itu benar-benar menakjubkan. Jika nama yang dimasukkan adalah nama 
pemain bisbol, karakter tersebut secara alami akan memiliki nilai yang sesuai. Bahkan 
detail kecil seperti Kuwata Masumi yang bergumam pada bola sebelum melempar, atau 
Kiyohara Kazuhiro yang berurusan dengan bola mati akan tercermin pada karakternya, 
jadi ada kebangkitan yang layak di dalamnya. Namun, semakin tinggi nilai pemain dalam 
permainan, semakin tinggi pula biaya yang dibutuhkan, sehingga tidak mungkin 
menempatkan semua bintang seperti Suzuki Ichiro, Ochiai Hiromitsu, Oh Sadaharu dan 
Nagashima Shigeo ke dalam barisan batting. Selain itu, memasukkan nama orang biasa 
akan menghasilkan karakter yang terbilang sopan, sehingga tidak sedikit orang yang 
menamai karakter tersebut berdasarkan namanya sendiri. Tidak mungkin menempatkan 
semua bintang seperti Suzuki Ichiro, Ochiai Hiromitsu, Oh Sadaharu dan Nagashima Shigeo 
ke dalam barisan batting. Selain itu, memasukkan nama orang biasa akan menghasilkan 
karakter yang terbilang sopan, sehingga tidak sedikit orang yang menamai karakter 
tersebut berdasarkan namanya sendiri. Tidak mungkin menempatkan semua bintang 
seperti Suzuki Ichiro, Ochiai Hiromitsu, Oh Sadaharu dan Nagashima Shigeo ke dalam 
barisan batting. Selain itu, memasukkan nama orang biasa akan menghasilkan karakter 
yang terbilang sopan, sehingga tidak sedikit orang yang menamai karakter tersebut 
berdasarkan namanya sendiri. 

Template penampilan para pemain dalam game semuanya tetap, tetapi seragam dapat 
disesuaikan dengan pola yang berbeda, dan saya juga mendapat tempat unik dalam game 
melalui internet; tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tim saya terkenal. Saya 
memiliki semua pahlawan wanita dari Dragon Quest I hingga IX sebagai pemain awal saya, 
dan gambar karakter khusus saya terpampang di seragam, sehingga menjadi subjek 
laporan oleh beberapa blog dan stasiun berita (hanya untuk dicatat, tim sangat lemah). 

"Seperti yang diharapkan dari Anda, Wakil Laksamana Fujishima. Seragam tim 'Drive a 
Phoenix' kami akan Anda tangani." 
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"Tolong urus nama tim yang dipertanyakan itu dulu. Saya tidak ingin gambar yang saya 
buat menjadi terkenal untuk tim semacam itu..." 

"Apa yang salah dengan nama ini? Artinya 'Mengendarai Phoenix! Tentu saja Phoenix di 
sini mengacu pada rudal jet tempur F-14 Tomcat, tidak ada hubungannya dengan tim yang 
tidak bisa dibentuk setelah kalah dari Rakuten dalam uji coba. .." 

"Siapa yang kamu coba gertakan di sini !? Bukankah pelempar jagoanmu disebut 'Horie'?" 

"Senjata terkuatnya adalah forkball yang jatuh seperti pasar saham!" Hai! perhatikan kata-
katamu! "Ngomong-ngomong, Phoenix memiliki perasaan yang berapi-api dan ganas, jadi 
gambar burung bercahaya emas yang mempesona!" 

Jadi saya menempelkan gambar Oyakodon di seragam itu, tetapi Mayor marah. Bukankah 
kamu menginginkan burung yang berapi-api dan mempesona!? 

* 

"Kamu telah lalai baru-baru ini. Menurutmu apa pekerjaan asisten detektif itu?" 

Pada suatu hari Jumat tertentu di pertengahan September, saya diomeli oleh Alice. Saya 
selalu berkeliaran di pusat permainan, dan sudah lama sejak saya muncul di agensi. 

"Ya, Fujishima-kun! Adalah tugas asisten untuk merawat rambut Alice! Ingat cara 
merawatnya... ehh, serius! Bukankah aku sudah memberitahumu untuk menyisirnya 
dengan lembut? Seperti ini..." 

Bahkan Ayaka pun marah. Kami bertiga berada di tempat tidur di Kantor Detektif, dan 
Ayaka menyerahkan separuh rambut panjang Alice kepadaku, mengajariku cara merawat 
rambut. Ayaka memberikan segala macam kritik pada teknik menyisir dan 
mengondisikanku. 

"Tapi aku tidak pernah meminta kalian berdua untuk merawat rambutku!" Alice membenci 
gagasan orang-orang yang mempermainkan rambutnya, dan tidak senang dengan hal ini. 

"Aku lebih suka Ayaka atau Hiro menangani ini, jika terserah padaku." 

Ayaka adalah teman sekelasku, bekerja paruh waktu di 'Ramen Hanamaru' di gedung ini. 
Dia jauh lebih mampu daripada saya dalam menangani kebutuhan Alice. 

Namun, dia kadang bertindak bebal, mengatakan beberapa hal yang menyusahkan seperti 
ini, 

"Tapi bukankah kalian berdua akan pindah ke kantor yang lebih besar dan tinggal bersama, 
Fujishima-kun dan Alice? Itu akan lebih merepotkan sekarang." 

"Ke-kenapa aku harus tinggal bersama Narumi?" 
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Alice mencoba memutar kepalanya, tetapi merengut saat rambutnya tersangkut di sisir. 
Telinganya memerah. Apakah itu sangat menyakitkan? Ah, tidak... jadi aku menoleh ke 
Ayaka juga. Apa maksudmu, hidup bersama? 

"Holmes dan Watson selalu bersama! Poirot dan Kapten Hastings! Bukankah detektif dan 
asisten harus tinggal bersama?" 

"Siapa yang mengajari Ayaka pengetahuan yang tidak masuk akal seperti itu? Anda tidak 
membaca novel detektif, bukan? 

"... Tidak padaku!?" Saya sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang misteri asing." 

"Hiro memberitahuku." 

"Ayaka, pikirkan tentang itu. Jangan terlalu dekat dengan gigolo itu! Dia adalah pria yang 
akan mencoba merayu perawat mana pun saat dia lahir! Selalu dengan kata-kata yang tidak 
berguna!" 

Alice sangat marah sehingga dia menepuk pahanya. Saya juga terkejut. Tinggal bersama 
dengan Alice? Ini tidak baik, bukan? Buruk dalam segala hal, jadi tolong jangan bercanda 
tentang ini. Namun, Ayaka pernah memarahi Alice karena ceroboh tentang hubungan 
antara pria dan wanita. Mengapa menyebutkan itu tiba-tiba. 

"Hiro dan aku telah membicarakannya, dan kami memutuskan sudah waktunya untuk 
mengubah pendidikan Alice. Karena kalian berdua akan tinggal bersama, sebaiknya ikuti 
arus saja..." Siapa yang akan tinggal bersamanya? Pendidikan macam apa ini? 

"Cukup! Narumi! Anda tidak perlu belajar cara merawat kursi!" 

Bahuku ditepuk, jadi aku menyerahkan sisir ke Ayaka, dan menyuruhnya melakukan 
sisanya. Seharusnya aku melakukannya sejak awal. 

"Dengar, Narumi! Aku bisa hidup sendiri meski tanpa asisten sepertimu! Pekerjaan Anda 
saat ini hanya menyetrika pakaian. Ingat ini!" 

"Ya ya ya... aku mengerti." 

Alice sedikit lebih sadar diri, menyadari bahwa memalukan bagi orang lain untuk 
menelanjanginya. Namun, saya masih bertugas menyetrika piyamanya, karena sepertinya 
dia takut menyentuhnya. 

"Mengapa Alice begitu takut pada besi?" Ayaka terus menyisir. Sepertinya Alice memiliki 
fobia karena dia pernah menyentuhnya setelah aku menggunakannya. 

"Memperbaiki bentuk dengan menerapkan panas. Cara berpikir jangka pendek ini benar-
benar bagian yang menakutkan. Hampir tidak dapat diterima jika digunakan hanya pada 
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pakaian, tapi bayangkan... mungkin ada orang bodoh yang akan berpikir untuk menyetrika 
kedipan mata manusia." 

"Oh ya, Alice. Apakah Anda tahu tentang besi rambut? Ini digunakan untuk menyetrika 
rambut." 

Saat Ayaka membisikkan penjelasan ini pada Alice, rambut hitam Alice tersentak seperti 
aliran listrik. Alice mengulurkan tangan kanannya ke arah keyboard di sampingnya, dan 
hasil pencarian muncul di layar. 

"...Ap-perangkat apa ini?" 

Setelah membaca deskripsi dari setrika rambut, Alice menjerit. Jadi dia tidak tahu tentang 
hal seperti itu sebelumnya? Dia mendapat banyak pengetahuan aneh di kepalanya, dan 
tidak masuk akal sama sekali. 

"Memanaskan rambut? Itu terlihat seperti alat penyiksaan yang digunakan untuk 
menginterogasi penjahat! Iron Maiden adalah kursi pijat dibandingkan dengan ini!" 

Mohon maaf kepada semua produsen besi rambut, saya kira detektif kita di sini tidak 
memiliki niat jahat. Alice menyeka tangan Ayaka, dan meringkuk di tumpukan boneka. 
Pantatnya masih bergetar. Apakah itu menakutkan? 

"Narumi! Jangan pernah menggunakan setrika untuk meratakan lipatan pada piyama saya! 
Perangkat mengerikan seperti itu harus dimusnahkan." 

"Bagaimana saya bisa meratakan piyama Anda... tanpa setrika?" 

"Gunakan tanganmu untuk meratakan piyamaku satu per satu! Anggap diri Anda 
beruntung menghabiskan hidup yang tidak menarik untuk ini! 

"Kamu pasti bercanda! Aku punya urusan sendiri untuk dilakukan!" 

"Oh? Apa itu? Katakan." 

Dan dengan dia benar-benar menyebutkan ini, saya sedikit terganggu." 

"Kamu tidak mencoba mengatakan bahwa kamu sedang merevisi atau membaca lebih 
dulu? Jangan membuatku tertawa. Anda pasti mengulang tahun ini. 

"Ugh ... aku!" Saya membalas, "Saya berolahraga sepulang sekolah." 

"Jadi, 'Power PlayBall'?" 

"Kamu tahu tentang itu?" 
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"Detektif NEET tahu semua ketidakmampuan. Selain itu, Anda adalah pencipta yang sangat 
populer di internet. Bagaimana saya tidak tahu? Saya tahu Anda telah merancang seragam 
kasar yang menunjukkan banyak kulit, dan mendapatkan banyak pemain bergaji tinggi, 
tetapi Anda tidak pernah menang sama sekali karena kurangnya keseimbangan tim. 

"Bagaimana itu kasar? Banyak orang meminta saya untuk hal-hal seperti itu! Apa yang 
dapat saya?" 

Lihat, bahkan Ayaka, yang tidak tahu apa-apa, menatapku dengan aneh di sini! 

"E-erm? Apa itu? Fujishima-kun? Anda tidak dapat lulus karena Anda kekurangan kredit, 
dan sekarang Anda menggambar eros untuk mencari nafkah karena Anda tidak ingin 
bekerja? 

"Aku tidak tahu harus mulai dari mana, jadi aku akan tetap diam." 

"Tapi kamu tidak. Anda mengatakan sesuatu." 

"Ah ya." 

"... Sebenarnya, Fujishima-kun, kamu akan mengatakan segalanya dan apapun untuk dirimu 
sendiri, dan itulah mengapa kami melakukan percakapan ini. Kamu belum menyadarinya?" 

"...Ayaka, kamu tidak bisa mengatakan itu padanya secara langsung! Lihatlah tatapannya 
yang hancur. Ini seperti cacing di aspal yang terkena sinar matahari sepanjang pagi, 
bukan?" 

"A-tidak apa-apa, aku tidak sehancur itu..." aku dengan lemah membantah. "Ini bukan 
pertama kalinya Ayaka mengatakan ini tentangku..." 

Ayaka pertama kali mengatakan ini tentangku sebelum insiden Angel Fix. Dengan kata lain, 
saya diberitahu oleh dua orang yang berbeda, dan ini jauh lebih buruk dari sebelumnya. 
Dia tidak bisa mengingatnya, namun itulah yang dia katakan tentang saya...terserah, di 
masa depan, saya hanya akan bekerja di pekerjaan yang tidak mengharuskan saya untuk 
berbicara dengan orang lain. Mungkin aku harus hidup sebagai ilustrator... 

"Eh... tapi... karena kamu berpenghasilan, itu berarti ilustrasimu luar biasa, bukan, 
Fujishima-kun?" 

Ayaka mencoba berbicara untukku, tapi dia malah menghancurkanku. 

"Ini bukan uang sungguhan, hanya mata uang dalam game." 

Alice mencatat dengan dingin sambil mengetuk keyboard, menunjukkan forum 'PWLB'. 
Ditampilkan di atasnya adalah ilustrasi yang saya pasang untuk dilelang. Sebagian besar 
sudah terjual habis. 
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"Apakah kamu menggambar ini, Fujishima-kun? Eh? Sepertinya beberapa ilustrasi anime 
yang saya lihat sebelumnya." 

Ayaka melihat bolak-balik antara aku dan monitor. 

"Yang di kanan atas digunakan untuk poster film, kan? Saya bisa melihatnya di mana-mana 
di internet." 

"tidak sesederhana itu. Sebenarnya game ini tidak memiliki fungsi untuk mengunggah 
gambar, dan dia harus menggunakan alat yang disediakan oleh pembuatnya untuk 
melakukan semua ini." 

Alice mulai menjelaskan dengan gembira. 

"Jika gambar yang tersedia saat ini dapat diunggah, akan ada kontroversi mengenai hak 
cipta. Itu sebabnya pembuat game menyediakan alat menggambar yang sudah ketinggalan 
zaman ini. Sangat kuno, oval hanya bisa digambar." 

"Eh? Ehhh?" 

Ayaka menunjuk ke monitor, tampak terperangah. Tampil di monitor adalah seorang gadis 
perenang dengan kulit berkilauan. 

"Dengan kata lain, orang-orang yang bosan di negara ini benar-benar memiliki terlalu 
banyak kekeraskepalaan dan keterampilan yang tidak perlu yang melampaui harapan 
pembuatnya. Dengan mengubah diameter oval, garis lurus dan kurva apa pun dapat dibuat. 
Proses menggambar dapat diputar ulang. Anda dapat melihat dengan melihat." 

Alice menekan sebuah tombol, dan gambar di monitor segera disegarkan. Oval berbagai 
warna dan ukuran berkumpul, secara bertahap membentuk gadis baju renang itu. 

"Ini maju cepat. Mungkin membutuhkan waktu sekitar tiga sampai empat jam untuk 
menyelesaikannya." 

Tidak, saya menghabiskan sekitar 8 jam sebenarnya. 

"Luar biasa... jadi benar-benar ada orang yang bosan di dunia ini!" 

"Asisten saya yang tergeletak di lantai itu kebetulan salah satu dari mereka." 

"Kalian berdua cerewet terlalu banyak!" Aku menggedor sudut tempat tidur, mencoba 
membantah. Alice menatapku dengan dingin, dan bahkan Ayaka menatapku dengan 
kasihan. 

"Eh, yah... tidak apa-apa, Fujishima-kun!" Ayaka tergagap, "Menggambar gadis perenang 
dengan oval juga cukup mengesankan!" Itu bukan pekerjaan! Berhentilah mencoba 
menghiburku dengan cara yang aneh. 
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Saat ini, bel kantor berbunyi. Penyelamat saya muncul. Itu Mayor. 

"Wakil Amiral Fujishima, Anda di sini? Kami menerapkan ke 'Game Nishimura' hari ini." 

Aku bergegas keluar, dan hampir menabrak rak komputer. Game Nishimura adalah taman 
bermain yang kami anggap sebagai medan perang kami. Jangan katakan bahwa kami 
sedang dikerahkan. Ini bukan pekerjaan." 

"Berhenti membuat keributan saat kamu masuk." Alice memelototi Mayor, "Narumi bekerja 
sebagai asisten detektif. Pergi mencari orang lain." 

"Apa pekerjaan? Adalah tugas Ayaka untuk merawat rambutmu, Alice." 

"Dia bertanggung jawab untuk diintimidasi olehku." 

"Mayor, ayo pergi." 

Aku menghela napas, dan bergegas keluar dari kantor. 

 

Saat itu sore, dan matahari terbenam akhirnya berada di belakang gedung, panas yang 
merembes dari aspal bercampur dengan kesejukan. Ada beberapa toko trendi di jalan, dan 
seperti biasa, hanya sedikit orang yang lewat saat kami berjalan dari kantor ke stasiun. Ada 
beberapa kios yang menjual es krim dan crepes yang menghidupkan suasana. Bangunan 
bertingkat rendah dan aula budaya yang kokoh bisa terlihat, dan orang yang lewat mulai 
bertambah jumlahnya. 'Game Nishimura' berada di seberang aula budaya, di sebelah pusat 
latihan batting. Apartemen ramping dan panjang tampak rata dengan dua bangunan ini, 
dan jendela dari lantai pertama hingga ketiga ditutupi dengan poster permainan yang 
glamor. Seperti biasa, ada beberapa pelanggan yang bergerak di antara permainan derek di 
pintu masuk. 

"Besar! Ada beberapa game retro di lantai dua setelah renovasi. Keberatan memeriksanya 
untuk kami?" 

Begitu kami memasuki toko, seorang pria berkacamata yang tampak gugup berjalan keluar. 
Nishimura-san ini adalah pemilik toko. Ayahnya adalah bosnya, tetapi karena dia sudah 
lama dirawat di rumah sakit, dia akhirnya menjalankan bisnis ini di usia muda. 

"Oh? Aku akan melihatnya." 

Nishimura-san telah meminta saran dari Major, sesama gamer. Mayor dengan gembira 
melihat ke sudut jauh di dalam lantai dua, bertindak seperti konsultan, hanya untuk diatur. 

"Sebanyak ini, dan kamu mengatakan bahwa kamu mengumpulkan semua game retro? Apa 
yang kamu ingin aku katakan?" 
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"Be-begitukah?" 

"Jangan mengimpor game menembak klasik apa pun. Mereka tidak menarik anak muda, 
terlalu umum untuk game retro, dan tidak ada yang tertarik. Setidaknya bawa Bomber Jack 
atau Libble Rabble." 

"Uu, ya, aku mengerti." Hai! Anda benar-benar akan melakukan apa yang dia katakan? 

Omong-omong, Nishimura-san sepertinya sudah cukup tua sejak liburan musim panas. 
Konsol game besar di lantai pertama adalah satu hal, tetapi hampir tidak ada pelanggan di 
lantai dua dan tiga. Mungkin mengalami kesulitan melakukan bisnis. 

"Bukankah kamu mengimpor enam 'PWLB' selama liburan musim panas? Bukankah itu 
memperbaiki keadaan?" Mayor bertanya, dan bahu Nishimura-san turun. 

'Satu-satunya yang populer adalah game online besar. Segala sesuatu yang lain, lebih baik 
tidak membicarakannya. 

Nishimura-san melihat-lihat game retro, dan mendesah dengan enggan. 

"Produsen telah mempromosikan konsol game baru, dan kami harus memberikan diskon 
seperti yang lain...game yang sangat dinantikan segera didorong untuk port rumah...Saya 
mendengar bahwa 'PWLB' akan segera dipindahkan ke port rumah. Masa depannya pasti 
suram..." 

Saya rasa begitu. Anda dapat mengatakan bahwa hari-hari kejayaan game center mulai 
berakhir dengan munculnya port game keluarga dan internet." 

"Tunggu sebentar, Mayor." Anda seharusnya tidak mengatakan itu di sini. Nishimura-san 
mulai menangis sambil mengusap layar konsol. 

"Bahkan pekerja paruh waktu segera berhenti. Batting center di sebelah ditutup." 

Saya akan menyebutkan bahwa itu tenang di sebelah. Jadi mereka sudah tutup? 

"Saya tidak tahu apakah toko kami bisa bertahan hingga musim dingin,,," 

"I-itu seburuk itu?" 

Setiap kali saya datang untuk bermain 'PWLB', saya harus mengantri, jadi saya tidak perlu 
khawatir tentang itu. Kalau dipikir-pikir, mengingat ruangnya, tidak banyak penghasilan. 

Pemilik, keberatan jika veteran tiga puluh tahun di pusat permainan ini mengatakan 
sesuatu di sini? Bukankah Anda hanya dua puluh beberapa hari yang lalu? Mayor 
bersandar di kursi, satu kaki bertumpu pada yang lain saat dia tampak bangga. Nishimura-
san berlutut di lantai, dan berkata dengan kasar, "Silakan!" 
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"Bagian terpenting dalam mengelola sebuah game center, adalah tidak peduli dengan apa 
yang dikatakan para maniak game." 

"Kamu tidak punya hak untuk mengatakan itu, kamu maniak game!" 

"Kamu lihat, Wakil Laksamana Fujishima..." Mayor menunjuk ke lantai dua yang kosong, 
"Maniak game adalah maniak, dan tidak peduli bagaimana kita mengeluh, kita tidak bisa 
meninggalkan game kita. Orang normal memiliki banyak cara untuk menikmati hidup. Saat 
mereka merasa game center itu membosankan, mereka akan pergi diam-diam. Jika kita 
akan mengubah toko ini sesuai keinginan kita, kita akan menghilangkan game derek dan 
gacha, dan menginstal berbagai game pertarungan retro. Ini akan menghasilkan 
penampilan yang lebih buruk." 

"Sekarang kamu berkata begitu, itu benar ..." 

"Sekarang apa yang harus aku lakukan...?" Nishimura-san bertanya sambil duduk di 
sebelah Mayor. 

"Ngomong-ngomong, mengapa kamu ingin melanjutkan bisnis dekaden ini?" 

Mayor tidak pernah berbasa-basi sepanjang waktu. Serius, jika toko ini tutup, bukankah 
Anda dan saya akan bermasalah dengan itu? 

"Ini toko ayahku. Saya suka game juga, jadi tentu saja." 

"Ini bukan perdagangan yang bisa dilakukan secara alami. Tahukah Anda bahwa setiap 
tahun, industri game saat ini akan terus mengembangkan model bisnisnya, namun game 
besar yang menggunakan koin seratus yen seperti sebelumnya..." 

Mayor melanjutkan kata-katanya, dan aku harus bergegas menuruni tangga. Ada orang-
orang yang berkumpul di sekitar mesin 'PWLB' mirip pachinko yang besar. 

"Narumi! Bukankah Mayor juga mampir? Apa yang kita tunggu? Pendaftaran untuk Tokyo 
Open Preliminaries telah dibuka." Para mahasiswa yang bermain game dengan kami terus 
melambai kepada kami. 

"Apakah kamu sudah selesai dengan tim Morning Musume yang lengkap?" Jadi tanya salah 
satu dari mereka di sekolah menengah... mungkin senior. Kami bertemu di klub game, dan 
sejujurnya, saya benar-benar tidak tahu namanya. 

"Tapi... tim itu sangat lemah, tahu? Aku memang membuat ilustrasinya..." 

"Tidak apa-apa, tunjukkan sekarang. Tidak ada yang berharap untuk melihat seberapa kuat 
tim Anda." 

Di tengah tawa, saya didorong ke samping. Kami memasukkan kartu identitas kami, dan 
tim diputuskan. Monitor 360 derajat menunjukkan warna hijau Tokyo Dome yang 
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mempesona, "Hei! Lawannya semuanya dari Johnny's!" "Grup Morning Musume ini bisa 
menandingi mereka, kurasa." "Tunggu, Nakai kutu buku bisbol. Dia kuat!" "Hai! Bukankah 
itu Mori di sana? Sekarang dia diperlakukan sebagai pembalap! Sangat cepat sekarang!" 
"Kimura itu pada dasarnya adalah pemain bisbol!" dan penonton meraung. Saya memilih 
permulaan menggunakan panel sentuh, merasakan gairah mengalir dari lubuk hati saya. 
Game center pasti sudah ketinggalan zaman, tetapi saya terus berkunjung untuk 
merasakan hasrat ini. 

 

Selama beberapa jam berikutnya, kami terus memasukkan koin ke konsol 'PWLB'. Di 
tengah jalan, Mayor bergabung dalam pertempuran, dan setelah empat bulan mengikuti 
perlombaan panji, lampu kunang-kunang memberi tahu kami bahwa sudah waktunya 
untuk menutup toko. 

"Aku akan memberitahu penjaga toko untuk tetap buka sepanjang malam!" 

Mayor tidak pernah memenangkan satu pertandingan pun sepanjang malam, dan jatuh saat 
dia mencoba mencari pemilik toko. Aku buru-buru menghentikannya. 

"Jangan lupa apa yang baru saja kamu katakan sebelumnya!" 

"Ini hanya situasi biasa, tidak seperti situasi saat ini. Seorang pelanggan harus setia pada 
keinginannya sendiri, dan memberikan permintaan keras kepala kepada pemilik toko!" 

Anda tahu Anda keras kepala, jadi tetap awasi! Selain itu, menjalankan toko hingga larut 
malam bisa berarti dicabut izinnya! Mayor mengabaikanku, menyerbu melewati toko 
kosong saat semua orang pulang, dan pergi ke ruang belakang. 

"Tidak! Nishimura-san juga sibuk--" 

Pintu ke ruang belakang sedikit terbuka, dan terdengar keributan saat ini. 

"...Kamu seharusnya memikirkan masa depanmu sendiri sekarang, kan? Toko ini tidak 
memiliki masa depan. Anda tahu bagaimana pabrikan sebelumnya menggertak toko ketika 
mereka tidak menerima pembayaran, bukan? 

"Jangan berpikir kami akan terus memberimu kondisi yang baik di sini." 

Mayor dan aku segera berhenti, dan kami saling bertukar pandang. Ada dua pria yang 
terdengar galak, bersama dengan suara pemalu Nishimura-san. 

"Tapi... aku tidak bisa memutuskan ini sendirian..." 

"Kalau begitu, bagaimana kalau kita berkunjung ke rumah sakit?" 
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"T-tidak, tolong jangan. Ayahku benar-benar tidak dalam kondisi yang baik. Dia tidak bisa 
menerima kejutan lagi." 

"Jadi tidak bisakah kamu memutuskan ini sekarang?" 

Aku mencoba bersandar di pintu, tapi kakiku tersangkut di kursi tanpa sengaja. Kursi yang 
saya tendang menabrak konsol game, menyebabkan suara keras yang tak terduga. Mayor, 
yang berada di sebelahku, melebarkan matanya ke arahku. 

Pintu ke ruang belakang terbuka, dan seorang pemuda jangkung mengenakan setelan 
hitam dan kacamata hitam coklat muda muncul, kemeja merah di bawah kerahnya dengan 
jelas memperlihatkan sebuah pola. 

"Apa yang kamu dengar, bocah?" 

Mayor dan aku terhuyung ke belakang. 

Di belakang pria berbaju merah itu adalah seorang pria paruh baya yang mengenakan jas 
putih. Ada jejak kaki di tepi meja, tangannya di bahu Nishimura-san, yang terakhir 
meringkuk. 

"Ah, maaf, tapi..." 

Aku melihat mereka berdua, dan melihat ke arah Nishimura-san. 

"Tidak apa-apa. Kami hanya berbicara bisnis di sini. Oke, cepat pulang sekarang." 

Nishimura-san nyaris tidak memaksakan senyum. "Cih." Pria berbaju merah itu 
mendecakkan lidahnya, memelototi kami, dan mendorong pintu ke samping. 

Cahaya putih kunang-kunang terus berkelap-kelip tanpa henti di atas kepala kami. 

* 

Keesokan harinya, sepulang sekolah, saya datang ke 'Ramen Hanamaru', melihat Tetsu-
senpai menyeruput mie dingin China di pintu belakang, dan segera mengatakan hal ini 
kepadanya. 

"Orang-orang itu adalah yakuza, tentunya?" senpai segera merespon. 

"...Saya rasa begitu! Jadi..." 

Aku meletakkan tasku, dan duduk di ban di seberangnya. Panasnya akhir musim panas tak 
pernah padam, dan baju lengan pendek yang penuh keringat menempel di kepalaku, 
seperti duo kemarin yang tak bisa kulupakan. 
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Di sebelah daerah itu ada salah satu jalan yang ramai di Tokyo, dan saya bisa melihat 
orang-orang yang tampak begitu kejam hampir setiap hari. Namun, saya tahu betul bahwa 
mereka benar-benar anggota yakuza. Saya benar-benar tidak ingin memiliki naluri untuk 
mengidentifikasi yakuza, tetapi saya memang memiliki beberapa pertemuan dekat dengan 
geng kekerasan, jadi saya segera mengetahuinya. 

"Sekarang pertanyaannya, kenapa Nishimura-san terlibat dengan yakuza? Apakah dia 
berutang sejumlah uang kepada perusahaan yang buruk? 

"Mungkin memang begitu..." 

Nishimura-san mengatakan bisnis itu sulit. Berdasarkan apa yang kami dengar, tampaknya 
sedikit lebih rumit. Karena yakuza telah mengusulkan beberapa kondisi yang baik, saya 
menduga Nishimura-san menjanjikan sesuatu kepada mereka. 

Ngomong-ngomong, Mayor dan aku melarikan diri dengan ekor di belakang. Tidak ada 
yang meminta kami untuk tetap tinggal dan menjadi orang yang sibuk, tetapi tampaknya 
tidak baik meninggalkan orang lain dan melarikan diri. 

"Jadi? Kemana Mayor pergi?" 

"Dia bilang dia masih khawatir. Begitu 'Game Nishimura' terbuka, dia akan mampir untuk 
melihat. 

"Ini sekitar jam 4 sore. Karena dia akan bertanya tentang apa yang terjadi, kurasa sudah 
saatnya dia muncul sekarang?" 

"Bagaimana dengan Nishimura?" 

Min-san, yang bersiap untuk membuka toko, tiba-tiba mendorong pintu belakang ke 
samping dan mengeluarkan kepalanya. Panas, dan tidak ada pelanggan, tapi hanya 
melilitkan sarashi di dadamu tanpa memakai rompi terlalu merangsang sekarang, bukan? 
Jadi saya pikir. 

"Jadi toko orang itu akan tutup? Belum pernah melihatnya mampir untuk minum-minum 
baru-baru ini... sepertinya dia pergi meminjam uang ke mana-mana." 

"Jadi seburuk itu kamu mendengarnya, Min-san?" 

Teman sekelas Min-san Nishimura-san di SMA. Dia tinggal di dekat Tomozou-san dari 
Okabayashi Sundries, dan mereka mewarisi toko ayah mereka setelah lulus SMA. 
Tampaknya bahkan belakangan ini, mereka berkumpul untuk minum. 

"Aku mendengar dia menyebutkan tentang mengelola game center di SMA..." gumam Min-
san. 
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"Eh, uang sebanyak itu dibutuhkan untuk menjalankan game center? Dan dia harus 
meminjam?" 

Tetsu-senpai meletakkan mangkuk kosong di atas meja, menatap Min-san. 

"Tentu saja dia perlu. Kalian para NEET tidak akan bisa mengerti." 

Min-san terdengar sangat frustrasi saat dia menjawab, 

"Platform game baru membutuhkan jutaan yen. Ada juga tagihan logistik dan utilitas. Koin 
seratus yen yang kudapatkan dari bocah pemalas." 

"Pusat permainan telah ditutup satu demi satu ketika saya masih di sekolah, saya kira! 
Mungkin juga mengemasnya. 

"Jika dia akhirnya harus meminjam uang dari yakuza, sebaiknya dia menutup toko..." 

Sementara Min-san bergumam pada dirinya sendiri, 

"Tidak...erm...aku tidak meminjam dari mereka." 

Tiba-tiba, ada suara dari gang. Kami berbalik serempak, dan melihat sosok tinggi kurus 
berdiri di antara bangunan, 

"Nishimura!" Min-san melebarkan matanya, "Bukankah kamu harus mengurus toko?" 

"Ah... yah, Mayor bilang dia bisa mengambil alih untuk saat ini..." 

Kami memasuki toko ramen yang belum buka, dan mengambil setengah dari 5 kursi di 
konter, menghadap Min-san di dapur 

"Sepertinya mereka ingin memindahkan kantornya ke lantai empat gedung kami." 

"Kamu diancam oleh mereka?" Min-san sedang memotong bawang, hanya mengangkat 
kepalanya sedikit untuk melirik Nishimura-san. 

"Ya. Sepertinya mereka ingin mengubah tempat itu menjadi tempat pachinko, dan ingin 
mengusir kita. Yah, lebih seperti jika kita tidak pindah, kita harus membayar biaya 
perlindungan." 

"Itu melibatkan warga sipil." Min-san dengan tidak sabar menyapu potongan daun bawang 
ke dalam Tupperware, "Sejak itu terjadi, tidak bisakah kamu melaporkannya ke polisi dan 
meminta mereka menanganinya?" 

"Tapi... tidak sesederhana itu..." 

Dengan seringai pahit, Nishimura-san mengacak-acak rambut keritingnya yang lembut dan 
alami. 
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"Hubungan ayahku dengan tuan tanah cukup baik, jadi saat itu, tuan tanah mengenakan 
biaya sewa yang kecil kepada kami, dan karena itulah kami berhasil bertahan sampai 
sekarang. Tampaknya tuan tanah berutang banyak uang kepada yakuza, dan meminta uang 
dari kami. Atas nama, dia bilang dia ingin menaikkan sewa. 

"Dan kemudian dia akan membayar kelebihannya ke yakuza secara langsung?" tanya 
Tetsu-senpai. 

"Hmm, kurasa..." 

Selama tuan tanah tidak mengatakan apa-apa, cara mendapatkan uang yang berputar-putar 
ini akan membuat sulit untuk membuktikan bahwa yakuza melakukan kekerasan terhadap 
warga sipil. Baru-baru ini, yakuza menjadi lebih pintar. 

"Apa yang kita lakukan sekarang?" 

"Saya tidak tahu harus berbuat apa. Itu sebabnya Mayor memanggil saya untuk datang ke 
sini untuk membicarakannya dengan kalian... " 

Jadi apakah 'kondisi baik' itu disebutkan? 

"Eh? Ke-maka 'Game Nishimura' harus ditutup." 

Aku meraih bahu Nishimura-san, dan mengguncangnya dengan keras. Itu pengadilan kita 
yang berharga! 

"Jadi aku juga tidak tahu harus berbuat apa..." 

"Kamu benar-benar ragu-ragu!" 

Min-san menampar talenan, dan Nishimura-san tersentak ke belakang karena terkejut, 
semuanya menjadi layu. 

"Narumi, bawa dia ke Alice untuk bicara. Juga, periksa pemilik dan yakuza. Tidak rugi 
banyak jika kita memeriksanya terlebih dahulu. Saya selalu membenci kurangnya 
ketegasan orang ini. Sungguh, dia menggangguku jadi aku, aku ingin menghajarnya." 

"Tidak, tunggu, tuan." Tetsu-senpai menyela, "Bagaimana kamu akan meminta Alice 
menangani ini? Nishimura-san belum memutuskan apa yang ingin dia lakukan. Juga, Alice 
bukanlah seseorang yang bertindak berdasarkan simpati atau keadilan." 

"Hm...yah...kau benar..." 

Min-san melipat tangannya. Penjaga toko berkacamata itu tampak kecewa saat dia duduk 
di kursi tengah. Secara alami, kami bertiga memandangnya, dan melihatnya menundukkan 
kepalanya, bergumam, 
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"Erm... sebenarnya... aku ingin mendiskusikan ini denganmu... aku belum menemukan cara 
yang tepat untuk menangani ini..." 

Alis Min-san terangkat, begitu pula tangannya. 

"Tidak, Min-san! Kamu masih punya helikopter!" 

Aku buru-buru berdiri untuk menghentikannya. 

 

Setelah Nishimura-san berlari keluar dari toko, Tetsu-senpai memperhatikannya. 

"Apa yang kamu lakukan disana?" katanya sambil melihat ke sudut dapur di belakang, 
pintu di belakang. Min-san dan aku juga memperhatikan ada celah di pintu belakang, 
sebuah siluet mungil. Min-san melesat ke atas dan mendorong pintu ke samping. "Wow!" 
Alice, mengenakan piyama, mengayunkan lengannya. 

"Di luar sana sangat panas. Apa yang membawamu kemari?" 

Min-san mencengkeram bahu Alice, untuk mencegah Alice terjatuh. 

"Narumi tidak akan membawa kliennya ke atas." Alice menggembungkan pipinya saat dia 
mengatakan itu. 

"Eh? Mengapa?" 

Aku menjulurkan kepalaku keluar dari konter, dan menatap Alice, yang berada di luar 
pintu. 

"Bukankah pemilik 'Game Nishimura' terlihat murung? Aku melihatnya di kamera 
pengintai. Narumi! Kenapa kamu tidak membawanya ke atas-- " 

Alice memasuki dapur, dan melihat sekeliling, hanya untuk tetap diam. Itu reaksi yang 
langka darinya. Pandangan skeptisnya tetap ada saat dia menatap bolak-balik antara Tetsu-
senpai dan aku. 

Aku punya firasat buruk, tapi dengan hati-hati aku memberitahunya, 

"Jika kamu mencari Nishimura-san... dia kembali, kamu tahu." 

"Apa!?" Wajah Alice langsung memerah. "K-kalau begitu cepat kembali ke kantor!" 

"Bawa dia ke atas, Narumi." Min-san berkata sambil mendesah, "Karena dia takut kesepian 
seperti orang biasa, kenapa dia memilih menjadi NEET daripada pergi keluar?" 

"Siapa bilang aku kesepian!" 
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"Baiklah baiklah, ayo pergi! Kamu tidak terlihat begitu baik!" jika Anda memiliki 
agrophobia, jangan memaksakan diri di sini! Aku pergi ke pintu belakang, mencengkeram 
bahu detektif yang marah itu, dan mendorongnya menaiki tangga. 

* 

Hari berikutnya adalah hari Sabtu, dan aku tidak harus pergi ke sekolah, jadi Mayor dan 
aku pergi ke 'Permainan Nishimura' pagi itu, dan kami bahkan mengajak Tetsu-senpai. 
Tetsu-senpai khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi, dan dia juga berkata, "Aku sudah 
lama tidak muncul di sana. Ayo buat rekor baru di mesin punching. Tapi saya pikir saya 
memang membuat rekor terakhir, bukan? Saya benar-benar tidak berani mengatakan 
kepadanya bahwa mesin pelubang telah dilepas karena tidak bekerja dengan baik. 

Saat itu adalah hari libur, dan ada cukup banyak pengunjung di sebelah "PWLB" segera 
setelah toko dibuka. 

"Apa. Itu baik-baik saja. 

Tetsu-senpai berdiri di pintu masuk, melihat sekeliling ke dinding manusia yang 
berkumpul, memperhatikan dengan santai. 

"Pelanggan hanya mengunjungi yang memiliki gameplay online besar." 

"Astaga, pemain game noob benar-benar menyusahkan." Mayor mengerutkan kening, 
memberikan pandangan seperti itu. 

"Tidak ada pelanggan di lantai dua dan tiga." 

"Kalau begitu, bagaimana kalau kamu meletakkan permainan bisbol seperti itu di lantai 
tiga?" 

"Ini adalah kasus klasik kegagalan manajer pusat game rookie. Tidak baik mendengar ini, 
tapi permainan bisbol hanyalah iseng-iseng. Elemen game 'PWLB' kurang orisinal, dan 
mode ini akan mereda begitu diskusi online mendingin." 

Aku benar-benar kesal mendengar kata-kata itu. Selain kata-kata, nadanya saja sudah 
menyebalkan. 

"Saat 'PWLB" diperkenalkan, itu adalah permainan tanpa nama, dan kritik umum adalah 
bahwa permainan bisbol tidak lagi trendi. Pemilik toko sangat menyukainya, dan membeli 
dalam empat set, tetapi karena mereka pusat permainan yang menyedihkan ini memiliki 
kerumunan yang stabil. Ini adalah satu-satunya tempat untuk bermain 'PWLB' saat itu, jadi 
semua orang berkumpul disini. Sekarang hampir tidak bertahan karena ini adalah yang 
paling awal untuk memulai tren." 

Saya mengerti. Saya tidak tahu itu. 
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"Begitu tren memudar, jika level ketiga semuanya 'PWLB', pelanggan akan hilang. Tanpa 
pelanggan yang datang, pusat permainan tidak dapat melakukan apa pun untuk 
mendapatkannya kembali, kecuali ada permainan baru dan populer yang diperkenalkan... 
toko mungkin akan tutup pada saat itu." 

"Apa maksudmu? Tidak ada gunanya bekerja keras? Jadi mengapa Anda dengan senang 
hati berbicara tentang manajemen game center?" 

"Maksud saya adalah kita hanya bisa bekerja keras untuk mencegah hilangnya pelanggan." 

Aku mengangguk tanpa berpikir. Saya mengerti. Itu menyakitkan, tapi itu sangat 
meyakinkan. 

"Jadi kenapa kalian berdua datang ke toko ini setiap hari? Ada banyak tempat dengan 
platform game ini. Ada banyak tempat dengan permainan seperti itu, lho? Sekolahmu 
memiliki beberapa pusat permainan di dekat sini, Narui." 

"Hm?" Aku melipat tanganku tanpa berpikir. Ya mengapa? Saya tidak pernah berpikir 
untuk bermain game di toko lain. 

"Kamu juga, Mayor. Kamu menjelek-jelekkan Nishimura-san sepanjang waktu, jadi kamu 
bisa saja pergi ke toko lain juga." 

"Bukan itu masalahnya, Tetsu-san..." 

Mayor memberikan tatapan lembut, yang tidak seperti dirinya yang biasanya. 

"Kamu tahu siapa yang paling sering menjelek-jelekkan Hanshin Tigers? Jelas itu adalah 
para penggemar. Kamu selalu mengomel tentang rasa ramen 'Hanamaru' yang tidak enak, 
tapi sudah berapa tahun kamu di sana, Tetsu-san?" 

"Oh ya..." 

"Dan begitulah adanya." 

Mayor mengangkat jari saat mengatakan itu. Pada saat itu, ada beberapa pemain yang 
mengantri dan menonton, melambai ke arah kami begitu mereka melihat kami. 

"Mayor, ada pembukaan di mini link Central League. Apakah Anda membentuk tim yang 
diisi dengan 9 pelempar bola? Ayo bergabung sekarang!" 

"Kamu juga datang, Narumi? Saya membeli karakter RPG dan buku desain. Tolong gambar 
mereka di seragam." 

Aku balas melambai ke arah mereka sambil tersenyum, dan mengikuti Mayor saat aku 
memisahkan diri dari kerumunan, ke area dengan mesin bola perak besar. Jadi begitulah 
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adanya; karena kami merasa nyaman di sini. Ada kami, semua orang, dan lapangan, tapi itu 
saja. 

Hujan atau cerah, meskipun kami mengeluh dari waktu ke waktu, kami akan kembali ke 
sini. Inilah yang kami sebut 'lapangan rumah'. 

"Hanya satu permainan." Mayor menyalak, mengantre di permainan, tapi aku menyeretnya 
ke ruang belakang. Saya akan mengetuk pintu, dan ada teriakan keras di belakang pintu, 
sekeras musik latar di toko. 

"Jangan berpikir kita akan tetap low profile seperti ini." 

"Serius, Nishimura-san, tidak ada gunanya tidak menyebutkannya kepada orang lain, tahu? 
Perjanjian sewa Anda akan habis tahun depan, dan Anda akan diusir saat itu. Kami 
bersikap baik dalam proposal kami di sini." 

Mayor dan aku terkejut, dan kami bertukar pandang. Itu dua anggota yakuza itu. Mereka 
muncul di siang bolong? Kami tidak pernah berharap untuk bertemu mereka secara 
langsung. 

"... Apakah itu mereka?" Tetsu-senpai membungkuk dari belakang. Aku mengangguk, dan 
dia meraih pintu. Aku tidak bisa menahannya untuk mendorong pintu masuk. 

Udara di dalam ruang belakang yang sempit itu terasa sejuk. Nishimura-san, berjongkok di 
depan meja, menoleh ke arah Tetsu-senpai, begitu pula kedua anggota yakuza yang 
mengapitnya dari depan dan belakang. 

"Apa yang kamu inginkan?" 

Pemuda berbaju merah itu mencoba meraung, berusaha menakut-nakuti. 

"Saya pengacara Nishimura-san." Tetsu-senpai berbohong dengan wajah telanjang, dan 
mengambil beberapa langkah lagi ke dalam ruangan. 

"Tu-tunggu sebentar, Tetsu, jangan lakukan ini." Nishimura-san panik, "Kami sedang 
sibuk..." 

"Dan itulah mengapa saya muncul. Kamu tidak bisa melakukan apapun sendirian, 
Nishimura-sa--" 

Di tengah jalan, Tetsu-senpai berhenti. Matanya tidak melihat ke dua orang yakuza, dan 
bukan ke Nishimura-san, tapi ke kiri pintu. Apa? Penglihatanku terhalang oleh kekar 
senpai, dan aku hanya bisa mencondongkan tubuh bagian atas untuk melihat apa yang 
sedang terjadi. 
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Ada banyak sasis, blanko, dan pembersihan juga, dan di antara barang-barang itu, ada 
seseorang yang bersandar di kursi lipat. Begitu matanya bertemu mataku, aku hampir 
berseru, 

"Oh? Bukan Tetsu? Oh? Dan Narumi?" 

Tubuh besar itu hampir meledakkan kemeja bermotif bunga, alis dan rambutnya dicukur, 
memberikan tampilan yang aneh, dan mata elang jauh di dalam rongganya menilai kami. 

"Nemo-san..." ucap Tetsu-senpai. 

Saya ingat dia. Aku tidak bisa melupakan wajah Octy itu. Dia adalah salah satu yakuza, dan 
salah satu teman mahjong Tetsu-senpai. Ini ketiga kalinya aku bertemu dengannya, dan 
aku benar-benar ingin mengakhiri hubungan ini. 

Jadi Octy menyeringai, memamerkan giginya yang tidak rata. 

"Sepertinya hal-hal menjadi rumit di sini, ya? Hei bos, tempat ini terlalu kecil. Bukan 
tempat yang baik untuk mendiskusikan sesuatu yang penting." 

"Eh? Ah, ya-ya, setelah toko tutup." 

"Kamu orang bodoh. Anda pikir saya punya waktu? Tutup toko sekarang, ya." 

"Eh? Eh?" 

Nishimura-san melebarkan matanya. Octy berdiri di depannya, mengulurkan tangannya ke 
dinding di seberang meja, tempat tombol power berada. 

"T-tunggu sebentar! Apakah kamu--" 

"Tidak." Suara saklar ditarik ke bawah bergema, dan aku meringis, memejamkan mata. 
Saya merasakan Achilles yang robek. 

"Oi!" "Apa ini!?" "Pemadaman listrik!?" "Kamu bercanda! Kita sedang bertanding sekarang!" 

Ada geraman yang datang dari sisi lain pintu, dan dengan demikian, aku membuka mata. 
Terdengar suara langkah kaki kursi yang digulingkan dalam kegelapan. Sejenak keringat 
dingin mengucur di kulitku, entah karena AC dimatikan, atau jantungku berdegup kencang. 

"... Ne-Nemoto-san, apa yang kamu lakukan?" 

Nirshimura-san memprotes dengan lemah, tapi Octy mendorongnya ke samping, melewati 
Tetsu-senpai dan aku, dan keluar dari kamar kecil. 

"Mati listrik. Kami tutup untuk hari ini!" 

Deru keras menyebabkan toko gaduh untuk tenang. 
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"Anda mendengar saya? Enyahlah. Kami tutup." 

Octy menyatakan dengan desisan. Beberapa orang yang bermain 'PWLB' beberapa saat 
yang lalu melihat kepala botak yang tidak ramah ini, dan mundur dengan wajah pucat, 
sementara pelanggan yang berdiri lebih jauh mungkin tidak bisa melihat Octy, bahkan 
memprotes. 

"Apa ini?" "Hai! Kami sedang bermain!" "Pengembalian dana!" 

"Nemoto-san, tolong, jangan menyusahkan pelanggan..." 

Nishimura-san memohon, pada dasarnya menangis, tapi Octy mengangkat lengannya yang 
seperti belalai, dan menyerempetnya melewati hidung Nishimura-san. 

Suara gedebuk bergema di seluruh toko, menutup geraman pelanggan. Aku tidak bisa 
terkesiap. Tinju Octy tenggelam jauh ke dalam mesin perak 'PWLB', retakan kecil muncul 
secara radial, seolah-olah sebuah asteroid telah muncul di sampulnya. 

Tidak ada yang mengatakan apa-apa, dan ada rasa takut. 

"Perlu aku ulangi lagi, dasar bocah brengsek?" 

Suara Octy seperti semen es yang mengubur lantai game center. 

"Apakah kamu tidak mendengar aku memberitahumu untuk pergi?" 

Aku berdiri di belakang Octy, dan melihat pelanggan bubar, tiba-tiba teringat apa yang 
pernah dikatakan Tetsu-senpai. 

Tidak ada yakuza yang baik di dunia ini. 

Suara tumpul datang dari belakang, dan aku berbalik untuk melihat. Nishimura-san yang 
benar-benar tercengang telah pingsan di konsol 'PWLB', hampir jatuh ke lantai, sementara 
Octy mencengkeram kerahnya. Nishimura-san pingsan. 

"Ini tidak sedap dipandang. Hei, suruh dia berbaring." 

Octy melempar Nishimura-san ke bawahannya, pemuda berbaju merah. Aku buru-buru 
kembali ke ruang belakang, hanya untuk ditangkap oleh Octy. 

"Kamu juga punya beberapa hal untuk dikatakan kepada kami, kan? Apapun, ayo pergi." 

 

Tidak ada pelanggan lain di ruangan gelap ini, dan Octy menyuruh bawahan jas putihnya 
berdiri di belakangnya, sementara dia duduk di konsol game, menghadap kami. 

"Serius, apa urusanmu dengan pemiliknya, Tetsu, Narumi? Mengapa membela dia, ya? 
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Tetsu-senpai melipat tangannya, bertanya-tanya bagaimana menjawabnya, dan aku tidak 
bisa menahan rasa khawatir tentang Nishimura-san di ruang belakang. 

"Bocah berkacamata itu telah mengaduk-aduk tanpa alasan yang jelas lagi. Lebih baik 
kembali ke sekolah dasar sekarang, bocah." 

Octy menepuk helm Mayor. Sepertinya kata-kata itu menyebabkan Mayor marah. 

"Saya seorang mahasiswa! Bukankah aku sudah menyebutkannya terakhir kali!?" 

Mayor mendidih saat dia memberikan kartu pelajarnya kepada Octy, yang kira-kira empat 
kepala lebih tinggi darinya. Aku melihatnya, merasa ketakutan. 

"Oh? Betulkah? Wah, kuliahmu bagus. Berhentilah mengikuti di memo pusat permainan ini. 
Belajarlah dengan baik dan dapatkan pekerjaan yang baik. Tidak ada gunanya menganggur 
seperti gelandangan di sini." 

Tunggu. Jangan lihat aku tepat setelah kamu melihat Tetsu-senpai. Saya masih pelajar SMA. 

"Sayangnya, saya tidak ingin dipekerjakan." 

Mayor dengan gembira menjawab. Octy menertawakannya, dan pria berjas putih di 
belakangnya tampak tidak percaya. 

"Tentu saja, berada di perguruan tinggi berarti saya harus bermalas-malasan selama 
delapan tahun, dan menggunakan kartu mahasiswa saya dengan baik. Tapi, untuk 
membuat seolah-olah aku lulus sebagai yang terbaik, aku harus mengambil cuti mulai 
bulan Februari, di tahun keempatku. Selama hari-hari sekolah saya, saya akan mulai 
menulis program, mendapatkan uang untuk mendirikan perusahaan game, dan dengan 
memerintah bawahan saya, saya dapat memanjat industri, dan diakui oleh Forbes dan 
presiden sebagai 'Bill Gates Jepang yang tidak berfungsi sama sekali', selalu memikirkan 
cara bermain!" 

"Tidak ada yang memintamu untuk rencana hidup yang seperti mimpi." Aku menampar 
punggung Mayor tanpa berpikir. 

"Jadi pada dasarnya, saya tidak bermain-main di pusat permainan tanpa alasan." 

Mayor terus membantah. Octy, yang sikapnya ambigu sepanjang waktu, tiba-tiba 
menunjukkan sisi ramah, jadi saya membiarkan Mayor terus mengekspresikan dirinya. 

"Saya di sini bukan hanya untuk bermain, tetapi juga untuk mengamati industri sebagai 
pembuat." 

"Omong kosong apa itu!?" Kapan Anda menjadi pembuat? Tapi Mayor mengabaikanku. 
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"Saya tidak tahu apa yang dipikirkan pemiliknya, tapi toko ini adalah batu loncatan untuk 
masa depan kami. Suatu hari, saya akan membangun markas setinggi tujuh puluh tingkat, 
dan jika pusat permainan legendaris yang dikunjungi CEO superstar ini, Mayor Histoshi 
Mukai sudah tidak ada lagi, itu akan sangat merepotkan. 

"Yang bermasalah seharusnya Nishimura-san!" 

"...Kemudian?" 

Octy menyipitkan matanya. 

"Saya tahu toko ini dari dalam ke luar, jadi saya datang untuk bernegosiasi dengan pemilik 
sementara. Tetsu-san hanyalah pengawalku, dan Wakil Laksamana Fujishima adalah 
pembawa tasku. Sekarang." 

Mayor menarik kursi, dan duduk di depan Octy. 

"Tidak masuk akal menaikkan harga sewa sebesar 250%, dan mereka tidak dapat terus 
menjalankan toko ini seperti ini. Kami tidak punya pilihan lain, jadi, saya tidak punya 
pilihan selain meminta Anda menurunkan harganya. 

"Tunggu, Mayor...Nishimura-san sedang berbaring di tempat tidur. Memutuskan ini sendiri 
adalah..." 

"Apa maksudmu, putuskan sendiri? Toko siapa menurutmu ini?" 

"Tentu saja ini milik Nishimura-san!" 

Octy tertawa terbahak-bahak saat dia mengangkat kepalanya, dan bawahannya di 
belakangnya tampak khawatir. 

"...Ojiki, siapa bocah-bocah ini? Mereka sepertinya akrab denganmu ... " 

Laki-laki berjas putih itu berbisik ke telinga Octy, dan Octy bergantian menatap kami, 
sebelum berbalik untuk bertanya. 

"Kamu mendengar tentang insiden Tabara-gumi? Mereka melakukannya." 

Pria berjas putih itu memucat." 

"Juga, toko baju bekas 'Alan Garba'? Bocah ini terlibat terakhir kali, jadi ingat dia baik-baik. 
Tindakannya lebih tidak terduga daripada dua lainnya. Bahkan aku berutang budi 
padanya." 

Saya merasa merinding. Sulit untuk menjelaskan secara spesifik, tetapi saya berurusan 
dengan Octy dalam pertengkaran tentang 'Alan Garba'. Saya berhasil menakutinya setelah 
banyak omong kosong. Eh, jadi 'bantuan' yang dia bicarakan pada dasarnya tentang itu? 
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"Toko barang bekas itu berjalan sangat baik sekarang. Gertakan Anda benar-benar datang 
melalui Narumi. Harus berterima kasih untuk itu." 

"Eh, ya." 

Aku menundukkan kepalaku. Lebih baik tidak berutang budi kepada yakuza, dan tidak 
pernah meminta yakuza berutang budi padaku. Itu adalah pelajaran yang telah saya 
pelajari berkali-kali, tetapi tidak pernah diterapkan. 

"Karena kamu sudah bertanya, aku tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak akan 
mempertimbangkannya sama sekali, ya. Katakan padaku, berapa harganya sampai 
terjangkau?" 

"Bagaimana kami bisa menunjukkan kartu kami di sini? Tentu saja, permintaan kami 
adalah sewa yang sama." 

"Ohhh, senang pergi ke sana, Mayor." 

Tetsu-senpai sepertinya kesal dengan ini, dan dia akhirnya bersandar pada permainan, 
bersorak. 

"Kalian anak nakal pasti sombong di sana. Negosiasi macam apa itu? Itu tidak boleh." 

Senyum menghilang dari wajah Octy. Sepertinya hanya aku yang bisa menghentikan 
mereka. Jadi saya berpikir ketika saya mencoba untuk bangun, tetapi Octy mencondongkan 
tubuhnya ke depan. 

"Jadi, bagaimana dengan taruhan?" 

"...Eh?" 

Tanpa pikir panjang, aku langsung menatap kepala botak Octy. 

"Taruhan? Kalian suka berjudi, kan?" 

"Kami menyukainya." "Apa yang kita pertaruhkan sekarang?" Mata Mayor dan Tetsu-
senpai berkilauan. Apa kalian tidak sadar sedang berurusan dengan yakuza di sini!? 

"Jika Anda menang, saya tidak akan menaikkan sewa, dan saya akan terus menyewakannya 
kepada kalian. Jika saya menang, kalian harus pindah, tanpa syarat. Bagaimana 
menurutmu?" 

"Kedengarannya bagus. Apa yang kita pertaruhkan?" 

"Tentu saja itu mahjong." 

"Baiklah, aku ikut!" Tetsu-senpai menyeringai sambil menggulung lengan bajunya. 
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"Tunggu tunggu tunggu senpai! Kau buruk di mahjong. Ayo ajak orang lain untuk bermain, 
oke?" 

"Lalu kamu dan Mayor ..." 

"Aku tidak mau! Saya tidak ingin dikelompokkan dengan orang-orang yang membicarakan 
denyut nadi naga atau strategi Koumei! Tidak ada kesempatan untuk menang di sini! 
Lawan kami adalah ahli mahjong yang bermain dengan puluhan ribu yen di sini." 

"Yah, hanya pemilik yang akan bermasalah jika kita kalah, jadi tidak ada masalah besar?" 

"Apa bukan masalah besar!" 

"Bagaimana kalau kita bertaruh pada sesuatu yang lain? Dengan horoskop?" 

"Bagaimana kita akan bertaruh pada horoskop?" 

"Tentu saja, yang memiliki horoskop yang lebih baik menang!" 

"Saya Virgo, dan Masami Kuramada saya adalah yang terkuat." 

"Oh, aku Sagitarius!" 

"Saya yakuza." 

"Cukup dengan permainan kata-kata ini, dan bukankah kalian semua yakuza? Pikirkan 
baik-baik!" 

"Lalu, bagaimana dengan batu-gunting-kertas?" 

"Kamu berniat untuk mendapatkan seseorang tanpa kelingking atau jari telunjuk, sehingga 
kita tidak bisa memutuskan apakah dia melempar gunting atau kertas ke sini, kan?" 

"Wakil Laksamana Fujishima, lidahmu sangat panas hari ini." "Kamu cukup menakutkan, 
Narumi." "Bagaimana kabarmu, sangat luar biasa di area yang tidak perlu ini? Kebaikan." 
Kenapa kalian bertiga sangat terkesan denganku!? 

Pria berjas putih itu mengangkat bahu, dan mencoba melangkah maju dan mengintimidasi 
kami, hanya untuk Octy yang mengangkat tangan untuk menghentikannya. 

"Kalau begitu, ayo lakukan sesuatu yang kamu kuasai." 

"... Pandai? Maksudmu." Mayor memiringkan kepalanya. 

Octy menunjuk ke mesin besar berbentuk bola 'PWLB'. 

"Bagaimana dengan bisbol?" 
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"Apakah itu baik-baik saja? Kamu tahu aturannya?" Mayor tampak bersemangat. 

"Tentu saja. Jangan remehkan yakuza." 

"Itu sangat tidak terduga. Octy yang keras kepala ini memainkan game online ini juga?" 

"Baik. Permainan sudah diputuskan." 

Mayor mengangguk dengan tegas, dan saya tidak memiliki ketidaksepakatan. Saya pikir 
kita memiliki peluang lebih besar untuk menang di sini, bukan? Sejujurnya, saya tidak tahu 
mengapa dia begitu baik memberi kami layanan gratis... 

"Jadi kita akan memutuskan ini dalam satu pertandingan?" 

"Tidak ada masalah." 

"Jadi mari kita selesaikan persyaratannya. Jika kalian menang, kontrak sewa dan biaya 
tetap ada. Jika kami menang, kalian akan diam dan segera; ah, saya rasa tidak mungkin 
untuk segera melakukannya, bukan? Baiklah, tutup toko dan pindah dalam sebulan kalau 
begitu." 

"Dipahami." 

Pada saat ini, saya seharusnya berpikir lebih dalam tentang ini. Namun Mayor dan Octy 
dengan cepat setuju, dan aku mengikuti keputusan mereka, dan karena itu aku tidak 
menyadari sesuatu. 

Bahwa kita telah. 

"Jadi sudah diputuskan. Benar, kami berangkat ya." kata Octy pada si jas putih. Dia 
kemudian berteriak ke ruang belakang, "Kami akan kembali!" setelan merah kemudian 
muncul. 

"...Ojiki, i-apakah ini benar-benar baik-baik saja? Apakah Anda tidak memberi mereka 
terlalu banyak kelonggaran? pria berjas putih itu tetap khawatir. 

"Tidak apa-apa." 

"Jadi kita pulang saja? Kami tidak keberatan menyelesaikan ini di sini. Agak menyedihkan 
bahwa kami tidak memiliki penonton, tetapi kami dapat benar-benar pergi ke sini." 

Dengan senyum percaya diri, Mayor mengeluarkan kartu IC-nya, mengarahkan dagunya ke 
mesin bola perak. 

Namun Octy kemudian memberikan senyuman misterius. 
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"Tapi kita tidak bisa bersaing sekarang? Harus memesan alasan. Lahan tepi sungai 
sepertinya bagus, ya?" 

"...Dasar?" 

Mayor tampak tertegun. 

Saya kira ekspresi yang saya tunjukkan saat itu sama. 

"Ya, dan kalian berempat sekarang. Anda membutuhkan sembilan untuk pertandingan 
bisbol. 

* 

Hari berikutnya adalah hari Minggu, hari istirahat lainnya. 

"Kudengar semua orang akan bermain bisbol melawan yakuza?" 

Hiro bergegas masuk ke kantor, entah terlihat bingung atau terkejut. Aku berlutut di depan 
tempat tidur, sementara Alice terus memarahiku. 

"Tidak hanya Anda tidak mengangkat calon pelanggan, Anda juga memperburuk situasi! 
Dan Anda membuat negosiasi sendiri saat pelanggan tidak sadar? Sangat bodoh sehingga 
saya tidak tahu apa yang harus saya katakan untuk memperbaiki kebodohan Anda. Seekor 
monyet yang mengetik di keyboard selama tiga puluh menit mungkin menulis AI yang lebih 
pintar dari Anda!" 

"Saya merenungkan tindakan saya." 

"Hah? Sepertinya serius di sini." 

Hiro melewatiku, dan duduk di sebelah Alice. 

"Di Sini! Ini adalah beberapa sorbet ungu Min-san. Makanlah dan tenanglah." 

"Ini bukan pertanyaan apakah aku marah atau tidak! Jangan mengira kamu bisa 
membujukku dengan sorbet!" 

Meski begitu, Alice mengambil cangkir dan sendok dari tangan Hiro. Dalam sekejap, suara 
gemerisik es yang dimasukkan ke dalam mulut bergema di udara dingin. 

"Erm, jadi, Narumi-kun, kamu, Mayor, dan Tetsu semuanya tertipu?" 

"Ya, yah... bisa dibilang begitu." 

Tentu saja, setelah itu, kami semua memprotes, dengan mengatakan, "Kami bilang ini 
pertandingan bisbol, bukan pertandingan bisbol sungguhan." Namun, begitu yakuza 
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menangkapmu dengan sesuatu, itu akan sangat menakutkan. Suasana bercanda beberapa 
saat yang lalu menghilang tanpa jejak, dan mata Octy menjadi seberat bola timah. 

"Bukankah kamu setuju dengan ini sendiri? Sekarang Anda ingin mengingkari kata-kata 
Anda, anak nakal? 

Setelah mendengar itu, Nishimura-san yang baru saja sembuh pingsan lagi. 

Karena itu, Major mungkin pergi ke 'Game Nishimura' untuk melihat apa yang terjadi. 
Haruskah aku turun juga untuk meminta maaf padanya? 

"Apa yang bisa dicapai dengan permintaan maafmu kepada pemilik Nishimura? Bagaimana 
kalau Anda menangani masalah yang realistis saja? 

Alice mencatat dengan dingin. 

"Bos Nishimura akan menghubungi yakuza sendiri, mengatakan janji itu tidak ada 
hubungannya dengan toko, jadi mungkin tidak akan terjadi juga." 

"Hmm... tapi..." 

Kami akan segera kembali ke tempat kami memulai. Hanya masalah waktu sampai toko 
tutup. 

"Apakah menurutmu karena kondisinya adil, jika kamu berpartisipasi dalam pertandingan 
seperti yang diceritakan dan menang, semuanya akan berhasil?" 

"Aku memang memikirkan itu, mungkin..." 

"Sebagai asisten detektif NEET ini, pembicara orang mati, apakah kamu tidak memiliki 
kesadaran diri?" 

Cangkir sorbet kosong dilemparkan ke arahku. 

"Coba pikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan kecerdasan dan kata-kata. 
Menyelesaikan ini dengan pertandingan bisbol..." 

"Jangan remehkan bisbol! Pertandingan bisbol juga membutuhkan pemikiran dan 
pembicaraan. 

"Kamu hanya memainkannya untuk bersenang-senang. Atas dasar apa Anda bertindak 
seperti profesional?" 

"Narumi-kun, jika kita menyelesaikan ini dengan bisbol, Alice tidak bisa membantu. Dia 
marah karena dia kesepian." 

"Mengapa berbicara tentang kesepian?" 
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"Karena, ini tidak ada hubungannya denganmu ketika tidak ada yang mengajukan 
permintaan, Alice. Dan kamu menyela." 

"Uuu, itu karena...hei, kamu mau kemana, Narumi? Aku belum selesai berbicara!" 

Saya memutuskan untuk menyerahkan Alice kepada Hiro, dan melarikan diri dari kantor. 
Bagaimanapun, aku harus mencari Nishimura-san dan mendiskusikan berbagai hal 
dengannya. Kami adalah orang yang setuju untuk bermain baseball, tapi seperti yang 
dikatakan Alice, Nishimura-san yang seharusnya meminta Octy untuk membatalkan 
taruhan. Dia tidak akan menerima syarat itu. 

 

Tapi begitu saya mencapai 'Game Nishimura', saya menemukan bahwa daun jendelanya 
turun. Saya mengeluarkan telepon untuk memeriksa waktu, dan ternyata jam 11 pagi, hari 
Minggu. Toko harus buka saat ini, dan beberapa pelanggan biasa berkeliaran di depan toko. 

"Ah, Narumi." 

"Apakah tutup untuk hari itu lagi?" 

"Orang-orang itu kemarin adalah yakuza, kan? Apakah pemiliknya membuat mereka gusar? 

"Menakutkan, tapi aku mengkhawatirkannya, jadi aku datang hari ini. Kenapa masih 
ditutup?" 

"Apakah pemiliknya dipukuli dan dikirim ke rumah sakit?" 

Pelanggan biasa menanyakan berbagai hal kepada saya. 

"Y-yah, dia tidak terluka, sebenarnya... aku tidak tahu kenapa itu masih ditutup." 

Apa dia masih pingsan setelah pingsan untuk kedua kalinya kemarin? Mungkin tidak. 

"Ngomong-ngomong, Mayor tidak ada di sini?" tanyaku, dan semua orang menggelengkan 
kepala. 

Kurasa aku tidak punya pilihan lain. Aku sampai di belakang gedung. Ada pintu menuju 
ruang belakang, dan tidak terkunci. 

"... Permisi... Nishimura-san, apakah kamu ada di dalam?" 

Lampu di kamar kecil menyala, dan komputer di meja menyala. Dengan kata lain, 
Nishimura-san sudah ada di toko. Saya masuk dengan hati-hati, dan mendengar suara dari 
lantai dua. 

"Oh? Itu kamu ya Narumi. Maaf untuk kemarin. Saya pingsan." 
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Nishimura-san sedang memegang ember dan kain, bersiap untuk merobohkan poster dari 
jendela lantai dua. 

"Tidak, tidak, tidak, seharusnya kita yang meminta maaf." 

Aku segera melambaikan tanganku sekuat tenaga. 

"Karena kamu selalu bersama Tetsu dan yang lainnya, kamu mungkin akan dituntut atas 
hal ini, Narumi-kun. Namun, lebih baik tidak terlibat dengan yakuza, jika memungkinkan." 
Mengatakan itu, Nishimura-san tersenyum lemah. "Akan buruk jika orang besar seperti itu 
datang, menyebabkan masalah bagi pelanggan, jadi saya memutuskan untuk menutup toko 
untuk saat ini, sampai semuanya beres." 

Mendengar kata-kata ini membuatku sangat sedih. Pria ini selalu mengkhawatirkan orang 
lain. Mungkin karena alasan inilah toko ini memberikan perasaan yang seperti di rumah? 
Dan kita, 

"Saya benar-benar minta maaf karena kami membuat keputusan aneh itu. Mayor dan saya 
mengira itu adalah video game, dan kami lengah. Erm, maaf, saya kira. Itu impulsif dari 
kami. 

"Ahahaha. Yakuza botak itu tidak mungkin memainkan 'PWLB'. Entah kenapa, dia sangat 
membenci game itu. 

"...Eh? Nemo-san?" 

Dia sepertinya tidak tertarik dengan game, namun dia membenci 'PWLB'? 

"Saat pertama kali Octy datang, kondisi awalnya adalah game center bisa terus berjalan. 
Tapi syaratnya adalah menghapus 'PWLB'..." 

"Tapi kenapa?" 

"Bukankah mereka akan merenovasi lantai empat menjadi kantor? Dia mengatakan bahwa 
setiap kali, dia akan membenci anak nakal di toko di bawah berbicara tentang bisbol ketika 
mereka tidak tahu apa-apa tentang hal itu, yang membuatnya marah. 

"Jadi dia benci baseball? Tidak, dia marah karena dia menyukainya?" 

"Tapi jika kita memindahkan 'PWLB', tidak ada gunanya melanjutkan game center. Itu 
sebabnya saya mempertimbangkan untuk menerima proposal sebelumnya. 

"Untuk mengubah tempat itu menjadi ruang tamu pachinko?" 

"Ya, ayahku mungkin akan menyetujuinya. Ada beberapa pusat permainan di dekatnya, dan 
tidak seperti sebelumnya, tempat kami bukanlah satu-satunya tempat 'PWLB' dapat 
dimainkan." 
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Nishimura-san membuka jendela, dan menurunkan poster menghadap keluar, hanya untuk 
tiba-tiba berhenti dan tidak mengatakan apa-apa, melebarkan matanya saat dia melihat ke 
bawah. 

Aku juga mendekati jendela. 

"... Kenapa... orang-orang itu." 

Nishimura-san bergumam. Pelanggan biasa yang berkeliaran di pintu masuk toko tidak 
pernah pergi, dan malah berlipat ganda. 

"Hei, dengar toko ini sedang tidak baik-baik saja." "Apakah sudah tutup?" "Seharusnya 
sering datang." 

"Nah, bagaimana kalau kita mengadakan acara?" "Bagaimana dengan turnamen 'PWLB'?" 

"Kedengarannya bagus." "Kami akan mempromosikan ini di internet." "Minta Narumi 
untuk memberikan ilustrasi." 

Percakapan seperti itu terjadi di lantai bawah. Nishimura-san bersandar di dekat jendela, 
tidak bergerak sama sekali. 

Tiba-tiba, siluet yang menarik muncul di garis pandang saya. Saya tahu dari helm 
kamuflase bahwa itu adalah Mayor. Dia membawa ransel sebesar dirinya, dengan beberapa 
tongkat baseball di sakunya. 

"Kalian! Kami memulai uji coba untuk tim!" 

Teriak Mayor, dan meletakkan barang-barang itu di pintu masuk batting center yang 
sekarang sudah tidak berfungsi. 

"Cobaan apa?" "Mengapa membawa kelelawar?" 

"Kita akan mengadakan pertandingan bisbol yang menentukan kelangsungan hidup 'Game 
Nishimura', jadi sekarang kita akan mulai memilih pemain!" 

Mayor terus menjelaskan, dan para pelanggan yang bermalas-malasan semakin heboh, 
kerumunan bergerak ke batting center yang terpaksa dibuka. Mayor, Anda belum 
mempelajari pelajaran Anda? 

"Aku akan pergi menghentikan mereka." 

Aku bergegas menuruni tangga, dan melesat keluar melalui pintu belakang. 

"Dengar, kunci kemenangan kita para amatir adalah pertahanan! Sekarang, kita akan 
menguji penangkapan. Saya tidak punya cukup sarung tangan, jadi kami berbagi! Saya 
menyalakan mesin!" 
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Mayor menyalakan mesin pelempar, mengayunkan pemukul saat dia memerintahkan 
semua orang. Orang-orang ini semuanya amatir, dan semua lemparan langsung berakhir di 
lantai. 

"Mereka yang tidak memakai sarung tangan harus mencoba memukul! Kami akan mulai 
dengan lemparan 100kmh!" 

"Mayor, apa yang kamu lakukan?" 

Saya melesat melewati kelompok yang bersemangat untuk bersaing, dan akhirnya 
menemukan Mayor, yang berada di belakang jaring. 

"Kita perlu mendapatkan beberapa kekuatan yang mampu bertarung, atau kita tidak bisa 
meraih kemenangan dalam pertempuran untuk 'Game Nishimura' ini." 

"Tidak, pokoknya, Nishimura-san belum memberikan persetujuan." 

"Tidak masalah sekarang, bukan? Jika kita kalah, pemilik bisa berkata 'Saya tidak tahu 
tentang ini, jadi tidak valid'. Ini adalah taruhan hadiah tinggi tanpa risiko, jadi mengapa 
tidak?" 

"Saya mengerti." Jadi saya memiliki pemikiran seperti itu di benak saya. Itu memalukan. 

"Bagaimana kekeliruan bengkok seperti itu bisa membuat yakuza bekerja?" 

"Tidak apa-apa, bergabunglah juga, Wakil Laksamana Fujishima. Mobilitas dan penglihatan 
Anda harus bagus. Menantikan kinerja Anda." 

"Hei Mayor, bantu kami menyiapkan mesin di sini!" "" Setel ke 120kmh." 

Para kontestan mengayunkan pemukulnya, dan Mayor segera mengangkat mesinnya 
dengan benar." 

"Terlalu cepat!" "Tapi kita bisa memukul mereka dalam game!" "Tidak bisa memukul 
mereka sama sekali!" 

"Kalian terlalu tidak berguna!" Mayor mengetuk kelelawar di tangannya ke tanah. "Dengan 
pertahanan yang lemah, bunt bisa menjadi homerun!" 

"Bawa itu!!" "Lebih keras!" "Ayolah! Lebih keras!" 

"Cukup, semuanya." 

Saya akan mengatakannya, hanya agar batting center menjadi tenang. 

Aku berbalik, dan melihat pintu besi pintu masuk terbuka. Tubuh rapuh berkacamata 
dengan perm alami masuk. Itu Nishimura-san. 
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"Nishimura-san, katakan sesuatu. Ini adalah pusat batting yang ditutup, jadi gunakan 
tempat ini." 

Tapi Nishimura-san mengangkat tangannya, menghentikan kami, dan bahkan berkata, 

"Pinjamkan aku kelelawar. Aku juga ikut." 

Saya terkesima. Para pelanggan, yang berlumuran tanah, juga tercengang. 

Nishimura-san menerima pemukul dari tangan Mayor, dan mengangkatnya ke atas kotak 
adonan. 

"Atur ke 140kmh. 10 tembakan, terus menerus." 

Nishimura-san mengangkat kelelawarnya, dan berdiri tegak seperti balok kayu besar. Ada 
suasana tegang segera mengisi tempat itu. 

Dan selama lima puluh detik berikutnya, mata kami tetap tertuju pada ayunan Nishimura-
san. Bola putih yang terlempar ke samping mengeluarkan suara yang renyah, lengkungan 
sempurna dan tinggi ke gawang. 

Saya pikir Nishimura-san adalah seorang kutu buku yang lemah dan berkacamata, dan 
bahkan saya sangat terkejut. Aku melirik ke arah Mayor, yang juga menggelengkan 
kepalanya, berkata, "Aku tidak tahu dia sekuat itu." Lihat. 

Setelah memukul sepuluh bola, Nishimura-san dengan malu-malu meletakkan pemukul di 
kakinya. Untuk sesaat, tak seorang pun di arena bisa mengatakan apa-apa. 

"... Semuanya, terima kasih." 

Nishimura-san menunduk, bergumam. Dan kemudian, dia melihat sekeliling pada lusinan 
orang di batting center. 

"Tapi, kita berurusan dengan yakuza, yakuza asli. Aku tidak ingin kalian terlibat denganku. 
Kalian semua adalah pelanggan saya... Maaf, saya akan membuka toko sekarang. Anda 
dapat bermain seperti yang Anda inginkan. Saya akan senang dengan ini." 

Jadi kawanan meninggalkan batting center, sementara Nishimura-san bergegas ke 
belakang gedung, ke ruang belakang. 

Jendela logam terbuka perlahan, dan suara konsol game menyambut kami. 

Mayor dan aku berdiri di pintu masuk, melihat semua orang memasuki toko dengan lampu 
dan suara, dan kemudian Nishimura-san, sekarang sudah berganti pakaian, berjalan keluar 
dari kerumunan. 

"Mayor, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu." 
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Nishimura-san mengangkat kepalanya, menunjukkan ekspresi sejelas kerikil di dasar 
sungai, dan Mayor mengangguk, bibirnya masih mengerucut. 

"Tolong cari anggota tim yang cukup untuk menghadapi yakuza." 

"Permintaanmu dimengerti." 

"Aku akan bertanya pada Hanada dan Tomozou." 

Nishimura-san berbalik, kembali ke toko, dan bergumam, 

"Kami hanya perlu menang." 

* 

Di 'Hanamaru' malam itu aku mengetahui Nishimura-san adalah anggota klub bisbol. 

"Klub sekolah kami tidak terlalu kuat, tapi pria itu adalah pelempar andalan yang 
membawa mereka ke semifinal turnamen kota. Ada cukup keributan juga." 

Tomozou-san dari toko anggur sudah lama tidak mampir, makan dan minum shouchuu 
sambil menyebutkan masa lalu. 

"Dia sangat menyukai bisbol saat itu..." 

Aku terus mengisi ulang untuk Tomozou-san sambil mengangguk mengerti. Karena alasan 
inilah dia membawa 'PWLB' ke toko segera setelah terjual, dan tidak pernah berpikir 
apakah itu akan menjadi mode. 

"Semifinal, jadi mereka berhasil mencapai dua putaran pertama Koshien? Saya benar-benar 
tidak tahu apakah itu luar biasa atau tidak. 

Min-san, menggoreng hati babi dan daun bawang di belakang konter, bertanya, 

"Tapi anggota lain tidak berlatih? Jadi semua karena Nishimura mereka memenangkan 
semua pertandingan itu. Itu cukup mengesankan." 

Kami bilang begitu, tapi tidak semudah itu. Sudah lama sejak permainan terakhir 
Nishimura, dan lawan mungkin tidak akan mencari lawan yang lemah...bahkan jika Tetsu 
dan aku menjadi base kedua dan shortstop..." 

"Kau sangat bersemangat untuk ini, Hanada." Tomozou-san tertawa. "Tetsu tidak bisa 
menjadi penangkapnya?" 

Adapun Tetsu-senpai yang mereka bicarakan, dia duduk di peti bir di luar toko, melalui 
ikhtisar pribadi tentang aturan bisbol dengan Hiro. 

"Hei, tentang apa aturan lalat lapangan? Mengapa peraturan ini dibuat?" 
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"Agar tidak ada permainan ganda yang disengaja." 

"Jadi apa yang kamu lakukan?" 

"Yah, kamu tahu apa-apa tentang menerjunkan?" 

"Tidak, aku tidak." 

Tampaknya Hiro mengalami masalah di sisinya. Saya tidak tahu tentang keatletisan Hiro, 
tetapi karena dia dalam kondisi yang baik, dia seharusnya lebih berguna daripada saya, 
saya kira. 

"Posisi mana yang akan kamu mainkan, Fujishima-kun?" 

Ayaka yang sedang mencuci piring bertanya padaku dengan semangat. 

"Pencetak gol, tentu saja." Min-san membalas dengan dingin. 

"Basis mana yang dipertahankan pencetak gol?" "Pencetak gol adalah satu-satunya yang 
merekam di bangku cadangan..." 

Menghadapi ketidaktahuan Ayaka yang kejam, aku harus menjawab dengan sopan. 

Dan saat 'Hanamaru' hendak ditutup, bintang utama akhirnya muncul, saat Major 
membawa tamu istimewa yang luar biasa. 

"Menemukan shortstop yang sempurna di sini!" 

Mayor memasuki toko sambil menyeringai, dan begitu aku melihat orang itu mengangkat 
noren di belakangnya, ramen di mulutku hampir menyembur keluar. 

"Mendengar beberapa idiot terlibat dalam beberapa hal bodoh?" 

"Yondaime!? K-kamu habis!?" 
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aku berteriak, hanya untuk dipelototi oleh mata serigala di bawah rambut abu-abu. Dia 
mengenakan rompi hitam, lengan dan bahunya terbungkus perban dalam jumlah yang 
mencengangkan, tetapi dia tampak bersemangat, dan niat membunuh yang dia miliki telah 
kembali. Dia duduk di kursi di sebelahku, dan memesan semangkuk char siu ramen dari 
Min-san. 

"Eh, yah, kamu juga bergabung dengan tim, Yondaime?" 

"Mayor bilang dia akan membayar. Saya beristirahat terlalu lama, jadi ini kegiatan yang 
bagus untuk rehabilitasi." 

Apakah benar-benar sudah melakukan itu setelah keluar? Jadi aku ingin bertanya, tapi 
suara Tetsu-senpai terdengar dari luar pintu. 

"Apa? Kalian juga ikut? Rockys cocok untuk menjadi penangkapnya." 

"Tidak Tetsu! Catcher adalah posisi yang paling sulit! Penangkap adalah komandan tim, 
seseorang yang harus memahami peraturan." 

Terkejut, aku mengangkat noren, Di jalan yang gelap, ada dua siluet yang bergerak 
perlahan di belakang Tetsu-senpai dan Hiro, dan mereka adalah Pole dan Rocky. Mereka 
juga dipanggil? 

"Ojiki, ah, aniki juga. Tolong jaga kami!" "Kami akan mengalahkan mereka dalam satu 
pukulan!" 

Kedua pria berkemeja hitam itu membungkuk dalam-dalam, dan anehnya aku merasa tidak 
nyaman dengan hal ini. 

"Erm...kalian tidak tahu...peraturan bisbol, kan?" 

"Ya, tidak sama sekali!" 

"Kami tidak tahu berapa banyak poin yang kami dapatkan karena mengalahkan pelempar!" 
Poin, kepalaku. 

"Dasar idiot, satu-satunya olahraga yang bisa kamu dapatkan poin dari menjatuhkan orang 
lain adalah hoki!" "Ini bukan hoki!" 

"Berhentilah bermain-main di sini! Orang-orang ini bodoh seperti batu bata, tetapi bahkan 
orang idiot pun tahu bahwa mereka harus mengejar pukulan, bukan? Jangan bicara terlalu 
dalam tentang baserunning." Yondaime berkata, "Dan yang lebih penting." 

Saya diseret oleh kerah bersama dengan kursi, dan berhenti di depan Yondaime." 

"Kalian menemukan wasit yang bagus? Butuh empat dari mereka. 
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"Wasit? Erm? Ya, jadi bagaimana dengan mereka?" 

Octy akan memesan lapangan bisbol, dan dengan naifnya aku berpikir aku bisa 
menyerahkan semuanya padanya. Mendengar ucapan jujurku, Yondaime mendesah keras. 

"Serius, kamu berurusan dengan yakuza di sini. Yakuza akan menggunakan segala cara licik 
yang diperlukan. Idiot mana yang membuat lawan mengendalikan wasit? Dapatkan pihak 
ketiga yang tidak memihak. Tentu saja, seseorang yang tidak takut pada yakuza akan 
melakukannya." 

"Tidak, aku harus mencari siapa?" 

"Cukup, hubungi Kusakabe Masaya itu." 

"Eh, ehhh!?" Mengapa menyebutkan namanya sekarang? 

Tapi Yondaime benar. Pria itu mengenal Octy, dan sifatnya tenang. Juga, dia berutang budi 
pada Yondaime dan aku, jadi dia seharusnya tidak terlalu memihak pada Octy. 

Yondaime meminta saya untuk menelepon, dan saya harus mengeluarkan ponsel saya. 

Tentu saja, begitu Kusakabe Masaya mendengar tentang ini, dia terperangah, dan 
mendecakkan lidahnya sekitar dua puluh kali. 

"Tidak bisakah kamu menangani ini dengan cara yang lebih cerdas? Anda pikir Anda 
memiliki peluang untuk menang? 

"Kami mendengar bahwa pemilik pusat permainan itu melakukannya dengan cukup baik di 
turnamen kota, dan yang lainnya cukup atletis, jadi kami seharusnya tidak..." "Apakah 
kalian idiot? Nemoto adalah pelempar bola yang menang beberapa kali di Koshien." 

"Ehhhhhhhh!?" 

Kau bajingan, berhenti berteriak di telingaku. Saya dimarahi. Namun, sangat sulit untuk 
membayangkannya. Octy itu dulu pemain baseball? 

Ah, itu sebabnya dia membenci 'PWLB'? Tidak, itu saja seharusnya tidak menjadi alasan 
yang cukup. Nishimura-san sangat menyukai 'PWLB' karena alasan yang sama. 

"Saya mengenal Nemoto ketika saya masih sekolah, dan sering diseret untuk menonton 
Hashin Tigers. Dia seorang maniak bisbol yang putus asa, dan benar-benar ingin menjadi 
profesional. Sejujurnya, ada pengintai yang mengincarnya..." 

Aku mengalihkan telepon ke tangan kiriku, dan mengusap telapak tangan kananku yang 
berkeringat di pahaku. Karena dia sangat menyukai bisbol, mengapa dia berakhir dengan 
yakuza? 
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"Bagaimana saya tahu? Sudah tiga puluh tahun yang lalu! Ngomong-ngomong, fastball-nya 
sangat cepat, meskipun dia sering kehilangan kendali... hanya sedikit yang bisa memukul 
lemparannya bahkan ketika dia masih di sekolah menengah, ayo kalian." 

"Tapi dia sudah lama tidak melempar, kan? Jadi kita harus bisa..." 

Aku bilang begitu, tapi hatiku tenggelam. Nishimura-san juga sudah lama tidak melempar. 

"Eh, baiklah...kami membutuhkan wasit yang tidak akan terintimidasi oleh yakuza, dan 
kami benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain selain kamu, Kusakabe-san." 

"Mengerti. Ini adalah terakhir kalinya aku membantumu. Saya akan menemukan empat 
orang yang tahu bisbol dari beberapa geng yang berbeda. Itu bekerja?" 

"Maaf merepotkanmu. Oh ya, erm...kami akan membayar penuh." 

"Tentu saja." 

Telepon ditutup, dan begitu saya menyebutkan "Octy adalah pelempar pemenang di 
Koshien", terjadi keributan yang cukup besar. Mayor, dapatkan resimen latihan otot di sini! 
Dimengerti, saya akan mendapatkan mereka di sini. Mari berlatih melempar kepala gurita. 
Tetsu, tidak bisakah kamu menjadi pelempar? Aku akan melempar kelelawar... 

Tercengang, saya mendengarkan percakapan mereka, dan tiba-tiba berpikir. 

Ini tentu terasa seperti game all-star di bulan Februari. 

Jadi, kami memiliki lineup awal berikut. 

1. Min-san (Basis Kedua) 2. Yondaime (Shortstop) 3. Nishimura-san (Pelempar) 4. 
Tetsu-senpai (Basis Ketiga) 5. Rocky (Bidang Kanan) 6. Hiro (Bidang Tengah) 7. 
Mayor ( Bidang Kiri) 8. Tomozou-san (Penangkap) 9. Kutub (Base Pertama) 

Lineup awal ini memang terlihat kuat, terutama dari adonan pertama hingga keempat. 
Adonan kedelapan dan kesembilan juga bisa berfungsi sebagai tempat pembersihan. 
Barisan ini sepertinya tidak akan memiliki kelemahan! 

Saya? Saya pemain cadangan. 

"Fujishim-san, akankah kita membuat lemon yang diawetkan?" Ayaka bertanya padaku 
untuk beberapa alasan. 

* 

Pusat pukulan di sebelah pusat permainan berakhir sebagai tempat latihan kami. Saya tiba 
di sana sepulang sekolah, dan menemukan Mayor, Tetsu-senpai, dan Hiro di sana, sedang 
dilatih oleh Nishimura-san. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Gunakan lebih banyak sayapmu, dan jangan mengayunkan pergelangan tanganmu. Putar 
pinggang Anda, dan gunakan semua kekuatan di tubuh Anda, seperti Anda sedang 
meremas kain. Ya, sekarang ayunkan kelelawar ke depan seperti itu--" 

Nishimura-san, yang entah kenapa menjadi pelatih batting kami, sedang bersenang-senang, 
dan aku (sebagai pemain cadangan), bergabung setelah mengganti seragam olahraga 
sekolahku. Saya mulai mengayun karena pinch hitter akan berfungsi sebagai kartu truf. 
Pada hari pertama, tangan saya melepuh. 

Itu adalah hari kedua setelah tim kami terbentuk ketika Octy mampir. 

"Oh? Kalian tidak mundur? Berjuang seperti amatir." 

Dia melihat ke luar jaring, ke tengah batting, tepat di mata saya saat saya melakukan 
ayunan besar, terkekeh. Pria muda yang menemaninya hari itu datang, dan karena 
sepertinya dia tidak akan mengenakan apa pun selain jas, dia tidak masuk tim bisbol. Pria 
yang mengenakan kacamata hitam dan kemeja aloha adalah seseorang yang belum pernah 
saya lihat sebelumnya. 

"Maaf mengundangmu ke sini." 

Nishimura-san menundukkan kepalanya dengan gugup saat dia keluar. Tetsu-senpai dan 
Hiro tidak mempedulikan mereka saat mereka terus melakukan peregangan. 

Untuk sesaat, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dengan tangan pemukul, aku 
keluar dari pintu, dan terus mengawasi Nishimura-san. Yakuza akan menggunakan segala 
cara licik yang diperlukan, kata-kata Yondaime terus melekat di telingaku. 

"Kami mendapatkan tanggal dan lokasinya." kata Octy. Satu minggu kemudian, di lapangan 
bisbol di tepi sungai. 

"Maaf merepotkanmu untuk ini." Nishimura-san terus menundukkan kepalanya. 

Aneh melihat tanggapan yang begitu jujur, tapi Nishimura-san dengan sungguh-sungguh 
berterima kasih padanya. 

"Sejujurnya, kupikir kamu akan berpura-pura tidak tahu sebagai pemiliknya." 

Tatapan tajam Octy bolak-balik antara aku dan Nishimura-san. 

"Mengapa memutuskan pertandingan?" 

Nishimura-san tersenyum khawatir. 

"...Kalau ini bisa diselesaikan enggak, menurutku itu bagus. Toko yang akan ditutup hampir 
tidak bertahan karena pertandingan bisbol, dan kami menyelesaikan nasibnya dengan 
permainan bisbol... sepertinya tidak buruk." 
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Octy dengan dingin mendengus, dan meludah ke tanah. Aku terhuyung kaget. Matanya 
memberikan kilatan berwarna timah. 

"Benar-benar menjijikkan." 

Pelanggan biasa yang sering mengunjungi pusat permainan mungkin telah mendengar 
lolongan ini, dan mereka semua menoleh dengan kaget. 

"Apa maksudmu, bisbol itu menyenangkan? Pertandingan bisbol apa? Selalu dengan sikap 
naif...Aku benar-benar ingin menghancurkan toko ini." 

Wajah miring Nishimura-san terlihat sangat tegang. Sekali lagi, aku dengan hati-hati 
melihat ke arah Octy. Mengapa dia membenci permainan bisbol, atau malah membencinya? 

"... Nemo-san, kamu menang beberapa kali di Koshien, kan?" Saya bilang. Octy langsung 
melebarkan matanya. 

"Terus?" 

"Tidak, tidak apa-apa." Suaraku tertahan di tenggorokan. "Aku baru saja mendengar bahwa 
beberapa tim profesi mengintaimu. Jadi mengapa Anda terlihat seperti Anda membencinya. 
Dan jika Anda benar-benar melakukannya, mengapa menyelesaikan ini dengan bisbol? 

Sebelum aku menyadarinya, wajah tanpa alis dan ganas itu ada di hadapanku. Aku tidak 
bisa bernapas, karena dia sudah mengangkat kerah bajuku. 

"Cukup dengan kata-kata sok tahu, dasar amatir." 

"Nemo-san." Nishimura-san berkata dengan wajah pucat, tapi dibungkam oleh tatapan 
tajam. Mata Octy menatapku saat dia mencengkeram kerah bajuku lebih keras. 

"Jadi bagaimana jika aku berhasil sampai ke Koshien? Lihat, berapa banyak pelempar 
pemenang di turnamen sekolah menengah yang bisa Anda ingat? Satu sudah cukup bagus, 
karena semua orang lupa apa yang terjadi setelah musim panas itu. Tahukah Anda berapa 
banyak orang yang berhasil mencapai Koshien? Siapa pun yang tidak menjadikannya 
sebagai profesional akan dilupakan sebagai sampah begitu musim panas berakhir. Dengar, 
segala bentuk bisbol yang tidak menghasilkan uang adalah sampah. Saya bersedia 
memainkan permainan bisbol ini karena ada uang yang terlibat. Itu dia." 

Octy melemparku ke aspal. Yang bisa saya rasakan hanyalah udara yang keluar dari tubuh 
saya, dan untuk sesaat, saya hanya bisa tetap ambruk di lantai, tidak bisa bergerak. 
Nishimura-san, dan bahkan dua antek yakuza di belakang Octy benar-benar ketakutan. 

Octy membungkuk, mengambil tubuh yang meluncur keluar dari pintu batting center yang 
terbuka. 

Dan dia mengayunkan lengan kanannya. 
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Sesuatu meledak, dan beberapa pelanggan di pusat permainan berseru kaget. 

"Apa itu tadi?" "Hai! Lihat ini!" "Bola?" "Itu tenggelam!" 

Saya pribadi menyaksikan nada yang luar biasa itu. Bola cepat seperti peluru menghantam 
unit 'PWLB' paling jauh di dalam toko, dan ada penyok lain di atasnya, sedalam penyok 
yang disebabkan Octy hari itu. 

Octy berpaling, meninggalkan para pelanggan yang mengoceh dan kami yang tercengang. 

Tapi kata-katanya terus melekat di telingaku. 

Semua orang lupa apa yang terjadi setelah musim panas itu-- 

* 

"--Tapi meski begitu, kita tidak bisa membiarkannya apa adanya." 

Ujar Tetsu-senpai saat pertemuan di 'Hanamaru' malam itu. 

"Jika ada yang tidak terkendali, seret mereka untuk bertarung dan pukul mereka." 

"Kami berurusan dengan sembilan anggota yakuza di sini. Ah, tidak, termasuk bangkunya, 
itu ada dua puluh. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka semua tidak peduli seberapa kuat 
kamu, Tetsu." Hiro mengoreksi sambil duduk di samping. 

"Ini tidak seperti satu atau dua lemparan akan menyelesaikan ini." Yondaime meminum 
anggur Jepangnya sambil mengatakan ini, "Usia akan memengaruhi fisik. Kami mendapat 
kesempatan untuk membalas di babak selanjutnya." 

Kata-kata itu mungkin dimaksudkan untuk Nishimura-san, yang duduk di tengah. Pemain 
ace kami mengedipkan mata karena terkejut, lalu mengangguk, tidak terlihat terlalu 
percaya diri. 

Di belakang kami, ada suara Mayor yang menyemangati Pole dan Rocky. Mereka tidak bisa 
mengingat peraturan bisbol, jadi dia hanya bisa menggunakan permainan bisbol portabel 
untuk membuat mereka mengingatnya. 

"Bir ini ada di rumah!" Tomozou-san menyeret peti bir keluar dari pintu belakang dapur. 
"Menang dan kamu bisa menuangkannya sendiri!" 

"Bukankah terlalu dini untuk bahagia?" Min-san, yang sedang menumis, memandang 
dengan masam. 

"Ah, benar, kita juga menyembunyikan benda itu di sana." 

"L-lepaskan aku, aku bukan kucing!" 
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Diseret oleh Tomozou-san di kerah adalah Alice dengan piyama biru. Dia memegang 
boneka beruang besar, dan topi baseball di kepalanya entah kenapa. 

Semua orang yang hadir memusatkan pandangan mereka pada rambut hitam Alice, yang 
berada di luar, dan untuk sesaat, keheningan bertahan di antara aroma kaldu tulang ayam 
yang mengepul. 

"Apa? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja! 

Alice akhirnya memutar kepalanya, tersipu saat dia mengatakan ini. Kenapa memelototiku? 

"Jika kamu merasa kesepian karena dikucilkan dari teman-temanmu, katakan saja. Ayaka 
membuat lemon manis untuk semua orang." 

Kata Min-san, dan Alice segera meraih topi bisbol, terlihat sangat gelisah. 

"Siapa yang merasa kesepian disini!? Dengarkan. Narumi adalah asistenku. Jangan kirim dia 
kapan pun kamu mau!" 

"Sehat..." 

Ada pandangan dari semua orang yang berkata, "Katakan sesuatu, kamu." Dan saya hanya 
bisa angkat bicara. 

"Alice, apakah kamu tidak dapat mengatakan bahwa kamu ingin bergabung dengan tim?" 

"Tentu saja aku bergabung." 

Cukup dengan lelucon yang tidak bisa saya tertawakan! Ini bukan hiperbola, ini fakta, kamu 
tidak pernah mengangkat apapun yang lebih berat dari sumpit seumur hidupmu, bukan?" 

"Aku bertanya padanya." Ayaka menjulurkan kepalanya keluar dari koridor, "Alice terlihat 
kesepian, dan dengan hadirnya gadis lain, semua orang harus termotivasi, kan? Tidak perlu 
khawatir tentang biaya. Saya setuju dengannya bahwa saat mandi, dia akan memakai topi 
mandi. Pembayaran dibebaskan." 

Ada apa dengan tindakan yang tidak perlu? Aku menoleh kembali ke detektif, yang 
mengenakan piyama, membusungkan dadanya dengan bangga, 

"Eh, erm. Anda tidak perlu memaksakan diri di sana. Juga, posisi yang cocok untukmu 
adalah, " 

"Apakah tidak ada posisi untukku?" 

Alice menunjuk satu jari tepat di antara alisku. 

"Aku manajernya, tentu saja." 
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Keheningan terasa canggung seperti bau apel tua yang telah membusuk. 

...Pengelola. Alice, manajer? 

"Kamu serius, nee-san?" Dari kanan saya terdengar suara Pole, "Manajer?" dan ada Rocky 
dari kiri. 

"Tidak mungkin kamu bisa menjadi manajer bisbol, Aice?" Tetsu-senpai terdengar sangat 
tidak percaya. Namun, Alice menunjuk ke arahnya. 

"Kamu adonan ketiga. Tomozou akan menjadi yang keempat. Boss Nishimura akan menjadi 
yang kelima. Rocky dan Pole akan menjadi yang keenam dan ketujuh." 

"Mengapa? Ini mungkin terdengar seperti menyombongkan diri, tapi akulah yang paling 
cocok untuk pembersihan, kan, jika kita mempertimbangkan daya ledak dan tingkat 
pukulan? Nishimura-san adalah pemukul terbaik, jadi dia harus berada di urutan ketiga, 
dan kami masih membutuhkan pengaruh dari urutan paling bawah." 

"Jangan bicara berdasarkan perasaanmu di sini. Apakah ledakan petinju menjamin bola 
akan terbang lebih jauh? Dari kami di sini, hanya Boss Nishimura yang memiliki skill untuk 
melakukan homerun. Asumsi power hitter Anda, Tetsu, Yondaime, Master, dan Tomozou 
semuanya memiliki peluang yang lebih tinggi untuk mencapai markas, dan itulah mengapa 
kami mengatur mereka semua sebelum adonan homerun. Ini adalah perintah batting pasif. 

"Bagaimana Anda mengetahui persentase dasar setiap orang?" Aku harus bertanya pada 
Alice. 

"Tentu saja, itu karena aku telah melihat rekaman yang direkam Mayor selama latihan." 

Aku melirik ke belakang, dan menemukan Mayor memberikan pandangan tertegun. 
Tampaknya Alice telah meretas komputernya dan mendapatkan rekamannya. Mengapa 
pergi sejauh ini? 

"Juga, taktikmu sangat mengerikan. Meningkatkan kekuatan pukulan setelah pukulan 
keenam adalah sesuatu yang akan dilakukan tim pro, jika mereka memiliki pemain yang 
cukup. Mereka dapat mengabaikan tanggung jawab defensif di sana, dan menempatkan 
power batters pada ketujuh dan kedelapan, bukan pada pemain defensif biasa. Tapi tim 
yang dibentuk dari sekelompok sampah melakukan ini? Ini konyol. Bukankah lebih tepat 
jika yang lebih kuat menyerang lebih dulu? 

Alice mengoceh, dan Nishimura-san, satu-satunya yang memiliki pengalaman bisbol, 
menggaruk kepalanya sambil berkata, "Yah, dia benar." Yang lain juga hanya bisa 
menundukkan kepalanya. 

Tapi meski begitu, aku tidak pernah menyangka Alice akan begitu serius dengan 
pertandingannya. 
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"Tolong, nee-san! Tidak, manajer!" "Silahkan!" 

Meskipun aku terkejut dengan Pole dan Rocky, aku dengan ragu melihat ke arah Tetsu-
senpai dan Yondaime. Semua orang yang hadir memberikan tatapan masam, mengangkat 
bahu, dan Nishimura-san, ketua tim kami, bertanya pada Alice, 

"... Bisakah kamu memberikan instruksi selama pertandingan?" 

Beberapa tatapan penasaran berayun antara Alice dan Nishimura-san. 

"Tentu saja. Hiro, ingatlah untuk menyetir hari itu. Saya akan memberikan perintah dari 
mobil." 

Hiro tidak menjawab, malah mengangkat cangkir berisi wine Jepang. 

"Kalau begitu aku akan menyerahkan ini padamu. Ini akan menjadi permintaan dari saya. 

Kata-kata Nishimura-san menentukan segalanya. Detektif itu dengan tegas mengangguk. 

"Saya akan menjadi otak tim, karena kalian semua punya otak untuk otak. Katsuya Nomura 
memang mengatakan bahwa baseball adalah olahraga yang mengandalkan otak. Pertama, 
saya akan menunjukkan kepada Anda tanda-tanda untuk baserunning. 

"Benar!" "Pertajam kejantanan kita!" "Diam dan keluar!" "Tuan, kamu juga seorang pemain, 
kan? Semuanya, ingat ini." 

Alice naik ke meja dapur. 

"Dengarkan. Anda tidak dapat mengingat sesuatu yang terlalu sulit sekarang, bukan? Jika 
Anda melihat saya menampar topi saya di dada saya dua kali, itu berarti setiap orang harus 
'memajukan pangkalan', satu kali 'jangan bergerak', atau 'lari kembali'. 

"Ane-san, kamu tidak punya peti di sana." "mereka akan tenggelam jika kamu terus 
memukul mereka." 

"Diam!" Telinga Alice memerah saat dia melompat dari meja, "Jika kamu punya waktu 
untuk mengkhawatirkan dadaku, khawatirkan otakmu! Selanjutnya, tanda pukulan--" 

Dan seperti yang diharapkan, setelah berteriak dan menunjuk ke dapur yang mengepul, 
Alice, yang membenci panas, segera pingsan. Aku hanya bisa membawa detektif yang 
pincang dan memerah itu kembali ke kantornya. 

"Uu... ini memalukan. Saya tidak bisa memberikan perintah yang sebenarnya selama 
pertandingan yang sebenarnya. 

Alice merangkak ke tempat tidur di kamar tidur dengan AC yang kuat, bergumam, 
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"Kamu tidak perlu memaksakan diri di sana. Ini tidak seperti kita harus memiliki seorang 
manajer selama pertandingan..." 

"Nemoto Kiichi adalah pemain bisbol dari sekolah terkenal di Kyoto, dan di tahun 
keduanya, dia menjadi pelempar andalan mereka." 

Alice membenamkan wajahnya di tumpukan boneka, dan setelah beberapa saat, aku 
berbalik, dan melihat matanya. Nemoto Kiichi. Nemo-san, jadi dia mengacu pada Octy itu?" 

"Timnya dikalahkan di perempat final musim panas Koshien. Segera setelah itu, ada berita 
bahwa dia terlibat dalam perjudian bisbol dan pengaturan pertandingan dengan sebuah 
geng, dan segera setelah itu, dia putus sekolah." 

"Pengaturan pertandingan... dalam bisbol SMA?" 

"Masih ada catatan di majalah dan berita. Dikatakan bahwa seorang kerabat Nemoto Kiichi 
berutang banyak uang kepada geng tersebut, dan dia harus menurut. Detail tentang 
bagaimana pengaturan pertandingan terjadi juga keluar." 

Alice menunjukkan hasil penyelidikannya di layar. Saya melihat-lihat, dan tersentak. 

"... Apakah ini... bentuk pengaturan skor mungkin?" 

"Dia melakukannya. Nemoto Kiichi adalah seorang pitcher dengan kemampuan seperti itu, 
tetapi dia harus melakukannya untuk mendapatkan uang." 

Terkejut, saya ingat apa yang Octy katakan. 

"Segala bentuk bisbol yang tidak menghasilkan uang adalah sampah." 

Jadi itu yang dia maksud? Dia mungkin berlebihan dengan itu, tapi itu benar. Impiannya 
untuk menjadi pemain pro hancur, dan dia menyerah dan bergabung dengan yakuza. 

"Hanya itu yang berhasil kutemukan." 

Suara Alice disaring melalui boneka-boneka itu. 

"Itu tiga puluh tahun yang lalu, dan tidak ada buku skor. Tidak ada yang menunjukkan 
profil pitching Nemoto Kiichi. Lemparan apa yang dia miliki? Berapa banyak dia 
berkeringat, apa yang dia katakan; semua orang sudah lama melupakannya." 

Benar bahwa ada seribu pemain bisbol yang berkumpul di Mekah yang penuh gairah itu 
setiap musim semi dan musim panas, dan selain para pemenang, semua orang yang 
tertinggal akan kalah, menangis, dan berpisah, dilupakan. 

Sebagian besar kegagalan tidak akan ada dalam ingatan siapa pun. 
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Ironisnya, alasan kenapa Octy dikenang adalah karena dosanya menentang semangat 
permainan. Karena dia bermain untuk uang. 

Semua orang telah melupakan sisanya. 

"Tapi meski begitu, kita tahu satu hal." Alice bergumam dengan dingin, "Dia bukan lawan 
yang mudah. Kalian membutuhkan otakku." 

Aku mengangguk. 

Sejujurnya, saya merasa tidak nyaman setelah Octy mengangkat leher saya, jadi saya 
sebenarnya senang ketika Alice menawarkan diri untuk membantu, dan saya benar-benar 
merasa bahwa para pemain di lapangan tidak sendirian. 

Bagaimana denganmu, Okti? Anda tidak berjuang sendiri, kan? Baterai Anda di balik 
masker wajah, tujuh rekan satu tim berdiri di belakang Anda, dan orang-orang di bangku 
melihat Anda, bukan? Benarkah tidak ada yang benar-benar mengingatmu? 

Pada saat itu, saya memikirkan kemungkinan. 

Aku berdiri, praktis tanpa berpikir, dan akulah yang terkejut ketika berteriak kaget. 

"Kemana kamu pergi?" 

"Eh? Ah, ya, benar." 

Mau tidak mau aku melihat ke bawah ke anggota tubuhku, dan jari kakiku sudah mengarah 
ke pintu. Ada sedikit kemarahan di ujung jari saya, meniup udara dingin AC. 

Saya tidak bisa tinggal lagi. 

"Aku ingin memeriksanya kapan-kapan." 

Karena saya pemain cadangan, saya harus melakukan perjalanan. 

Saya meninggalkan kantor, melihat ke sudut tangga darurat, dan menemukan rekan satu 
tim saya minum dan mengobrol di sekitar lingkaran cahaya redup. 

* 

Menatap langit cerah dan matahari menyinari tanah, akhirnya aku merasa musim panas 
akan segera berakhir. Matahari menggantung di tengah langit, tapi tidak terasa panas; 
kadang-kadang, ada angin sepoi-sepoi membelai pipiku. 

Itu adalah hari Minggu tertentu, jam 11 pagi di akhir September. 

Saya mengayuh sepeda saya ke stadion kasar di tepi sungai, dan menemukan bahwa ada 
beberapa mobil yang diparkir di sana. Jaringnya sangat rusak, dan bangku yang kotor 
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tertutup debu. Basisnya terkubur di tanah, dan ada rumput liar di luar. Yang bisa saya lihat 
hanyalah bola putih yang terbang di antara orang-orang yang tersebar di seluruh lapangan. 

Melihat jauh, saya bisa melihat bahwa yang hadir adalah yakuza dengan potongan rambut 
pons perm atau pria botak dengan tato di kepala mereka. Mereka tidak berseragam, dan 
mengenakan kemeja atau rompi aloha, tetapi warna tim memberikan getaran yang 
mengintimidasi. 

Octy sedang berdiri di home plate, memegang tongkat pemukul dan memukul lemparan 
jauh untuk rekan satu timnya berlatih. Semua orang tampak segar dalam gerakan mereka, 
dan saya semakin gelisah. 

"Narumi-kun!" yang melambai-lambaikan tangannya dari mobil asing berwarna biru yang 
familiar adalah Hiro, melambai ke arahku. Itu melaju menuruni lereng yang ditutupi 
semak-semak. Kursi belakang di belakangnya diisi boneka, dan aku hampir tidak bisa 
melihat kepala rambut hitam di sana. 

"Alice, apakah kamu serius memberi perintah dari mobil?" 

Tanyaku saat aku melihat melalui jendela mobil, dan Alice, yang duduk di seiza, 
mengangkat kepalanya, dan mengambil topi bisbol. 

"Tentu saja." Dia menatapku dengan wajah pucat, "Lawan bukanlah tim; matahari, 
atmosfer, dan bumi semuanya adalah musuhku. Tapi aku tidak akan lari." 

Tidak, kamu bisa kabur sekarang. Jika Anda sangat menderita, kembali saja ke kantor. 

Mengikuti mereka adalah Yondaime, melewati mereka dengan Coupe-nya. Dia mengenakan 
topi baseball, dan untuk beberapa alasan, dia terlihat lucu seperti Alice dan Hiro. 

"Mayor tidak ada di sini? Bukankah dia bertugas membawa peralatan ke sini?" 

"Dia bermain 'PWLB' sampai larut malam. Mungkin ketiduran." 

"Si bodoh itu! Mengapa bermain sehari sebelum pertandingan!?" 

Sementara kami berbicara, beberapa anggota tim yakuza mendekati Yondaime dari 
belakang. 

"Oh, kamu Narumi?" Eh, saya? 

"Kudengar kau banyak memberi saran di sana, ya?" "Bukankah kamu menghancurkan 
Tabara-gumi?" 

Saya dikelilingi oleh sekelompok anggota yakuza yang keren, dan layu seperti bunga 
kering. Berapa banyak rumor tentang saya menyebar di dunia ini? Saya mendengar bahwa 
Tabara-gumi tidak begitu baik setelah itu, tapi tolong jangan salahkan saya untuk itu. 
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"Hinamuraaa, kudengar kamu tidak baik-baik saja akhir-akhir ini." 

Mereka memandang ke arah Yondaime, dan mengejeknya. 

"Jangan berpikir kami akan bermain-main jika kalian suka hari ini." "Terima kasih Nemo-
san atas kebaikannya." "Sepertinya dia belum memutuskan untuk mengakhiri 
pertandingan di sini dan kemudian dengan beberapa poin. Tapi Anda mungkin tidak ingin 
dikalahkan oleh dua puluh atau lebih, bukan? Jika Anda ingin menyerah, Anda dapat 
menundukkan kepala kapan pun Anda mau. 

"Berhentilah menyentuhku seolah-olah kau mengenalku." Yondaime balas tanpa mundur, 
"Anda harus khawatir tentang sengatan panas atau sesak napas di babak kedua." 

"Hah. Lidahmu setajam biasanya." 

Saya melihat mereka bertengkar dengan cemas, dan pada saat ini, mobil lain muncul di tepi 
sungai. Itu adalah gerobak putih, dan ketika pintu terbuka, ada empat pria paruh baya yang 
mengenakan kemeja bermotif bunga. Dari apa yang saya tahu, mereka juga yakuza. Seorang 
pria yang mengenakan setelan musim panas berwarna krem dan kacamata hitam 
menonjol; itu adalah Kusakabe Masaya. Jadi, orang-orang ini adalah wasit? Ini mungkin 
terdengar rekreasi, tetapi ini jelas terlihat formal. Mereka bahkan menyiapkan 
perlengkapan wasit dan masker wajah. 

Tapi begitu saya melihat orang terakhir melompat keluar dari gerobak, saya tercengang. 

"Tuan Asisten!" 

Mengayun-ayunkan lengan dan kepang kembarnya, dan berlari menuruni lereng adalah 
seorang gadis dengan kulit coklat kopi. Kenapa Meo ada di sini?" 

"Aku mendengar dari ayah, jadi aku datang untuk menghiburmu! Ini pertama kalinya aku 
melihat pertandingan bisbol!" 

Dia meraih lenganku saat dia berkata begitu, sementara Kusakabe Masaya menatap kami 
dengan sedih. 

"Asisten-san, posisi apa yang kamu mainkan?" 

Bangku di sana, tapi aku tidak berani mengatakannya. Sementara saya bertanya-tanya 
bagaimana menjelaskannya, sebuah sepeda melaju di jalan bersepeda, dan meluncur ke 
bawah. 

"Fujishima-kun, aku membawakan minuman dan lemon yang diawetkan!" 

Melompat dari sepeda dengan ember es di punggungnya adalah Ayaka, yang bertemu 
dengan Meo. "Eh?" "Eh?" keduanya saling menatap bingung. Oh iya, ini pertama kalinya 
mereka berdua bertemu. Terlalu merepotkan untuk menjelaskan masalah, jadi aku buru-
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buru melepaskan diri dari tangan Meo. Mayor kebetulan membawa setumpuk besar barang 
di tasnya, menuruni tangga batu, jadi aku bergegas ke arahnya. 
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Di belakangku, aku bisa mendengar pintu mobil dibuka, diikuti oleh Meo yang berteriak, 
"Woah! Nona Detektif! Sudah lama!" 

"Wah, kenapa tiba-tiba!? Lepaskan aku, Meo! B-berhenti, ahh!" Alice membuat suara aneh. 

"Titik lemah Alice adalah lehernya. Kamu tidak bisa menyentuhnya seperti ini!" Ayaka 
menegur. Kami sedang memutuskan nasib sebuah toko di sini, tapi gadis-gadis ini tidak 
memiliki rasa urgensi di sini. 

 

Setelah jam 11 pagi, Nishimura-san adalah satu-satunya yang tidak hadir. Kami merasa 
tidak nyaman saat kami mulai berlatih. Yondaime bertugas melempar. Kontrol pukulannya 
cukup bagus. Octy melihat ke arah kami, dan menunjukkan seringai. Merasa gelisah, aku 
kembali ke bangku, dan hendak menelepon Nishimura-san, namun ponsel di tanganku 
bergetar. 

"Maaf, saya harus melakukan perjalanan ke rumah sakit." 

Nishimura-san sepertinya terengah-engah. RSUD? Apakah ayahnya sakit kritis? 

"Ayah saya baru saja menelepon, mengatakan bahwa yakuza telah mengunjunginya di 
rumah sakit, dan memaksanya untuk mencap kontrak." 

"Eh? Apa? Kontrak?" 

"Mereka ingin dia menandatangani kontrak, menerima uang, dan menyerahkan toko. Saya 
tidak mau, jadi mereka pergi untuk meyakinkan ayah saya. Saya mengatakan kepadanya 
untuk tidak berbicara dengan mereka sampai saya tiba di sana, dan saya akan 
menghentikannya. Aku akan bergegas sebelum pertandingan dimulai!" 

Panggilan ditutup. Menatap tidak percaya, aku melihat ke arah Octy, yang berada di bangku 
base pertama. 

Mengapa? Apa yang sedang terjadi? Bukankah kita mengatakan mereka tidak harus 
bergerak jika mereka menang? Mata kami bertemu sesaat, dan setelah melihat senyum di 
wajahnya, aku merasa menggigil. 

Kita berurusan dengan yakuza, mereka akan melakukan hal kotor jika perlu. 

Mereka memaksa tangan kami, kalau-kalau mereka kalah dalam pertandingan. 

Saya bergegas ke pemukul batting, dan menjelaskan hal-hal tersebut kepada Yondaime. 
Tetsu-senpai dan Min-san juga datang ke home plate untuk memahami situasinya. 

"Jadi Nishimura akan pergi sekarang? Berapa lama ke rumah sakit? 30 menit ke dan 
kembali? Atau lebih?" 
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"Mungkin tidak bisa kembali pada pukul 12. Apakah kita akan mengubah urutan batting?" 

Rocky, yang berdiri di dekat base pertama, sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi, 
saat dia mengarahkan jarinya di bawah sarung tangan ke Octy, yang berada di base 
pertama. "Apa yang kamu lakukan?" 

"Apa? Siapa yang akan saya kenal?" 

Octy meludah ke tanah. Tapi dia pasti tahu. Dia berdiri, berjalan menuju wasit yang berada 
di belakang net, dan mengatakan ini, 

"Kami mendapat sembilan di kedua tim sekarang! Ini akan membuang-buang energi untuk 
terus berlatih, jadi mari kita mulai sekarang, oke?" 

"T-tunggu sebentar!?" 

Saya melewati jaring belakang, dan berdiri di antara Octy dan Kusakabe Masaya. 

"Nishimura-san belum datang, dan kita sepakat pertandingan akan dimulai jam 12!" 

"Hah? Kusakabe, apa aku sudah mengatakan ini padamu?" 

Kusakabe Masaya juga menyipitkan matanya di balik kacamata hitam, dan mengangkat 
bahu. 

"Tidak pernah mendengar hal tersebut. Yang saya tahu adalah Anda memanggil kami untuk 
berada di sini pukul 11. " 

"Ini... tapi!" 

"Dan juga." Octy melanjutkan dengan fakta yang tak terbantahkan, "Saya booking tempat 
ini sampai jam 1 siang. Kita tidak bisa menyelesaikannya jika kita tidak bergegas sekarang." 

"Apa-" 

Saya terdiam. Yondaime, yang bergegas, juga tetap terpaku di tanah 'kita sudah pernah'. 

Kami menyerahkan pemesanan penting lapangan kepada musuh, dan itu adalah kesalahan 
besar yang kami buat. Itu semua adalah rencana Octy. Kusakabe Masaya menatap keempat 
wasit, yang dari jauh bercakap-cakap, "Kurasa kita harus mulai sekarang." 

Jadi, bahkan jika mereka kalah, mereka tidak akan terpengaruh secara serius, dan mereka 
bisa menyingkirkan pemain terbaik kita, Nishimura-san. Ini adalah permainan ganda di 
pihak Octy. 
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"Hei anak nakal, serahkan perintah batting!" Wasit home plate berteriak. Yondaime 
menyeret kerahku, dan menarikku ke mobil yang diparkir di belakang bangku dasar ketiga 
kami. 

"Nishimura tidak mengangkat telepon." Wajah Tomozou-san memucat saat dia berkata. Ya, 
dia di rumah sakit, dan harus mematikan teleponnya. Cara licik ini membuat kaki saya 
goyah. 

"Apa yang kita lakukan sekarang?' 

"Tidak ada pilihan selain Yondaime menjadi pitcher, Tomozou-san menjadi shortstop, 
Rocky sebagai baseman ketiga." 

"Bagaimana dengan urutan pukulan? Yang kelima Nishimura-san." "Mayor adalah yang 
kesembilan. Semua orang untuk maju. 

"---Narumi!" 

Suara seorang gadis datang, dan semua anggota berkerumun melihat ke mobil. 

Jendela dibuka, dan Alice menampakkan wajahnya. Rambut hitamnya yang mempesona 
mengalir turun dari topi bisbol. 

"Pergi ke rumah sakit dan kembalikan pemiliknya!" 

Aku menatap Alice tanpa kata. 

"Untuk apa kamu melamun? Pergi! Jika kita tidak bisa memanggilnya, kita harus turun. Dia 
pergi ke rumah sakit dengan yakuza telah memasang jebakan untuknya, dan tidak mungkin 
mereka akan membiarkannya kembali. Mereka pasti akan mencoba mengulur waktu! 
Kamu adalah orang yang paling tidak berguna di tim, jadi cepatlah pergi." 

"Eh, tidak-tidak, bukankah kita membutuhkan sembilan pemain untuk bermain?" 

"Ayaka!" 

Alice tiba-tiba berteriak, dan dia, yang duduk di samping Meo di belakang, tersentak kaget. 

"Kamu adalah pemukul kesembilan, pemain sayap yang tepat." 

"Eee? A-aku?" 

"Sampai pemiliknya kembali. Cepat, Narumi! Kita tidak bisa menyia-nyiakan satu detik 
pun!" 

Saya, tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama, tetap terpaku di tanah, dan hanya 
setelah Yondaime memukul bagian belakang kepala saya, saya buru-buru berlari ke sepeda 
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saya. Saya menendang dudukan, meraih setang, dan mendorong sepeda ke atas lereng 
berumput, berlari menuruni jalur bersepeda. Hanya saat aku berlari melawan angin yang 
datang, aku perlahan mengerti apa yang dimaksud Alice. Ini benar-benar satu-satunya hal 
yang bisa kami lakukan. Kami tidak bisa mengirim Ayaka ke rumah sakit ketika dia tidak 
tahu apa-apa, jadi saya harus pergi. 

Dan di belakangku, aku bisa mendengar suara wasit yang keras. 

"Bermain!" Dengan punggung berkeringat, aku terengah-engah melalui rumah sakit, suara 
para perawat yang mencoba menghentikanku tertinggal saat aku menyerbu ke ruang 
bangsal, dan pada saat ini, beberapa pria berkumpul di sekitar tempat tidur tengah di 
sebelah kanan. berbalik. 

Sangat panas di luar sana, dan orang-orang ini semua mengenakan jas, memperlihatkan 
kemeja bermotif bunga dan rantai emas, dan kacamata hitam berwarna redup. Nishimura-
san duduk di sisi lain tempat tidur, dan begitu dia melihatku, dia juga berdiri karena 
terkejut. Tempat tidur yang rapuh dan berjanggut bangkit untuk menatapku. 

"... Narumi-kun... kenapa?" 

Nishimura-san mengerang. Ada empat yakuza, dan sayangnya, sepertinya orang-orang ini 
mengenal saya, karena mereka bertukar kata. "Hai! Orang ini..." "Hinamura..." "Orang yang 
dibicarakan Nemoto-san?" 

Aku melewati ruang bangsal yang dipenuhi dengan aroma desinfektan, dan bergegas 
menuju Nishimura-san. Ada lima tempat tidur lain di ruangan itu, tetapi tirai pasien 
ditutup, atau pura-pura tidak memperhatikan. Tidak heran, karena kami kedatangan empat 
orang yakuza untuk berkunjung. 

"Pertandingan telah dimulai!" 

Hanya mengatakan kata-kata ini membuat tenggorokanku yang kering terasa perih. 
Nishimura-san melebarkan matanya, dan menoleh ke empat orang yakuza. 

"... Apakah kamu serius memutuskan ini dengan bisbol?" 

Orang tua di tempat tidur mengerang. Dia seharusnya ayah Nishimura-san, kurasa? 
Melihatnya, saya kira dia tidak terlalu tua, tetapi hanya lemah karena penyakit jangka 
panjangnya." 

"Seberapa bodohnya kamu? Toko itu hanya mengganggu! Bukankah aku sudah 
memberitahumu untuk melepaskannya!?" 

"Nishimura-san, lihat, bahkan ayahmu bilang begitu." 

"Ya. Anda hanya pemiliknya. Ayahmu bosnya, kan? Mengapa berbicara lebih jauh?" 
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"Hei bocah, apa yang kamu lakukan di sini? Apa kau tidak lihat kami sedang sibuk?" 

Salah satu anggota yakuza mendekati saya. Ini rumah sakit, dan mereka mungkin tidak 
akan memukuliku atau semacamnya, jadi aku meyakinkan diriku saat aku melesat 
melewati yakuza, ke sisi lain tempat tidur. Ada selembar kertas di atas meja, dan itu 
mungkin kontraknya. Bahkan stempel sudah siap. 

"Pertandingannya sudah dimulai. Kamu harus pergi, Nishimura-san..." 

"Hei kau." 

Seorang pria meraih bahuku, jari-jarinya tenggelam jauh ke dalam penisku, tapi itu saja. 
Nishimura-san menatapku, dan ke arah ayahnya di tempat tidur. 

"Ayah, tolong! Biarkan aku mencoba. Saya ingin terus menjalankan sjop!" 

"Jadi bagaimana jika kamu kalah? Anda akan diusir tanpa mendapatkan apa-apa. Itu akan 
membuat semuanya sia-sia, bukan? 

"Ayahmu benar! Jangan lakukan hal konyol!" 

"Ayah!" 

Nishimura-san meletakkan tangannya di tempat tidur, berteriak, 

"Tolong, saya tidak ingin kalah tanpa bertanding, dan itulah mengapa saya memutuskan 
untuk menyelesaikan ini dengan bisbol. Aku tidak pandai apa pun selain bisbol, dan kau 
tahu itu, ayah. Jika Anda melihat lemparan yang bagus untuk dipukul, bukankah Anda akan 
mengayunkannya? 

"Hei, ini rumah sakit! Itu akan menyusahkan orang lain." 

"Ayahmu akan terganggu dengan ini juga, kan? Sudah kembali." 

"Sudah lama diputuskan. Anda bukan anak kecil sekarang. Hadapi kenyataan--" 

Anggota geng yakuza mengerumuni Nishimura-san, tapi aku melihat apa yang terjadi di 
balik lengan mereka. 

Wajah berjanggut dan keriput itu tiba-tiba penuh dengan kehidupan, matanya membelalak. 
Jangkauan lengan yang rapuh dan bersisik meraih meja samping. 

"--Ayah!" 

Nishimura-san mengerang keras, dan tepat saat ayahnya merobek kontrak. Para anggota 
yakuza memusatkan pandangan mereka pada selembar kertas putih yang terkoyak, dan 
lengan yang memegang Nishimura-san dan aku kehilangan kekuatan. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Aku segera meraih lengan Nishimura-san, menerobos masuk ke yakuza yang berdiri di 
sampingku. 

"--Oof." "Anda!" 

Kami melesat melewati tempat tidur, dan pergi ke pintu. 

"Jika kamu kalah, aku akan memukulmu, kamu dengar?" 

Kami mendengar ayah Nishimura-san di belakang kami saat dia mendorong kami ke 
koridor. Empat set langkah kaki segera mengejar kami, dan aku menendang pintu hingga 
tertutup, berlari. 

Kami pergi ke rumah sakit, dengan para perawat dan dokter meneriaki kami, dan yang bisa 
kurasakan hanyalah keringat yang mengalir. 

"Ini buruk. Mereka mengejar kita." Nishimura-san mencengkeram bahuku saat dia 
berhenti. Tidak banyak mobil yang diparkir di tempat parkir yang luas, jadi saya bisa 
melihat mobil merah di dekat pintu masuk, dan beberapa orang merokok di kap dan bagasi. 
Yakuza sudah ada di sana, dan tentunya itu adalah jebakan besar yang dipasang oleh Octy. 
Otak saya, hampir terpanggang oleh panas, mulai berpikir. Jika kita menunggu taksi, kita 
akan ditemukan oleh empat orang yang berlari keluar dari ruang bangsal. Dalam hal itu-- 

"Saya bersepeda di sini." 

Nishimura-san mengangguk, dan segera pergi ke sisi lain. Sepeda yang menunggu kami di 
taman terbakar matahari, setang dan joknya hampir menempel di kulitku. 

"Aku akan naik, kamu duduk di belakang." 

Sebelum duduk di belakang, saya melirik waktu di telepon. Ini hampir siang, bisakah kita 
membuatnya? berapa inning? Namun, saya tidak punya waktu untuk menghubungi yang 
lain. Dengan lenganku melingkari pinggang Nishimura-san, angin sepoi-sepoi bertiup 
kencang ke kulitku yang lengket dan berkeringat. 

 

Angin sakal datang di jalur bersepeda di tepi sungai, dan akhirnya membuat kami bersorak 
dan suara kelelawar. Aku hanya bisa merasakan tubuh Nishimura-san memanas. Sepeda 
yang mengangkut kami berdua menuruni lereng hijau berumput, dan kami berdua 
melompat, terjatuh. Gadis berkulit coklat yang duduk di bangku adalah orang pertama yang 
memperhatikan kami, "Tuan Asisten!" dan dia berdiri, melambai pada kami. Namun, aku 
melihat melewati bahu Meo, ke arah Kusakabe Masaya, dan terengah-engah. 

"... Satu perbedaan lari...?" 
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Nishimura-san bergumam. Paruh terakhir dari inning kedelapan, tim kami menyerang. 
Tampaknya itu kebuntuan pitcher. Ada angka nol di mana-mana. 

2-3. Kita kalah. 

Aku melihat sekeliling lapangan. Mayor berdiri di base pertama, dan Ayaka memegang bat, 
layu di geladak. Di depannya adalah Hiro, yang mengayunkan tip busuk, dan menangkap 
bola ini dengan refleks yang luar biasa adalah Octy, mengenakan topengnya. 

"Adonan keluar!" 

teriak wasit. 

"Wasit, kami mengganti pemain. Nishimura akan menggantikan Shinozaki." 

teriak Alice dari jendela mobil. Kami baru saja tiba, dan dia memperhatikan kami? 

"Nishimura, tidak apa-apa bagimu untuk mencubit?" Min-san segera pergi untuk 
menyerahkan topinya kepada Nishimura-san, yang menarik napas dan mengangguk. 

"... Orang itu telah menjadi penangkap sepanjang waktu?" 

Nishimura-san menggigit bibirnya sambil melihat ke arah Octy. 

"Sejak inning pertama." Min-san menjawab. 

"Lalu... dia menahan lengannya. Lari yang satu ini... adalah perbedaan yang sangat besar." 

Aku merasa telingaku berdenging. Suara Nishimura-san memudar. 

"Ma-maaf, saya telah melakukan kesalahan..." 

Melihat Ayaka hampir menangis, Nishimura-san menepuk kepalanya, dan mengambil 
pemukulnya. Saya memeriksa urutan batting melawan. Nishimura-san disingkirkan karena 
taktik mereka, dan kami harus mengubah urutan pukulan 

1. Min-san (Basis Kedua) 2. Tomozou-san (Penangkap) 3. Tetsu-senpai 
(Shortstop) 4. Rocky (Basis Ketiga) 5. Yondaime (Pelempar) 6. Kutub (Basis 
Pertama) 7. Mayor (Kiri Lapangan) 8. Hiro (Lapangan Tengah) 9. Ayaka 
(Lapangan Kanan) 

Situasinya satu orang keluar, dan satu orang di base pertama. Setelah Ayaka keluar, kita 
hanya perlu membuat Major maju, sehingga Min-san akan mulai lagi. Bunt pengorbanan 
mungkin berhasil juga. Itu sebabnya Nishimura-san memutuskan tanpa ragu untuk 
melempar pukulan. 

"Hah, kamu berhasil?" 
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Octy melepas topengnya, menyeringai pada kami. 

"Hei, kita juga bertukar posisi. Jangan berani-berani berpikir untuk melangkah ke base 
kedua sekarang." 

Mengatakan itu, Octy melemparkan topeng penangkap ke pria yang terus melempar. 

Melihat lemparan latihannya, kami menyadari bahwa bola cepat Octy sangat tajam. Selain 
itu, mereka sering lepas kendali, dan penangkap menjatuhkan beberapa lemparan 
meskipun tidak ada pemukul di dalam kotak. 

"Itu tidak terlihat seperti lemparan dari anak berumur empat puluh tahun..." gumam Tetsu-
senpai. 

Jaga agar matamu tetap terbuka dan pukul, kata Min-san sambil mengantar Nishimura-san 
ke dalam kotak adonan. Tapi bukan itu masalahnya. Bola cepat yang menakutkan membuat 
Nishimura-san dan Min-san menyerang. 

"Apakah dia memandang rendah kita di sini?" 

Yondaime duduk di sebelahku, meringis, 

"Orang-orang itu mengayun dengan cepat saat saya melempar, dan itulah mengapa mereka 
hanya mendapat 3. Mereka mungkin ingin membuat permainan ini cepat." 

Aku mengangguk. Jika Nishimura-san menyia-nyiakan lebih banyak waktu di rumah sakit, 
semuanya akan berakhir, dan kami tidak akan mengejar lari yang satu ini. Jika dia benar-
benar melakukannya, Octy yang selama ini menahan diri harus menangkisnya. Memimpin 
sekali jalan sudah cukup bagi mereka. 

Octy hendak turun dari gundukan, dan tatapanku kebetulan bertemu dengannya. Wajah 
berkeringat itu tidak mencibir atau melotot, hanya terlihat lesu. 

Jadi saya melangkah ke zona adil, dan memanggilnya. 

"...Mengapa?" 

Octy menghentikan langkahnya, dan berbalik ke arahku. 

"Mengapa? Anda bisa membuat lemparan yang luar biasa. Anda mungkin jauh lebih baik di 
masa lalu. 

"Apa yang kamu katakan?" 

"Alice menyelidiki masa lalumu. Tentang perjudian bisbol." 

Octy menunjukkan kerutan di antara alisnya. 
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"Kamu memperbaiki game tahun itu, kan? Bukan sengaja kalah, tapi menang dengan 
sengaja. Atasan dapat menyertakan detail seperti itu, jadi Anda melakukan langkah yang 
sama selama beberapa pertandingan, karena pembayarannya jauh lebih tinggi. Yang paling 
penting, ini tidak akan meninggalkan bukti apapun." 

"Kalian bocah benar-benar menyebalkan. Anda menyelidiki detail yang tidak berguna 
seperti itu? Jadi bagaimana jika Anda melakukannya? 

Octy meludahi gundukan kendi, dan kembali mengerutkan kening ke arahku. Namun, saya 
terus berbicara. 

"Itu seharusnya jauh lebih sulit daripada sengaja kalah, namun kamu bisa mengatur ini 
sebagai pelempar. Nemo-san, karena kamu punya kemampuan, kenapa kamu terlibat 
dengan yakuza? Seharusnya ada cara yang lebih tepat untuk menghasilkan uang, bukan? 
Juga, pasti tidak ada cara untuk menemukan bukti Anda mengatur pertandingan. Jika Anda 
tidak keluar, pura-pura tidak tahu apa-apa tentang ini, dan terus bermain bisbol. 

"Diam, dasar bocah sialan." Kata-kata Octy memotongku seperti kapak, "Kemampuan? 
Omong kosong! Ada monster sepertiku di seluruh Koshien! Orang-orang itu akan 
dikacaukan oleh monster sungguhan di liga pro! Lihatlah gaji para pemain papan atas, dan 
Anda dapat melihat bahwa dunia ini dipenuhi dengan banyak monster di sana, bukan?" 

Aku meneguk ludah berpasir. Kewalahan oleh kekuatan Octy, saya harus memaksakan diri 
untuk tidak melewati garis pelanggaran. 

"Dengan level skill itu, seseorang setingkatku hanya bisa mendapatkan uang dengan 
melakukan itu, jadi aku melakukannya. Tidak ada yang mengingat lemparan yang saya 
buat, dan semua orang mengingat saya karena terlibat dalam lingkaran perjudian besar, 
karena uang adalah yang paling penting! Itu sebabnya aku merasa muak saat melihat kalian 
bermain-main di lapangan. Amatir mana pun yang tidak bisa mendapatkan uang bisa 
bersenang-senang menonton bisbol di malam hari!" 

Octy berbalik dan kembali ke base bench pertama. Aku, dan bahkan Nishimura-san yang 
berdiri di sampingku memperhatikan punggungnya dalam diam. Saya tidak bisa 
membantah. Kata-kata apa yang bisa saya katakan yang bisa sampai padanya? Saya hanya 
asisten seorang detektif, tidak dapat melakukan apa pun selain menggali dan mengubur 
kata-kata Orang Mati. Lapangan pria itu masih hidup, tersimpan di musim panas tiga puluh 
tahun yang lalu. 

Nishimura-san mungkin ingin mengatakan sesuatu kepada Octy, karena mereka berdua 
berdiri di gundukan kendi sebelumnya. 

Bagian atas dari inning kesembilan, dan Nishimura-san dengan mudah mendapatkan tiga 
out dengan lemparannya yang mengerikan. Lemparannya berbeda dari lemparan Octy, 
tidak terlalu cepat, dan tidak terlalu patah. Namun, dia terus melempar di sudut dalam 
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dengan lemparan yang merusak, tidak memberi lawan waktu untuk istirahat, dan benar-
benar menutup serangan lawan. 

Namun, saya, duduk di bangku, merasakan kegelisahan itu. 

Itu bukan karena Nishimura-san, tapi dari Yondaime, shortstop. Dia tidak bergerak dengan 
baik, atau sejujurnya, tangkapannya terlihat aneh, mungkin karena dia sengaja melindungi 
lengan dan kaki kanannya, dan saat melempar ke base pertama, dia meringis. Min-san juga 
memperhatikan apa yang sedang terjadi. Pelari cubit untuk adonan ketiga mencoba 
memukul Yondaime di depan, dan bola keluar dari sarung tangannya. Untungnya, Min-san 
bereaksi cukup cepat untuk menyelamatkan bola agar tidak menggelinding ke pemberi 
aroma, dan melemparkannya ke arah yang lebih dulu. Setelah beberapa saat, wasit 
menganggap pemukul keluar, dan yakuza di bangku dasar pertama bangkit untuk 
menyerang wasit home plate, yang mengabaikan ini sama sekali saat dia mengumumkan 
pergantian. 

Octy, berlutut dengan satu kaki di geladak, memandang ke arah Nishimura-san sejenak, aku 
tidak tahu ekspresi apa yang mereka tunjukkan ketika mereka berpapasan, dan aku tidak 
punya waktu untuk mempedulikan hal ini, karena Yondaime berlutut di base kedua. 

"Anda baik-baik saja?" 

Aku bergegas, meletakkan lengannya di bahuku, dan berdiri. "Sou-san!" Langkah kaki kikuk 
mengikuti saat mereka berkumpul di sisiku. Pole dan Rocky. 

"Saya baik-baik saja. Hanya sengatan panas." 

Yondaime jelas berbohong, dan aku membawanya ke bangku dasar ketiga. Pintu mobil 
asing biru terbuka, dan Alice, dengan piyama, bergegas mendekat, berteriak, 

"Bawa pria keras kepala itu ke dalam mobil! Ayaka, kemarilah. Belikan dia kompres es." 

"Diam. Saya akan baik baik saja." 

"Bakatmu yang keras kepala benar-benar menjengkelkan. Dan Anda berani terus melempar 
sambil mengatakan Anda baik-baik saja. 

Kami membawa Yondaime ke dalam mobil, dan menemukan luka di lengan dan kakinya 
berdarah. Bahkan Ayaka, yang hendak membalutnya, terkejut saat menutup mulutnya 
dengan kedua tangan. aku menggigil. Ya... orang ini dipukuli habis-habisan dan gegar otak 
ketika dia pergi ke rumah sakit. Dia baru saja keluar baru-baru ini. Saya lupa. 

"Oi Gardening Kid, tonton pertandingannya dan lupakan aku. Masih ada tiga pemukul lagi 
sampai giliranku." 

"Kamu masih punya waktu untuk peduli dengan pertandingan!? Bagaimana mungkin kamu 
bisa memukul ketika tubuhmu seperti ini--" 
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"Diam. Ngomong-ngomong, perhatikan lemparan si botak itu, dan jangan lupakan mereka." 

"Narumi, Yondaime benar." 

Saya ditendang keluar dari mobil. Meski marah, aku berdiri. Tonton lemparan Octy? Jadi 
bagaimana jika saya kembali untuk melihat? Paruh kedua inning kesembilan adalah 
kesempatan terakhir kita untuk menyerang, dan terlebih lagi, tidak ada gunanya aku pergi-
- 

Tiba-tiba, saya memikirkan sesuatu, dan memeriksa urutan batting lagi. 

Pertama, adonan kedua Tomozou-san, yang memblokir bola cepat yang datang tepat di 
dadanya dengan alas kelelawar, menyebabkannya menggelinding, diambil oleh pelempar, 
dan dilempar keluar di base pertama. Setelah itu, para batter adalah Tetsu-senpai di 3, dan 
Rocky di 4. 

Seseorang harus berada di markas agar pertandingan tidak berakhir. Dengan itu, Yondaime 
si pemukul kelima bisa maju. Masalahnya adalah Yondaime terluka, dan tidak bisa berdiri 
di kotak adonan. Dalam hal itu. 

Tetsu-senpai menggunakan reaksi matanya yang baik sebagai seorang petinju untuk 
memanfaatkan momen untuk memukul, dan berhasil tetap hidup saat dia hampir tidak 
berhasil memukul beberapa bola busuk. Pada lemparan kesembilan, fastball berkekuatan 
penuh mematahkan pukulan Tetsu-senpai. Begitu suara kritis itu terdengar, saya 
mengangkat tangan, dan menangkupkan kepala. Bola terbang kembali, ke sarung tangan 
penangkap. Octy berdiri di atas gundukan melepas sarung tangannya untuk menyeka 
keringat di dahinya, dan aku yang tidak sempat berolahraga sudah basah kuyup oleh 
keringat. Dua pria keluar. Kami terpojok. Keluar satu lagi, dan kita kalah. Ladang rumah 
kami akan hancur. 

Rocky, berdiri di kotak adonan, berbalik, dan berkata kepadaku, 

"Aku akan memastikan untuk memberikan pemukul untukmu, aniki." 

Aku menunduk. Jika Rocky benar-benar berada di pangkalan, yang berikutnya adalah yang 
menggantikan Yondaime, aku. Saya tidak memiliki keberanian untuk mempersiapkan diri 
untuk ini, didorong ke medan perang, dan harus berdiri di hadapan Octy itu. Saat itu, saya 
mulai berdoa, meski percuma. 

Waktu berlalu begitu saja, dan ketika aku mengangkat kepalaku, semuanya sudah berakhir. 

Jadi saya merindukan momen itu. 

Yang saya dengar hanyalah suara tumpul dari daging tebal yang dipukul, "Bola mati!" Dan 
wasit berteriak. 
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Aku mengangkat kepalaku, dan menemukan Rocky tersandung menuju base pertama. Octy, 
yang berdiri di gundukan kendi, tampak tidak sabar, dan melemparkan tas rosin seperti tas 
kacang. 

Rocky naik ke pangkalan. Fakta ini membanjiri kesadaran saya. 

Dia benar-benar mengambil beban lapangan dengan seluruh tubuhnya. Meo melompat-
lompat dengan gembira di bangku, Mayor dan Hiro mengangguk serempak, sementara Pole 
berteriak. Menengok ke belakang padaku dulu adalah Min-san, diikuti oleh Tomozou-san; 
mata semua orang tertuju padaku. 

Tidak, tunggu. Apakah saya benar-benar berikutnya? Saya tidak memiliki sifat atletis, atau 
ledakan. Saya hanya pemain cadangan, hanya bisa menonton. Saya tidak pernah berpikir 
saya akan berada di kotak adonan! Kakiku masih lemah dan tidak bisa berdiri. 

Di belakangku, pintu mobil terdengar terbuka. 

"Umpire, ganti adonan!" 

Manajer kecil kami memanggil dari belakangku. 

Aku berdiri, dan berbalik. 

Mungkin saya menunjukkan ekspresi malang, di ambang air mata. Ketika mataku bertemu 
mata Alice, wajahnya menunjukkan keputusasaan, belas kasihan, dan kemarahan. 

Dan pada saat berikutnya, saya mendengar dia mengatakan sesuatu yang sulit dipercaya. 

"Aku akan memukul." 

Rambut panjang itu menyerempetku. Sosok mungil dengan piyama, kaus kaki selutut, dan 
topi bisbol melangkah ke lapangan yang panas dengan langkah kaki gemetar, meraih 
pemukul, dan melangkah lebih jauh. 

"---Alice!" 

Saya pulih, dan bergegas. Rambut hitam itu berkibar saat dia berbalik dengan tatapan 
pucat, mengarahkan kelelawar ke arahku 

"Apa? Apakah Anda berencana untuk berdiri di kotak adonan sekarang? Mengingat betapa 
rapuhnya Anda sekarang, kemungkinan besar Anda akan berakhir dengan tiga pukulan. 
Mundur." 

"Tidak, tapi, bahkan kamu tidak bisa melakukan apa-apa." 

"Nee-san!" "Alice, kamu tidak terlihat terlalu baik. Jangan memaksakan diri." "Kembali ke 
mobil sekarang." 
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Detektif kecil itu menopang dirinya sendiri, dan berteriak pada rekan satu tim saya yang 
pergi untuk menghentikannya, 

"Jangan menentang perintah manajer!" 

Di tengah tanah yang beterbangan, Alice memunggungi kami, dan terhuyung-huyung ke 
dalam kotak adonan. Bahkan wasit dan catcher home plate melihat ke arah kami, "Apakah 
ini benar-benar baik-baik saja?" jadi mereka sepertinya menyiratkan. 

"Lelucon macam apa ini !?" Octy, berdiri di gundukan kendi, angkat bicara, wajahnya tanpa 
senyuman. 

"Ini bukan lelucon. Saya seorang manajer pemain. Nemoto Kiichi. Kamu pemain baseball 
dari Kansai, pasti sudah sangat familiar dengan Mister Tigers yang pertama, Fujio 
Fujimura. Sekarang rasakan teror dari kata-kata 'Aku akan mencubitnya'." 

"Hormat, nee-san!" Rocky berteriak dari base pertama. 

"Betapa beraninya kamu. Mari kita lihat apakah Anda dapat berbicara setelah nada dalam 
yang tinggi---" 

"Ump! Mulai mainkan lagi!" 

The home plate memasang topengnya dengan sedih, menunjuk ke arah Octy, dan berkata, 
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"Bermain!" 

Octy menyipitkan matanya, dan peluru fastball melesat tepat di atas home plate, 
mendaratkan suara keras di sarung tangan penangkap. Rambut hitam Alice berkibar 
karena angin. Saya pikir dia akan pingsan di sana dan kemudian. 

Tapi setelah mendengar keputusan wasit home plate, saya mengerti niatnya. 

"Bola!" 

"Apa!?" "Bukankah itu masuk !?" "Di mana Anda melihat, wasit?" 

Beberapa anggota yakuza, termasuk sang catcher, berdiri dengan marah, tetapi wasit home 
plate tetap bergeming. 

"... Itu tepat di tengah, kan?" Tetsu-senpai bergumam di sampingku. Memang benar jika ada 
pemukul lain di dalam kotak, itu akan menjadi serangan. 

Aturan bisbol standar 2, pasal 73. 

Zona serang mengacu pada area di atas home plate, bagian atas bahu, bagian tengah 
pinggang seragam, dan di atas lutut. 

Dengan kata lain, zona serang untuk Alice, yang tingginya kurang dari 130cm, zona serang 
sangat rendah dan sempit. 

"Apakah dia mengincar bola empat? Itu terlalu menguji keberuntungannya." Nishimura-san 
berkata dengan tidak percaya, "Tapi apa yang terjadi setelah itu? Jika kita benar-benar 
berhasil menjadi yang pertama dan kedua, kita tidak bisa membalikkan keadaan ini." 

Suara tumpul menyebabkan tanah beterbangan dan benar-benar menutupi Alice, dan dia 
terus terbatuk. Aku lupa pertandingan masih berlangsung, dan hampir berlari ke Alice, 
hanya untuk ditarik kembali oleh Tetsu-senpai. "Bola!" Wasit memanggil lagi, tetapi saat 
lemparannya terbang rendah, lemparannya memantul ke tanah. Debu mengendap, dan ada 
penyok di tanah di depan pelat rumah, membuatku takut. 

Alice, tolong, berdiri agak jauh dari home plate. Jangan berayun! Pitch itu tidak hanya akan 
mematahkan tulang Anda. 

Tapi doa-doaku hampir hancur saat Octy melempar lemparan ketiga, tepat di sisi tubuh 
Alice, atau begitulah kelihatannya. Yang saya rasakan hanyalah organ saya dirobek. Alice 
jatuh terlentang. 

"Memukul!" 
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Begitu wasit pelat rumah meneriakkan keputusannya, saya meminta waktu, berlari ke 
kotak adonan, dan mengangkat Alice. Jari-jari putih yang menggigil mencengkeram 
lenganku. 

"...Kamu sendiri hanya seorang pemukul. Mengapa meminta waktu?" 

"Sudah cukup. Kamu sudah merasa tidak enak badan di luar, dan cuacanya sangat panas." 

"Lepaskan saya! Ini adalah medan perang!" 

Kekuatan yang luar biasa mendorong saya keluar dari lapangan. Wasit home plate 
mengisyaratkan agar pertandingan dilanjutkan. 

Yang mengejutkan, saat Octy melakukan lemparan keempat, Alice justru mengayunkannya. 
Kelelawar itu dengan lemah mengendus dua bola di atas lapangan. 

"Pukul dua!" 

Tubuh Alice berputar saat wasit membuat panggilan, dan dia jatuh ke tanah lagi. Dia tidak 
bisa mengendalikan kekuatan kelelawar yang berayun ke depan. Aku sudah tahu tentang 
itu, tapi aku terdiam melihat betapa lemahnya dia. Mengapa mengayun? Jadi bagaimana 
jika dia berayun? Dan kemudian, saya ketakutan dengan apa yang saya pikirkan. Jadi 
bagaimana jika dia berayun? Dia datang untuk mencubit pukulan di paruh kedua inning 
kesembilan, dengan dua pria keluar. Jika dia tidak bisa berbuat apa-apa, semuanya sudah 
berakhir. 

Lemparan kelima sekali lagi membentuk busur besar di tanah, memantul di sarung tangan 
penangkap. Kali ini, Alice buru-buru memeriksa ayunannya. 

Waktu sepertinya telah berhenti pada saat ini. Angin sepoi-sepoi mengangkat beberapa 
kotoran, saat Alice dan catcher melihat ke arah wasit home plate bersamaan. Mata kami 
juga mungkin berkumpul di sana. Apa keputusannya? Pukul tiga? Apakah itu berakhir di 
sana? 

Wasit pelat rumah tidak mengatakan apa-apa, malah menunjuk ke wasit base pertama. 
Ayunan diperiksa. Wasit pelat rumah tidak mungkin melihat apakah adonan benar-benar 
mengayun, jadi wasit pangkalan yang memutuskan. 

"Mengayun!" 

Wasit pangkalan mengulurkan tinjunya, mengatakan ini. Mataku tiba-tiba menjadi gelap. 

"Pukul tiga!" 

Wasit pelat rumah menanggapi dengan tindakan yang sama, dan saya hampir jatuh ke 
tanah. 
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Sudah berakhir, permainan sudah berakhir. Keringat bercucuran seperti air terjun yang 
membeku, dan dari sudut mataku, aku melihat Alice melempar kelelawar ke tanah, 
melepaskan helmnya, menepuknya di dadanya dua kali, dan menyibakkan rambut panjang 
yang menutupi wajahnya, "Di mana kamu mencari!?" Dia berseru saat dia berjalan menuju 
base pertama. 

"Aku tidak mengayun! Ambil kembali apa yang kamu katakan! 

Para anggota yakuza tertawa terbahak-bahak. Para outfielder bersiap untuk kembali ke 
base bench pertama, dan catcher membuang bola ke samping, melepas topengnya, 
menyeringai sambil menyeka keringatnya. 

"Yah, itu melelahkan." "Latihan yang bagus di sana." "Ayo kembali dan minum." 

"Kamu pasti bercanda!" 

Alice melangkah ke base pertama, dan melihatnya mengangkat bahu. Dia sangat marah, dia 
melemparkan helmnya ke tanah, dan mulai menunjuk ke wasit base kedua, berjalan 
mendekat. 

"Kamu berdiri tepat di belakang pitcher. Anda bisa lihat, bukan? Aku tidak berayun sama 
sekali---" 

Pada saat itu, 

Octy yang hendak keluar dari gundukan itu sepertinya menyadari sesuatu. Dia berbalik 
menuju base kedua, dan kemudian mengamati seluruh lapangan. Pada saat itu, saya juga 
menyadarinya, dan Nishimura-san di sebelah saya mungkin melakukannya. 

Octy mungkin sedang mencari Rocky, yang seharusnya berada di base pertama. 

Rocky hendak melangkah ke base ketiga, mungkin berniat untuk kembali ke bangku kami 
di base ketiga, atau tidak. Dari sudut mataku, aku memang pernah melihat Rocky 
menginjak base kedua. Dahi Octy mengeluarkan urat saat dia berteriak, 

"Berikan bola itu padaku! Dasar idiot, kami masih di tempat, jangan tinggalkan posisimu! 
Ketiga---tidak, kedua. Bawa bola ke posisi kedua!" 

Alice memucat saat dia berlari. Mengingat kekuatan kakinya, ada jarak yang sangat jauh 
antara dia dan base kedua. Octy juga menendang gundukan pelempar saat dia bergegas 
menuju base kedua, dan penangkapnya meraba-raba, mengambil bola, dan 
melemparkannya ke arahnya. 

Tubuh besar Octy, bola putih, dan tubuh biru kecil Alice bergabung di base kedua. 

Debu bertebaran. Rambut hitam panjang menyerupai rumput laut yang dikeringkan di 
pantai dengan menyedihkan, tersebar di seluruh lapangan. Octy, memutar pergelangan 
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kakinya ke arah base kedua, mengulurkan sarung tangannya untuk mengetuk kepala Alice, 
dan tangannya yang ramping sudah memegang sudut base. 

"...Aman." Wasit pangkalan menyatakan, dan keheningan yang memekakkan telinga 
bergema di seluruh lapangan. Octy memegang bola, terhuyung-huyung saat dia kembali ke 
gundukan. Berapa banyak yang hadir yang benar-benar tahu apa yang terjadi? 

"...Bukankah itu sebuah coretan? Bukankah pertandingannya sudah selesai?" 

Min-san berdiri di belakangku, bertanya. Nishimura-san menggelengkan kepalanya, 
matanya jelas berbinar karena kegembiraan. 

"Serangan ketiga yang tidak tertangkap." Aku juga tidak bisa menahan kegembiraanku saat 
aku berseru. 

"Serangan ketiga yang tidak tertangkap...bukankah itu berarti catcher tidak berhasil 
menangkap bolanya?" 

"Bukan itu. Itu berlaku bahkan ketika bola memantul sekali dari tanah. Selama catcher 
tidak menangkap pukulan ketiga, itu sama dengan pemukul yang memukul bola keluar, dan 
menjadi baserunner." 

Tapi siapa sangka? Dua orang keluar, serangan ketiga yang tidak tertangkap, baserunner 
berjalan ke base pertama dengan berpura-pura mencari wasit base pertama. Alice pun 
sempat menepuk-nepuk helm di dadanya, menunjukkan tanda bahwa sudah waktunya 
untuk lari. Jika bukan karena Rocky yang berada di base pertama, tidak ada yang akan 
menyadari bahwa itu adalah sebuah pertanda. Idiot itu menghabiskan satu minggu penuh 
untuk mengingat dua tindakan ini, jadi sementara dia tidak yakin apa yang sedang terjadi, 
tubuhnya secara alami merespon niat Alice. 

Octy, kembali ke gundukan kendi, jelas terlihat menyesal sambil terus menginjak gundukan 
itu. Angin sepoi-sepoi yang tak berperasaan semakin kuat, dan denyut nadiku semakin 
cepat. 

Sepertinya Alice telah membidik ini sejak awal, dan bukan bola empat jalan. 

Jika berjalan dengan bola empat, pelari hanya bisa maju ke urutan pertama dan kedua. Ini 
adalah satu-satunya cara untuk mengirim keduanya dalam posisi mencetak gol. 

Alice perlahan naik menuju base kedua, dan akhirnya berdiri, wajahnya tertutup tanah. 
Kapan detektif NEET ini pernah mengotori dirinya sendiri seperti ini dalam hidupnya? 

"Eh?" 

Meo tampak kaget dan bersemangat saat dia melompat keluar dari tribun penonton, dan 
berlari ke band kedua. Aku melirik ke arah Kusakabe Masaya yang berada di balik jaring, 
kacamata hitamnya tidak mampu menyamarkan tampangnya yang keji. Wasit home plate 
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juga melihat ke arahnya, tapi dia tidak menunjukkan apapun; mungkin dia setuju untuk 
membiarkannya berpartisipasi. 

Alice yang berpenampilan mencolok kembali ke bangku, dengan semua orang bergegas 
keluar untuk menyambutnya. 

"Seperti yang diharapkan darimu, nee-san!" Pole menyerbu, hampir menabrak Alice. 

"Langkah yang sangat berani ..." Mayor juga tercengang. Min-san meraih Alice, dan 
mengguncang tubuhnya. 

Namun, Alice mengangkat kepalanya, dan berbalik untuk melihat kotak adonan. 

"... Ini belum, belum berakhir." 

"Yaudah, naik mobil dulu. Wajahmu sepucat lilin." 

Min-san berkata dengan cemas, tapi Alice mendorong dadanya ke samping, dan berdiri 
dengan kaki lemahnya. 

Matanya menatap tepat ke arahku. 

"... Kamu mengerti sekarang, kan?" 

Aku mengangguk ke arahnya. 

Dua pria keluar, pria di urutan kedua dan ketiga. Melihat urutan batting, tiang pemukul 
keenam akan menjadi yang berikutnya, dan lawan mungkin mengirimnya ke pangkalan 
untuk membuat pukulan Mayor dengan pangkalan dimuat. Inilah mengapa saya harus 
muncul sekarang, selama kesempatan sempurna ini ketika kita tidak akan ada. Jika Octy 
mau menyelesaikan ini dengan kita secara serius, lawannya pasti aku, yang paling lemah. 

Jadi aku mengambil tongkat pemukul dari Pole, menyuruh Tetsu-senpai mengenakan helm 
padaku, dan berjalan ke kotak adonan. Alice memberi tahu tentang perubahan adonan, dan 
mendorongku dari belakang. 

"Anda telah memberi kami perubahan haluan di sini. Jangan berani-berani berpikir itu bisa 
berhasil untuk kedua kalinya." 

Octy, di gundukan kendi, mengerutkan kening dan memelototiku. 

"Ini akan berakhir dalam tiga ayunan." 

Hebat, begitu pikirku sambil mencengkeram kelelawar. Jika dia bersedia menyelesaikan ini 
dengan saya, saya punya sesuatu untuk diberikan kembali kepadanya, meskipun saya tidak 
tahu apakah itu akan berhasil. 
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Sampai saya mengayunkan bola putih yang masuk secara langsung, saya tidak akan bisa 
menyampaikan kata-kata saya kepadanya. Ini adalah satu hal yang saya yakini. 

Jadi saya mengayunkan lemparan pertama. Dampaknya sangat kuat, pangkal kelelawar 
bisa meledak, dan mencapai lengan, bahu, dan gigi saya. Bola yang saya topi menyerempet 
fakta saya, membentur jaring, dan mengeluarkan suara. 

Octy mengernyit. Tampaknya dia tidak terlalu senang dengan fastball itu, tetapi tidak 
pernah berharap saya memanfaatkan waktu dan mengayunkan pemukul. 

"Bukankah keahlianmu berbicara dan menakut-nakuti orang?" 

"...Ya. Bangun untuk bekerja tubuh saya tidak seperti itu. 

Jawabku sambil menatap Octy. Tiba-tiba, saya teringat kata-kata yang sering dikatakan 
Alice tentang saya, "Satu-satunya hal baik tentangmu adalah penglihatanmu." Berapa lama 
saya bisa bertahan? Tidak, saya harus. Pitch kedua adalah fastball ke sudut dalam. Saya 
secara naluriah menurunkan bahu saya, dan lemparannya setengah bola dari zona. 
Lemparan ketiga masuk dari sudut luar, dan saya mengayunkannya. Fastball sederhana, 
dan bat saya mengendus udara 5cm sebelum bola. 

Aku meminta waktu, menyeka keringat yang menetes di helm. Dering di telingaku semakin 
parah, dan aku tidak bisa mendengar apa-apa. Melihat jauh ke belakang Octy, siluet cokelat 
Meo tampak buram. Di ujung paling kiri mataku adalah tubuh besar Rocky, dan dia jauh 
dari base ketiga, bersiap untuk berlari ke depan. 

Aku tidak bisa membiarkannya berakhir di sini. 

"Menyerah saja dan mengakui kekalahan. Kamu benar-benar suka berkelahi." 

kata Octy sambil meratakan gundukan itu dengan kakinya. 

"Ada apa dengan tatapan itu? Masih berpikir Anda bisa mengubah apa pun? Ada apa 
dengan kepercayaan diri Anda yang konyol ketika Anda semua berbicara? Apakah Anda 
memberi tahu saya bahwa itu semua dari pertandingan bisbol bodoh itu? 

"Ya. Ini mungkin permainan bisbol bodoh bagimu, Nemo-san." 

Pitch keempat, fastball rendah, menyela saya. Kelelawar menyerempet bola putih. Begitu 
saya melihat sarung tangan penangkap meraih bola yang dibelokkan, hati saya membeku. 
Namun, bola keluar dari sarung tangan penangkap, dan meluncur keluar dari jaring. 
Mataku perlahan terbiasa dengan fastball, dan aku bisa melihatnya. Octy juga mulai 
menguasai alurnya, kontrol dan presisinya meningkat. Mengikuti itu adalah dua lemparan 
di luar zona yang ditujukan untuk mengayunkan pemukul, tetapi saya berhasil bertahan 
dengan bola-bola busuk. Jari saya mati rasa, dan saya hampir kehilangan semua perasaan. 
Saya bisa melihat bola, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang bola cepat yang terus 
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berdatangan di sekolah menengah yang sama. Octy mulai melempar pada inning 
kedelapan, dan masih ada bensin di dalam tangki. 

Jadi, saya mencoba memasang jebakan. Sebelum dia melempar untuk mencoba dan 
membuat saya mencapainya, saya akan melakukan tipuan sebelum menariknya kembali 
pada saat terakhir. Dua bola. Octy mengerutkan kening, dan dia melirik Rocky di base 
ketiga. Benar, harap fokuskan perhatian Anda pada pelari. Dua orang keluar, tapi aku bisa 
mencoba untuk menyerang atau membuat mereka mencuri rumah. 

Lemparan kedelapan adalah bola cepat yang tinggi dan masuk, namun saya hampir tidak 
berhasil memukulnya. Pemukulnya terlempar ke samping, dan aku jatuh ke belakang, tapi 
aku menatap bola yang menggelinding ke wilayah pelanggaran, dan menahan diri agar 
tidak jatuh. Saya masih memiliki kekuatan untuk bertahan. Gaya pitching Octy telah 
berubah. Sebelum dia melempar, dia akan memeriksa cengkeramannya di sarung 
tangannya. 

Lemparan berikutnya adalah bola cepat ke dalam, tetapi saya mengayunkannya. Aku tidak 
bisa membiarkannya menjadi hitungan penuh, jangan sampai Octy mengirimku ke 
pangkalan. Aku harus terus mengejeknya, dan mengobarkan api gairah yang tetap 
tersembunyi selama tiga puluh tahun terakhir. 

Maka, tanda itu datang. Saat Octy bersiap untuk melempar, dia melakukan sesuatu untuk 
pertama kalinya sepanjang pertandingan. Dia melirik Meo, yang berada di base kedua. 

Namun itu adalah satu-satunya perubahan. Octy mengangkat bola ke atas kepalanya, dan 
mengayunkan lengannya ke bawah dengan gerakan yang sama, dan itu membuat 
kepercayaan diriku goyah. Segala bentuk bisbol yang tidak menghasilkan uang adalah 
sampah; kata-kata yang pernah Octy katakan bergema di benakku. Namun, kami sangat 
terpesona oleh sampah ini, dan terus menginvestasikan waktu dan uang kami ke dalamnya. 
Ini hanya lapangan bisbol realitas virtual yang dibuat melalui program komputer, namun 
kami benar-benar bertengkar soal ini. Tempat itu milik kita, dan banyak yang seperti kita, 
yang rela merangkul hasrat sampah kita. Apakah Anda tidak sama saat itu? Benar? Saya 
sangat percaya bahwa bola yang Anda lempar dulunya adalah sampah yang tidak berharga, 
bahwa bagian indah yang tidak dapat diubah menjadi uang pernah sampai ke orang 
tertentu, dan tetap ada sampai sekarang. 

Dengan perasaan tenang, aku diam-diam menunggu bola itu muncul. 

Saya ingat pernah melihat baris ini di buku tertentu, bahwa bola lurus adalah sejenis bola 
pemecah. 

Pitch akan tenggelam karena gravitasi, yang secara alami akan terjadi. Fastball lurus yang 
menggunakan banyak backspin agar tetap lurus bukanlah lemparan alami. Forkball adalah 
lemparan alami, karena mematikan semua putaran dan jatuh lurus ke bawah. Itulah yang 
tertulis di buku itu. 
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Jadi, yang harus saya lakukan hanyalah menunggu, melihat ke mana arah bola, dan 
mengayunkannya. 

Rasa manis yang mematikan mencapai tangan saya, dan itu sangat lama sampai saya 
mendengar suara. Mengikuti itu adalah perasaan tulang saya gemetar. Sebuah sorak-sorai 
yang luar biasa memukul bagian belakang leher saya. Saya melihat siluet berwarna kopi 
lewat, dan di sebelah kiri jauh saya, ada siluet hitam besar di sana. Aku mengikutinya, 
melempar kelelawarku ke samping, dan berlari, merasa seolah-olah sedang menginjak 
awan. 

Saya tidak memperhatikan kemana bola itu terbang. Pada saat saya menyadarinya, 
pangkalan pertama di tanah beterbangan di dekat kaki saya. Emosiku yang tegang akhirnya 
tersentak, dan kakiku goyah saat aku hampir jatuh tertelungkup ke tanah. Saya nyaris tidak 
menopang diri saya dari tanah dengan kedua tangan, dan berbalik untuk meraih base 
pertama. Otak saya sakit karena kekurangan oksigen, dan akhirnya saya memiliki 
kesempatan untuk melihat ke tempat saya berada beberapa detik yang lalu. 

Tubuh mungil Meo melesat melewati home plate, dan masuk ke dalam cengkeraman Rocky 
yang menunggu di sana. Bola yang dilempar kembali dari outfield menggelinding ke 
gundukan pelempar. 

Selamat tinggal, permainan. Kami menang. Keringat mengucur dari pori-pori di sekujur 
tubuhku, bahkan melalui telinga dan mataku. Saya kira air mata dan ingus saya mengikuti. 
Saya melompat ke tanah, meraih base pertama, dan dari jauh, melihat rekan satu tim saya 
di home plate. Pelari pencetak gol Meo dibelai dan diacak-acak oleh semua orang yang 
menyambut rumahnya. 

Erm... apakah saya lupa? Apakah semua orang mengabaikan saya karena mereka terlalu 
bersemangat? Kemenangan terasa sangat tidak nyata bagi saya, dan bahkan setelah wasit 
menentukan permainan bola selesai, dan wasit pelat kembali ke belakang jaring, tidak ada 
yang memperhatikan saya. Betapa kejamnya. Saya adalah pemukul yang melakukan 
pukulan kopling itu. 

Jadi, yang pertama menarikku, atau lebih tepatnya, mencengkeram kerah bajuku dan 
menyeretku, adalah Octy. 

Saya tidak berani menatapnya, dan saya tidak bisa lari. "Ah, eh, erm." Setelah gagap untuk 
waktu yang lama, saya hanya bisa menundukkan kepala. Saya tidak punya nyali untuk 
menentukan tampilan yang diberikan Octy kepada saya. 

"Tuan Asisten!" Fujishima-kun! 

Meo dan Ayaka sepertinya mengingatku, dan berteriak kegirangan, hendak berlari ke 
arahku. Pole dan Rocky hendak mengikuti, tapi melihat Octy berdiri di sampingku. Apakah 
dia memberikan tampilan yang menakutkan? Saya mungkin tidak akan pernah mengangkat 
kepala lagi. 
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Tapi kali ini, aku benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya. 

Jadi, saya hanya bisa menerima hasil ini. Aku tidak bisa menundukkan kepalaku dan tidak 
menatapnya sepanjang waktu. 

Aku mengangkat kepalaku, dan melihat wajah gurita yang memerah dan berkeringat, 
matanya berkilat karena penyesalan. 

Octy memelototiku, seolah ingin meremukkanku dengan tatapannya. 

"Kamu menunggu forkball sepanjang waktu? Bagaimana kamu tahu? Bahkan saat aku akan 
membuangnya juga?" 

"...Ya. Saya tahu." 

Saya menjawab, dan tenggorokan saya berada di jalur yang bagus. Rasanya pasir panas 
dituangkan ke tenggorokanku. 

"Tapi saya tidak punya bukti nyata. Yang saya tahu adalah Anda akan puas dengan forkball, 
dan tahu bahwa Anda memiliki kebiasaan melirik ke base kedua jika ada pelari di belakang 
Anda, untuk mencegah jalur bola terbaca. 

Mata Octy terbelalak, jemarinya tenggelam lebih dalam ke bahuku. 

"Mustahil. Sudah tiga puluh tahun sejak saya berpartisipasi dalam pertandingan resmi, dan 
tidak ada catatan permainan. Ia tahu kebiasaan pitching saya juga? Bagaimana mungkin!? 
Bagaimana Anda tahu? 

 

"Tentu saja ada catatan permainan." 

Aku menjabat tangan Octy, dan menatapnya tepat di matanya. 

"Rekornya ada di pertandingan bisbol yang kamu benci." 

Mulut Octy yang setengah terbuka bergetar. Mungkin dia benar-benar tidak ingin 
mempercayai ini. Tapi saya menemukan rekor dalam permainan. Memasukkan nama 
Nemoto Kiichi di 'PWLB' akan menghasilkan profil pemain, dan itu adalah intel kami. 

"Jangan konyol." Octy meludah dengan suara serak. "Bagaimana bisa game...mungkin 
memiliki data tentangku? Saya baru saja melempar beberapa kali di koshien..." 

"Game itu memiliki database publik. Apakah Anda tahu bahwa setiap orang dapat 
menambahkan data baru ke dalam database? Dengan kata lain, seseorang menambahkan 
'pitcher Nemoto Kiichi' ke dalam database." 
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Aku terdiam, dan melihat wajah Octy yang cerah bagai awan yang berhamburan. 

"Itu mungkin seseorang yang mengingatmu, Nemo-san, dan mungkin melihatmu melempar 
sebelumnya. Anda mengatakan bahwa tidak ada yang ingat, bahwa semua orang akan 
dilupakan, tetapi itu semua bohong, bukan? Tidak mungkin ada bola cepat yang luar biasa. 
Anda sendiri belum lupa tentang bisbol, bukan? Bahkan sekarang, Anda masih memiliki 
keterampilan seperti itu. Jadi..." 

--Selama Anda tidak lupa, dewa bisbol tidak akan pernah melupakan musim panas yang 
Anda lempar. 

Kata-kata terakhirku mendarat di atas tanah yang dipenuhi keringat, menghilang. 

Octy dan Nishimura-san saling berhadapan di gundukan itu. Pelempar yang menang dan 
kalah berinteraksi dengan cara yang jauh lebih sederhana daripada asisten detektif yang 
sombong, namun lebih meyakinkan. 

Nishimura-san hanya mengambil topinya, dan membungkuk dalam-dalam ke arah Octy. 

Dan Octy mengambil bola kemenangan yang kebetulan berada di kakinya, dan 
melemparkannya kembali. 

Tidak ada lagi. Tidak sepatah kata pun. 

Setelah pertempuran, saya kira ini bukan cara yang buruk untuk mengakhiri ini. Benar, 
seperti bagaimana permainan online 'PWLB' berakhir. Kedua belah pihak hanya akan 
melakukan 'Nice Game', atau terkadang bertukar gambar seragam. Itu saja. Adapun apa 
yang berbeda antara bisbol virtual yang tertulis dalam sebuah program dan lapangan 
bisbol nyata yang kami berdiri, mungkin itu hanya panasnya pertempuran dan angin sepoi-
sepoi yang sejuk, saya kira? Berjemur di angin sepoi-sepoi yang nyaman adalah hak 
istimewa yang hanya dimiliki oleh seorang olahragawan. 

Jadi, saya ingin terus menikmati ini sejenak. 

* 

Seminggu kemudian, kantor dipindahkan ke lantai empat 'Game Nishimura'. 

Sepulang sekolah, aku pergi ke toko sendirian. Suara permainan yang riuh bercampur 
dengan suara bor dan palu. Pekerjaan konstruksi di suatu tempat? 

"Orang-orang itu membayar untuk memiliki tangga di belakang." 

Saya memasuki ruang belakang, dan Nishimura-san memberi tahu saya tentang hal ini. 

"Nemoto-san berkata, aku tidak ingin melihat banyak anak nakal setiap kali aku masuk dan 
keluar kantor." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Tapi, aku berdiri di pintu masuk ruang belakang, mengamati toko di lantai satu, dan 
memikirkan sesuatu. Apakah Octy berusaha untuk tidak menakut-nakuti anak nakal yang 
mampir untuk bermain 'PWLB'. Jika yakuza menyebabkan penurunan pelanggan, dan 
menyebabkan 'Game Nishimura' ditutup, itu akan melanggar perjanjian 'agar toko tetap 
berjalan'. 

Saya mencoba bertanya pada Nishimura-san, "Mungkin." Jadi dia menjawab. 

"Tapi sungguh... terima kasih. Terima kasih untuk semuanya." 

"Ah, tidak apa-apa. Tolong jangan berterima kasih kepada kami." 

Aku buru-buru bangkit dari kursiku. 

"Kami hanya melakukan apa yang kami inginkan, dan Mayor adalah orang yang 
mengobarkan api ..." 

"Tidak apa-apa! Saya memang membuat permintaan. Saya pasti akan membayar." 

"Mayor membayar Yondaime, Min-san dan Tomozou-san. Dialah yang memanggil mereka." 

"Dia membayarku dulu? Maaf....Saya harus membayar sasis minggu ini, jadi saya agak 
kekurangan uang tunai minggu ini. Tapi tolong beri tahu Mayor untuk menagih saya ... " 

"Kami membahas ini, dan kami harap Anda tidak akan menerima apa pun secara tunai ..." 

"... Apakah saya harus membayar barang? Apa? Kalau begitu, medali game? " 

"Erm, sebenarnya, kami berharap kamu menjadi pelatih bisbol kami." 

Nishimura-san melebarkan matanya. 

"Kupikir kita NEET yang tidak punya pekerjaan apa-apa menjadi kecanduan bisbol... selain 
Rocky dan Pole, semua orang di Hirasaka-gumi ingin bermain..." 

Tapi itu akan segera mendingin, kurasa. Nishimura-san menunjukkan berbagai ekspresi di 
wajahnya. Saya kira dia senang, atau setidaknya, saya tahu. Tangannya di pahanya 
memegang bola bisbol yang tidak ada, menegaskan kehadirannya. 

"Kamu tidak mungkin menemukan tim untuk dilawan sekarang, kan? Ada 18 orang jika kita 
hitung Hirasaka-gumi, tapi hanya sedikit yang bisa menjadi pelempar dan penangkap..." 

"Bukankah mereka punya banyak peralatan di pusat pukulan di sebelah?" 

Begitu Nishimura-san menyebutkan ini, aku memiringkan kepalaku dengan bingung. 

"Sekarang setelah kamu menyebutkannya, mereka akhirnya bergerak?" 
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"Tidak, sepertinya mereka sedang melakukan perbaikan. Sebuah perusahaan real estate 
yang terlibat dengan yakuza membelinya." 

"Hah?" 

"Ada beberapa rumor aneh baru-baru ini. Seorang pria yang tampak seperti gurita telah 
memukul sendirian di tengah malam. Itu hanya rumor yang aneh." 

Setelah berpikir sejenak, akhirnya aku mengerti apa maksud Nishimura-san, dan aku 
melihat ke langit-langit, menggelengkan kepala dan tanganku. 

"Tidak, tidak, tidak, tidak, jangan, lepaskan aku! Saya ingin bermain melawan orang 
normal." 

Nishimura-san tertawa. 

"Tapi Narumi-kun, timmu juga tidak normal. Itu munafik." 

Itu benar, kurasa... Min-san dan Tomozou-san adalah orang dewasa yang bekerja, dan 
karena mereka selalu harus bekerja, mereka tidak bisa bermain bisbol dari waktu ke 
waktu. Jadi tim ini harus dibentuk dengan NEET. 

"Tapi saya mengerti. Saya bersedia menjadi pelatih. Ah iya. Meskipun bisbol kehidupan 
nyata itu menyenangkan, datanglah ke toko kami untuk bermain 'PWLB', oke? Saya 
mendengar ada edisi baru keluar tahun depan. 

Aku mengangguk, bersalaman dengan Nishimura-san, dan meninggalkan 'Game 
Nishimura'. 

 

"...Karena itu, kami tidak memiliki penghasilan, dan tidak ada pembayaran untukmu, Alice." 

Saya muncul di kantor, dan dengan hati-hati memberi tahu Alice tentang hal ini. Tentu saja, 
kemarahan detektif itu tidak mereda sedikit pun. 

"Betapa naifnya. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan! Saya melakukan sebanyak ini, dan 
saya tidak mendapat hadiah? 

Kantong es di dahi Alice terlepas. Dia telah berbaring di tempat tidur sejak upaya 
pertandingan. Tampaknya usahanya di lapangan telah membebani tubuhnya, apakah itu 
berdiri di kotak adonan, atau meluncur lebih dulu ke pangkalan. 

"Saya bertindak sebagai manajer, diwakilkan sebagai pemukul, menyelamatkan toko, dan 
saya tidak mendapat imbalan! Semut dan kecoak memiliki akal yang lebih ekonomis 
daripada kalian." 
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"Yah, kamu sangat menikmati dirimu sendiri, jadi apa masalahnya... juga Mayor membayar 
mereka yang tidak ada di agensi. Anda dapat memotong gaji saya untuk hadiah Anda, Alice. 

Saya selalu ingin mengatakan ini, tetapi orang ini tiba-tiba picik tentang keuangan. 

"Masalahnya bukan tentang memotong gajimu! Dalam masyarakat kapitalis, bobot antara 
pro dan kontra sangat penting" 

"Jadi saya mengatakan bahwa Nishimura-san bersedia menjadi pelatih kami. Apakah kamu 
tidak suka bermain bisbol juga? Saya tidak akan meminta Anda untuk pergi ke sana dan 
mencubit pukulan lagi... tetapi Anda juga bisa menjadi pelatih. 

"Saya tidak akan melibatkan diri dengan olahraga biadab seperti itu. Saya membuat 
pengecualian untuk membantu karena Anda menerima pekerjaan ini! Jangan terlalu 
memikirkan ini." 

Alice memalingkan kepalanya ke samping, dan melihat ke arah layar di samping tempat 
tidur. 

"Pokoknya, hadiahnya masih yang paling penting. Karena Anda mengatakan Anda ingin 
saya memotong gaji Anda sendiri, jangan menyesalinya. Gaji tahunan Katsuya Nomura 
sebagai player-manager adalah 5 ratus juta yen, dan kontribusi saya sama dengan 
kontribusinya, jadi jika saya menghitung waktu kerja aktual saya selama satu setengah 
jam..." 

Jadi, Alice mulai memotong gajiku dengan cara yang sangat menakutkan yang tidak 
kuketahui. Tidak ada hal baik yang akan terjadi jika saya tetap tinggal, jadi saya buru-buru 
mengumpulkan semua kaleng Dr. Pepper yang kosong, dan menyelinap keluar dari kantor. 

Namun, Alice secara pribadi berdiri di lapangan, berjemur di angin sepoi-sepoi, dan 
mengukir darah dan keringatnya di bola putih. Dia pasti tidak akan lupa. 

Buktinya ada topi bisbol di salah satu boneka beruang. 

* 

Selang beberapa waktu, beredar rumor tentang 'PWLB' di internet. Ada tim luar biasa yang 
terus menang di internet, dan bahkan naik peringkat nasional. Namun, nama pemainnya 
biasa saja. Anehnya, identitas pemain kuat ini tetap tidak diketahui, dan tidak ada yang 
tahu di mana dia berada di game center. Konsensus umum adalah bahwa dia adalah orang 
kaya dengan konsol besar di rumahnya, atau bahwa dia langsung meretas konsol utama di 
perusahaan game. 

Nama tim ini adalah 'Hanamaru NEETTeens'. 

Dan logo seragamnya adalah boneka beruang yang lucu. 
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Volume 5 Chapter 5 

Kata penutup 
Selama offseason 2004, Osaka Kintetsu Buffaloes menjual hak pengelolaan ke Orix, 
mengakhiri 55 tahun sejarahnya. Manajer terakhir adalah Nashida Masataka. Baik bagi 
Buffaloes maupun pelatih Nashida, tim tersebut mengakhiri sejarahnya dengan sangat 
disesalkan tanpa mampu menaklukkan Jepang. 

Lima tahun kemudian, musim dingin 2009. Pelatih Nashida memimpin Nippon Ham 
Fighters melawan Yomiuri Giants yang berkunjung, hanya untuk dikalahkan, dan tidak 
mampu mencapai impian mereka. Sebulan kemudian, saya mengunjungi Kuil Fushimi Inari 
di Kyoto untuk berlibur. Saya melihat senbon tori yang terkenal, dan ada ribuan lagi di 
dalam kuil, masing-masing diukir dengan nama orang yang berdoa, dan tanggalnya. Saya 
kebetulan menemukan satu dengan kata-kata tertulis, 

"Kerbau Osaka Kintetsu, Nashida Masataka." 

Persembahan itu bertanggal Oktober 2006, dua tahun setelah pertandingan terakhirnya. 

Setelah kembali ke Kyoto, saya mulai membuat draf cerita pendek mendekati tenggat 
waktu. Itu berbeda dari draf yang awalnya saya serahkan ke editor, jadi saya akhirnya 
menulis cerita lain dari awal. Saya harus menulis cerita tentang bisbol. Dalam hal ini, saya 
harus meletakkannya di bab terakhir antologi cerpen. Jadi saya pikir. 

Ini adalah pertama kalinya saya mengirimkan cerita pendek di majalah, untuk disusun 
dalam antologi, dan entah bagaimana, karya paling awal ditulis tiga tahun lalu. Melihat ke 
belakang, saya menemukan bahwa Alice dan Narumi sangat berbeda dari sekarang. 
Meskipun demikian, saya mencoba meminimalkan pengeditan, dan memperbaiki titik plot 
tertentu yang tidak mengalir dengan baik. Dalam cerita ini, sudah setahun sejak Narumi 
mulai terlibat, dan banyak hal di sekitarnya telah banyak berubah. Berubah, tapi tidak 
pernah hilang. Ini semua yang saya yakini saat saya menulis, dan saya percaya masa depan 
akan sama. 

Kerbau Kintetsu sudah tidak ada lagi. Namun, hidupnya terbentuk dalam bentuk yang 
berbeda, bernafas melalui banyak tim, hati para penggemar, dan bahkan dalam novel saya. 

 

Jika saya dapat mengakhiri dengan episode yang begitu menyentuh, saya kira editor akan 
memaafkan saya karena tidak hanya mengubah keseluruhan plot, tetapi juga karena 
terlambat mengirimkannya? 
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Volume ini dijual bersamaan dengan CD dramanya, dan saya senang berpartisipasi dalam 
penulisan audio dramanya. Manga karya Tiv-san ini juga akan memulai serialisasinya di 
'Monthly Comic Dengeki Daioh' edisi Juni. Juga, kepada editor Yuasa-sama, ilustrator 
Kishida Mel-san, dan juga kepada semua orang yang membeli karya ini, saya ingin 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 

Februari 2010, Hikaru Sugii 

Catatan 
1. ↑ Pengucapan sangat lemah dalam bahasa Jepang adalah dasai 

2. ↑ Perusahaan persewaan video Jepang 

3. ↑ mata uang yang digunakan di Kaiji 

4. ↑ Kembar, artis 
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