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"Siapa tahu? Mungkin kita masih merasakan sesuatu, setelah kematian kita. Aku ingin 
beristirahat, mengingat 'istirahat' adalah kata yang tepat, di gua kecil di atas gunung yang 
tinggi, menghadap ke Verrières." 

Stendhal 'Le Rogue et Le Noir'/ Diterjemahkan oleh Kobayashi Masaki 

Bab 1 
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Protagonis dari cerita yang akan saya ceritakan selanjutnya adalah seorang pria yang 
sangat membuat saya takjub. 

Sejujurnya, saya tidak terlalu mengenal pria ini, dan saya tidak pernah bertemu dan 
berbicara dengannya. Terlebih lagi, sedikit informasi tentang dia hanyalah rumor. Hal yang 
paling konyol adalah dia praktis tidak pernah muncul dalam cerita ini. Meski begitu, ini 
masih cerita yang menjadi miliknya. 

Julukannya adalah "Pukulan Beruang" (Bare Knuckles), dan dikatakan bahwa dia mendapat 
julukan konyol ini karena dia pernah memukuli beruang sampai mati dengan tangan 
kosong. Namun, begitulah setiap orang memanggilnya, tidak peduli apakah dia berada di 
Afghanistan, Yugoslavia atau Kongo. Mungkin karena nama Jepang lebih sulit diucapkan? 

Dia dulunya adalah tentara bayaran yang melewati banyak negara, tetapi pensiun sekali 
ketika dia berusia tiga puluhan, usia fisiknya yang prima. Itu karena, ketika dia kembali ke 
kampung halamannya di Jepang, dia bertemu dengan seorang wanita, dan jatuh cinta. 

Tidak ada yang mengabulkan restu mereka untuk romansa ini, tetapi mereka masih 
mengandung seorang gadis. Dia tidak bisa melakukan tindakan ilegal saat membesarkan 
anak, jadi dia memutuskan untuk menghilangkan bau rokok dan noda darah saat dia 
menetap di Tokyo. 

Tidak ada yang tahu mengapa mereka memilih untuk menjalankan toko ramen. Mungkin 
ada semacam signifikansi untuk itu. Sejarah ramen Jepang adalah mewarisi esensi ramen 
Cina, datang dari daratan, dari laut, tetapi supnya menyerap budaya makanan dari semua 
jenis negara yang berbeda, dan akhirnya menjadi masakan asli Jepang. Tak disangka, ini 
cocok dengan latar belakang putri yang mereka berdua miliki. 

Namun, setelah istrinya meninggal sebelumnya, dia meninggalkan putrinya dan toko 
ramen pada hari tertentu dan kembali ke medan perang sebagai "Bear Punch" lagi. Satu-
satunya bukti dia tinggal di negara yang damai ini, menjalankan toko ramen, adalah daun 
jendela tokonya. 

Nama aslinya adalah Hanada Masaru. 

Dikatakan bahwa ketika dia berpikir untuk menggunakan namanya sendiri sebagai nama 
toko, istrinya mengeluh karena terlalu 'primitif', dan membuang 'da' dan 'sa'.[1] . 

---"Ramen Hanamaru" 

Kisah Hanada Masaru dimulai dan diakhiri di sini, di toko bernama itu. 

 

Bagaimanapun, meskipun aku sudah melupakannya baru-baru ini, aku adalah siswa kelas 
dua SMA, yang akan berusia 17 tahun. Aku hanya mengingatnya saat mengobrol dengan 
teman sekelasku di kelas. Ini konyol. Apakah saya memiliki gangguan psikologis. 
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Bagaimanapun, percakapannya seperti itu. 

"Jadi Fujishima-kun, satu bulan kemudian, tolong bantu juga. Jangan menghabiskan terlalu 
banyak waktu untuk pekerjaan paruh waktumu di bulan Oktober." 

Bel yang menandakan dimulainya istirahat makan siang dimulai, dan aku mendengar suara 
seorang gadis. Aku mengangkat wajahku, dan melihat potongan rambut pendek, alis penuh 
semangat, dan mata yang tampak ramah. Itu adalah Ayaka. Saya tidur sepanjang kelas pagi 
tidur, dan kepala saya linglung. Jadi, aku tidak bisa mengerti sepenuhnya apa yang dia 
katakan, dan juga, alasan mengapa Ayaka dan gadis-gadis lain berkumpul di sekitar 
mejaku. 

"...Satu bulan kemudian?" Akankah sesuatu terjadi? 

"Dengarkan apa yang aku katakan! Kamu tidur selama jam wali kelas lagi, kan, Fujishima-
kun? Kenapa kamu selalu datang ke sekolah hanya untuk tidur siang?" 

Saya lelah dengan semua masalah baru-baru ini, , saya mencoba membalas, hanya gadis-
gadis itu yang menyela. 

"Sepertinya tidak tidur siang lagi kalau dia sudah tidur dari pagi, kan?" 

"Kadang-kadang, dia tidur sampai jam 7 malam, sepulang sekolah." 

"Kudengar dia tidur melalui PE juga." 

"Benarkah? Luar biasa! Bagaimana kamu melakukannya?" Saya juga ingin tahu. Itu cukup 
berlebihan dari kalian." 

"Fujishima-kun sangat berbakat dalam hal tidur" 

Entah kenapa, Ayaka mengangkat dadanya dengan bangga. 

"Pernah ada saat kami bercakap-cakap saat dia sedang tidur sambil berbicara." 

"Seharusnya kau membangunkanku!" Saya membalas secara tidak sengaja, seolah-olah itu 
tentang orang lain. "Erm, kembali ke topik, bulan depan? Apakah ada sesuatu?" 

Mata gadis-gadis itu segera turun ke zaman es, dan aku menghindari mereka dengan 
melihat ke meja, berusaha keras untuk mengingat. 

Hari ini hari terakhir bulan September kan? Erm, kalau satu bulan kemudian, di bulan 
Oktober...akhir Oktober... 

"Ah, ulang tahunku." 
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"Aku tidak tahu itu!" "Ya ya selamat." "Berapa umurmu? Sepertinya kamu adalah orang tua 
yang menderita demensia, apakah kamu berusia tujuh puluh tujuh tahun?" 

Mengapa mereka mengeroyok saya sekarang? 

Namun, berkat itu, aku ingat. Saya akan segera berusia tujuh belas tahun. Kalau dipikir-
pikir, aku masih seorang siswa SMA, kan? Hanya setahun telah berlalu sejak saya pindah ke 
sekolah menengah ini. 

Ceritanya panjang, tapi aku bekerja paruh waktu di agen detektif swasta, melayani sebagai 
asisten. Melihat kembali berkas kasus yang saya tulis sendiri, sepertinya selama setahun 
terakhir, saya terlibat lebih dari 10 sengketa yang membutuhkan penuntutan. Masih ada 
setengah dari kehidupan SMA saya untuk pergi. Melihat kecepatan ini, saya 
memperkirakan bahwa saya akan terlibat dalam 15 kasus lagi atau lebih sebelum lulus. 
Aku mulai merasa pusing tentang ini. Apa yang akan saya lakukan jika saya lulus ke 
kehidupan sebelum saya lulus SMA? 

Namun, Ayaka mendekatkan wajahnya kepadaku, menyeretku kembali ke dunia nyata. 

"Ini bukan tentang kamu, Fujishima-kun! Ini tentang tanggal 3 November. Apa kamu tahu 
hari apa itu?" 

"...Hari kelahiran yang baik?"[2] 

"Ini festival budaya! Kurasa kamu tidak yakin lagi kapan hari libur umum diadakan karena 
kamu berlibur sepanjang tahun seperti NEET." "Aku tidak punya hak untuk melupakan 
sedikit lagi...?" "Tapi kamu tidak ingat kapan festival budaya itu!" 

Eh, festival budaya? 

 

Agen detektif yang mempekerjakanku berada di gedung yang sama dengan toko ramen 
tempat Ayaka bekerja paruh waktu. Di sebelah timur stasiun besar tempat JR, kereta api 
swasta, dan kereta bawah tanah berpotongan, saya melewati taman yang dipenuhi orang-
orang yang tersesat, ke gang belakang yang jarang jumlahnya. Toko itu sendiri terletak di 
gedung multi-penyewa abu-abu yang kecil dan tidak mengesankan. Tengara di sini adalah 
tirai merah dengan sulaman yang menakjubkan, terurai di depan lantai pertama. Kata-kata 
"Ramen Hanamaru" ditulis. Hanya ada lima kursi konter di toko kecil ini. Pemiliknya, Min-
San, rambutnya diikat ekor kuda, celemek hitam menutupi tank topnya, dan sarashi melilit 
payudaranya. Dia adalah kakak perempuan yang mempesona dan sehat. 

"Ayaka bilang dia akan sedikit terlambat akhir-akhir ini karena persiapan Festival Budaya. 
Jadi Narumi, kenapa kamu di sini begitu cepat sepulang sekolah?" 
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Saya menunjukkan wajah saya pada jam 4 sore, dan Min-San bertanya kepada saya dari 
belakang meja. 

"Apakah karena tidak ada tempat untukmu di kelas?" 

"I-bukan itu! Aku meninggikan suaraku dengan cemas. "Apa yang akan dilakukan kelas 
diputuskan ketika aku sedang tidur, mereka mengatakan kepadaku bahwa aku tidak perlu 
melakukan apa-apa, dan mejaku digunakan sebagai meja potong. Itu sebabnya bukan itu 
masalahnya!" 

Entah kenapa, ada air mata yang keluar. Apa itu karena bawang yang Min-san potong?" 

"Tidak ada gunanya kamu tinggal di tokoku juga. Jika kamu tidak akan memesan, enyahlah. 
Kamu mengganggu persiapanku." 

Mengapa Anda mengatakan ini kepada saya ketika saya seorang mantan karyawan? Tapi 
Tapi aku belum bisa pergi dulu. 

"Eh-eh, begini, aku di sini hari ini dengan permintaan untuk Festival Budaya, Min-san." 

"Untuk saya?" 

"Kelas kita membuat Toko Es Krim." 

Min-san menghentikan tangan yang memegang helikopter. 

"Hanamaru" adalah toko ramen yang aneh, terkenal dengan makanan penutup es krimnya 
daripada ramennya. Kudengar sebelum ayahnya menghilang dan dia mewarisi tokonya, 
Min-San telah berlatih keras untuk menjadi pembuat es krim. 

"Yah, akan menenangkan jika Min-San akan mengajari kita cara membuat es krim, itulah 
yang dikatakan gadis-gadis di kelas." 

"...Aku tidak punya waktu. Bagaimana dengan tokonya?" 

Min-San berkata dengan tatapan jengkel, dan suara bawang yang dipotong bergema lagi. 

"Tidak, bukankah tidak apa-apa jika semua orang pergi ke "Hanamaru"?" 

"Apakah kamu idiot? Itu hal yang sama. Jika aku harus berurusan dengan sekelompok anak 
nakal, siapa yang akan membuat ramen?" 

"E-erm, kalau begitu aku akan melakukannya--" 

"Apa yang kamu katakan? Apa yang akan kamu lakukan, Narumi, ketika keahlianmu 
menjatuhkan dan memecahkan mangkuk setiap tiga puluh menit?" 

"Maaf, tolong maafkan saya. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi." 
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Benar. Aku tahu bahwa itu akan berakhir seperti ini. Dia tidak menarik pukulan apapun. 

Dengan kata lain, ini adalah satu-satunya pekerjaan yang ditugaskan kepadaku untuk 
persiapan Festival Budaya kami. Meyakinkan Min-San. 

"Ngomong-ngomong, toko kami selalu toko ramen, bukan toko es krim. Aku punya 
kebanggaan sebagai pemilik toko ramen, tahu? Sudah selesai. Bawa ini ke Alice." 

Min-San menuangkan sejumput daun bawang cincang ke dalam mangkuk, dan mendorong 
mangkuk itu ke arahku. Yang bisa saya lihat di mangkuk adalah tauge yang dimasak dan 
bawang ditambahkan. Ini selalu terjadi, tapi Min-san akan selalu menjelaskannya kepada 
saya. 

"Ramen miso bawang tanpa mie, sup, babi panggang, rebung, atau miso." 

"Itu harga dirimu!" 

Saya dipukuli. 

Alice ini akan menjadi majikanku, dan dia tinggal di lantai tiga gedung ini. Pintu kamar 308 
memiliki papan nama bertuliskan 'NEET Detective Agency'. Baru-baru ini, saya memasuki 
ruangan tanpa mengetuk pintu, karena saya mulai menganggapnya merepotkan. Panasnya 
akhir musim panas akan segera berakhir, namun AC di ruangan itu sangat dingin. Saya 
melewati kanan, koridor sempit di dapur, dan di dalamnya ada ruangan kecil. 

"Alice, aku membawa makanan." 

"Wah! Wahwah!" 

Saya membawa nampan dengan mangkuk di atasnya ke kamar, hanya untuk mendengar 
suara bingung dari tempat tidur. Apa yang dia lakukan? 

Tiga dinding kamar tidur dijejali rak, dan peralatan komputer di rak menutupi semuanya 
hingga ke langit-langit, sementara sebagian besar lantai ditempati oleh tempat tidur. Di 
sprei ada boneka beruang, lumba-lumba, kucing, capybara yang lucu, ditumpuk di atas 
bukit. Seorang gadis mungil tergeletak di tempat tidur, mencoba mundur ke tumpukan 
boneka ini. Kami bertukar pandang, dan wajah pucat di bawah topi hitam itu langsung 
memerah. 

"La-Lain kali, jangan datang begitu tiba-tiba! Aku juga punya privasi pribadi yang harus 
dihormati!" 

"Eh, a-ah, maaf." 

Aku hampir menjatuhkan nampan di tanganku, dan buru-buru memunggungi tempat tidur 
saat aku kembali ke dapur. 
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Gadis kecil ini adalah detektif swasta yang mempekerjakan saya--Alice. Dia selalu tinggal di 
ruangan ini, mengenakan piyama, tapi aku mengintip pakaian yang baru saja dia kenakan... 
dan untuk sesaat, aku tidak percaya. 

Dia mengenakan Tricorne hitam, dan selendang bertali hitam menutupi bahunya. Kurasa 
itu bukan mataku, tapi kenapa Alice berpakaian seperti itu? Apakah dia tidak hanya 
mengenakan piyama, pakaian berkabung, atau pakaian Jepang yang terlihat mewah? 

"Woah, aku terjepit ritsleting! U-uu, rambutku, sakit. Narumi! Narumi!" 

Mendengar panggilan untukku, aku berdiri. 

"Jangan kemari! Jangan lihat! Cepat keluarkan aku!" 

"Apa yang kamu ingin aku lakukan?" 

Alice menderita di bawah tumpukan boneka, dan tidak hanya rambutnya tersangkut di 
pengait garter-belt, ritsleting di bagian belakang juga tersangkut di kancing mata. Benar-
benar keadaan yang menyedihkan. 

Cepat keluarkan aku, dan jangan sakiti teman-temanku (boneka-boneka itu) apapun yang 
terjadi, tutupi matamu! Alice memberiku satu demi satu tugas sulit, dan aku memutuskan 
untuk mengabaikan tugas terakhir saat aku merangkak ke tempat tidur untuk melepaskan 
rambut panjangnya dengan hati-hati dari pengaitnya, membebaskan boneka-boneka itu. 

"Tetap di luar sana, dan masuk hanya ketika aku menyuruhmu!" Begitu saja, saya diusir 
dari kantor. Beberapa menit berlalu, dan Alice tampak kesal saat dia membuka pintu dan 
mengeluarkan kepalanya, sekarang mengenakan piyama beruang biru yang biasa. 

Saya diundang kembali ke kamar tidur, dan untuk sesaat, saya tidak bisa berkata apa-apa. 
Alice juga melengkungkan bibirnya saat dia mengeluarkan sumpitnya, mengaduk bawang 
dan tauge di dalam mangkuk. 

"Apa? Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja." 

Tepat di belakang Alice yang sedang marah ada keliman hitam yang terlihat di bawah 
handuk. Saya kira dia buru-buru memasukkannya ke bawah. 

"Erm ... apakah itu pakaian berkabung baru?" 

"Jika ini terlihat seperti pakaian berkabung, pemakamanmu akan segera tiba. Kematian 
karena demensia." 

Apakah trendi menganggap saya menderita demensia baru-baru ini? Itu memilukan. 
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Omong-omong, pakaian itu tentu tidak terlihat seperti pakaian berkabung. Tidak mungkin 
ada kebencian yang aneh. Saya kira itu lebih seperti penyihir yang muncul di kartun 
Amerika. 

"Sudah cukup. Lupakan semua yang baru saja Anda lihat! Spesialisasimu adalah melupakan 
sesuatu, kan?" 

Alice menghabiskan makanan di mangkuk, dan dengan marah memalingkan wajahnya 
dariku. Bahu ramping benar-benar tenggelam dalam rambut hitam yang kaya. 

Akhirnya, suara pengetikan cepat bergema, dan teks yang acak-acakan muncul di banyak 
monitor di dinding. Hanya ketika Alice meraih kaleng merah yang diletakkan di meja 
samping---Dr Pepper akan berhenti mengetik. Hikikomori ini sangat pemilih dengan 
makanannya, sulit dipercaya. Setiap hari, dia akan makan sedikit sayuran, dan biasanya dia 
memesan ramen yang tidak bisa dianggap ramen sama sekali, tidak ada mie dan sup yang 
ditambahkan. Saya diberi tahu bahwa dia bisa mendapatkan sebagian besar nutrisinya dari 
Dr Pepper saja. 

Alice bukanlah detektif biasa, melainkan detektif NEET. Dia hampir tidak meninggalkan 
ruang server yang sempit ini, tetapi dia dapat meretas semua jenis situs, dan mengekstrak 
data dalam jumlah besar sepanjang hari. Dan aku asisten detektif ini. 

Adapun apa yang dilakukan asisten detektif-- 

"Narumi, berhenti melamun! Pertama, bersihkan kamar mandinya!" 

 

Saya mulai merasa skeptis tentang pekerjaan saya sebagai asisten detektif dan masa depan 
saya sendiri saat saya menggosok bak mandi dengan spons di tangan. Pada saat ini, bel 
pintu berbunyi di luar kaca tanah. 

"Alice, aku membeli semua jenisnya!" 

Suara hangat seorang anak laki-laki terdengar, diikuti oleh langkah kaki dan suara tas 
kertas yang diacak-acak. Itu Hiro. Sebagian besar kenalan Alice adalah NEET yang tidak 
memiliki mata pencaharian, dan di antara mereka, Hiro adalah salah satu yang paling 
mudah didekati. Saya kira Alice memintanya untuk pergi membeli sesuatu? 

Saya menyalakan shower untuk membersihkan cairan pembersih di bak mandi, dan begitu 
saya keluar dari kamar mandi, saya melihat punggungnya, mengenakan jaket tali, 
mengeluarkan sesuatu dari tas dan meletakkannya di tempat tidur. Alice melihatku berdiri 
di belakang Hiro-san, dan langsung tersentak. 

"Hiro! Narumi ada di sini! Sembunyikan itu!" 

"Eh?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hiro-san berbalik, melihatku, dan dengan cepat menyimpan benda itu di tempat tidur 
kembali ke dalam tas. 

Namun, aku melihatnya, meski hanya sesaat. Pakaian dibungkus dalam paket vinil. 
Pewarnaannya juga cerah. Ingin tahu apa itu? 

"Oh? Jadi kamu di sini juga, Narumi?" 

"...Pakaian untuk Alice? Hiro?" 

"Eh? Yah begitulah." 

"Narumi! Ini tidak ada hubungannya denganmu!" 

Kata Alice sambil mengambil tas itu dari tangan Hiro, dan memasukkannya ke bawah 
handuk. Kenapa dia begitu licik tentang ini? 

"Kamu mulai tertarik dengan tren fashion sekarang? Tidak perlu malu tentang itu 
sekarang, kan? 

"Berhentilah memuntahkan omong kosong di sana. Setelah Anda selesai membersihkan 
kamar mandi, bersihkan mangkuk yang kosong!" 

Maka, Hiro dan saya diusir dari kantor. Tentang apa itu? 

"Jadi sekarang Alice mulai tertarik dengan pakaian selain piyama? Apakah kamu memilih 
pakaian aneh itu untuknya, Hiro?" 

Saya mencoba bertanya kepada Hiro saat kami menuruni tangga darurat. Pria ini mungkin 
seorang NEET, tapi dia adalah seorang gigolo yang akan memanfaatkan ketampanannya 
dan menggertak wanita untuk mempertahankan mata pencaharian, dan dia sangat tajam 
dalam tren mode saat ini. Sulit bagiku untuk percaya bahwa pakaian aneh itu dipilih 
olehnya. 

"Ah...hm?" 

Hiro akhirnya terkekeh, tapi jawabannya tidak jelas. 

"Yah, itu permintaan Alice! Tolong jangan terlalu dalam tentang ini!" 

Lalu, dia menepuk pundakku. 

"Alice mulai memikirkan cara untuk menarik perhatian lawan jenis sekarang." 

Tidak, saya rasa bukan itu masalahnya di sini. 
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Jika aku memikirkannya sedikit lebih dalam mengapa tindakan Alice begitu aneh, mungkin 
aku akan menyadarinya. Dulu, yang diambil Hiro bukanlah tas dari toko pakaian, 
melainkan tas dari Tokyu Hands . 

Namun, saat itu, saya lupa bahwa saya harus berpikir dalam-dalam. Seperti yang dikatakan 
Alice, keahlianku adalah melupakan. 

 

Kami kembali ke tempat berkumpul lama di bagian bawah tangga darurat yang gelap, dan 
saya menjelaskan masalah festival budaya kepada Hiro, diam-diam berdiskusi tentang 
bagaimana meyakinkan Min-san. Hiro melipat tangannya di depannya, melirik ke belakang 
ke toko dari waktu ke waktu saat dia menjawab, 

"Kurasa itu akan sulit. Lihat, bagi Min-san, es krim itu rumit, dalam banyak hal. Banyak hal 
terjadi saat itu." 

"Ya, itu benar." 

Min-san harus menyerah pada mimpinya, demi mengambil alih toko ramen yang 
ditinggalkan ayahnya tanpa berkata apa-apa. 

"Jika kamu melakukannya, Hiro, apakah kamu bisa meyakinkannya entah bagaimana?" 

"Aku tidak memiliki kemampuan berbicara manis yang kamu miliki, Narumi. Juga, 
menurutku membujuk seorang wanita dengan kata-kata kosong itu buruk." 

"Bukankah kamu gigolo? Mulut siapa yang berbicara di sini?" 

Sementara kami bertukar komentar, matahari musim gugur turun dengan cepat, dan Ayaka 
datang. 

"Ah, Fujishima-kun. Kamu di sini juga, Hiro? Aku akan menerima pesananmu nanti. Maaf 
karena terlambat hari ini. Aku akan masuk dulu--" 

Ayaka dengan penuh semangat menyambut kami, dan memasuki dapur dari pintu 
belakang. Segera setelah itu, suara air membilas sesuatu bisa terdengar. 

"Ya, Min-san, apakah kamu mendengar dari Fujishima-kun? Kami sangat berharap Anda 
membantu kami." 

Saya bisa mendengar percakapan seperti itu, dan menajamkan telinga saya. 

"Saya mendengarnya." Suara Min-san bisa terdengar. "Sayangnya, saya tidak punya waktu 
untuk itu, dan saya bukan pembuat es krim profesional. Saya benar-benar tidak punya 
waktu untuk mengajar orang lain sekarang. 
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Aku menurunkan bahuku dengan sedih, dan Ayaka tiba-tiba membuka pintu belakang, 
berjalan keluar. 

"Fujishima-kun, bisakah kamu memikirkan cara untuk membujuk Min-san? Kamu benar-
benar memiliki bakat untuk menjadi penipu, jadi kamu mungkin bisa mengucapkan mantra 
aneh di telinganya atau semacamnya." 

"Itu tidak lagi menipu, itu orang majus." 

"Jadi kamu tidak menyangkal bahwa kamu seorang penipu?" 

"Aku hanya bisa membalas satu per satu! Saya akan bisa memenangkan 2 kejuaraan M-1 
Grand Prix Jika saya bisa membalas lebih dari sekali!"[3] 

"Narumi, jawaban kecil itu sepertinya agak sulit dimengerti, tahu?" 

"Kamu juga bisa berhenti rewel, Hiro!" 

"Hmm, kupikir tidak apa-apa jika kamu yang meminta, Fujishima-kun. Apa yang kita 
lakukan sekarang? Saya sudah pergi untuk mengundang teman sekelas kami ke Hanamaru 
besok. Jika mereka di sini untuk makan es krim, saya pikir kita bisa belajar sesuatu." 

Ayaka mengerutkan kening, dan hendak kembali ke dapur, hanya untuk Hiro yang segera 
menunjukkan mata burung pemburu. 

"Teman sekelasmu akan datang? Ke Hanamaru? Cewek-cewek?" 

"Eh?" Ayaka memutar kepalanya. "Baiklah. Kupikir kita bisa meminta Min-san mengajari 
kita cara membuat es krim, tapi kita tidak bisa membiarkannya meninggalkan toko 
sendirian. Saya kira tidak ada cara ... " 

Hiro melipat tangannya di depan dadanya, dan merenung sedikit. 

Kemudian, dia tiba-tiba berdiri, mengedipkan mata ke arah Ayaka dengan pesona yang 
cukup untuk membuat 500 gadis kewalahan sekaligus, sebelum menuju ke dapur. 

Hiro melewati Ayaka, dan bahkan repot-repot menutup pintu dengan hati-hati. Jadi, kami 
tidak tahu pembicaraan manis apa yang akan dia lakukan dengan Min-san. 

Setelah itu, yang kami dengar adalah kalimat yang sulit dipercaya dari Hiro, 

"Selamat datang! Silakan duduk di dalam! Silahkan pesanan anda. Ya, satu ramen babi 
panggang. Eh? Ya, saya karyawan baru. Ya, mulai hari ini. Tapi ini masa percobaan karena 
ini bulan pertama..." 

Tercengang, aku diam-diam mendorong pintu ke samping. Ayaka dan aku bisa melihat Hiro 
mengenakan celemek, melempar ramen dengan terampil di saat yang bersamaan. 
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Oktober dimulai, dan 'Ramen Hanamaru' diselimuti pusaran warna pink yang aneh. 

Sekelompok gadis sekolah menengah mulai menyerang sepulang sekolah, dan juga, bahkan 
jumlah pelanggan wanita jelas meningkat. Awalnya, sebagian besar pacar Hiro ingin 
melihat adegan aneh 'Hiro bekerja' ini, tetapi dari mulut ke mulut, lebih banyak gadis yang 
terpikat untuk melihat pria tampan yang memasak ramen ini. 

"...Dengan kata lain, Hiro, kamu menyerah pada gaya hidup NEET dan dengan bangga mulai 
bekerja untuk berinteraksi dengan banyak gadis SMA?" 

Satu minggu kemudian, Mayor akhirnya muncul di pintu belakang 'Hanamaru', 
menanyakan hal ini dengan ketidaksenangan saat dia memelototi gadis-gadis gadis kami 
yang berteriak dan berkerumun di dapur. 

"Hm, ya, begitulah masalahnya." 

"Kamu sangat lemah!" 

Mayor mengulurkan tangannya untuk mengambil kacamata, menggelengkan kepalanya. 

Pria berwajah bayi ini, mengenakan helm kamuflase serpihan dan jaket tentara berwarna 
hijau tua mungkin terlihat seperti anak sekolah dasar, tapi dia sebenarnya seorang 
mahasiswa aktif. Julukannya adalah Mayor, salah satu orang yang tidak bertanggung jawab 
di sekitar Alice. 

"Kamu mencari jalan seorang hikikomori, Hiro, dan sekarang kamu bersedia untuk 
mengubah dirimu dari menjadi orang yang lintah wanita menjadi seseorang yang lintah. 
Kamu mengecewakan saya." 

Yah, saya tidak menganggapnya mengecewakan, tetapi saya merasa aneh di suatu tempat. 
Apakah Hiro tipe orang yang akan mengabaikan citranya sendiri demi merayu gadis? Yah, 
ngomong-ngomong, memulai pekerjaan adalah hal yang baik, tapi aku tidak bisa tidak 
bertanya-tanya apakah ada niat lain untuk itu." 

"Wakil Laksamana Fujishima, kenapa kamu tidak menghentikannya? Hiro adalah salah satu 
pemimpin penting bagi kami para NEET. Sekarang dia akan menghilang karena gelembung 
yang disebut kapitalisme!" 

"Akan lebih baik untuk dunia ini jika itu menghilang, kan..." 

Seperti yang tersirat dari pakaiannya, Mayor adalah orang militer yang bonafide, dan untuk 
beberapa alasan, dia terus memanggilku Wakil Laksamana. Meskipun pangkat Wakil 
Laksamana lebih tinggi dari Mayor, aku tidak pernah melihat dia menunjukkan rasa hormat 
padaku (dan jika dia melakukannya, aku akan benar-benar bermasalah.) Mayor mengoceh 
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padaku, dan tiba-tiba membanting pintu dapur, berkata, "Aku akan pergi menyelamatkan 
Hiro sendiri." 

"Min-san, apakah meringuenya sudah cukup keras sekarang?" 

"Saya menambahkan terlalu banyak jus lemon secara tidak sengaja!" 

"Tunggu! Bukankah saya mengatakan untuk tidak meremas stroberi? Jus akan meredam 
rasa keju. 

"Ada cukup banyak minuman keras di sini. Apa tidak apa-apa menjual ini di festival 
budaya?" 

"Tidak apa-apa. Ini enak sekali!" 

"Hiro~ Tolong dua piring pangsit goreng lagi!" 

"Oke! Ayaka, tiga mangkuk Tsukemen datang!" 

"Oke. Maaf membuat anda menunggu!" 

Ada sorak-sorai gadis-gadis yang tampaknya optimis tentang hidup mereka yang mengisi 
aroma ramen yang dikukus, dan Mayor benar-benar pingsan di tempat. 

 

Bahkan Alice tertangkap di antara agunan. 

"Dengar, Narumi! Mulai sekarang jangan biarkan gadis-gadis itu dekat kantor!" 

Kata Alice saat dia berdiri di tempat tidur, tangannya di pinggangnya, sangat marah 
sehingga rambut hitamnya bergetar. 

Ayaka kadang-kadang menyebut Alice di kelas, dan sebagai hasilnya, teman sekelas kami 
merasa tertarik. Gadis-gadis itu semakin berani, menerobos masuk ke rumah Min-san 
untuk belajar cara membuat es krim, dan juga memasuki agen detektif NEET dengan 
berpura-pura ingin membawa es krim mereka ke Alice. Nah, itu terjadi kemarin. 

"Saya akui bahwa saya gagal terpikat oleh godaan permen dan membiarkannya masuk. 
Namun, apakah mereka benar-benar telah melalui pendidikan yang diperlukan dari 
peradaban yang berbudaya? Teman sekelasmu tidak bisa membedakan antara aku dan 
boneka!" 

Setiap kali mereka melihat Alice, mata gadis itu berbinar, meneriakkan hal-hal seperti 
"Lucu sekali!" "Seperti boneka!" "Biarkan saya memelukmu!" dan melompat ke arahnya, 
memeluknya. 
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"Kebaikan! Tuan, Ayaka, dan bahkan Mao semuanya sama. Mengapa para gadis ingin 
memelukku saat mereka melihatku?" 

"...Yah, kurasa perasaan itu bisa dimengerti. Lagi pula, kamu manis, Alice." 

Saya mencoba menjelaskan, dan Alice membeku, wajahnya langsung memerah, uap keluar 
seolah-olah ada peluit. 

Bibirnya bergetar. 

"... Ke-ke-ke-ke-apa yang kamu katakan?" 

Sekarang dia tidak berbicara dalam bahasa Jepang yang benar. Dengan serius. Ada apa 
dengan dia? Jika dia masih malu, aku bisa mengerti, tapi kenapa dia begitu gelisah? 

"Apa yang baru saja Anda katakan? A-apa yang kamu katakan tentang aku?" 

"Yah, kamu semanis boneka, jadi tidak heran para gadis ingin memelukmu--" 

"Ke-ke-ke-ke-ke-delusi apa yang kamu pikirkan tentang dirimu?" 

"Itu bukan delusi. Bukankah saya mengatakan itu tentang Anda sebelumnya? 

"Aku tidak pernah mendengarnya!" 

Eh? Betulkah? Sekarang dia menyebutkannya, kurasa aku tidak pernah benar-benar 
memberitahu Alice secara langsung. Tapi apakah dia tidak pernah menyadari 
penampilannya sendiri? 

"A-aku tidak pernah mengira kamu akan mengatakan itu, ka-kamu ingin memelukku." 

"Tidak, tidak, apa yang kamu katakan sekarang? Itu tidak mungkin." 

"Apa maksudmu dengan tidak mungkin?" 

Kenapa kamu marah karena ini? Ada alasan bagi perempuan untuk mengatakan itu, tetapi 
jika laki-laki mengatakan itu, itu kriminal. 

Namun, Alice mulai melemparkan kaleng kosong Dr. Pepper ke arahku, dan aku tidak 
punya pilihan selain lari dari kantor. 

 

Di bulan Oktober tahun ini, bulan terakhir ulang tahunku, banyak hal mengejutkan yang 
terjadi. Seminggu setelah Min-san mulai mengajari teman sekelasku cara membuat es krim, 
sebuah insiden terjadi pada hari Senin. 

Hari itu, aku langsung datang ke 'Hanamaru' sepulang sekolah. 
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"Apa? Jadi kamu bahkan dijauhi oleh semua orang selama persiapan festival budayamu?" 

"Bukan itu." 

Aku membanting meja konter dengan keras untuk membantah klaim Min-san. 

"Pekerjaan saya kebanyakan tentang membuat poster dan pamflet, jadi saya harus pulang 
dan bekerja di depan komputer!" 

"Waktu yang tepat, Narumi. Ayo coba rasa ramen baru yang saya kembangkan." 

Hiro, mengenakan celemek, menjulurkan kepalanya keluar dari dapur untuk mengatakan 
ini. 

"Sepertinya kamu sudah beradaptasi untuk bekerja di sini ..." 

"Aku tidak pernah mengira orang ini akan bisa mengambil alih persiapan." 

Min-san mengangkat bahu saat dia mengatakan ini. 

"Jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak mulai bekerja dari awal?" 

"Aku punya pemikiran sebelumnya bahwa aku akan berlatih jika ada kesempatan seperti 
itu! Ini 'Hanamaru', jadi saya bersedia membantu. Itu bukan karena saya punya niat untuk 
bekerja, Anda tahu. 

"Apakah kamu benar-benar menyukai ide membuat sekelompok gadis sekolah menengah 
datang ke sini? Jadi alasan di balik tindakanmu hanya demi wanita?" 

"Tentu saja demi wanita." 

Maka Hiro mendapat jentikan di dahi dari Min-san, senyum di wajahnya lebih cerah dari 
yang pernah saya lihat. 

Namun, saya mencoba makan mie Kanton buatan Hiro, dan keraguan di hati saya tumbuh. 
Mengapa Hiro bersedia sejauh ini? Jika dia mulai memamerkan kemampuannya sebagai 
seorang gigolo, tidak akan sulit baginya untuk merayu banyak gadis SMA di jalanan utama. 
Bahkan jika dia berniat mengenal banyak gadis dengan bekerja di toko ramen, dia tidak 
harus mengembangkan hidangan ramen baru, bukan? 

Sepertinya, 

Dia bermaksud menjalankan toko ramen bersama Min-san di masa depan? 

Tidak tidak tidak. Itu tidak mungkin, bukan? Min-san tidak mungkin terus mengurusi 
gigolo yang tidak bertanggung jawab ini. 
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Tepat ketika saya akan menyelesaikan sampel ramen, gadis-gadis dari kelas saya tiba di 
'Hanamaru'. 

"Halo, Hiro~!" 

"Ayaka memberitahu kita! Kami mendengar bahwa Anda mengembangkan hidangan 
ramen baru?" 

"Aku juga ingin mencobanya." 

"Senang mendengarnya, tapi sayang sekali aku tidak memasak sebanyak itu hari ini. 
Bagaimana kalau datang ke rumahku lain kali? Lain kali, aku akan mentraktirmu makan, 
lalu kita akan pergi bersama, oke? 

"Aku pasti akan pergi!" 

Saya tidak pernah berpikir akan ada seseorang yang akan merayu gadis secara alami 
seperti yang dibutuhkan untuk bernafas. Aku berniat meletakkan mangkuk itu diam-diam 
di atas meja, hanya untuk melihat Ayaka dan anggota panitia festival budaya mendekati 
Min-san dengan canggung. 

"Min-san, ada sesuatu, kami memiliki beberapa kekhawatiran tentang ..." Ayaka gelisah 
sambil menggosok tangannya. 

"Ada apa lagi?" 

"OSIS sepertinya sudah diberitahu oleh departemen kesehatan, bahwa tidak ada makanan 
selain makanan panas instan yang bisa dijual." Kata anggota festival budaya. 

"Hm?" 

"Erm, jadi untuk makanan mentah, kita butuh seseorang dengan lisensi makanan yang bisa 
menjualnya." 

"Ah, seseorang yang bertanggung jawab atas kebersihan makanan?" 

Min-san menggaruk kepalanya. 

"Banyak bahan mentah di es krimku, ya?" 

Saya secara tidak sengaja membungkuk ke konter, mendengarkan dengan penuh perhatian. 
Apakah itu berarti aktivitas kelas kita tidak akan disetujui? Mengapa mereka tidak 
mengatakannya?" 

"Kami bermasalah untuk diberi tahu sekarang!" "Anggota OSIS mengatakan bahwa mereka 
ceroboh dalam memeriksanya." Teman sekelas saya menambahkan. 
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"Nah, apa yang akan kamu lakukan? Berhenti menjual?" 

"Eh, tentang itu." 

Ayaka mengangkat matanya. 

"Min-san, kamu punya izin koki, kan?" 

"...Jadi aku harus melakukannya?" 

"Tolong lakukan itu!" 

Ayaka, gadis anggota komite dan beberapa gadis yang mungkin atau mungkin tidak tahu 
apa yang terjadi, selusin dari mereka segera bertepuk tangan dan membungkuk. 

Koki bisa bertugas menyiapkan bahan-bahan, dan pada saat yang sama, tidak harus 
menghadiri kuliah yang relevan. Dengan kata lain, yang bisa kami lakukan adalah dengan 
berani meminta Min-san dan berharap dia akan datang ke SMA M dan membantu penjaga 
toko es krim pada hari festival sekolah. 

"Tapi itu kan kegiatan sekolahmu. Akan ada masalah jika orang luar sepertiku yang 
bertanggung jawab, kan?" 

"Kami benar-benar melakukan yang terbaik untuk melawan yang satu ini dari OSIS. 
Semuanya berawal dari pengabaian mereka, jadi sepertinya mereka secara khusus 
mengakomodasi ini untuk kita." 

Metode Ayaka luar biasa seperti biasanya, tapi apakah permintaan ini benar-benar baik-
baik saja?" 

Bagaimanapun, Min-san melipat tangannya, dan menatap noda minyak di langit-langit, 
menghela nafas. Setelah itu, dia berkata kepada Ayaka, 

"...November, 3 dan 4, kurasa?" 

Wajah Ayaka langsung menyilaukan seperti stroberi. 

"Terima kasih banyak, Min-san." 

 

Insiden itu terjadi beberapa menit kemudian. Mungkin itu bukan sesuatu yang bisa 
dianggap sebagai insiden, tapi itu adalah masalah sepele yang tidak pernah terpikirkan 
oleh siapa pun untuk dikonfirmasi. 

Namun, insiden besar yang terjadi di bulan terakhir tahun ke-16 saya memang dimulai 
pada hari ini juga. 
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Sebelum pelajaran cara membuat es krim dimulai, panitia festival budaya memberitahu 
Min-san, 

"Kita akan membutuhkan OSIS dan para guru untuk mengawasi. Min-san, bisakah kamu 
meminjamkan lisensi kokimu untuk difotokopi?" 

"Oke. Narumi, salin ini." 

Tentu saja, dia menelepon saya. Saya tampaknya menjadi orang yang paling sedikit 
melakukan, dan saya sudah terbiasa menjadi pelari. Jadi, saya memiliki kesempatan untuk 
pertama kali menyaksikan fakta itu. 

 

Izin Koki. 

Kediaman Utama, Tokyo. 

黄 明麗 

 

Aku melebarkan mataku, dan mulai pada 3 kata di samping kediaman. Awalnya, saya tidak 
mengerti arti dari baris kata itu. 

"Apa itu? Percepat!" 

"Eh, baiklah..." 

Aku tergagap saat aku menunjuk ke bagian izin itu, dan Min-san mengerutkan kening 
sesaat, sebelum dia tampak mengerti. 

"Ngomong-ngomong... kalian tidak pernah tahu nama asliku, ya?" 

"...Nama asli..." 

Begitu ya, jadi ini nama aslinya... yah, kurasa. Apa pun yang dicetak pada lisensi harus 
merupakan nama asli. Ayaka dan Hiro membungkuk, tampak bingung saat mereka 
mengintip dokumen di tanganku. 

"Ibuku dari Tiongkok! Nama ini benar-benar merepotkan, jadi saya selalu memberi tahu 
orang lain nama keluarga ayah saya, Hanada." 

Aku mengintip Hiro, dan bahkan dia melebarkan matanya. Sepertinya bahkan mereka yang 
sudah lama mengenalnya tidak tahu. Min-san juga terlihat canggung, mungkin karena aku 
dan Ayaka terlihat tidak wajar, dan Min-san hanya bisa memalingkan wajahnya. 
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"Aku tidak sengaja mencoba menyembunyikannya! Sulit untuk dijelaskan, dan saya tidak 
benar-benar harus melakukannya, jadi saya tidak melakukannya!" 

"...Hm, ya, kurasa..." gumamku pada diriku sendiri. Memang benar bahwa tidak ada 
kesempatan bagi Min-san untuk benar-benar menyebutkannya, dan bahkan jika kita sudah 
mengetahuinya, itu tidak akan jauh berbeda dari sekarang." 

"Bagaimana kami membaca namamu, Min-san?" 

Ayaka langsung ke intinya dan bertanya. 

"Huang Mingli." 

"Jadi itu sebabnya semua orang memanggilmu Min-san..." kata Hiro sambil menghela nafas, 

"Ah --- serius, mengapa ini terjadi? Apakah benar-benar ada sesuatu untuk disoraki? 
Pernahkah Anda mendengar orang Jepang dengan nama 'Ming'? 

Dia benar, sekarang dia menyebutkannya. Saya mengenalnya selama setahun, tetapi saya 
tidak pernah memperhatikan ini. 

"Baik! Fotokopi ini sekarang!" 

Min-san jelas tidak senang, dan memiringkan kepalanya saat dia menyusuri koridor tempat 
para pendengarnya menunggu, menghilang. Saya kira dia frustrasi tentang ini karena dia 
menghadapi situasi ini berkali-kali dalam studinya? Aku nyaris tidak bisa tersenyum 
masam pada Hiro dan Ayaka, dan meninggalkan 'Hanamaru' menuju toko swalayan. Saya 
merasa bahwa saya melakukan sesuatu yang salah di sini. Tidak peduli apakah Min-san 
adalah orang Mars atau Bumi, tidak masalah bagi masa lalu atau masa depan kita. 
Setidaknya, itulah yang saya asumsikan saat itu. 

Saat itu, kami tidak mengetahui sesuatu. Kami tidak tahu arti penting dari nama keluarga 
'Huang' Min-san. 

Baru pada hari berikutnya kami benar-benar menyadarinya. Pria itu datang ke agen 
detektif NEET kami. 

 

Saat itu jam 4 sore ketika orang-orang itu tiba-tiba memasuki 'Hanamaru', dan saat itu, 
hanya aku dan Hiro yang ada di toko. Hiro sedang menyiapkan babi panggang, dan saya 
berada di koridor yang menghubungkan dapur ke rumah, mengambil foto menu yang akan 
digunakan untuk festival budaya. 

Daun jendela terdengar meluncur ke samping, diikuti oleh suara Hiro. 

"Selamat datang! Maaf, tapi kami belum membuka toko--" 
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Suara itu dikalahkan oleh suara mangkuk pecah di lantai. 

Terkejut, saya menjulurkan kepala ke dapur, dan melihat tiga pria di luar konter. Ada dua 
pria berpakaian hitam, bakhil dengan wajah berotot, dan pria muda yang memimpin 
mereka berdiri di tengah, mengulurkan tangannya, meraih kerah baju Hiro. 

"Hai! Dimana Ming Li? Kamu siapa? Prianya?" 

"Tidak, tidak, sayangnya tidak. Min-san bukan orang seperti itu! Oh, dan siapakah Anda?" 

Hiro menjawab dengan nada acuh tak acuh. Aku benar-benar tidak punya nyali yang 
sembrono, dan kurasa kakiku mungkin bergetar, dan aku tidak akan bisa berkata apa-apa. 

Siapakah orang-orang ini---Yakuza? Mereka memang menyebutkan nama asli Min-san, dan 
meskipun bahasa Jepang mereka fasih, tapi nama 'Ming Li' jelas pengucapan bahasa Cina. 
Bahkan saya, yang tidak tahu bahasa Cina, bisa mendengar. Apakah mereka dari Cina? 

"Apa lagi? Maksud kamu apa? Hei, apakah kamu berencana untuk mendekatinya?" 

Pria muda itu menggeram. Dia memiliki rambut yang licin, dan mata setajam raptor. Dia 
mengenakan setelan bermerek, tapi jelas, dia orang yang teduh. 

"Tuan Muda, ini bukan waktunya untuk mengatakan hal seperti itu sekarang, kan?" Pria 
berjas hitam di belakang pemuda itu sama-sama menimpali nasihat. 

Pada saat itu, saya mendengar suara dari ujung sana. 

"Hai! Apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia!" 

Pria bersetelan itu melepaskan Hiro, dan berbalik. Min-san sedang berdiri di pintu, 
memegang tas belanjaan, matanya membelalak saat melihat wajahnya. 

"...Hong Lei? Mengapa kamu di sini?" 

"Mingli!" 

Pria dengan rambut apik itu terdengar gembira, dan dengan sengaja menjentikkan 
rambutnya ke belakang. 

"Apakah kamu baru saja kembali? Sudah lama. Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Anda 
seharusnya mengunjungi kami dari waktu ke waktu. Kepala Naga, kakek, dan semua orang 
mengkhawatirkanmu." 

"Mengapa saya harus muncul di Huangs? Saya tidak punya apa-apa dengan mereka. 
Ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di sini? 
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Min-san mendorong ketiganya ke samping, dan memasuki toko, melewati konter, dan ke 
dapur. Pria dengan rambut licin mengangkat bahu. 

"Jangan katakan itu sekarang. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali Anda kembali? Oh ya, 
aku akan berada di Jepang untuk sementara waktu baru-baru ini..." 

"Tuan Muda, kami di sini bukan untuk mencari Nona Ming Li." 

"Tolong jangan lupa alasan mengapa kita ada di sini? Kami mencari Masaru." 

"Diam! Saya mengerti." 

Pria itu membalas dengan tidak senang, dan menendang paha bawahannya. 

"Masaru? ... Bagaimana dengan ayahku?" 

Mendengar itu, Min-san mau tidak mau bertanya. Ayah Min-san menghilang, ya, aku ingat 
namanya disebut Masaru. 

"Masaru belum pernah ke sini?" 

Pria berambut apik itu bertanya, matanya menyipit. Aku takut. Untuk sesaat, saya melihat 
atmosfer di sekitar pria ini turun di bawah titik beku. 

"Dia datang sekali di bulan April, dan menghilang tanpa berkata apa-apa." 

"Aku tidak berbicara tentang itu selama itu. Saya mengacu pada kemarin atau hari ini. 

"Tidak. Apa yang terjadi pada ayahku." 

"Ming Li, kurasa kamu mungkin tidak mengetahuinya, tapi Masaru disewa oleh Kepala 
Naga, bertindak sebagai pengawal keluarga utama di Hong Kong." 

Kepala Naga? Hongkong? Pengawal? Apa yang sedang terjadi? Siapakah orang-orang ini? 
Dari keluarga Min-san? Orang ini mungkin sudah lama mengenal Min-san, jadi kurasa 
mereka saudara? Hiro dan aku bertukar pandang, dan kami hanya bisa menelan ludah saat 
melihat wajah miring Min-san. 

"Saya tidak tahu tentang ini ... kapan itu dimulai?" 

Suara Min-san terdengar pahit. 

"5 tahun lalu. Pendirian kami di Hong Kong tidak terlalu stabil, dan Kepala Naga sering 
menjadi sasaran..." 

5 tahun yang lalu. Saat itulah ayah Min-san meninggalkan toko ramen dan menghilang. 
Benar, saya ingat. Hanada Masaru pernah menyelinap kembali pada bulan April, dan 
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bahkan muncul di toko. Menurut Alice, dia menjalani operasi untuk mengubah 
penampilannya sepenuhnya, dan 'menjalani pelatihan intensif dan unik'. 

Dengan kata lain, dia salah satu dari masyarakat kriminal? 

"Bagaimana dengan bajingan itu? Apakah dia menyelinap kembali untuk terlibat dengan 
mereka lagi? Min-san mengaduk sup di dalam panci dengan tidak sabar. "Mengapa dia 
menghilang begitu saja tanpa mengatakan apa-apa? Tidak bisakah dia memikirkan berapa 
banyak masalah yang harus saya tanggung?" 

"Masaru punya kesepakatan dengan Kepala Naga." 

Pria berambut apik itu berkata, dan Min-san mengerutkan kening. 

"Kesepakatan? Apa maksudmu?" 

Kepala Naga sangat mengagumi kemampuan Masaru, dan merasa sia-sia baginya menjadi 
bos toko ramen..." 

"Jadi saya bertanya, kesepakatan apa itu?" 

"Itu untuk tidak mengganggumu, dan pada saat yang sama, Masaru akan menjadi pengawal 
pribadi untuk Huangs." 

Ekor kuda hitam Min-san berkibar di udara, lalu bersandar pada rak peralatan makan 
dengan lemah. 

"... Siapa yang meminta bajingan itu melakukan hal seperti itu!?" 

"Masaru tidak ingin kamu terlibat dengan mereka, kan?" 

"Cukup dengan omong kosong itu! Dalam hal ini, saya tidak memiliki hubungan apa pun 
dengan Anda, dan Anda mungkin lebih mengenalnya sekarang, bukan? Mengapa Anda 
mencari saya sekarang? 

"Karena Masaru itu menghilang lagi." 

"Hilang?" 

Kali ini, pria itu menatap tajam ke arah Hiro dan aku, dan terbatuk, 

"Saya mengungkapkan terlalu banyak. Ini bukan untuk diketahui oleh orang luar. Kami 
akan bicara." 

Min-san terdiam sesaat, dan akhirnya mengangguk, melepas celemeknya sebelum 
menyerahkannya pada Hiro. 

"Jaga toko untukku." 
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Aku merasakan hawa dingin dari dasar perutku. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? 
Apa tidak apa-apa membiarkan dia pergi sendirian? Orang-orang itu tidak terlihat sopan, 
dan bahkan jika mereka adalah kenalan Min-san-- 

"Jangan khawatir. Dia sepupuku." 

Min-san mengarahkan dagunya ke pria itu. Dia mungkin membaca emosiku karena 
wajahku yang berkaca-kaca, kurasa? 

"Dipahami. Hati-hati." 

Hiro menjawab sambil tersenyum. 

"Aku akan menyiapkan bahan pangsit untukmu juga." 

 

Sekitar satu jam kemudian, Min-san kembali. Saat ini, Ayaka dan gadis-gadis lain dari kelas 
kami datang ke toko. 

"Kau kembali, Min-san!" 

"Kamu mau pergi kemana?" 

"Oh ya, Hiro mencoba membuat es krim. Cobalah, Min-san." 

Min-san hanya menjawabnya dengan sembarangan, Ahh, ya dan hal-hal seperti itu. Segera 
setelah itu, saya mendengar dia bertindak seolah-olah tidak ada yang salah, Maaf karena 
terlambat. Kami membuat Parfait hari ini. 

Setelah itu, Min-san berjalan keluar dari pintu belakang dapur dengan membawa kotak bir, 
dan mata kami bertemu saat aku berjongkok di tangga darurat. 

"... Apakah sesuatu terjadi?" 

tanyaku hati-hati, tapi Min-san hanya mengangkat bahu. 

"Tidak terjadi apa-apa. Jangan khawatir!" 

Jika tidak ada yang terjadi, mengapa kamu menunjukkan wajah lelah seperti itu? Aku 
benar-benar ingin bertanya padanya, tapi aku tidak bisa. Saya tidak mencoba menguliahi 
dia, dan jika saya melakukannya, dia pasti tidak akan menjawab saya. 

Lalu, apa yang harus saya katakan? 

Saya tidak tahu. 

Baru ketika Hiro menyajikan ramen yang kupesan, aku berbisik pelan padanya, 
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"Min-san sepertinya sedang dalam masalah besar, bukan? Sepupunya itu juga tidak terlihat 
seperti orang biasa..." 

"Siapa tahu? aku tidak bertanya..." 

Yang bisa dilakukan Hiro hanyalah menggelengkan kepalanya. 

"Karena dia bilang tidak apa-apa, kita tidak seharusnya mengolok-olok dan bertanya 
padanya! Itu memang terlihat seperti sesuatu di antara mereka. 

Desahanku bercampur dengan uap yang keluar dari ramen babi panggang. 

Para NEET yang berkumpul di toko ini benar-benar menghormati privasi satu sama lain, 
hingga tingkat yang luar biasa. Ini adalah kasus bahkan untuk Hiro dan Alice, dan dengan 
demikian, tidak ada yang tahu nama asli dan latar belakang keluarga Min-san. Mereka 
peduli tentang jarak satu sama lain dengan es krim yang dingin dan manis; ini adalah 
bagian kecil dari kebijaksanaan bertahan hidup di kota ini. Kadang-kadang, saya iri tentang 
ini, dan di lain waktu, saya akan marah. 

 

Namun, hari itu tidak berakhir seperti itu. Pada pukul 23.30, saat toko tutup, tamu langka 
lainnya datang mengunjungi 'Hanamaru'. Kali ini, Ayaka dan teman-teman sekelasnya 
sudah berangkat ke rumah, dan Hiro sedang menyiapkan bahan-bahan untuk esok hari, 
sementara aku di koridor, membereskan barang-barang yang digunakan untuk pelajaran 
membuat es krim. 

"Maaf mengganggu. Apakah Ming Li ada?" 

Suara pintu yang digeser terdengar, diikuti oleh suara seorang nona muda. Hiro, sedang 
memotong kubis di baskom, dan aku berjalan ke dapur karena mendengar nama 'Ming Li'. 

Berdiri di depan pintu adalah seorang wanita yang mengenakan setelan coklat muda, 
mungkin seumuran dengan Hiro. Dia memiliki rambut hitam pendek dengan pinggiran rapi 
di dahinya. Wajah dengan tatapan menakutkan sepertinya tidak asing bagiku. 

"...Dia tidak ada? Bolehkah saya tahu siapa Anda? Seorang pegawai? Itu aneh. Saya 
mendengar bahwa yang bekerja di sini adalah siswa sekolah menengah? 

Wanita itu melihat ke sekeliling toko yang remang-remang karena terkejut, dan menanyai 
Hiro tanpa sopan santun. Karena dia memanggil Min-san sebagai 'Ming Li', saya kira dia 
ada hubungannya dengan laki-laki seperti yakuza pada hari itu? Ada beberapa kecemasan 
dalam kata-katanya, dan aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan melihat 
wajahnya. 

"Ah, aku baru saja dipekerjakan baru-baru ini." Hiro menjawab. "Min-san pergi ke toko bir 
sekarang. Eh ... apakah kamu kerabatnya? 
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Hiro juga sepertinya menyadarinya. Pria yang datang pagi ini juga sama; sepertinya ada 
kesamaan mereka dengan Min-san. Ini seperti pahlawan wanita dalam film kung-fu yang 
memiliki keberanian luar biasa bagi mereka. 
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"Apakah kamu benar-benar hanya seorang karyawan?" Wanita itu mengabaikan 
pertanyaan Hiro, dan balik bertanya. 

"Apakah kamu benar-benar memiliki hubungan seperti ini dengan Ming Li? Apa kau 
pacarnya atau semacamnya?" 

Pria yang datang pada hari itu juga mengkhawatirkan hal itu, dan mengapa demikian? "Yah, 
Min-san adalah musuh kuat yang masih belum bisa kutangkap", Hiro menjawab, dan 
wanita itu mengangkat alisnya begitu mendengar itu. Saya tidak punya pilihan selain 
masuk dapur, dan menyela, 

"Erm, siapa kamu lagi?" 

"A-apakah kamu siswa sekolah menengah yang bekerja paruh waktu?" 

"Eh, tidak, saya dulu bekerja di sini, tapi saya hanya pelanggan biasa. Itu tidak penting, jadi 
tolong..." 

"Kenapa masih ada pelanggan biasa di sini selarut ini? Bukankah ini seharusnya rumah 
Ming Li?" 

Eh, itu masalahnya, tapi kenapa kamu sangat marah? 

Pada saat ini, sebuah suara dari belakang berbunyi, "Apa yang kamu lakukan? Kamu akan 
mengganggu tetangga!" Juruselamat kita telah tiba. Min-san masuk, mengangkat tirai[4] , 
hanya untuk bertemu dengan mata wanita yang berbalik. 

"...Xiao Ling? Mengapa kamu di sini?" 

"Mingli! Apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda meninggalkan pria asing ini di rumah 
Anda sebelum pergi? Dan ada apa dengan pakaianmu? Payudaramu terbuka!" 

"Bagaimana mereka terpapar? Saya menyembunyikannya. Kamu mengomel pada hal-hal 
kecil seperti biasa." 

Min-san mencatat dengan takjub saat dia mendorong wanita itu ke dalam toko. 

"Kamu selalu seperti itu, serius." 

"Hong Lei datang pada siang hari. Topik yang sama, kurasa?" 

Kata Min-san, dan wanita itu menutup mulutnya karena terkejut. Dia melirik Hiro dan aku, 
sebelum berbalik untuk melihat Min-san ke samping. 

"... B-benar. Maaf. Saya seharusnya tidak mengomel pada detail ini sekarang. " 
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Huang Xiao Ling, itulah nama wanita itu, sepupu Min-san. 

"Saya tidak tahu apa-apa, dan saya mengatakan itu pada Hong Lei. Dia tidak 
memberitahumu itu?" 

Min-san berkata sambil meletakkan botol bir ke jembatan. Pria bersetelan, Huang Hong Lei 
tampaknya adalah kakak dari Xiao Ling-san. 

Aku duduk di kursi dekat pintu belakang, mengintip sambil bersandar, dan melihat Xiao 
Ling-san dengan tangan terlipat. Melihat nada percakapan, sepertinya mereka sudah lama 
tidak bertemu. Min-san sepertinya jauh dari keluarga lamanya. 

"... Apa yang Hong Lei rencanakan dengan Masaru?" 

Xiao Ling-san bertanya, dan bahu Min-san sedikit gemetar, gerakan tangannya juga 
berhenti. 

"Siapa tahu? Aku tidak pernah bertanya padanya. Mereka mungkin akan menangkapnya, 
menginterogasinya, dan membunuhnya, kurasa?" 

Tiba-tiba mendengar kata-kata ini dari mulut Min-san membuatku menggigil. Mereka akan 
menangkapnya dan menginterogasinya? 

"Kenapa kamu bisa begitu acuh tak acuh tentang ini? Dia ayahmu!" 

"Apa lagi yang kamu harapkan dariku? Ayahku pantas mendapatkannya, bukan? 
Dipekerjakan oleh mafia, dan mengkhianati mereka. Dia tahu persis apa yang akan terjadi 
padanya, kan?" 

Mafia... 

Jadi keluarga ibu Min-san... adalah anggota mafia Cina? 

Hiro dan aku hanya bisa menguping pembicaraan kedua wanita itu secara diam-diam, dan 
kami tidak berpikir untuk meninggalkan tempat duduk kami dengan sopan. 

Dia adalah pengawal mafia Tiongkok, dan mengkhianati majikannya. Kalau begitu, pria 
bernama Hong Lei datang pada hari itu karena alasan khusus ini? Yang bisa kurasakan 
hanyalah hawa dingin yang merambati tulang punggungku. Apa yang sebenarnya 
dilakukan Hanada Masaru? 

"Saya tidak lagi terlibat dengan Huangs. Saat ini, kenapa kamu masih mencariku, Ming Li--" 

"Masaru-san, menghubungiku kemarin." 

Min-san melebarkan matanya. Tampaknya dia membanting pintu lemari es dengan keras, 
dan berbalik, menopang dirinya di meja saat dia mencondongkan tubuh ke depan. 
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"Kenapa dia menghubungimu sendirian?" 

"Jika dia menghubungimu secara langsung, orang-orang itu akan melibatkanmu saat 
mereka datang mencari! Jadi," 

"Dia sudah melakukannya!" 

Min-san tidak bisa lagi menahan suaranya. 

"Jika dia tidak ingin membuat saya kesulitan, dia bisa saja menyerahkan dirinya ke polisi! 
Dia hanya menyelinap, bersembunyi di suatu tempat, kan?" 

"Jadi dengarkan aku! Masaru-san memintaku karena kamu!" 

Min-san menelan ludah dengan kaku. Hiro dan saya mungkin memiliki reaksi yang sama. 

"...Memintamu?" 

"Ya, itulah yang dikatakan Masaru-san. Seharusnya ada detektif swasta yang luar biasa di 
gedung ini, kan?" 

Kami terdiam. 

 

Min-san meninggalkan toko ramen ke Hiro, dan membawa Ming Li-san ke tangga darurat di 
belakang toko. Tentu saja, saya bermaksud untuk mengikuti. 

"Kenapa kamu ikut?" 

Dan saya ditangkap oleh Ming Li-san. 

"Sebenarnya, aku adalah asisten agen detektif itu." 

"Bukankah kamu masih seorang siswa sekolah menengah? Berhenti menyemburkan 
omong kosong. Ini sudah malam, dan kau tidak pulang? Apa yang kamu pikirkan?" 

Nah, apa yang bisa saya katakan? Saya kira itu tidak nyata karena tidak ada yang benar-
benar memandang rendah saya dari atas dan secara formal menceramahi saya tentang 
gaya hidup saya. Meski begitu, aku tidak bisa hanya berbalik dan pergi. 

"Narumi, jangan ikut campur." 

Bahkan Min-san berkata begitu. 

"Tidak apa-apa jika hanya Alice yang tahu, karena dia hanya akan tinggal di rumah, 
memeriksa barang di internet, dan tidak akan muncul. Anda akan menerobos masuk ke 
tempat kejadian seperti yang Anda inginkan, bukan? 
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"Kamu tidak berhak mengatakan itu tentangku, Min-san." 

Saya berdebat kembali. 

"Bagaimanapun juga, itu permintaan Xiao Ling-san, bukan?" 

"Kamu hebat dalam comeback yang tidak berguna, ya?" 

Min-san meludahkan kata-kata itu dengan tidak sabar. Leherku menyusut ke belakang saat 
aku merunduk di bawahnya, dan aku menaiki tangga. Tidak seperti kecenderungan 
langsung Hiro, saya hanya akan berpegang teguh pada fakta tipis bahwa 'seorang detektif 
menerima permintaan, dan saya adalah asistennya'. Pada akhirnya, saya masih ingin tahu 
apa yang terjadi. 

"Ini bukan sesuatu yang bisa kita biarkan anak SMA ikut serta begitu saja. Kamu tidak 
mengerti situasi keluarga kita, kan?" 

Kata Xiao Ling-san saat dia menginjak tangga untuk mengejar, mengeluarkan suara keras. 

Dan meskipun menjadi orang yang berhati-hati, saat Xiao Ling-san melangkah ke agen 
detektif NEET dan melihat Alice di tempat tidur, dia tercengang sejenak. Yah, memang 
sudah bisa diduga, karena Alice benar-benar terlihat seperti anak sekolah dasar. 

"Jarang sekali Guru datang secara pribadi, dan jarang ada tamu yang datang." 

Alice-san menatap wajah Min-san dan Xiao Ling-san saat dia mengatakan ini. Yang terakhir 
mengatakan kepada Alice apa yang belum pernah dikatakan orang lain. 

"K-kau berpakaian seperti itu!? Itu bukan pakaian untuk diperlihatkan kepada orang lain, 
bukan? Ada juga anak laki-laki di sini. Tidakkah menurutmu itu memalukan?" 

Kata-kata seperti itu mengejutkan Alice. 

"A-apa maksudmu? Apa yang memalukan?" 

"Itu untuk dipakai saat tidur, kan? Pahamu terbuka!" 

Xiao Ling-san mengitari tempat tidur, dan menyelimuti tubuh Alice, membungkusnya. 

"Wah! A-apa yang kau lakukan!? Ini pertama kalinya aku melihat seorang pengunjung 
mengatakan hal seperti itu!" 

"Kamu tidak bisa menunjukkan piyamamu secara acak kepada orang lain, selain pacar atau 
suamimu!" 
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Wajah Alice langsung memerah seperti Arashiyama di penghujung musim gugur. Apa yang 
wanita ini katakan? Saya merasakan bahaya, dan buru-buru pergi ke dapur untuk 
bersembunyi. 

"Uuu, aku belum pernah mendengar yang itu sebelumnya!" 

"Bahkan jika kamu memiliki hubungan dengan bocah itu." Xiao Ling-san menunjuk ke 
arahku. "Kamu seharusnya hanya mengenakan ini saat kalian berdua sendirian!" 

"A-a-a-a-apa yang kau katakan!? Narumi dan aku tidak memiliki hubungan seperti itu! 
Kamu disini untuk apa!? Jika Anda di sini untuk sebuah permintaan, bersikaplah seperti 
Anda memilikinya!" 

Saat itu, situasinya mengerikan. Jika saya berada di samping tempat tidur pada saat yang 
tidak tepat itu, akan ada sekaleng kosong Dr. Pepper yang dilemparkan ke arah saya. Tidak 
dapat menonton lagi, Min-san akhirnya menampar keras kepala Xiao Ling-san. 

"Apakah ini waktunya untuk mengganggu orang lain? Seseorang sudah mati, apa yang 
kamu pikirkan? 

Terkejut, aku menoleh untuk melihat Min-san. Seseorang meninggal? 

"Ah, i-itu benar, tapi anak ini benar-benar," 

"Bocah berpiyama itu adalah detektif yang kamu cari! Langsung ke intinya!" 

Xiao Ling-san menunjuk Alice saat dia berbalik untuk melihat Min-san. Mulutnya setengah 
terbuka, dan dia kehilangan kata-kata. 

"...I-anak ini? Bukankah dia di sekolah dasar? Anak kecil seperti itu sebenarnya seorang 
detektif?" 

"Aku bukan detektif biasa." Alice, meringkuk di dalam selimut, cemberut dengan sedih, 

"Saya seorang detektif NEET, seorang pengamat yang serba tahu dan tanpa kekuatan. 
Huang Xiao Ling, aku tahu banyak tentangmu. Saya tahu 6 kelemahan melumpuhkan dari 
program komunikasi aman yang dikembangkan perusahaan Anda, masalah tidak 
berfungsinya sistem identifikasi bahasa Anda, lebih dari pengembang yang Anda 
pekerjakan." 

Xiao Ling-san benar-benar terpana. 

Setelah beberapa saat, dia menoleh ke Min-san dengan tatapan yang sedikit gelisah. 

"Ming Li...apa kamu mengatakan itu padanya? Tidak...tidak mungkin bagimu untuk 
mengetahuinya dengan baik..." 
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Min-san mengangkat bahu. 

"Dia berspesialisasi dalam hal-hal seperti itu! Dia bukan hanya bocah pucat." 

Alice kemudian menindaklanjuti apa yang dikatakan Min-san, 

"Monitor di sana menunjukkan visual dari kamera pengintai yang dipasang di gedung ini. 
Saat Huang Hong Lei dan kamu datang ke 'Hanamaru', aku melihat wajahmu. Saya 
memeriksa Anda melalui internet, dan mengetahui bahwa Anda adalah keponakan dari 
pemimpin mafia Hong Kong yang disebut Koalisi Huang, Kepala Naga. Tuan tidak pernah 
memberi tahu saya apa pun, dan dia mungkin tidak berniat melakukannya. 

Aku tidak bisa melihat ekspresi Xiao Ling-san saat dia memperhatikan Alice. Apakah dia 
menunjukkan rasa takut, atau goyah karena dia tidak tahu harus berbuat apa? Tidak peduli 
reaksinya, aku hanya bisa tetap tergeletak di lantai es di depan lemari es, tidak bisa berkata 
apa-apa. 

"Jadi, Huang Xiao Ling, tolong ungkapkan semua detailnya. Jangan khawatir, karena saya 
hanyalah sepasang mata yang hanyut di lautan informasi, dan saya tidak akan mengganggu 
apapun. Anak laki-laki sekolah menengah yang tampak bodoh itu mungkin tidak berguna 
bagi siapa pun, tetapi dia telah menghabiskan lebih dari 10 tahun dengan kesepian sebagai 
satu-satunya teman, dan dia memahami pentingnya kesunyian lebih dari orang lain." 

Aku merasa bahwa Alice benar-benar menjelek-jelekkanku. Berkat dia, saya hampir tidak 
bisa meraih lemari es dan berdiri. 

Xiao Ling-san berlutut di samping tempat tidur dengan lemah, dan dari punggungnya, aku 
bisa melihat Alice memberikan ekspresi lembut yang luar biasa, berkata, 

"Saya dapat memastikan bahwa saya tidak akan mengatakan apa-apa tentang ini." 

 

Kepala Naga sepertinya merujuk pada pemimpin mafia Cina, atau itulah arti yang bisa saya 
peroleh dari kata-kata Xiao Ling-san. Min-san adalah cucu dari Kepala Naga itu. 

"Ming Li tidak pernah memberitahumu apapun tentang Huangs?" Xiao Ling-san kembali 
melihat ke depan dan ke belakang antara wajah Min-san dan Alice. 

"Karena tidak perlu menyebutkan tentang ini sebelum sekarang!" 

Min-san melipat tangannya di depan dadanya saat dia bersandar di pintu kamar, dan hanya 
bisa menoleh ke Alice tanpa kata. 

"Ngomong-ngomong, Masaru-san dulunya adalah tentara bayaran yang berperang di 
Amerika Tengah dan Selatan, dan Timur Tengah. Dia bertemu Wen Li-san di Jepang, dan 
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mereka menikah, jadi dia memutuskan untuk menetap di sini...itu sudah lebih dari 30 
tahun yang lalu." 

Huang Wen Li, putri bungsu dari 'Koalisi Huang' Mafia Cina yang berbasis di Hong Kong. 

Dan Hanada Masaru adalah seorang tentara bayaran pengembara. 

Dan di antara mereka, lahirlah-- 

"Heh, sepertinya kamu lebih mengerti ayahku daripada aku, ya? Mata duitan? Bajingan 
beruang itu memberitahuku bahwa dia adalah seorang ninja! Dia memperlakukanku 
seperti orang idiot." 

Min-san mengacungkan jarinya untuk menggulung sekaleng Dr. Pepper yang kosong, tapi 
dari nadanya, tidak diketahui apakah dia sedang menyindir atau marah. 

"Ya...Masaru-san sering datang bermain denganku saat aku masih kecil, dan dia bilang dia 
ninja juga. Saya sangat mempercayainya." 

"Dia selalu seperti ini. Selalu menghilangkan bagian yang penting, membuat kita semua 
bingung. Ayah bodohku itu tidak pernah mempertimbangkan perasaan orang lain." 

Masaru-san! 

Xiao Ling-san secara tidak sengaja meninggikan suaranya. 

"Masaru-san bukan orang seperti itu." 

Tidak disangka Xiao Ling-san akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Apakah dia begitu 
dekat dengan Hanada Masaru? 

"Apa maksudmu? Kamu tidak tahu apa-apa, kan?" 

Min-san mengerutkan kening. 

"Tapi aku mengenal Masaru-san lebih lama darimu, Ming Li." 

Suara Xiao Ling-san menjadi lebih lembut. 

"Ketika saya masih kecil, kami praktis tinggal bersama. Nanti, saat dia dipekerjakan oleh 
keluarga utama, kami biasanya bertemu..." 

Min-san sepertinya tidak terkejut saat dia melihat ke samping. 

Dan suara monoton Alice memecah kesunyian yang canggung ini. 

"Jadi Tuan pernah tinggal di keluarga Huang?" 
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"Hanya di Shinjuku. Saya belum pernah ke Hong Kong." 

Min-san menjawab dengan nada samar. 

Dikatakan bahwa Huang dibagi menjadi keluarga utama di Hong Kong, dan keluarga 
cabang di Jepang. Kepala keluarga utama di Hong Kong adalah kakek dari pihak ibu Min-
san, Kepala Naga. Kepala keluarga cabang di Jepang adalah adik laki-lakinya, kakek Xiao 
Ling-san dan Hong Lei. Dikatakan bahwa kedua keluarga sering menikah, jadi tidak hanya 
sepupu Min-san dan Xiao Ling-san, generasi sebelumnya adalah sepupu. Hubungan 
keluarga ini mungkin serumit spagetti yang digabung menjadi satu, saya kira? 

Ibu Min-san lahir dari keluarga utama di Hong Kong, tapi saat itu, dunia bawah tanah di 
Hong Kong penuh dengan pertumpahan darah, jadi dia tetap tinggal di keluarga cabang di 
Jepang. Min-san kemudian tinggal di Jepang, dan tumbuh bersama Hong Lei dan Xiao Ling-
san. 

"Di sana, kami memiliki anak nakal seusiaku seperti Xiao Ling dan Hong Lei, dan ayahku 
sering keluar, sementara ibuku sedang tidak enak badan, jadi ketika aku masih muda, aku 
tinggal di Huangs sepanjang waktu. Aku masih bocah, tapi paling tidak, aku tahu itu adalah 
keluarga yakuza. Setiap kali sesuatu terjadi di sana, akan ada banyak orang yang tampak 
buas berkumpul." 

"Tepatnya, Koalisi Huang tidak bisa dianggap sebagai Mafia China saat ini, kurasa? Mereka 
diusir dari Hong Kong, dan Kepala Naga beserta bawahannya telah pindah ke Shinjuku 
selama beberapa tahun terakhir." 

Alice melanjutkan dengan nada monoton, 

"Koalisi Huang dikeluarkan dari Triad untuk waktu yang lama, dan sebagian besar 
pendapatan mereka berasal dari manajemen keuangan dan layanan komunikasi. Anda 
seharusnya sudah mendengar tentang Grup Zodiak? Ahh, saya kira Guru tidak akan tahu. 
Bagaimana denganmu, Narumi?" 

Aku mengangguk. Zodiac adalah perusahaan yang berkembang pesat baru-baru ini, dan 
mereka tidak hanya mengembangkan perangkat lunak identifikasi bahasa tercanggih, 
mereka membeli situs portal tertentu, dan jika saya ingat dengan benar, mereka membuka 
perusahaan keamanan. Eh? Jadi ini semua dikelola oleh mafia Cina? 

"Baru-baru ini, ada beberapa kasus anggota mafia Tiongkok bermigrasi ke sini dan 
mendirikan bisnis. Hampir tidak ada bedanya dengan pedagang biasa juga." 

"Tidak ... itu naif." 

Xiao Ling-san menggelengkan kepalanya. 

"Kami tidak memperdagangkan atau menjual narkoba, tetapi Kepala Naga dan kakek saya 
telah hidup di dunia bawah selama bertahun-tahun, dan pada akhirnya akan menggunakan 
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kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Lebih dari seratus bersenjata, mencari Masaru-
san." 

Senjata? Lalu, bahkan di siang hari? 

Di udara yang dingin ini, aku membuka telapak tanganku, dan mengepalkannya, nyaris 
tidak menyadari bahwa tubuhku mempertahankan indranya. 

Saya pernah mendengar bahwa mafia Tiongkok kejam, sampai-sampai yakuza Jepang dapat 
dianggap sebagai organisasi amal. Sudah diduga bahwa Min-san dan Xiao Ling-san 
memperingatkanku dengan tegas 'jangan ikut campur'. 

"... Jadi, apa yang dilakukan Hanada Masaru?" 

Suara desisan Alice sepertinya menembus udara dingin di ruangan itu. 

Xiao Ling-san dan aku melirik Min-san, tapi yang terakhir hanya memalingkan muka, 
memberikan pandangan yang mengatakan, katakan saja apa pun yang kamu mau. 

Xiao Ling-san menunduk, menggigit bibirnya beberapa kali, dan berkata, 

"Dia membunuh cucu Kepala Naga, dan melarikan diri." 

Suara logam yang fatal bergema. Itu adalah suara Min-san menghancurkan kaleng kosong 
di bawah kakinya. 

"Saya baik-baik saja. Saya sudah tahu tentang ini. Hong Lei memberitahuku." 

Min-san melempar kaleng pipih ke pintu, dan suara logam samar bergema di udara dingin 
kantor detektif. 

Xiao Ling-san akhirnya berbicara lagi. 

Huang HongLei. 

Kakak laki-laki Xiao Ling-san adalah pria dengan rambut licin dan mata tajam yang 
menerobos masuk ke 'Hanamaru' di siang hari. 

Dia adalah putra tertua dari keluarga cabang 'Koalisi Huang', dan meskipun dia dilahirkan 
dengan darah dari keluarga cabang, dia ditakdirkan untuk kembali ke Hong Kong dan 
meremajakannya. 

"Namun, bukankah Huang Hong Lei pendiri Zodiac? Sepertinya dia punya beberapa teknik 
brilian. Apa dia benar-benar akan kembali ke dunia bawah?" 

Kata-kata Alice mengejutkanku, dan mau tidak mau aku menoleh ke Xiao Ling-san. Pria 
berpenampilan buas itu, yang tidak berniat menyembunyikan sifat aslinya sebagai anggota 
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dunia bawah, sebenarnya adalah bos dari perusahaan rintisan TI dengan reputasi yang 
meningkat? 

"Dia mungkin akan menyerahkan Zodiac kepadaku, dan mengambil alih" Koalisi Huang 
'sendiri, kurasa?" 

Begitu, jadi dia karyawan di sana juga? Omong-omong, saya kira ada wajah predator ganas 
di bawah fasad wanita kantornya yang cerdas? Aku merasa merinding di lenganku saat aku 
menggosok kedua telapak tanganku, memikirkan hal ini. 

"Pemikiran Huangs lebih kuno daripada yang dapat Anda bayangkan, dan tidak ada 
organisasi lain di Hong Kong yang menghargai konsep garis keturunan lebih dari itu. 
Masalahnya adalah bahwa keluarga utama tidak dapat melahirkan ahli waris laki-laki yang 
dapat melanjutkan bisnis keluarga, jadi ketika Hong Lei lahir, kakek-sama sepertinya telah 
menyematkannya untuk terus memimpin 'Koalisi Huang'. 

Tiba-tiba, saya teringat seorang teman dengan keadaan serupa. Dia adalah putra seorang 
Kansai Tekiya, dan semua orang dengan setengah bercanda memanggilnya yang Keempat. 
Kesan yang saya miliki tentang dia mungkin mirip dengan Hong Lei, dan jika dia tidak lari 
dari rumah dan dilatih secara menyeluruh untuk mengambil alih, apakah dia akan menjadi 
seperti Hong Lei? 

"Karena itu, Hong Lei ditakdirkan untuk menikahi seorang gadis dari keluarga utama, cucu 
dari Kepala Naga, Xiang Yu. Mereka hanya bertemu dua kali, dan harus menikah, sungguh 
sulit dipercaya. Aku benar-benar tidak bisa menerima aturan itu. Apa yang mereka 
pikirkan tentang pernikahan?" 

Apakah keluarga cabang di Jepang merencanakan pernikahan politik semacam itu untuk 
memperkuat ikatan dengan keluarga utama di Hong Kong, untuk merebut kekuasaan? 
Pemikiran yang terlalu kuno ini masih ada di dunia tempat kita tinggal, dan benar-benar 
membingungkan saya. 

"Jadi, wanita yang bernama Xiang Yu itu---dia dibunuh?" 

Mendengar pertanyaan Alice, Xiao Ling-san mengangguk dengan wajah pucat. Benar, 
mereka menyebutkan bahwa seseorang meninggal. Ayah Min-san membunuh cucu bos, dan 
melarikan diri. Tapi kenapa? 

Xiao Ling-san melanjutkan, 

"Tentang pernikahan Hong Lei dan Xiang Yu, keluarga bermaksud mengumumkan dan 
mengundang semua orang. Namun, Xiang Yu berkencan dengan orang lain..." 

Itu...bukan sesuatu yang bisa ditangani dengan mudah, bukan? 

"Tentu saja, hal ini diketahui, dan Kepala Naga ingin Xiang Yu meninggalkan pria itu. 
Namun, pria itu adalah penjahat yang kecanduan narkoba, dan mereka takut dia membalas 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



dendam. Itu sebabnya mereka meminta Masaru-san, yang baru saja kembali ke Jepang, 
untuk menjadi pengawalnya." 

"Kemudian..." 

Suara Alice sedalam dasar laut. 

"Mengapa Hanada Masaru membunuh wanita itu?" 

Xiao Ling-san diam-diam melirik Min-san, dan menundukkan kepalanya. 

"Saya tidak tahu... detailnya. Tetapi..." 

Dia tampaknya memaksa suaranya keluar. 

"Saya mendengar bahwa preman itu pergi ke tempat Xiang Yu tadi malam, bersenjatakan 
pistol. Dia sedang baku tembak dengan Masaru-san...Kurasa Xiang Yu pergi untuk 
menghentikan mereka, dan mereka..." 

"Mereka dibunuh oleh Hanada Masaru?" 

Kata-kata Alice seperti obor las yang mendekat, dan Xiao Ling-san hanya bisa mengangguk 
saat dagunya menggigil. Pada saat ini, saya mulai merasakan ada yang tidak beres, 
meskipun saya tidak dapat menggambarkannya. 

Apa yang sedang terjadi? Sesuatu terasa salah. 

"Pembantu yang merawat Xiang Yu mengatakan bahwa Masaru-san membuang tubuh 
mereka ke dalam mobil, dan pergi." 

"Mengapa dia harus mengambil mayat-mayat itu?" 

Alice bertanya, tapi aku ingin menanyakan sesuatu yang lain. Namun, keraguan di hati saya 
tidak dapat terbentuk, karena saya tidak tahu persis di mana itu tampak aneh. Apa yang 
menyebabkan saya begitu khawatir? 

"Ini tebakan Hong Lei. Mungkin untuk menyembunyikan fakta bahwa Xiang Yu meninggal. 
Jika Xiang Yu masih hidup saat dia dibawa pergi, para Huang akan lebih berhati-hati saat 
mencari Masaru-san." 

"Berpura-pura mengambil Xiang Yu sebagai sandera... apakah itu maksudmu?" 

"Kemungkinan... tapi ada noda darah di kamar Xiang Yu, dan seorang pembantu sebagai 
saksinya. Saya tidak berpikir rencana seperti itu akan berhasil. 

"Kamu bilang Hanada Masaru pernah menghubungimu sendirian, kan?" 

"Ya, pagi ini." 
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Xiao Ling-san mengeluarkan sesuatu dari saku bagian dalam mantelnya, sebuah 
smartphone. Dia mencengkeramnya dengan kuat, mencengkeramnya di dadanya. 

"Kenapa dia menghubungimu, Xiao Ling?" 

Min-san bergumam. 

"Sebenarnya, kamu tidak tahu tentang ini, Ming Li, tapi aku membicarakan banyak hal 
dengan Masaru-san. Kurasa dia tahu bahwa aku benci terlibat dengan dunia bawah." 

"Jadi dia pikir kamu pasti akan membantunya? Dan membunuh seorang wanita? Anda pasti 
bercanda. Apa dia gila?" 

"Aku bilang itu tampaknya kecelakaan!" 

Xiao Ling-san tidak bisa membantu tetapi beralih ke Min-san dan membantah. Pada saat 
ini, suara dingin Alice terdengar. 

"Kecelakaan, atau itu yang dikatakan Hanada Masaru sendiri? Apakah dia meminta Anda 
untuk membantunya karena dia membunuh seseorang karena kelalaiannya?" 

Xiao Ling-san berbalik untuk melihat Alice, dan menggelengkan kepalanya. 

"Dia tidak akan memberi tahu saya apa pun tentang apa yang terjadi. Hanya itu..." 

Dia ragu-ragu, dan kemudian hampir tidak bisa melanjutkan. 

"Dia mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang menyusahkan yang pasti akan 
mengganggu Ming Li jika dia terlibat, dan menyuruhku melakukan yang terbaik untuk 
membantu. Dia mengatakan bahwa tidak apa-apa jika saya meminta agen detektif di sini ... 
" 

"Itu dia? Hanya itu yang diminta untuk Anda tanyakan?" 

Xiao Ling-san tampak ragu-ragu saat dia mengangguk. 

Alice menghela nafas panjang, dan dari selimutnya, dia meraih boneka beruang besar, 
memeluknya. 

"Kalau begitu, aku tidak akan bisa menerima permintaan itu." 

Saya mendengar sedikit terkesiap, dan itu mungkin berasal dari saya. Xiao Ling-san terus 
menutup mulutnya. 

"Penjelasanmu pada dasarnya memintaku untuk membarikade seluruh dunia dengan 
tembok untuk mencegah meteorit jatuh di suatu tempat. Itu tugas guru agama atau 
politikus, bukan detektif." 
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Xiao Ling-san tetap diam sambil menggigit bibirnya. 

Memang benar bahwa ini tidak akan cukup untuk menjamin permintaan. Min-san hampir 
tidak dalam bahaya, dan jika kami tidak tahu apa yang akan terjadi, kami tidak akan tahu 
bagaimana menghindarinya. Dalam situasi ini, terlalu banyak meminta kita untuk 
'menemukan cara untuk membantu'. 

Saya percaya Hanada Masaru dan Xiao Ling-san harus mengetahui hal ini dengan sangat 
baik. Kalau begitu, mengapa dia masih datang ke sini? 

Jawabannya sendiri tiba saat ponsel di tangan Xiao Ling-san berdering. Itu adalah nada 
dering dari smartphone-nya. 

"...Ini dari Masaru-san!" 

Alice terkejut dengan suara Xiao Ling-san, dan dia tiba-tiba melempar sesuatu. Itu adalah 
ujung kabel. 

"Nyalakan pengeras suara!" 

Xiao Ling-san sedikit ragu, tapi mengangguk sambil memasang kabel ke port smartphone. 
Sedetik kemudian, Min-san menyambar telepon dari samping. 

"Halo? Ayah?" 

Suara statis yang melengking terdengar di dalam ruangan, diikuti oleh geraman seorang 
pria. 

"... Ming Li?" 

"Ayah? Sialan, ayah, di mana kamu sekarang? Apakah kamu--" 

"Saya dalam pelarian. Tidak bisa bicara lebih banyak. Mendengarkan. Keluarga Huang 
mungkin memberikan banyak alasan dan datang mencarimu. Abaikan mereka semua." 

"Omong kosong apa yang kamu semburkan sekarang? Siapa yang menyebabkan semua 
masalah ini!?" 

"Pokoknya, aku hanya butuh seminggu. Tunggu aku selama seminggu! Aku akan 
menghubungimu nanti. Jika terjadi sesuatu, tanyakan pada Xiao Ling, atau detektif dan anak 
nakal yang ikut dengannya." 

"Hai ayah! Ayah!" 

Suara pria itu tiba-tiba berhenti, dan terdengar bunyi bip lemah. Min-san sangat marah, dia 
hampir melempar smartphone ke lantai, hanya untuk pulih di saat-saat terakhir, dan 
memasukkan ponsel dengan keras ke dalam saku di dada Xiao Ling-san. 
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"Omong kosong macam apa itu!? Apakah dia tidak mengerti apa yang dia lakukan? Dia 
menyuruhku menunggu seminggu? Apa yang bisa dia ubah dalam seminggu? Apakah dia 
berencana untuk terbang ke langit? 

"Ming Li, Masaru-san--" 

"Diam. Kembali saja, Xiao Ling." 

Min-san meninggalkan kata-kata itu saat dia menginjak lantai dan keluar dari kantor 
detektif. 

Hanya desahan Xiao Ling-san yang memecah kesunyian yang membekukan ini. 

 

Keesokan harinya, aku mengkhawatirkan Min-san, jadi aku melewatkan jam pelajaran ke-6 
dan bergegas dari sekolah ke 'Hanamaru'. Ketika saya melewati tirai merah, saya 
mendengar percakapan ini, 

"Yah, dia mungkin terlihat menyendiri, tapi dia manis. Dan dia terus menyuruhku pergi. 

"Heh. Apakah dia terlihat seperti Min-san?" 

"Dia melakukannya. Kau akan tahu saat kau melihatnya, Tetsu. Bahkan payudara besar." 

"Hiro-san, jangan bilang kamu menidurinya saat mengantarnya pulang?" 

"Tidak tidak tidak tidak. Bahkan aku akan melihat situasinya terlebih dahulu! Selain itu, 
setelah membicarakan hal semacam itu..." 

"A-apa yang kalian bicarakan." 

Aku berhenti di depan pintu tanpa berpikir. 

Hanya ada dua orang di kedai ramen, setelah jam makan siang. Salah satunya adalah Hiro, 
mengenakan celemek dan membersihkan pembersih udara di belakang konter. Di depan 
Hiro di konter ada seorang pria berotot duduk di sana, dengan rambut pendek seperti 
kawat dan otot kecokelatan yang menonjol. Itu Tetsu-senapi. 5 tahun yang lalu, dia keluar 
dari SMA M tempat saya belajar, dan sekarang dia adalah seorang profesional pachinko. 

"Yo, kamu datang lebih awal, Narumi. Oh ya, kamu melihatnya kemarin, bukan? Kerabat 
Min-san... yang muda. Kamu juga melihat pria itu, kan?" 

"Eh, ah, ya." 

Dia mulai bertanya tanpa menahan rasa ingin tahunya, dan aku benar-benar tidak tahu 
bagaimana menjawabnya. 
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"Dengarkan aku, Hiro yang mengirim wanita itu, erm, itu Xiao Ling, kan? Bagaimanapun, 
dia mengantarnya pulang. 

"Ehhhh!?" Apakah kamu tidak pergi terlalu cepat? Tidak, suasana kemarin tidak seperti itu 
kan? 

"Tidak, aku baru saja mengirimnya pulang. Aku serius oke?" 

Hiro tersenyum sambil menjelaskan dirinya sendiri. 

Setelah bertanya, saya mengetahui bahwa tadi malam, Min-san menyerbu ke bawah 
dengan gusar, dengan cepat merapikan toko, mengusir Hiro, dan merenung sendirian di 
rumah. Segera setelah itu, Xiao Ling-san turun dari lantai tiga. 

"Dia tampak sedikit hancur... sudah lewat tengah malam, dan saya sedang mengemudi, jadi 
saya harus bertanya apakah dia ingin tumpangan! Ini adalah kesopanan yang sopan." 

Aku duduk di kursi di sebelah Tetsu-senpai, dan hanya bisa menghela nafas. Aku benar-
benar seperti orang bodoh yang terlalu memikirkan hal ini. 

"Wanita itu juga mengejutkanku. Tidak menyangka dia berani membawa pulang mobil 
Hiro." 

"Oh, sebenarnya dia penasaran dengan hubunganku dengan Min-san. Dia terus bertanya 
apakah saya pacarnya, atau apakah saya punya niat untuk menjadi seperti itu, apakah saya 
memiliki pemikiran seperti itu, hal-hal seperti itu." 

"Ngomong-ngomong, dia sepertinya sangat ingin tahu tentang ini. Kenapa begitu?" 

Juga, pewaris mafia Huang Hong Lei tampaknya juga terobsesi dengan hal ini. 

"Aku juga tidak tahu kenapa? Bagaimanapun, saya mengatakan kepadanya bahwa dia dapat 
berbicara di mobil, dan karena sudah larut, saya akan mengirimnya pulang ... dan dia 
melakukannya. 

Berbuat salah. Wanita ini sangat khusus tentang etiket, tapi sangat ceroboh. 

"Lalu kamu pergi ke hotel?" tanya Tetsu-senpai. 

"Sudah kubilang aku tidak melakukannya! Dia memberitahuku banyak hal tentang masa 
kecil Min-san; Saya tidak pernah berpikir Min-san akan sangat lucu sebelumnya ... " 

"Erm, apakah hanya itu yang kamu bicarakan?" 

Aku menyela, dan Hiro serta Tetsu-senpai melebarkan mata mereka, terdiam. 

"E-erm, tentang ayah Min-san, kamu tidak menanyakan apapun tentang kejadian ini?" 
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"... Aku memang mencoba bertanya dengan santai." 

Hiro mencatat dengan samar. 

"Lalu ... lalu!" 

Aku menyandarkan tubuh bagian atasku di atas meja, secara tidak sengaja meninggikan 
suaraku. Apakah kamu tidak akan membantu? Namun, saya tidak mengatakan kata-kata 
itu, dan gagasan itu tetap tersangkut di tenggorokan saya. 

Sekali lagi, aku duduk di kursi. 

Min-san belum menemui masalah, dan Xiao Ling-san tidak membuat permintaan resmi, jadi 
kami tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hiro dan yang lainnya benar. 

Tetapi bahkan ketika melihat ke langit yang cerah, saya masih khawatir apakah akan ada 
sesuatu yang jatuh, goyah di hati saya. Aku merasa Hiro dan Tetsu-senpai masih terlalu 
menyendiri. Jika ini terus berlanjut, Min-san pasti akan terlibat dalam sesuatu yang 
merepotkan. Hanada Masaru berkata untuk menunggu selama seminggu. Apa yang akan 
terjadi dalam waktu seminggu? Tidak ada jaminan bahwa situasinya tidak akan memburuk, 
kan? 

Selain itu, Hanada Masaru sendiri sedang dalam pelarian, dikejar oleh dunia bawah, dan 
tidak ada yang bisa memastikan bahwa dia akan kembali dengan selamat--- 

"...Ah." 

Pada saat itu, saya tiba-tiba menyadari ketidakberesan kata-kata Xiao Ling-san itu. 

Xiao Ling-san dan Hanada Masaru agak dekat, jadi dia juga harus mengkhawatirkan 
keselamatannya. Namun, dia tidak pernah sekalipun meminta kami untuk 'menyelamatkan 
Hanada Masaru', bahkan di depan seorang detektif. 

Apakah karena Hanada Masaru tidak pernah memintanya melakukan itu? 

Tidak, itu tidak mungkin. Jika Xiao Ling-san berhati dingin, dia mungkin tidak akan muncul. 
Apakah karena dia tidak mempercayai agen detektif NEET? Jika itu masalahnya, dia tidak 
akan berbicara dengan kami dengan sangat detail, dan tidak akan membiarkan kami 
mendengar panggilan telepon itu. 

Lalu mengapa? 

Itu adalah insting tak berdasar, tapi ada sesuatu yang lebih dari wanita itu. 

Kemungkinan besar---dia menyembunyikan sesuatu. 
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Apa yang dia sembunyikan? Saya terkejut dengan imajinasi saya sendiri. Xiao Ling-san 
sepertinya bukan orang seperti itu. Dia sepertinya mengkhawatirkan Hanada Masaru atau 
Min-san... 

"... Oh ya, di mana Min-san?" 

Di sinilah saya menyadari bahwa saya belum melihat Min-san. 

"Dia pergi keluar. Saya pikir pria bernama Hong Lei itu meneleponnya. 

"Eh? Apa?" 

Aku mencondongkan tubuh ke depan untuk mendekati Hiro. Min-san diundang oleh pria 
mafia bertampang buas itu? 

"Ke-kenapa kamu bisa tetap tenang, Hiro? Apakah kamu tidak khawatir?" 

"Kekhawatiran hanyalah kekhawatiran. Masalahnya adalah kita tidak bisa ikut campur, 
kan? 

Frustrasi sepertinya membuat perutku berputar-putar. 

Tidak ada permintaan. Apakah Anda hanya akan membiarkan semuanya terjadi? Rasa 
marah yang absurd tiba-tiba muncul dalam diriku. 

 

Namun, perkembangan berjalan di luar harapan saya. Setelah jam 3 sore, Min-san akhirnya 
kembali ke 'Hanamaru'. Dia tanpa berkata apa-apa melipat tangannya dan berdiri di dapur 
sebentar, entah karena dia marah atau merenung, dan tidak berniat untuk mulai bekerja. 
Apa yang dikatakan Hong Lei padanya? 

Aku tetap di tempat berkumpul di pintu belakang dapur, mengintip Min-san diam-diam. 
Semakin khawatir, aku menyenggol pintu sedikit, bersiap untuk memanggilnya. Namun, 
Min-san mendorong pintu belakang ke samping, dan berbicara sebelum aku bisa. 

"Aku akan bicara denganmu dulu, Narumi. Akan menginformasikan Ayaka nanti..." 

"... Apakah ada sesuatu?" 

"Festival budayamu tanggal 3 dan 4 November, kan? Aku tidak akan bisa melakukannya di 
hari pertama." 

"Saya mengerti..." 
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Untuk sesaat, sepertinya Min-san tidak tahu harus mulai dari mana. Apa yang sedang 
terjadi? Apa yang terjadi? Apa terjadi sesuatu dengan keluarganya? Tepat ketika aku 
bermaksud untuk bertanya padanya, Min-san berbicara terlebih dahulu, 

"Baru saja, Hong Lei memanggilku ke Huangs, dan memintaku melakukan sesuatu." 

"Meminta ... apa?" 

"Yah, bukankah tunangan Hong Lei --- sudah mati?" 

Min-san berbicara, dan saat ini, Hiro, yang sedang bersiap di dapur, menghentikan apa 
yang dia lakukan saat dia mengangkat kepalanya, 

"Yah, undangan sudah dikirim untuk memberitahu semua orang untuk menghadiri 
pernikahan, jadi tidak ada cara untuk membatalkannya di saat-saat terakhir. Mereka ingin 
menjaga harga diri mereka, sampai-sampai menyembunyikan fakta bahwa sesuatu telah 
terjadi pada mempelai wanita..." 

Aku mengerjapkan mata, sejenak tak mampu memahami arti dari kata-kata itu. 

"Jadi Hong Lei memintaku untuk menjadi pengganti." 

Saya tercengang. 

"Pengantin perempuan?" 

"Ya. Saya akan mengatakan pertama bahwa itu hanya substitusi! Saya hanya akan 
membantu untuk memastikan bahwa pernikahan berjalan lancar, dan tidak benar-benar 
menikah dengannya. Hong Lei berkata bahwa ini hanya pertemuan untuk kerabat, untuk 
kepala tua yang tidak memiliki banyak hari lagi untuk bersantai. 

"Kenapa mereka ingin kamu menjadi penggantinya, Min-san?" 

Min-san terlihat sangat tidak senang. 

"Aku dengar itu karena aku memiliki darah keluarga utama...tapi aku tidak ingin menjadi 
pengganti orang mati! Hong Lei mengatakan bahwa semuanya dimulai dari ayah saya, dan 
saya benar-benar kesulitan menolak ... itu pada dasarnya adalah ancaman! 

Min-san berkata, dan menghela nafas. 

"Lalu, kamu berjanji?" 

"Saya tidak punya pilihan. Upacara pembukaan akan diadakan pada tanggal 3 November, 
jadi saya tidak dapat membantu kalian dengan festival budaya." 
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Begitu dia mengatakan itu, Hiro, yang menguping dari belakang, tiba-tiba berlari ke koridor 
menuju rumah bagian dalam tanpa melepas celemeknya. Apa? Apakah sesuatu terjadi? 
Min-san juga melebarkan matanya saat memasuki dapur. 

"Hei Hiro, kenapa ini tiba-tiba?" 

"Maaf, saya mendapat panggilan..." 

Hiro mengeluarkan 4-5 ponsel dari sakunya. 

"...Ah, Xiao Ling-san? Ini aku, Hiro. Terima kasih untuk kemarin. Tidak tidak, aku senang. 
Anda dipersilakan untuk mencari saya. Hm, baiklah, ya..." 

Xiao Ling san? Dia segera mendapatkan nomor teleponnya. Itu mengesankan. Tidak, 
tunggu, mengapa tiba-tiba menelepon Xiao Ling-san? 

Min-san dan aku tetap terpaku, dengan kosong mendengarkan suara Hiro dari koridor. 

"...Ah, Yondaime, apakah kamu bebas hari ini? Tidak apa-apa jika Anda sangat terlambat. 
Pikiran datang ke agen detektif? Ya, benar, bukan 'Hanamaru', tapi kantornya." 

"Besar? Apakah Anda bisa datang hari ini? Hmm, mengerti. Ya ya. Benar, tidak, ini tentang 
aku. Aku akan membayar semuanya. Tidak, aku belum memberitahu Alice. Ya, aku akan 
menyerahkannya padamu." 

 

Malam itu-- 

Ada 6 orang di agen detektif NEET. 

Pertama, pemilik kamar, detektif NEET Alice. 

Aku, asisten detektif. 

Penyelenggara, Hiro. 

Pachinko pro, Tetsu-senpai. 

Maniak militer bersenjata lengkap, Mayor. 

Dan yang terakhir, seorang pria bertampang berbahaya dengan mata serigala, yang 
rambutnya telah diputihkan hingga hampir putih. Dia disebut Yondaime, remaja pemimpin 
dunia bawah tanah yang memimpin kelompok berandalan di sini. 

"Tidak seperti kalian, aku tidak punya banyak waktu." 

Yondaime berkata sambil memamerkan giginya. 
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"Hiro, apakah kamu benar-benar punya cukup uang untuk membayar?" 

"Ya. Jika tidak cukup, saya akan menjual mobilnya." 

Mendengar kata-kata Hiro, ada yang terperangah, dan ada yang menelan ludah dengan 
gugup. 

Memang benar kami dipanggil ke sini karena Hiro memiliki 'sesuatu untuk diminta dari 
semua orang'. 

"... Apa permintaan benda ini?" 

Alice dimakamkan di bukit boneka di bagian paling dalam tempat tidur, menatap Hiro saat 
dia bertanya. 

"Hiro, motivasimu sepenuhnya didasarkan pada wanita, kan? Kurasa kita tidak akan bisa 
membantu." 

"Ya, yah, tentu saja, ini untuk seorang wanita." 

Hiro menjawab dengan acuh tak acuh, lalu, mengeluarkan selembar kertas cetak dan 
meletakkannya di samping tempat tidur. 

Tercetak di atasnya adalah seorang pria muda dengan rambut hitam yang disisir rapi ke 
belakang. 

"...Huang Honglei. Bagaimana dengan dia?" 

Di tengah keheningan ini, saya bertanya. 

"Min-san tampaknya telah diminta oleh keluarganya untuk mengambil alih tunangan dalam 
pernikahan ahli waris ini." 

"Aku baru saja mendengarnya." 

"Apa yang sedang terjadi? Mengapa mengganti tunangannya?" 

Mayor praktis tidak tahu apa-apa, dan mengerutkan kening saat dia bertanya. Jadi, Hiro 
menjelaskan semuanya dari awal, termasuk bagaimana tunangan bernama Xiang Yu 
terbunuh, bahwa dia meminta Min-san menjadi pengganti sehari untuk mengadakan 
pernikahan, dan bagaimana pembunuhnya adalah ayah Min-san, bahwa dia tidak mau dan 
belum bisa menolak, semuanya. 

"Hanya sehari? Apakah mereka idiot?" 

Yondaime meludah. 
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"Bahkan jika mereka berniat untuk menarik yang cepat, apa lagi setelah itu? Bukankah itu 
upacara pernikahan? Jika mereka tidak bisa menikah, bukankah lebih memalukan? 
Bagaimana pewaris mafia bisa sebodoh itu?" 

Aku tercengang, lalu melihat ke arah Tetsu-senpai dan Mayor, yang sama-sama tertegun. 
Yondaime benar; memikirkannya dengan hati-hati, kami tahu itu tidak mungkin. 

"Benar." Hiro bergumam. "Tidak mungkin dia melakukan hal sebodoh itu. Min-san 
tampaknya mempercayai kata-katanya, berpikir bahwa itu hanya pertemuan keluarga kecil 
untuk membiarkan kakek mereka membiarkan pasangan masa depan dan membuat 
mereka percaya." 

Hiro melihat sekeliling ke semua orang, dan ketika aku melihat matanya yang tulus dan 
tidak biasa, aku tiba-tiba menyadari kemungkinan tertentu. 

Tidak mungkin, tapi, itu tidak mungkin, kan? 

"Aku sudah memastikannya dengan Xiao Ling-san. Ini bukan hanya pertemuan keluarga 
sederhana; ada banyak orang dari pusat keuangan dan pemimpin dunia bawah, dan ini 
adalah upacara pernikahan yang sangat formal. Huang Hong Lei tidak pernah 
menyembunyikan kesukaannya pada Min-san bahkan sebelum dia meninggalkan Huangs. 
Setelah Hanadas meninggalkan Huangs, dia terus mencari segala macam alasan untuk 
menemukan Min-san. 

Kalau begitu---itu artinya. 

"Terus?" Tetsu-senpai bertanya, "Dia tidak benar-benar menjadi pengganti, kan?" 

"Sepertinya begitu." Awal mula Hiro terpaku pada foto Huang Hong Lei. "Hong Lei 
bermaksud menggunakan pernikahan untuk menetapkan fakta, dan di tengah 
kebingungan, menikahlah dengan Min-san secara nyata. Tapi itu..." 

Hiro meninju foto itu, mengejutkan Alice. Bahkan saya terkejut. Aku belum pernah melihat 
Hiro begitu gelisah. 

"Aku tidak akan menerimanya, apa pun yang terjadi. Aku akan melakukan apapun untuk 
menghentikannya. Jadi, Alice." 

"... H-hm?" 

Menghadapi perkembangan tak terduga ini, detektif NEET mungil hanya bisa memberikan 
tatapan kosong dari bawah bukit boneka. 

"Ini adalah permintaan saya, dan saya akan membayar berapa yang dibutuhkan. Hancurkan 
pernikahan Min-san." 
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Volume 6 Chapter 2 

Bab 2 
Dahulu kala, saya pernah bertanya kepada Hiro tentang perbedaan antara tergila-gila dan 
cinta. 

Hiro adalah seorang gigolo yang teliti---dia mungkin mengenakan kalung Cartier dari 
mantan pacarnya bersama dengan Rolex dari mantan pacar keduanya dan pakaian Arnami 
dari mantan pacar ketiganya, mengendarai BMW dari mantan pacar keempatnya, dan 
kemudian bercinta dengan mantan pacarnya yang kelima. Seperti yang diharapkan dari 
laki-laki di antara laki-laki (meski ada orang yang memanggilnya bajingan). 

"Kamu berada di tahun kedua sekolah menengahmu, Narumi, dan kamu menunjukkan 
lebih banyak bakat daripada aku. Saya benar-benar ingin mengajarkan beberapa 
keterampilan Anda di sini! Hiro pernah mengatakan bahwa ketika saya bersembunyi di 
tempat berkumpul yang biasa di luar pintu belakang dapur, melahap ramen rasa asin. 

"Ayo promosikan cara gigolo dan jalin lebih banyak teman!" 

"Itu akan menyebabkan gangguan pada masyarakat secara keseluruhan, jadi tolong jangan. 
Dan memiliki gigolo sebagai teman bukanlah hal yang baik, bukan? Apakah Anda tidak 
akan kesulitan jika ada lebih banyak dari mereka? 

"Itu tidak akan terjadi. Bukankah Motonari Mori pernah mengatakan bahwa mudah untuk 
memutuskan tali, tetapi sulit untuk putus dengan tiga orang?" 

"Sangat mudah untuk memecahkan 3 juga!" Dia berbicara tentang panah, bukan tali! 

Karena kepribadian Hiro, ia memiliki sudut pandang yang unik tentang hubungan antara 
laki-laki dan perempuan. 

"Sebagai seorang gigolo, hal terpenting adalah bagaimana mengendalikan perasaan 
seorang gadis!" 

"Kamu berbicara tentang bagaimana membuatnya menganggapmu sebagai pacar pada satu 
saat dan pasangan di saat lain, tergantung pada waktu dan tempat?" 

Hiro melebarkan matanya, bibirnya bergetar karena emosi. 

"Aku tidak mengajarimu apa pun, dan kamu sudah memahami keterampilan pamungkas di 
balik ini...kamu benar-benar jenius! Tidak ada lagi yang bisa saya ajarkan kepada Anda! 

"Bukankah kamu memberitahuku itu ketika kamu mabuk !?" 
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"Tidak, kurasa ini pasti sesuatu yang kupelajari darimu!" 

Orang ini mulai mengarang kenangan sekarang! 

"Bagaimana kamu membuat seorang gadis memperlakukanmu sebagai pacar? Bukankah 
kamu sering menginap di tempat perempuan dan mengambil uang mereka, Hiro? Itu 
membuatmu terlihat seperti kekasih di sana, tahu?" 

"Ini tidak ada hubungannya dengan uang! Target tergila-gila adalah pacar, tapi untuk cinta, 
itu adalah kekasih. 

"Oh, jadi, apa bedanya?" 

"Kamu mengatakan bahwa ada perbedaan dalam kegilaan dan cinta?" 

Saya kira satu-satunya yang saya tahu yang akan mengatakan kalimat menjijikkan seperti 
itu tanpa malu-malu adalah Hiro. Itu terlalu memalukan, dan saya memutuskan untuk 
menundukkan kepala dan tidak memandangnya. 

Namun, Hiro menjawab tanpa pikir panjang, 

"Tidak ada yang berbeda. Keduanya adalah nafsu." 

"Itu tanpa filter." 

Lalu ada apa dengan omongan tinggi itu? 

"Misalnya, tidak peduli bagaimana kamu melihatku, dari kanan atau kiri, aku tetaplah Hiro 
Kuwabara, lho? Itulah masalahnya. Kegilaan dan cinta hanyalah dua sisi dari nafsu. Tugas 
saya adalah menunjukkan kepada wanita sisi yang ingin mereka lihat." 

Dia mampu menyelesaikan semuanya dengan sangat sempurna. Tentu saja, ada 
kemungkinan bahwa semua itu adalah omong kosong yang dia yakini. 

Kalau dipikir-pikir, kata-kata yang ditambahkan Hiro di belakang mungkin adalah 
perasaannya yang sebenarnya. 

"Jadi... aku tidak bisa menghadapi mereka secara langsung. Jika saya bertemu seseorang 
yang bisa saya temui secara langsung, saya mungkin tidak akan menjadi seorang gigolo." 

 

Alasan kenapa aku memikirkan ini adalah karena mata Hiro sangat serius saat dia 
mengatakan ini. 

Hiro pergi dengan kecepatan yang tiba-tiba, mencoba meyakinkan semua orang yang 
menghadiri pertemuan di tempat tidur di agen detektif NEET... dia meminta kami untuk 
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menghancurkan pernikahan, tetapi bagaimana kami melakukannya? Bagaimana jika Huang 
Hong Lei itu telah membuat jebakan manis untuk membuat Min-san jatuh? Jika kita terlibat 
dan ketahuan olehnya, dia pasti akan mengabaikanmu, kan? Tidak ada artinya untuk ini. 
Min-san hanya bermaksud menjadi pengganti dan tidak mau menikah sungguhan. Kalau 
begitu, akankah kita menyebarkan rumor kelemahan Min-san ke kepala tua Huang? Seperti 
bagaimana tangan dan kakinya tidak bersih, atau dia tidak bisa memegang minuman 
kerasnya? Tidak, itu akan membuat Min-san sangat menyedihkan. Haruskah kita 
menerobos pernikahan seperti Dustin Hoffman dan pergi dengan pengantin wanita! Idiot, 
mereka mafia! Kita' 

Aku menatap wajah Hiro tanpa kata-kata, dan hanya bisa mendengarkan diskusi penuh 
semangat mereka dengan tenang. Aku tidak punya kekuatan untuk menyela. Mengapa tidak 
ada yang membalas tentang ini? Mengapa Hiro begitu serius? 

Akhirnya, Yondaime berbicara, 

"Jadi pada dasarnya, tuan terpaksa menjadi pengganti karena hutang ayahnya? Kalau 
begitu, tidak bisakah kita menemukan ayahnya dan menyuruhnya membereskan 
kekacauannya sendiri?" 

Tatapan di sekitarnya berkumpul pada Yondaime, dan gema AC untuk sementara 
membanjiri kesunyian yang memenuhi ruangan. 

"Spesialisasi kami adalah menemukan orang." 

Mayor mengangguk. 

"Tapi tunggu." potong Tetsu-senpai. "Jadi itu artinya kita menyerahkan Masaru-san ke 
mafia? Dia akan terbunuh, kau tahu?" 

Di antara semua orang, Tetsu-senpai adalah satu-satunya yang melihat wajah Hanada 
Masaru. Yondaime mengangkat bahu. 

"Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan, kurasa." 

"Tidak bisa mengatakan itu sekarang? Dia ayah majikan." 

"Pasti tidak bisa membiarkan Min-san meneteskan air mata." Hiro menyatakan dengan 
singkat. 

"Dasar bodoh, bagaimana tuan bisa menangis? Ayahnya praktis bukan apa-apa baginya, 
atau bahkan beban." 

"Itu tidak mungkin. Min-san memiliki air mata dan darah tidak sepertimu, Yondaime." kata 
Hiro. "Dan Masaru-san akan menjadi rekan tandingku di masa depan!" 
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Aku merasakan mangkuk bowling terlempar tepat di belakang kepalaku. Hiro ... nyata. Dia 
serius dengan Min-san. Bagaimana mungkin? Bukankah dia seseorang yang disebut gigolo 
oleh semua orang? Tidak ada yang benar-benar membalasnya. Apakah ini berarti semua 
orang tahu? 

"Apakah ini waktunya untuk omong kosong seperti itu? Ini adalah permintaan Anda, 
bukan? Tenang!" Yondaime membalas. 

"Eh, erm, tunggu---" 

Aku akhirnya bisa menyela, namun Alice, yang tetap diam selama ini, tiba-tiba angkat 
bicara. 

"Tidak, ayo lakukan ini." 

Semua orang menoleh untuk melihat Alice. Detektif mungil itu menutupi bahunya dengan 
selimut, menatapku, sebelum menatap Yondaime di seberangnya, dan kemudian ke Hiro di 
sebelah kirinya. 

"Ayo lakukan apa yang dikatakan Yondaime. Kami akan mencari Hanada Masaru." 

"...Mengapa? Apakah kamu tidak mendengar? Hiro bilang jangan." 

"Apakah kamu tidak mengerti. Saya membantu Hiro dengan permintaan, untuk mencari 
Hanada Masaru. " 

Mata Alice dipenuhi dengan aliran bintang yang memenuhi malam itu, yang mungkin pecah 
saat bersentuhan. Saya memang melihat mata seperti itu sebelumnya, jadi, saya tidak tahu 
harus berkata apa. 

 

Pekerjaan dengan cepat dialokasikan, dan begitu selesai, semua orang meninggalkan 
agensi. Alice dan aku adalah satu-satunya yang tersisa di ruang server yang dingin. Merasa 
sedih, aku duduk di depan tempat tidur, menatap kosong ke pintu yang tertutup. 

"Untuk apa kamu melamun?" 

"Ah---erm." 

Serangkaian ketakutan yang tiba-tiba ini membuat saya tidak dapat berbicara dengan jelas. 
Hiro tiba-tiba mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, dan pembalikan permintaan 
Alice membuatku merasa seolah-olah aku tersesat di dunia cermin. Yah, saya akan 
mengatakan bahwa reaksi Hiro tidak sepenuhnya tidak terduga. Tanpa sadar, dia tiba-tiba 
menjadi pegawai Min-san di 'Hanamaru', tapi... 
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"Cepat dan bekerja! Pindahkan 20 kaleng Dr. Pepper ke sini. Mereka tidak perlu 
kedinginan." 

"20 kaleng..." Apakah dia berencana untuk meminum semuanya? 7 liter Dr. Pepper adalah 
jumlah total darah di dalam tubuh Alice! 

"Mungkin fatal bagiku jika aku meninggalkan tempat tidur sekarang. Ini adalah 
pertarungan habis-habisan." 

"... Pertempuran habis-habisan?" 

"Ya. Saya meretas sistem Huang Xiao Ling." 

Aku terkejut, dan menatap rambut hitam yang menutupi bagian belakang sosok Alice. 
Huang Xiao Ling, orang yang segera datang ke kantor untuk mengajukan permintaan 
setelah menerima kontak dari ayah Min-san, namun motivasi dan pikirannya masih kabur. 

"Kamu juga mulai menyadari sesuatu, kan? Wanita itu menyembunyikan sesuatu." 

"Hm ... kurasa begitu." 

"Dia mungkin masih berhubungan dengan Hanada Masaru. Mungkin tahu di mana dia 
sekarang." 

Di mana Hanada Masaru berada." 

Jadi, ini menjadi tujuan agen detektif NEET kami saat ini. Alice membuat permintaan yang 
disetujui Hiro. 

"... Tentang apa semua itu?" 

Aku hanya bisa bertanya padanya. Biasanya, tidak masuk akal jika detektif yang bertanya. 

"Saya bukan detektif biasa. Saya seorang detektif NEET." 

"Saya tahu itu..." 

"Begitu saya menerima permintaan, saya bisa menjadi mata yang melihat segalanya yang 
mengawasi ujung dari 3.000 dunia. Tanpa menerima permintaan, saya hanyalah sebuah 
jendela yang kosong dan sunyi." 

"Aku ... tahu itu juga." 

"Masalah ini agak aneh. Ada terlalu banyak kata yang diselimuti kegelapan, dan Hanada 
Masaru tersembunyi di tengahnya. Saya khawatir semuanya akan terkubur bersamanya, 
perlahan membusuk di lumpur. Namun, tanpa menerima permintaan..." 
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Suara Alice sepertinya mendambakan sesuatu, namun menghilang ditiup angin dingin yang 
kuat. 

Aku menghela napas, dan bolak-balik antara lemari es dan tempat tidur, memindahkan 
sejumlah besar Dr Pepper, dan menumpuknya dalam sebuah piramida. 

Dia tidak bisa membantu jika tidak ada orang yang membuat permintaan. 

Permintaan akan menjadi alasan mengapa detektif NEET ini mengambil tindakan, dan 
belenggu yang mengikatnya. Alice berkali-kali mengatakan bahwa detektif harus dibatasi 
pada posisi perwakilan. Kekuatan kata-kata terlalu dahsyat, bisa mencabik, mengukir, 
memahat, atau bahkan membentuk hati seseorang. 

Namun terlepas dari ini, saya sering melihatnya melompat melampaui batas itu, dan 
akibatnya sangat terluka. Karena aku sama tidak bergunanya dengan payung plastik yang 
compang-camping. 

Aku tahu betapa tidak bergunanya aku, tapi aku mencoba berkata padanya, 

"Aku pernah berpikir, aku yakin NEET harus seperti ini atau itu. Bukankah bodoh bahwa 
NEET harus mengambil tindakan hanya ketika diminta? Itu hanya akan membuat segalanya 
menjadi rumit. Aku tidak tahu bagaimana menghentikan Min-san dari paksaan untuk 
menikah, dan aku tidak tahu apa yang bisa kita lakukan jika kita menemukan Hanada 
Masaru...bu-tapi, kita tidak bisa mengesampingkan ini begitu saja, kan ? Dia ayah Min-san, 
tahu? Bukankah itu alasan yang cukup untuk membantunya?" 

Aku mengatakan itu tanpa malu-malu, dan menundukkan kepalaku, mengusap telapak 
tanganku di celana seragamku. Saya tidak menumpahkan apa pun, namun ada perasaan 
lembab. Mungkin karena kelembapan dari kata-kata menyedihkan yang kuucapkan? 

Apa gunanya mengucapkan kata-kata seperti itu? Mau tidak mau aku bertanya-tanya, dan 
aku tidak berani menatap wajah Alice. 

"... Maaf karena terlalu terbawa suasana." 

"Suara mendesing!" sedikit udara bisa terdengar bergegas keluar. Itu adalah suara kaleng 
Dr. Pepper yang dibuka. Mengikuti itu adalah suara lembut Alice yang tak terduga. 

"Tidak apa-apa. Itu tugasmu!" 

"...Eh?" 

Aku mengangkat kepalaku. Bintang-bintang tidak lagi terlihat di mata Alice, hanya cahaya 
bulan putih di puncak fajar. 
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"Kami para NEET terlalu terbiasa tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan terlalu terbiasa 
berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja jika kami melakukan ini. Mobil tanpa setir 
membutuhkan kaca spion." 

Lalu bukankah percuma kalau ada kaca spion? Aku bertanya-tanya, tapi aku mengangguk 
diam-diam. 

"Suatu hari --- suatu hari, saya mungkin bisa keluar dari penjara ini, mengatasi tembok 
tinggi yang saya bangun, dan melangkah ke tanah yang luas tanpa harus melindungi apa 
pun. Sampai hari itu tiba, hanya kamu---" 

Alice menelan kata-katanya, dan aku masih tetap diam. 

"Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa," Alice menggelengkan kepalanya, dan 
membungkus dirinya dengan selimut saat dia memunggungiku. Ketukan keyboard kembali 
memisahkan kami. 

"Jadi apa yang kita lakukan setelah kita menemukan Hanada Masaru? Ada cara lain selain 
menyerahkannya kepada Huangs?" 

Alice tidak segera menjawab karena dia hanya meneguk sekaleng Dr. Pepper. Suara 
tegukan yang terdengar dari tenggorokannya seakan mengubah suasana tegang di kantor. 

"Saat ini, saya tidak tahu. Mungkin ada cara lain." 

Detektif itu menundukkan kepalanya, menyatukan jari-jarinya saat dia mengatakan ini. 

"Kami tahu terlalu sedikit tentang kejadian ini, jadi ada beberapa poin yang tidak bisa saya 
terima. Di antara mereka, yang paling aneh adalah motif Hanada Masaru. Mengapa dia 
melarikan diri? Jika kata-kata Huang Xiao Ling bisa dipercaya, pembunuhan Hanada 
Masaru tidak disengaja, kan?" 

"Uu..." 

Itulah masalahnya. 

Seorang pria yang bertindak sebagai pengawal menembak seorang penyusup, dan 
sayangnya membunuh Huang Xiang Yu yang melindungi penyusup itu. Jika pernyataan ini 
benar, dosa Hanada Masaru tidak bisa dimaafkan, tapi membawa pergi kedua mayat itu 
akan sangat mencurigakan. Apakah karena dia melarikan diri sehingga orang lain 
mencurigainya, dan menginginkan kepalanya, dan bahkan putrinya Min-san terlibat? 
Kenapa kabur? 

"Mungkin... meski karena kecerobohan, mafia akan terus bertahan sampai akhir, jadi dia 
hanya bisa kabur?" 
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"Mungkin, tapi itu hanya tebakan. Bagaimanapun, kebenaran terletak pada Hanada Masaru 
sendiri, dan kita harus menemukannya. Dengar, tujuan kita pada akhirnya adalah untuk 
mencegah pernikahan tuan, dan tidak perlu menyelesaikan seluruh insiden. Kami hanya 
perlu master untuk memahami bahwa dia tidak harus menuruti Huangs." 

Merasa sedih, aku duduk di lantai di depan tempat tidur. Jadi begitulah, begitulah adanya. 
Dalam hal ini, kami perlu mengetahui kebenarannya, dan kemudian kami mencari tahu 
sisanya setelah kami menyelesaikan semuanya. 

"Dengan kata lain, begitu kita menemukan Hanada Masaru, pertempuran sesungguhnya 
akan terjadi. Saat ini, kita tidak tahu siapa musuh sebenarnya, dan bahkan Hanada Masaru 
sendiri mungkin berada di pihak yang sama dengan kita..." 

Aku mengangguk tegas. 

Benar, ada kemungkinan Hanadas akan bersatu kembali! Saya tiba-tiba berpikir. Tapi 
apakah Min-san benar-benar ingin bertemu ayahnya atau tidak? Dia suka bertindak keras. 
Namun, Hanada Masaru punya janji dengan putrinya. Pada bulan April, ketika dia kembali 
ke 'Hanamaru', saya melihat kata-kata yang dia tinggalkan untuk kami. "Lain kali, biarkan 
aku mencoba es krim yang kamu buat juga." 

Akhirnya, saya memikirkan perkembangan masa depan yang mungkin sedikit lebih baik, 
dan bibir saya tidak bisa menahan senyum. Min-san mungkin ingin membiarkan ayahnya 
mencicipi ramennya, bukan hanya es krimnya. Mungkin dia bahkan memberitahunya 
bahwa dia menemukan pasangan yang bisa diandalkan yang akan membuat ramen 
dengannya? Tidak, sepertinya aku terlalu banyak berimajinasi. Tapi kalau begini terus... 

"Apa? Mengapa kamu melirik pergi?" 

Suara Alice membuatku menutup mulut karena terkejut. 

"Ah! Baru terpikir, orang yang akan menanyakan semuanya dari Hanada Masaru, mungkin 
Hiro." 

"Hm? Kenapa begitu?" 

"Eh? Tidak, begini, bukankah Hiro baru saja mengatakan bahwa ayah Min-san akan 
menjadi rekan tandingnya di masa depan?" 

"Omong-omong, dia sepertinya telah menyebutkannya sebelumnya. Apa artinya? Apakah 
Hiro memiliki dendam dengan Hanada Masaru?" 

Tercengang, aku menatap Alice. Benar, gadis ini sepertinya sangat membosankan tentang 
aspek ini, kurasa? 

"Eh, erm, pokoknya, begitulah. 'Ayah, tolong serahkan putrimu kepadaku!' atau 'siapa yang 
akan menikahkan putrinya dengan orang sepertimu!' dan sesuatu seperti itu..." 
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Omong-omong, Hiro sendiri tidak pernah mengakui bahwa dia serius. 

Alice tercengang, mulutnya ternganga untuk beberapa saat, dan kemudian, dia mendesah 
dengan enggan. 

"Itu berlebihan. Seorang anak perempuan bukan milik seorang ayah! Dan tidak peduli apa 
pendapat Hiro tentang master, eh, tidak peduli seberapa besar dia menyukainya, dia tidak 
berniat menikah dengannya, bukan? Pria itu pada dasarnya adalah playboy yang tidak 
terikat. 

"Ta-tapi dia mulai bekerja baru-baru ini, dan sepertinya dia sudah lama belajar cara 
membuat ramen. Aku sedang memikirkan ini, yah, dia berniat untuk menjalankan toko 
ramen bersama dengan Min-san?" 

Alice tercengang, tidak bisa berkata apa-apa. 

"...Hiro? Umm... tidak mungkin... tidak, tapi..." 

Semua jenis emosi yang tak dapat dijelaskan muncul di wajah kekanak-kanakan Alice. 

"Erm Alice, jangan bilang, kamu tidak tahu seriusnya Hiro tentang Min-san?" 

"Hm? A-apa yang kau katakan!? Saya sudah tahu itu! Aku tahu dari sikapnya!" 

Untuk beberapa alasan, ada kepanikan yang jelas dalam jawaban Alice. Dia seharusnya 
tahu tentang ini, kan? Dia mengenal Hiro lebih lama dari saya. Tetsu-senpai dan Mayor, dan 
bahkan Yondaime tidak pernah menunjukkan keterkejutan. Apakah karena tidak ada yang 
terkejut tentang ini? Omong-omong, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Ketika Min-san diserang 
oleh yakuza dan terluka, saya ingat Hiro panik, bukan? Mungkin sudah banyak kasus 
serupa dengan kejadian seperti itu. 

"Kalau begitu, mengapa tidak ada perkembangan di antara keduanya?" 

"Perkembangan? Apa maksudmu?" 

"Bukankah mereka sudah lama saling kenal? Jika dia menyukai tuan, tidak bisakah dia 
mengaku saja padanya? Tidakkah menurutmu Hiro sedikit tidak berguna?" 

"Hm? U-uu?" 

"Apakah orang yang dihancurkan tidak tahu apa-apa? Meskipun mereka bersama untuk 
waktu yang lama ... " 

"Mmmmmm..." 

"Dan mereka masih berteman! Mereka mungkin saling membantu dalam banyak hal, tidak 
hanya dalam pekerjaan saja, tetapi jika dia tidak menyadari perasaan temannya 
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terhadapnya, bukankah itu berlebihan? Eh, apakah itu Min-san yang sangat tajam saat dia, 
tapi sangat membosankan dalam hubungan laki-laki perempuan. Ada apa Alice? Wajahmu 
merah." 

Ujung jari Alice bergetar, dan tampaknya dia sedang menghancurkan kaleng kosong Dr. 
Pepper. Namun, karena kekuatannya yang lemah, kaleng itu tidak bergeming. Dan pada 
saat itu, Alice tiba-tiba melemparkan kaleng kosong di tangannya tepat ke arahku. 

"A-apakah kamu berhak membicarakan orang lain seperti itu?" 

Ada apa dengan itu? Aku buru-buru menundukkan kepalaku saat aku mengungsi ke bagian 
belakang lemari es. 

"Seseorang tanpa indera sepertimu tidak bisa menentukan perbedaan antara merak jantan 
dan betina, dan kau dengan gembira berbicara tentang hubungan antara pria dan wanita? 
Tak termaafkan!" 

"Aku akan menangkapmu! Itu bukan sesuatu yang harus saya bicarakan, tetapi Anda tidak 
perlu marah, bukan? Ini tidak ada hubungannya denganmu." 

"Kamu mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya denganku?" 

"...Mungkin tidak?" 

"Uuuuu, lupakan saja!" 

Alice memalingkan wajahnya ke monitor di layar, dan tumpukan boneka jatuh. 

"Ngomong-ngomong, aku akan melalui pertarungan ketahanan yang panjang di internet. 
Keluar dan berhentilah mengganggu pekerjaanku!" 

"Apakah Anda harus begitu gelisah?" 

"Huang Xiao Ling lawan kita, pengembang sistem Keamanan Grup Zodiak." 

Suara Alice agak gelisah, matanya berkedip-kedip karena kegembiraan yang berbahaya. 
Salah satu monitor tepat di depannya menunjukkan situs portal kelompok Zodiak, Tanda 
Astrologi Cina yang menandakan nama kelompok tersebut. Logo situs web menunjukkan 
tanda yang berbeda berdasarkan bulan, dan tepat pada titik ini, itu adalah Libra. Saya 
sudah mengenalnya dengan baik. Dikatakan bahwa setiap hari ada peningkatan jumlah 
orang yang menggunakan situs ini sebagai mesin pencari, saat ini mendekati yahoo dan 
google. 

Memang benar sampai saat ini, Alice tidak terkalahkan dalam hal internet, dan hanya 
dalam kasus ini dia akhirnya bertemu dengan lawan yang tangguh. Jika pihak lain sengaja 
menyembunyikan beberapa pesan, kemungkinan besar itu akan merepotkan. 
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Bagaimanapun, dan saya mulai ragu, jika Xiao Ling-san sudah mengetahui keberadaan 
Hanada Masaru, apa alasannya menyembunyikannya dari kami? Jika dia memberi tahu 
kami secara langsung, masalahnya akan jauh lebih mudah, dan kami dapat membantu 
Hanada Masaru. Memikirkan hal ini, aku mulai bertanya-tanya apakah Xiao Ling-san benar-
benar tidak tahu apa-apa. 

"Cukup. Berhentilah berpikir terlalu banyak dan lakukan apa yang seharusnya Anda 
lakukan." Alice tampak sedikit kesal saat dia mengatakan itu. "Juga, dengarkan. Saya akan 
terus mengingatkan Anda tentang hal ini. Anda mungkin akan berurusan dengan lebih dari 
Huang Xiao Ling. Lawannya adalah mafia Cina. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi jika 
mereka memperhatikan Anda. Pria berbahaya itu terutama, Huang Hong Lei, jangan pernah 
mendekatinya." 

"Benar. Mengerti." 

Aku menghela nafas, dan menyeret kakiku keluar dari kantor. Itu adalah malam di awal 
musim dingin yang sedikit berangin, tetapi karena dingin yang membekukan di kantor dan 
perbedaan suhu di luar, saya merasa seolah-olah dikelilingi oleh rasa aman yang hangat. Di 
kejauhan, aku bisa melihat gemerlap gedung pencakar langit di depan stasiun. Sudah 
terlambat. 

 

Aku menuruni tangga darurat ke pintu belakang dapur, dan kebetulan bertemu dengan 
Min-san memindahkan peti bir keluar. Terdengar suara pelanggan mabuk di toko, dan Hiro 
menjadi pendengarnya. Aku mengangguk pada Min-san, dan berniat menginjak sepeda. 
Kami membuat keputusan selama rapat untuk tidak memberi tahu Min-san bahwa agensi 
NEET akan mengambil tindakan, karena jika dia tahu, dia akan sangat marah, dan akan 
meneriaki kami, kenapa kamu terlibat dengan mafia, kamu anak nakal. 

Namun, Min-san meletakkan peti bir di dekat dinding, dan berbalik memanggilku. 

"Apa yang kamu rencanakan lagi?" 

Saya memegang gagang sepeda, terpaku ke tanah. Ini buruk. 

"Mengapa kamu sangat ingin pergi? Kau tidak mau menjawab pertanyaanku?" 

Aku hendak naik ke jok sepeda, tapi ikat pinggangku dicengkeram dari belakang. 

"T-tidak apa-apa? Tidak ada sama sekali!?" 

Bahkan saya menyadari bahwa tidak ada yang akan percaya omong kosong seperti itu. 
Min-san menyeretku ke pintu belakang, mencengkeram kerah bajuku. 

"Orang-orang tidak berguna itu, dan bahkan Sou datang. Bagaimana mungkin tidak ada 
apa-apa? Apakah ada hubungannya dengan Huangs lagi? Apakah kalian tidak pernah 
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belajar? Dengar, mereka mafia Hong Kong, kau tahu? Mereka akan memotong anggota 
tubuh dan lidah tanpa peringatan, tanpa gentar!" 

"Emm, baiklah." 

Tatapan marah Min-san tepat di depanku, dan aku hanya bisa memikirkan apa yang harus 
kukatakan. Dia pasti akan mengetahuinya, jadi kurasa aku harus mengatakan yang 
sebenarnya padanya? Sembunyikan saja hal-hal kritis terlebih dahulu. 

Tetapi sebelum saya berbicara, saya harus yakin. 

"... Apakah kamu mendengar sesuatu dari Hiro? Nah, permintaan kali ini adalah oleh Hiro, 
jadi aku punya kewajiban untuk merahasiakannya." 

Min-san melirik ke samping, melalui pintu belakang yang terbuka, ke arah dapur. Hiro, 
mengenakan celemek hitam di pinggangnya, sedang minum bersama pelanggan tetap. Saya 
tidak tahu apakah dia memperhatikan saya, atau apakah dia pura-pura tidak 
memperhatikan. 

"Orang itu tidak pernah mengatakan apa-apa." 

"Ah, begitu. Yah, aku mengharapkan itu." 

Hiro mungkin tidak akan seceroboh itu, 

"Meskipun dia memang menyuruhku menikah dengannya." 

"Ehhh!?" 

"Mengatakan bahwa dia akan menjalankan toko ramen bersamaku selamanya, dan 
melibatkan Alice dan Sou untuk merayuku. Berhentilah mencoba menarik yang cepat 
dengan hal-hal yang tidak penting. 

Hiro...kau benar-benar serius! Anda jujur sepanjang jalan, dan dia tidak akan mempercayai 
Anda. Yah, itu adalah hasil yang diharapkan, tetapi bahkan proposal Anda diabaikan 
sepenuhnya. Itu terlalu menyedihkan. Apakah itu karma karena bermain-main dengan hati 
begitu banyak gadis? 

Namun, karena ini adalah situasi saat ini, saya mungkin tahu bagaimana melanjutkannya. 
Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, aku berbicara lagi, 

"Sebenarnya, dia benar-benar serius." 

"Hmm?" Min-san mengerutkan kening. 
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"Min-san, kamu akan menjadi pengganti upacara pernikahan, kan? Tapi pria bernama Hong 
Lei itu mungkin menggunakan kesempatan ini untuk memaksakan pernikahan denganmu. 
Itu sebabnya semua orang khawatir." 

"Apakah kalian idiot? Bagaimana itu---" Mengatakan itu, Min-san menghentikan dirinya 
sendiri. 

Kemudian, saya melihat sesuatu yang sangat langka. Min-san melihat ke samping, dan 
bahkan melengkungkan bibirnya. Apakah dia malu? 

"Kamu mungkin punya ide tentang itu." 

"Tidak... tapi itu dulu saat kita masih kecil. Saat itu, Hong Lei dan saya masih anak nakal di 
sekolah menengah." 

"Lihat, kurasa begitu." 

"Seperti itu masalahnya, idiot." 

Aku berkedip di dahi. Aku tidak bisa melihat dengan baik karena lampu redup di sekitar, 
tapi aku merasa Min-san terlihat merah. 

"Lagipula aku menikah tidak ada hubungannya dengan kalian?" 

"Yah, kamu telah menjaga kami selama ini, jadi tidak ada yang ingin melihatmu dilecehkan 
oleh pria aneh dan berada dalam pernikahan yang tidak bahagia. Itu sebabnya kami perlu 
menyelidiki dengan banyak cara. Seperti apakah dia memiliki wanita lain, apakah akan ada 
kekerasan dalam rumah tangga, hal-hal seperti itu..." 

"Sudah cukup." 

Min-san mendorong dadaku, dan memasuki dapur tanpa melihat ke belakang. 

"Saya bilang mereka mafia. Seseorang meninggal, dan ayahku dalam pelarian. Jika Anda 
akan menyelidiki hal-hal yang tidak berguna seperti itu, apa yang akan terjadi jika Hong Lei 
dan kroninya mengincar Anda? Berhenti menyela!" 

Nada Min-san seperti master yang menyuruh kucing peliharaan, dan aku mengulurkan 
tangan untuk menutup pintu belakang, menghela nafas. Sepertinya saya berhasil melewati 
entah bagaimana. 

Aku pergi ke depan toko ramen, dan bertukar pandang dengan Hiro yang sedang 
mengeluarkan beberapa ramen dari toko. Dia melambai ke arahku dengan senyum masam, 
dan aku juga mengangkat tangan sebagai balasannya, sebelum menginjak pedal dengan 
kuat. Angin malam yang dingin menggelitik leherku. 
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Tentu saja, saya tidak pulang. Selama pertemuan sebelumnya, saya hanya diberi satu 
pekerjaan, untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari Xiao Ling-san. Jadi, saya pergi 
ke Jalan Meiji, menuju Shinjuku. 

Di belakang saya ada gedung pencakar langit yang berdiri tinggi, dan di sisi kanan adalah 
taman Shinjuku. Saya bersepeda selama kurang lebih 3 menit, dan sebuah bangunan 7 
tingkat muncul di persimpangan dengan sedikit lalu lintas. Semua lampu dari tingkat 4 ke 
atas menyala, dan tampak sama misteriusnya dengan UFO yang melayang di atasnya. Nama 
perusahaan tercetak di panel kaca, Zodiac. 

Saya parkir di depan gedung, dan mengambil ponsel saya. Aku ingin tahu apakah dia mau 
bertemu saat ini. 

"Bagaimana Anda mendapatkan nomor ponsel saya?" 

Suara Xiao Ling-san menusuk telingaku melalui pengeras suara. 

"Yah, sebenarnya, kurasa lebih baik menemukan beberapa intel yang tidak terlalu sulit 
ditemukan, dan lebih mudah membicarakan bisnis yang tepat. Tidak, itu bukan aku, itu 
detektifnya." 

Aku secara tidak sengaja mengangkat kepalaku, mencoba mencari seseorang dari balik 
jendela. Saya merasa seseorang sedang melihat ke bawah, memelototi saya, meskipun saya 
tidak memberi tahu dia bahwa saya berada di lantai dasar. 

"Apakah kamu tidak mendengar desas-desus tentang Huangs? Ini bukanlah tempat di mana 
seorang anak SMA bisa mengintai!" 

Itu tugas saya untuk menyediakan retort. Aku hampir meludahkan kata-kata itu, tapi 
kurasa orang ini mungkin tidak akan peduli dengan lelucon konyolku ini. 

"Kami di sini bukan untuk menghalangi atau mempengaruhi Huang. Mohon mengertilah!" 

Ada desahan berat dari pembicara. 

"Erm, maaf mengganggu pada jam selarut ini, tapi sebenarnya aku ada di depan 
perusahaanmu. Ada sesuatu yang ingin saya minta, jadi saya ingin tahu apakah Anda 
tersedia saat ini? 

Mengatakan itu, saya menyadari dengan sangat baik bahwa pekerjaan ini sulit untuk 
ditangani. Yang paling cocok untuk pekerjaan ini adalah Hiro sendiri, tapi dia hanya bisa 
diminta untuk menjadi karyawan yang patuh agar Min-san tidak mengetahuinya, dan aku 
yang bertugas untuk bertanya. 

"Apa yang salah? Bukankah anak itu sudah menolak permintaan itu?" 

"Sebenarnya, kamu seharusnya tahu di mana ayah Min-san sekarang, kan?" 
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"Bukankah aku mengatakan bahwa dia tidak memberitahuku?" 

Dia langsung menyangkalnya. Tidak seperti saya, sepertinya semua orang tahu bagaimana 
cara bertanya. Apa yang saya lakukan? Coba bicara dengannya lagi? erm... 

"Yah, seperti yang kamu tahu, detektif itu adalah seorang hacker, dan dia berhasil meretas 
ponselmu dan mendapatkan catatan panggilan dari Hanada Masaru-san." 

Setelah mengatakan itu, saya langsung menyesalinya. Tidak ada yang akan merekam 
percakapan telepon, bukan? Itu pasti akan terlihat. 

Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Xiao Ling-san tidak berbicara selama 2 detik 
lagi, dan jelas dia terkejut dengan gertakanku. 

"Bagaimana mungkin merekam percakapan telepon? Berhenti menyemburkan omong 
kosong. " 

Apakah dia benar-benar merekam percakapan? Jika Alice berhasil meretas ponselnya, kita 
akan menemukan beberapa petunjuk. Setelah mendengar kata-kata itu dariku, kurasa dia 
mungkin menghapusnya? Alice pada saat ini harus bergulat dengan sistem keamanan, jadi 
saya akan terus berbicara. Aku mengumpulkan keberanianku, berkata, 

"Bagaimana kalau Anda mempertimbangkan untuk bertukar informasi dengan kami? 
Mengenai Hanada Masaru-san, aku tahu beberapa hal yang bahkan tidak kau ketahui, Xiao 
Ling-san. Pria itu kembali ke 'Hanamaru' April ini, dan mengatakan beberapa hal." 

Kata-kata itu benar-benar dibuat-buat, tapi Hanada Masaru muncul beberapa kali di Musim 
Semi, dan Xiao Ling-san tahu tentang itu. Dalam kebohongan ini adalah 80% fakta. 

Pada saat itu, sambil melihat ke atas, saya melihat sesosok sosok di sisi jendela lantai 6. 
Karena cahaya latar, saya tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi profilnya tampak seperti 
wanita, dan dia memegang telepon di dekat telinganya. Aku bahkan bisa merasakan dia 
menundukkan kepalanya, menatapku. 

Desahan datang dari ponsel, diikuti oleh suara pelan. 

"Lanjutkan di telepon. Tidak banyak yang bisa dijawab karena apa yang saya tahu tidak 
lebih dari apa yang tidak saya ketahui." 

Umpan. Jadi, apakah saya menyadari potensi saya yang sebenarnya sebagai penipu? Untuk 
sesaat, saya benar-benar kagum, lalu saya mengepalkan tangan dan meninju paha saya 
untuk pulih, mengalihkan telepon saya ke tangan kiri. 

"Sebelum bertukar informasi, ceritakan motif kelompokmu. Apa yang ingin Anda lakukan? 
Apakah itu tidak akan mempengaruhi Huang sama sekali?" 
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aku menelan ludah. Benar, ini intinya, yang paling sulit. Alice menyebutkan ini dalam rapat. 
Berapa banyak informasi yang ingin Anda informasikan kepada Huang Xiao Ling, itu akan 
bergantung pada bakat Anda sebagai penipu. 

"Sebenarnya, aku ingin tahu lebih banyak tentang motifmu, Xiao Ling-san." 

Aku membungkam suaraku saat mengatakan ini. Aku benar-benar tidak dapat menahan 
perasaan bahwa tidak nyaman untuk tidak dapat melihat ekspresinya saat ini, tetapi pada 
saat yang sama, dia tidak dapat melihat ekspresiku. 

"Alice dan aku tidak bisa mengartikan perasaanmu, karena kamu sepertinya tidak khawatir 
Hanada Masaru akan dibunuh oleh mafia. Ketika Anda mengajukan permintaan, Anda tidak 
pernah menyebutkan perlunya kami membantunya, bukan? Aku tidak tahu apa maksudmu 
yang sebenarnya? Kamu mungkin tidak ingin Masaru-san tertangkap, kan?" 

Setelah itu, Xiao Ling-san mulai merenung. Reli menebak perasaan satu sama lain ini benar-
benar menguras sel otak. Dengan asumsi bahwa dia sudah tahu di mana Hanada Masaru 
berada, mungkin ada beberapa alasan mengapa dia tidak memberi tahu kami, dan alasan 
yang paling pasti adalah karena dia tidak mempercayai kami. Jika dia memberi tahu kami, 
mungkin ada kemungkinan seseorang akan tergelincir, dan mafia akan mendapatkan 
beritanya. Namun, jika dia tidak mempercayai kita sejak awal, mengapa dia datang ke agen 
detektif? 

"...Masaru-san, dia mungkin tidak akan tertangkap. Tahukah Anda betapa menakutkannya 
pengalamannya? Bahkan jika semua anggota di Koalisi Huang akan dimobilisasi, itu 
mungkin akan sia-sia." 

Ada perasaan aneh dalam suara Xiao Ling-san saat dia mengatakan ini. Dia sedikit gemetar 
karena beberapa kegelisahan, tapi ada keyakinan kuat. Itu benar-benar paradoks. 

"Tidak perlu khawatir tentang Masaru-san. Saya hanya ingin membiarkan hal-hal 
berkembang seperti yang dia harapkan, dan tidak membuat Ming Li mengalami 
kemalangan." 

Dia hanya mengulangi apa yang dia katakan di agen detektif. 

Saya memejamkan mata. Tentunya orang ini menyembunyikan sesuatu, tapi dia 
mengatakan bahwa demi Min-san, dia berharap untuk menghormati keinginan Masaru-san 
mungkin benar. 

Mari kita percaya padanya. Atau kalau tidak, tidak akan ada perkembangan. 

"Dipahami." saya melanjutkan. "Nah, aku akan menyatakan tujuan kita." 

Saya membuka mata, mencari dalam kegelapan, menarik napas dalam-dalam, dan 
memikirkan bagaimana saya ingin memulai. 
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"Kakakmu---Hong Lei-san bermaksud agar Min-san mengambil alih untuk tunangannya 
yang terbunuh---Xiang Yu-san. Apakah Anda mendengar itu? 

"Ya, saya mendengar dari Hong Lei." 

"Tampaknya Hong Lei-san dulu memiliki perasaan terhadap Min-san. Apakah ini masih 
benar? Erm, dengan kata lain." 

"Apakah dia benar-benar akan menggunakan ini sebagai alasan untuk benar-benar menikah 
dengan Ming Li? Saya bertanya-tanya apakah itu masalahnya juga. " 

Bahkan adik perempuannya juga merasakan hal ini? Jadi tebakan kami benar? 

"Erm, apakah rencana seperti itu benar-benar masuk akal? Saya mendengar bahwa itu 
adalah pernikahan politik antara keluarga utama dan keluarga cabang. Apakah tidak apa-
apa jika seseorang menjadi pengganti untuk pernikahan yang begitu penting?" 

"Wen Li-san---ibu Ming Li adalah putri yang disukai Kepala Naga. Saat itu, ketika diketahui 
bahwa dia ingin menikahi Masaru-san, dikatakan bahwa Kepala Naga mengirim beberapa 
pembunuh untuk mengejarnya." 

Rahangku hampir jatuh ketika mendengar itu. Menyayangi anak perempuan sebanyak itu 
akan menjadi level lain, bukan? 

"Namun, tampaknya Masaru-san mengalahkan para pembunuh itu, dan akhirnya 
mendapatkan persetujuan Kepala Naga. Setelah Ming Li lahir, keluarga utama di Hong Kong 
ingin membawanya kembali untuk membesarkannya. Jadi...Kurasa kepala Naga akan sangat 
senang dengan ini." 

Aku hanya bisa menghela nafas. Pria bernama Hong Lei itu mungkin mengantisipasi 
masalah sampai ke tingkat seperti itu. 

"Jika Min-san menikah dengan kakakmu, kurasa dia tidak akan bahagia, kan?" 

"Tentang itu, saya tidak tahu. Saya kira itu terserah Ming Li. 

"Tidak, Min-san---" 

Pada saat itu, saya ingat. 

Sebelum meninggalkan toko ramen, saya mengobrol sedikit dengan Min-san, dan 
menyebutkan kemungkinan dia akan menikah dengan Hong Lei. 

Min-san tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak ingin menikah dengan Hong Lei. 

"Masaru-san pernah memintaku untuk melihat apakah Ming Li memiliki pasangan yang 
cocok, apakah dia hidup bahagia." 
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"Haa..." 

Jadi itu sebabnya Xiao Ling-san langsung bertanya pada Hiro? Masaru-san itu membunuh 
seseorang, dan dalam pelarian, namun dia masih bisa mengkhawatirkan hal ini, mau tidak 
mau aku bertanya-tanya. Mungkin inilah hati orang tua. Omong-omong, ada kemungkinan 
dia tidak akan bisa melihat putrinya lagi. 

Kebahagiaan Min-san. 

Itu---seharusnya terserah Min-san untuk memutuskan. Secara obyektif, Hiro berada dalam 
posisi yang kurang menguntungkan saat ini. Teman masa kecil Min-san di satu sisi dan bos 
sebuah startup, dan dengan sepenuh hati mengabdi pada Min-san (kurasa). Yang lainnya 
adalah gigolo, jumlah wanita yang dia sebabkan menangis dalam tiga digit. 

Aku terus membanting pahaku. Sudah bangun. Hal bodoh apa yang aku pikirkan sekarang? 
Yang meminta kali ini adalah Hiro! Saya tidak perlu memikirkan apakah Hong Lei dapat 
membawa kebahagiaan bagi Min-san, dan saya tidak perlu khawatir tentang kejenakaan 
gigolo Hiro yang kemungkinan besar membuat Min-san tidak bahagia. Yang penting 
sekarang adalah membuat Xiao Ling-san mempercayai kami, mengatakan yang sebenarnya 
dan membantu kami. 

Aku menelan ludah, dan berkata, 

"Sebenarnya, kami sedang mencari Hanada Masaru-san." 

Saya mengatakannya. Tidak ada ruang bagi saya untuk menyesal sama sekali. 

"Tidak masuk akal untuk memaksakan pernikahan karena hutang yang ditinggalkan 
ayahnya. Saat ini, Min-san memiliki kehidupannya sendiri. Itu sebabnya kami bermaksud 
membawa Hanada Masaru kembali, dan memintanya menyelesaikan masalah yang 
disebabkannya." 

Aku berhenti, menunggu Xiao Ling-san angkat bicara, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. 

"Dengan kata lain, kami berada di pihak yang sama dengan para Huang, dan kami tidak 
akan menghalangimu. Tetapi-" 

Mengambil napas dalam-dalam, aku melanjutkan, 

"Tujuan utama kami sama dengan tujuanmu, Xiao Ling-san. Kami pasti tidak berharap 
ketidakbahagiaan terjadi pada Min-san." 

Mengatakan sampai titik ini, aku terdiam lagi. 

Mobil dan motor terus berpacu di jalan Shinjuku, dan gas buang menggelitik leher saya 
bersamaan dengan angin malam yang sedingin es. Saat aku menyadarinya, sosok di sisi 
jendela telah menghilang, dan lampu di lantai 7 dan 4 juga menghilang. 
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Pada akhirnya, saya menyatakan sebagian besar kebenaran. Saya pikir. 

Setelah beberapa lama, aku mendengar Xiao Ling-san bergumam, 

"Bagaimana kalian akan menemukan Masaru-san? Dia mungkin tidak berada di Jepang lagi." 

"Xiao Ling-san, jika kamu mau mengungkapkan apa yang terjadi di tempat kejadian, atau 
kendaraan yang digunakan dalam pelarian itu." 

"Jangan konyol. Jika ada orang luar yang mengetahui hal ini, Hong Lei pasti akan 
membunuhku." 

Jadi, panggilan itu berakhir. 

 

Tak rela melewati jalan Meiji yang dipenuhi gas buang lagi, saya memilih bersepeda 
perlahan melewati jalur Gaien West. Saya memutuskan untuk tidak memikirkannya, tetapi 
saya merasa jika itu adalah Hiro, dia mungkin bisa meminta bantuan Xiao Ling-san. Namun, 
Xiao Ling-san benar bahwa mafia berniat untuk menangani sendiri kasus pembunuhan ini. 
Jika ada informasi yang diungkapkan kepada orang luar, bahwa Huang Hong Lei bahkan 
tidak akan mengampuni saudara perempuannya sendiri. Benar-benar tidak bijaksana 
untuk menanyakan hal ini padanya. 

Tepat ketika samar-samar aku bisa melihat bayangan besar Stadion Olimpiade Nasional di 
sebelah kiriku, ponselku tiba-tiba berdering. Saya parkir di sisi jalur pejalan kaki, dan 
menemukan nomor anonim yang ditampilkan di layar. Siapa yang memanggil? 

"...Halo?" 

"... Apakah kamu anak SMA di tempat detektif?" 

Suara dari telepon itu serak seperti logam berkarat yang saling bergesekan, dan aku 
langsung bisa mendengar bahwa itu adalah Hanada Masaru. Mengapa menelepon saya di 
ponsel saya? 

"B-bagaimana kabarmu---di mana kamu sekarang?" 

Suara sepeda yang jatuh memotong kata-kataku. Sekarang bukan waktunya untuk panik. 
Tenang. Aku meraih tanganku yang gemetaran untuk menekan tombol rekam. 

"Mendengarkan. Serahkan interaksi dengan Hong Lei ke Hinamura Souichiro. Ini bukan 
sesuatu untuk melibatkannya sejak awal, tapi orang itu terlalu jelas..." 

"B-bagaimana kamu tahu tentang masa lalu Yondaime?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Koalisi Huang mengawasi 'Hanamaru', dan mereka melihat Hinamura dan yang lainnya 
masuk dan keluar dari agensi. Kalian terlalu ceroboh di sini!" 

Bagaimana? Bagaimana mungkin dia mengetahui semua ini dengan sangat baik? Apakah 
dia baru saja menghubungi Xiao Ling-san? 

"Sekarang dia sudah terlihat, lupakan saja. Biarkan Hinamura bertemu dengan Huang Hong 
Lei. Suruh dia mengatakan bahwa dia akan sepenuhnya membantu dalam mencari saya, dan 
menceritakan semuanya kepada mereka. Untuk saat ini, itu akan memastikan mereka tidak 
akan curiga." 

"Apa yang ingin kamu lakukan?" 

Saluran telepon tiba-tiba terputus, dan deringan berlanjut untuk beberapa saat. Tidak 
peduli bagaimana saya mencoba menjauhkan ponsel dari telinga saya, atau saya menarik 
napas dalam-dalam, suara itu tidak pernah hilang. Saya melihat ke bawah, dan menemukan 
bahwa roda sepeda saya berputar dengan longgar. Aku menginjak pedal untuk 
menghentikannya, dan memutar nomor Alice. 

"H-Hanada Masaru baru saja menelepon ponselku!" 

Detektif itu tersentak, dan segera menutup telepon. Hanada Masaru mengenal Alice, dan 
mungkin tidak akan sebodoh itu jika dia menyelidiki sinyal GPS, tapi untuk berjaga-jaga, 
ada kesempatan. 

Aku mengangkat sepedaku, dan perlahan menginjak pedal. Pada saat yang sama, saya 
mencoba menjangkau keraguan yang berputar-putar di pikiran saya, hanya untuk 
menemukan bahwa itu dalam kekacauan. Apa yang ingin dilakukan Hanada Masaru? 
Mengapa memberi kami saran? Apakah dia ingin ditangkap? Mustahil. Jika itu masalahnya, 
dia mungkin juga muncul sebagai gantinya. 

Benar, pertama kali Hanada Masaru menelepon, dia menyuruh Min-san untuk 'menunggu 
seminggu lagi'. Apa yang dia lakukan sekarang? Mengumpulkan cukup uang dan pergi 
jauh? Apakah dia berniat menggunakan agen detektif NEET untuk mengacaukan 
pemandangan mafia. Anda pasti bercanda! Aku benar-benar memiliki keinginan untuk 
mengatakan itu padanya. Saya tidak tahu apa yang Anda lakukan, tetapi karena Anda tidak 
pernah muncul, semuanya tidak berkembang sama sekali! Tolong tunjukkan dan selesaikan 
ini, jadi Min-san tidak perlu khawatir lagi. 

Tiba-tiba, saya memikirkan kemungkinan. 

Apakah Hanada Masaru berlarian karena alasan pembunuhan itu bukan karena 
kecerobohan? 
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Itu hanya perasaan yang tidak berdasar, tapi jika itu masalahnya, apa yang kita lakukan 
sekarang akan membuat skenario terburuk menjadi lebih buruk, dan bahkan mungkin akan 
menjebak Min-san lebih jauh sampai dia tidak bisa melarikan diri. 

Saya mengerahkan kekuatan saat saya mengayuh, mempercepat sepeda. Cerah yang dingin 
menyerempet telingaku, tapi itu tidak bisa menghapus rasa dingin di hatiku. 

 

Dua hari kemudian, sepulang sekolah--- 

Pada hari itu, saya tidak melewati pintu masuk timur stasiun tempat 'Hanamaru' berada, 
melainkan pergi ke barat. 

Di kedua sisi lereng yang dipenuhi oleh banyak pejalan kaki, terdapat gedung perkantoran 
dan berbagai macam restoran bercampur di antara banyak bangunan acak. Sudah ada 
beberapa toko yang mengayuh untuk berdagang, mungkin karena hari sudah hampir senja. 
Aku mencoba menghindari kerumunan saat aku mengayuh keras menaiki lereng, dan di 
toserba Tokyu yang berdiri dengan anggun di kejauhan, aku berbelok ke kiri. 

Tujuan saya adalah bangunan pendek. Lantai pertama adalah toko kecil, dan bagian depan 
toko ditutupi dengan bunga tiruan putih dan merah muda yang terlihat jelas dari jauh. 
Lantai 3 gedung ini adalah kantor Hirasaka-gumi. 

"Kerja bagus hari ini, Aniki!" 

"Kamu sudah bekerja keras, Aniki!" 

Saya membuka pintu besi dan memasuki kantor, menemukan beberapa pria bertampang 
buas di dalam yang tiba-tiba berdiri untuk menyambut saya. Kita akan memasuki musim 
layu daun, namun mereka semua memakai kaos hitam lengan pendek. 

Hirasaka-gumi adalah sekelompok berandalan di jalan ini. Pemimpinnya, Yondaime, dan 
beberapa anggota penting lainnya berada pada usia di mana mereka tidak bisa lagi disebut 
pemuda, dan sangat tidak nyaman mendengar orang-orang ini memanggilku aniki, padahal 
aku hanya seorang anak SMA berusia 16 tahun. Daripada terbiasa baru-baru ini, saya kira 
saya menyerah. 

"Eh? Di mana Yondaime?" Saya memindai kantor. Ada meja kaca di tengah dua sofa yang 
saling berhadapan, tepat di tengahnya ada meja kikuk, dan ada beberapa tulisan kaligrafi 
berbingkai di dinding. Ini benar-benar kantor geng yang sempurna, tetapi pemimpin yang 
paling penting tidak ada. Di ruang belajar di dalam? 

"Sou-san pergi mencari mobil." 

Menjawabku adalah seorang pria berkaus hitam yang tingginya mungkin di atas 2m, 
dijuluki Pole. 
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"Aniki, apakah kalian berdua pergi ke suatu tempat untuk memukuli orang hari ini?" 

"Tidak, tidak, tidak, kita tidak akan bertarung." 

Jika mereka tahu bahwa kita sedang menuju ke rumah tuan muda mafia Cina, orang-orang 
ini pasti salah besar dan menjadi sangat bersemangat. Jadi, saya memutuskan untuk tidak 
mengatakan apa-apa lagi. 

Alasannya karena telepon dari Hanada Masaru dua hari lalu. Kami berinisiatif meminta 
Huang Hong Lei untuk melakukan kerja sama dalam penyelidikan. Risikonya besar, tapi itu 
layak dipertaruhkan---demikian kata Alice. Jadi, kami meminta Yondaime menelepon Xiao 
Ling-san. Sementara saya merasa khawatir dengan semua itu, semuanya dinegosiasikan 
dengan cepat. 

Namun, saya benar-benar tidak bisa menghilangkan keraguan saya tentang Hanada 
Masaru. Mengapa dia membimbing kita? Untuk menggunakan kami sebagai tabir asap 
untuk pelariannya? 

Saya sangat penasaran dengan hal ini, tetapi saya memutuskan untuk mengikuti ke rumah 
Huang Hong Lei. Tentu saja, saya tidak memberi tahu Alice tentang ini. Waktu pertemuan 
adalah 16:30, tentang waktu itu. Aku merasa sangat tegang, aku terengah-engah. 

Saat ini, saya menemukan sebuah buku di atas meja, dan judulnya adalah 'Crash Course! 
Adab Upacara Pernikahan'. Itu benar-benar gelar yang mengundang kegelisahan. 

"...Apa ini?" 

Aku benar-benar bertanya, menggunakan semua keberuntunganku. Pole menjawab dengan 
seringai di wajahnya. 

"Semua orang mendiskusikan tentang apa yang harus dikatakan pada upacara." 

"E-erm, upacara pernikahan? Yang?" 

"Siapa lagi? Guru dan Hiro, tentu saja! Kami mendengar semuanya. Tanggal 3 bulan depan!" 

Dari mana mereka mendengar itu? Dan bagaimana mereka akhirnya salah paham seperti 
itu? 

"Baiklah, kalian, ulangi apa yang baru saja kamu pikirkan dan minta Aniki 
mendengarkannya!" 

"Benar! Kami akan melatih kejantanan kami di sini!" Salah satu pria berkaus hitam 
membuka secarik kertas terlipat. 

"Ehh, selamat menikah, Hiro-san, Min-san. Orang mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk 
tiga 'tas'. Pertama, Anda memerlukan 'kantong perut'." "Perut dibutuhkan bahkan jika 
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kamu belum menikah!" "Selanjutnya, tas hitam penuh." "Kausmu sudah benar-benar 
hitam!" "Akhirnya, Uniqlo." "Kenapa kamu membantu promosi di sini!?" 

"Bukankah ada tiga versi 'Saka'?" Begitu kata-kata itu diucapkan, saya memutuskan untuk 
tidak membalas lagi. Jika ini terus berlanjut, itu tidak akan ada habisnya. 

"Tiga 'Saka'? Tiga yang mana?" tanya tiang. 

"Yang pertama adalah Hirasaka, kan?" "Itu mengacu pada kita!" "Apa berikutnya?" 
"Akasaka?" "Benar, ada banyak pernikahan yang diadakan di sana!" "Benar, apa yang 
terakhir?" "Otokozaka?" 

"Jelas bukan Otokozaka!" Ini buruk, saya secara naluriah membalas lagi. Hal-hal yang 
hiatus atau selesai adalah tabu untuk pernikahan. Omong-omong, tidak ada yang 
mengatakan apa pun tentang mengadakan pernikahan! 

"Apa yang kalian bicarakan?" 

Suara penyelamat memasuki kantor bersamaan dengan suara pintu besi yang dibuka. 

"Sou-san, kerja bagus." 

"Kerja bagus di sana!" 

Aku menoleh, dan melihat Yondaime mengenakan setelan biru berjalan ke arahku, 
berputar-putar di sekitar sofa. Rambut putih yang memutih menyebabkan tatapan buasnya 
mengintensifkan sekitar 30 persen atau lebih, dan aku mundur karena terkejut, hanya bisa 
mengangguk padanya dengan malu-malu. Kali ini, kami tidak akan bermain. Lebih baik 
pertahankan ketegangan. 

"Apakah kamu punya waktu untuk peduli dengan para idiot itu? Cepat dan bergerak!" 

Bodi mewah Mercedes Benz CL yang berkilauan diparkir di jalur sempit di depan gedung. 

"A-ada apa dengan ini?" 

Yondaime memiliki beberapa mobil asing yang berkisar dari yang mahal hingga yang 
murah, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihatnya mengendarai benz. Sungguh, 
mobil ini benar-benar disonansi dari gang dan Yondaime sendiri. Rasanya menjijikkan 
seperti foie gras dengan sushi. 

"Aku hanya akan mengendarai mobil seperti ini saat berurusan dengan hal-hal yang 
menyebalkan." Yondaime berkata sambil mendorongku dari belakang ke kursi penumpang, 
sementara dia pergi ke kursi pengemudi. Hal menjengkelkan yang dia maksud ini, aku 
bertanya-tanya apakah itu berarti dia harus memamerkan kemampuannya sebagai geng 
yakuza, dan tidak membiarkan dirinya diremehkan? 
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"...Memilikimu di kursi penumpang bersama sudah cukup untuk membuat orang 
memandang rendah kita bahkan jika aku mengendarai Porshe atau Rolls Royce, kan?" 

Saya merasakan hal yang sama. Maaf. 

Yondaime menginjak pedal gas, dan mobil langsung tenggelam, langsung meluncur ke jalan 
di luar. 

 

Vila keluarga Huang terletak di bagian Shimo-Ochiai yang tenang, sebuah rumah besar 
yang unik dan mewah yang dibangun dengan ratusan ribu ubin datar yang ditumpuk 
menjadi satu. Itu juga dibangun di lereng, dan orang harus bertanya-tanya ada berapa 
lantai. Saudara kandung Xiao Ling-san dan Huang Hong Lei tinggal sendirian di tempat ini, 
tetapi tidak aneh untuk mengatakan bahwa tempat ini cukup besar untuk menampung 
seluruh klan. 

"Apakah kamu benar-benar ikut?" 

Yondaime bertanya padaku di pintu masuk, 

"Kamu pasti datang ke sini tanpa memberi tahu Alice, bukan? Gadis itu akan menangis jika 
dia tahu kau menyelinap ke sarang mafia Cina." 

"Ehh, yah ... itu benar." 

Jangan dekati Huang Hong Lei. Alice memang memperingatkanku dengan keras 
sebelumnya. 

"Saya takut bos mafia masa depan mengingat penampilan saya! Tapi aku terlihat seperti 
anak SMA, dan dia mungkin akan menganggapku sebagai pesuruhmu, Yondaime. Saya kira 
saya mungkin tidak akan berada dalam bahaya? 

"Pesuruh apa? Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu takut atau sembrono." 

"Kegelisahan saya diarahkan pada Hanada Masaru. Saya hanya menemukan bahwa ada 
sesuatu yang tidak dapat saya terima, dan saya tidak tahu apa yang dia rencanakan. Jika 
kita akan bernegosiasi dengan Huang Hong Lei, itu berarti melibatkan dia, bukan? Kita 
tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kamu sendiri tidak keberatan tentang itu, Yondaime?" 

"Apa yang ada di pikiran? Tidak peduli pikiran siapa itu, kita hanya perlu membuatnya 
berhasil, bukan? Selain itu, jika kita tidak melakukan ini, kita kehabisan akal. Alice tidak 
bisa meretas telepon wanita itu, kan?" 

"Kamu benar..." 
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Bagaimanapun, saya tidak bisa santai. Saya berpikir, jika saya secara pribadi dapat 
mendengar apa yang dikatakan Huang Hong Lei, saya mungkin dapat memahami rencana 
Hanada Masaru. Itu sebabnya saya ikut. 

Dengan kata lain, saya sepenuhnya mengarahkan perhatian saya pada Hanada Masaru, dan 
sepenuhnya meremehkan Huang Hong Lei. 

Yondaime melirik ke arahku, melotot, dan mendengus, dia menekan tombol interkom. Saya 
hanya bisa merasakan banyak kamera pengintai yang tersembunyi di suatu tempat 
mengawasi kami. 

Anehnya, Huang Hong Lei sendirilah yang secara pribadi datang untuk mengundang kami. 
Dia memiliki rambut hitam licin yang disisir ke belakang, warna rambutnya seperti besi. 
Kemeja merah anggur yang dalam di bawah setelan putih memiliki tiga kancing yang tidak 
dikancingkan, memperlihatkan dadanya. Ini adalah kedua kalinya saya melihat seorang 
pria yang sangat cocok memakai pakaian putih. Namun, warna putih pada Hiro adalah 
cahaya yang hangat, sedangkan warna putih pada orang ini adalah cahaya dingin yang 
berkelap-kelip seperti pisau. Huang Hong Lei memelototi Yondaime, Benz, dan saya secara 
bergantian, sebelum memberi tahu kami "masuk." Mengapa dia tidak memanggil bawahan 
atau pelayannya untuk membukakan pintu? Merasa terkejut, aku mengikutinya ke 
mansion. Omong-omong, apakah dia tidak keberatan aku datang sambil mengenakan 
seragam sekolahku? 

Tanpa diduga, bagian dalam mansion itu adalah perabotan Barat. Ruang tunggunya juga 
sama, ada karpet krem di lantainya, dan sebuah sofa volume sederhana diletakkan di 
tengahnya. Salah satu dari 4 dindingnya adalah lempengan kaca, dan saya bisa melihat 
taman dari karpet rumput hijau dan pot Azalea. Saya awalnya berasumsi bahwa dindingnya 
akan memiliki naga berwarna cerah, atau itu akan menjadi tempat yang dipenuhi preman 
mafia. Tanpa diduga, itu hanya rumah biasa, kurasa? 

"Apakah itu langka?" 

Huang Hong Lei bertanya dengan suara mengintimidasi, hampir membuatku tersentak 
kaget. 
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"Kamu tidak di sini hanya untuk melihat-lihat, kan?" 

Dia duduk di sofa di seberang kami, tatapan tajamnya menatapku selama setengah detik 
sebelum dia menoleh ke Yondaime. 

"E-erm." 

Saya akan baik-baik saja tutup mulut, tetapi saya hanya perlu menyalak dan menjelaskan. 

"Aku hanya merasa ini bukan tempat tinggal orang Cina. Tidak ada hiasan di dinding, dan 
lampunya normal..." 

"Apakah kalian semua orang Jepang tinggal di rumah ninja? Cukup dengan omong kosong 
itu." 

Kata-kata Hong Lei mengejutkan saya tepat di dada, dan saya hanya bisa menyusut kembali 
ke sofa. Setelah itu, Hong Lei tidak mengatakan apa-apa lagi kepadaku. Saya akan 
menyerahkan sisanya kepada Yondaime kalau begitu! Kurasa aku akan diam saja dan 
berpura-pura menjadi pesuruh di sini. 

"Hinamura Souichiro. Saya kira Anda pernah mendengar tentang saya dari Xiao Ling-san. 

Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya saya mendengar Yondaime berbicara kepada orang 
lain dengan nada hormat, dan saya sangat berharap ini adalah yang terakhir kalinya. Nada 
dan aksennya tidak terlalu aneh, tapi mendengarnya membuat saya merasa tidak sengaja 
menelan bubuk kopi. Mulut dan tenggorokan saya terasa sangat tidak nyaman. 

Hong Lei menyipitkan matanya saat dia menilai Yondaime. 

"Cukup dengan nada sopan bodoh itu." Mendengar Hong Lei mengatakan ini, saya secara 
tidak sengaja melebarkan mata saya, "Lagipula saya menemukan Anda merusak 
pemandangan, dan karena saya akan mencari cara untuk menghancurkan Anda, mari kita 
simpan kerumitan dan berbicara secara normal." 

Yondaime menghela nafas. 

"Yah, kurasa kamu tahu tentang aku." 

"Setelah mendirikan bisnis dalam skala seperti itu, tentu saja saya akan melakukan 
penyelidikan." 

"Itu suatu kehormatan. Saya sudah tahu orang seperti apa Anda, jadi mari berhenti 
membuang-buang waktu dan langsung ke poin utama secepat mungkin. Saya tidak ingin 
bekerja sama dengan Anda lagi, jadi lebih baik menyelesaikan ini secepat mungkin. 

Saya mendengar percakapan dari samping Yondaime. Ada apa dengan keduanya? Mengapa 
mereka terlihat seperti ingin berkelahi saat bertemu satu sama lain untuk pertama kalinya? 
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Yah, memang benar bahwa mereka tidak bisa memperlakukan satu sama lain sebagai 
teman... 

"Aku mendengarnya dari Xiao Ling hari ini." Hong Lei berbicara lebih dulu, "Lalu? Mengapa 
kalian akan membantu menemukan Masaru?" 

Yondaime tiba-tiba menyenggol bahuku dengan bahunya sendiri. Eh? Dia ingin aku bicara? 
Dia pasti bercanda! Aku menoleh ke Yondaime, yang memelototiku seolah dia ingin 
menggerogotiku sampai mati. Aku dengan panik berbalik ke depan, dan bahkan tidak 
menyangka Hong Lei akan menatapku. Saya ingin pulang ke rumah... 

Tidak, tapi, dia akan curiga jika aku tidak mengatakan apapun. Kurasa aku tidak punya 
pilihan di sini. 

"...Erm, yah, kami punya anggota bernama Hiro. Kamu tahu, kan?" 

Saya terbata-bata, pikiran saya kembali mengingat apa yang harus saya perhatikan. 

Pertama, Hong Lei mungkin tahu bahwa Xiao Ling-san datang ke 'Hanamaru' pada hari itu. 
Tapi aku tidak bisa memberi tahu Hong Lei apa yang diminta Xiao Ling-san, atau masalah 
kontak penerimaannya dari Hanada Masaru akan terungkap. Jadi, aku hanya perlu 
memberitahunya bahwa Xiao Ling-san pergi ke 'Hanamaru' malam itu karena dia 
mencemaskan Min-san. Alice, Min-san, dan aku tidak pernah mendengar isi telepon dari 
Hanada Masaru, dan tidak pernah mendengar bahwa dia akan menelepon kembali 
seminggu kemudian. Benar. Yang terpenting, saya tidak bisa memberi tahu Hong Lei bahwa 
saya menerima telepon dari Hanada Masaru. Jika saya membiarkannya tergelincir, saya 
tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya, dan saya mungkin akan diinterogasi, dan otak 
saya mungkin akan digali. 

Adapun hal lain --- seperti yang diperingatkan Hanada Masaru padaku --- kurasa aku harus 
jujur. 

Dengan hati-hati saya mulai menjelaskan. 

Hiro juga memiliki perasaan terhadap Min-san, dan dia khawatir kamu akan membuatnya 
berpura-pura menjadi pengantin wanita sebelum benar-benar menikahinya, jadi dia 
memikirkan cara untuk mencegahnya---setelah aku dengan bodohnya mengungkapkan 
semuanya, aku menyadarinya. , dalam keherananku, dan secara tidak sengaja tutup mulut 
saat aku menundukkan kepalaku. 

Niat Hong Lei hanyalah dugaan kami saat ini, dan saya mengatakannya kepadanya! 

Dengan malu-malu aku mengangkat kepalaku, dan melihat Hong Lei mengangkat kaki di 
atas kakinya yang lain saat dia menatapku dengan tabah. Sekilas, dia tidak tampak marah, 
tapi dia lebih menakutkan dari sekedar marah. 
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"Hmph. Jika kamu pikir kamu bisa membawa Masaru kembali, aku akan menyerah begitu 
saja pada Ming Li, kan?" 

"...Eh?" 

"Yah, terserah. Aku sudah tahu apa yang kalian pikirkan bocah bodoh. Tapi Hinamura, 
situasimu berbeda. Mengingat identitas Anda, saya tidak berpikir Anda akan bosan 
bermain bersama dengan anak-anak ini? Mengapa Anda harus terlibat?" 

"Ini adalah kesetiaan duniawi. Saya tidak berpikir Anda mengerti bagaimana orang-orang 
di negara ini berperilaku. 

"Hmph." 

Hong Lei kembali menoleh padaku, dan aku sangat gugup, keringat bercucuran di sela-sela 
jariku. 

"Kemudian? Berapa banyak yang telah Anda pelajari? Karena Anda mengetahui informasi 
yang kami miliki, Anda harus menunjukkan kartu Anda." 

Hong Lei tiba-tiba mencondongkan tubuh ke arah kami, cukup mengejutkanku untuk 
bersandar, dan aku menemukan dadaku rata. Kenapa bertanya kepada saya? Silakan terus 
berbicara dengan Yondaime! 

"E-erm, ngomong-ngomong, tidak banyak berita yang bisa kami laporkan padamu..." 

"Jangan remehkan aku sekarang. Hinamura, preman lainnya, dan bahkan kau mengambil 
tindakan secara terbuka. Jelas, kamu mendapat kabar tentang Masaru, bukan?" 

"Eh?" 

"Aku tahu bahwa kamu bukan hanya siswa sekolah menengah biasa." 

"Aku benar-benar anak SMA biasa! Seperti yang Anda lihat!" 

"Apakah kamu berniat untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang Hello Corporation 
dan insiden Tahara-gumi?" 

Saya kehilangan kata-kata. 

Pada musim semi tahun ini, seorang gadis Thailand menerobos masuk ke agen detektif 
NEET dengan membawa 200 juta yen, dan insiden yang berasal dari acara ini berakhir 
karena kelompok pembantu dari geng tertentu. 

Ini tidak baik. Seharusnya aku tidak ikut. Saya kira saya terlalu naif untuk berpikir bahwa 
saya bisa berpura-pura menjadi pesuruh. Apa yang saya lakukan? Aku tidak bisa begitu saja 
membohonginya, dan selain itu, keterampilan berbohongku sangat buruk sampai ke titik 
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keputusasaan. Suaraku sendiri bergema dengan sungguh-sungguh dalam pikiranku. Saya 
harus mengatakan beberapa kebenaran. 

"Sekitar April atau lebih---" 

Mengatakan itu, saya berdoa agar suara saya dapat menjangkau dengan sukses. 

"---Masaru-san pernah menyelinap ke 'Hanamaru'. Saya kira dia menjalani operasi plastik, 
dan bahkan Min-san tidak bisa mengenalinya. Namun, dia meninggalkan banyak bahan 
yang bisa digunakan untuk pembuatan sup baru, bahkan menulis alamat toko pengimpor. 
Toko impor ini mungkin termasuk tempat persembunyian Masaru-san sekarang. Saya kira 
itu adalah sesuatu yang tidak Anda ketahui? 

Aku menundukkan kepalaku dan mengintip ke mata Hong Lei. Tidak ada kebohongan yang 
tercampur, tapi informasi itu mungkin tidak berguna. Namun, dia tidak mengetahui hal ini. 

"Itu saja?" 

Dengan Hong Lei menginterogasi saya, saya hampir tidak bisa menganggukkan rahang 
kaku saya. 

"Begitu kamu kembali, kirimi aku surat." 

Saya hanya bisa menahan napas lega untuk mencegah Hong Lei menyadarinya. Kemudian, 
Hong Lei mengeluarkan sesuatu dari sakunya, dan melemparkannya ke atas meja. 

"Pertama, untukmu." 

Dua foto yang dilampirkan bersama dengan klip. 

"Foto Xiang Yu, dan kekasihnya." 

Foto mayat mereka? Saya terkejut, tetapi Yondaime menjangkau mereka tanpa berpikir 
dua kali. Pada akhirnya, kedua foto tersebut hanyalah foto kepala biasa. Itu yang 
diharapkan. Mayat dibawa pergi oleh Hanada Masaru, dan tidak mungkin ada foto yang 
tertinggal. 

Penampilan Huang Xiang Yu benar-benar tidak mirip dengan Min-san atau Xiao Ling-san. 
Dia cantik juga, tapi ada kesuraman yang sakit padanya. Saya merasa bahwa dia akan 
duduk di kursi Wisteria di tempat selir, dengan pelayan wanita melayaninya saat dia 
meratap, "Yang Mulia tidak melihat saya baru-baru ini." 

"Ah...erm. Mungkin agak terlambat, tapi, yah, belasungkawa saya." 

Tiba-tiba, saya ingat bahwa dia sudah mati, jadi, saya menundukkan kepala, mencoba 
mengungkapkan kesedihan. 
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"Cukup dengan omong kosong itu. Orang lain adalah orang rendahan bernama Umeda 
Kouji." 

Yondaime mengeluarkan foto kedua, dan tampaknya diambil dari SIM, karena foto itu 
diambil dengan sangat buruk. Rambut Umeda Kouji diwarnai pirang, dan meskipun dia 
seharusnya masih muda, kulitnya kasar, dan bibirnya terkulai. Matanya sendiri terlihat 
ramping, dan sepertinya tidak cocok dengan organ tubuhnya yang lain. 

"Jadi orang rendahan ini menerobos masuk untuk merebut kembali tunanganmu---dan 
mereka ditembak oleh Hanada Masaru. Itu saja?" 

Yondaime berkata sambil mengangkat matanya dari foto itu. 

"Benar. Saya akan menunjukkan adegannya. Ikuti aku." 

Hong Lei berdiri, sementara Yondaime dan aku mengikutinya. Kami melewati koridor 
sederhana yang lebar, menuruni beberapa anak tangga yang tidak terlalu curam, dan 
dibawa ke sebuah vila yang seharusnya terletak di bagian bawah lereng. Itu sangat sunyi, 
dan saya tidak bisa merasakan orang lain di sekitar. Saya mengingat adegan setelah 
memasuki rumah, dan tentu saja, saya tidak melihat orang lain selain Huang Hong Lei. 

"Kurasa aku tidak melihat satu pun pelayan rumah atau anggota di sini?" tanya Yondaime. 
Huang Hong Lei hanya mendengus. 

"Ini bukan kantor. Bagaimana saya bisa membiarkan bawahan saya masuk? Semakin 
sedikit orang yang masuk, semakin aman, dan saya bisa menjaga diri sendiri. Xiang Yu 
berkata dia tidak suka melihat anggota geng, dan kemudian, dia ditinggalkan di sini. Itu 
sebabnya Kepala Naga berkata untuk menyewa pengawal untuk melindunginya, dan 
mempekerjakan Masaru." 

Saya mengerti. Jadi cucu dari bos adalah seorang wanita muda di masa mudanya, dan saya 
kira dia mungkin tidak ingin ada orang yang membawa senjata, berjalan-jalan dengan 
setelan hitam, memegang pedang naga hijau atau memiliki kepala botak dengan 
penampilan menakutkan mengintai? 

"Disini." 

Hong Lei berhenti di depan pintu putih krem sederhana, dan berbalik. Pintu terbuka, dan di 
dalamnya ada kamar tidur mewah sehalus suite hotel. Di seberang tempat tidur ada 
seluruh jendela kaca, dan di luarnya ada taman yang belum dipugar. 

"Di mana dia diserang? Bukankah ruangannya terlihat rapi di sini?" Yondaime bergumam. 

"Jelas tempat itu sudah dibersihkan, kan?" 
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Hong Lei mengeluarkan foto dari saku dadanya, dan membawanya kepada kami. Saya pikir. 
Foto itu diambil dari tempat kami berada, dan tampilan aslinya tampak tumpang tindih 
dengan bencana yang dicetak. 

Tempat tidur di foto berlumuran darah, dan ada lubang besar di jendela kaca, dengan 
pecahan kaca berserakan di seluruh lantai. 

"Sudah seperti ini ketika saya mendapat telepon dari Xiao Ling. Masaru, Xiang Yu, dan 
Umeda Kouji itu semuanya lenyap. Mobil Masaru juga hilang." 

Hone Lei berkata dengan dingin, dan mengembalikan foto itu ke sakunya. 

"E-erm, apakah kamu keberatan menunjukkan foto itu? Hanya untuk menyelidiki..." 

"Jangan bodoh. Bisakah Anda memastikan bahwa Anda tidak akan membawanya ke polisi? 

Saya tidak akan melakukan itu --- saat saya hendak mengucapkan kata-kata itu, tangan 
Hong Lei melintas. Aku hampir tidak bisa melihat kilatan metalik yang tajam, dan lengan 
Yondaime melewati sudut mataku. 

Namun, sementara Yondaime bermaksud untuk mencengkeram kerah Hong Lei, tangannya 
tetap membeku di udara. Saya merasa bahkan otot wajahnya kaku. Ada rasa sakit yang 
sedingin es menyebar di lidah saya, dan napas berat dari lambung muncul, tersangkut di 
tenggorokan saya. 

Tiba-tiba ada belati di tangan Hong Lei, dan bilah di tangan kanan ada di leher Yondaime--- 

Sementara bilah di tangan kiri ada di mulutku. 

Jika ada bagian di atas kepala saya yang digerakkan satu milimeter, lidah dan bagian dalam 
wajah saya akan terpotong. Waktu sepertinya membeku, dan saya hanya bisa mendengar 
suara serak Hong Lei. 

"Dengarkan. Setelah Anda menemukan Masaru. Segera laporkan kembali! Cobalah hal yang 
lucu, dan aku akan membunuhmu." 

 

Saya kembali ke 'Hanamaru' sendirian, dan tirai dibuka, menandakan bahwa bisnis 
berjalan seperti biasa. Saya bisa melihat pelanggan melalui pintu yang terbuka, dan tawa 
banyak gadis terdengar dari dalam. 

Memikirkan ruangan berlumuran darah itu saja sudah cukup memotivasiku untuk pulang. 
Rasa belati tertinggal di mulutku, dan lidahku terpotong; itu berdarah. Memikirkan kembali 
saat itu, saya merasa seolah-olah tenggorokan saya diremas. 
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Alice benar. Aku seharusnya tidak muncul begitu saja dengan bangga. Tidak, sepertinya 
Hong Lei sudah mengetahui identitasku. Saya kira mungkin itu akan berakhir seperti 
sekarang. Aku tidak tahu. 

Sepertinya tidak mungkin mendapatkan pijakan atas triad Hong Kong. Bahkan jika kami 
menemukan Hanada Masaru, kami hanya bisa menyerahkannya kepada para Huang, dan 
bahkan jika berhasil menangkapnya, tampaknya Huang Hong Lei tidak berniat 
menyerahkan Min-san. Apa arti dari tindakan kita sampai saat ini? 

Namun, situasinya telah berkembang ke titik di mana kami tidak bisa lagi berhenti. Saat ini, 
Yondaime mungkin menyebarkan informasi tentang kendaraan pelarian yang diperolehnya 
dari Hong Lei. Meskipun jumlah resmi di Hirasaka-gumi kurang dari 30, jika Yondaime 
bersedia, memobilisasi semua NEET di lingkungan itu tidak akan menjadi masalah. Selain 
itu, wilayahnya tidak terbatas pada daerah ini saja, tetapi bahkan seluruh garis Yamanote. 

Mungkin kita benar-benar bisa menemukan Hanada Masaru. 

Aku perlahan-lahan memarkir sepedaku di antara gedung-gedung, menendang 
dudukannya, dan mendengar suara pintu belakang terbuka di belakangku. 

"Fujishima-kun, selamat datang kembali! Anda membuat kami menunggu!" 

Aku menoleh ke belakang untuk melihat seorang gadis berseragam bergegas keluar. 
Rambut pendek cokelat itu berkibar dengan bersemangat. Itu adalah Ayaka. 

"... Aku kembali ... tunggu apa lagi?" 

"Kamu tidak terlihat energik sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Anda terlihat seperti 
seluruh dunia tidak membutuhkan Anda atau sesuatu. 

"Terima kasih atas penjelasan mendetailnya..." dan dia pada dasarnya sudah benar. 

"Tidak apa-apa. Lagipula aku membutuhkanmu, Fujishima-kun. Masuk!" 

Begitu saja, aku diseret ke dapur. Ada begitu banyak gadis dari kelas kami sehingga koridor 
penuh; Min-san terus membalik wajan di depan tungku, terlihat murung, sementara Hiro 
sedang mencuci piring, senyum masih tersisa di wajahnya. 

"Hei, itu tidak mungkin bahkan untuk Narumi! Sudah menyerah." 

Min-san mengerutkan kening saat dia berkata pada Ayaka. 

"Fujishima seharusnya bisa menerima ini, kan?" "Tapi meskipun Fujishima bisa 
menerimanya, tidak ada gunanya jika kita tidak bisa menjualnya ke pelanggan!" 

Gadis-gadis itu saling berbisik. 
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"Eh ... apa yang terjadi?" 

"Kami memenangkan Anda untuk mencobanya!" 

Ayaka tiba-tiba mendorong piring ke arahku, dan aroma manis masuk jauh ke dalam 
lubang hidungku. Ada beberapa benda misterius di piring itu, dan tampaknya ada senyum 
logam yang terbakar, saat ini juga berkarat. 

"...Apa ini?" 

"Es krim goreng." 

"Haa." Minta maaf pada es krim. 

"Tapi Min-san tidak akan bisa hadir di hari pertama festival budaya." 

"Ya." Pada hari itu, dia dipaksa untuk berpartisipasi dalam pernikahan Huang Hong Lei. 

"Jadi kami tidak memiliki koki penyiapan makanan pada hari itu." 

"Itu benar." 

"Kalau begitu, kita hanya bisa menjual makanan yang dipanaskan tepat sebelum disajikan. 
Itu sebabnya saya memikirkan es krim! 

Saya tiba-tiba merasakan sakit di leher saya, dan harus bergegas keluar dari dapur. Maaf 
Ayak! Aku ditusuk di mulut beberapa waktu lalu. Aku sedang tidak ingin membalas 
sekarang! 

 

"Aku mendengar semuanya dari Yondaime, idiot!" 

Aku memasuki agen detektif, dan geraman Alice terbang ke arahku bersama dengan kaleng 
kosong Dr. Pepper. Yang bisa kulakukan hanyalah menangkup kepalaku. 

"Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Anda pergi ke rumah Huang Hong Lei tanpa 
mengetahui situasi sama sekali! Menurut Anda apa itu mafia Hong Kong? Apa menurutmu 
mereka adalah klub game seperti Hirasaka-gumi?" 

Setelah dia melempar selusin kaleng kosong atau beberapa, sebuah suara datang dari 
samping tempat tidur Alice, menghentikannya. 

"Alice, yang itu belum selesai. Sia-sia membuangnya." 

Itu Tetsu-senpai. Namun, dia tidak menghentikan Alice, sayangnya untukku, dan sebaliknya 
hanya menyerahkan kaleng kosong padanya. Dengan demikian, rentetan berlanjut untuk 
sementara waktu. 
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"Narumi! Berlututlah di sana! Apa yang Anda diskusikan dengan Huang Hong Lei? 
Ceritakan semuanya sampai detail terakhir!" 

Aku naik ke samping tempat tidur Alice, dan menyerahkan dua foto yang kuperoleh dari 
Huang Hong Lei kepadanya, menjelaskan semua yang terjadi, termasuk Huang Hong Lei 
yang membawa kami ke tempat kejadian, foto berdarah dari kejadian itu, dan bagaimana 
ada belati di tanganku. lidah. Mendengar ini, mata Alice tiba-tiba melebar saat dia 
membuka paksa lidahku, dan kemudian, dia menjerit dengan wajah pucat, 

"Lidahmu terpotong! Tetsu, minta Dr. Pepper untuk mensterilkannya!" 

"Itu tidak bisa digunakan untuk disinfektan, kan!?" 

Aku mendorong Alice ke samping, dan melarikan diri dari Tetsu-senpai yang mendekatiku 
dengan setengah bercanda dengan sebuah kaleng di tangannya. 

"Maaf. Saya merenungkan tindakan kurang ajar saya juga. Jangan beri aku Dr. Pepper! Itu 
menyengat lukanya! 

"Imajinasimu lebih rendah dari siput, dan kamu mengatakan bahwa kamu sedang 
berefleksi? Lucu. Jika lidah Anda benar-benar memiliki lidah, Anda bahkan tidak akan 
memiliki kemampuan untuk berbicara tentang retort yang tidak berguna seperti itu. 
Apakah kamu benar-benar mengerti?" 

Setelah melihatku terlihat sangat sedih, Tetsu-senpai tertawa kecil, berkata, 

"Saya katakan, Narumi ... Anda harus lebih atau kurang menyadari bahwa Anda sangat 
terkenal, Anda tahu?" 

"Aku tidak mau menerima ini sebagai fakta, kau tahu..." 

"Ah! Benar... rumor di luar sana mengatakan bahwa orang yang berurusan dengan Hirasaka 
dan mengusir banyak orang keluar dari Tokyo adalah kamu, Narumi." 

"Itu hanya rumor tak berdasar sekarang, kan!?" 

"Saya pikir harus ada dasar, Anda tahu. Selain itu, Anda mengalahkan saya. 

"Tidak, itu, yah, bukankah ada banyak alasan lain juga...?" 

Aku hanya bisa menangkupkan lutut dan menggerutu. 

"Tetsu, abaikan orang bodoh itu untuk saat ini. Laporkan penyelidikan polisi sekarang." 

Senpai mengangguk, dan mengeluarkan buku catatan compang-camping dari perut di 
bawah kausnya. 
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"Shinjuku berada di luar wilayah kita, jadi butuh waktu lebih lama untuk menyelidikinya. 
Insiden itu terjadi di Shimo-Ochiai, kan? Memang benar ada yang melaporkan suara 
tembakan dan pecahan kaca ke polisi, diikuti dengan geraman seorang pemuda." 

Aku tidak tahu cara apa yang digunakan Tetsu-senpai, tapi dia sering bisa mendapatkan 
informasi dari polisi. Dia dapat meminta informasi penting dengan mudah setiap saat, dan 
saya mulai sedikit khawatir dengan keamanan negara ini. 

"Berapa banyak tembakan?" 

Alice bertanya sambil terus mengetuk keyboard sambil melihat layar. 

"4 kali." 

"Bukankah itu cukup untuk dianggap sebagai kasus kriminal?" 

"Polisi sedang melakukan pencarian menyeluruh saat kita berbicara, dan bahkan meminta 
Huang Hong Lei untuk mengizinkan mereka masuk untuk menyelidiki. Pada akhirnya, tidak 
ada apa-apa." 

Aku merasa merinding, dan secara tidak sengaja mengingat pemandangan foto yang 
tumpang tindih dengan kenyataan, menyebabkan luka di lidahku terbakar dengan rasa 
sakit yang menyengat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan polisi untuk menanggapi 
tembakan tersebut? Apakah mungkin untuk membersihkan kaca dan tempat tidur 
berlumuran darah secara menyeluruh sebelum mereka tiba? Saya kira mafia mungkin 
sangat akrab dengan adegan seperti itu... mungkin ada orang yang khusus menanganinya. 
Bahkan lenganku mulai menggigil saat ini. 

Aku tidak ingin Alice menyadari bahwa aku menggigil, jadi aku turun dari tempat tidur 
dengan ringan dan meninggalkan kantor. Udara mengelilingi kulitku seperti air hangat. 

Aku terus duduk di perputaran tangga, dan menyelipkan kepalaku di antara kedua lututku, 
mendesah keras. Jika aku terus menggigil di dalam kantor, Alice akan mengucapkan kata-
kata itu lagi, 

"Jangan terlibat." 

Saya tidak memiliki keyakinan, dan saya tidak terbiasa berkelahi dengan orang lain. Sudah 
diduga bahwa Alice akan mengatakan ini. 

Jika ini terus berlanjut, saya hanya akan mengulangi kegagalan saya di masa lalu! Harus 
menenangkan diri! Jangan bertindak gegabah tanpa persiapan! Aku terus mengatakan ini 
pada diriku sendiri, meraih pahaku. 

Pada saat ini, suara seseorang menaiki tangga membuatku mengangkat kepalaku. 

"Ada apa, Narumi? Kudengar mulutmu dipotong?" 
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Itu adalah Hiro. Dia sudah melepas celemek di pinggangnya. Aku mengusap bibirku dengan 
punggung tanganku. Apakah dia memperhatikan sesuatu? 

"Tidak, tidak apa-apa. Tidak ada sama sekali." 

Hiro duduk di sampingku, dan mendesah keras. 

"Saya merasa posisi kami berbeda. Saya tidak berpikir saya akan dapat memberitahu Anda 
untuk tidak memaksakan diri seperti biasa, Anda tahu? Aku yang membuat permintaan. 
Rasanya aneh." 

Sekarang Hiro berkata begitu, sepertinya memang begitu. Ketika kami menerima 
permintaannya, kami tidak tahu bagaimana menghadapinya. Untungnya---atau mungkin 
tidak, kami sangat sibuk sehingga hampir tidak punya waktu untuk berbicara, jadi kami 
tidak menyadari masalah kami sebelumnya. 

Aku benar-benar berharap Hiro akan terus menjadi gigolo kakak laki-laki yang tidak 
bertanggung jawab, selalu menghibur orang lain dengan nada yang baik---itulah yang 
benar-benar aku harapkan---tetapi bahkan Hiro, yang begitu sembrono, akan dengan serius 
memperjuangkan hal-hal penting dalam hidupnya. . 

"Erm, sepertinya tidak pantas untuk bertanya sekarang, tapi," kataku, "Hiro, kamu serius 
dengan Min-san di sini, kan?" 

"Ya." Hiro tersenyum tulus. 

"Tolong jangan marah." 

"Marah tentang apa?" 

"Aku masih tidak percaya bahwa kamu nyata." 

"Min-san sepertinya juga tidak percaya...karena aku seperti anak laki-laki yang menangis 
serigala." 

Jadi dia tahu itu? 

"Jadi, kurasa aku berakting bukan karena permintaanmu, Hiro. Sejujurnya, aku melakukan 
ini untuk Min-san, dan untuk Alice. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. 

"Menyakitkan jika kamu menyatakannya terus terang." Itu karena pria ini selalu 
mengucapkan kata-kata seperti itu dengan senyuman sehingga tidak ada yang mengira dia 
serius, kurasa. Berpikir keras tentang itu, orang ini benar-benar sulit. 

"Aku sangat serius di sini, kau tahu? Tidak ada wanita yang lebih baik dari Min-san di luar 
sana, tahu?" 
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"Lihat? Itulah yang saya bicarakan." 

"Ahh, ya. Saya mengerti. Saya merenungkan hal itu." 

"Kenapa kamu tidak mengaku pada Min-san sejak awal? Anda mulai belajar cara membuat 
ramen sejak lama, bukan? Ketika Min-san pergi mempekerjakan karyawan, kamu bisa 
mendaftar untuk itu, bukan begitu, Hiro?" 

"Masalahnya adalah aku tidak terlihat seperti seseorang yang akan bekerja! Itu sebabnya 
saya terus menunggu kesempatan, dan kemudian saya berpikir bahwa jika saya bisa 
berpura-pura berinteraksi dengan perempuan, saya akan dapat bekerja secara alami di 
'Hanamaru'." 

Aku menatap langit sore, dan mendesah rindu. Saya mengerti. Jadi ini pada dasarnya 
adalah kalimat 'kurungku sendiri' dari lirik tertentu, bukan? Saya menduga itu adalah lagu 
Mr. Children." 

"Itu karena kamu terus bersikeras pada hal-hal seperti itu sehingga tidak ada yang mengira 
kamu serius, kan?" 

"Aku juga tahu itu... tapi ketika aku mengatakan bahwa aku mengincar gadis SMA, itu 
sebagian benar..." 

Orang ini benar-benar putus asa. 

"Omong-omong, Hiro, gaya hidup gigolomu tidak berubah sama sekali. Anda masih tinggal 
di tempat wanita bartender itu, kan? Bagaimana itu bisa membuat Min-san berpikir kamu 
serius?" 

"Kamu benar..." 

Saya secara tidak sengaja mengesampingkan rasa malu saya, dan memiliki keinginan untuk 
memarahi Hiro. Pada titik ini, saya kira saya menyerah pada diri saya sendiri, bukan? Saya 
tidak punya hak untuk memarahi orang lain, dan saya hanya menindas yang lemah untuk 
membuat diri saya merasa lebih baik. Aku benar-benar mengerikan. 

"Sebenarnya, saya pergi menemui Huang Hong Lei hari ini." 

"Eh-ehh? Kemudian, cedera mulut itu. 

"Ahh, tidak, tidak apa-apa. Masalahnya sepertinya dia benar-benar ingin menikah dengan 
Min-san." 

Hiro mengerutkan kening saat dia tersenyum pahit. 

"Dan dia mengatakan bahwa meskipun kita menemukan Hanada Masaru, dia tidak berniat 
melepaskan Min-san. Dia seorang pengusaha, memiliki jumlah aset yang luar biasa, dan 
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mungkin tidak se-playboy Anda. Saya menduga bahwa dia bukan tipe orang yang main-
main seperti Anda. Sepertinya Xiao Ling-san dan dia adalah satu-satunya yang tinggal di 
sana, jadi setidaknya dia bisa melakukan beberapa pekerjaan rumah---" 

Aku tiba-tiba berhenti, dan menutup mulutku. 

Sepertinya ada yang salah, tapi apa? Saya secara naluriah berdiri di tangga. "Narumi?" Hiro 
memanggilku dengan terkejut. Namun, saya terus berdiri diam dan melihat ke atas. Apa 
yang saya pikir salah? 

"Ah!" 

Aku berbalik, dan membuka pintu agen detektif sebelum bergegas masuk. Alice, yang 
duduk di tempat tidur di kamar, terkejut saat dia tersentak, sementara Tetsu-senpai di 
sampingnya melebarkan matanya. 

"Ada apa dengan keributan itu---" 

"Alice!" Aku melompat ke samping. "Ingat ketika Xiao Ling-san datang ke sini? Dia 
menggambarkan apa yang terjadi malam itu, dan berkata, "Pembantu yang merawat Xiang 
Yu berkata bahwa Masaru-san membuang tubuh mereka ke dalam mobil, dan pergi." 

Alice melebarkan matanya, menjawab, 

"...Dia melakukanya. Terus?" 

"Hanya Hong Lei dan Xiao Ling-san yang tinggal di rumah itu. Tidak ada pembantu di 
sekitar!" 

Ekspresi Alice berubah drastis, dan dia segera mengambil telepon. 

"...Yondaime? Ini aku. Periksa di mana-mana untuk dokter, dari dekat Shimo-Ochiai. Saya 
akan menjelaskannya nanti! Buru-buru!" 

Dokter? Saya mengerti. Dokter... 

Suara pintu dibuka terdengar dari belakang, "Ada apa, Narumi?" Itu suara Hiro. Sebelum 
aku bisa menoleh ke belakang, Alice menutup telepon, dan berdiri. 

"Waktu yang tepat, Hiro. Kumpulkan semua gadis Cina yang Anda kenal. Kami sedang 
mencari setiap dokter di dekat Shinjuku, dan mendaftar semuanya apakah itu pribadi atau 
tidak berlisensi. 

"Do-dokter? Mengapa?" 

"Buru-buru! Jika Koalisi Huang bergerak melawan kita, semuanya akan berakhir. Kita harus 
bergegas." 
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Kewalahan oleh nada Alice, Hiro mengangguk, dan buru-buru meninggalkan kantor. Benar, 
Hong Lei pasti segera menyadarinya. Dia lebih tajam dari kita semua. Makanya kita harus 
cepat. 

"Hai! Apa yang sedang terjadi? Mengapa kita mencari dokter?" 

Tetsu-senpai, yang duduk di samping tempat tidur, mengajukan pertanyaan, tapi Alice 
sudah dipaksa ke monitor di depannya, mengetuk keyboard seperti hujan di tengah hujan 
badai. Dia mungkin tidak mendengar suara Tetsu-senpai, jadi aku hanya bisa 
menjawabnya, 

"Hong Lei dan Xiao Ling-san adalah satu-satunya yang tinggal di vila tersebut, tidak ada 
pelayan sama sekali." 

"H-hm?" 

"Jadi ketika dia mengatakan bahwa pembantunya melihatnya, itu bohong. Apakah kamu 
tidak mengerti? Dengan kata lain, 'hanya Xiao Ling-san' yang mengatakan bahwa Hanada 
Masaru membunuh dua orang dan pergi untuk melarikan diri." 

Mata Tetsu-senpai melotot. 

Aku tidak tahu berapa banyak dari kata-kata itu yang bohong, tapi jumlah darah, tembakan, 
dan geraman seorang pemuda itu memang benar. Jika dia harus berbohong bahwa dua 
orang tewas hanya untuk menutupi kebenaran, kebenaran seharusnya--- 

"Huang Xiang Yu mungkin masih hidup ..." 
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Volume 6 Chapter 3 

Bab 3 
Rumah sakit yang kami cari terletak di sudut bangunan yang terletak di Shinjuku 
Hyakunincho. Bangunan yang ditinggalkan itu praktis tidak memiliki jejak manusia, dan 
papan pajangan dengan lampu neon yang rusak sebagian besar diisi dengan kata-kata 
Korea. Saat itu hampir malam, dan yang masuk ke telinga saya adalah suara orang-orang di 
panti pachinko di pinggir jalan, dengan beberapa pertengkaran dalam bahasa Korea dan 
gas buang bergema. Tempat ini adalah stasiun yang jauh dari Shinjuku, namun rasanya 
sangat berbeda. 

"Disini? Betulkah? Saya tidak melihat papan nama rumah sakit di sini." 

Tetsu-senpai adalah orang pertama yang turun dari mobil, dan mengatakan ini sambil 
mengangkat kepalanya untuk melihat gedung. 

"Kemungkinan besar, dia tanpa lisensi. Tentu saja dia tidak mungkin menggantungkan 
papan namanya di sana!" 

Mayor berkata sambil menyelinap ke sisi daun jendela gedung, dan mengamati 
sekelilingnya sebelum meraih tangan kanannya dengan lembut untuk mencari lubang 
kunci. Rasanya seolah-olah ada kilatan di antara ujung jarinya sebelum daun jendela 
terbuka dengan suara gemerincing. Mayor gila militer, dan juga ahli dalam pembuatan 
gadget dan penyusupan ilegal. Di antara kami di agen detektif NEET, dia yang paling dekat 
menjadi penjahat (atau menurut saya, dia penjahat). Terlalu mudah baginya untuk 
membuka kunci pintu gedung yang ditinggalkan ini. 

Di dalam tempat parkir bawah tanah ada sebuah mobil gerobak yang dilapisi dengan 
lembaran vinil biru, dan orang dapat memastikan siapa pemiliknya tanpa melihat plat 
nomornya. Kami mengangkat sprei untuk melihat mobil, dan menemukan seluruh noda 
hitam di kursi kursi co-driver. 

Tanda darah. Mereka terlihat di kursi, dan lantai yang mengarah dari bagian bawah pintu 
mobil ke tangga. 

Aku menelan ludah. 

"Kami akan tetap di sini. Pergilah ke atas untuk melihat." 

Yondaime berkata kepadaku, dan di sampingnya ada beberapa anggota Hirasaka-gumi 
yang mengenakan kaus hitam mengangguk ke arahku. Hiro sudah pergi ke tangga, dan aku 
kembali mengangkat kepalaku untuk melihat bangunan yang ditutupi noda hitam di 
dinding ini. 
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Setelah mendapatkan berita tentang kendaraan yang melarikan diri dari Huang Hong Lei, 
kami segera mengerahkan Hirasaka-gumi dan jaringan dari banyak teman wanita yang 
dibuat Hiro, dan menghabiskan dua hari untuk menemukan tempat ini. Tentu saja, 
menemukan dokter akan membantu meningkatkan efisiensi, tetapi skala jaringan kami 
masih cukup mengejutkan. 

"Mengapa memilih tempat terdekat seperti itu? Bahkan tanpa kita terlibat, jika dia 
bersembunyi di sini, dia akan segera ketahuan, kan?" 

gumam Tetsu-senpai saat kami menaiki tangga. Sebenarnya, aku sedikit penasaran tentang 
itu. Tempat itu berjarak sepuluh menit berjalan kaki dari Kabukicho di Shinjuku, dan 
tempat ini benar-benar tempat persembunyian yang terlalu berbahaya bagi seseorang yang 
mencoba bersembunyi dari mafia Cina. 

"Tempat ini adalah kota Korea, itu sebabnya. Huangs berasal dari Hong Kong, dan mereka 
mungkin tidak akan bisa mengambil tindakan terlalu mudah, kan?" 

Hiro berkata sambil berjalan di depan kami. 

Alasan mengapa kami dapat menemukan tempat ini adalah karena saksi mata dari seorang 
gadis Korea yang dikenal Hiro. Pada malam kejadian, sebuah mobil masuk ke gedung ini, 
dan di lantai tiga, yang biasanya tidak ada lampu yang menyala, ada beberapa bayangan. 

Pintu tahan api di lantai tiga gedung itu tertutup rapat, dan Mayor menghabiskan banyak 
pekerjaan hanya untuk membukanya. Kami memasuki lantai yang gelap gulita, dan segera 
mencium bau disinfektan. Koridor panjang dan sempit dibuat semakin sempit karena sofa 
hitam kasar dan kotak kardus yang ditumpuk. Mayor memasuki ruangan lebih dulu, dan 
keluar lagi. 

"Tidak ada orang di dalam sama sekali." 

Jadi, semua anggota agen detektif masuk bersamaan. 

Di depan kami ada kamar rumah sakit yang berantakan dan kotor, dan kami tidak tahu di 
mana kliniknya, di mana tempat tidurnya, di mana toiletnya. Fakta bahwa listrik dan air 
minum tersedia cukup mengejutkan. Rak, meja, dan meja semuanya tertutup debu, tetapi di 
baskom, jelas ada tanda-tanda darah yang tersapu baru-baru ini. 

"Mereka menangani luka di sini, dan pergi dengan kendaraan lain?" 

Tetsu-senpai membolak-balik apa yang tampak seperti catatan pasien saat dia menanyakan 
hal ini. 

"Seharusnya begitu, kan? Nah, masalahnya, dimana dokternya? Apakah dia juga melarikan 
diri?" Mayor menjawab sambil mengobrak-abrik seluruh meja. 

"Narumi, apakah kamu sudah menghubungi mafia?" 
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Hiro bertanya padaku, dan aku menggelengkan kepalaku. 

"Tidak. Saya ingin mencoba menemukan semua bukti yang bermanfaat dan 
menyembunyikannya, jadi setelah pencarian lengkap saya akan menelepon. 

Kami hanya berpura-pura membantu para Huang karena kami tidak ingin membantu 
mereka, dan itulah mengapa kami bertanya tentang kendaraan pelarian. Karena itu, saya 
berharap dapat menggunakan sedikit waktu ekstra yang kami miliki. 

"Rasanya seperti kamu telah mengatakan banyak hal yang menakutkan baru-baru ini, 
Narumi ..." 

"Eh? B-benarkah?" 

"Jika mafia mengetahui bahwa kamu bertindak sendiri seperti itu, kamu pasti akan 
dibunuh." 

"Ah, ya-ya, tapi ..." 

"Jangan khawatir." Hiro tersenyum. "Aku pihak yang meminta kali ini, jadi aku akan 
menanggung setengah dari harga itu." 

"Hiro..." Bahkan jika itu adalah sebuah lelucon, orang ini benar-benar baik hati. 

"Kalau begitu, aku akan mengambil setengah dari tubuhmu yang telah dipotong!" Aku 
bodoh karena mempercayai orang ini! 

"Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu bahwa gadis yang seharusnya sudah mati itu 
masih hidup?" 

Tetsu-senpai bertanya, aku juga ingin tahu, dan Hiro memberiku ekspresi seperti itu. 
Semua orang telah berlarian selama dua hari terakhir, jadi saya tidak punya waktu untuk 
menjelaskan detailnya kepada mereka. 

"Bukannya aku benar-benar yakin dia masih hidup, tapi," 

Aku berbalik untuk melihat keluar dari jendela remang-remang. 

"Hanya saja Xiao Ling-san pasti berbohong." 

Saat itu, apa yang dia katakan kepada kami adalah ini, 

Tunangan Hong Lei, Huang Xiang Yu tinggal di rumah saudara Huang Hong Lei, Huang Xiao 
Ling di Shimo-ochiai. Namun, pernikahan ini adalah pernikahan politik yang dilakukan oleh 
mafia Tionghoa untuk menjalin hubungan darah. Sebenarnya, Xiang Yu punya pacar lain, 
dan beberapa hari yang lalu, pacar itu, pria bernama Umeda Kouji memegang pistol dan 
menerobos masuk ke kediaman Shimo-Ochiai. Hanada Masaru, disewa sebagai pengawal 
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Xiang Yu, membunuh mereka secara tidak sengaja karena Xiang Yu bangkit untuk 
melindungi Umeda Kouji. Dia kemudian memasukkan mayat mereka ke dalam mobil dan 
pergi, dan kejadian ini disaksikan oleh pembantu di rumah tersebut. 

"Aku juga mendengarnya." Tetsu-senpai mengangguk. 

"Tapi masalahnya di sini adalah saudara kandung tidak memiliki pembantu di rumah 
mereka." 

"Hm?" 

"Jadi sebenarnya, saksi sebenarnya dari kejadian itu adalah Xiao Ling-san. Hong Lei baru 
kembali ke rumah setelah menerima telepon dari Xiao Ling-san, jadi saat kejadian itu 
terjadi, dia ada di rumah." 

"Mengapa dia harus berbohong bahwa seorang pembantu melihatnya?" 

"Karena dia penggemar Ichihara Etsuko[5] ?" 

"Mayor, berhenti menyela!" Ini adalah bisnis serius yang saya bicarakan! 

"Kamu sangat menyukai humor seperti biasanya, Wakil Laksamana Fujishima. Anda baru 
saja menjatuhkan lelucon yang disengaja ini dari saya dengan ketepatan senapan sniper 
M24. Dia menyebalkan. Kurasa aku tidak perlu repot-repot dengannya. 

"Adapun alasan mengapa Xiao Ling-san berbohong, itu masih dugaan untuk saat ini..." 
sebenarnya, semuanya setelah ini hanya tebakan, "Hanada Masaru membunuh Xiang Yu 
mungkin hanya Xiao Ling-san yang berbohong." 

"Berbohong? Lalu, pria berambut apik itu juga tertipu? Ucap Tetsu-senpai sambil melipat 
tangannya di depan dada. 

"Kemungkinan besar memang begitu. Tapi Alice adalah seorang detektif. Jika Xiao Ling-san 
harus berbohong tentang seorang saksi di depannya, itu akan merepotkan jika itu terlihat 
atau dicurigai. Itu sebabnya dia terus membuat saksi palsu. 

"Tidak tapi..." 

Hiro mengangkat kepalanya dan menatap ke angkasa. 

"Tapi kebohongan ini hanya bisa berhasil sekali, kan? Jika penjelasannya tidak sesuai 
dengan apa yang dikatakan kakak laki-lakinya, itu akan terlihat. Nyatanya, kamu 
melihatnya, Narumi. Orang itu tidak terlihat bodoh, dan mungkin tidak akan terlalu 
ceroboh untuk mempercayai kata-kata seperti itu, kan?" 

"Aku juga merasa aneh tentang ini. Aku menjambak rambutku dengan acak-acakan. "Kata-
kata dan tindakan orang itu benar-benar terlalu aneh. Bahkan sampai sekarang, aku masih 
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tidak tahu mengapa dia datang untuk mencari Alice, dan aku tidak tahu apa yang dia 
harapkan untuk kami capai di kantor detektif NEET. Dia mengatakan bahwa dia sangat 
dekat dengan Hanada Masaru, tapi dia tidak terlihat khawatir tentang dia. Dia mendengar 
dari kami bahwa kami ingin membantu mencarinya, dan segera membawa kami ke Hong 
Lei tanpa ragu-ragu." 

"Tapi Narumi, kurang lebih kamu bisa menebak alasannya, kan?" 

"Hm, kurasa." Saya benar-benar tidak percaya diri sama sekali, dan hanya bisa melihat ke 
bawah pada jari kaki saya. 

"Seperti yang dikatakan Hiro, kebohongan itu hanya bisa berhasil sekali. Saya kira ini 
mungkin tujuan sebenarnya dari Xiao Ling-san? Nyatanya, dia tetap berhubungan dengan 
Hanada Masaru, bahkan mengetahui keberadaannya, dan membantunya sepenuhnya. 
Alasan mengapa dia datang ke kantor adalah untuk memberi tahu kami apa yang terjadi, 
dan agar kami melakukan apa pun yang kami inginkan. Saya kira itu untuk mengulur 
waktu? Itu adalah kebohongan tipis yang dia buat, tetapi dia mendapatkan waktu yang dia 
butuhkan. Mungkin tidak masalah bahkan jika semuanya sudah terlihat sekarang. " 

"Mengulur waktu? Untuk apa?" 

"Mungkin---untuk membawa Xiang Yu sejauh mungkin." 

Hiro tetap terpaku, mulut Tetsu-senpai tetap terbuka, dan Major, membolak-balik catatan 
pasien, berhenti. 

"...Eh? Eh? Erm?" 

Yang pertama pulih adalah Hiro. 

"Jadi tunangannya yang kabur dengan sukarela?" 

"Seharusnya begitu. Dia mungkin tidak ingin menikah dengan Hong Lei, yang toh dia tidak 
suka, kan?" 

"Apakah Masaru-san dan wanita itu, Xiao Ling, diam-diam membantu?" 

Tetsu-senpai bertanya, dan aku mengangguk. 

Xiao Ling-san dan Hanada Masaru-san berkolaborasi dalam membuat kebohongan bahwa 
Huang Xiang Yu terbunuh, dan selain alasan itu, saya tidak bisa memikirkan hal lain. Xiao 
Ling-san mungkin membenci pernikahan politik yang tidak pantas pada saat itu. Saat 
Hanada Masaru menikah dengan ibu Min-san, dia sangat menderita karena sifat pilih-pilih 
Huang. 

"Kamu juga benar-benar sesuatu yang bisa terus menyimpulkan seperti itu, seolah-olah itu 
adalah hal yang nyata..." Tetsu-senpai sepertinya sudah menyerah. 
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"Erm, tidak, itu." 

"Apakah kalian benar-benar menganggap Narumi pintar sekarang? Apa yang dia katakan 
adalah semua hipotesis saya. 

Tiba-tiba, saya mendengar suara Alice, dan benar-benar tersentak. 

"Ahh, maaf aku tidak menyebutkannya padamu. Saya terhubung ke saluran suara dari 
kantor detektif." 

Mayor menunjuk ke perangkat mini yang tergantung di pinggangnya saat dia mengatakan 
ini. Eh? I-itu artinya, apakah Alice mendengar semua yang baru saja aku katakan? 

"Berhenti membuang-buang waktu dan mulai bekerja. Menyusun kebenaran berdasarkan 
fakta adalah tugas saya, dan tugas Anda adalah menyalin semua yang Anda lihat sebagai 
fakta. Juga, ada apa dengan penjelasan itu, Narumi? Tidak bisakah Anda lebih tertib dengan 
apa yang Anda katakan? Poin Anda tidak menentu seperti nyamuk di akhir musim gugur 
yang beterbangan, dan Anda bahkan mengemukakan hipotesis Anda seolah-olah itu benar-
benar terjadi---" 

Alice terus mengoceh, tapi kami masih harus terus bekerja. Suara gas buang dari mobil bisa 
terdengar di luar, diikuti oleh beberapa langkah panik berlari menaiki tangga. 

Pintu masuk ke klinik dibanting dengan kasar, dan Yondaime menerobos masuk. 

"Huang Hong Lei menemukan kita! Mereka disini!" 

Semua orang yang hadir dikejutkan oleh kata-kata itu, dan file, catatan, dan catatan pasien 
di tangan kami hampir jatuh ke lantai. Saya tidak menghubungi mereka. 

Aku mendengar suara anggota Hirasaka-gumi di lantai bawah, dan kali ini, beberapa dari 
mereka terdengar berlari menaiki tangga. Membanting pintu klinik dan mendorong 
Yondaime adalah Huang Hong Lei, mengenakan jas abu-abu dan mantel panjang. Orang-
orang yang mengikuti di belakang memiliki alis yang dicukur atau kepala botak, dan jelas, 
mereka bukan orang yang baik. 

Mata sipit panjang di bawah kepala licin mengamati ruangan seperti pedang Qinglong, dan 
berhenti saat mereka melihatku. Huang Hong Lei mengambil langkah besar ke arahku, dan 
aku mundur ketakutan. 

"Hei tunggu-" 

Tetsu-senpai menyadari ada sesuatu yang salah, dan ingin melindungi dirinya di depanku, 
hanya untuk Huang Hong lei yang menjatuhkannya ke samping dengan bahunya saat dia 
mendekatiku. Percikan api tampak beterbangan dalam pandanganku, dan punggungku 
terhempas ke dinding karena aku tidak dapat bernapas. Ada luka bakar yang membakar di 
wajah saya, diikuti rasa sakit, dan otak saya akhirnya mengerti bahwa saya dipukuli. 
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"Kamu keparat!" 

Teriak Tetsu-senpai, tapi aku buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikannya. 

"Tunggu, berhenti, tenang, senpai!" 

Sesuatu sepertinya pecah di mulutku Awalnya, aku merasakan rasa darah menyengat 
mulutku. Tetsu-senpai mengerutkan kening, dan aku dengan hati-hati menoleh untuk 
melihat ke arah Huang Hong Lei. 

"Karena kamu menemukan tempat ini, kenapa kamu tidak segera menghubungiku?" 

Kata-kata Hong Lei sepertinya menusuk jauh ke dalam panggul dan organ tubuhku. Saya 
hanya bisa memalingkan muka, karena tidak ada gunanya memberikan alasan apapun. 

"Hai! Jatuhkan semua yang ada di tanganmu!" 

Hong Lei berbalik untuk berteriak pada Mayor dan Hiro, dan yang terakhir diam-diam 
meletakkan info yang mereka miliki di atas meja dan rak dengan hormat. Hong Lei lalu 
menoleh padaku, memiringkan kepalanya dengan tatapan tabah. 

"Sudah kubilang jika aku akan membunuhmu jika kamu berani melakukan sesuatu yang 
lucu, kan?" 

Dia meraih bahuku. 

"Hai!" "Kamu keparat!" 

Suara Tetsu-senpai dan Yondaime bergema. Pada saat ini, suara gadis itu tiba-tiba 
terdengar dari pinggang Mayor. 

"Huang Honglei." 

Bahu di bawah mantel panjang bereaksi. Setelah memanggilnya, Alice mulai mengoceh 
beberapa kata, tapi aku sama sekali tidak mengerti apa-apa. Dia (mungkin) berbicara 
dalam bahasa Cina. 

Suara Alice berlanjut untuk beberapa saat, dan komunikator terdiam. Hong Lei segera 
mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Mayor. 

"...Apa itu tadi?" 

Mayor bersandar di dinding, meraih peralatan yang tergantung di pinggangnya. 

"Itu komandan kami, detektif NEET. Dia ada di tempat lain sekarang, hanya terhubung 
dengan kita melalui suara." 

Honglei mengerutkan kening. 
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"Apakah itu bocah peretas yang disebutkan Xiao Ling?" 

Mayor mengangguk. Hong Lei berbicara beberapa kata dalam bahasa Mandarin kepada 
komunikator, dan setelah beberapa percakapan, Hong Lei mendorong saya ke dinding, dan 
berbalik untuk pergi. 

"Aku belum akan membunuhmu. Sekarang enyahlah." 

 

"---Kamu idiot! Apakah Anda harus mengerti hanya ketika Anda terbunuh? 

Kami kembali ke agen detektif;Saya ditangkap oleh Min-san di tangga darurat, dan dipukuli 
olehnya. 

"Bukankah sudah kuperingatkan bahwa mereka mafia? Mereka akan menggali bola mata 
tanpa gentar!" 

"Maaf, erm." 

Ternyata Min-san sudah tahu dari mana asalku, dan apa yang kutemui juga. Aku 
terguncang oleh kerahnya, dan tiba-tiba mendengar derak tangga darurat saat langkah kaki 
turun. 

"Narumi!" 

Aku berbalik untuk melihat, dan menemukan sosok mengenakan piyama biru melompat ke 
arahku dengan cahaya di belakangnya. 

"Kamu dipukuli? Apakah Anda menderita patah tulang? Apakah Anda membutuhkan 
rumah sakit? 

Alice memeluk pinggangku, dan bertanya dengan ekspresi berkaca-kaca di wajahnya. Saya 
terkejut, dan untuk beberapa alasan, pikiran saya memikirkan sesuatu yang konyol. 
Bukankah dia berlari keluar untuk sementara waktu baru-baru ini? 

"Alice, t-tenanglah! Saya tidak mengalami luka besar, hanya kulit pecah-pecah di mulut 
saya." 

"Aku ceroboh dengan tindakan kita! Saya tidak menyadari bahwa Huang Hong Lei sudah 
mengetahui tindakan kami! Aku tidak akan mengirimmu ke tempat berbahaya seperti itu 
lagi. Tetap di dalam ICU dengan patuh selama sisa hidupmu!" 

"Apa yang kamu pikirkan tentang hidupku sebagai !?" 

"Kalian berdua bodoh. Sekarang waktunya untuk obrolan santai, ya?" 
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Min-san mulai mengerahkan lebih banyak kekuatan gila pada kami, dan menggantung Alice 
dan aku di pundaknya. 

"Wow!" "Wahhhhh!" 

Dan begitu saja, kami dibawa ke agen, dan dilempar ke tempat tidur. Dengan kemarahan 
Min-san yang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, Alice dan aku segera berlutut. 

"Bagaimana dengan idiot lainnya? Bukankah kalian kembali bersama?" 

Min-san langsung ke intinya dan menanyakan itu. Dia mengepalkan tinjunya saat dia 
bertanya, dan aku hanya bisa menarik kepalaku ke belakang saat aku menjawab dengan 
patuh. 

"Yah, kami pasti akan dimarahi olehmu ketika kami kembali ke 'Hanamaru', jadi Senpai, 
Mayor, dan Hiro langsung pulang duluan, dan meninggalkan pekerjaan memarahiku." 

"Saya mengerti!" Mengikuti itu adalah pukulan lain. Luka di mulutku terasa sakit lagi. 

"Tuan, jika Anda harus memukulinya, tolong pukul perutnya! Apa yang akan terjadi jika 
Narumi tidak dapat berbicara lagi? Akan merepotkan kalau dia harus memesan sebungkus 
penuh Dr. Pepper!" "Ada hal yang lebih merepotkan dari itu, kan?" 

"Kemudian? Apa yang kamu selidiki yang membuat Hong Lei kasar padamu? Apakah kamu 
mencari ayahku?" 

"Sebenarnya, itu benar." 

Saat aku mengatakannya, secara naluriah aku menangkupkan kepalaku. Min-san hanya 
menghela nafas. 

"Dan bahkan jika kamu menemukannya ... apa yang dapat kamu lakukan?" 

Suara Min-san terdengar seperti air yang terkumpul cukup lama, menetes dari celah. 

Aku melirik Alice, dan detektif mungil itu mengangguk. Dia mengangkat kepalanya, dan 
berkata pada Min-san. 

"Tuan, sebenarnya Hanada Masaru tidak membunuh Huang Xiang Yu." 

Min-san melebarkan matanya sedikit, dan untuk sesaat, terdiam. Aku menatap wajahnya, 
tidak berani menelan ludah. 

"Hanada Masaru dan Huang Xiao Ling melakukan tindakan untuk membuat Xiang Yu 
melarikan diri dari pernikahan yang tidak ingin dia ikuti." 

"... Kenapa dia melakukan hal bodoh seperti itu?" 
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"Karena istri Hanada Masaru juga melakukan hal yang sama ketika dia memilih antara 
Huang dan cintanya. Anda harus mengetahui ini lebih baik daripada orang lain, Guru. 

Min-san melihat ke samping. Aku diam-diam mengintip wajah Alice dari samping. 
Bukankah dia memberitahuku untuk tidak menyatakan tebakanku seolah-olah itu 
kenyataan? Sekarang dia menyimpulkan semuanya dari awal sampai akhir. Apakah ini 
benar-benar baik-baik saja? 

"Kemudian? Apa yang bisa dia capai dengan melakukan ini?" 

Min-san meludah. 

"Bukankah dia mengkhianati keluarga Huang lagi? Dia meninggalkan pekerjaannya dan 
melarikan diri, bukan?" 

"Tapi Tuan, paling tidak, Anda tidak perlu merasa bersalah karenanya, dan Anda tidak 
harus membiarkan Huang Hong Lei ikut campur dengan Anda." 

"Berhentilah bertingkah seolah kau tahu apa yang sedang terjadi." 

Dia mendesis suaranya. 

"Apakah kamu tahu mengapa aku benar-benar merasa bersalah? Itu hutang." 

"...Eh? Utang? Aku bertukar pandang dengan Alice di sampingku, dan melihat dia menggigit 
bibirnya. Tampaknya dia tidak tahu apa-apa, sama seperti kita. 

"Saat ayah dan ibu membuka 'Hanamaru', mereka mengambil pinjaman dari kreditur. 

"Kreditor? Apa itu?" 

"Orang Tionghoa yang datang ke Jepang untuk berkembang berkumpul untuk mendirikan 
asosiasi kredit. Ketika bisnis pertama kali dimulai, atau kapan pun ada keadaan darurat, 
mereka dapat meminjam uang dari mereka. Saya sama sekali tidak tahu tentang ini. Baru-
baru ini saya mengetahuinya dari Hong Lei." 

Saya tidak sengaja terdiam. 

"Yang menjalankan asosiasi kredit itu adalah Koalisi Huang, yang berarti toko kami masih 
berutang uang kepada Huang! Bajingan itu pergi dan menghilang sambil menyembunyikan 
hal yang begitu penting!" 

Mengatakan itu, dan itu mungkin memalukan baginya, tapi kurasa Hanada Masaru 
menghilang dan kembali ke dunia bawah karena toko ramen tidak menghasilkan banyak 
uang? 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"T-tapi, baru-baru ini, 'Hanamaru' berjalan dengan baik. Jika Anda melanjutkan, Anda 
seharusnya dapat membayar kembali hutangnya, bukan? 

"Jangka waktunya sudah lama habis. Alasan mengapa mereka belum meminta uang adalah 
karena ayah saya bertindak sebagai pengawal di sana. Itulah alasan utama mengapa ayah 
saya mengatakan kepada mereka untuk tidak menargetkan saya. Selama Huang memiliki 
niat itu, mereka dapat mengambil kembali 'Hanamaru' sebagai bunga!" 

Aku menghela napas lemah, dan jatuh ke tempat tidur. Saya hanya merasa bahwa saya 
tidak memiliki kekuatan untuk terus berlutut. 

"Dengan kata lain... Min-san, kamu hanya bisa membiarkan Huang melakukan apa yang 
mereka mau/" 

"Mengapa kamu mengatakan itu?" 

Min-san mengangkat bahu. 

"Apa maksudmu membiarkan keluarga Huang melakukan sesuka mereka? Hong Lei tidak 
meminta sesuatu yang keterlaluan. Aku hanya perlu berpakaian formal dan makan 
bersama generasi kakek! Karena aku punya hutang dengan mereka, setidaknya aku harus 
membantu mereka, kan?" 

"Tidak, tapi Hong Lei itu sebenarnya---" 

"Menggunakan ini sebagai alasan untuk memaksaku menikah hanyalah omong kosongmu 
sendiri, kan? Hong Lei belum mengatakan itu!" 

Tentu saja. Jika rencananya berjalan dengan baik, dia bisa menikahinya. Akan terlalu dini 
untuk mengatakan itu padanya. 

"Jadi berhentilah menjadi orang yang sibuk di sini!" 

Min-san mengucapkan kata-kata ini, dan hendak meninggalkan kantor, hanya untuk 
dipanggil olehku. 

"Apa sekarang?' 

"Eh, baiklah." 

Aku menggenggam kedua tanganku, dan memisahkannya, dengan hati-hati memilih kata-
kataku. 

"Untuk berjaga-jaga ... jika Huang Hong Lei benar-benar berencana menikahimu, apa yang 
ingin kamu lakukan?" 
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Sekali lagi, Min-san memalingkan wajahnya dan menggigit bibirnya, menunjukkan...wajah 
yang cukup menggemaskan. Apakah dia benar-benar malu? 

"Bagaimana saya tahu? Lagipula siapa yang akan benar-benar memikirkan tebakan liar 
seperti itu?" 

Punggung Min-san menghilang di luar pintu agensi, dan aku merosot ke tempat tidur 
seolah pundakku terbebani oleh udara dingin AC. Alice, yang tetap diam di sampingku 
sampai saat ini, mendesah. 

"Sangat jarang melihatmu diam begitu lama." 

"Sepertinya aku masih belum bisa menirumu." 

Alice meringkukkan kakinya, dagunya bertumpu pada pahanya saat dia berkata dengan 
lemah. 

"Meniru saya?" 

"Benar? Cerita'." 

"Oh, barusan?" 

Apa yang ingin dicapai oleh Hanada Masaru? Dan apakah Huang Xiang Yu benar-benar 
hidup? Keduanya bukanlah fakta yang dikonfirmasi, tapi Alice memberitahunya seolah-
olah itu adalah kebenaran. 

Itu bukan kebohongan, tapi juga bukan kebenaran. Satu mereka, mereka akan menjadi 
benda tertentu---cetakan, cetakan realitas, kebahagiaan dan keputusasaan. Alice 
menyebutnya 'cerita', sebuah mimpi rapuh yang akan pecah saat bersentuhan dengan 
ujung penggaruk. Itu tidak berbeda dengan hal-hal yang tidak bisa ditangani oleh seorang 
detektif penggali kubur. 

"Begitu keluar dari mulutku, cerita itu hanya akan menjadi kebohongan yang tidak bisa 
ditertawakan siapa pun. Ini benar-benar aneh. Apa bedanya kamu dan aku mengarang 
cerita?" 

"Eh? Tidak ada apa-apa?" 

Nyatanya, aku benar-benar tidak mengerti apa yang coba disiratkan oleh Alice, jadi aku 
hanya bisa memberikan jawaban yang tidak jelas dan santai. 

"Mungkin karena, kurasa aku tidak punya masa depan?" 

Saya terkejut. Tidak ada masa depan? 
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"Sebuah cerita membutuhkan akhir sebelum dapat dibacakan, tetapi saya tidak dapat 
menulis halaman terakhir itu. Apakah kamu tahu? Sebenarnya, saya tidak terlalu berharap 
apa yang Guru akan lakukan. Saya hanya memiliki kehausan yang tak tertandingi akan 
kebenaran, air dari lautan keingintahuan yang bisa membunuh jika saya terus 
meminumnya. Untuk dunia ini, aku mungkin selamanya akan menjadi pembaca..." 

Alice terus menatap backhandku yang memegang sprei. Pendingin udara terus bernafas. 
Tampaknya dia sedang menunggu asisten detektif bodoh ini mulai berbicara, seperti 
sebelumnya. 

"Jadi, saya berpikir, bolehkah saya memikirkan itu, kan?" 

Bahu di bawah piyama biru bergetar sedikit, dan beberapa helai rambut terurai di atasnya. 

"Dulu, saya sangat takut dipukuli oleh Guru, tetapi sekarang saya menjadi sangat sombong, 
bukan?' 

"Ah, erm." 

"Yah, terserah. Saya memiliki rasa ingin tahu yang tak ada habisnya, dan ini adalah 
permintaan Hiro. Aku tidak peduli berapa banyak pukulan yang kau terima, tapi kita perlu 
melanjutkan penyelidikan. Kami sampai di tempat kejadian terlebih dahulu, dan ada 
beberapa informasi berguna yang kami peroleh." 

"Betulkah? Kami diusir oleh Hong Lei setelah tidak lama. Kami praktis tidak menemukan 
apa pun di sana, Anda tahu? " 

Alice berbalik menghadap monitor di belakangnya, dan mulai mengetuk keyboard. 

"Pertama, fakta yang jelas---kendaraan pelarian pasti ada di sana, yang artinya Hanada 
Masaru pernah bersembunyi di tempat itu. Telepon rumah sakit masih berfungsi, dan saya 
bisa mulai melacak catatan dari sini." 

Saya mengerti. Telepon dapat mengungkapkan lokasi, jadi tidak baik digunakan untuk 
melarikan diri. Namun, telepon keluarga tetap tidak akan mengalami masalah seperti itu. 
Ini dapat digunakan untuk menghubungi dan membuat persiapan untuk melarikan diri. 

"Siapa sebenarnya dokter itu?" 

"Orang Korea bernama Choi, dan jika saya boleh menebak, seorang dokter tanpa lisensi. Itu 
hanya rumor, tapi kudengar dia menangani beberapa pekerjaan tidak senonoh." 

"Pekerjaan tidak senonoh?" 

"Luka yang tidak bisa ditangani secara terbuka, seperti luka tembak, aborsi, pemalsuan 
catatan pasien... dan bahkan berurusan dengan mayat." 
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Saya secara tidak sengaja mengerutkan kening. 

"Dia juga seseorang dari dunia bawah, dan mungkin seseorang yang Hanada Masaru kenal 
saat dia menjadi tentara bayaran. Bagaimanapun, keberadaannya sekarang tidak diketahui. 
Dikatakan bahwa dia sering tidak di rumah, dan intel menyatakan bahwa terakhir kali dia 
terlihat di rumah adalah saat akhir pekan." 

"Orang ini ... kurasa lebih baik orang-orang mafia itu mencarinya, kan?" 

Agak aneh untuk mengucapkan kata-kata seperti itu sekarang, tetapi hal-hal tampaknya 
berbahaya di sekitar. Alice mengangguk dengan tenang. 

"Apa yang kami selidiki tentang dokter ini tidak akan sebanyak yang diketahui Koalisi 
Huang, jadi akan lebih bijaksana bagi kami untuk mulai menyelidiki di area lain. Lagipula, 
aku masih punya asisten bodoh yang menerobos masuk tanpa memikirkan kemungkinan 
bahaya..." 

Aku secara tidak sengaja menundukkan kepalaku. 

"Kesampingkan itu, poin penting kedua adalah ada darah di kursi penumpang saja." 

"Jadi ... apa artinya itu?" 

"Aku melihat, otakmu lebih berongga dari tiga derajat ruang hampa! Tidak bisakah kamu 
memikirkan dirimu sendiri?" 

"Oke ... erm." 

Aku duduk di tempat tidur, dan melipat tanganku. 

"Paling tidak, aku yakin Xiao Ling-san berbohong saat dia mengatakan 'Hanada Masaru 
membunuh mereka berdua'." 

"Benar. Itu tempat pertama. Tidak ada boneka di dunia yang akan menempatkan mayat, 
atau bahkan dua orang di kursi penumpang. Kalau dipikir-pikir lagi, seharusnya ada 2 
orang di mobil itu. 

"Mengapa?" 

"Dengan asumsi ada 3 orang di dalam mobil, dan salah satunya terluka, apakah ada yang 
membiarkan yang terluka duduk di kursi penumpang?" 

"Ah ... ya, kurasa." 

Dan juga, Huang Xiang Yu dan preman yang namanya saya lupa adalah sepasang kekasih. 
Jika mereka berdua naik ke mobil, dan salah satunya terluka, keduanya akan berada di 
kursi belakang, bukan? Ada kebutuhan untuk menghentikan pendarahan atau jelas. Namun, 
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kursi co-passenger adalah satu-satunya yang berlumuran darah, jadi tidak termasuk fakta 
bahwa ada lebih dari dua orang yang naik di dalam mobil. 

"Tapi ada sesuatu yang benar-benar tidak bisa kupercaya tentang tebakan ini." 

"Eh?" 

"Bahkan jika hanya ada yang terluka dan pengemudinya, lebih logis menempatkan yang 
terluka di kursi belakang. Dengan banyak darah yang mengalir keluar, seseorang mungkin 
mengetahui tentang mereka di tengah perjalanan. Terlebih lagi, itu karena dia meletakkan 
yang terluka di kursi penumpang mobil sehingga kebohongan itu terlihat..." 

"Hm, itu masuk akal." 

Aku meletakkan tanganku di daguku, merenung sejenak. 

"Mungkinkah sebenarnya ada tiga orang di dalam mobil, tetapi mereka hanya berpura-pura 
ada dua?" 

"Apa gunanya berpura-pura sebanyak itu? Pada malam kejadian, warga sekitar mendengar 
geraman seorang pemuda, jadi pasti ada yang menerobos masuk. Benarkah preman 
bernama Umeda Kouji itu? Apa yang terjadi setelah itu? Kami tidak tahu tentang itu." 

"Uu..." 

Apa sebenarnya yang terjadi pada malam itu? Keraguan ini menjadi simpul pada teori 
kami. 

"Sepertinya kita hanya bisa membuat Huang Xiao Ling memberi tahu kita. Pada titik ini, dia 
seharusnya bersedia memberi tahu kami beberapa hal. 

"Apakah dia benar-benar akan memberitahu kita? Orang itu sama sekali tidak 
mempercayai kita." 

"Wanita itu tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya sekarang, kan? Huang 
Hong Lei sudah memiliki informasi yang kami temukan." 

"Ah..." 

Saya mengerti. Huang Hong Lei tidak sebodoh saya. Dia mungkin akan segera menyadari 
bahwa Xiao Ling-san berbohong, sama seperti Alice. 

"Jadi...kenapa dia berbohong? Untuk menyembunyikan fakta bahwa Xiang Yu masih hidup 
dan memastikan tidak ada yang mencarinya?" 

"Itulah motif yang langsung kupikirkan." 
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"Tapi jika Hong Lei tahu bahwa Xiang Yu tidak mati, dia akan mengirim semua anak 
buahnya untuk melacaknya, kan?" 

"Itulah mengapa Huang Xiao Ling sangat percaya bahwa kakaknya akan membantunya 
membiarkan Huang Xiang Yu melarikan diri." 

"Eh? Ehhhh?" 

Apa artinya? Bahwa Huang Hong Lei akan membantu Huang Xiang Yu melarikan diri? 
Bukankah dia tunangannya--- 

"...Ah!" 

"Saya mengerti. 

Hong Lei telah membidik Min-san selama ini. Tunangan yang sebenarnya terbunuh --- 
situasi itu adalah hasil yang sempurna untuk Hong Lei. 

Karena itu, dia akan membantu. 

Dengan kata lain, kebohongan Xiao Ling-san hanya untuk menggertak para lelaki tua 
Huang? Orang tua dan kakek mereka dan semacamnya? 

"Itu hanya 'cerita' di hatimu, kan?" 

Alice berbalik untuk menatapku sebelum aku menyadarinya, tersenyum padaku. 

"...Apa?" 

"Kalau begitu mari kita wujudkan sekarang. Lihat, dia datang untuk mencari kita sekarang." 

Kata Alice sambil menunjuk monitor pengawasan yang ditempatkan di samping tempat 
tidur. Salah satunya menunjukkan seorang wanita mengenakan mantel berwarna terang, 
berdiri di pintu masuk 'Hanamaru' di lantai pertama. Dari malam yang gelap, dia masuk 
melalui tirai, dan ke dalam cahaya lembut, memperlihatkan wajahnya. Itu adalah Xiao Ling-
san. 

Dia mendatangi kami, jadi itu berarti dia bersedia mengatakan yang sebenarnya? Dalam hal 
itu, kami akhirnya memiliki kesempatan untuk bergerak maju. 

Beberapa saat setelah Xiao Ling-san menghilang dari monitor, Alice tiba-tiba teringat 
sesuatu saat dia memutar kepalanya dengan tiba-tiba. 

"Narumi, sambutlah tamunya!" 

"Selamat datang? Mengapa? Kamu tidak pernah melakukannya sebelumnya." 

"Cepat dan pergi!" 
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Saya ditendang dari tempat tidur. Saya meninggalkan agensi, dan mengintip ke belakang 
untuk melihat. Alice mengeluarkan satu set pakaian dari bukit boneka. Oh begitu. Dia ingin 
mengganti pakaiannya dan menghindari Xiao Ling-san mengomel padanya karena 
mengenakan piyama? Masalahnya adalah dia hanya memiliki pakaian berkabung dan 
pakaian Jepang. Apa yang akan dia lakukan? 

 

Dan begitu saja, dua menit kemudian, ketika saya membawa Xiao Ling-san kembali ke 
kantor, saya ditinggalkan dalam skenario di mana saya benar-benar tidak bisa berkata-
kata. Alice ada di tempat tidur, mengenakan gaun biru muda dengan celemek putih. 
Meskipun tidak diikat dengan simpul kupu-kupu, bukankah itu kostum film Disney 
terkenal 'Alice in Wonderland'? Hm? Apakah dia berdandan seperti Alice karena dia 
dipanggil Alice? Omong-omong, apakah ini cosplay? 

Tatapan berapi-api Xiao Ling-san memukulku tepat di pipi. 

"... Apakah itu jimatmu? Membuat seorang gadis kecil mengenakan pakaian seperti itu di 
tengah malam?" 

"Kenapa jawabanmu sepertinya berakhir dengan lebih banyak kesalahpahaman !?" 

"Bukankah itu karena kamu selalu mengeluh tentang pahaku setiap kali kita bertemu?" 
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Alice dan geramanku bergema. Saya mengerti. Jadi, karena Xiao Ling-san pernah menegur 
Alice karena bersikap kasar dengan tampil di depan tamunya dengan mengenakan piyama, 
Alice memutuskan untuk berganti pakaian? Tetapi- 

"Apakah itu semua pakaian yang kamu miliki?" 

"Itu hanya berdandan. Bagaimana mungkin aku selalu berdandan dengan cara bodoh 
seperti itu!" Alice mendengus dan terengah-engah. Jadi dia hanya cosplay? Apakah dia 
kecanduan ini baru-baru ini? Sebagai asisten, saya memiliki perasaan yang bertentangan 
tentang hal ini. Xiao Ling-san mengalihkan pandangannya ke arahku, dan mengerutkan 
kening. 

"Dan mengapa kamu tinggal di kamar perempuan pada waktu selarut ini?" 

"Saya asisten detektif! Ini berhasil!" 

"Apa pekerjaan? Bukankah kamu hanya bermain-main di luar di tengah malam!? Apa orang 
tuamu tidak punya pendapat tentang itu?" 

Sebagai anggota pasukan cadangan NEET, saya benar-benar kesulitan jika seseorang 
menanyakan pertanyaan seperti itu secara formal kepada saya. 

"Orang tuaku tidak ada di rumah..." 

Untuk sesaat, Xiao Ling-san tidak bisa menjawab. Untungnya, dia tidak meminta maaf, dan 
itu membuat saya menghela napas lega. Saya mendengar bahwa terlepas dari reaksi ini, itu 
akan menjadi yang terbaik. 

"Ngomong-ngomong, cepat dan nyatakan alasan kenapa kamu ada di sini! Kamu tidak 
datang jauh-jauh ke sini hanya untuk mengoreksi sikap hidup Narumi, kan?" 

"Itu benar." 

Xiao Ling-san menghela nafas, dan tampak sedikit tersesat saat dia memindai ruang 
komputer yang membeku. Tidak ada yang seperti kursi di ruangan ini, jadi agak 
merepotkan saat tamu muncul. Karena itu, mereka hanya bisa berdiri." 

"Mengenai masalah berbohong padamu di awal... aku minta maaf untuk itu. Akulah yang 
menyembunyikan Xiang Yu, tapi aku tidak bisa memberitahumu di mana. Juga, saya tidak 
tahu apakah saya bisa mempercayai Anda. 

Aku hanya bisa menghela nafas. Jadi dia terlibat sejak awal? 

"Apakah kamu bermaksud memberi tahu saudaramu?" 

"Aku tidak akan mengatakan apa-apa." 
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Alisnya tiba-tiba terangkat. 

"Kakakmu sudah tahu bahwa kamu berbohong." 

"Saya tahu. Tetapi bahkan jika dia bertanya kepada saya, saya tidak akan mengatakan apa-
apa. Hong Lei harus terus berpura-pura tidak tahu apa-apa di depan kakek kita, dan para 
tetua. Jadi, saya tidak berbohong, dan Hong Lei tidak mengetahui apapun. Situasinya harus 
terus seperti ini." 

Alice menyipitkan matanya, dan terus menatap dada mantel Xiao Ling-san. Dia kemudian 
perlahan turun dari tempat tidur, pergi ke Xiao Ling-san, dan tiba-tiba meraih tangannya ke 
dada yang terakhir, meraih mantel dan kerah kemeja di bawahnya, menariknya dengan 
keras. 

"A-apa yang kamu lakukan?" 

Xiao Ling-san menepis tangan Alice, dan melesat kembali ke dapur. Namun, saya, yang 
tetap duduk di samping tempat tidur, sudah melihatnya. Kemeja Xiao Ling-san merembes 
dengan warna merah, dan seharusnya ada beberapa perban yang melilitnya, di bawah 
tulang selangka. Itu tidak jelas, tetapi tampaknya panggulnya juga terluka. 

"Jadi, bahkan ketika diinterogasi atau dipukuli, Anda tidak mau bicara. Apakah itu yang 
Anda maksud? Suara Alice beberapa kali lebih dingin daripada AC. 

"Bahkan ketika diinterogasi, Anda tidak bisa menjawab. Apakah kebenaran yang tak 
terkatakan ini begitu penting bagi Anda dan saudara Anda?' 

"Karena kamu tahu, mengapa kamu terus bertanya?" 

Xiao Ling-san menarik bagian depan mantelnya, dan memalingkan kepalanya ke samping. 
Bahkan melawan saudara perempuannya sendiri, Hong Lei tidak akan menahan diri? 
Apakah orang ini diam-diam menerima itu sebagai ritual yang diperlukan hanya untuk 
menjaga kesunyiannya? Sensasi ini sangat membingungkan atau mencengangkan bagi saya, 
dan saya mulai menghormatinya untuk itu. Dia terlihat seperti wanita karier yang 
terpelajar, tapi dia jelas punya nyali, seperti yang diharapkan dari seseorang dengan garis 
keturunan mafia. 

Jadi Hong Lei membiarkannya seperti itu. Dia hanya menghukumnya, dan menerima 
kebohongannya. 

Kalau begitu, prediksi Alice menjadi kenyataan. Hong Lei membantu Xiang Yu kabur---
karena dia mengincar Min-san. 

Alice kembali ke samping tempat tidurnya, dan duduk di sampingku sambil menatap Xiao 
Ling-san. 

"Bagaimana dengan Umeda Kouji? Benarkah dia menerobos masuk ke rumah malam itu?" 
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Xiao Ling-san mengangkat alis, dan langsung mengangguk. 

"Awalnya aku ingin mengusirnya, tapi Xiang Yu mengatakan bahwa dia ingin bertemu 
dengannya apapun yang terjadi, dan pria itu terlihat normal saat itu. Dia sepertinya tidak 
minum atau menggunakan obat-obatan, dan dengan Masaru-san di sekitarku, kupikir itu 
akan baik-baik saja..." 

"Jadi ketika Huang Xiang Yu dan Umeda Kouji bertemu, apakah Hanada Masaru hadir?" 

"Ya. Saya berada di salah satu kamar, dan saya tidak yakin dengan apa yang mereka 
bicarakan. Setelah itu, saya mendengar suara tembakan, dan saya berlari ke kamar Xiang 
Yu untuk melihat, saya menemukan darah di lantai dan kacanya pecah..." 

Hanada Masaru menginstruksikan Xiao Ling-san untuk menyembunyikan Xiang Yu, dan 
menggertak semua orang untuk mengatakan bahwa dia membunuh keduanya, sebelum 
membawa pergi Umeda Kouji yang terluka parah untuk melarikan diri---atau begitulah 
yang diberitahukan kepada kami. 

"Mengapa dia memecat Umeda Kouji?" 

Xiao Ling-san menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. 

"Ngomong-ngomong, tindakan Hanada Masaru terlalu cepat. Rasanya dia sudah 
memutuskan untuk membantu Xiang Yu melarikan diri." 

"Yah, itu tidak mustahil. Masaru-san sudah lama menjadi pengawal Xiang Yu, dan dia 
tinggal bersamanya sepanjang waktu. Saya pikir mereka mengobrol tentang banyak hal. 
Xiang Yu juga memberitahuku bahwa dia tidak ingin menikah karena Huangs. Saya pribadi 
merasa bahwa tradisi seperti itu sangat kuno... dan dia punya pacar, yang akan lebih sulit 
baginya untuk menerima ini." 

"Jadi kamu tidak tahu apa yang terjadi pada Hanada Masaru dan Umeda Kouji?" 

Xiao Ling-san menggelengkan kepalanya. 

"Masaru-san memberitahuku bahwa dia akan menghubungiku setelah semuanya beres, 
dan aku akan menyembunyikan Xiang Yu sepanjang waktu. Adapun Umeda, saya tidak 
mendengar apa-apa tentang dia." 

Omong-omong, ketika Hanada Masaru menyebutkan untuk 'menunggu seminggu', apakah 
dia bermaksud menunggunya untuk mempersiapkan pelarian bagi Huang Xiang Yu? Alice 
menyipitkan matanya, dan bergumam, 

"Mungkin Umeda Kouji meninggal." 

Wajah Xiao Ling-san sedikit memucat. 
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"Mustahil. Bukankah Masaru-san membawanya ke dokter?" 

"Dokter itu tidak memiliki lisensi, dan bahkan berurusan dengan mayat. Bagaimana Anda 
bisa yakin bahwa Hanada Masaru membawa Umeda Kouji untuk mengobati lukanya?" 

"Itu karena..." 

"Ada juga kemungkinan lain, agar terlihat seolah-olah Huang Xiang Yu meninggal, harus 
ada banyak jejak darah. Jadi Hanada Masaru memiliki Umeda Kouji---" 

Masaru-san pasti tidak akan melakukan hal seperti itu! Xiao Ling-san membungkuk ke 
tempat tidur, wajahnya memerah saat dia berkata. Aku terkejut sampai kehilangan kata-
kata, dan hanya bisa melihat Alice, dan kembali ke Xiao Ling-san lagi. 

"Bagaimana Anda bisa yakin?" 

Suara bertanya Alice seperti desahan. Suara Xiao Ling-san sedikit bergetar. 

"Karena Masaru-san...bukanlah orang seperti itu." 

Mengapa? Aku tidak bisa tidak bertanya-tanya. Mengapa orang ini menunjukkan perasaan 
yang tidak terkendali dari waktu ke waktu? Dia bisa membohongi kami dan kakaknya 
dengan acuh tak acuh, namun ketika Hanada Masaru disebutkan, dia akan menunjukkan 
sisi rapuhnya. Apakah mereka begitu intim? Saya benar-benar mengalami kesulitan untuk 
mencoba membuat gambaran lengkap tentang Xiao Ling-san di depan saya. Sepertinya ada 
sesuatu yang hilang. 

"Pria bernama Umeda itu mungkin terlihat tidak senonoh... tapi Xiang Yu telah mengatakan 
kepada Masaru-san sepanjang waktu bahwa dia ingin kawin lari dengan Umeda, jadi 
Masaru-san pasti membiarkan dia melarikan diri ke suatu tempat terlebih dahulu, dan 
ketika situasi sudah tenang, mempertemukan mereka kembali. Pasti itu!" 

Setelah beberapa saat, Alice dan Xiao Ling-san hanya menatap paha satu sama lain, tidak 
mengatakan apapun sama sekali. Aku duduk di samping tempat tidur, menelan ludah, 
menahan napas saat aku memilah-milah pikiran di benakku. 

Dengan asumsi bahwa semua yang dikatakan Xiao Ling-san benar. 

Mereka berpura-pura bahwa Huang Xiang Yu meninggal, tetapi berhasil melarikan diri. Ada 
banyak darah, bukti kuat, dan Hong Lei tampaknya membantu menyembunyikan 
kebenaran. Pelarian itu sendiri akan ditangani oleh Hanada Masaru. Apa? Bukankah ini 
berjalan dengan baik? Kalau begitu, apa yang kita lakukan? Berlarian, dipukuli, diancam, 
dimarahi. Demi siapa kita begitu menderita? 

Tentu saja untuk Hiro, jawabku sendiri. Demi cinta tak pantas yang dianggap gigolo untuk 
dirinya sendiri. 
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...Tapi apakah perlu sejauh ini? 

Keraguan fatal ini muncul di hati saya. 

"Dalam hal itu..." 

gumam Alice, dan sepertinya dia membaca pikiranku. 

"Kenapa kamu datang kesini? Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang Anda ingin kami 
lakukan, membuat kami membongkar kebohongan sedikit demi sedikit dengan pisau 
kebenaran yang tajam?" 

Xiao Ling-san ragu-ragu sejenak. Tampaknya dia merasakan ketidakpuasan dalam kata-
kata Alice. 

"Aku ingin kamu membantu Ming Li. Ini adalah keinginan Masaru-san." 

"Seperti yang saya katakan, kami tidak dapat menerima permintaan yang tidak jelas seperti 
itu. Guru tidak pernah menunjukkan bahwa dia membutuhkan bantuan kami, dan tidak 
pernah sekalipun dia mengatakan bahwa dia membenci pernikahan ini atau tidak ingin 
terlibat dengan keluarga Huang. Apakah Anda ingin kami membuat kesimpulan bahwa 
Guru bermasalah dengan hal ini, dan mengambil tindakan? Itu di luar tugas seorang 
detektif." 

"Tapi, kamu mungkin detektifnya, tapi bukankah kamu teman Ming Li? Jika Anda hanya 
mendekatinya dan mengobrol, tanyakan apa yang ingin dia lakukan---" 

"Siapa temannya?" 

Terkejut, aku melirik Alice. 

"Jika ada permintaan, saya adalah detektifnya, dan Tuan adalah pemohonnya. Tanpa dia 
membuat permintaan, hubungan kami hanyalah penyewa dan tuan tanah. Saya tidak bisa 
begitu tidak berdaya untuk berinteraksi dengan dunia ini tanpa hubungan kontraktual! 

Xiao Ling-san terkejut, dan dengan tangan terlipat kuat, dia mundur ke koridor. Alice 
menutupi mulutnya, dan menundukkan kepalanya dengan sedih, menggelengkan 
kepalanya seolah berkata. Itu semua tidak berguna sekarang. 

"Yah, terserah. Aku punya ide kasar." 

"Apa?" Xiao Ling-san sepertinya mengerang. 

"Tujuan Anda datang ke sini. Itu untuk 'menyampaikan pesan'. Itu sama saat terakhir kali 
keluar, kan? 

Ekspresi beku yang tak terkatakan muncul di wajah Xiao Ling-san. 
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"Anda bermaksud memberi tahu kami beberapa informasi dan mencapai beberapa tujuan. 
Aku tidak tahu apakah Hanada Masaru yang memerintahmu atau atas kehendakmu sendiri, 
tapi ada fakta lain yang kau sembunyikan, kan?" 

Kata-kata Alice bergema di udara yang benar-benar membeku, seperti es yang 
menghantam aspal. 

"Jika Anda tidak memiliki hal lain untuk diberitahukan kepada kami, pergi saja. Juga, mulai 
sekarang, ingatlah ini. Kami bertindak berdasarkan permintaan Hiro sekarang, dan kami 
akan mencegah pernikahan Guru dan Hong Lei bagaimanapun caranya, tidak peduli 
seberapa tidak bermoral caranya. Jika harus, saya dapat memilih untuk memberi tahu para 
tetua Huang bahwa Huang Xiang Yu masih hidup." 

Xiao Ling-san memelototi Alice dengan tatapan tajam. 

"Aku tidak bisa membiarkanmu melakukannya. Juga, tidak mungkin kakek dan yang 
lainnya akan mempercayai kata-katamu. Hong Lei dan saya akan bersaksi untuk 
mengatakan bahwa dia sudah mati." 

"Mungkin begitu, tapi siapa yang tahu jika kita tidak mencobanya?" 

Mendengar kata-kata Alice, Xiao Ling-san menggigit bibirnya, lalu berbalik untuk pergi. 

Hanya setelah Xiao Ling-san meninggalkan kantor tanpa mengucapkan sepatah kata pun 
akhirnya aku menghela nafas lega, dan meluncur dari sisi tempat tidur ke lantai. Hanya 
mendengar percakapan di samping Alice saja sudah cukup bagiku untuk menjadi sangat 
tegang hingga persendianku terasa sakit. 

Aku mengangkat mataku sedikit, dan detektif mungil itu terus memelototi pintu. 

"... Apakah kamu benar-benar bermaksud mengatakan bahwa tunangan itu masih hidup?" 

tanyaku lembut. Tidak hanya kerja keras Hanada Masaru akan sia-sia, seorang gadis yang 
tidak pernah kami temui akan didorong kembali ke jurang ketidakbahagiaan. Bahkan jika 
kami memenuhi permintaan Hiro, rasanya tidak enak. 

Alice menggelengkan kepalanya. 

"Itu yang terakhir, pilihan terburuk. Saya juga tidak ingin melakukan itu. Seperti yang dia 
katakan, para tetua Huang mungkin tidak mempercayai kita. Melakukan hal ini mungkin 
akan menimbulkan kemarahan yang tidak perlu dari Huang Hong Lei, yang mungkin akan 
menyebabkan lebih banyak masalah bagi Guru." 

Aku mendesah besar. 

"Kamu benar-benar peduli dengan Min-san!" 
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"Bagaimana apanya?" 

"Kamu baru saja mengatakan bahwa dia bukan temanmu, atau semacamnya." 

Alice cemberut bibirnya, dan memalingkan muka. 

"Dia bukan temanku sejak awal. Saya tidak punya. Tapi Guru telah menjagaku selama ini, 
tahu? Tentu saja aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak menyebabkan masalah 
padanya." 

Alice membelakangiku, tapi jari rampingnya di keyboard tidak bergerak. Aku tiba-tiba 
merasa sedikit sedih. 

Ada banyak orang di sekitar saya yang membuat saya nyaman, jadi saya sering 
melupakannya. Gadis aneh ini sering memiliki lapisan kesepian di sekelilingnya, tak 
tersentuh seperti amnion. 

Bagaimana dengan saya? 

Dari sudut pandangnya, apakah aku yang sering berada di samping Alice hanyalah asisten 
detektif yang berbagi hubungan majikan dan karyawan dengannya? 

Mungkin itu masalahnya. Bahkan di saat seperti itu, aku tidak tahu harus berkata apa. 

Namun terlepas dari ini, saya memejamkan mata sedikit, dan mencoba melanjutkan 
dengan beberapa kata. 

"Hai Alice." 

"...Apa?' 

"Yah, aku tidak yakin bagaimana mengatakan ini." 

Aku menjalin jari-jariku, dan melepaskannya lagi, membuka mataku saat aku melanjutkan, 

"Paling tidak, saat aku bersamamu, aku harap kamu bisa lengah, entah bagaimana caranya." 

"Apa!?" 

Aku bisa mendengar suara Alice sedikit bergetar di belakangku. 

"Apa yang kamu coba katakan?" 

"Ahh, maaf. Aku juga tidak terlalu yakin dengan apa yang kukatakan..." 

"T-pikirkan apa yang ingin kamu katakan sebelum berbicara! Apa? Apa yang Anda ingin 
saya lakukan? Saya tidak paham." 
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Samar-samar aku bisa melihat Alice mencengkeram sprei dengan erat, dan aku semakin 
tidak yakin harus berbuat apa. Aku ragu-ragu untuk apa yang terasa seperti keabadian, dan 
Alice tiba-tiba mengibaskan rambut hitam panjangnya saat dia berbalik. 

"Tidak bisakah kamu menyelesaikan apa yang kamu katakan? Apakah kamu tahu bahwa 
aku menunggumu untuk berbicara !? " 

"E-eh? Ah-ahh, maaf. Pikiranku sedang kacau. Jadi..." 

"K-kamu bodoh! Aku sudah muak denganmu!" 

Dan untuk beberapa saat berikutnya, Alice terus memarahiku dengan kosakata yang agak 
lemah. Apa yang terjadi dengan semangatnya yang biasa ketika dia memarahiku? Apakah 
dia benar-benar sangat marah sehingga dia kehilangan kata-kata? Aku mulai khawatir 
tentang itu. 

"Jika kamu akan mengatakan beberapa kata yang seharusnya tidak kamu katakan, 
keluarlah sekarang! Aku ingin mengganti pakaian bodoh ini!" 

"Saya pikir ini baik-baik saja ..." Kostum ini sangat cocok untuknya. Namun, pada saat Alice 
mendengar ini, wajahnya semerah ceri. 

"Li-lik-seperti ini? Apakah Anda mengatakan bahwa Anda akan tetap tinggal di sini? Ke-
ketika Anda mengatakan bahwa saya bisa lengah, apakah maksud Anda Anda ingin saya 
berganti pakaian di depan Anda? 

Hai! Ada apa dengan kesalahpahaman itu? Harap tenang! Alice bingung dengan kata-kata 
yang dia keluarkan, dan mulai memuntahkan kata-kata yang lebih konyol. Karena itu, saya 
hanya bisa melompat dari tempat tidur dan meninggalkan kantor. 

 

Setelah menuruni tangga darurat dan mencapai lantai, aku mendengar suara daun jendela 
ditarik. Satu-satunya cahaya di depanku berasal dari celah pintu belakang. Itu adalah waktu 
penutupan. 

Aku hendak berjalan menyusuri gang di antara gedung-gedung dan menuju ke depan toko, 
hanya untuk bertemu dengan Min-san yang baru saja kembali. Agak canggung, dan aku 
mengangguk dan mencoba pergi dari samping. Pada saat ini, Min-san angkat bicara. 

"Xiao Ling baru saja datang, bukan?" 

"Eh? Ah...y-ya." 

Apakah dia menyadarinya? Saya kira itu mudah untuk diperhatikan? Selain itu, siapa pun 
yang memasuki agen harus melewati pintu depan toko. 
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"Kalian masih menyelinap dengan sesuatu? Serius, dan aku sibuk dengan anak nakal dari 
kelasmu itu!" 

"Eh, erm." 

Aku kehilangan kata-kata, dan pundakku didorong saat Min-san pergi ke pintu belakang 
sendirian. 

"Ayahku yang terkutuk itu selalu menyusahkanku juga. Saat dia kembali, aku akan 
mengalahkannya dengan sangat baik..." 

Masaru-san, 

Aku secara naluriah berbalik, hanya untuk menatap mata Min-san yang berhenti. Mengapa? 
Apa yang ingin saya katakan? Apa aku akan memberitahunya bahwa Hanada Masaru tidak 
membunuh siapa pun, bahwa tebakan Alice benar? Apa yang bisa terjadi? Itu tidak 
mengubah fakta bahwa Hanada Masaru berkeliaran, dan menyebabkan masalah pada Min-
san. 

"Apa? Apa yang ayahku lakukan lagi? Apakah kamu tahu sesuatu?" 

"Tidak ... tidak apa-apa." 

Aku menutup mulutku dan menundukkan kepalaku. 

Tiba-tiba, saya sedikit kesal pada Hanada Masaru. Pada akhirnya, bukankah semua masalah 
yang disebabkan olehmu berlarian dan bersembunyi? Bukankah berurusan dengan hal-hal 
dunia bawah yang menyusahkan menjadi keahlianmu? Mengapa Anda bisa bersembunyi 
tanpa peduli di dunia dan mendorong semua masalah Anda kepada putri Anda? Anda 
bekerja sangat keras untuk melindungi putri orang lain, tetapi membiarkan Min-san 
sendirian untuk mengurus dirinya sendiri, dan bahkan meminta kami untuk membantunya. 
Bukankah itu terlalu tidak bertanggung jawab dari Anda? 

Aku memunggungi Min-san diam-diam, dan hendak berjalan ke jalan ketika ponsel di 
sakuku berdering. Saya mengeluarkannya, dan menemukan bahwa itu dari nomor pribadi. 

"Apakah itu anak SMA di agen detektif?" 

"Ah---itu-itu kamu lagi!" 

Suara Hanada Masaru. Mengapa menelepon saya lagi? Saya hampir tidak bisa pulih, dan 
ingin mengaktifkan fungsi perekaman. 

"Hubungi Ming Li. Ada yang ingin kukatakan padanya." 

"Jika kamu punya sesuatu, keluar dan---" 
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Saya akan berteriak kembali, hanya untuk mendengar perangko di belakang saya, dan 
ponsel di tangan saya direnggut. Aku berbalik untuk melihat, dan itu adalah Min-san. 

"Ini aku...ahh? Anda pasti bercanda! Pikirkan salah siapa di sini! Saya tidak memaksakan 
diri! Saya tidak perlu Anda khawatir ... apa yang ingin Anda katakan? Hai! Tahan! Ayah 
sialan!" 

Ternyata dia menutup telepon. Min-san terlihat sangat marah, dan kupikir dia akan 
melempar ponselnya ke tanah. 

"Bajingan terkutuk itu membuatku sangat kesulitan, dan sekarang dia mencoba berperan 
sebagai ayah yang baik?" 

Suara mendidih mendarat di kaki Min-san. Dia memasukkan ponsel ke tangan saya dengan 
kasar, dan saya, benar-benar tercengang, hanya bisa melihat pintu belakang di depan saya 
dibanting hingga tertutup. 

 

Keesokan harinya, sepulang sekolah, saya melakukan perjalanan ke pusat permainan, dan 
berlama-lama di toko buku dan toko kaset selama setengah hari, sebelum akhirnya pergi ke 
'Hanamaru'. Setelah kejadian hari sebelumnya, kupikir akan canggung bertemu dengan 
Min-san. 

Aku memarkir sepeda tepat di samping toko, dan di balik tirai, aku bisa mendengar banyak 
gadis, dan aroma kukus kaldu tulang ayam memenuhi toko. 

"Jadi masih ada bahan-bahan ini di dalam toko!" 

"Jika kita bisa mempersiapkannya sehari sebelumnya, bukankah itu mudah?" 

"Min-san, apakah kamu mengembangkan kaldu sup ini bersama dengan Fujishima-kun?" 

"Betulkah? Jadi dia tidak hanya menjadi test taster?" 

"Ah, ramen miso baru-baru ini adalah sup yang kupikirkan! Saya kira kecap juga baik-baik 
saja. " 

"Apa? Jangan sombong di sana, Hiro." 

"Kamu tidak bisa menggunakan dua jenis sup, kan?" 

"Tapi aku lebih suka kaldu sup buatan Hiro!" 

"Saya juga!" 
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Aku tidak tahu apa yang terjadi di toko, jadi diam-diam aku merunduk melewati tirai. 
Ketika saya membuka pintu, saya menemukan semua gadis di kelas menatap saya, yang 
mengejutkan saya. Suatu saat, semua orang sedang membuat es krim di koridor, dan hari 
ini, semua orang ada di dapur. Ada yang mengaduk-aduk kaldu di dalam panci, ada yang 
memegang chopper. 

"Ah Fujishima! Penguji rasa Fujishima ada di sini!" 

"Penguji tes apa... eh, erm?" 

Aku mengamati toko itu lagi, dan menemukan dapur sempit penuh dengan sosok seragam 
pelaut, Min-san sedikit mengernyit, sementara Hiro tampak senang. 

"Mengapa semua orang membuat ramen?" 

"Kamu lihat, Min-san tidak bisa hadir di hari pertama festival budaya, kan?" kata Ayaka. 

Hari pertama festival budaya sekolah 2 hari, 3 November, dan pada hari itu, Min-san harus 
berperan sebagai pengganti tunangan Hong Lei, jadi dia tidak bisa bertanggung jawab atas 
kebersihan makanan di kelas 2 kami toko -4. 

"Sekolah mengatakan bahwa makanan yang dipanaskan bisa dijual, jadi kupikir sebaiknya 
kita menjual ramen untuk hari pertama!" 

Ayaka membusungkan dadanya dengan bangga. 

"Mengapa!? Bukankah itu sudah gila? Toko aneh macam apa di dunia ini yang menjual 
ramen dan es krim sekaligus---wahwahwahwah, maaf, Min-san, aku bercanda!" 

Min-san mengangkat helikopter, tampak seolah-olah dia akan membalikkan meja, 
membuatku sangat takut sehingga aku harus menundukkan kepala dan meminta maaf. 

"Hmph!" 

Min-san mendengus tidak senang. 

"Aku juga tidak mau! Membuat es krim adalah satu hal, tapi ramen kami tidak begitu enak 
sehingga kami hanya bisa mengajari orang lain. Saya tidak ingin mengajar, tetapi apa yang 
harus saya lakukan? Pamfletnya sudah dicetak..." 

"Pamflet?" 

Ayaka mengambil beberapa cetakan pamflet dan menunjukkannya padaku. Mereka akan 
ditempatkan di pintu masuk sekolah pada hari itu sendiri. 
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'Hanamaru' yang sangat terkenal! 

Tayang perdana untuk pertama kalinya! 

 

...Yah, itu adalah kata-kata yang tertulis. 

"Kami mencetak beberapa lembar, dan 'Hanamaru' sebenarnya cukup terkenal!" 

"Terkenal karena es krimnya, kan?" Min-san cemberut. "Pelanggan pasti datang untuk 
membeli es krim. Apa mereka tidak akan marah padamu karena menjual ramen?" 

"Mustahil. Ramenmu juga enak, Min-san." 

"Meskipun itu agak buruk di masa lalu ..." 

"Kamu tidak bisa jujur seperti itu." 

"Lagi pula, kami akan menjual es krim keesokan harinya." 

"Meskipun kita menjual ramen, itu rasa 'Hanamaru', jadi tidak menipu mereka kan?" 

Mendengar tanggapan jujur para gadis, yang bisa dilakukan Min-san hanyalah menggaruk 
kepalanya dengan enggan. Yah, sejujurnya, aku tidak tahu apakah ini baik-baik saja atau 
tidak...Hiro hanya bisa tersenyum masam. 

Aku kembali ke tempat berkumpul lama di luar pintu belakang, dan duduk di atas ban 
bekas, menghela napas panjang. Berkat Ayaka, kecanggungan antara Min-san dan aku 
teratasi. Itu sangat membantu saya. 

"Ada apa denganmu, Wakil Laksamana Fujishima? Terpaksa oleh suasana bahagia di 
dapur?" 

Mengatakan bahwa saat dia berjalan di depanku adalah Mayor, mengenakan pakaian 
kamuflase dan membawa ransel besar. 

"Itu hal yang bagus. Jika kamu berpartisipasi dalam festival budaya, kamu tidak akan bisa 
menjadi NEET yang mumpuni. Ketika saya di sekolah menengah, saya selalu membolos dan 
tinggal di rumah untuk melakukan proxy dan pemrograman." 

"Jangan samakan aku denganmu, Mayor. Saya hanya menunggu untuk mencicipi 
ramennya." 

Dan omong-omong, bagaimana orang ini selama SMA? Saya mendapatkan perasaan yang 
dapat saya bayangkan, namun pada saat yang sama, saya merasa sedikit ketakutan. 

"Benar, sekarang kembali ke poin utama. Analisis rekaman hampir selesai. 
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Mayor duduk di hadapanku, mengeluarkan komputer notepad dari ranselnya, dan 
menyalakannya. 

"Rasanya aneh. Suara dalam rekaman cukup jelas untuk mengasumsikan bahwa peredam 
bising digunakan. Mungkin dia menggunakan telepon dengan fungsi serupa untuk 
mencegah siapa pun mengetahui keberadaannya, atau mungkin dia berada di ruang bawah 
tanah...?" 

Pekerjaan Mayor saat ini adalah menganalisis rekaman telepon Hanada Masaru. Mungkin 
dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari latar belakang, jadi dia memakai earphone 
untuk memastikannya. 

Setelah Min-san melakukan panggilan telepon dengan Hanada Masaru sehari sebelumnya, 
saya mendengarkan rekamannya lagi. Memikirkan hal itu membuatku merasa berat hati. 

Apa yang dikatakan Hanada Masaru adalah, 

"Jangan khawatirkan aku. Anda tidak perlu peduli tentang apa pun! 

"Tidak perlu terus menjalankan toko ramen. Lakukan saja apa yang kamu mau!" 

"Pikirkan saja kehidupan apa yang terbaik untukmu!" 

Percakapan tidak terhubung, dan panggilan telepon tiba-tiba terputus. Tidak heran Min-
san sangat marah. Apa yang dia pikirkan, mengucapkan kata-kata egois seperti itu? 

Tak lama kemudian, Tetsu-senpai muncul di tempat berkumpul di depan tangga darurat. 

"Aku menemukan tempat persembunyian Umeda Kouji. Seperti yang diharapkan, tidak ada 
orang di sana. " 

Senpai mencatat dengan percaya diri, dan itu membuatku takut. 

"Apakah dia anggota geng?" Mayor bertanya. 

"Benar. Dia adalah anggota geng di Kabukicho yang disebut Asosiasi Daisei, dan bertugas 
menagih hutang. Saya pergi untuk bertanya kepada mereka, dan mendengar bahwa 
beberapa tahun yang lalu, dia pergi dengan kecantikan yang luar biasa dari Tiongkok. 
Keduanya memiliki hubungan jarak jauh." 

"Asosiasi Daisei itu tidak membantu mereka melarikan diri?" 

"Aku tidak mendengar! Dia membawa pistol ke pertengkaran dengan beberapa mafia Hong 
Kong, dan diusir. Bahkan jika Koalisi Huang tidak membunuhnya, Asosiasi Daisei akan 
mengambil tindakan, bukan?" 

"Hm, ya, ya..." 
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"Tetapi dalam beberapa bulan terakhir, dia sangat efektif dalam menagih hutang, dan dia 
bahkan menyingkirkan narkoba. Saya mendengar bahwa dia menabung cukup banyak. " 

"Apakah dia bersiap untuk kawin lari?" 

"Itu mungkin..." 

Aku mendengar Major dan Tetsu-senpai melakukan percakapan berbahaya, dan saat ini, 
Hiro melepas celemeknya dan keluar dari pintu belakang. Anggota agen detektif NEET 
dikumpulkan. Apakah tidak apa-apa baginya untuk meninggalkan pekerjaannya? Namun, 
Ayaka ada di toko, dan ada banyak pelayan yang membantu bekerja secara gratis. Saya kira 
tidak apa-apa baginya untuk tidak berada di sekitar? 

"Lalu, apa yang ingin kamu lakukan, Hiro?" tanya Tetsu-senpai. "Kamu adalah pemohon 
kali ini, jadi kamu memutuskan apa yang harus dilakukan kali ini, kamu tahu. Kami 
menemukan semua yang bisa kami selidiki. Jika Anda tidak tahu di mana kami 
menyelidikinya, itu hanya akan membuang-buang waktu." 

"Itu benar." 

Hiro duduk di anak tangga pertama tangga darurat, menjatuhkan bahunya dengan lesu. 

"Ada beberapa cara selanjutnya..." 

Mayor mengangkat 3 jari sambil berkata pada Hiro, 

"Pertama, kita menemukan Huang Xiang Yu dan mengembalikannya ke keluarga Huang. Itu 
akan membuat kita bermusuhan dengan Huang Hong Lei, tapi itu efektif." 

"Aku tidak bisa membiarkan gadis lain menangis karena cintaku sekarang, kan? Selain itu, 
dia sepupu Min-san, dan seharusnya juga cantik..." 

"Yang berikutnya adalah menemukan Hanada Masaru dan menyerahkannya kepada para 
Huang. Itu akan menjadi tujuan yang sama dengan Hong Lei, tetapi menemukannya 
mungkin tidak akan memperbaiki situasi." 

"Jika Masaru-san tidak dapat memikul tanggung jawab, ada kemungkinan besar situasi 
menjadi lebih buruk." 

"Yang ketiga hanya untuk mengembalikan uang itu." 

"Ah ..." Hiro menggaruk kepalanya. "Apakah Min-san mengizinkan siapa pun untuk 
membantunya mengembalikan uang?" 

"Hiro. Apakah Anda memiliki? Saya tidak" 
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"Tetsu-san, ini bukan sesuatu yang bisa kau katakan dengan bangga. Tapi aku juga 
bangkrut..." 

"Tidak, tapi jika saya menjual Ferrari... ah, Ferrari tidak dibeli atas nama saya. Berapa 
banyak yang bisa saya peroleh dengan menjual BMW itu? Aku punya mobil itu cukup lama, 
jadi sekitar 6 juta Yen atau lebih? Tetapi..." 

aku menyela. 

"Hiro, kamu tampak lelah. Apakah kamu dimarahi oleh Min-san?" 

Kami sibuk karena permintaan Hiro. Jika Min-san akan memarahi, dia akan mulai dari Hiro 
dulu. Namun, Hiro hanya menggelengkan kepalanya. 

"Aku tidak dimarahi... tapi aku hanya merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Masaru-
san tidak membunuh siapa pun, dan Hong Lei tidak ingin mengejar pasangan kawin lari itu. 
Bahkan Min-san sendiri sepertinya tidak membenci sepupu itu..." Suara Hiro menjadi 
kurang bersemangat. "Karena keegoisanku sendiri, semuanya jadi rumit, kan?" 

"T-tidak sama sekali. Hiro, tentang Min-san," 

"Yah, kamu benar, Hiro!" "Ada cara keempat, dan itu membuat Hiro tutup mulut." "Kalian 
berdua mengerikan! Apakah kamu bahkan berteman! 

"Narumi, pikirkanlah! Kami hanya membuka jalan bagi Hiro untuk mengelabui seorang 
wanita lagi." 

"Ahh ... tidak, baiklah ..." 

"Benar. Sebenarnya, saya merasa jika ini terus berlanjut, saya yang akan bermasalah." 

Hiro sebenarnya mengatakan kata-kata itu sendiri sangat mengganggu kami. 

Dan ada sesuatu yang sangat saya khawatirkan. Apakah hanya Hiro yang bermasalah? Min-
san mungkin benar-benar akan menikah dengan Hong Lei. Apakah kita akan 
membiarkannya? 

Tepat ketika saya sedang merenung, riff gitar yang melengking memasuki telinga saya. 
'Colorado Bulldog', nada dering Alice yang dipersonalisasi. Aku mengangkat kepalaku 
karena terkejut. Jadi semua member di agensi punya nada dering yang sama. 

Yang pertama mengangkat panggilan itu adalah Hiro, dan telepon lainnya terdiam. 

"Halo...ya, semuanya hadir. Eh? Apakah kita terhubung? Tidak bisakah kita pergi ke kantor 
saja? Benar... aku tahu." 
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Hiro mengeluarkan kabel, dan Mayor menghubungkannya ke komputernya. Dengan ini, 
semua orang bisa terhubung ke Alice tanpa harus mendengarkan telepon. 

"Laporkan temuanmu kepadaku." 

"Mengapa melapor di sini?" Tetsu-senpai menggerutu, dan Alice segera membalas dengan 
keras, 

"Untuk saat ini, aku telah memutuskan untuk tidak membiarkan asistenku yang tak tahu 
malu itu masuk ke kantor." 

Mata ketiganya menatapku, dan aku hanya bisa melihat ke samping dan menundukkan 
kepalaku. Aku bilang itu salah paham! Alice yang salah paham. Namun, menjelaskan hal ini 
mengharuskanku untuk memulai dari awal, termasuk saat Alice berdandan seperti 
Alice...ah, lupakan saja. Aku mulai bingung dengan apa yang terjadi. 

"Aku menganalisis panggilan telepon dari Hanada Masaru---" Mayor adalah yang pertama 
melapor, dan aku menghela napas lega. Tidak bisa mendengar latar belakangnya, dan 
kualitas suaranya bagus; tidak dapat menemukan petunjuk lokasi. Laporan Mayor pada 
dasarnya mirip dengan sebelumnya. Tetsu-senpai kemudian melapor, dan Alice berdehem, 
berkata, 

"Aku sudah memeriksa catatan panggilan dari telepon dokter, sepertinya Hanada Masaru 
sudah lama berada di klinik." 

"E-erm, Alice." 

Hiro menyela, 

"Apakah kita masih akan melacak Masaru-san?" 

"Tentu saja. Dilihat dari sudut pandang logis atau risiko, metode yang paling ideal adalah 
menemukan Hanada Masaru dan menyuruhnya membereskan kekacauan ini." 

"Yah, itu logis ..." 

Aku tahu bagaimana suasana hati Alice saat dia memutuskan ini. Hiro membuat 
permintaan ini berdasarkan permintaan Alice. Alice hanya ingin tahu yang sebenarnya, apa 
yang terjadi pada hari itu, apa yang dipikirkan Hanada Masaru, dan di mana dia berada, apa 
yang dia lakukan. Itulah mengapa dia harus sangat tegas dalam meyakinkan pemohon yang 
kebingungan. 

"Aku akan terus menjelaskan kalau begitu. Malam itu, Hanada Masaru menelepon dua 
tempat. Salah satunya adalah Huang Xiao Ling, dan itu berlangsung selama tiga jam." 

"3 jam ..." Mayor melipat tangannya. 
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"Jika dia bermaksud menggertak semua orang dan membuat pasangan itu kawin lari, 
percakapan selama 3 jam dianggap normal, kan?" tanya Tetsu-senpai. 

"Tapi meski begitu, secara pribadi, saya merasa 3 jam terlalu lama. Huang Xiao Ling 
mungkin menyembunyikan sesuatu yang lain, tapi saya tidak berniat untuk melanjutkan 
masalah ini. Panggilan telepon kedua dilakukan ke sebuah toko di Yokohama bernama 
Matsugahara Tradings." 

Mayor dan Tetsu-senpai memiringkan kepalanya, dan hanya mulut Hiro yang terbuka. Saya 
juga memiliki kesan pada nama toko itu. 

"Tampaknya itu adalah toko yang menjual makanan kering dan tepung." 

"... Itu pemasok kami." Hiro bergumam. Benar, aku ingat toko itu. Kembali pada bulan April, 
ketika Hanada Masaru menyelinap kembali ke 'Hanamaru' dan meninggalkan banyak 
bahan langka, pemasok itu adalah salah satu toko yang disebutkan. 

"Ya. Itu mungkin toko yang diketahui Hanada Masaru ketika dia menjalankan toko ramen... 
tapi kenapa menelepon pemasok pada saat seperti itu? Apakah dia bermaksud untuk 
meminta pemasok untuk sesuatu---?" 

"Ah!" 

Saya tiba-tiba teringat sesuatu, dan secara tidak sengaja berdiri. 

"Ini buruk, Alice! A-aku memberi tahu Hong Lei nama toko itu!" 

Trio agen detektif menjadi pucat, dan aku bahkan bisa mendengar Alice terkesiap dari 
pengeras suara komputer notepad. Hiro segera bangkit dan berlari melewati pintu 
belakang dapur. 

"Maaf, biarkan aku lewat! Min-san, apakah Anda memiliki kontak ke Matsugahara Trading? 
Melalui telepon? Tidak, tidak apa-apa!" 

Aku mengintip dari pintu belakang, dan melihat Hiro berlari keluar dari koridor. Gadis-
gadis dari kelasku mengintip ke koridor dengan gugup, dan setelah beberapa saat, 
terdengar suara telepon dibanting, sebelum Hiro menyingkirkan banyak seragam pelaut 
saat dia keluar dari pintu belakang. 

"Aku tidak bisa menghubunginya! Aku akan pergi melihat-lihat!" 

"Ah! Aku akan pergi denganmu juga!" 

 

Hiro mengemudikan mobil di Jalan Tol Tomei, dan saya duduk di kursi penumpang, 
menjelaskan situasinya kepada Alice. Ketika saya pergi ke rumah Huang Hong Lei dan 
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meminta untuk menyelidiki tempat kejadian, mereka meminta informasi mengenai Hanada 
Masaru sebagai jaminan, jadi saya memberi tahu dia bahwa Hanada Masaru membawa 
beberapa bahan langka dari beberapa pemasok ke 'Hanamaru'. 

"A-Aku tidak pernah berharap informasi itu terkait dengan insiden ini! Hong Lei 
menekanku saat itu, dan aku hanya mengatakan beberapa hal acak tentang Hanada Masaru, 
mencoba mengusirnya..." 

"Aku tidak memarahi kepengecutanmu karena aku sudah mengetahuinya. Mengapa Anda 
hanya menyebutkannya saat ini! 

Kemarahan Alice tidak kalah dengan angin kencang yang menggetarkan jendela mobil. 

"Aku sangat menyesal!" 

Aku menutup telepon, dan merendahkan diri ke kursi. Aku melirik ke samping, dan 
menemukan Hiro memegang setir, menatap muram. 

Hong Lei pasti menanyai pemasok itu satu per satu. Dia bertanya kepada mereka apakah 
mereka telah menerima kontak dari Hanada Masaru. 

Saya tidak pernah menyangka Hanada Masaru benar-benar menelepon pemasok. 
Mengapa? Apa yang dia inginkan dengan pemasok? Apakah pemasok memberi tahu Hong 
Lei tentang ini? Apa yang akan terjadi setelah dia tahu? Perasaan mual muncul bersamaan 
dengan keresahan dalam diri saya, hanya untuk ditekan oleh mobil yang melaju kencang 
lagi. 

 

Kami turun dari jalan tol di persimpangan Yokohama-Aoba, dan mengikuti lampu lalu 
lintas di tepi sungai. Matahari terbenam singkat di bulan Oktober akan memudar ke Barat, 
dan hanya dengan membuka jendela mobil dari kursi penumpang sudah cukup untuk 
membiarkan udara beku masuk. Banyak mobil dan siswa Sekolah Menengah yang 
dibebaskan dari sekolah melewati kami, dan kami nyaris tidak berhasil meluncur ke gang 
yang mungkin terlalu sempit untuk dilalui mobil asing, berkelok-kelok di sekitar area 
pemukiman yang sepi dari keramaian. 

Matsugahara Tradings terletak di gang belakang di sebelah jalan perbelanjaan di depan 
stasiun, dan akan terlihat seperti garasi tua yang berkarat jika bukan karena papan kayu 
tua berukir. Daun jendela toko ditutup, dan Hiro memarkir mobilnya di depannya. 

Kami pergi ke belakang toko, dan menekan bel pintu di sana. Setelah beberapa saat, masih 
belum ada respon, dan Hiro, karena tidak sabar, berteriak. 

"Kami karyawan 'Hamamaru' di Tokyo! Apakah Matsugahara-san ada di sana? Kami dari 
Tokyo, dan kami baru saja menelepon." 
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Pintu terbuka sedikit, sementara Hiro dan aku tetap terpaku di sana. Muncul di sana adalah 
seorang pria kecil memasuki usia tua, sebuah jumper menutupi bahunya. Bibirnya luka dan 
memar ungu, sementara ada memar di sekitar matanya. Itu tidak jelas, tapi kelihatannya 
dia tidak bisa menggerakkan lengan kanannya, dan dia hanya bisa membuka pintu dengan 
lemah menggunakan tangan kirinya. 

"Silakan kembali!" Pria itu berseru, "Kalian anak buah Hanada-san, bukan? Kembalilah!" 

"Erm-apakah terjadi sesuatu? Lukamu..." 

"Jangan khawatir tentang itu dan kembali saja. Aku sudah lama mengenal Hanada-san, tapi 
aku tidak akan berbisnis denganmu lagi." 

"Tunggu!" Hiro memohon dengan sungguh-sungguh. "Tolong, beri tahu kami apa yang 
terjadi." 

"Cukup! Kembalilah! Aku tidak ingin terlibat dengan kalian lagi! Aku sudah muak dengan 
beberapa Yakuza atau mafia China. Aku hanya membantu karena Hanada-san memintaku, 
jadi kenapa aku akhirnya mendapatkan terlibat dengan mereka?" 

Pintu dibanting hingga tertutup, dan setelah itu terdengar suara pintu dikunci, diikuti 
dengan rantai. 

"Matsugahara-san, apakah Hanada-san memintamu melakukan sesuatu? Tolong beri tahu 
kami setidaknya itu!" 

Hiro terus membanting pintu. 

"Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu lagi, jika kamu tidak pergi, aku akan 
memanggil polisi!" 

Kami mendengar suara ini dari balik pintu, diikuti dengan langkah kaki yang geram yang 
berangsur-angsur menghilang. Hiro membanting pintu, terengah-engah, dan aku tidak bisa 
berbuat apa-apa untuk menghiburnya. 

Cina. Apakah Koalisi Huang mampir? Bos bahkan mengatakan bahwa Hanada Masaru 
memang memintanya. 

Tiba-tiba, saya merasakan sensasi, bahwa tanah di bawahnya menjadi cair. 

Itu semua salahku. 

Saya merasa bahwa pemberian informasi saya yang ceroboh kepada Huang Hong Lei 
mengakibatkan kehancuran sesuatu-yang direncanakan Hanada Masaru, dan bahkan 
mengakibatkan warga sipil biasa terluka. Itu semua salahku. 
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Mari kita kembali, kata Hiro. Aku melamun, jadi kata-kata Hiro terdengar seperti suara 
aneh dari rekaman kaset yang diputar ulang. 

 

Matahari sudah terbenam saat kami kembali ke 'Hanamaru', dan yang tersisa hanyalah 
cahaya di toko yang menyinari jalan melalui jendela. Pelanggan yang mengenakan pakaian 
kerja berdesakan di luar toko, dan sekelompok orang duduk di peti bir dan kursi terbalik, 
menyeruput ramen mereka. Aku bisa mendengar suara orang mabuk memesan lebih 
banyak gyoza atau bir. 

"Ah, Hiro, kamu kembali? Saya harus tinggal dan membantu karena Anda baru saja 
kehabisan! Aku akan mengumpulkan bayaran darimu nanti!" 

Ayaka, mengenakan celemek hitam, keluar dari toko sambil mengatakan itu. Dia kemudian 
menatapku, lalu ke Hiro, berkedip saat dia memiringkan kepalanya. 

"... Apakah sesuatu terjadi? Kalian berdua terlihat aneh." 

Aku menggelengkan kepalaku dengan lemah, sementara Hiro memaksakan senyum yang 
agak sempurna. 

Di antara gedung-gedung, di tempat berkumpul di luar pintu belakang dapur, Tetsu-senpai 
dan Mayor saling berhadapan, masing-masing makan semangkuk ramen. Mereka 
memperhatikan Hiro dan saya, meletakkan sumpit mereka, dan mengangkat kepala 
mereka. 

"Jadi bagaimana?" Senpai bertanya. 

"Eh? Sehat..." 

Suara Hiro terdengar serak seperti biasanya, dan dia duduk di atas peti bir. Saya merasa 
tidak akan bisa berdiri lagi jika saya duduk, jadi saya hanya bisa bersandar di dinding di 
samping pintu belakang. 

Saat menjelaskan kejadian di Matsugahara Tradings, Tetsu-senpai dan Mayor diam-diam 
menatap permukaan ramen rasa garam yang mengepul. Begitu Hiro selesai, semua orang 
terdiam, dan tawa pelanggan mabuk, suara ceria Ayaka, dan geraman Min-san terasa begitu 
jauh. 

Tetsu-senpai mengangkat matanya sedikit. 

Jadi apa yang kita lakukan? Aku tidak bisa mendengar suaranya, tapi sepertinya dia 
menanyakan itu. 

"Maaf, semuanya." 
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Hiro bergumam. 

"Saya ingin membatalkan permintaan." 

Aku bangkit dari tembok, dan Major mendorong kaca matanya ke dahinya, sementara 
Tetsu-senpai terus menatap mata Hiro. 

"Karena kekeraskepalaanku yang membuat orang tak bersalah terlibat...Aku tidak tahan 
lagi. Ini bukanlah permintaan yang bagus, dan bahkan jika aku menyerah, aku akan menjadi 
satu-satunya yang bermasalah..." 

"Tunggu, tolong tunggu!" 

Saya secara tidak sengaja mendekati Hiro. 

"Bukan hanya kamu, Hiro. Semua orang bermasalah. Jika Min-san benar-benar akan 
menikah dengan pewaris mafia itu---" 

Suara Min-san terdengar dari pintu belakang. 

...Ya, daun bawang dan garam ramen dan gyoza. Es krim hari ini rasa raspberry. Ada yang 
mau? Angkat tanganmu. Mengapa semua orang? Ini adalah toko ramen! Dengan serius... 

"Jika mereka benar-benar menikah, Min-san tidak akan bisa menjalankan 'Hanamaru' lagi." 

Keheningan lembab memenuhi lingkungan kami. Tetsu-senpai dan Major mengerutkan 
bibir dan menatap cahaya yang keluar dari pintu belakang. 

Akhirnya, Hiro berdiri, tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan 
tangannya ke arahku, menepuk pundakku, dan melewatiku untuk berjalan keluar dari 
gang. Saya melihat dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya, berbicara di telepon. 

"...Alice? Ini aku. Ada sesuatu yang harus kukatakan... ya, tentang itu." 

Setengah jas putih menjadi sejauh suara Hiro. 

"Mari kita berhenti dengan penyelidikan. Untuk biayanya...kamu bisa menghitungnya, dan 
aku akan membayar semuanya...tidak, aku serius. Ya ... jangan terlalu marah. Ya, aku benar-
benar minta maaf..." 

 

Mulai hari berikutnya, ada suasana seremonial yang tidak biasa di 'Hanamaru'. Memulai 
adalah Hirasaka-gumi. 

"Jadi calon pasangan pernikahan Guru bukan Hiro-ojisa?" 

"Aku mendengar 'Hanamaru akan ditutup. Apakah itu benar?" 
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"Itulah yang dikatakan Tetsu-ojisa." 

"Tuan, saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi pertama-tama, selamat!" 

"Selamat!" 

"Enyah kembali sekarang!" Min-san memelototi banyak pria berkaus hitam, berbaris dalam 
satu file, dan mengerutkan kening. 

"Ini adalah kesempatan yang menyenangkan, jadi mari kita minum!" Pole adalah orang 
pertama yang angkat bicara. Min-san memutuskan bahwa anggota Hirasaka-gumi tidak 
diperbolehkan masuk ke dalam toko, jadi semua orang duduk di luar di atas peti bir. Meski 
begitu, itu tidak cukup, dan kebanyakan dari mereka hanya bisa memesan sambil berdiri. 

"Aku akan makan ramen pernikahan!" 

"Ramen pernikahan juga!" 

"Saya juga!" 

"Min-san, aku tidak tahu kenapa, tapi 23 orang memesan ramen pernikahan!" 

Ayaka kembali ke dapur, berkata dengan gembira. 

Min-san yang marah menyiapkan 23 mangkuk ramen yang menakutkan dengan banyak 
topping bawang putih (kemungkinan besar, itu mungkin disebut pernikahan karena benar-
benar putih). Namun, anggota Hirasaka-gumi itu bodoh, dan lidah mereka tidak peka saat 
mereka menyeruput semua ramen dengan nikmat. Setelah menghabiskan ramen, mereka 
memesan bir dan gyoza. Ini baru jam 5 sore, dan pintu 'Hanamaru' tiba-tiba menjadi bukit 
monyet di kebun binatang. Jika saya muncul, saya akan diseret oleh mereka untuk 
beberapa percakapan yang tidak menguntungkan, jadi saya memutuskan untuk 
bersembunyi di dapur. 

"Tapi siapa sebenarnya yang akan dinikahi Guru?" Suara Rocky terdengar. 

"Kudengar dia adalah pewaris klan tertentu." 

"Jadi bukankah itu mengacu pada Narumi-aniki?" 

"Itu dia!" 

"Bukankah aniki baru berusia 16 tahun?" 

"Kamu bajingan bodoh, orang hebat seperti aniki akan baik-baik saja!" Bagaimana itu baik-
baik saja!? Omong-omong, bagaimana kesalahpahaman sampai seperti ini? 
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Matahari terbenam, dan pelanggan biasa dari agen real estat dan paman dealer mobil bekas 
sedang berada di toko. 

"Apakah kamu benar-benar akan menikah, Min-san?" 

"Jadi, apakah toko akan ditutup?" 

"Aku memaksakan diri untuk menghabiskan ramen di sini hanya untuk melihat 
payudaramu, Min-san." 

"Apa yang kamu katakan, bajingan?" Min-san dengan marah mengangkat helikopternya 
dan mengayunkannya. Karyawan dari perusahaan terdekat mulai berkunjung, bahkan toko 
bunga mengirimkan cincin bunga karena suatu alasan. Hingga waktu pemesanan terakhir, 
toko tetap ramai. 

"Orang bodoh mana yang mulai menyebarkan desas-desus seperti itu? Itu sudah cukup! 
Apakah itu kamu, Narumi? 

Setelah jam tutup, Min-san sibuk mencuci piring, wajahnya memerah karena marah, dan 
aku di sampingnya hanya bisa menggelengkan kepala dengan panik. Piring kotor dan 
sampah 5 kali lipat dari jumlah biasanya, dan Ayaka saja tidak cukup untuk menangani 
semuanya, jadi bahkan aku harus tetap tinggal untuk membersihkannya. 

"Min-san, pembicaraan tentang pernikahanmu tidak nyata?" 

Ayaka membawa setumpuk mangkuk saat dia bertanya. 

"Bukankah aku mengatakan bahwa aku tidak punya niat untuk menikah? Hong Lei tidak 
pernah menyebutkannya sama sekali..." 

"Tapi jika kamu benar-benar akan menikah dengan pria itu, kamu tidak akan bisa terus 
menjalankan toko, kan?" 

Ayaka tampak sedikit sedih. 

"Berhentilah menyemburkan omong kosong dan mulai bekerja! Ke mana Hiro pergi? Saya 
pikir dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh, dan dia absen tanpa alasan yang sah..." 

"Aku juga tidak bisa menghubunginya di telepon ..." jawabku. Sejak kemarin aku tidak bisa 
menghubunginya. 

"Kemungkinan besar, rumor itu berasal dari Tetsu dan Hiro. Ketika saya melihat mereka, 
saya akan mengalahkan mereka dengan baik. Narumi, jangan berani-berani menyebarkan 
desas-desus!" 

Tapi bertentangan dengan ekspektasi Min-san, orang yang memperparah masalah 
sebenarnya adalah Ayaka. Hampir semua anak perempuan dari kelas 2-4 datang ke toko. 
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"Min-san, kamu benar-benar tidak akan menjalankan 'Hanamaru' lagi?' 

"Kamu bisa melanjutkan setelah menikah." 

"Kami akan datang lebih sering!" 

"Tidak apa-apa jika kamu tidak membuat ramen, tapi setidaknya lanjutkan dengan es 
krim." 

Min-san menjawab dengan tidak sabar, 

"Kalian para gadis menyebalkan. Saya tidak menutup diri. Hei Ayaka, kemarilah sebentar!" 

"Aku baru saja memberi tahu semua orang bahwa toko itu mungkin tutup." 

Min-san meraih Ayaka yang sedang berlari, dan menjentikkan dahinya dengan keras 
beberapa kali, sebelum memanggil gadis-gadis itu ke dapur dan mengajari mereka cara 
membuat es krim seperti biasa. Hiro tidak muncul lagi, jadi saya harus menyiapkan 
bahannya. 

Malam itu, sebagian besar pelanggan yang berkunjung adalah wanita, gadis kabaret, 
nyonya rumah, wanita kantoran, dan gadis sekolah menengah. 

"Kami mendengar dari Hiro. Apakah tempat ini benar-benar akan ditutup?" 

"Kapan kalian akan menikah? Dimana upacaranya?" 

"Min-san, kamu sebaiknya menikah denganku saja." 

Semua jenis pelanggan memasuki toko, dan saya tidak bisa tidak bertanya-tanya, 
pelanggan tetap di sini benar-benar datang dalam berbagai bentuk dan ukuran! Malam 
semakin gelap, dan tidak hanya ada pekerja jalanan dan penjaga keamanan tetapi bahkan 
pengembara tunawisma datang semua. Pada akhirnya, yang bisa dilakukan Min-san 
hanyalah tersenyum masam, dan menyajikan segala jenis bahan konyol untuk melayani 
pelanggan. 

Dan pada waktu tutup, saya, Min-san dan Ayaka berbaris berdampingan di baskom, 
mencuci, menyeka, dan merapikan peralatan. Saat ini, tiga bayangan muncul di luar jendela 
logam yang setengah tertutup. 

"... Orang-orang bodohku itu menyebabkan banyak masalah bagi kalian, bukan?" 

Yondaime mengenakan jaket mewah saat dia merunduk di bawah daun jendela dan 
memasuki toko. Mengikutinya adalah Testu-senpai dan Mayor. 

"Apa? Apakah kalian di sini untuk merayakan penutupan toko atau pernikahan saya? Aku 
akan menghajarmu." 
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Min-san menggembungkan pipinya, mengatakan itu, 

"Tidak, yah, kami tidak pernah berharap rumor menjadi sekonyol itu." Tetsu-senpai 
menggaruk kepalanya, "Aku baru saja mengobrol dengan paman di sebelahku saat aku 
sedang mengantri di pachinko parlour." 

"Aku baru saja menyebutkannya dengan sembarangan di laboratorium penelitian di 
perguruan tinggi." Mayor juga ketakutan. 

Pada saat itu, Min-san benar-benar menunjukkan senyuman, berkeringat setelah beberapa 
persalinan yang memuaskan. Dia menghentikan dirinya dari menyeka, dan melihat 
sekeliling toko berminyak. Ayaka dan aku juga mengikuti tatapannya. 

Ini bukan lagi tempat yang hanya diwarisi Min-san dari ayahnya, tapi toko yang dia 
lindungi dan kelola dengan hati-hati. Bagi kami, ini adalah tempat yang tak tergantikan. 

"Oh ya, ke mana Hiro pergi? Wanita-wanita dari semua profesi itu pasti datang karena 
omong kosongnya, kan?' 

"Tapi kami tidak bisa menghubunginya sama sekali." 

Tetsu-senpai mengangkat bahu, dan duduk di kursi tamu. 

"Tetsu-san juga?" kata Mayor. Kami bertukar pandang. Omong-omong, tidak ada dari kita 
yang melihat Hiro sejak dua hari yang lalu. Aku memikirkan sosok Hiro yang tampak 
menjadi transparan saat dia menghilang, dan bahkan suaranya ketika dia memanggil Alice 
untuk membatalkan permintaan terdengar retak. 

"Kemana dia pergi..." 

Suara Ayaka kembali membuat semua orang gelisah. 

"Ini mengkhawatirkan. Apakah Alice bisa melacaknya di GPS?" tanya Tetsu-senpai. Benar. 
Ada gerakan itu, kan? Aku segera menelepon Alice. 

"Dia? ...Mengerti. Aku akan segera mencari tahu." 

Saya menunggu sebentar sambil mengaktifkan saluran, dan mendengar tanggapan 
langsung. "Singguku." Alice berbicara di ujung telepon. 

"Shinjuku?" 

saya menjawab. Tenggorokanku kering, sedikit berduri. 

"Di Shimo-Ochiai. Ponsel Hiro ada di rumah Huang Hong Lei. Buru-buru!" 

Aku menelan ludah, dan menutup telepon. 
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"Hiro ada di rumah Hong Lei." 

Min-san melebarkan matanya. 

"Jadi, mobilnya?" Min-san bertanya pada Yondaime, yang mengangguk. Min-san melompati 
konter, "Bawa aku ke sana sekarang. Buru-buru!" 

Aku dengan panik mengejar Min-san, dan berlari keluar dari toko. Kenapa---mengapa Hiro 
pergi mencari Huang Hong Lei? Kapan dia pergi? Dua hari yang lalu, setelah dia pergi? Jika 
itu yang terjadi, apakah dia tinggal di sana sepanjang waktu? Sebuah firasat menakutkan 
sepertinya mengalir keluar dari telingaku. Perban di dada Xiao Ling-san, bos Matsugahara 
Tradings yang terluka parah dipukuli, dan rasa pisau yang mematikan menusuk mulutku; 
kenangan mengerikan seperti itu menjadi pusaran padat dalam kegelapan yang suram. 

 

Yondaime membalap Mercedes di bawah lampu jalan yang remang-remang di area 
perumahan Shimo-Ochiai, dan berhenti di tengah jalan yang menanjak. 

Di sisi lain tembok adalah kediaman Huang yang diselimuti kegelapan malam, dan 
potongan yang tidak menyenangkan itu seperti bangkai gajah yang membusuk. Min-san 
keluar dari kursi co-passenger, dan membanting keras interfon di dekat pintu. 

Lampu di antara gerbang utama dan pintu rumah menyala. Setelah gerbang dibuka, Huang 
Hong lei yang mengenakan kemeja hitam terbuka dan jas ungu berjalan turun. Dia tidak 
memiliki rambut yang licin kali ini, mungkin karena dia sedang berlibur, tapi itu hanya 
mempertegas kekejaman matanya. Begitu pintu terbuka, Min-san segera berlari ke taman 
dan meraih sudut Hong Lei. 

"Apa? Anda sudah lama tidak berada di rumah saya, dan sekarang ini adalah salam yang 
penuh semangat ... " 

Hong Lei menyipitkan matanya yang dingin, mengatakan demikian, 

"Di mana Hiro?" 

"Oh? Anda sudah melacaknya di sini? Dia datang di malam hari, dan berbaring di garasi. 
Waktu yang tepat, saya tidak perlu repot menghubungi Anda. Bawa dia pergi, dia 
menghalangi jalanku." 

Min-san menabrak Hong Lei, dan berlari ke kanan taman redup, sementara Yondaime dan 
aku buru-buru mengejar. Langkah kaki dingin dan mengintimidasi dari Hong Lei mengikuti. 

Di ujung lereng beton yang mengarah ke bawah tanah ada rana, dan Min-san menariknya 
dengan kasar. Yondaime menyusul, menggeledah pintu masuk, dan menyalakan lampu. 
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Di depan kami ada garasi yang cukup luas. Lampu sorot memberikan tatapan dingin, dan 
ada dua mobil di kanan, dan satu di kiri, tapi ada cukup ruang untuk menampung beberapa 
mobil lagi. Apa yang tampak seperti manusia runtuh di bagian terdalam garasi. Min-san 
dan Yondaime berlari mendekat. Saya juga secara naluriah mempercepat langkah saya. 

"Hiro! Hai! Hiro!" 

Min-san berlutut dan membawa Hiro yang roboh, dan pemandangan di depanku sangat 
mengerikan. Jaket berwarna kremnya berlumuran darah, dan sumbernya jelas dari 
hidungnya. Juga, kantung mata dan pipinya bengkak keunguan. Dia tidak menunjukkan 
reaksi bahkan saat bersandar di paha Min-san, mungkin karena dia pingsan. Saya tetap 
berakar, tidak bisa bergerak. Satu set langkah kaki melewatiku dari belakang. Itu adalah 
Hong Lei. 

"Hanya konfrontasi tangan kosong. Dia tidak akan mati." 

"Kamu keparat!" 

Yondaime berbalik, merunduk rendah dan menginjak lantai beton. "Sou, hentikan, idiot!" 
teriak Min-san. Aku melebarkan mataku, tercengang oleh pemandangan yang sulit 
dipercaya ini. Saya hampir tidak melihat gerakan meninju dari Yondaime; tipuan dengan 
hak ke wajah Hong Lei, dan target sebenarnya adalah kiri ke dada. Namun, saya tidak bisa 
melihat pukulan Hong Lei sama sekali. Saya merasakan kekuatan seperti sentakan listrik 
melewati siku Yondaime. 

Pada saat saya pulih, Yondaime sudah berlutut di depan Hong Lei, anggota tubuhnya 
sedikit bergetar. 

"Apa..." Yondaime yang tercengang mengeluarkan suara tidak percaya, sementara aku 
bahkan tidak bisa bersuara. Dia menghindari serangan cepat Yondaime, dan bahkan 
menyerang Yondaime dengan serangan yang tepat---mungkin di bahu. 

Dia dilatih dalam beberapa seni bela diri khusus. Paling tidak, saya bisa mengerti itu. 

"Kamu orang bodoh." Min-san meludah sambil menegur Yondaime. "Kau bukan 
tandingannya. Apakah Anda ingin terbunuh? Hei Narumi, cepat bawa Sou ke mobil!" 

"...Eh, ah, y-ya." 

Saya berlari ke Yondaime dan menggendongnya di bahu, dan saya menemukan lengannya 
masih mati rasa. Saya mencoba yang terbaik untuk tidak bertemu Hong Lei, yang ada di 
depan saya, tepat di mata, dan mendukung Yondaime berdiri. 

"Hong Lei..." 

Min-san menggendong Hiro saat dia berdiri, matanya dipenuhi dengan keinginan kuat. 
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"...Kamu tidak berencana menjadikanku sebagai tunangan pengganti, tapi benar-benar 
ingin menikah denganku?" 

Tanpa diduga, suara dan ekspresi Min-san tidak menunjukkan kemarahan di dalamnya. 
Hong Lei juga menatap tepat ke mata Min-san tanpa mengalihkan pandangannya. 

"Jika aku tidak merencanakan itu, aku tidak akan melakukan duel satu lawan satu dengan 
tuan rumah yang kecil itu, kan?" 

Butuh banyak kekuatan untuk menghela nafas berat. Mengapa Hiro datang ke tempat ini 
sendirian? Apakah dia benar-benar melakukannya untuk melihat siapa yang bisa meraih 
tangan Min-san, karena alasan yang sangat bodoh ini? 

"Aku tidak akan bisa menemukan wanita baik sepertimu di mana pun sekarang. Ini adalah 
kesempatan besar, tentu saja saya akan melakukan apa saja." 

Pada saat ini, saya merasakan hawa dingin yang aneh muncul dari dalam perut saya, dan 
anehnya, ada sedikit kesenangan dalam perasaan dingin ini. Hong Lei pada dasarnya 
mengucapkan kata-kata yang sama dengan Hiro. 

Min-san menatap wajah berlumuran darah di cengkeramannya, dan kembali menatap 
Hong Lei lagi. 

Wajahnya tersenyum. 

"Kalau begitu, apakah kamu siap untuk menjalankan toko ramen bersamaku?" 

Dan yang lebih mengejutkan, Hong Lei benar-benar balas tersenyum pada Min-san. 

"Kamu mengatakan hal yang persis sama dengan anak kecil tuan rumah itu!" 

aku terkesiap. 

"Orang bodoh itu bilang kalau aku tidak berniat menjalankan toko ramen, dia tidak akan 
menyetujui pernikahan kami. Dia pikir dia siapa? Saya akan menjadi orang yang mewarisi 
Koalisi Huang, dan saya akan mengembangkannya setidaknya 5 kali lipat dari saat ini 
sebelum menyerang Hong Kong lagi. Ming Li, untuk tujuan ini, aku membutuhkan 
kekuatanmu. Saya tidak punya waktu untuk mengelola beberapa toko ramen." 

"...Saya mengerti." 

Min-san menatap jari kakinya. Ketika dia mendongak lagi, matanya menatapku karena 
suatu alasan. Dengan kata lain, pada asisten detektif ini. 

"Narumi, hubungi Alice. Ini permintaan dari saya. 

Dan Min-san berkata, 
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"Hancurkan pernikahan ini." 
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Volume 6 Chapter 4 

Bab 4 
Hiro mulai membodohi gadis-gadis sejak dia di Sekolah Menengah, dan jumlah gadis yang 
dia sebabkan menangis mencapai tiga digit, jadi saya dengar. Tentu saja, jumlah ini akan 
bertambah, tapi sepertinya ada beberapa pengecualian. Dengan kata lain, meskipun 
jumlahnya jarang, beberapa wanita akan menebus kesalahannya lagi. 

Seperti misalnya Yi Ling-san. 

 

"Serius, aku tidak pernah berpikir kamu akan benar-benar melakukan hal bodoh seperti 
itu, Hiro. Bagaimana jika ada bekas luka yang tersisa di wajah Anda? Mata pencaharian 
Anda tergantung pada wajah Anda! 

Yi Ling-san terus menggerutu, tapi dia terus mengganti perban Hiro, berbaring telentang di 
tempat tidur, dan mengoleskan salep pada lukanya. 

"Aduh aduh! Bersikaplah lembut, Yi Ling. Aku selalu bersikap lembut padamu di ranjang!" 

Bengkak di wajah Hiro tak kunjung reda, namun ia sudah bercanda. 

"Setelah aku selesai dengan lukamu, haruskah aku menjahit mulutmu?" Yi Ling-san 
menyipitkan matanya. 

"Maka aku tidak akan bisa menciummu!" 

"Yang ringan sudah cukup. Tidak apa-apa, kan?" 

Sepertinya mereka sedang bermain tampar dan cium. Juga di dalam kamar sempit ini 
adalah keberadaanku, jadi aku benar-benar berharap mereka bisa menahan diri. Itu agak 
kuno, tapi aku berdehem untuk mengingatkan keduanya bahwa aku hadir. 

"Jadi, bisakah kita meminta Hiro tinggal di sini di bawah asuhanmu, Yi Ling-san?" kataku 
sambil memindai apartemen dengan dua kamar tidur dan satu ruang tamu ini. Ini adalah 
salah satu kamar yang terletak di samping Kedutaan Besar, yang disebut Istana Halo, dan 
pemiliknya Yi Ling-san adalah nyonya rumah dari Tiongkok, mantan pacar Hiro. Setelah 
beberapa pertanyaan, saya mendengar bahwa Hiro ada di sini baru-baru ini, meminta 
semua orang untuk menyelidiki mafia Hong Kong, jadi wajar saja, dia sering berkencan 
dengan Yi Ling-san dan tinggal di rumahnya. Sepertinya keduanya belum belajar apa-apa ... 

"Bukankah aku baru saja memulai perkelahian dengan Huang Hong Lei?" Hiro bergumam. 
"Setelah situasi yang sulit, hanya kamu yang bisa kuandalkan, Yi Ling." 
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Hiro dengan acuh tak acuh menyentuh bagian belakang lengan Yi Ling-san saat dia 
mengatakan ini, dan dia, yang menunjukkan ekspresi tidak sabar, mau tidak mau menjadi 
bingung. Lagipula orang ini adalah gigolo alami! 

"Oh ya, aku dengar... Min-san, membuat permintaan pada Alice?" 

Hiro ke samping. Aku melirik Yi Ling-san, dan mengangguk tanpa keraguan. Apakah tidak 
apa-apa menyebutkan ini di depan mantannya? 

"Omong-omong, Hiro, kudengar kau melamarnya?" 

Tepat saat aku merasa skeptis, tiba-tiba Yi Ling-san mengambil inisiatif dan menyerang 
Hiro terlebih dahulu. 

"Hm? Tapi saat aku melamarmu, aku pasti akan memesan restoran berkelas di Hilton 
sebelumnya!" 

Ah, jadi ini bisa diselesaikan begitu saja... Aku benar-benar belajar sedikit. Tidak, saya rasa 
ini tidak perlu! "Cukup sudah, kamu selalu nakal!" Yi Ling-san berkata sambil 
menempelkan gauss lain di wajah Hiro, sebelum membalut dadanya yang telanjang dengan 
perban lagi. 

"Jadi, apa yang terjadi selama dua hari aku pingsan?" 

Hiro menghela napas, dan bertanya padaku. Yi Ling-san juga sedang duduk di dekat bantal 
di tempat tidur, memberiku pandangan yang secara praktis mengatakan, aku juga berhak 
tahu, kan? Tentu saja, saya tidak datang ke sini hanya untuk mengunjungi Hiro, tetapi 
untuk memberi tahu dia tentang situasinya. Namun, dari mana saya memulai? 

 

Sudah dua hari sejak Hiro menerobos masuk ke rumah Huang Hong Lei dan dipukuli. 
Sebenarnya, banyak hal yang terjadi selama dua hari. 

Pertama, agen detektif mulai membicarakan aksi karena permintaan Min-san. Tetsu-senpai 
dan Mayor berkeliling dengan sikap aktif yang tidak biasa, tapi saat ini, aku belum 
mendengar rencana khusus. 

Akhirnya, Min-san memutuskan untuk berpartisipasi di hari pertama festival budaya kami. 
3 November, hari yang direncanakan Huang Hong Lei untuk mengadakan pernikahan. 
"Karena Hong Lei bermaksud menarikku dengan cepat, aku tidak punya kewajiban untuk 
membantunya sekarang, kan?" begitu kata Min-san. Bagi Hiro, ini adalah kabar baik. 

Namun, berita terbesarnya mungkin adalah kami menerima kontak dari Umeda Kouji. 

"Umeda... pacar preman itu?" tanya Hiro. 
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Penyebab terbesar insiden ini adalah karena tunangan Huang Hong Lei yang sebenarnya---
Huang Xiang Yu memiliki pacar orang Jepang, pria bernama Umeda Kouji. 

"Jadi dia masih hidup?" 

"Ya. Kudengar dia pergi ke Kobe." 

Hanada Masaru pura-pura membunuh Umeda Kouji, tapi nyatanya berhasil kabur ke 
Kansai. Dikatakan bahwa yang terakhir telah mencari tempat untuk kawin lari, dan hanya 
sehari sebelumnya, dia menelepon Xiao Ling-san. Sebaliknya, akan lebih tepat untuk 
mengatakan bahwa dia menelepon Huang Xiang Yu, yang dengan berani disembunyikan 
oleh Xiao Ling-san di Zodiac Entertainment Company. 

"Dari apa yang dikatakan Xiao Ling-san, Umeda mengatakan sesuatu pada kalimat 'Aku 
akan segera menjemput Xiang Yu'." 

"Apa yang ingin mereka lakukan setelah kawin lari? Apakah mereka sudah menemukan 
pekerjaan?" Hiro melipat tangannya, merasa bingung. Pada saat ini, Yi Ling-san, yang tetap 
diam sepanjang waktu, tiba-tiba menyela. 

"Gadis bernama Xiang Yu itu akan keluar mencari nafkah, kan? Ada sabun di Fukuhara di 
Kobe." 

"Ehhh... kalau begitu bukankah itu gigolo? Xiang Yu itu adalah puteri Huang. Ah, tidak, saya 
tidak punya niat untuk mengkritik Anda, Yi Ling-san." 

"Lagipula aku lahir di keluarga dan latar belakang yang miskin." 

Yi Ling-san menjulurkan lidah ke arahku, lalu kembali menatap serius. 

"Tapi, tidak masalah meskipun dia seorang putri. Wanita seringkali jauh lebih kuat 
daripada pria dalam hal berada di lingkungan tanpa dukungan. Bahkan Koalisi Huang harus 
bergantung pada perempuan untuk mengirim laki-laki mereka ke Jepang, dan akhirnya 
membangun wilayah mereka." 

"Apakah begitu?" 

Omong-omong, jika saya ingat dengan benar, dia dari Hong Kong, kan? 

"Makhluk yang disebut manusia ini akan mati begitu saja di pinggir jalan jika mereka tiba-
tiba pindah ke suatu tempat tanpa dukungan, kan? Wanita dapat terus hidup bahkan ketika 
sendirian. Semua pria hanyalah lintah. 

Kata-kata ini sepertinya meyakinkan, berasal dari Yi Ling-san. 

"Bahkan sekarang, situasinya tetap sama. Jumlah wanita Tionghoa di Kabukicho lebih 
banyak daripada pria 5 banding satu!" Hiro berkata dengan bangga karena suatu alasan. 
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"Kebanyakan dari mereka melakukan segala jenis bisnis, dan memiliki pendapatan yang 
tidak stabil, jadi itulah mengapa mereka bekerja sama dan membentuk dana perwalian 
bersama." 

"Ahh, aku mendengarnya dari Min-san." 

Dana perwalian itu sendiri adalah gaya sistem keuangan sipil, kumpulan uang dengan 
kontribusi dari semua orang, yang dapat digunakan oleh siapa saja pada saat dibutuhkan. 
Dikatakan bahwa banyak wanita Tionghoa yang tinggal di Jepang berpartisipasi dalam 
dana tersebut. Dana ini sendiri dikelola oleh Koalisi Huang, dan dikatakan menyaingi bank-
bank besar. 

"Aku juga berpartisipasi dalam satu!" Xiao Ling-san berkata. "Saya berpikir jika saya 
menikah suatu hari nanti, saya akan membuka toko." 

Jadi dia berniat untuk bekerja di semua jenis profesi untuk mendapatkan cukup uang untuk 
membuka toko. Itu didedikasikan untuknya. Mengapa orang yang berkemauan keras akan 
tertarik pada bajingan seperti Hiro? Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Hiro sendiri 
menunjukkan senyum sempurna, menjawab, 

"Itu cinta!" 

"Cinta apa?" Jangan bicara padaku tentang cinta! Dan Anda memiliki keberanian untuk 
menumpang di sini semua yang Anda inginkan. Yi Ling-san memberinya tatapan dingin. 

Namun, Huang Xiang Yu benar-benar tidak ragu mengkhianati keluarga mafia hanya untuk 
kawin lari dengan pria yang dicintainya. Mungkin, seperti Yi Ling-san, dia siap untuk hidup 
di kota kehidupan malam? 

Bagaimanapun, ini bukan hal yang harus aku khawatirkan. 

 

Aku keluar dari kamar Yi Ling-san, dan mendengar langkah kaki cepat dari ujung koridor. 

"Tn. Asisten, Tuan Asisten!" 

Suara seorang gadis muda mencapai saya, dan saya menemukan bayangan coklat 
terlempar ke arah saya. 

"Wah!" 

Itu adalah Meo, gadis Thailand yang tinggal di sebuah apartemen di sini bersama ayahnya. 

"Ini buruk, ini buruk! Banyak gadis mencoba masuk! Sepertinya mereka tahu kalau Hiro 
ada di sini!" 
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"Ehh?" 

Meo menunjuk ke pegangan koridor luar, dan aku buru-buru menjulurkan kepalaku untuk 
melihat. Ada beberapa mobil yang diparkir di depan apartemen, membentuk lautan 
manusia dengan warna-warna cerah. Saya kira itu hampir 20 dari mereka? Mereka semua 
perempuan, dan dari berbagai usia dan profil. Satu-satunya poin umum yang membuat 
saya merasa tidak enak, adalah bahwa mereka semua berpakaian bagus, memegang 
kantong kertas dan pembawa. Obrolannya kebanyakan bahasa Cina, sepertinya, dan saya 
hanya bisa mengidentifikasi nama Yi Ling-san dan Hiro. 

"Meo sudah memberi tahu mereka! Meo berkata bahwa Hiro ingin Meo merahasiakannya 
dan tidak memberi tahu siapa pun bahwa dia ada di sini! Tapi mereka pasti tidak akan 
pergi!" 

Jika Anda mengatakan itu, mereka pasti tidak akan kembali ... 

Akhirnya, banyak wanita akhirnya menjadi tidak sabar dan mendobrak pintu. Saya dengan 
jelas mendengar langkah kaki yang ganas lewat di bawah, dan mereka menaiki tangga, 
mendekati kami. Melihat pasukan besar muncul di ujung lain koridor, Meo merunduk di 
belakangku, meringkuk ketakutan. 

"Hiro! Di mana Hiro?" 

"Dia pasti bersembunyi di kamar Yi Ling, kan? Aku yakin dia terluka!" 

"Kenapa dia datang ke tempat Yi Ling? Bukankah Hiro putus dengannya?" 

"Kami di sini hanya untuk mengunjunginya. Mengapa mengusirnya?" 

Setelah mengamati dari dekat, saya perhatikan bahwa sebagian besar wanita yang tampak 
marah yang mendekat tampaknya adalah istri kaya, dan saya hampir berkata, Jika dia 
bersembunyi di rumah Anda, Anda akan ditangkap oleh suami Anda! 

Mendengar percakapan campuran Jepang dan Cina, saya samar-samar mendengar bahwa 
seorang gadis yang bekerja di toko yang sama dengan Yi Ling-san membocorkan berita 
tentang Hiro. Dengan kata lain, di antara ratusan kekasih yang dimiliki Hiro, hanya gadis-
gadis Tionghoa yang mengetahui keberadaannya. Tebak ini benar-benar lapisan perak. Jika 
semua orang tahu bahwa dia ada di sini, Istana Halo akan berakhir di neraka tanpa akhir. 

"Yah, Hiro bersembunyi di sini dan menyuruh Meo untuk tidak mengatakan apa-apa, jadi 
dia tidak ada di sini!" Kata Meo sambil bersembunyi di belakang punggungku. Aku 
meletakkan tangan di dahiku, menghela nafas. Seharusnya kau diam saja. 

"Dia juga tidak menyayangkan gadis semuda itu?" 

Salah satu nyonya menggembungkan bahunya dengan marah, sementara Meo menempel 
erat di punggungku, mengayunkan kuncir kembarnya. 
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"Bukan itu! Satu-satunya yang bisa membuat Meo mengaku adalah ayah dan Pak Asisten!" 

"Berhenti bicara, Meo! Ini hanya akan membuat segalanya menjadi lebih rumit!" 

Aku maju selangkah, memeras otak dengan kecepatan penuh saat memikirkan apa yang 
ingin kukatakan. Yang bisa saya lakukan hanyalah berdoa agar mengatakan beberapa kata 
yang logis akan meyakinkan mereka. 

"Eh sebenarnya luka Hiro parah. Saya kira dia akan sangat senang bahwa semua orang di 
sini untuk mengunjunginya, tetapi Anda tahu, dia benar-benar memiliki rasa tanggung 
jawab. Dia pasti akan mendengarkan Anda saat bertemu dengan Anda, dan mungkin 
mengatakan bahwa dia akan mengeluarkan Anda tanpa mempedulikan lukanya sendiri. 
Jadi, erm, jika kamu benar-benar peduli dengan Hiro, bisakah kamu menunggu sampai 
kondisinya membaik?" 

Kataku sambil melihat ekspresi nyonya. Penampilan mereka yang gelisah jelas terlihat jauh 
lebih santai, dan diam-diam aku menghela nafas lega. 

"... Baiklah, aku mengerti." 

"Yah, aku bisa santai jika dia dalam perawatan Yi Ling." 

"Lalu, bisakah kami menyerahkan hadiah kami kepadamu?" 

"Ah, tentu." 

Kekasih Hiro meninggalkan tumpukan besar hadiah yang bahkan tidak bisa kutangani 
sepenuhnya, dan akhirnya kembali. Sangat umum untuk melihat melon dan anggur Muscat, 
tetapi ada juga Ginseng Asia, Cordyceps, kantong empedu ular, fois gras, dan minyak 
kepiting. Daripada membuatnya pulih, aku bertanya-tanya-- 

"Tuan Asisten, Tuan Asisten. Bagaimana saya membaca kata-kata ini?" 

Meo menunjuk ke kotak obat Cina dengan kata-kata 'vitalitas tiada tara', bertanya padaku, 

"Meo, tidak apa-apa bagimu untuk tidak tahu cara membaca ini ..." 

Saya merasa bahwa menangani masalah ini sendirian membuat saya lelah. 

Aku berbalik untuk menyenggol pintu sedikit, melihat Yi Ling-san menyatukan tangannya 
dan memberitahuku, 'terima kasih'. 

 

Di luar pintu belakang 'Ramen Hanamaru' ada suasana yang sulit didekati. 
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Kesenjangan antara bangunan cukup sempit, dan pada titik ini, ada 3-4 sosok besar 
berkaos, anggota Hirasaka-gumi; 

"Aniki, kerja bagus!" 

"Kerja bagus!" 

Saat melihat saya mendekati toko, beberapa dari mereka mendatangi saya dan menyapa 
saya. Toko itu belum memulai bisnis pada jam 4 sore; Ayaka dan gadis-gadis lain dari 
kelasku mengenakan seragam pelaut sekolah seperti biasa, dengan celemek, dengan 
gembira membuat es krim. Suasana di dalam dan di luar toko benar-benar berbeda; 
rasanya mata kiri saya melihat dunia yang berbeda sama sekali. 

"Tidak ada yang aneh saat ini!" 

"Dengan beberapa dari kita di sini, kita seperti tembok besi." 

"Jika ada yang mendekati toko, kami akan menghajar mereka semua dan mengusir 
mereka!" 

Sekarang tidak ada pelanggan yang akan mati untuk mendekat. 

"Ah, erm, apakah orang-orang dari Koalisi Huang menonton peregangan ini?" 

Saya meminta Hirasaka-gumi mengirim beberapa orang untuk menghindari siapa pun yang 
menghalangi bisnis ini. Beberapa pria berkaos hitam mengangguk. 

"Belum melihat siapa pun hari ini." 

"Tapi mereka memang datang kemarin." 

"Wajah mereka jelas-jelas orang Cina." 

"Kalau begitu, tolong terus waspada." 

Saya menginjak tangga darurat, dan tiba-tiba, langkah kaki ringan berlari ke arah saya. 

Fujishima-kun! 

Ayaka menyusulku di tangga. 

"Min-san bilang dia akan datang di hari pertama festival budaya, tapi apa tidak apa-apa? 
Apa dia punya masalah dengan keluarganya?" 

"Ah, ya" 

Aku sedikit ragu, tidak tahu seberapa banyak yang harus kujelaskan pada Ayaka. 
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"Tidak apa-apa! Dia pasti tidak akan menyebabkan banyak masalah pada teman sekelas 
kita." 

"Bukan itu yang aku khawatirkan! Aku mengkhawatirkan Min-san dan kamu, Fujishima-
kun." 

Aku menciutkan leherku ke belakang. 

"Maaf, tapi aku baik-baik saja..." 

Aku sama sekali tidak percaya diri, tapi hanya itu yang bisa kujawab. 

"Apakah ada sesuatu yang Anda perlu bantuan saya?" 

Ayaka begitu dekat, lututnya praktis menyentuh lututku saat dia dengan sungguh-sungguh 
mengatakan ini. 

"Tidak, Ayak. Tidak ada yang bisa---" Aku hendak menjawab ini, tapi dikejutkan oleh 
ekspresi serius Ayaka, dan tiba-tiba teringat sesuatu. "Ah, benar, sepertinya ada sesuatu. 
Nah, tentang penanggung jawab kebersihan makanan, apakah orang itu perlu hadir 
sepanjang hari?" 

"Eh? Mungkin tidak? Saat ini, aku tidak terlalu yakin..." 

Min-san hanya perlu muncul jika seseorang akan menginspeksi, dan di lain waktu, lebih 
aman menyembunyikannya. Tidak ada yang tahu apakah Koalisi Huang akan mengambil 
tindakan. 

"Nanti saya klarifikasi ke panitia. Ada yang lain?' 

"Apa saja, erm..." Tidak ada yang kupikirkan, jadi aku berkata setengah bercanda, "Secara 
pribadi, aku harap kita bisa memasukkan tiramisu ke dalam menu." 

"Mengerti!" Ayaka membalik celemeknya saat dia menuruni tangga dengan ringan. 

 

Jelas, Alice sedang tidak bahagia. 

"Saya tidak pernah berpikir bahwa semua orang akan begitu fokus untuk putus; di mana 
kita telah meninggalkan harga diri kita sebagai detektif NEET?" 

Ketukan pada keyboard terdengar seperti balok es yang dicukur. Kami memasuki akhir 
Oktober, dan suhu sedikit menurun. Bahkan jika disesuaikan dengan suhu di luar ruangan, 
AC di kantor detektif jauh lebih dingin dari biasanya. Baru belakangan ini saya menyadari 
hal ini, bahwa ketika Alice merasa murung, dia akan menyetel suhu AC ke tingkat yang 
sangat rendah. 
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"Tetsu dan Major berkata bahwa mereka ingin memalsukan bukti perceraian Guru, atau 
mereka akan melempar gas air mata saat upacara. Mereka bahkan merencanakan ini 
dengan sangat serius sehingga mereka pergi untuk mengintai lokasi! Ini terlalu tidak 
pantas bagi mereka!" 

"Tapi sekarang kamu bekerja untuk Min-san, kan, Alice?" 

"Ini bukan untuk Guru. Bukankah seharusnya aku langsung menolak permintaan semacam 
itu?" Alice terus memunggungiku. "Apa yang saya selidiki sekarang adalah untuk 
permintaan Hiro." 

aku menghela nafas. 

Definisi Alice tentang detektif NEET adalah seseorang yang menggali kebenaran, menjadi 
pembicara orang mati. Itulah mengapa dia tidak akan menerima permintaan yang akan 
diambil oleh detektif swasta, seperti merusak pernikahan. Meskipun demikian, Alice terus 
mengetuk keyboard, semua demi permintaan Hiro.. Tidak, tepatnya, untuk permintaan 
yang dia minta dibuat oleh Hiro. 

Gadis aneh ini benar-benar memiliki segala macam aturan yang menahan diri dalam 
hidupnya. Dia tidak akan mengambil tindakan sampai ada permintaan, dan itu sendiri 
adalah belenggu lain yang dia tempatkan pada dirinya sendiri. Kebenaran yang ditemukan 
detektif akan digali, diuraikan, dan dipahat dalam kehidupan seseorang, dan menciptakan 
perubahan yang fatal. 

Selain itu, Alice memiliki konsep obsesif---meskipun aku tidak tahu apakah ini cara yang 
tepat untuk mengatakannya---dia memiliki ketakutan yang kuat terhadap hal yang tidak 
diketahui. Kadang-kadang, ini akan membuatnya putus asa, dan dia bahkan mungkin 
hancur. 

Itulah mengapa Alice harus memohon pada Hiro untuk mengajukan permintaan padanya. 

"Alice, apakah kamu benar-benar hanya ingin tahu ada apa dengan Hanada Masaru?" 

"Bukankah aku sudah mengatakan ini berkali-kali?" 

Alice sedih mencatat. 

"Aku tidak tertarik dengan keributan pernikahan bodoh seperti itu. Satu-satunya hal yang 
membuatku tertarik adalah Hanada Masaru. Saya tidak tahu niat pria itu, keberadaannya. 
Apa yang ingin dia lakukan? Saya benar-benar tidak tahu." 

Dan aku tidak tahu kenapa Alice begitu terobsesi dengan Hanada Masaru. Sangat 
menyebalkan karena dia menciptakan kekacauan yang tak terhindarkan ini, dan aku tidak 
setuju dia menyeret putrinya sendiri bahkan jika itu untuk membantu orang lain kawin 
lari. Namun, tampaknya Alice tidak terobsesi dengan hal itu. 
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Tapi ada perselisihan yang lebih kuat. 

Inti dari masalah ini kemungkinan adalah Xiao Ling-san. 

Saya juga merasa bahwa dia memiliki keraguan yang tak terkatakan padanya. Dia bukan 
pihak yang terlibat, namun sangat terlibat dalam hal ini, dan saya tidak dapat menentukan 
tujuan sebenarnya, atau bagaimana dia bermaksud mengarahkan skenario ini ke hasil 
tertentu. Selain itu, dia sepertinya tidak memiliki niat jahat padanya, yang membuat 
segalanya menjadi lebih tidak nyaman. 

"Fakta persembunyian Huang Xiao Ling sepertinya menjadi inti dari insiden ini. Namun, 
sepertinya dia sudah tahu bahwa peretas ini ada. Seperti yang diharapkan dari 
pengembang sistem Zodiac. Saya tidak bisa menyelidiki berita tentang Hanada Masaru di 
mana pun saya berada. Bahkan log panggilan yang dibuat Hanada Masaru disembunyikan 
olehnya dengan metode yang tidak diketahui..." 

Ini juga merupakan alasan lain mengapa Alice frustrasi. Detektif NEET selalu tak 
terkalahkan di lautan elektronik, hanya untuk bertahan di hadapan spesialis keamanan 
jaringan. 

Alice tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat monitor di atas rak, dan di atasnya ada 
situs portal Zodiac sederhana. Setiap bulan, logo situs akan berganti konstelasi, dan pada 
titik ini, logo itu berubah dari Libra menjadi Scorpio. Oktober akan berakhir, dan segera 
setelah itu, festival budaya. 

"Namun, aku punya beberapa petunjuk tentang keberadaan Hanada Masaru." Alice 
bergumam. 

"Eh?" 

Saya secara tidak sengaja mencondongkan tubuh bagian atas saya ke depan sambil 
memegang bingkai tempat tidur. Ini adalah pertama kalinya pada hari ini Alice berbalik 
untuk menatapku, senyum tipis di wajahnya jelas menunjukkan keengganan dan kelelahan. 

"Apakah kamu ingat dokter Hanada Masaru pergi pada malam itu? Nama keluarga Choi, 
seorang dokter Korea tanpa lisensi. Aku melacak keberadaannya." 

"Anda menakjubkan..." 

"Menemukannya dalam sekejap. Dia memesan ticker di internet, dan dua hari setelah 
kejadian itu, terbang ke Hong Kong." 

Hongkong. Mengapa Hong Kong?' 

"Kembali ke markas besar Huang." 
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"Itu bukan markas Huang, atau bisa dikatakan itu adalah tempat paling cocok di Bumi 
untuk bersembunyi dari Huang. Koalisi Huang kehilangan wilayah dalam perang klan, dan 
akhirnya disingkirkan dari Triad Hong Kong, diusir dari kampung halamannya.. Ini berarti 
hampir semuanya pindah ke Jepang. Wilayah, markas, dan rumah praktis diambil alih oleh 
pasukan musuh yang disebut Asosiasi Bengya[6] ." 

Benar, saya yakin Huang Hong Lei mengatakan hal serupa juga, bahwa dia ingin 
memperluas Koalisi Huang di Jepang beberapa kali sebelum menyerang balik di Hong Kong 
lagi. 

"Jadi Hanada Masaru juga pergi ke Hong Kong?" 

"Itu kemungkinan besar." 

Alice kembali berbalik menghadap layar. 

Kemudian? Aku menelan kata-kata itu. 

Jika dia benar-benar terbang ke Hong Kong, Koalisi Huang tidak hanya tidak akan dapat 
melakukan apa pun, tetapi para NEET yang hanya bisa menggerutu di sudut Tokyo juga 
tidak dapat melakukan apa pun, dan tidak ada gunanya memberi tahu siapa pun tentang 
hal ini. Bahkan jika kita memberitahu Min-san, kamu bisa santai sekarang, ayahmu ada di 
Hong Kong dimana tidak ada yang bisa menangkapnya, aku juga tidak berpikir dia akan 
senang tentang itu. 

Tidak peduli betapa tak tertahankannya kebenaran itu, Alice tidak memiliki keraguan 
untuk menggalinya. 

"Saya tahu..." 

Alice bergumam. Tampaknya suaranya juga tidak mampu menahan udara dingin, dan 
hampir pecah. 

"Sebenarnya dalam hati saya tahu betul bahwa fakta ini hanyalah kayu bakar untuk 
kremasi. Seorang detektif tidak mungkin melakukan apa pun untuk hidup." 

Aku hanya menggelengkan kepala. Alice tidak bisa melihat. Meskipun dia menyangkalnya, 
aku tidak punya pilihan selain mengakuinya, sampai saat ini, Alice menyelamatkanku 
beberapa kali, tapi tidak peduli seberapa keras aku mencoba untuk mengungkapkannya, 
itu tidak berguna. Sebenarnya, saya mengatakannya beberapa kali, tetapi perasaan saya 
mungkin tidak pernah menyentuh bagian terdalam hatinya. 

Kenapa begitu? 

Saya tidak angkat bicara, dan hanya menatap sosok mungil di bawah rambut hitam, diam-
diam bertanya, 
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Kenapa dia harus mengunci diri di tempat sempit seperti sepatu kaca yang dingin ini? 
Mengapa Anda harus selalu menunggu dengan getir untuk fajar yang tidak akan pernah 
datang? Apa sebenarnya yang merampok ritme kehidupan dari tubuh mungilnya, dan 
menukarnya dengan firasat kematian? 

Saya menghitung denyut nadi saya dalam angin sepoi-sepoi yang ditiup oleh AC, mencari 
kata-kata yang cocok. 

"Alice, itu..." 

Bahu di bawah piyama biru bergetar di balik tirai rambut hitam. 

"Bisakah menurutmu permintaan Min-san diterima olehku? Lagipula, aku anggota agensi..." 

Aku mengucapkan kata-kata ini satu per satu, menatap punggung Alice. 

"...Dan juga, ketika kita memiliki banyak kasus di masa depan, kita bisa bekerja sama. 
Bukankah itu nyaman? Mungkin Anda bisa menyerahkan sebagian pekerjaan kepada 
bawahan Anda ini. " 

Alice menggelengkan kepalanya sedikit. 

"Apa pun!" 

Ini bukan, Alice, aku tidak bermaksud begitu. Itu tidak akan berarti. Jika saya melakukan 
sesuatu sendiri, tidak ada yang akan berubah. Walaupun itu trik kecil. Aku berharap 
menjadi penghubung antara Alice dan dunia ini. 

"Tidak bisa membiarkanku melakukan apapun yang aku mau. Anda harus memerintahkan 
saya sebagai pemimpin. 

"Kamu terlalu berisik!" 

Alice menggelengkan rambutnya yang panjang saat dia memutar kepalanya. 

"Ngomong-ngomong, bukankah kamu mengatakan itu! Aku sudah menolak permintaan ini, 
jadi sekarang---" 

Begitu mata Alice bertemu denganku, dia tiba-tiba kehilangan kata-kata. Matanya yang 
besar mencerminkan ekspresiku yang tulus, dan aku tahu bahwa kebenaran tertentu di 
balik kebohonganku yang buruk telah terungkap. Wajah pucatnya seperti kandil baru, dan 
saat ini, sedikit memerah. Dia tampak sedikit menyesal saat dia menundukkan kepalanya. 

Aku ragu sedikit untuk sementara, dan melanjutkan, 
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"Jika itu bukan pekerjaan yang kau perintahkan untuk kami lakukan, pembayaran yang 
diberikan Min-san akan dibagi rata antara Mayor, Tetsu-senpai, dan aku. Apakah itu tidak 
apa apa?" 

Alice meraih boneka yang tergeletak di sampingnya, satu, satu lagi, dan satu lagi. Dia 
memeluk boneka di depan dadanya, menghalangi wajahnya yang memerah saat dia 
menjawab, 

"Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak mengejekku dengan cara bodoh seperti 
itu? Sekarang aku malu!" 

"Hm...kalau begitu, haruskah aku sedikit lebih jujur? Kurasa kau penting bagiku, Alice, jadi, 
meski hanya untuk menyemangatimu, kuharap---" 

Alice terus mengayunkan kakinya, dan mengambil dua boneka lagi untuk dipeluk. 

"Argh, aku juga merasa malu di sini ..." 

Saya kira ... bahkan saya mulai malu juga. 

"Apa pun. Anda hanya memperhatikan detail seperti itu di tempat yang tidak perlu, dan 
ceroboh di saat-saat penting. Karena Anda akan menanganinya sebagai pekerjaan yang 
diterima agensi, semua hadiah diberikan kepada saya, dan Anda semua hanya akan 
menerima gaji kecil Anda yang lebih rendah dari sedekah! Jelaskan ini pada Tetsu dan 
Mayor!" 

Aku menahan keinginan untuk menyeringai, dan mengangguk sebelum aku berdiri. 

"Mengerti. Terima kasih." 

"Kenapa kamu berterima kasih padaku?" 

Alice kembali memunggungiku dengan gusar, dan melalui rambutnya yang panjang, aku 
hanya bisa melihat telinganya yang memerah. Namun, saat aku bangun dan hendak keluar 
dari pintu, Alice kembali memanggilku dengan nada keras, 

"Tentang Dokter Choi itu ..." 

"Hm?" Aku membalikkan punggungku. Bagaimana dengan itu? 

"Beri tahu Huang Hong Lei tentang itu." 

"Eh, eh, kenapa?" 

Bukankah itu pada dasarnya memberi tahu Huangs tentang petunjuk Hanada Masaru? 
Mungkin Huang Hong Lei akan diam-diam setuju untuk kawin lari dengan tunangannya, 
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tapi dia mungkin tidak membiarkan Hanada Masaru pergi, kan? Bagaimanapun, ini 
menyangkut harga diri Huangs. 

"Keluarga Huang tidak dapat melakukan apa pun di Hong Kong saat ini. Saya pikir saya juga 
memiliki perkiraan kasar tentang niat Hanada Masaru." 

Terkejut, aku berjalan kembali ke tempat tidur. 

"...Apa maksudmu? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda sama sekali tidak memahami 
tujuannya? 

"Aku tidak tahu apa yang ingin dia lakukan! Tapi aku tahu apa yang dia ingin kita lakukan. 
Pikirkan tentang apa yang terjadi pada bulan April. Pria itu menjalani operasi plastik untuk 
mengubah penampilannya, dan bahkan menghindari semua kamera pengintai di sekitar 
dan di dalam gedung sehingga kami tidak bisa menangkapnya. Dia sangat berhati-hati saat 
berinteraksi dengan kita, namun ada terlalu banyak tanda dalam kasus ini." 

"Uu..." 

Omong-omong, sepertinya memang begitu.. 

"Dia tidak hanya menelepon Huang Xiao Ling, tapi juga meneleponmu dan menyuruhmu 
merekam suaranya. Dia meninggalkan mobil berlumuran darah setelah melarikan diri ke 
rumah sakit itu, dan meninggalkan catatan saat dia memesan tiket pesawat untuk dokter. 
Bahkan jika itu adalah kecerobohan karena situasi yang tiba-tiba, tindakan ini terlalu 
ceroboh darinya. Ini hampir tidak wajar. Saya merasa bahwa itu disengaja olehnya." 

"Disengaja?" 

'"Hanada Masaru memanfaatkan kami melalui Huang Xiao Ling, jadi kami hanya dapat 
mengungkapkan informasi yang disaring ke Koalisi Huang." 

"Ehm..." 

Apakah mungkin untuk benar-benar melakukan itu? 

Memang benar kami berhasil melacak Hanada Masaru sedikit lebih awal, dan mengetahui 
kebenaran yang terjadi malam itu, jadi kami berhasil menghindari skenario terburuk, yaitu 
Huang mengetahui bahwa Huang Xiang Yu masih hidup. Namun itu tidak masuk akal. 
Selama kami melaporkan, satu-satunya yang mengetahui kebenaran adalah Huang Hong 
Lei sendiri. Tapi ini hanya tebakan. 

"Aku tidak bisa menghilangkan kemungkinan bahwa itu hanya tebakan. Pria yang luar 
biasa seperti Hanada Masaru mungkin tidak perlu menghabiskan begitu banyak usaha 
untuk melarikan diri ke Hong Kong dan memanipulasi informasi dari jauh. Bahkan jika dia 
tinggal di Tokyo, ada saatnya membantu orang lain untuk kawin lari dan melindungi 
'Hanamaru'. Bagaimanapun, bagaimanapun, realitas adalah realitas. Dia tidak di sini 
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sekarang. Namun, perasaan yang tidak menyenangkan untuk bergerak dan dikendalikan 
pada akhirnya. 

"Jika kita memberi tahu Hong Lei bahwa dokter itu terbang ke Hong Kong, apa yang akan 
terjadi selanjutnya?" 

"Paling tidak, Koalisi Huang akan mengalihkan perhatiannya ke Hong Kong, dan jam tangan 
di sini akan santai." 

Masalahnya adalah meskipun mereka mengalihkan perhatian mereka, mereka tidak dapat 
mengirim begitu banyak orang kembali ke Hong Kong hanya untuk menemukan Hanada 
Masaru, bukan? Itu tidak akan terlalu berarti, bukan? Atau apakah dia memiliki tujuan lain 
untuk ini? 

Serius, ini sangat merepotkan. Kenapa Hanada Masaru kabur! Dia tentara bayaran yang 
luar biasa, jadi dalam hal ini, dia setidaknya harus mengambil risiko untuk kembali dan 
menjelaskan kepada Min-san, bukan? Itu karena dia tidak akan menunjukkan bahwa kita 
sedang tertahan di sini! 

Ketidaksabaran saya layu di angin kencang dari AC. 

Akhirnya, Alice mengangkat kepalanya dan menatapku dengan tatapan tabah. 

"Ngomong-ngomong, itu pilihanmu, apakah kamu ingin memberi tahu mereka. Ini kasusmu 
sekarang." 

 

Saya dengan berani menyatakan bahwa saya akan menerima permintaan Min-san, tetapi 
saya tidak tahu apakah harus memberi tahu Huang Hong Lei tentang keberadaan dokter, 
bahkan sampai hari berikutnya sepulang sekolah. Pada akhirnya, saya harus 
membicarakan hal ini dengan Tetsu-senpai dan Mayor di pintu belakang toko, yang 
membuat saya merasa tidak berdaya. 

"Itu tidak masalah, kan? Katakan saja padanya! Masaru-san pasti bisa melakukan sesuatu. 
Bahkan jika seratus preman mafia itu pergi mencarinya, mereka pasti akan dikirim kembali 
semua dicukur dan dikemas dalam wadah. 

Tetsu-senpai menjawab dengan nada santai. 

"Haa..." 

Senpai menghabiskan waktu terlama di sini di 'Hanamaru'. Sepertinya dia paling tahu 
betapa menakjubkannya Hanada Masaru. 

"Saya setuju." Mayor juga menimpali. "Seperti yang dikatakan Alice, Koalisi Huang akan 
mengalihkan perhatian mereka. Bahkan jika ada orang yang tinggal untuk menyelidiki 
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rumah sakit itu atau berjaga di sana, jumlahnya akan lebih sedikit. Akan lebih mudah bagi 
kita untuk memulai operasi kita." 

"Mulai operasi...apa maksudmu?" 

Dengan senyum berseri-seri di wajahnya, Mayor membuka komputer notebook kecil. Layar 
menunjukkan cetak biru bangunan tertentu atau semacamnya. 

"Saat ini, kami masih menyelidiki kemungkinan rute masuk dan lokasi target..." 

"T-tunggu tunggu tunggu, apa maksudmu dengan masuk? Gedung apa ini?" 

Mengapa Anda mengajukan pertanyaan seperti itu? Wajah Mayor praktis menangis. 

"Kami sedang memeriksa semua perusahaan di bawah Huang dan Zodiac! Bukankah 
semuanya akan beres jika kita mencuri dokumen yang membuktikan pinjaman Guru?" 

"Itu pasti tidak akan berhasil!" 

Kami tidak tahu di mana mereka disembunyikan, dan terlebih lagi, ini kriminal, bukan? 

"Kamu benar ..." Senpai mengangguk. Aku akan mengatakan bahwa itu hal yang baik orang 
ini tidak bermoral seperti Mayor, tapi dia tiba-tiba melanjutkan dengan, "Aku masih bisa 
menangani lawan yang menggunakan pedang Qinglong, tapi menghadapi pistol akan 
sedikit bermasalah.. ." 

"Keduanya sulit untuk dihadapi! Lagi pula, bukan itu masalahnya!" 

Aku membanting keras komputer Major, dan dia melengkungkan bibirnya seperti anak 
sekolah dasar. 

"Tidak apa-apa asalkan kita tidak ketahuan!" 

"Kamu idiot, kamu pasti akan ketahuan!" 

Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari pintu belakang dapur, dan Mayor hampir terguling 
dari ban bekas tempat dia duduk. Tanpa sepengetahuan kami, Min-san membuka pintu dan 
mengeluarkan kepalanya. 

"Katakan, aku memang membuat permintaan, tapi aku tidak menyuruhmu melakukan 
kejahatan apa pun." 

"Tidak, tapi itu cara termudah." Mayor hendak berkata, hanya untuk ditampar oleh Min-
san. 
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"Saya ingin terus menjalankan 'Hanamaru'! Saya lebih suka gaya hidup saya saat ini 
sekarang. Apa yang dapat Anda lakukan ketika Anda mencuri dan memalsukan dokumen? 
Itu akan membuat para Huang semakin enggan melepaskanku, kan?" 

Kata-kata Min-san yang tepat benar tentang uang, dan aku benar-benar menyadari bahwa 
kita membutuhkan orang-orang seperti dia di sekitar kita untuk mengingatkan kita. 

"Apa yang ingin kamu lakukan, Narumi?" 

Tetsu-senpai bertanya, dan Mayor juga menoleh ke arahku. Bahkan Min-san 
melakukannya. 

"Alice tidak mau menangani permintaan itu, jadi kamu sekarang mengambil alih, Narumi? 
Saya mendengar dari Alice kemarin. Bagaimana kita akan mengambil tindakan?" 

Aku menyandarkan punggungku ke dinding, dan perlahan meluncur ke bawah, sebelum 
berjongkok di tanah yang lembap, membuat bahuku kendur. Kata-kata sombong saya dari 
sebelumnya membuat saya tidak punya pilihan selain memikirkan solusi. Saya tidak punya 
waktu sebanyak itu, tetapi saya menghabiskan sepanjang hari hanya memikirkan apakah 
saya harus memberikan informasi itu kepada Hong Lei. 

Pada akhirnya, saya tidak memikirkan apa pun. 

"Jadi Min-san, mari menyerah pada rencana A untuk mencuri dokumen, dan ikuti rencana 
B, kan?" Mayor.berkata. 

"Apa rencana B-nya?" 

"Menikahlah dengan Hiro sesegera mungkin. Maka kamu tidak akan bisa menikah dengan 
Huang Hong Lei, kan?" 

"Apakah itu semua ide bodoh yang bisa kamu pikirkan? Hong Lei hanya akan 
menambahkan permintaan lain agar saya 'bercerai'. Berpikir lebih keras." 

"Kupikir itu rencana yang bagus..." 

Tetsu-senpai juga merasa sedih. 

"Oh ya, kemana perginya Hiro?" Min-san tiba-tiba bertanya. "Setelah kejadian itu, aku 
menyerahkannya untuk ditangani Sou, dan sekarang dia mempermainkanku. Rumah sakit 
mana dia sekarang? Dia seharusnya baik-baik saja, kan? Apakah kepalanya terlalu sering 
dipukul?" 

"Ahh..." 
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Tetsu-senpai dan aku saling bertukar pandang. Kami harus merahasiakan keberadaan Hiro 
saat ini dari Min-san; ini adalah sesuatu yang kami sadari tidak perlu kami bicarakan. Pria 
itu melamar Min-san, dan sekarang dia bersembunyi di rumah wanita lain... 

Setelah melihat kami memberikan tatapan cuek, kata Min-san. 

"Haa, kurasa dia mungkin tinggal di tempat wanita." 

"Eh? T-tidak, itu tidak benar...Hiro tidak pergi ke tempat wanita mana pun, dan ya, 
Yondaime membawanya ke dokter yang dikenalnya. Dokter itu memiliki latar belakang 
yang rumit, jadi kami merahasiakannya dan tidak memberitahumu..." 

"Narumi, kamu benar-benar tidak bisa berbohong. Pikiran menyadari itu? 

Min-san menembakku dengan satu kalimat itu. Mayor dan Tetsu-senpai menyerah untuk 
mencoba berbohong dan menutupi ini saat mereka menahan leher mereka. 

"Apa pun. Lukanya tidak seserius itu, kan?" 

"...Eh? Ah, ya ... dia jauh lebih baik sekarang. 

Jauh lebih baik sehingga dia bisa mengatakan beberapa kalimat murahan kepada 
mantannya, saya hampir berkata tanpa berpikir. 

"Kalau begitu cukup baik. Lain kali, saat aku melihatnya, aku akan menghajarnya habis-
habisan." 

Min-san menguliahi semua orang, tapi saat dia kembali ke dapur, dia menoleh ke belakang, 
berkata, 

"Aku akan menyerahkannya pada kalian memikirkan cara untuk mengeluarkanku dari ini." 

 

Pelajaran membuat es krim yang diikuti oleh siswi kelas 2-4 kami akhirnya berakhir 
kemarin, dan persiapan untuk toko ramen akhirnya mendapatkan kedamaian. Festival 
sekolah semakin dekat, dan semua orang di kelas, membantu mendekorasi. Pada hari ini, 
Ayaka harus tinggal sampai larut malam di sekolah, jadi saya harus datang dan membantu 
membuka toko. 

Dan karena itu, saat bisnis dimulai jam 5 sore, seorang pelanggan langka datang. 

"Selamat datang-" 

Saya menyapa sosok yang merunduk di bawah tirai dan masuk ke toko, dan pada detik 
berikutnya, saya terpaku kaget. 
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Berjalan masuk adalah Huang Hong Lei, dengan rambut licin, mata tajam, jas berwarna 
gelap di bawah mantel suite, dan kemeja lengan terbuka cerah. Selain itu, yang 
mengejutkan, atau jika saya memikirkannya dengan keras, tidak terlalu mengejutkan, 
adalah orang lain di belakang Hong Lei---Xiao Ling-san. Yang terakhir memegang apa yang 
tampak seperti kotak besar dan datar. 

"Apa? Anda datang ke toko ini ... " 

Min-san berjalan keluar dari koridor, bertanya dengan bingung, Xiao Ling-san berdiri di 
belakang Hong lei yang tampak tabah, melirik ke arahku, dan berbisik kepada Min-san. 
"Maaf datang tanpa diundang..." 

Hong Lei mengambil kotak itu dari tangan Xiao Ling-san, dan membuka tutupnya sedikit. 

"Ini adalah gaun yang dibuat khusus. Baru dibuat hari ini." 

Min-san hanya melirik kotak itu. 

"Maaf, tapi aku tidak perlu memakai ini. Bukankah saya mengatakan bahwa saya 
menghadiri festival sekolah pada hari itu? 

Apakah itu gaun yang akan dikenakan pada upacara pernikahan? Saya menyadarinya 
sedikit. Omong-omong, saat itu, ketika Min-san dipanggil oleh Hong Lei, apakah mereka 
menyesuaikannya saat itu? Kembali ketika Min-san dalam kegelapan, dengan naif berpikir 
bahwa dia hanyalah pengganti. 

"Aku tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan pada hari itu. Aku akan menjemputmu jam 
11." 

Min-san sudah menyatakannya dengan sangat jelas, namun Hong Lei meletakkan kotak itu 
di atas meja, dan menunjukkan isinya. Saat dia mencubit bagian samping dan menariknya 
keluar sedikit, aku hanya melihat bagian bahu dan badannya, tapi aku langsung tahu bahwa 
gaun ungu itu memiliki kualitas terbaik. 

"Mengapa bukan gaun Cina ..." 

"Meskipun kita orang Cina, kita tidak harus memakai itu kan?" 

"Tapi apakah itu bisa menopang payudara besar Guru?" 

"Saya pikir dia perlu memakai cosette di bawahnya." 

Tetsu-senpai dan Major mengintip dari celah pintu belakang, dan Min-san mendengar 
obrolan mereka, tampak marah saat dia membanting pintu belakang dengan keras, dan 
berbalik ke arah Hong Lei. 
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"Bagaimana Anda menjelaskannya kepada para tamu? Tidak ada yang punya sesuatu untuk 
dikatakan ketika Anda mengatakan Anda akan membawa saya bersama? 

"Awalnya adalah upacara di mana saya diumumkan sebagai Tuan Hong. Pernikahan 
hanyalah acara sampingan." 

Tuan Hong di sini merujuk pada pemimpin mafia Tiongkok. Dalam organisasi yang lebih 
besar, ada Kepala Naga yang peringkatnya lebih tinggi dari Penguasa Hong, dan pada titik 
ini, Penguasa Hong setara dengan penguasa yakuza Jepang. Karena kasus ini, saya belajar 
banyak pengetahuan yang tidak perlu. 

"Aku akan memperkenalkanmu kepada para tamu sebagai cucu dari Kepala Naga, karena 
itu adalah fakta. Praktis tidak ada orang di Jepang yang tahu latar belakangmu, atau Xiang 
Yu, jadi tidak perlu menjelaskannya." 

"Bagaimana dengan kakek dan yang lainnya?" 

"Kepala Naga sangat positif tentang hal itu, terutama karena dia tidak pernah menyukai 
Xiang Yu, dan lebih memilihmu. Ayah dan kakek saya tidak terlalu bersedia, tetapi karena 
hanya saya yang dapat mengambil alih Koalisi Huang, tidak ada yang dapat menggerutu. 
Setelah makan siang selesai, itu akan menjadi pertemuan dengan kerabat, dan Anda harus 
datang. Saya akan memastikan semua orang menerima Anda di pesta pernikahan. 

"Tapi aku akan menggerutu!" 

"Pada saat itu, kamu tidak akan melakukannya." 

Xiao Ling-san tampak menghela nafas. Min-san hanya mengangkat bahu. 

"Apa pun. Anda tidak punya apa-apa lagi untuk saya, bukan? Jika demikian, cepatlah dan 
enyahlah. Jangan hentikan saya membuka toko dan berbisnis." 

"Tidak..." 

Hong Lei menyimpan pakaian itu kembali ke dalam kotak, menutup kotak itu, dan duduk di 
dekat konter. 

"Sajikan sesuatu. Saya di sini sebagai pelanggan." 

Aku secara tidak sengaja melebarkan mataku, namun Min-san berpura-pura tetap tenang 
saat dia bertanya, 

"Apa yang sebenarnya kamu rencanakan?" 

"Toko ini akan tutup karena aku. Jadi, saya punya kewajiban untuk mencicipi rasanya di 
sini?" 
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Min-san mengalihkan pandangannya ke pintu masuk toko ramen. 

"Kamu juga, Xiao Ling?" 

"... ya, ini kesempatan langka." 

Pandangan yang bertentangan tetap ada di wajah Xiao Ling-san, dan dia duduk di samping 
Hong Lei. 

20 menit berikutnya sepertinya adalah waktu paling nyata yang pernah saya alami saat 
bekerja di 'Hanamaru'. Kakak beradik yang akan mewarisi mafia duduk di kursi konter 
yang relatif kotor dan sempit, dan Min-san berada di seberang mereka, menyaksikan 
untaian mie beterbangan di air mendidih, sementara aku di sampingnya, dengan ragu 
menyiapkan daging babi panggang, daging rebus. bawang bombay, dan daun bawang 
cincang. 

"Membuatmu menunggu." 
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Min-san menyajikan dua mangkuk ramen kecap, dan Hong Lei praktis menghabiskan satu 
mangkuk penuh dalam sekali teguk. Di sampingnya, Xiao Ling-san perlahan menggerakkan 
sumpitnya, namun dia bahkan menghabiskan kaldu di dalam sup, hingga bagian terakhir. 

"Rasanya sekarang terasa berbeda dari Masaru." 

Hong Lei bergumam sambil meletakkan mangkuk. Aku menatap wajah Min-san dari 
samping dengan kaget. 

"Kamu makan ramen ayahku sebelumnya?" Min-san bertanya. 

"Xiao Ling dan aku mengenalnya lebih lama darimu. Aku makan ramen yang dia masak 
beberapa kali saat aku masih bocah." 

"...Saya mengerti." 

"Jika dia memakan ini, dia pasti akan senang. Bodoh." 

Hong Lei menunggu Xiao Ling-san selesai, dan bangun, meletakkan beberapa uang kertas 
dan koin di atas meja, dan mengenakan mantelnya. 

Saya hanya merasakan panas yang tidak diketahui membakar jauh di dalam hati saya. 
Huang Hong Lei seharusnya menjadi orang yang akan membunuh siapa pun jika dia 
merasa perlu, namun saya melihat sesuatu yang begitu jelas dan transparan di dalam 
hatinya. Jika saya mengungkapkannya dalam satu kata, itu hanya bisa digambarkan sebagai 
'ketulusan'. Mungkin, di ujung lain lautan, ada istilah yang lebih tepat untuk 
menggambarkan karakteristik unik ini. 

Jadi saya ragu-ragu. 

Hanya situasi saat ini saja yang menyudutkanku, dan nyatanya, aku tidak punya waktu 
untuk mengkhawatirkan pria yang seharusnya menjadi musuh kita. Namun, mau tidak mau 
aku berpikir, jika kita merusak pernikahan Min-san, orang ini akan sangat dipermalukan, 
bukan? Saya bodoh. Harus menenangkan diri. Bagaimana saya bisa khawatir tentang 
musuh? 

Tapi tepat ketika aku mengintip ke arah Min-san dari sudut mataku, aku menemukan 
bahwa dia sepertinya memikirkan hal yang sama sepertiku, karena dia sedang menatap 
bagian belakang mantel yang menahan tirai, hendak membukanya. meninggalkan toko. 

"Ehm..." 

Aku memanggil tanpa berpikir. Xiao Ling-san, yang hendak bangun, menatapku, dan Hong 
Lei juga menoleh ke belakang. 

"... Ah, ahh, erm." 
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Aku sangat gugup, kata-kata yang tersangkut di tenggorokanku akhirnya keluar. 

"Kita mungkin bisa menemukan di mana Masaru-san berada. Dokter itu terbang ke Hong 
Kong." 

Tanggapan Hong Lei tiba-tiba tenang, dan saya dapat dengan jelas mendengar Min-san 
menelan ludah. 

"Hongkong? Huh..." 

Aku merunduk ke bawah konter, dan mengejar Hong Lei keluar dari toko. 

"Apakah kamu tidak akan mengirim orang untuk mengejarnya?" 

"Aku akan melakukannya tanpa kamu menyuruhku melakukannya. Saya tidak tahu apa 
yang Anda rencanakan, tetapi rencana saya tidak akan berubah." 

Aku menurunkan bahuku dengan sedih. Dia benar; pasti akan memakan banyak waktu jika 
dia tidak bisa mengirim banyak orang kembali ke Hong Kong. Pada saat itu, bahkan jika 
mereka menemukan Hanada Masaru, Hong Lei akan menikah dengan Min-san, dan 
'Hanamaru' akan ditutup. 

Jadi, apa tujuannya? 

Seperti yang dikatakan Alice, itu adalah cara kejam yang digunakan Hanada Masaru untuk 
memanipulasi informasi, tapi apa yang dia--- 

Jawabannya segera datang. Huang Hong Lei hendak mengendarai mobil, hanya untuk 
meraih ponselnya di saku bagian dalam jasnya, memberikan ekspresi gelisah. 

"Ya...Huang Hong Lei berbicara...Masaru? Apakah itu kamu, Masaru?" 

Saya terkejut, atau lebih tepatnya, saya merasakan sesuatu yang aneh tentang itu. Hanada 
Masaru? Apakah pria itu benar-benar menelepon? Mengapa Hanada Masaru memilih untuk 
menghubungi Huang Hong Lei pada saat seperti ini? Apakah dia benar-benar 
memperhatikan segalanya, dan mengawasi kami dari pantai seberang? 

"Mengapa kamu menelepon dari telepon keluarga utama... oh... begitu. Asosiasi Bengya? 
Anda berpikir bahwa saya tidak akan dapat mengambil tindakan di Hong Kong?" 

Saya mendengar beberapa langkah kaki, dan berbalik untuk melihat. Min-san berlari keluar 
dari toko. 

"Hai! Apa ayahku menelepon? Hai! Honglei!" 

Hong Lei melirik Min-san, mengangguk sambil terus berbicara di telepon. 
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"...Ha. Saya mengerti. Saya akan membiarkan Anda melakukan apa pun yang Anda inginkan 
untuk saat ini. Namun, saya tidak akan tinggal di Jepang selamanya. Ingat, begitu saya 
mendarat di Kowloon lagi, hari itu akan menjadi harimu!" 

Min-san merebut ponsel dari tangan Hong Lei, dan meletakkannya di telinganya. 

"Ayah! Kamu ada di mana? Di Hong Kong!?...Aku tahu itu. Berhenti bercanda. Apakah kamu 
idiot? Kamu masih mengkhawatirkan orang lain... untuk alasan bodoh seperti itu! Hei,, hei! 
Omong kosong apa yang kamu katakan? Ayah! ...ayah!" 

Terengah-engah, Min-san menguasai keinginannya untuk berteriak, dan begitu panggilan 
telepon selesai, dia memasukkan telepon kembali ke tangan Hong Lei. 

"Saya menyerah. Lupakan pria itu. Anggap saja dia sudah mati." 

Min-san bergumam dengan suara yang benar-benar tertekan. 

"Ini tokoku, dan tidak ada hubungannya dengan pria itu sekarang. Saya pasti tidak akan 
membiarkan toko ini tutup. 

Kerutan di dahi Hong Lei sedikit mereda, dan dia melanjutkan, 

"Istri Tuan Hong sangat sibuk, tetapi jika Anda bersikeras untuk terus menjalankan toko 
ramen, pekerjakan saja orang. Selera ramenmu tidak akan hilang sepenuhnya." 

"Kamu benar-benar tidak mengerti aku." 

Min-san menunjukkan senyum tipis. 

Pada saat ini, dua pekerja konstruksi dan beberapa pegawai berjas yang tampak lelah 
sedang mengobrol dan tertawa saat mereka menyeberang jalan. 

"Oh? Apa sekarang? Masih sibuk?" 

"Kamu belum membuka tokonya, Min-san?" 

"Aku sangat lapar sehingga aku semua lemah di sini!" 

"Tidak apa-apa, masuk dan tunggu. Aku akan segera bersiap-siap." Min-san mengantar 
pelanggan ke toko, dan hanya berbalik untuk melihat Hong Lei. 

"Sejujurnya, jika kamu mengatakan bahwa kamu ingin menjalankan toko ramen denganku, 
aku akan mempertimbangkannya sedikit." 

Meninggalkan kata-kata itu, kuncir kuda Min-san menghilang di balik tirai, dan Xiao Ling-
san berjalan keluar. 
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"...Ayo pergi, Hong Lei,." Xiao Ling-san meraih lengan kakak laki-lakinya untuk 
mendorongnya mengemudi. Dia melewati saya, dan sekali lagi melirik saya, tampaknya 
berniat ingin mengatakan sesuatu. 

 

Malam itu ketika saya diberi pengarahan oleh Alice tentang isi panggilan telepon itu. Alice 
meretas telepon Hong Lei, dan mengekstrak catatan panggilan. 

Setelah audio diputar, Alice dan saya tidak pernah pulih untuk beberapa saat karena kami 
mendengar suara AC berdengung. Yang saya rasakan hanyalah kelelahan yang tampaknya 
akan mengalir ke telinga saya bersama dengan darah saya. 

"Log panggilan pasti berasal dari Hong Kong ..." 

Alice bergumam, memecah kebuntuan. 

"Itu dipanggil dari kediaman lama keluarga Huang di Kowloon Tasi. Tapi... panggilan 
telepon semacam ini mudah dipalsukan." 

"Dengan kata lain...Hanada Masaru mengkhianati Huang dan membelot ke musuh?" 

"Jika kita percaya apa yang dia katakan, maka ya ..." 

Rumah keluarga Huang di Hong Kong ditempati oleh kelompok saingan bernama Asosiasi 
Bengya, dan Hanada Masaru menelepon Huang Hong Lei dari telepon di sana. 

Hanada Masaru adalah seorang tentara bayaran, dan memiliki hubungan dengan mafia di 
mana-mana. Dia mungkin membelot ke musuh dengan intel di Koalisi Huang, dan bertugas 
di bawah mereka. Sungguh, ini adalah pengkhianatan yang tidak bermoral. 

"Kebenaran tidak penting sekarang." 

Mata goyah Alice berbalik ke arahku. 

"Ngomong-ngomong, hanya ada satu hal yang ingin dia sampaikan kepada para Huang, dan 
dia telah melarikan diri ke tempat yang tidak bisa mereka temui." 

Alice mengungkapkan keberadaan dokter yang terbang ke Hong Kong, dan itu membuat 
segalanya lebih meyakinkan. 

"Tapi inilah masalahnya." 

Alice tiba-tiba berkata, dan aku, merenung dalam-dalam, mengangkat kepalaku. 

"...Di mana?" 
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"Ini adalah bagian yang paling aneh bagi saya. Tidakkah menurutmu waktunya terlalu 
kebetulan?" 

"Waktu?" 

"Kamu memberi tahu Huang Hong Lei tentang berita bahwa dokter pergi ke Hong Kong, 
dan kemudian Hanada Masaru, yang seharusnya berada di Hong Kong, segera menelepon, 
tepat di depan Guru..." 

Aku melipat tanganku, dan mengerang. Omong-omong, sepertinya memang begitu. 

"Mungkin ada tangkapan lain untuk ini. Waktunya terlalu kebetulan, ini menarik." 

"Maksudmu...Hanada Masaru mungkin masih di Jepang?" 

"Itu kemungkinan." 

Tidak hanya di Jepang, tetapi bahkan mengamati tindakan Min-san dan Huangs, dan 
sesekali menelepon untuk mengendalikan seluruh situasi? Jika itu benar-benar terjadi, 
maka itu adalah tanda tanya yang lebih besar tentang apa yang sebenarnya direncanakan 
oleh Hanada Masaru. 

"Yah, terserah. Huang Xiao Ling tetap bungkam, tetapi Huang Hong Lei memiliki beberapa 
kelemahan untuk dimanfaatkan. Saya akan terus menyelidiki, dan Anda hanya perlu 
melakukan pekerjaan Anda." 

Pekerjaan saya... 

Aku menangkupkan kakiku saat aku tinggal di sisi tempat tidur. Alice tiba-tiba berhenti 
mengetik dan menoleh ke belakang untuk menatapku, terlihat sedikit tidak senang saat dia 
menyipitkan matanya. 

"Saya kira Anda masih tidak tahu tentang pekerjaan yang Anda tanggung." 

"Eh?" 

"Jika kita tidak dapat menyelesaikan permintaan dan menerima pembayaran dari Min-san, 
kita masih harus membayar gaji Tetsu dan Major. Uang itu akan datang dari Anda karena 
Anda dengan berani menyetujuinya! Setelah Anda mengerti, bangunlah. Dan buang kaleng 
kosong itu ke luar!" 

Saya diberi cambukan verbal, dan saya buru-buru berdiri, membersihkan kaleng-kaleng 
kosong Dr Pepper yang berserakan di seluruh tempat tidur dan membawanya dalam 
genggaman saya. Aku meninggalkan agensi, dan bersandar di pintu, mendesah. 

Sepertinya senpai dan Major serius mencoba menggunakan cara ilegal untuk 
menghilangkan bukti pinjaman. Bahkan Hiro juga berkeliling, mencoba mengumpulkan 
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uang ketika dia baru pulih sedikit. Saya ingin mengatakan, hentikan, ide ini tidak akan 
berhasil! Tapi aku tidak bisa memikirkan alternatif apapun. Apakah saya benar-benar 
memiliki hak untuk menghentikan mereka? 

 

3 hari kemudian, Umeda Kouji kembali ke Tokyo. Saat itu masih pagi di hari libur, dan saya 
dibangunkan oleh Yondaime di telepon, jadi saya hanya bisa pindah ke kantor Hirasaka-
gumi. 

"Pagi, aniki!" 

"Kerja bagus!" 

Hampir semua anggota terjepit di dalam ruangan kecil, dan Yondaime berdiri dari meja. 

"Hal-hal seperti yang saya jelaskan kepada Anda di telepon barusan. Menurutmu siapa 
yang paling cocok sebagai umpan?" 

Saya melakukan pemindaian kasar terhadap pria berkaos hitam, dan memilih seseorang 
yang paling mirip dengan Min-san dalam ukuran tubuh, dan dua lainnya sebagai tabir asap. 

Yondaime mengangguk, dan membawa 3 orang terpilih keluar dari kantor bersamaku. 

"Di mana Min-san?" tanyaku sambil menuruni tangga. 

"Aku meneleponnya." 

"Apakah ada kebutuhan untuk melindunginya dengan banyak usaha?" 

"Mungkin saja ada anggota mafia yang mengawasi 'Hanamaru'." 

Saya mengerti. Jika mereka menyadari apa yang sedang terjadi dan membuntuti kita, akan 
ada kemungkinan berita itu bocor. Lebih baik berhati-hati untuk berjaga-jaga. 

Kami berlima duduk di mobil gerobak, dan kami pergi ke 'Hanamaru'. 

Saat itu pagi yang cerah, dan bangunan yang agak kotor serta jembatan beton tampak 
begitu mempesona. Beberapa pejalan kaki yang langka meletakkan tangan mereka di 
bagian depan mantel mereka, punggung mereka melengkung saat mereka berjalan di jalan. 
Jendela mobil menjadi berkabut dalam sekejap. Oktober akan segera berakhir, dan Musim 
Gugur akan segera turun ke Musim Dingin. 

Kami sampai di toko ramen, dan tidak masuk dari pintu depan, tapi ke pintu masuk 
kediaman di belakang gedung. Saya membawa 3 pria berkaos hitam ke rumah Min-san, dan 
dia juga berjalan keluar dari koridor. 
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"Selamat pagi, Guru!" 

"Selamat pagi!" 

"Diam, idiot! Di mana kausku?" 

Aku menyerahkan T-shirt hitam Hirasaka-gumi ke Min-san. Pada hari itu, Min-san 
mengikat sarashi-nya dengan sangat erat, dan dadanya yang berdada benar-benar 
meninggalkan gumpalan besar di bajunya. Dia meletakkan rambutnya di kerah, dan 
mengenakan topi bisbol geng. Dengan kata lain, dia menyamar sebagai salah satu anggota. 
Aku ingin tahu apakah penyamaran ini bisa berhasil. 

Dua anggota yang tersisa mengapit Min-san di tengah, dan ketiganya keluar bersamaan. 
Kami dengan cepat duduk di mobil gerobak di tempat parkir di belakang, dan Yondaime 
segera pergi. 

Persiapan Yondaime lebih hati-hati dari biasanya. Begitu kami mendekati butik yang dia 
jalankan, dia menyuruh semua orang beralih ke mobil lain yang telah dia siapkan 
sebelumnya di tempat parkir bawah tanah. Setelah melewati banyak proses yang 
merepotkan ini, kami tiba di sebuah gedung yang agak jauh dari area perkantoran di 
Shinjuku. 

Kami memasuki tempat parkir bawah tanah, dan Xiao Ling-san segera keluar untuk 
menyambut kami. Saat itu hari libur, tapi dia masih mengenakan setelan bisnis yang rapi. 
Ada dua orang di belakangnya. Saya tidak bisa melihat wajah dengan jelas di bawah sinar 
matahari yang menyilaukan, tetapi saya hampir tidak bisa membedakan antara pria dan 
wanita. 

Min-san adalah orang pertama yang turun dari kursi penumpang, dan aku mengikutinya. 

"Terima kasih telah datang jauh-jauh ke sini, Ming Li. Xiang Yu berkata bahwa dia ingin 
bertemu denganmu apapun yang terjadi, jadi..." 

Min-san mendorong ke samping Xiao Ling-san yang mendekatinya, dan langsung menuju 
duo itu, meraih topi bisbol di kepalanya. 

Saya pernah melihat duo di foto. Wanita itu mengenakan jaket setengah murah dan celana 
jeans pudar, dan tidak terlihat seperti seorang putri di foto, tapi aku tahu itu dia. 

"... Kamu adalah Xiang Yu." 

Suara dan wajah Min-san menunjukkan ketidaksabaran. 

"Ya, aku benar-benar minta maaf karena kita bertemu dalam situasi seperti ini." 

Wanita yang memulai seluruh rangkaian kejadian ini menundukkan kepalanya, menjawab 
ini. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Pria di sampingnya memegang bahunya. Pria berpenampilan tidak terkesan ini memiliki 
kantung mata yang dipenuhi kelelahan, dan terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu 
kepada Min-san, hanya untuk menahan diri saat dia menggigit bibirnya. 

Orang ini adalah Umeda Kouji, kan? 

Begitu dia melihat Yondaime di kursi pengemudi, dia segera meninggalkan Xiang Yu dan 
membungkuk dalam-dalam ke arah yang terakhir. 

"Maaf merepotkanmu, Hinamura-san." 

"Tidak apa-apa. Aku baru saja membawa mereka." 

Aku mendengar percakapan mereka. Jadi teman yang merawat Umeda Kouji (mungkin 
yakuza lain) adalah teman Yondaime di Kansai. 

"Sudah kubilang jangan menyebutkan masa lalu, kan?" Yondaime memberitahuku. "Jangan 
tanya apa pun padaku." 

Aku menelan ludah, dan mengangguk sebelum kembali ke Min-san. Yang terakhir terus 
menatap Huang Xiang Yu dengan mata lebar, ekspresi wajahnya bukan kemarahan atau 
celaan, tetapi lebih seperti keputusasaan atau orang yang menyerah. 

Huang Xiang Yu memandang Xiao Ling-san, lalu ke Min-san, dengan malu-malu bertanya, 

"Erm, apa yang terjadi tentang itu, antara Hong Lei dan aku?" 

Min-san menghela nafas panjang, dan mengangkat bahu. 

"Tidak banyak. Itu masih belum dikonfirmasi, tapi ini bukanlah sesuatu yang harus kamu 
khawatirkan." 

"Tapi tapi! Masaru-san---!" 

Tampaknya Xiang Yu ingin terus mengatakan sesuatu, tetapi Xiao Ling-san mencengkeram 
bahunya dengan kuat, menunjukkan ekspresi yang sangat kejam saat dia menggelengkan 
kepalanya. Xiang Yu tetap menangis saat dia bergumam, 

"Kurasa aku harus kembali ke Huangs sekali saja, dan menjelaskan semuanya kepada 
kakek dan semua orang untuk menghindari masalah bagimu, Ming Li." 

Suara Xiang Yu berhenti saat tenggorokannya merengek, karena Min-san mencengkeram 
kerah bajunya. 

"Hei, kamu pasti bercanda!" 
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Min-san mendekatkan dirinya ke Xiang Yu saat dia melotot, berkata dengan suara seperti 
kapak. Bahkan Xiao Ling-san, yang ingin melangkah maju dan menghentikan Min-san, 
ketakutan dengan wajah seperti binatang itu, dan berdiri terpaku di sana. 

"Kamu mati! Kamu dibunuh oleh ayahku! Aku tahu ayahku selalu memikirkanmu, dan dia 
melakukan segalanya demi kamu! Sekarang Anda mengatakan bahwa Anda akan muncul 
dan merusak semua kerja kerasnya? Cukup dengan omong kosong itu! Jika Anda benar-
benar merasa kasihan pada saya, mainkan peran Anda sebagai orang mati! Dan kemudian 
lupakan semua Huangs dan jalani hidup baru! 

Min-san curhat, dan mendorong Xiang Yu ke arah Umeda Kouji. Dia mengambil topi bisbol 
di lantai, memakainya, dan kembali ke mobil. Xiang Yu terus merintih dalam cengkeraman 
Umeda Kouji, terima kasih , bergumam berulang kali. 

Ketika saya mengingat kejadian ini lama kemudian, saya menyadari bahwa Min-san 
mungkin telah menyadari kebenarannya pada saat itu. Dia pintar, tapi sangat pintar 
sehingga sedih. 

Saat itu, saya tidak menyadari hal ini. 

Sampai saat terakhir. 

 

Dalam perjalanan kembali dengan mobil, Min-san menunjukkan apa yang bisa 
digambarkan sebagai ekspresi putus asa, dan dia hanya menjulurkan pipinya ke sisi 
jendela. Aku duduk di sampingnya, menatap lututku sendiri, tidak tahu apa yang harus 
kupikirkan. 

 

Keesokan harinya, Hiro akhirnya kembali ke 'Hanamaru'. Min-san dan aku sedang 
menyiapkan bahan-bahan di dapur, dan pintu belakang tiba-tiba terbuka, diikuti oleh 
wajah menyeringai riang yang familiar. 

"Maaf membuat semua orang khawatir." 

kata Hiro sambil memasuki dapur. Dia mengenakan setelan putih bergaya tuan rumah, dan 
bengkaknya akhirnya hilang dari wajahnya. Aku benar-benar tidak tahu bahwa dia baru 
saja dipukuli beberapa hari yang lalu, tergeletak lemas di lantai seperti boneka dengan tali 
putus. 

"Tidak ada yang mengkhawatirkanmu sama sekali. Kamu menghilang begitu saja. Anda 
bersembunyi di rumah wanita, bukan? 

Min-san menghentikan tangannya dari memutar-mutar sup saat dia mengangkat kepalanya 
untuk melihat ke arah Hiro, mengatakan ini dengan sedih. 
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"Dan ada apa dengan penampilan mencolok itu? Karena kalian semua sudah pulih, cepatlah 
pergi ke dapur. Memiliki bantuan Narumi membuatku sangat khawatir." 

"Ah, benar, sebelum aku bekerja." 

Hiro memasuki dapur, mengeluarkan selembar kertas terlipat dari sakunya, dan 
menyerahkannya kepada Min-san. Yang terakhir membukanya, dan langsung mengerutkan 
kening. 

"Apa ini?" 

"Slip penilaian BMW itu. Saya pergi ke beberapa dealer mobil bekas, tetapi harga di lelang 
online lebih baik. Juga, saya melelang semua jam tangan itu, tetapi uang yang diperoleh 
tidak banyak... Saya memiliki tabungan sekitar 5 juta Yen..." 

"Mengapa menyebutkan ini padaku?" 

"Uang yang terhutang dari toko ini...16 juta yen, kan? Jika Anda membayar uangnya, Anda 
tidak perlu membiarkan mafia melakukan apa pun terhadap Anda." 

Min-san merobek slip penilaian ke tempat sampah, dan tepat ketika Hiro ingin mengatakan 
sesuatu, dia menghadiahinya dengan tamparan. Aku meringis kaget, dan Hiro juga 
mengangkat wajahnya karena kaget. 

"Apakah ada yang memintamu melakukan itu? Atau apakah Anda benar-benar ingin saya 
berutang budi kepada Anda? 

"... Bukan itu. Begitu aku menikah denganmu, hutang yang dimiliki oleh 'Hanamaru' pada 
dasarnya akan menjadi milikku. Sudah kuduga aku akan melunasinya dengan uangku 
sendiri, kan?" 

Kali ini, tidak ada pembicaraan manis dalam kata-kata Hiro. Jadi, Min-san menatap telapak 
tangannya yang terangkat, dan sekali lagi menatap mata Hiro, bertanya dengan tidak sabar, 

"Apakah kamu serius ketika kamu mengatakan ingin menikah denganku?" 

"Benar, sangat serius." 

Hiro mengangguk. Pada saat ini, senyum di wajahnya, bukan senyum seperti anggur madu 
yang menyebabkan hati tiga digit wanita bergetar, tetapi seorang pemuda berkaca-kaca 
yang mengalami sesuatu yang baru dan keras. 

Itu sebabnya dia melakukannya, kan? Min-san mengalihkan pandangannya dengan 
canggung. 

"Baiklah, setidaknya aku akan menghajarmu. Cepat, ganti baju, dan masuk." 
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Saya menyerahkan celemek ke Hiro. Tepat saat dia melangkah ke koridor, Min-san 
bergumam, 

"Ini bukan masalah uang." 

Min-san menundukkan kepalanya ke wajan dengan sedih, sementara Hiro dan aku 
menatap wajahnya yang miring pada saat yang bersamaan. 

"Kalian sudah berurusan dengan yakuza berkali-kali, dan kalian harus tahu, kan? Koalisi 
Huang menemukan kelemahan saya. Sebenarnya, mereka tidak peduli dengan alasan 
awalnya. Mereka hanya akan menyerang kelemahan untuk tujuan mereka sendiri. 
Begitulah cara yakuza bermain. Membayar utang tidak akan menyelesaikan apa pun. Jika 
kita tidak berhati-hati, mereka akan memasang jebakan lain untuk menjebak kita lagi." 

Itulah mengapa Min-san mengajukan permintaan kepada detektif NEET, dan saya 
menerimanya. 

Hiro dan aku bertukar pandang, dan kami diam-diam keluar dari pintu belakang. Aku 
duduk di tangga darurat, pipiku di atas lutut. 

Min-san menjadi lemah. 

Tapi itu bukan karena yakuza menguasai kelemahannya, tetapi karena insiden yang 
disebabkan oleh ayahnya sendiri menyebabkan banyak kekacauan dalam hidupnya, dan 
dia lelah secara mental. Aku tahu dari wajahnya. Orang itu, yang aku tahu lebih kuat dari 
orang lain, sebenarnya... 

Dia mungkin memberitahunya dengan kasar, tapi Min-san mungkin meninggalkan ruang 
besar untuk ayahnya yang hilang di dalam hatinya, kurasa? Ruang itu akan mengeluarkan 
perasaan dingin dan kosong dari waktu ke waktu. Saya tahu perasaan itu dengan sangat 
baik. 

Apa yang bisa saya lakukan sebenarnya? 

Apa yang dapat saya lakukan untuk wanita yang begitu penting bagi saya---bagi kami? 

Memikirkan. Memikirkan. Memikirkan sesuatu. 

 

Seperti kata Min-san, ada 'jebakan' yang dipasang. Tepat saat aku sedang bersandar di 
pagar tangga darurat, suara cemas Min-san terdengar dari pintu belakang. 

"...Apa yang sedang terjadi? ...Bagaimana Anda bisa melakukan ini tanpa alasan? ...Tidak, 
tidak, ini bukan masalah pembayaran kembali. Kami bekerja sangat lama bersama, jadi 
setidaknya jelaskan ini padaku! Mohon tunggu! Aku akan pergi sekarang!" 
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Setelah itu, gagang telepon dibanting. Apa? Apakah sesuatu terjadi? Aku menyenggol pintu 
belakang sedikit, dan melihat Min-san buru-buru memakai baju, hendak keluar dari konter 
dan meninggalkan toko. 

"Hiro, aku serahkan persiapannya padamu. Aku akan segera kembali!" 

"Ah iya." 

Langkah kaki Min-san terdengar pergi, dan aku bertanya pada Hiro. 

"Apa yang terjadi? Telah melakukan sesuatu..." 

"Ah, ya. Mienya tidak diantar, jadi Min-san menelepon produsen mie Okada, tapi sepertinya 
mereka tidak mau berbisnis dengan kita lagi..." 

"Ehh?" 

Jangan berbisnis? 

Produsen mi Okada telah bekerja sama dengan 'Hanamaru' sejak toko dibuka. Kenapa ini 
terjadi? 

Dan tepat ketika Min-san secara pribadi pergi ke pabrik untuk bernegosiasi, situasinya 
menjadi sangat buruk. Pemasok makanan memanggil satu demi satu, menyebabkan Hiro 
sangat tertekan. 

"Tolong dengarkan, pemilik kami tidak ada sekarang! Sulit bagi kami untuk menerima 
permintaan mendadak seperti itu. Apakah Anda keberatan menjelaskan alasannya kepada 
kami? 

Saya mendengar Hiro terus menanyai mereka di telepon, berpikir bahwa saya setidaknya 
harus melakukan apa yang bisa saya lakukan, dan saya melanjutkan untuk menyiapkan 
bahan-bahannya. 

Namun, itu semua sia-sia bagi mereka. Min-san kembali dari pabrik mie Okada, dan begitu 
dia mendengar penjelasan Hiro, dia tetap di telepon, bernegosiasi dengan pemasok. 

 

Matahari terbenam, dan semua anggota agen detektif NEET berkumpul di 'Hanamaru', 
sesuatu yang langka. 

"Saya tidak pernah berpikir bahwa mereka akan melakukan metode ini. Saya pikir mereka 
akan lebih langsung..." Tetsu-senpai melipat tangannya, menunjukkan ekspresi muram. 

"Kalau dipikir-pikir, ini adalah metode yang paling langsung..." 
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Mayor melepas topi militernya, dan menggaruk kepalanya." 

"Masalahnya sekarang adalah kami tidak memiliki bukti bahwa merekalah yang 
melakukannya...setiap pemasok tetap tidak jelas dan menolak untuk menjelaskan. Tapi 
tidak ada keraguan tentang itu." 

Hiro terlihat sangat rapuh. 

Semua pemasok 'Hanamaru' meminta untuk tidak menyediakan bahan-bahannya. 
Beberapa dari mereka dengan marah menunjukkan, Ini akan membuat kami kesusahan, 
jadi berhentilah menelepon kami lagi. Beberapa pemasok memohon, Kami tidak berharap 
hal ini terjadi, jadi harap dipahami. Namun, saat ditanya alasannya, semuanya diam saja. 

Kami melihat dapur melalui pintu belakang yang terbuka. Min-san sedang memutar-mutar 
nasi goreng dalam karya Cina, dengan santai mengobrol dengan pelanggan. 

Tapi untuk saat ini, toko tidak akan bisa buka besok. 

Bahkan mungkin tidak sementara... tokonya mungkin tidak akan pernah dibuka lagi. 

Hiro membersihkan setelah mangkuk kami selesai, dan Tetsu-senpai tiba-tiba 
mendekatkan dahinya kepadaku, berkata, 

"Sepertinya kita hanya bisa menyerang langsung!" 

"Ke mana?" Mayor bertanya. "Ke markas mafia? Bernegosiasi dengan mereka?" 

"Hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang, kan? Saya tidak tahu apakah mafia Tiongkok 
memiliki tradisi pertarungan satu lawan satu .. " 

"Tapi kudengar Huang Hong Lei bertelanjang tangan dan mengalahkan Yondaime itu 
dengan cepat." 

"Dasar bajingan bodoh. Apakah Anda pikir saya akan lebih lemah dari Yondaime? Aku pasti 
akan mengalahkan bajingan berambut licin itu dan menunjukkannya padamu." 

Tepat saat keduanya bertengkar, sosok panjang muncul di gang. Berbicara tentang iblis, itu 
adalah Yondaime, diikuti oleh Pole dan Rocky. 

"Apakah kamu akan bertarung, Tetsu-ojisa?" 

"Saatnya mengambil tindakan! Kami tidak akan kalah dari beberapa mafia Cina! Kami akan 
mengirim mereka berkemas kembali ke Hong Kong?" 

"Omong-omong, di mana Hong Kong?" 
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"Di Utara, kurasa? Bukankah ada sajak anak-anak bahwa salju terus turun, begitu juga 
esnya?"[7] 

"Hong Kong jauh lebih selatan daripada Okinawa..." 

"Ada apa, Wakil Laksamana Fujishima? Balasanmu lebih lambat dan lebih lemah dari 
biasanya." 

"Tidak, aku bukan mood ..." 

Aku tahu seharusnya aku tidak mengatakan apa-apa. Yondaime memukuli Pole dan Rocky, 
membuat mereka tidak dekat. Dia duduk di sampingku, dan aku hanya bisa bertanya, 

"Karena kamu datang jauh-jauh, apakah kamu memikirkan rencana yang bagus?" 

"Apakah kamu idiot? Itu tugasmu." Yondaime balas meludah. "Aku datang karena kupikir 
karena aku mungkin tidak akan pernah bisa makan ramen lagi." 

Untuk beberapa alasan, tanggapan Yondaime adalah yang paling meyakinkan saya. Hanya 
sedikit lebih menghibur. 

Mulai dari hari berikutnya, saya langsung pulang setelah sekolah. Ada banyak orang yang 
bersiap untuk festival budaya, dan meskipun sudah larut, banyak ruang kelas tetap 
menyala. Koridor dan bagian belakang tangga dikotori dengan karton dan dekorasi yang 
digunakan untuk bagian luar, klub seni bergiliran berlatih di sekolah, anggota komite 
dengan ban lengan berpatroli di sekolah, dan seluruh sekolah dipenuhi dengan semangat. 
suasana. Namun, saya sangat sibuk dengan pekerjaan paruh waktu saya sepanjang bulan 
sehingga saya tidak berpartisipasi dalam pemasangan tenda kelas 2-4, jadi saya tidak perlu 
berada di kelas. Selanjutnya, jika saya tetap bersekolah, saya akan ditanyai oleh teman-
teman sekelas saya, "Fujishima, kenapa 'Hanamaru' ditutup?" "Apakah ini salah kami?" 
"Apakah Min-san baik-baik saja? Apa kita terlalu membuatnya lelah?" tapi aku tidak bisa 
menjelaskan masalahnya padanya, dan itu sangat berat bagiku. Itu sebabnya saya segera 
pulang setelah kelas berakhir. 

Juga, saya tidak bisa memaksakan diri untuk muncul di agen detektif. Untuk beberapa 
alasan, saya tahu saya akan melihat pemberitahuan kata-kata 'kami tutup sementara' 
ditempel di daun jendela 'Hanamaru'. Melihat itu pasti akan membuatku tertekan. Itu juga 
tidak mempertimbangkan bahwa sebagai anggota agen detektif, saya dengan bangga 
menerima kasus ini, tetapi saya tidak dapat memikirkan solusi apa pun, dan saya tidak 
dapat memaksa diri untuk melihat wajah Alice. 

Aku menangkupkan lututku saat aku berbaring di tempat tidurku, berpura-pura tidak 
menyadari musim dingin yang perlahan mendekat saat aku menutupi bahuku dengan 
selimut saat aku mencoba mencari tahu semua yang telah terjadi dalam situasi berantakan 
ini. 
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Maka, matahari terbenam, hari-hari berlalu, dan Oktober akan segera berakhir. 

Saya mendengar di telepon bahwa Hiro telah berkeliling mencari pemasok makanan baru, 
tetapi saat ini, 'Hanamaru' menggunakan bahan langka untuk sup ramennya, sehingga 
pencarian tidak dilanjutkan. 

"Tapi yang lebih serius sekarang adalah." Hiro berkata, "Min-san tidak bisa ceria akhir-akhir 
ini." 

Jika itu adalah Min-san yang biasa, dia mungkin akan menuntut Hong Lei, memukulinya 
dengan baik, dan memperingatkannya untuk tidak melakukan apa pun kepada pemasok. 
Namun pada titik ini, ada baiknya istirahat sebentar, dia hanya tersenyum dan mengatakan 
itu. 

Aku menutup telepon, dan berbaring di tempat tidur. 

Orang itu selalu mendukung kami, dan kami tidak pernah mengharapkan suatu hari ketika 
dia akan menunjukkan kelemahan dan meminta bantuan kami. 

Orang itu adalah matahari kita, dan pada titik inilah saya menyadari fakta ini dengan tegas. 
Begitu dia bersembunyi di guanya, kami hanya bisa tinggal di hari yang gelap, tidak dapat 
beradaptasi, bergerak tanpa sebab, tidak mengetahui ritme kami atau mendengarkan 
musik apa pun. 

Aku membenamkan wajahku ke bantal, menghancurkan pikiran-pikiran yang tidak 
berguna ini. 

 

Pada hari terakhir bulan Oktober, saya tetap merendahkan diri di kamar saya, membiarkan 
waktu berlalu tanpa arti, hanya untuk mendengar ketukan keras di pintu. Aku bangkit dari 
bantalku, dan berhenti memainkan musik dari komputer. 

"Narumi? Sudah bangun? Anda punya tamu! 

Itu suara kakak perempuanku. Mungkin dia menyadari bahwa musik telah berhenti 
diputar, sejak dia membuka pintu dan melangkah masuk. 

"Kurasa orang itu datang sebelumnya, orang putus sekolah itu bernama Kuwabara. Dia 
benar-benar mengenakan pakaian norak. 

"Hiro?" 

Saya turun ke tingkat pertama, dan membuka pintu di koridor. Begitu saya melihat Hiro 
berdiri di sana, saya tidak bisa berkata-kata. 
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Dia mengenakan setelan koktail dan topi sutra, memegang tongkat pendek dengan bola 
emas, dan mengatakan sesuatu seperti 'bonsoir' sambil berpakaian seperti itu, yang 
membuatku mundur secara naluriah dan menutup pintu. 

"T-tunggu sebentar! Maaf telah mengejutkan Anda, tapi saya akan menjelaskan! Pakai ini, 
Narumi!" 

Hiro menyelinap melalui topi dan beberapa pakaian terlipat melalui celah di pintu. 

"... Yah, tidak perlu untuk itu. Aku tidak tahu pesta Putri siapa yang akan kita hadiri, tapi 
kamu bisa bertanya pada orang lain..." 

"Tidak tidak. Ini Halloween hari ini, tahu? 

Halloween. 

31 Oktober. 

Aku mengerti, ini Halloween. Kesadaran lambat saya mampu mencerna fakta ini. Lalu apa? 
Mengapa saya harus merayakan festival labu ini? Pakaian yang diserahkan kepadaku 
terlalu berat, dan keraguanku berangsur-angsur tenggelam dalam kelelahan dan 
ketidakberdayaan. 

"Ganti pakaianmu dan keluarlah. Aku akan menunggu." 

Beberapa menit kemudian, saya mengenakan jas rok dan topi bowler bundar, dan ini 
membuat saya terlihat seperti pria Inggris yang baik ketika saya keluar dari rumah. Ada 
mobil asing biru tua yang diparkir di luar, dan Hiro, yang berpakaian konyol, membuka 
kursi belakang pintu. Saya melihat ke dalam, dan segera terdiam. 

"...Hiro yang memilihnya!" 

Alice duduk di sana, terlihat sangat tidak senang saat dia mengenakan mantel Inverness 
dan jubah lebar, topi berburu bulu rusa, dan memegang cerutu pendek yang tebal di 
tangannya. Boneka beruang yang ditekan di perutnya tampak lebih menonjol dari biasanya. 

"Ahhh..." 

Saya hanya bisa merasakan bahwa kesadaran saya akan melayang ke tanah elf, dan untuk 
menyeret diri saya kembali ke dunia nyata, saya mengalihkan pandangan saya ke Hiro 
untuk memastikan. 

"Alice berdandan seperti Sherlock Holmes, jadi pakaian polosku ini adalah Watson, kan?" 

"Benar! Detektif dan asisten. Aku memikirkan pakaian lain yang sesuai dengan tema 
Halloween, tapi Alice sangat manis mengenakannya sehingga tidak menyenangkan sama 
sekali! 
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Omong-omong, saya kira alasan mengapa Hiro membeli banyak pakaian untuk Alice adalah 
agar dia memakainya Halloween ini? Menjelaskan semua tas Tokyu Hands. 

"Jadi, saya berpikir untuk membuat seorang detektif berdandan sebagai seorang detektif. 
Saya pikir itu ide yang inovatif." 

"Apa yang inovatif tentang ini?" Alice bergumam. "Ada apa dengan penampilan kasar ini? 
Ini adalah penghinaan bagi Conan Doyle. Siapa yang memakai topi berburu di kota? Lebih 
seperti Jeremy Brandt." 

"Tapi kalau kau tidak berdandan seperti itu, tak seorang pun akan mengatakan bahwa kau 
adalah Holmes. Ini festival, dan yang paling penting adalah mengidentifikasi dengan 
mudah." 

Hiro terkekeh saat dia menggeser kursi pengemudi, dan aku duduk di samping Alice. 

"Kemudian? Mengapa Anda berpakaian seperti Arsene Lupin?" Sepertinya ada hubungan 
antara dia dan Holmes, dan tidak sama sekali. Sangat menarik. 

"Tidak banyak. Hanya untuk memudahkan identifikasi juga. Jika saya berpakaian seperti 
Profesor Moriarty, tidak ada yang tahu, kan?" 

Benar...Saya mulai merasa bahwa tidak ada yang penting pada saat ini. 

Mobil melaju, dan Alice tetap marah dan diam. Sepertinya dia benar-benar tidak suka 
dandanannya, jadi aku mencoba mengatakan ini padanya, 

"Sebenarnya...kau terlihat manis." 

"Ke-ke-ke-kenapa kamu mengatakan ini tiba-tiba? Bagaimana saya bisa memikirkan hal 
semacam itu! 

Maka Alice menurunkan topi berburu lebih jauh, menutupi seluruh wajahnya. 

 

Malam itu, kehancuran di 'Hanamaru' mirip dengan pesta penyihir yang merayakan 
kembalinya iblis ke alam fana. Seluruh toko dinyalakan, dan di tempat tirai dulu berada, 
ada beberapa lentera labu yang tergantung di sana, sementara gadis-gadis yang 
mengenakan pakaian pelayan dan telinga kelinci sedang cekikikan dan bersenang-senang. 
Aku sangat ingin bersembunyi di dalam mobil bersama Alice hingga siang hari, tapi sayang 
sekali Hiro yang pertama kali keluar dari mobil langsung berteriak, "Aku bawa mereka ke 
sini!" 

Identitas kelinci yang sebenarnya adalah gadis-gadis dari kelas kami. Ayaka datang ke arah 
kami dengan gembira, dan mau tak mau aku merasakan migrain. 
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"Fujishima-kun! ...Erm." Ayaka berkata, hanya untuk senyumnya membeku di wajahnya, 
dan dia melihat ke samping, tidak ingin melihat pakaian priaku. "Topimu semanis topi 
cokelat kukus." 
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Tidak bisakah Anda mengatakan bahwa itu tidak cocok untuk saya? Aku melihat ke 
kelasku, dan berkata, 

"Mengapa semua orang berpakaian seperti kelinci?" 

"Eh? Aku tidak memberitahumu? Itu pakaian pelayan untuk festival budaya." 

Saya tidak tahu...padahal festival budaya akan datang 3 hari lagi. 

"Kamu tidak memiliki kesadaran sebagai anggota kelas." Gadis-gadis di kelasku mencatat. 

"Kamu baru saja pulang." 

"Tapi kamu tidak punya apa-apa untuk dilakukan jika kamu tetap tinggal, dan kamu akan 
menghalangi jalan semua orang." 

Kelinci-kelinci ganas itu mengelilingiku, untuk sesaat, aku gelisah. Aku menyelinap ke gang 
belakang, dan menemukan Mayor berpakaian seperti tentara Nazi, yang Tetsu-senpai 
berpakaian sebagai Incredible Hulk (kurang lebih, karena pakaiannya tidak terlihat 
berbeda dari biasanya, hanya saja kulitnya menjadi berwarna hijau). ), menjilat es krim. 

"Ada apa dengan bangunmu itu? Mook dalam film Ghibli?" tanya Tetsu-senpai. 

"Ini Watson!" Seperti yang diharapkan, tidak ada yang bisa mengenali pakaian ini jika saya 
tidak menjelaskannya. 

"Bangun saya adalah yang paling unik hari ini." 

Mayor dengan gembira mencatat. Dia mungkin mungil, dia memiliki topi seragam dengan 
tanda tulang bersilang di atasnya yang benar-benar terlihat aneh. 

"Bangun dangkal seperti itu biasanya akan ditertawakan olehku, tapi itu cocok dengan 
suasana festival ini." 

Tapi di Halloween, kita harus berdandan seperti hantu atau setan, kan? Jika kita berdandan 
seperti ini, itu hanya pesta pakaian biasa! Saya melihat sekeliling pada kerumunan yang 
sedang bersenang-senang, dan secara tidak sengaja merasa sangat lega bahwa Yondaime 
tidak ada di sini. 

"Jika kita mengundang Yondaime ke sini, pasti akan ada sekitar 20 orang yang tidak perlu 
berdandan hanya untuk terlihat seperti King Kong atau Chewbaccas, jadi aku tidak 
memberitahunya tentang hal ini." Tetsu-senpai mencatat dengan bangga. Langkah cerdas. 

Aku melihat ke pintu belakang, dan Min-san berpakaian seperti dirinya yang biasa, tank 
top, celemek hitam di pinggangnya sambil terus memasak. Aku menghela napas lega. Orang 
ini masih paling cocok bekerja di dapur. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Namun, saya sedikit sedih karena makanan yang dia siapkan bukanlah ramen. 

"Kamu tidak berdandan, Min-san?" 

"Tentu saja tidak. Pertanyaan yang bodoh. Bagaimana saya bisa bekerja di dapur dengan 
pakaian gila seperti itu?" 

Min-san balas sambil terus mengaduk isi panci. Hiro berdiri di sampingnya, dan berkata, 

"Aku Lupin, dan Min-san berpakaian seperti Mine Fujiko." 

"Hanya rambutnya yang tergerai!" 

"Lihat, payudara besar juga!" 

"Dadaku selalu seperti ini, idiot." Min-san mengirim Hiro terbang dengan tendangan. 

Jadi, Tetsu-senpai tiba-tiba mencengkeram kerah bajuku. 

"Hei Narumi, bawa Alice ke sini, oke? Kami sangat senang melihatnya!" 

"Narumi, tugas Watson untuk mengawal Holmes, tahu?" Dan sekarang bahkan Lupin 
mengatakan itu sambil berdiri di pintu belakang. Saya telah melihat ke tempat parkir, dan 
ternyata topi berburu masih ada di dalam mobil. Aku hanya bisa menghela nafas, dan 
berdiri. 

Aku membawa Alice, dan kelinci-kelinci itu gelisah. Alice dipeluk dan dibelai oleh gadis-
gadis itu, tampak hampir menangis. 

"Imut-imut sekali! Siapa ini siapa ini?" "Ayo kita berfoto bersama!" 

"Lepaskan saya! Aku bukan boneka!" 

"Saya tahu! Kamu bercosplay sebagai Conan!" "Detektif Conan, kan? Persis sama!" 

Bukan itu. Itu Conan asli. Anak muda jaman sekarang... 

"Narumi, bukankah kamu seumuran dengan mereka?" Tetsu-senpai menunjukkan, dan itu 
benar-benar membuatku hancur. Sekarang dia menyebutkannya, itu benar, tapi aku benar-
benar lupa. 

"Oh ya, sudah berapa umurmu, Narumi? 17? Benar...kamu sudah SMA!" 

Hiro mengatakan ini, dan suasana menjadi tenang karena suatu alasan. Teman sekelasku, 
dengan Ayaka memimpin mereka, Alice dikelilingi oleh teman sekelasku, dan bahkan Min-
san, yang berdiri di meja dapur, menatapku. 

"...Eh...ah?" 
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"Hari ini ulang tahunmu, kan?" 

Hari ulang tahun. 31 Oktober. Ini pasti ulang tahun ke 17 saya hari ini. 

"Soalnya, Fujishima sudah melupakannya." 

"Kamu benar, Ayaka!" 

"Jangan bilang kamu lupa besok bulan apa?" 

Gumaman kelinci memasuki telingaku. Meskipun demikian, saya tidak dapat 
menghubungkan diri saya dengan tanggal hari ini sebagai Halloween dan ulang tahun saya, 
hanya berputar-putar di pikiran saya. 

Pada saat ini, Ayaka menyeret Alice dan membuka pintu belakang. 

"Kamu siap, Alice? 1, 2, 3---" 

Kerupuk di tangan mereka meledak, dan pita mendarat di wajahku. 

"Selamat ulang tahun, Fujishima!" 

Dan begitu Ayaka mengatakan itu, teman sekelasku menarik kerupuk di tangan mereka, 
dan aku langsung ditutupi pita tipis. 

Dan saat asap ledakan tetap ada, saya duduk di atas ban bekas, tertegun, tidak tahu 
bagaimana harus bereaksi, dan tiba-tiba, Min-san menyajikan nampan berisi gumpalan 
jeruk besar. 

"20 porsi es krim labu datang sekarang!" 

Gadis-gadis itu bersorak. 

 

Malam itu adalah pertama kalinya aku melihat Min-san benar-benar mabuk. 

Semua teman sekelasku sudah pergi, sementara Tetsu-senpai dan Mayor sedang 
memegang botol rum kosong, tidur di tangga darurat. Sedikit brendi digunakan dalam es 
krim, tapi sekarang sudah kosong, jadi kurasa Min-san meminum semuanya. Dengan wajah 
yang benar-benar merah, dia memeluk Alice dengan kuat, mengusap wajahnya di pipi Alice 
saat dia menggumamkan beberapa kata. 

"Narumi, cepat dan seret dia menjauh dariku! Dia berbau alkohol! Bau sekali!" 

Alice tersandung dan jatuh di koridor, tampak hampir menangis. Dia dibelai oleh gadis-
gadis di kelas kami, dan dipeluk erat oleh Min-san yang benar-benar mabuk. Jubah di 
mantel Inverness-nya benar-benar kusut, dan topi berburu jatuh entah di mana, dan 
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bahkan rambut hitam panjangnya acak-acakan menjadi berantakan. Tidak heran kemudian 
dia akan menangis. Namun, baik Hiro maupun aku sendiri tidak dapat menarik Min-san 
keluar, dan setiap kali kami menyentuh bahu atau lengannya, kami akan diusir. 

"Berhenti main-main, bajingan! Jangan sentuh aku!" 

"Apakah kamu memperlakukanku sebagai guling atau semacamnya?" 

"Bagaimana kamu bisa menjadi satu ketika kamu sangat kurus? Seharusnya aku 
memberimu makan lebih banyak." 

Kami tidak punya pilihan. Kami hanya bisa menyeret Alice dan Min-san ke kamar tidur dan 
meletakkannya di futon. 

"Aku akan mengambil air." Hiro pergi ke dapur. 

"Ada apa, Guru? Apakah Anda baik-baik saja membiarkan kami melihat betapa tidak 
terkendalinya Anda? 

Alice mengutak-atik rambut Min-san yang dibiarkan tergerai, bertanya dengan suara 
lembut tak percaya. 

"Nnn." 

Min-san mengusap pipinya di paha Alice. Sejujurnya, saya tidak pernah melihat Min-san 
begitu santai. 

"Aku hanya punya sedikit pemikiran." 

"Tentu saja." 

"Bahwa sebaiknya aku berhenti menjalankan toko ramen, dan sebaiknya aku membuat es 
krim atau semacamnya. Saya menerima toko ramen dengan enggan, jadi sekarang, saya 
dapat mengubahnya menjadi toko es krim yang ingin saya buka...kan?" 

Alice dan aku bertukar pandang, dan kami tidak pernah mengatakan apapun. Hiro 
kebetulan kembali ke kamar, memegang cangkir saat dia berdiri di pintu. 

"... Narumi." 

"Ya?" 

"Album foto... di atas meja di sana..." 

Min-san tetap berbaring di atas kaki Alice, dengan lemah mengangkat tangannya sambil 
menunjuk ke meja. 
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Kami melihat sebuah foto di bawah lampu yang berkedip-kedip, dan tampaknya ada 
seorang ibu dan anak perempuan di foto itu, berseri-seri. Gadis remaja itu jelas Min-san, 
tapi yang mengejutkanku adalah ibunya. Kapan saya memiliki kesan padanya? 

"Ini adalah...?" 

"Ibu saya. Sangat mirip dengan wanita itu, kan?" 

Aku mengangguk. Alice dan Hiro menatapku, ekspresi wajah mereka jelas bertanya, Seperti 
siapa? 

Itu adalah wanita yang baru kutemui sekali. Orang yang memicu seluruh rangkaian 
peristiwa ini dan kemungkinan besar sedang dalam perjalanan ke Kansai untuk menjalani 
kehidupan baru, Huang Xiang Yu. 

Sekali lagi, saya menatap Min-san kecil yang membungkuk di foto, dan Huang Wen Li yang 
tersenyum. Penampilannya persis sama dengan Xiang Yu, Kalau dipikir-pikir, dia adalah 
bibi Xiang Yu, jadi tidak aneh jika mereka terlihat sangat mirip. 

"Itu alasannya. Ayahku yang terkutuk itu bersedia membuatku begitu banyak masalah 
karena alasan ini, semua demi membiarkan wanita yang dia lindungi meninggalkan 
Huangs! 

Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. 

Apakah dia meninggalkan putrinya sendiri dan toko yang dia tinggalkan berada dalam 
bahaya hanya karena wanita yang dia lindungi mirip dengan almarhum istrinya? Karena 
dia mengingat dirinya yang lebih muda? Apakah hanya itu saja? Perasaan aneh muncul jauh 
di dalam tenggorokanku. 

"Memikirkan tentang ini... aku benar-benar bodoh. Tidak ada alasan bagiku... untuk 
bertahan di toko ramen ini." 

Hiro berjongkok di dekat bantal Min-san. Min-san berbalik, menatap mata Hiro, dan 
tersenyum, berkata, 

"Itu hanya pemikiran yang lewat! Jangan beri aku tatapan itu. Saya tidak serius di sini. Saya 
akan memikirkan sesuatu, baik untuk membuat Hong Lei berlutut di depan saya, atau 
bahwa saya akan menangis kepada kakek yang tidak pernah saya temui selama 10 tahun 
terakhir atau lebih ... " 

Min-san mengulurkan tangannya, menepuk wajah Hiro dengan ringan. 

Tangan itu kehilangan semua kekuatannya, dan jatuh. 
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Kami menitipkan Min-san yang tertidur kepada Hiro, dan aku memutuskan untuk 
mengawal Alice kembali ke agen detektif. Tangga darurat benar-benar gelap gulita, dan 
setelah mendaki setengah jalan, detektif yang mengenakan mantel Inverness bergumam, 

"Narumi..." 

"Hm?" 

"Saya mengerti sekarang." 

"...Saya mengerti." 

Aku tidak bertanya apa sebenarnya itu. Setelah melewati ulang tahun ke-17 saya berarti 
saya mengenal Alice selama satu tahun penuh. Saya terbiasa melakukan banyak hal, dan 
terbiasa dengan pekerjaan asisten detektif. 

Daripada mengajukan pertanyaan bodoh, lebih penting bagi saya untuk berdiri di samping 
detektif dan melindunginya dari angin malam yang dingin. 

"Aku tahu di mana Hanada Masaru sekarang, dan apa yang dia maksudkan kepadaku. Saya 
tahu semuanya." 

Suara Alice seperti biasa, tidak, kali ini sedikit lebih halus, terlihat pecah setiap saat. 

"Tapi kebenaran ini, tidak ada artinya bagi Min-san, seperti puluhan ribu kasus yang 
ditangani di masa lalu. Jangan kaget, dengarkan saja aku. Sebenarnya, aku juga tidak ingin 
kehilangan 'Hanamaru'." 

"Saya tidak terkejut. Apa yang kamu katakan?" 

Aku menepuk pundak Alice yang gemetaran. Sudah 4 musim sejak dia bertemu saya, dan 
dia mungkin agak berubah, bukan? Ketika dia kembali menaiki tangga dengan perlahan, 
aku bisa melihatnya terhuyung-huyung dari belakang. 

Ketika kami tiba di pintu agensi, Alice berbalik, tangannya menekan badan mantel 
kawananku. 

"Watson." 

"...Eh? Ah me?" 

"John H Watson adalah seorang dokter, dan seorang penulis. Kamu seharusnya tahu itu, 
kan?" 

"Saya tahu." 
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"Dan di sisi lain, Sherlock Holmes adalah seorang detektif. Tidak lain adalah seorang 
detektif." 

Apa yang ingin dia katakan? Apakah kata-kata itu benar-benar tepat?" 

"Dalam hidupnya, Holmes hanya menulis dua novel, tetapi dia selalu mengeluh, 'Aku 
merindukan Watson'. Membosankan tanpa kehadiran Watson, tidak mengherankan tanpa 
Watson yang selalu bertanya, dan tidak mampu mengubah pikiran dengan sempurna 
menjadi kata-kata." 

aku menghela nafas. Alice menjauhkan tangannya dariku, dan bersandar di pintu kantor 
detektif. 

"Seorang detektif hanya bisa menghadapi dunia sebagai pembaca, hanya mampu menerima 
kompleksitas dunia ini, dan membacanya sebagai fakta, menganalisa, mencerna dan 
menerimanya. Tetapi..." 

Alice mengangkat kepalanya. 

"Tapi seorang penulis berbeda. Saya pernah membaca buletin yang ditulis oleh seorang 
penulis tentang cara menulis naskah, dan yang dia tulis adalah, sebuah novel dapat ditulis 
terbalik dari adegan terakhir---atau tepatnya, ini adalah cara menulis cerita yang benar. 
Apakah kamu mengerti? Seorang penulis dapat menyimpulkan dunia . 

Menyimpulkan dunia, penulis dapat menyatukan semua jalan menuju akhir demi akhir 
yang diharapkannya, dan menghubungkannya dengan kenyataan. 

Alice mengucapkan setiap kata dengan paksa, 

"Saya tidak bisa melakukannya. Hanya kamu yang bisa." 

Kata-kata itu mencapai hatiku setelah waktu yang sangat lama. Alice diam-diam 
menunggunya untuk masuk ke dalam hatiku, dan membuka pintu sebelum membiarkan 
tubuh mungilnya lolos dari celah, berbisik kepadaku pada akhirnya, 

"Selamat malam, Watson-ku." 

 

Sikuku bersandar di pagar tangga, menatap kosong pada pemandangan malam di antara 
gedung-gedung, merenungkan apa yang Alice dan Min-san katakan. Angin malam yang 
dingin menyebabkan ujung hidung dan telingaku menjadi dingin. 

Menyimpulkan. 

Bukan untuk membuat hal yang rumit menjadi sederhana, tapi sebaliknya. 
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Dari adegan akhir yang sederhana, saya harus mengarahkan apa yang harus kita lakukan. 

Tentu saja, yang ingin kami lindungi adalah Min-san dan 'Hanamaru'. Dengan kata lain, 
untuk melanjutkan kehidupan yang membosankan, stabil namun hangat, kehidupan biasa 
merebus tulang ayam, memotong bawang, memasak mie, mengasinkan daging babi 
panggang, menggoreng sayuran. 

Dan yang mengancam kehidupan kita sehari-hari adalah Mafia Hong Kong, Koalisi Huang, 
yakuza. Bagaimana semuanya dimulai tidak penting lagi, dan bagaimanapun juga, Huang 
Hong Lei bermaksud memiliki Min-san untuk dirinya sendiri. 

Angin dingin bertiup di atas kepalaku, dan aku merasakan perasaan aneh sel-sel otakku 
hampir menjadi kristal. 

Benar, masalah ini sendiri karena yakuza menginginkan masalah dengan Min-san. Tidak 
perlu memecahkan misteri apa pun, dan juga tidak ada risiko salah mengidentifikasi 
musuh. Musuh menghancurkan kami dengan kekerasan dan kekuatan ekonomi, jadi kami 
hanya perlu membungkam mereka, dan membuat mereka tidak dapat berbicara dengan 
kekuatan yang melebihi mereka. Ini adalah satu-satunya metode. 

Kekuatan untuk melampaui Koalisi Huang? 

Mulai dari Hirasaka-gumi, saya mulai membuat daftar semua geng yang bisa saya pikirkan. 
Itu bukan hal yang baik, tapi aku tahu beberapa geng nakal. Namun, kekuatan ini saja 
mungkin tidak akan cukup, karena kita berurusan dengan mafia Hong Kong di sini. Lalu... 
apakah kita akan memanggil polisi? Jika kami menjelaskan dengan saksama bahwa insiden 
penembakan malam itu adalah---tidak, ini tidak akan berhasil. Berita tentang Huang Xiang 
Yu dan Umeda Kouji masih hidup akan terungkap. Bukankah Min-san mengatakan itu pada 
Xiang Yu? Lupakan segalanya tentang Huangs, dan hidup baru? Bahkan jika Min-san 
mengatakan itu secara tiba-tiba, aku tidak bisa menginjak perasaannya begitu saja. Juga, itu 
tidak menjamin bahwa 'Hanamaru' akan tetap baik di masa depan. Mungkin mereka 
mencari masalah melalui alasan lain? 

Jika kita bisa membuang sesuatu yang murni lebih kuat dan membuat Huang Hong Lei 
menyerah. Tapi di mana tepatnya kita bisa menemukan kekuatan ini? Kekuatan yang dapat 
mengalahkan raja Kabukicho adalah--- 

"...Ah!" 

Tiba-tiba, aku memikirkan sesuatu. Benar. Ada sesuatu dalam jangkauan saya. Tapi ... 
apakah itu benar-benar berhasil? 

Aku segera menuruni tangga darurat, melompati Tetsu-senpai yang sedang berbaring di 
lantai, dan Hiro, mengenakan setelan koktail, berjalan keluar dari pintu belakang dapur. 
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"Min-san sudah tidur sekarang. Dia sama sekali tidak terlihat tidak nyaman, jadi jangan 
khawatir." 

"E-erm, Hiro." 

Melihat betapa cemasnya aku, Hiro memiringkan kepalanya dengan bingung. 

"Aku ingin menanyakan sesuatu padamu, atau lebih tepatnya, menegaskan ini padamu. 
Saya ingin Anda melakukan sesuatu, tetapi jika semuanya tidak berjalan dengan baik, itu 
mungkin buruk bagi Anda. Kamu mungkin tidak bisa mengikuti Min-san---" 

"Narumi, tenanglah." 

Tangan Lupin berada di pundak Watson. Dia melepas kacamata berlensa dan topi sutranya, 
wajahnya menunjukkan senyum jujur yang sesuai dengan dirinya yang biasa sebagai 
seorang gigolo. 

"... Kamu memikirkan sesuatu?" 

Aku mengangguk panik. Hanya tersisa 3 hari, tidak cukup waktu sama sekali. Dengan nada 
yang membakar, aku menjelaskan kepada Hiro, dan senyum ceria itu perlahan berubah 
menjadi seringai masam. 

Setelah menyelesaikan penjelasan saya, saya akhirnya menghela nafas, dan saya 
mengangkat mata untuk mengamati wajah Hiro. Bayang-bayang gelap di bawah lampu 
jalan redup membuat saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Saya secara tidak 
sengaja merasakan hawa dingin yang berbeda naik dari lengan saya ke lubang, dan 
kecemasan muncul di hati saya. Saya memaksakan diri dan menjelaskan sepanjang waktu, 
tetapi saya tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang 
dapat saya kerahkan untuk ini, dan saya tidak tahu apakah itu adalah kekuatan yang 
memiliki daya henti yang cukup. 

Namun, kekhawatiran di wajah Hiro lenyap di hadapanku, dan yang muncul selanjutnya 
adalah senyuman yang belum pernah kulihat sebelumnya. 

Seperti yang diharapkan --- pria ini masih bisa tersenyum di saat seperti itu. 

"Saya mengerti." 

Hiro mengambil topi sutra itu dan meletakkannya di kepalanya, senyum yang tak bisa 
dijelaskan tersembunyi di bawah bayang-bayang. 

"Saya akan mencoba. Tidak ada orang lain selain saya yang bisa melakukan ini. 

Sosok dalam setelan koktail menghilang di malam hari, dan aku merasakan dua sosok 
muncul di belakangku dengan gelisah. 
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"Dan kupikir kamu akhirnya punya motivasi, Narumi." 

"Kamu ingin kami melakukan pekerjaan pembersihan?" 

Aku menoleh ke belakang untuk melihat, dan menemukan si kecil Nazi dan Incredible Hulk 
bersandar di pagar tangga, meneguk rum di dalam botol mereka. Aku hanya bisa 
memberikan senyum kecut. 

"Kamu mendengar semuanya?" 

"Kita telah melakukannya. Benar-benar seperti yang diharapkan darimu, Narumi, ini bukan 
yang sehat..." 

"Tidak bisa menerima kenyataan bahwa Hiro hanya perlu berdiri di pinggir lapangan dan 
mendapatkan semua hadiahnya. 

"Apa yang buruk tentang itu? Dia juga yang berbicara buruk." 

"Itu benar. "Aku mengangguk. "Protagonis dalam cerita ini adalah Hiro dan Min-san ..." 

Tapi saya salah. Baru kemudian saya menyadari hal ini. 

Protagonis dari cerita ini adalah Hanada Masaru selama ini. 

 

Untuk memenuhi janji temu, Min-san mengenakan gaun ungu, mengikat rambutnya 
menjadi simpul yang elegan, dan tampil seperti bintang film Hong Kong. 

"...Apa? Mengapa Anda melamun? Apakah ada yang aneh dengan pakaianku?" 

Min-san menundukkan kepalanya dengan canggung saat dia melihat pakaiannya, dan 
memelototiku. Dengan bingung aku menggelengkan kepalaku. 

Tanggal 3 November, hari festival budaya sekolah menengah M diadakan, dan juga hari 
Huang Hong Lei mengadakan upacara pernikahan, dan saya mampir di 'Hanamaru' di awal 
rencana. 

Berdasarkan rencana yang kubuat, langkah pertama adalah meminta Min-san menghadiri 
upacara seperti biasa. Segera setelah itu, Huang Hong lei akan ada di sana untuk 
menjemputnya. 

"Hong Lei itu memiliki gaun yang dirancang dengan sangat baik. Aku tidak akan pernah 
memakai ini lagi." 

"Eh? Sayang sekali." 

"Sayang sekali, idiot?" 
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Aku disentil keras di dahi. Sebenarnya, dandanan Min-san benar-benar sangat kontras 
dengan toko ramen. 

"Ngomong-ngomong, bukankah festival budaya sekolahmu hari ini? Apakah tidak apa-apa 
bagimu untuk berada di sini?" 

"Erm ... ya, kurasa." 

Aku menyuruh Ayaka memberi tahu teman sekelasku bahwa Min-san sedang dalam sedikit 
kesulitan. Dengan demikian, semua orang memiliki pemahaman yang sama dan 
menyatakan serempak, "Kalau begitu, mari kita fokus pada barang-barang Min-san, 
Fujishima." 

"Kamu benar-benar ditinggalkan oleh kelas." 

"Saya tidak! B-lagipula, bukankah mereka merayakan ulang tahunku bersamaku!?" 

Saat ini, ponsel di saku seragamku bergetar. 

"Fujishima-kun?" Itu adalah suara Ayaka. 

"Bagaimana situasi di sana?" 

"Bisnis itu hebat! Kami menyiapkan banyak hal, tapi kami mungkin akan terjual habis di sore 
hari..." 

"Maaf karena tidak dapat membantu..." 

"Jangan khawatir! Ini baik-baik saja bahkan tanpa Anda di sekitar. Tidak ada yang benar-
benar terganggu olehnya!" 

Ayaka... kamu tidak bermaksud apa-apa dengan kata-kata itu, kan? 

"Tapi kita punya sedikit masalah di sini... jam berapa Min-san bisa datang?" 

"Eh? Erm... sekitar jam 3 sore atau lebih?" 

Apakah sesuatu terjadi? Bukankah mereka mengatakan bahwa para guru akan datang 
untuk memeriksa setelah kegiatan selesai? Spesialis kebersihan makanan hanya perlu 
berada di sana sebentar, bukan? (walaupun secara teori, dia harus berada di sana 
sepanjang waktu) 

"Kepala sekolah dan inspektur komite pendidikan mendengar rumor tersebut dan ingin 
mengunjungi toko kami, mengatakan bahwa mereka ingin bertemu Min-san secara pribadi! 
Apa yang kita lakukan? Saya berbohong kepada mereka dengan mengatakan bahwa kami 
tidak memiliki cukup bahan, jadi Min-san pergi membeli, dan mereka mengatakan akan 
kembali pada sore hari..." 
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"Yah ..." Sekarang ini merepotkan. Saya melihat jam, dan sudah hampir jam 11. "Saya akan 
memikirkan sesuatu." 

Aku menutup telepon, dan memberi tahu Min-san, yang hanya mengangkat bahu. 

"Lagipula aku harus pergi lebih awal, jadi tidak apa-apa bagi kita untuk pergi lebih awal, 
kan? Ngomong-ngomong soal..." 

Min-san meraih kerahku. 

"Apa yang kamu rencanakan? Anda tidak mengatakan apa-apa bahkan pada saat ini? 

"Eh? Ehh, tidak, itu..." 

Aku ingin mengalihkan pandanganku, tapi wajahku dijepit sedemikian rupa sehingga aku 
harus melihat langsung ke arah Min-san. Ekspresi yang begitu menakutkan... 

"Hiro tidak pernah menghubungi saya sejak hari itu, sedangkan Tetsu dan Major pura-pura 
tidak tahu apa-apa. Anda tidak akan mengatakan apa-apa? 

"Yah, itu karena, kami mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan ini tanpa 
mengkhawatirkanmu, dan kami tidak yakin apakah ini akan berhasil... Pokoknya, kami 
akan mengirim seseorang ke tempat kejadian terlebih dahulu, jadi ikuti saja dia. instruksi." 

"Bukankah kamu meminta bantuan Sou? Apakah Anda berniat untuk mengisi daya ke 
tempat itu? 

Dia benar-benar tajam. Sepertinya sulit untuk menyembunyikan semuanya darinya. 

"Tidak apa-apa. Kami tidak akan seceroboh itu." 

Memikirkannya dari sudut pandang lain, rencana kami mungkin lebih gegabah. Sejujurnya, 
saya sangat berharap semuanya diselesaikan. Jika memungkinkan, saya sangat berharap 
untuk memberi tahu Hong lei sebelum upacara dan menyelesaikannya dengan damai. 
Sayang sekali saya baru memikirkan rencana ini 3 hari yang lalu, dan tidak punya cukup 
waktu untuk merencanakan, jadi saya harus mengambil tindakan terlebih dahulu. 

Lebih jauh lagi, bahkan jika rencananya berjalan dengan baik, hasilnya tidak ada artinya. 

Min-san memelototiku lebih tajam dari sebelumnya, dan hampir mengangkat kerah bajuku. 
Pada saat ini, suara knalpot yang berat di sisi lain daun jendela toko ramen bergema, dan 
Min-san mendecakkan lidahnya, mendorongku ke pintu belakang koridor. 

"Bukan hal yang baik jika Hong Lei melihatmu sekarang, kan? Keluar lewat pintu belakang." 
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Saya mendorong sepeda di antara gedung-gedung, dan ketika saya keluar ke jalan raya, 
saya menoleh ke belakang. Ada sebuah sedan asing hitam yang diparkir di luar 'Hanamaru', 
dan sopir yang mengenakan setelan hitam dan sarung tangan putih membukakan pintu. 
Saya tidak tahu apakah itu kebetulan, tetapi Huang Hong Lei keluar dari kursi belakang, 
mengenakan mantel kawanan, jauh lebih megah daripada yang saya kenakan saat 
Halloween, dan saya merasa sangat malu sehingga ingin mati. Melihatnya berdiri di 
samping Min-san dengan gaun ungu, itu benar-benar mirip dengan adegan di film. 

Aku memutar pegangan sepedaku, dan mengayuh dengan keras. Langit yang suram tampak 
bersalju, dan saat aku melaju, hawa dingin meresap ke dalam tubuhku. 

 

Grup Zodiac mengelola Esthétique dan sasana olahraga, dan memiliki gedung yang sangat 
tinggi di Ebisu. Pernikahan akan diadakan di aula di tingkat tertinggi gedung ini. 

Saya memarkir sepeda saya di pinggir jalan, dan diam-diam mengamati pintu masuk, hanya 
untuk merasakan keputusasaan yang begitu besar sehingga saya pusing. Beberapa pria 
bertampang buas yang mengenakan setelan hitam jelas berdiri di tempat yang jelas, dua 
dari mereka menjaga atrium, sementara dua lainnya masing-masing berjaga di bagian 
penerima tamu dan lift. Rasanya seolah-olah mereka akan menghunus pedang Qinglong 
mereka pada saat tertentu dan melakukan beberapa aksi, dan tampaknya mereka tidak 
berniat untuk tidak menonjolkan diri karena itu adalah wilayah mereka sendiri. Warga sipil 
biasa sangat ketakutan, mereka menghindari lift dan menaiki tangga. Itu buruk, bisakah 
kita mencapai tujuan kita? 

Saya mengeluarkan mikrofon pemancar, memasang earphone, dan memanggil mayor. 

"Semua yang ada di tangan sudah siap. Kami siap mengambil tindakan." 

"Ada 4 orang mafia di pintu masuk. Beralihlah ke tangga." 

Suara Tetsu-senpai menginterupsi. 

"Kami juga membuat orang-orang mengawasi tangga! Aku bersembunyi di toilet sekarang. 
Setiap sudut di koridor atap dijaga. Saya baru saja melihat Guru dan Hong Lei masuk." 

"Eh...ini..." benar-benar meresahkan. Berapa banyak pria yang dia atur? Keamanan 
tambahan diharapkan untuk melindungi para tamu yang menghadiri upacara, tetapi 
pandangan liar di pintu masuk lobi jelas bukan penjaga. Tampaknya Hong lei mengerti 
bahwa kami tidak akan turun dengan mudah. 

"Ambil tangga darurat." 

"Mengerti." 

Dan kemudian, suara Yondaime juga terdengar, 
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"Sepertinya banyak orang Tionghoa di luar mengawasi kendaraan yang diparkir. Kami 
hanya bisa berkeliling sebelum mengambil tindakan." 

"Aku akan menyerahkannya padamu. Min-san akan melarikan diri dari belakang gedung 
tempat tangga darurat berada." 

"Bagaimanapun." Tetsu-senpai menyela, "Kenapa kamu menyuruh Master untuk bergabung 
dengan party? Tidak bisakah kamu mengabaikan mereka dan membuatnya menghadiri 
festival sekolah?" 

"Kami tidak hanya berurusan dengan Koalisi Huang di sini. Kami mendapat banyak orang 
China terbaik yang diundang. Jika Hong Lei merasa malu pada saat seperti itu, ini tidak 
akan menjadi masalah yang bisa dia selesaikan sendiri. Jika Koalisi Huang terus 
menimbulkan masalah, situasinya akan semakin sulit bagi kami." 

"Mm..." 

Itu sebabnya kami tidak bisa mempermalukan keluarga Huang selama pertemuan makan 
siang. Namun, pertemuan nanti akan dilakukan di antara kerabat, dan tidak perlu bermain 
bagus. Tentu saja, dia juga tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. 

Itu sebabnya kita harus menculik pengantin wanita. 

"... Pidato Hong Lei dimulai." 

Mayor bergumam. Aku melipat peta itu kembali ke sakuku, dan berdiri. 

 

Tepat pukul 1 siang, Yi Ling-san menelepon. Saya berada di Starbucks di seberang gedung, 
dan segera bangkit dari tempat duduk saya. 

"Kami sedang di kamar kecil. Min-san bilang dia sedang tidak enak badan, dan pergi 
bersamaku." 

Jantungku mulai menendang bagian dalam tulang rusukku. Yi Ling-san adalah truf pertama 
kami. Kami membuatnya bersiaga jauh di dalam kamp musuh dengan mendaftar dan 
menjadi resepsionis untuk upacara tersebut. 

"Begitu listrik padam, lari ke tangga darurat, sekitar dua menit kemudian!" 

Saya keluar dari toko, menyeberang jalan, dan berlari ke belakang gedung. Saya 
menyalakan mikrofon nirkabel, dan berbicara dengan Pole. 

"Target ada di tangga darurat. Saya bertaruh pasti ada mafia yang menjaga bagian 
belakang. Begitu kau melihat Min-san tumbang, mulailah menimbulkan gangguan." 
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"Ya! Izinkan kami untuk menyempurnakan kejantanan kami!" 

Jangan terlalu berisik, idiot! Tepat ketika saya memutar ke jalan di belakang gedung, saya 
melihat beberapa anggota Hirasaka-gumi berkaos hitam berlarian menuju gedung Zodiak 
seperti kecoa. 

Selanjutnya, Yondaime. 

"Kemudikan mobilnya!" 

"Di atasnya!" 

Dan akhirnya, aku berkomunikasi dengan Tetsu-senpai dan Mayor di waktu yang 
bersamaan, 

"Sudah waktunya. Aku akan menyerahkannya padamu!" 

"Oh!" Sebuah bariton bergema kembali. Setelah Min-san dan Yi Ling-san kabur, dia akan 
bertugas menjaga tangga darurat. Adapun Mayor--- 

"Mari kita mulai. Kita akan bertemu di Yasukuni.[8] " 

Aku menatap atap gedung yang menghadap ke langit yang suram. Pada saat itu, saya 
melihat semua lampu di atap padam. 

Sebuah sedan hitam berlari di dekatku saat aku berlari. Itu Yondaime. Di bagian belakang 
gedung Zodiac ada petak hijau lebar, dan jarak pandang buruk. Selain itu, tangga darurat 
tidak berada di luar gedung itu sendiri, dan kami tidak tahu apakah Min-san berhasil 
melarikan diri. Detak jantung yang intens berarti aku tidak bisa mendengar langkah kakiku 
sendiri. Mobil Yondaime diparkir di dekat pagar tanaman hijau, dan aku menyusulnya, 
menahan napas saat melihatnya. 

Dari sudut mataku, aku melihat beberapa sosok hitam, dan kesanku terhadap tanah 
berubah. Mereka bukan anggota Hirasaka-gumi. Orang-orang T-shirt hitam telah melewati 
hutan, dan hendak menyerang pintu belakang gedung, sementara banyak sosok hitam kuat 
mendekat dari sisi-sisi bangunan, tampaknya berniat mengelilingi mereka. Melihat hal 
tersebut, Yondaime ingin segera membuka pintu. 

"T-tidak, tolong tetap di dalam mobil!" 

teriakku sambil berlari ke tanaman hijau, menuju pintu belakang. Aku merasakan cairan 
otak yang meleleh menyembur dari telingaku. 5-6, tidak---ada lebih banyak lagi. Mengapa 
ada begitu banyak orang? Seharusnya tidak banyak orang yang berjaga di belakang gedung, 
kan? Pikiranku dipenuhi dengan skeptisisme, dibingungkan oleh geraman orang Cina dan 
Jepang. 
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Saya menyeberangi petak hijau, dan di depan saya ada ujung pagar. Tangga darurat ke 
gedung berada tepat dalam jangkauan saya. Pada saat ini, seseorang dengan setelan 
berwarna krem menerobos masuk ke pandanganku, dan aku langsung jatuh lemas. 

Huang Hong Lei melewati pot tanaman, mencengkeram bahu anggota Hirasaka-gumi, dan 
membantingnya dengan pukulan. Dia berbalik, dan menjatuhkan yang lain. 

Mengapa---mengapa Hong Lei ada di sini? Bukankah Mayor menghentikan liftnya? 

Tepat saat aku terjatuh saat duduk di dekat pagar, pintu tangga darurat terbuka. Yi Ling-
san muncul lebih dulu, wajahnya benar-benar membeku saat dia tetap terpaku. Min-san 
dengan pakaian Cina mendorongnya ke samping, dan berjalan keluar dari pintu belakang. 

"Tahan!" 

Dia berteriak dengan keras. 

"Jangan bergerak, kalian bocah! Kamu mau mati?" 

Beberapa pria berkaos hitam diinjak-injak ke lantai bata, beberapa didorong ke dalam pot 
tanaman, dan beberapa lengannya dikunci oleh mafia, membeku di sana. Saat ini, jumlah 
anggota mafia setidaknya sepuluh atau lebih, dua kali lipat dari jumlah anggota Hirasaka-
gumi. Semuanya berhenti menendang dan meninju, menatap Min-san dalam diam. 

Huang Hong Lei melewati bawahannya untuk mendekati Min-san. Saya ambruk di lantai, 
mundur, memanggil Mayor di pemancar. Tidak ada tanggapan. Mengapa? 

Hong Lei tiba-tiba berbalik ke arahku. 

"Hai! Untuk apa kau berteriak?" 

Katanya sambil memelototiku, mengangkat tangan. Saya melihatnya memegang interkom 
dengan kacamata, dan merasakan kegelapan muncul di depan mata saya, organ saya 
hampir membeku. Itu adalah komunikator Major. Apa dia ketahuan di ruang listrik? 
Bagaimana? Apakah dia aman? 

"Aku pikir kamu tidak akan sebodoh itu ..." 

Hong Lei membuang kacamata di tangannya, dan menyipitkan matanya saat dia menilaiku. 

"Ada apa dengan keributan ini? Apakah Anda pikir Anda dapat mencapai apa pun dengan 
bocah-bocah ini? 

Min-san juga memberiku pandangan pedas, praktis mengatakan, bukankah ini hanya 
perkelahian yang sembrono? Tidak, ini bukan apa yang Anda pikirkan. Saya ingin 
menjelaskan, tetapi saya tidak bisa mengeluarkan suara. Min-san tampaknya sudah 
menyerah saat dia melihat ke lantai, dan meminta maaf kepada Hong Lei. Maaf, aku akan 
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kembali bersamamu, jadi lepaskan bocah-bocah ini! Anda tidak bisa melakukan itu! Semua 
usaha kita akan sia-sia. Tapi apa yang kita lakukan sekarang? Saya bermaksud memulai 
perkelahian terlebih dahulu sebelum merasionalisasi semuanya. Semuanya masih 
menunggu untuk bertunas, dan mereka akan diinjak-injak sebelum ditemukan. Apa yang 
saya lakukan? Datang dengan alasan untuk menarik yang cepat? Tapi aku tidak punya apa-
apa sama sekali. Tidak mungkin. Jika saya mencoba menggertak, saya akan ketahuan. Lihat. 
Kakiku sangat lemah, aku bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. 

Tetapi pada saat ini, seseorang berbicara. 

"-Tuan Muda." 

Hong Lei memalingkan muka dariku ke arah suara itu. Min-san hendak kembali ke tangga 
darurat, dan berhenti, sementara anggota mafia yang menahan anggota Hirasaka-gumi juga 
mengangkat kepala. 

Langkah kaki lembut memasuki bayang-bayang tebal pepohonan dan bangunan. Muncul di 
sekitar sudut gedung adalah sekelompok wanita paruh baya yang mengenakan gaun semi 
formal mewah dengan korsase dan selendang. 

"Maafkan saya, Nyonya." 

Hong Lei menghela nafas, dan merapikan pakaiannya yang acak-acakan. 

"Ini adalah layanan saya yang tidak pantas sehingga Anda melihat pemandangan yang sulit 
diatur, jadi saya minta maaf untuk itu. Ming Li dan akan segera kembali." 

Wanita paruh baya itu ada di sini untuk menghadiri upacara, dan saya tahu dari wajah 
mereka bahwa mereka semua adalah orang Tionghoa. Ada 10 dari mereka ... mungkin 
lebih? Karisma berbahaya yang terpancar dari mata mereka menunjukkan bahwa mereka 
kaya, tetapi bukan wanita biasa, dan terlebih lagi, ada beberapa wajah yang sepertinya saya 
kenali. 

Ah, benar, aku bertemu mereka di 'Hello Palace'---mereka adalah sekelompok wanita tua 
yang pergi jauh-jauh ke pintu masuk kamar Yi Ling-san. 

Jadi --- mereka berhasil? 

"Tidak ... tolong izinkan Ming Li-san untuk kembali ..." 

Salah satu wanita mengatakan ini. Sirip yang dia tunjukkan ketika dia tersenyum 
menyerupai raptor, dan aku menyeka telapak tanganku yang berkeringat ke celanaku. 
Honglei mengerutkan kening. 

"...Bolehkah saya menanyakan apa yang baru saja Anda katakan?" 

"Sebenarnya, kami bermaksud memberi tahu Anda beberapa hari kemudian ..." 
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Madam lain membungkam suaranya. 

"Kami harap Anda mempertimbangkan kembali pernikahan Anda dengan Ming Li-san." 

"Mengapa menyebutkan itu sekarang?" 

Suara Hong Lei menjadi erangan binatang buas yang sekarat. Meski begitu, para nyonya 
tidak pernah sekalipun mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan dari para ratu yang 
memerintah Kabukicho di malam hari. 

"Ini adalah masalah internal untuk Huangs. Tidak perlu menuruti keinginanmu." 

Salah satunya, nyonya tertua yang tampak montok dengan ruqun merah[9] , berjalan ke 
depan semua wanita. 

"Kami mendengar bahwa ayah Nona telah kembali ke Hong Kong, dan dipekerjakan oleh 
Asosiasi Beng Ya. Jika Anda begitu bersikeras untuk menikah dengan seseorang dari 
organisasi tidak senonoh itu, kami tidak dapat lagi percaya pada Huang atau bahkan 
menyerahkan dana kami kepada Anda. Saya ingin membatalkan kontrak saya dengan 
Koalisi." 

Hong Lei melebarkan matanya karena terkejut, dan para wanita menyuarakan ancaman 
mereka satu demi satu. 

"Perusahaan dan karyawan kami semua ingin membatalkan kontrak." 

"Benar, rantai ritel kami akan melakukan hal yang sama." 

"Anggota keluarga kami juga ingin membatalkan kontrak." 

"Mustahil." 

Hong Lei tampak tidak sabar, dan dia mengutuk dengan pelan. 

"Ming Li sudah memutuskan semua hubungan dengan Hanada Masaru, dan tidak ada 
kontak dengannya. Bagaimana mungkin dia memiliki hubungan dengan---" 

Dia berhenti di tengah jalan, merasakan ada sesuatu yang salah, dan tutup mulut. Setelah 
merenung sebentar, dia berbicara dengan tidak senang. 

"...Tidak, itu hanya alasan, kan? Apa alasan sebenarnya?" 

Atmosfer bergetar sedikit, dan suhu sepertinya naik. 

Nyonya-nyonya saling memandang, dan terkekeh. 

"Selalu anak yang tajam di sana." 
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"Tuan Muda, kami tidak bisa menjelaskan alasan sebenarnya. Lagipula ini memalukan bagi 
kita." 

Huang Hong Lei benar-benar memiliki naluri tajam seperti pemotong kawat. Dia berbalik, 
dan menatap--- 

Aku, terbaring lemas di dekat pagar. 

"... Apakah kamu melakukan ini?" 

Suara dan ekspresinya membuatku takut, dan rasanya seolah-olah ada pilar es beku yang 
tertusuk di perutku. Hong Lei, dan bahkan Min-san melebarkan mata ke arahku. Saya 
benar-benar menyesal tidak melarikan diri lebih awal, tetapi semuanya sudah terlambat. 
Jika saya tetap diam, saya pasti tidak akan bisa menyelesaikan situasi ini. 

Jadi, saya menarik diri saya dari pagar, nyaris tidak meluruskan diri, dan lutut saya yang 
lemas menjadi lentur saat saya berdiri. 

"Apa yang kamu lakukan?" 

Hong Lei mendekati saya, dan saya buru-buru mengangkat dada saya dengan bangga 
sebagai fasad, menatap matanya. 

"Aku tidak melakukan apa-apa." 

Suaraku bergetar. Tenang. Pikirkan dulu apa yang harus saya katakan. Tidak masalah 
apakah saya membuatnya marah sekarang; Saya perlu membuatnya gelisah lagi, dan 
memberikan pukulan terakhir. 

"Minta saja semua nyonya dengan sungguh-sungguh, dan terima niat baik mereka." 

"Apa-" 

"Sebenarnya, itu bukan aku." 

Hong Lei berdiri diam, ekspresi skeptis di wajahnya berubah menjadi keheranan yang 
membeku. 

Tidak perlu dijelaskan, Hong Lei mungkin tahu persis apa yang kami lakukan, dan mengerti 
di mana kelemahannya. 

Kalian sekarang tampak seolah-olah memiliki segalanya saat berjalan di daerah paling 
ramai di negara ini, tetapi kalian hanyalah penjahat di masa lalu. Anda diusir dari kampung 
halaman Anda, pergi jauh melampaui lautan ke negara asing di mana Anda tidak memiliki 
dukungan, dan hanya dapat mengandalkan rekan Anda --- para wanita yang hidup dengan 
kuat di kota malam, menggunakan tubuh mereka sebagai senjata. Tidak? Jadi kalian 
melindungi mereka dari ancaman kekerasan, dan menyerap kekayaan, memperkuat 
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wilayah kalian, menyusun kembali organisasi kalian, dan membangun benteng kalian 
sendiri. Namun, hanya dengan melihat ke kaki Anda, Anda akan mengerti bahwa yang 
mendukung Anda sampai saat ini adalah para wanita yang mencari nafkah melalui 
kehidupan malam. Kalian masih berada di bawah kendali mereka, dan inilah kekuatan yang 
kutemukan, kekuatan yang melampaui milikmu. 

"Tolong jangan lupa." 

Saya mengucapkan setiap kata, dan merasa patah hati pada saat yang sama. Meskipun 
demikian, saya terus menatap Hong Lei, berkata. 

"Kamu harus menginjak-injak wanita di bawah kakimu untuk bertahan hidup, tapi di kota 
ini, ada satu orang yang bisa membawa beberapa ratus wanita seperti mereka ke surga 
dengan satu senyuman." 

Saya tidak menyebutkan nama orang itu, tetapi Huang Hong Lei mungkin tahu siapa itu. 

Tolong jangan lupa, 

Nama pria yang menentangmu. 

 

Kami berada di mobil menuju SMA M, tapi Min-san benar-benar marah. 

"Jadi apa bedanya dengan menyerang dan menyebabkan keributan? Kamu orang bodoh!" 

Saya, yang duduk di kursi penumpang, menarik leher saya. Untungnya, Min-san sedang 
mengemudi, dan tidak memiliki tangan untuk memukul saya. 

"Tetsu mungkin sudah tertangkap sekarang, dan Major pasti akan dibunuh. Tidak bisakah 
Anda memikirkan rencana yang lebih baik? 

"Maaf..." 

Sekali lagi, saya meremehkan Huang Hong Lei. Naluri pria itu jauh di luar imajinasi kita. Dia 
mungkin mengerti apa yang terjadi saat listrik padam, menghubungi orang-orang di lantai 
pertama untuk memberikan dukungan di ruang bawah tanah. Aku ingin tahu apakah Mayor 
baik-baik saja? Anggota Hirasaka-gumi juga kalah telak, dan Yondaime masih di sana untuk 
membereskan kekacauan itu. Karena rencana kikuk saya, semua orang yang terlibat 
menjadi babak belur. Untungnya, nyonya-nyonya itu muncul untuk menyelamatkan kami. 

"Jadi, di mana Hiro?" 

"Saya benar-benar tidak tahu. Hiro tidak dalam operasi, dan saya tidak memberitahunya 
rencananya pada hari itu. Tapi, dia mungkin---" 
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Pada upacara itu. Itulah satu-satunya penjelasan logis. 

Selain beberapa nyonya, ada banyak teman wanita Hiro di tamu yang disambut, jadi 
mungkin tidak sulit baginya untuk menyelinap masuk sebagai salah satu tamu yang 
seharusnya. 

Sudah 3 hari sejak aku memikirkan 'menculik wanita itu', dan Hiro tidak hanya 
menghubungi semua nyonya Cina yang berselingkuh dengannya, dan bahkan membual 
bahwa dia akan memulai hubungan baru. Namun, bahkan Hiro memiliki target yang tidak 
dapat dihubungi, atau tidak dapat diundang karena mereka sibuk. 3 hari segera berlalu, 
jadi saya berniat untuk menghentikan pernikahan pada hari itu sendiri, menghentikan 
pertemuan pernikahan Huangs di malam hari, dan beberapa hari kemudian, membawa 
nyonya untuk bernegosiasi. 

Tapi Hiro tidak berpikir seperti itu. 

Dia alami dalam merayu wanita, pemburu cinta, dan tentu saja, dia akan memilih 
kesempatan yang sempurna ketika semua wanita yang dituju berkumpul, pertemuan hari 
ini, untuk mengambil tindakan. Mungkin dalam waktu singkat, kurang dari dua jam, dia 
akan menerobos para wanita di kerumunan, mengucapkan beberapa kata untuk 
mendapatkan sisi baik mereka, dan berhasil membuat semua orang menentang pernikahan 
ini. Tindakan saleh ini benar-benar tidak dapat dipercaya, tetapi saya tidak dapat 
memikirkan kemungkinan lain. 

Namun, keterampilan seperti dewa itu adalah pedang bermata dua. 

"Orang yang tidak bertanggung jawab itu!" 

Min-san membanting kemudi beberapa kali. 

"Dia benar-benar melamarku dengan sungguh-sungguh, dan untuk berpikir... wanita-
wanita itu semua juga sudah menikah! Apa yang dia pikirkan!?" 

Yah, memang benar bahwa ini pasti akan menghancurkan cinta Hiro, dan baik dia maupun 
Huang Hong Lei mengalami kerugian. Ketika saya pertama kali memikirkan rencana ini, 
saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara meminta Hiro. 

"Dengan serius! Saya melihat dia baik-baik saja di toko ramen, dan berpikir dia benar-
benar berubah pikiran untuk melakukannya dengan baik. Dan kemudian, argh, ahh sial." 

Namun---aku dengan acuh tak acuh mendengar omelan Min-san, dan berpikir, 

Dia mungkin masih punya kesempatan, kurasa? 

Pada titik ini, Min-san tidak menunjukkan tanda-tanda membencinya, dan benar-benar 
marah. Jika dia tidak memiliki perasaan terhadap seorang pria, dia tidak akan begitu marah 
pada pria yang meletakkan tangannya pada beberapa ratus wanita ... bukan? 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Narumi! Untuk apa kau menyeringai?" 

Geraman Min-san terdengar di telinga kananku. 

"Panggil Ayaka sekarang juga! Saya akan mempercepat dan mencapai dalam 15 menit atau 
lebih!" 

"Ah, kamu-ya." 

Mobil berakselerasi, dan saya hampir menjatuhkan ponsel saya. 

Kami sampai di sekolah kurang dari 10 menit. Gerbang sekolah didekorasi dengan glamor, 
dan spanduk yang tergantung di atap praktis menutupi seluruh dinding sekolah. Ada stan 
kelas di halaman, dan pengunjung memadati tempat itu sehingga tidak mungkin untuk 
melewatinya. Siaran sekolah yang ramai memainkan musik latar, tapi aku sama sekali tidak 
tahu apa itu. Ada laki-laki sandwich dan gadis kelinci yang memegang plakat untuk 
menarik pelanggan, bahkan menggembar-gemborkan di luar sekolah. 

Kegiatan perayaan yang ramai akan segera dimulai, dan saya merasa akan pingsan. 

Min-san dan aku keluar dari mobil di tempat parkir, dan kami menarik banyak perhatian. 
Min-san datang langsung dari pernikahan, dan dia mengenakan gaun glamor yang tidak 
kalah dengan gadis Bond. 

Saat dia melangkah ke kelas 2-4, keributan meningkat 5 kali, atau bahkan 10 kali. 

"Ada apa dengan pakaian itu, Min-san?" 

"Apakah kamu berpartisipasi dalam pemotretan?" 

"Aku ingin mengambil foto! Apakah itu baik?" 

"Diam. Pelanggan mengantri! Cepat dan bekerja! 

Masalahnya di sini adalah pelanggan dengan bersemangat mengeluarkan ponsel mereka 
dan mengambil foto Min-san juga... 

Sedangkan aku, aku pingsan di ujung depan ruang kelas yang dipisahkan sebagai tempat 
kerja. Pelayan kelinci yang memegang nampan dan masuk dan keluar menatapku dengan 
tatapan tajam, tapi itu benar-benar usang. 

"Selamat datang kembali, Fujishima-kun!" 

Telinga kelinci dan ujung gaun celemek bergoyang saat Ayaka berlari ke arahku. 

"Syukurlah Min-san berhasil tepat waktu. Saya akan memanggil kepala sekolah dan para 
guru." 
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"Ya, berhasil... bisakah aku istirahat sebentar? Apakah masih ada pekerjaan untuk saya?" 

"Ah, tidak apa-apa. Anda bisa duduk untuk pekerjaan Anda selanjutnya, Fujishima-kun. 
Sebenarnya panitia ingin melakukan penulisan review untuk semua kelas, jadi kamu bisa 
mencoba semua es krim buatan kelas kita dan menulis sesuatu seperti laporan makanan? 

Ayaka bilang reviewnya akan mempengaruhi penampilan besok, jadi aku tidak punya 
pilihan selain mengambil pekerjaan ini. Saat itu, saya benar-benar melupakan sesuatu yang 
kritis. Kelas 2-4 kami menjual 31 rasa es krim yang berbeda. 

Jadi, setelah makan es krim ke-5, saya mengalami migrain yang parah sehingga saya 
pingsan, dan harus menyelesaikan laporan di rumah sakit. 
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Volume 6 Chapter 5 

Bab 5 
Setelah festival budaya berakhir, kehidupan sehari-hari kami yang biasa tidak langsung 
kembali. 

Daun jendela 'Hanamaru' tetap tertutup, dan papan nama bertuliskan 'Tutup Sementara' 
terus berkibar di tengah angin dingin bulan November. 

Satu-satunya hal yang berlanjut seperti biasa adalah pemandangan di pintu belakang 
dapur. Saya memarkir sepeda saya di toko seperti biasa, dan dengan santai menjulurkan 
kepala untuk melihat di antara gedung-gedung. Tetsu-senpai mengenakan kemeja setengah 
lengan tanpa memperhatikan musim, sementara wajah Major tertutup perban. Keduanya 
duduk di sana, kolom berita pacuan kuda ditata saat mereka dengan bersemangat 
berbicara tentang prediksi mereka untuk balapan GI di Musim Gugur. 

"Oh? Anda kembali, Wakil Laksamana Fujishima? Saatnya memberi kami bayaran untuk 
kasus ini sekarang, kan? 

Mayor dan Tetsu-senpai mengulurkan tangan kepadaku pada saat yang sama, dan aku 
hanya bisa mengalihkan pandanganku. 

"Yah, sebenarnya, aku juga belum menerima pembayaran dari Min-san..." 

"Apa? Kami bekerja sangat keras di sana! Saya seharusnya menunjukkan kepada Anda 
bahwa operasi pelarian solo yang saya lakukan, Wakil Laksamana Fujishima!" 

Pada akhirnya, Major berhasil melarikan diri sendiri dari ruang listrik di ruang bawah 
tanah yang dipenuhi mafia Hong Kong, dan konon ia menyemprotkan gas air mata dalam 
jumlah besar dalam pelariannya. Mayor adalah orang yang biasanya melakukan pekerjaan 
persiapan, jadi saya khawatir jika dia berada dalam bahaya jika ada konfrontasi langsung. 
Namun, kacang militer ini bukan hanya untuk pertunjukan. 

"Serius, kerja bagus di sana. Saya akan mencoba menawar lebih banyak ketika saya 
bertemu Min-san. 

"Lagipula apa yang Guru lakukan akhir-akhir ini? Dia berkeliling mengendarai mobil 
Hiro..." 

Tetsu-senpai mengangkat bahu, 

"Mungkinkah karena rencana gila itu berhasil, mereka berdua benar-benar pergi 
bersama?" 
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"Tidak, bagaimana mungkin?" Aku menggelengkan kepala. "Mereka hanya akan menemui 
Pemasok bersama untuk meminta maaf." 

Huang Hong Lei tidak lagi mengintimidasi pemasok, dan yang harus mereka lakukan 
hanyalah meminta maaf kepada pemasok yang terlibat sebelum 'Hanamaru' dapat 
melanjutkan operasi lagi. Namun, ini mungkin akan memakan waktu cukup lama, karena 
mereka harus meyakinkan banyak perusahaan bahwa mafia tidak akan mencari mereka, 
dan bahwa mereka akan dapat terus berbisnis dengan 'Hanamaru' tanpa khawatir. Dalam 
situasi seperti itu, Hiro, yang selalu berbicara dengan lancar, sangatlah penting. 

Dengan kata lain, hubungan keduanya hanyalah majikan dan majikan. Sampai sekarang 
pun. 

"Hah? Menurutmu mereka tidak bisa benar-benar berhubungan, Narumi?" 

"Siapa tahu? Hiro masih terlibat dengan begitu banyak gadis yang harus dia putuskan..." 

"Aku berani bertaruh bahwa mereka tidak akan berkumpul saat itu, lima ribu yen!" Mayor 
bertaruh. 

"Kalau begitu, aku berani bertaruh mereka tidak akan berkumpul untuk sepuluh ribu yen." 
Tetsu-senpai bergabung. 

"Kalau begitu, aku bertaruh mereka tidak akan berkumpul untuk seribu yen." 

"Ini bukan taruhan yang tepat sekarang, kan?" Senpai terkekeh. 

Mobil Hiro kembali saat matahari terbenam, mengangkut Min-san. 

"Kami hampir selesai dengan perjalanan kami, dan kami harus dapat membuka toko kami 
lagi minggu depan." Min-san berkata, dan semua orang menghela nafas lega. Syukurlah, 
saya tidak berniat mendorongnya untuk membayar biaya detektif dan mengatakan 
kepadanya, Bayar saja saat bisnis stabil. 

Min-san mulai berurusan dengan bahan-bahan bersama dengan Hiro di ruangan remang-
remang, dan tiba-tiba menghela nafas sambil berkata, 

"Yang tersisa hanyalah masalah barang kering. Cadangan di sini tidak akan bertahan 
selama 2 bulan. Matsugahara Tradings masih yang paling nyaman... kualitas dan harga dari 
toko lain tidak begitu bagus." 

Hiro dan aku bertukar pandang. Perdagangan Matsugahara. Karena kecerobohan saya 
dalam menyampaikan berita, bos dipukuli dan diinterogasi untuk keberadaan Hanada 
Masaru. Sejak saat itu, dia tidak akan berbisnis dengan 'Hanamaru' lagi. 

"Erm, a-aku akan minta maaf juga." 
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Saya membuat permintaan ini dengan cara mencela diri sendiri. Hiro meletakkan 
tangannya di pundakku saat dia menatap Min-san, dan Min-san hanya bisa mengangguk 
dengan ekspresi enggan di wajahnya. 

 

Sebelum kami menelepon, Min-san menelepon Matsugahara Tradings. "Eh? Ah, begitu ya. 
Sepertinya dia mendengar tanggapan yang tidak terduga. 

"Aku akan menunggu. Itulah yang dia katakan." 

Min-san berkata saat kami masuk ke mobil. Baik Hiro dan aku saling bertukar pandang 
kaget. 

Mobil melaju di Jalan Tol Tomei selama lebih dari satu jam, dan akhirnya mencapai jalan 
terpencil yang terletak di pinggiran kota Yokohama, diparkir di pintu rumah perdagangan 
yang terlihat seperti garasi. 

"Oh? Hanada-san. Sudah lama. Sepertinya kamu sibuk akhir-akhir ini." 

Bos Matsugahara keluar dari toko untuk menyambut kami. Tidak diragukan lagi bahwa 
dialah yang mengusir Hiro dan aku setengah bulan yang lalu. Sesuatu pasti telah terjadi. 

"Beberapa hari yang lalu, yakuza muda berpenampilan Cina itu datang lagi, dan bahkan 
membawa sekotak besar permen dan meminta maaf kepadaku berulang kali, jadi aku mulai 
merasa menyesal..." 

"...Hong Lei?" Min-san melebarkan matanya. 

"Ah, ya, anak-anak itu sepertinya juga memanggilnya begitu. Saya mendengar tentang itu. 

"Tentang apa?" 

"Sebenarnya, aku lupa bulan lalu hari apa, tapi Masaru-san tiba-tiba meneleponku setelah 
kita lama tidak bertemu, dan itu benar-benar mengejutkanku. Dia bilang dia ingin meminta 
sesuatu padaku, dan terdengar sangat serius ." 

aku terkesiap. 

Itu pada malam kejadian. Benar, ketika dia melarikan diri ke dokter, dia menelepon dua 
kali. Salah satunya adalah untuk Huang Xiao Ling-san, dan yang lainnya adalah untuk 
Perdagangan Matsugahara ini. 

"Ayah, apakah dia mengatakan sesuatu?" Min-san terdengar sedikit gelisah saat dia 
melanjutkan, dan bos Matsugahara Tradings menyerahkan bingkisan itu kepadanya." 
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Bingkisan itu dikirim dari Hong Kong. Seperti yang diharapkan, Hanada Masaru memang 
pergi ke Hong Kong. 

"Dia mengatakan bahwa dalam waktu seminggu, dia akan mengirimkan sesuatu kepadamu, 
dan memintaku menyimpannya untuk sementara waktu. Juga..." 

Menurutnya, Hanada Masaru juga mengatakan demikian, 

"Jika Ming Li akan datang ke toko ini, dan memintamu untuk terus mensuplainya, jika dia 
berniat untuk terus menjalankan toko ramen---bisakah kau menyerahkan bingkisan ini 
padanya?" 

 

Saat kami dalam perjalanan pulang, Min-san membuka bingkisan itu dengan tangan 
gemetar. Itu dibungkus dengan lapisan kertas minyak. Dia mengeluarkan isinya, dan 
tersentak. Aku, yang duduk di sampingnya, kehilangan kata-kata. 

"Apa...ini...kenapa..." 

Min-san bergumam, terdengar berkaca-kaca saat air mata mendarat di bingkisan, 
tumpukan tebal. 

Ada berapa banyak? Semua uang kertas masing-masing 10.000 Yen. Bundel 1cm ini 
dibungkus pita putih, dan semuanya ada 16 buah. 

16 juta Yen. 

Itu adalah jumlah yang tepat --- sebagai hutang 'Hanamaru'. 

"Ada apa dengan ini?" 

Min-san terus bergumam. 

"Apa yang ayah pikirkan sejak awal...dia sebenarnya menyembunyikan uang sebanyak itu. 
Tapi kenapa? Kenapa sekarang...?" 

Saya memiliki pemikiran yang sama persis pada Min-san pada saat ini. Mengapa dia hanya 
mengirim uang pada saat ini? Apakah itu uang yang dia tabung dari bekerja di Dunia 
Bawah? Tapi kenapa ... kenapa dia tidak segera mengembalikannya ke Koalisi Huang? Min-
san tidak perlu melalui banyak hal! 

Hanada Masaru, kamu dimana sekarang? Apa yang kamu lakukan? 

Apa tujuan Anda? 
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Min-san sekali lagi membungkus tumpukan uang itu, dan memeluknya di dadanya, 
mengalihkan pandanganku saat dia menekan pipinya ke jendela mobil, melihat ke awan. 

Hiro tidak mengatakan apa-apa saat dia menginjak pedal gas. Akselerasi memaksa kata-
kata kami yang tak terucapkan ke masa lalu yang jauh. 

 

Senin berikutnya, 'Ramen Hanamaru' merayakan grand openingnya. 

Meskipun saya mungkin mengatakan ini, bagian dalam dan menu tidak berubah. Itu 
sebagian besar sama seperti biasanya, satu-satunya perubahan adalah karyawan. Hiro 
dipecat karena kebiasaan main perempuannya, dan Ayaka kembali bekerja. 

Jumlah pelanggan yang muncul pada hari itu jauh lebih banyak daripada dua hari ketika 
dikabarkan 'Hanamaru' akan ditutup, dan dikatakan dengan mudah melampaui jumlah 
kunjungan pelanggan terbanyak. 

 

Senang rasanya semua orang bisa hidup bahagia selamanya... jika akhir dari semua cerita 
seperti itu, betapa mudahnya bagi kita? 

Namun, saya tetap menjadi asisten detektif, jadi cerita yang saya buat ditakdirkan untuk 
menampilkan seorang detektif. 

Pada suatu Minggu malam yang dingin di bulan November, Alice memanggilku. Saya 
mengendarai sepeda saya ke 'Hanamaru', dan dalam perjalanan ke sana, saya merasakan 
sesuatu. 

Aku mengangguk ke Min-san, yang sedang sibuk berkeliling di dapur, dan melesat menaiki 
tangga darurat. Saya membuka pintu kantor detektif, dan menemukan Alice turun dari 
tempat tidur. Tidak seperti biasanya, dia tidak mengenakan piyama, dan lampu di kamar 
tidur menunjukkan sosok hitam pekat. 

Wajah Alice tersembunyi di balik cadar hitam, dan aku tidak bisa mengartikan 
penampilannya. 

"Kamu tidak terlihat terkejut." Detektif itu berkata. 

"Kurasa aku punya ide tentang apa itu." 

"Menjadi asistenku, kamu sepertinya sudah tumbuh sedikit, ya?" 

Kali ini, saya menyadari Alice sedang sedih di balik tabir. 

Detektif itu mengenakan pakaian berkabung. 
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Itu berarti dia telah menggali kata-kata orang mati yang terkubur jauh di dalam tanah, dan 
berbicara untuk kasus ini, insiden yang tidak berkembang ini. 

"Tapi apakah kamu serius mengendarai sepedaku ke sana?" 

line "Jika kamu tidak menyukainya, dapatkan SIM ketika kamu berusia 18 tahun. Jelaskan 
sekarang, aku 5.000 kali lebih kesal tentang mengendarai sepeda itu daripada kamu!" 

Maka jangan menaikinya. 

"" S-diam! Baiklah, ayo pergi!" 

Kami berjalan menuruni tangga darurat, dan pintu belakang terbuka. 

"Hei Alice, sudah waktunya untuk pergi---" 

Min-san menjulurkan wajahnya keluar, dan saat melihat pakaian berkabung Alice, terlihat 
bingung. 

"Apakah kamu tidak lelah mengenakan pakaian seperti itu? Dan kamu akan memakainya 
saat mengendarai sepeda satu kursi dengan Narumi? Apakah kamu tidak merasa malu?" 

"Apa yang kamu katakan! Ini adalah pakaian paling formal untuk seorang NEET! Kamu 
tidak berhak mengkritik pakaianku ketika bahumu selalu terbuka, Master!" 

"Diam dan biarkan aku! Ini adalah pakaian pertempuran milik toko ramen! Kamu akan 
mencari Xiao Ling, kan?" 

Alice mengangguk sambil mengerutkan bibirnya kesal. 

"Apakah Anda sudah membuat hadiahnya, Tuan?" 

Tunggu sebentar, kata Min-san, dan pergi ke dapur, segera muncul lagi dengan sebuah 
kotak kecil di tangan. 

"Ini spesial. Mungkin tidak akan meleleh di cuaca sedingin ini, tapi lebih baik jika kamu 
mengirimkannya dengan cepat." 

 

Secara fisik atau mental, mengendarai sepeda dengan seorang gadis mengenakan rok 
panjang di Jalan Raya Meiji itu menyiksa. Saya kira mereka yang tidak memiliki 
pengalaman tidak akan mengerti, ya? Para pejalan kaki melihat ke arah kami, dan kami 
harus bersepeda ke gang samping saat bertemu dengan polisi lalu lintas. Lebih jauh lagi, 
ketika kami berada di tempat dengan ketinggian yang berbeda, membuat rem darurat atau 
berbelok tiba-tiba, Alice akan terus menggerutu, namun menempel padaku dengan kuat 
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saat aku berakselerasi. Saya benar-benar mulai ragu apakah ada bekas luka yang terbentuk 
di dada saya. 

"A-aku tidak mau naik transportasi biadab seperti itu lagi!" 

Saya pikir Anda mengatakan kata-kata ini sebelumnya ... 
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Dari sudut mata saya, saya melirik kendaraan dan lampu depan yang bergerak di sepanjang 
jalan, dan saya mulai berpikir. Saya mungkin telah berubah sedikit selama satu tahun ini; 
ini mungkin berlaku untuk Alice juga. 

Paling tidak, dia baru saja keluar. Ketika kami pertama kali bertemu, dia benar-benar 
tertutup. 

Juga, setiap kali dia pergi keluar, sepertinya selalu bersamaku. Bisakah saya benar-benar 
gembira untuk ini? Aku tidak tahu seberapa banyak kebenaran buruk yang akan Alice 
ungkapkan, dan aku tidak bisa benar-benar memahami kekosongan di hatinya, tetapi 
hanya dengan memelukku untuk melindunginya dari angin sudah cukup menyenangkan 
bagiku. 

 

Semua lantai di gedung yang terletak di dekat taman Shinjuku itu menyala, dan logo 
Perusahaan Zodiak muncul di langit malam. 

Kelihatannya Alice sudah membuat janji terlebih dahulu, dan setelah resepsionis 
menelepon, sebenarnya Xiao Ling-san yang keluar untuk menyambut kami. Melihat 
pakaian berkabung pada Alice, dia kembali terdiam, tapi kali ini, aku tidak keberatan. 

"Ah, baiklah, tolong jangan pedulikan. Ini hanya upacara kecil." 

"Serius, kamu, karena kamu pacaran dengannya, setidaknya beri dia pakaian normal, oke?" 

Sekali lagi, XIao Ling-san mengatakan kata-kata yang tidak perlu seperti itu, dan itu 
membuat Alice sangat marah sehingga dia menguap, melolong, "Ke-ke-ke-siapa yang 
berkencan dengan siapa? Perjelas tentang ini!" Saya hanya bisa meminta Xiao Ling-san 
untuk membawa kami ke lift dengan cepat. Jika ada pengunjung lain yang melihat 
seseorang dengan pakaian seperti itu berteriak di depan meja resepsionis, akan sulit untuk 
dijelaskan. 

Kamar XIao Ling-san 3 kali lebih besar dari kantor detektif NEET, dan rapi, tapi ada 
suasana yang mirip dengan kamar Alice. Rak logam yang benar-benar praktis ditumpuk 
dengan semua jenis elektronik, dan rasanya seperti ruangan milik ahli teknologi. Saya pikir 
tidak akan ada dekorasi di ruangan itu, tetapi saya menemukan sebuah boneka kecil 
diletakkan di samping rak. Sebelum kami diminta untuk duduk, Alice sudah mengambil 
sudut sofa dan menghela napas lega. 

"Kamar ini sangat nyaman. Rasanya agak familiar." 

"Kalau begitu coba bersihkan kamarmu sampai seperti ini." 

"Kamu harus mengatakan ini pada Narumi." 

"Lakukan pembersihan sendiri!" 
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"Kamu bisa berdebat sesukamu, tapi aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. 
Jika kamu punya sesuatu, buatlah dengan cepat." 

XIao Ling-san berkata saat dia duduk di hadapan kami, dan aku hanya bisa menarik leherku 
ke belakang saat aku duduk di samping Alice. 

Setelah mengintip ke dalam cangkir kopi, Xiao Ling-san mulai tergagap. 

"Xiang Yu meneleponku nanti, dan terus mengatakan padaku untuk terus berterima kasih 
kepada Ming Li dan kamu berdua... hidupnya saat ini mungkin tidak mudah, tapi dia tidak 
pernah mengeluh sama sekali. Mereka praktis tidak punya uang ketika mereka kawin lari, 
tapi Xiang Yu dimanjakan sejak muda, jadi saya tidak tahu berapa lama mereka bisa 
bertahan..." 

Kedengarannya kasar, tapi nada suara Xiao Ling-san sangat lembut. 

"Karena ini adalah pilihan Xiang Yu sendiri, dia tidak bisa menyalahkan orang lain untuk 
ini. Bahkan jika hidupnya tidak akan menyenangkan, itu akan menjadi tanggung jawab 
mereka." 

Xiao Ling-san tiba-tiba mendongak untuk menatapku. 

"Kamu cukup baik di sana ..." 

"Eh? Ah, yah, bukan apa-apa." 

"Setelah itu, seluruh keluarga mengadakan beberapa pertemuan. Saat itu, reaksi Hong Lei 
sangat gelisah, dan kakek pingsan karena marah beberapa kali --- sejujurnya, aku benar-
benar bertanya-tanya apakah aku harus memberitahumu itu, tapi terserahlah. Ini 
memalukan kami sebagai keluarga Huang." 

Tidak, Anda mengatakannya...pada dasarnya melaporkannya kepada kami sekarang, 
bukan? 

"Oh ya, apakah gigolo yang tidak terkendali itu telah dibuang oleh Ming Li?" 

"Tampaknya begitu, kurang lebih." 

"Kalau begitu, itu bagus." 

Hong Lei mungkin tidak akan menyerah begitu saja, dan akan mengajukan lamaran 
langsung, bukan? Xiao Ling-san terkekeh saat dia berkata. Sejujurnya, saya adalah salah 
satu dari sekian banyak orang yang merasa lega melihat Min-san lepas dari Hiro. Hasil 
terbaik untuk kebahagiaan Min-san adalah Huang Hong Lei menyerah menjadi bos triad 
dan berjanji pada Min-san untuk menjalankan toko ramen bersama. Tapi ini mungkin tidak 
akan terjadi... 
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Setelah mengobrol sebentar tentang Huangs, kata XIao Ling-san. 

"Nah, apakah itu sesuatu dari kalian berdua?" 

Matanya beralih dari menatapku, ke Alice. 

"Narumi, hadiah dari sebelumnya." 

Ah, aku lupa tentang itu. Saya menyerahkan kotak es krim ke Xiao Ling-san. 

"Heh? Dari Mingli? Apakah saya membukanya?' 

Xiao Ling-san membuka kotak itu, dan kabut putih dari es kering melayang keluar, 
memperlihatkan kue es krim di bawahnya. Ada lapisan es krim vanila, dengan banyak buah 
ungu, merah, dan kacang di atasnya, dan saus cokelat yang sama disiram. 

"Doici dei Moriti..." 

Alice mengintip isi di dalam kotak, bergumam. 

"Oh? Makanan penutup Italia? Kedengarannya enak. Saya akan mencobanya nanti. 
Kemudian?" 

Xiao Ling-san menutup kotak itu, dan memberi Alice dan aku tatapan dingin. 

"Apakah kamu hanya berniat mengirim es krim ke kami? Bagaimana dengan Ming Li 
sendiri? Hong Lei dan aku membuatnya banyak masalah, jadi jika masih ada masalah..." 

"Tidak, kami di sini hanya untuk mengantarkan es krim." 

Xiao Ling-san melebarkan matanya, dan aku juga tidak bisa menahan diri untuk menoleh 
ke arah alice. 

"Tapi tidak untukmu, Huang Xiao Ling. Ini untuk Hanada Masaru." 

Xiao Ling-san sekali lagi menyipitkan matanya. 

"...Apa maksudmu?" 

"Saya seorang detektif NEET, pembicara orang mati. Seseorang yang berusaha menggali 
kebenaran yang tersembunyi di bawah kuburan, dan merebut kembali kehormatan dari 
yang mati, untuk menyakiti yang hidup." 

"Apa yang kamu coba dapatkan?" 

"Dengan kata lain, aku di sini untuk melihat Hanada Masaru." 

"Apa katamu?" 
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Xiao Ling-san gemetar karena suatu alasan. Mungkin karena aku, mendengarkan ini juga, 
bingung juga? 

"Bukankah dia terbang ke Hong Kong? Saya tidak tahu apakah itu benar, tapi dia tidak 
mungkin,:" 

"Dia ada di sini." 

Alice perlahan mengangkat tangan di bawah lengan baju hitam dan menunjuk ke dada Xiao 
Ling-san. 

"Hanada Masaru ada di sakumu, ponsel di sakumu. Apakah saya benar?" 

Apa yang terasa seperti rasa sakit dari semua jendela kaca di dunia yang pecah turun ke 
atmosfir di ruangan itu. Mata Xiao Ling-san juga menunjukkan sikap skeptis yang 
membeku. Aku tidak mengerti arti di balik kata-kata Alice, dan aku menoleh untuk 
menatap wajahnya lagi. 

"Apa maksudmu?" Mau tidak mau aku bertanya, tidak bisa menyembunyikan emosiku yang 
bingung dengan kata-kataku. Wajah cemberut detektif itu menoleh ke arahku. 

Narumi, kamu memang melihat Huang Xiang Yu dan Umeda Kouji secara pribadi, kan? 
Pikirkan tentang itu. Di antara mereka berdua, siapa yang terlihat terluka?" 

Kerudung hitam itu bergoyang sesuai dengan pertanyaan Alice. Aku menahan napas saat 
aku mengingatnya. Saat kami menerima kontak Xiao Ling-san, Yondaime, Min-san, dan aku 
pergi ke asrama karyawan Zodiac, dan di tempat parkir bawah tanah, bertemu dengan duo 
yang berniat kawin lari. 

"Terluka ... yah ... mereka tidak terlihat benar-benar terluka di sana ..." 

"Benar, itu jawabannya. Ada suara tembakan terdengar pada malam itu, dan ada noda 
darah di dalam ruangan dan kursi penumpang, tetapi Huang Xiang Yu dan Umeda Kouji 
sama sekali tidak terluka---dalam hal ini, hanya ada satu kemungkinan, bahwa orang yang 
ditembak adalah Hanada Masaru." 

Aku memegang lenganku dengan kuat, mencoba menekan rasa dingin yang naik ke 
tubuhku. Wajah Xiao Ling-san memucat, dan dia menggigit bibirnya dengan keras. Alice 
melanjutkan, 

"Itulah sebabnya di kursi penumpang ada bekas darah. Hanada Masaru sendiri tidak bisa 
mengemudi, jadi dia hanya bisa memberikan instruksi di kursi co-passenger, dan 
menyuruh Umeda Kouji mengantarnya menuju klinik di Ookubo. Dan kemudian, dia 
meninggal di sana." 

Mati. 
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Hanada Masaru sudah mati. 

Apakah dia benar-benar mati? 

Tidak, tunggu. Alice... ini aneh. Hasil ini benar-benar aneh. 

"Saya hanya bisa menyimpulkan kebenaran yang terjadi pada malam itu. Yang menembaki 
Hanada Masaru adalah Huang Xiang Yu, kan? Karena Hanada Masaru adalah seorang 
tentara bayaran, tidak mungkin dia membiarkan Umeda Kouji lolos. Xiang Yu mungkin 
salah paham bahwa pengawalnya akan membunuh pengawalnya, dan dengan tergesa-gesa, 
menembak Hanada Masaru dari belakang." 

"Tunggu!" 

Aku menyela kata-kata Alice tanpa ragu-ragu. 

"Tidak, tunggu, alasan ini terlalu aneh. II," 

Saya merasakan ponsel saya bergetar di tangan saya, dan saya sendiri mendengar 
suaranya. 

"Aku memang menerima telepon dari Hanada Masaru! Bukan hanya aku, bahkan Min-san 
dan Hong Lei juga!" 

Benar, bahkan Xiao Ling-san yang duduk di sana menerima telepon. 

Mata Alice tetap suram, dan menggelengkan kepalanya. 

"Pikirkan kembali tentang itu. Bukankah waktunya hampir terlalu sempurna ketika Hanada 
Masaru menelepon?" 

Pengaturan waktu. 

Memang benar setiap kali kami mendapat informasi baru, Hanada Masaru akan menelepon 
untuk memandu kami. Rasanya seolah-olah dia mengawasi kami di samping atau 
semacamnya. 

Tapi bukan itu masalahnya. 

Yang mengawasi kami sepanjang waktu bukanlah Hanada Masaru. 

Aku mengangkat mataku. Xiao Ling-san duduk di depanku. 

Xiao Ling-san selalu ada. Saat Hanada Masaru pertama kali menelepon kantor, itu melalui 
teleponnya. Ketika panggilan dilakukan kepada saya, itu setelah saya mengunjunginya. Saat 
panggilan dilakukan ke Hong Lei di depan toko ramen, Xiao Ling-san hadir. 

"Jadi Hanada Masaru ada di sana." 
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Sekali lagi, Alice menunjuk ke dada Xiao Ling-san. Yang terakhir melengkungkan bibirnya, 
mengulurkan tangannya, dan menyentuh benda yang menonjol di dadanya. 

"Malam itu, Hanada Masaru tahu bahwa dia kemungkinan besar tidak akan selamat dari 
luka tembaknya, dan meminta dokter mencoba memperpanjang hidupnya sedikit lebih 
lama, menggunakan saat-saat terakhirnya untuk menelepon Huang Xiao Ling, kamu. 
Tujuannya adalah agar Anda merekam suaranya. Dia memikirkan kemungkinan-
kemungkinan yang mungkin terjadi setelah dia meninggal, berusaha sebaik mungkin untuk 
memastikan bahwa Huang Xiang Yu dapat terus melarikan diri, dan meninggalkan pesan 
kepada kami tanpa melibatkan 'Hanamaru' adalah dengan berpura-pura hidup. Huang Xiao 
Ling, itu karena pengeditan dan manipulasi suara Anda yang cermat berdasarkan saat-saat 
Anda berhasil menyembunyikan sepenuhnya fakta bahwa Hanada Masaru sudah mati. 

Xiao Ling-san tetap diam, dan tidak menjawab, ekspresi tabah tetap ada di wajahnya. 

Jadi, secara naluriah aku menyadari bahwa apa pun yang dikatakan Alice adalah 
kebenaran. Meskipun demikian, saya tidak bisa tidak merasa skeptis, karena saya tidak 
mau mempercayai kebenaran ini. 

"Mengapa? Kenapa dia harus melakukan sebanyak itu? Bukankah itu terlalu aneh?" 

"Apakah ada alasan lain untuk itu?" 

Pada saat itu, Alice tiba-tiba memegang pahaku dengan kuat. Rasa sakit di hatinya 
memasuki hatiku secara langsung. 

"Hanya ada satu alasan untuk berpura-pura bahwa dia masih hidup. Dia tidak ingin ada 
yang tahu tentang ini, dan yang lebih penting, tidak ada orang tertentu yang sedih tentang 
ini. Dia merasa bahwa, lebih baik orang itu menangis untuknya, lebih baik dia 
membencinya selamanya." 

Karena, 

Dia tidak ingin Min-san tahu. 

Dia berharap Min-san akan terus berpikir bahwa dia tetap hidup. Untuk memenuhi 
keinginan Hanada Masaru, Xiao Ling-san terus menggunakan telepon acak untuk 
menghidupkan kembali di depan Min-san, agar dia mendengar suaranya. 

Tapi aku hanya bisa terus menggelengkan kepala. Kebenaran ini terlalu tragis. Apa pun 
yang terjadi, tidak ada yang bisa mengubahnya ... 

"Ini hanya..." 

Suara gagapku keluar dari tenggorokanku. 
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"Itu hanya deduksimu sendiri, kan? Alice? Seperti yang kamu katakan, itu adalah 
kebenaran yang belum dikonfirmasi, atau semacamnya, hanya teori yang tidak berarti, 
kan?" 

Aku benar-benar berharap Alice akan memberitahuku itu, dan dia akan setuju dengan kata-
kataku. Namun, detektif itu mencubit pahaku lebih keras, melihat ke lantai sambil 
menggelengkan kepalanya. 

"Pikirkan baik-baik, uang yang ditempatkan di Matasugahara Tradings, dari mana 
dikirimnya?" 

16 juta yen. 

Uang itu bisa melunasi semua hutang 'Hanamaru', dan merupakan hadiah terakhir dari 
Hanada Masaru. 

"Bukankah itu dari Hong Kong? Itu membuktikan bahwa dia ada di sana, dan masih hidup, 
kan?" 

"Sebenarnya, Asosiasi Bengya selalu memberi hadiah pada Hanada Masaru, yang dulu 
bekerja sebagai pengawal Koalisi Huang." 

Tenggorokanku tercekik oleh nafas yang terik. 

"Dokter bernama Choi itu pergi ke Hong Kong sendirian, mungkin membawa sebagian 
tubuh Hanada Masaru sendiri, sesuatu yang bisa dijadikan bukti. Uang itu..." 

"Cukup, Alice, aku mengerti sekarang." 

Saya tidak bisa mendengarkan lagi. Bahkan melalui cadar hitam, aku tidak bisa melihat 
wajah detektif itu lagi, dan aku tidak bisa melihat wajah Xiao Ling-san, sementara dia tetap 
diam. 

Perasaan macam apa itu? Aku hanya bisa bertanya-tanya. 

Ketika peluru yang menghanguskan ada di dalam hatinya, ketika dia praktis bisa 
mendengar kematian menyelinap ke arahnya, apa yang dipikirkan Hanada Masaru? Apakah 
dia memikirkan wanita yang mirip dengan istri yang sangat dia cintai, dan putri yang dia 
lahirkan dengan istri yang sangat dia cintai? Dia pergi ke akhirat, melepaskan diri dari 
putrinya ketika mereka tidak saling memahami, dan dia tidak pernah bisa berbicara 
dengannya lagi. Namun dia menyimpan suaranya sendiri sebagai data, membayangkan 
saat-saat ketika dia akan bangkit untuk sementara waktu, menyampaikan suaranya, namun 
jawaban putrinya tidak akan pernah sampai ke telinganya lagi. Apakah kamu benar--- 

Apakah Anda benar-benar puas hanya dengan ini? 

Aku duduk kembali dengan sedih, tapi aku bisa merasakan Alice di sampingku berdiri. 
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"Jadi, saya di sini hanya untuk mengantarkan es krim itu. Itulah janji terakhir yang dibuat 
antara Hanadas." 

Mendengar kata-kata itu, kesadaranku hampir meleleh. Pada saat itulah, ketika Hanada 
Masaru kembali mengunjungi 'Hanamaru' pada bulan April, dia meninggalkan pesan 
terakhir di bawah kotak kardus. 

Lain kali, ketika saya kembali, saya akan mencoba beberapa es krim Anda--- 

Pada akhirnya, di tempat yang begitu dingin? 

Xiao Ling-san tidak pernah menanggapi klaim Alice. Tepat ketika kami akan meninggalkan 
ruangan, dia mengangkat kotak kue es krim, berkata. 

"Terima kasih. Aku pasti akan mengirimkannya ke Masaru-san." 

 

Kami keluar dari gedung, dan udara malam lebih dingin dari sebelumnya. Suara knalpot 
mobil menusuk telingaku yang lemah. Di bawah lampu jalan yang redup, saya memegang 
sadel sepeda, dan berdiri di sana untuk waktu yang lama. Alice meraih ikat pinggang 
mantel wolku, dan seperti aku, menatap dalam diam ke dalam hutan gelap taman Shinjuku. 

Lampu depan dan lampu belakang mobil berkali-kali lewat di depan kami, meninggalkan 
bekas cahaya di cakrawala yang gelap. Sebuah bekas luka menghilang, dan yang lain akan 
muncul, dan ini berlanjut terus menerus. Saya tidak punya kekuatan untuk menendang 
dudukan sepeda. 

"Narumi." 

Gumaman lemah Alice terasa seolah-olah akan dihancurkan oleh suara-suara mobil. 

"Ini dingin." 

Merasa tidak percaya, aku menundukkan kepalaku untuk melihat wajah Alice. 

"...Ini adalah pertama kalinya aku mendengarmu mengucapkan kata-kata itu dari mulutmu, 
Alice." 

Saya selalu mengira fungsi tubuhnya mungkin kekurangan beberapa sensor untuk 
merasakan dingin. 

"Rasanya seperti, ada balok kosong besar tepat di tengah tubuhku, dan kamu tampak 
sangat jauh dariku. Saya kira perasaan ini juga hanya bisa digambarkan sebagai dingin? 

Berpikir keras tentang hal itu, bukankah berlarian dengan pakaian berkabung yang 
berkibar pada malam November menjadi cara bodoh untuk langsung masuk angin? Saya 
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melepas mantel wol saya, dan menyuruh Alice memakainya. Mata besar di bawah cadar 
tampak skeptis. 

"Uu? A-aku tidak memintamu melakukan ini! Saya hanya mengatakan bahwa itu dingin. 

Tidak, saya tidak mengerti maksud Anda. Pakai saja. 

"Dan pakaian ini memiliki sisa kehangatan tubuhmu. Rasanya menjijikkan!" 

"Apa yang buruk tentang itu! Ini membuktikan bahwa orang-orang masih hidup." 

"Omong kosong apa yang kamu katakan?" 

Setelah mengobrol beberapa kata yang tidak berguna, saya akhirnya memiliki dorongan 
untuk naik sepeda. Aku menendang dudukannya, dan Alice terus menggerutu saat dia naik 
ke kursi belakang, lengannya melingkari pinggangku. 

Pedal sepeda seberat beton beku, jadi kami terus maju sedikit demi sedikit. Angin malam 
yang bertemu kami dari depan menghapus air mataku ke dalam kegelapan, dan yang 
tersisa hanyalah penyesalan. 

"Oh ya, Alice..." 

"Apa?" 

Suara Alice tepat di telingaku, dan aku sedikit lega. 

"Jadi, apa pentingnya hal itu?" 

"Apa?" 

"Semua yang dilakukan Hanada Masaru." 

"Untuk kepuasan diri. Sehingga dia akan bisa mati bahagia. Saya kira dia puas sekarang. 

Alice menyampaikan kata-kata itu, dan sungguh, itu adalah kata-kata terburuk dari 
kematian. 

"Jika hanya untuk melindungi mereka yang masih hidup, ada metode lain yang lebih baik 
untuk itu. Dia sebenarnya ingin terus berbohong, dan membuat semua orang sedikit 
terluka. 

"Ya." 

"Dan Guru pasti sudah mengetahuinya sejak lama." 
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Saya merasakan tangan yang memegang stang membeku, dan akan pecah saat kontak 
pertama. Saya hampir tidak berhasil menstabilkan sepeda yang goyah, menginjak rem saat 
kami perlahan melewati lereng yang gelap. 

"...Dia tahu?" 

"Mungkin..." 

"Bagaimana, k-kenapa---" 

"Kue es krim itu namanya Dolci del Morti. Malt melambangkan tubuh Yesus Kristus, jus 
anggur melambangkan darah Yesus Kristus, sedangkan buah delima dan kenari 
melambangkan hidup dan mati. Ini kue yang ditawarkan orang Italia kepada orang mati 
selama pemakaman. 

aku menelan ludah. 

Kue untuk orang mati. 

Min-san sudah tahu, dia tahu bahwa hal yang Alice minta dia lakukan adalah untuk Hanada 
Masaru, yang sudah tidak ada lagi di dunia ini. 

Tapi meski begitu, dia menunjukkan ekspresi yang biasa, seperti itu adalah bantuan, dan 
dia menyerahkan kue itu kepadaku? . Ketabahan itu membuat saya hampir meneteskan air 
mata lagi. Apa itu tadi? Betulkah? Kenapa semua orang seperti ini. 

"Ngomong-ngomong soal." 

Sepertinya, aku sedang mengayuh sepeda, dan Alice tidak akan bisa mendengar isak 
tangisku. 

"Sebenarnya, apa pun yang dilakukan Hanada Masaru sia-sia, kan? Dia mati seperti orang 
idiot, dan tidak pernah pergi, meninggalkan apapun." 

"Itu mungkin terjadi." 

 

Tapi saat kami melewati rel kereta api, mengitari taman, dan memasuki jalan buntu yang 
familiar, saya secara tidak sengaja berhenti mengayuh. 

Beberapa sosok bisa dilihat melalui cahaya malam yang bersinar melewati tirai merah. 

Tidak ada yang tertinggal, tidak, itu bohong. Bahkan saya yang bodoh dan bodoh ini 
mengetahuinya. 
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Aku mendengar suara Ayaka saat dia mengulangi pesanan pelanggan, tawa para pelanggan 
yang mabuk, dan nyala api yang keluar dari wajan Cina. Saya mendekati toko, dan melalui 
celah di tirai, saya bisa melihat tank top abu-abu, bahu telanjang yang indah, dan 
mendengar suara keluarga itu. Membuatmu menunggu! Ini ramen kecap Anda! Kami hanya 
memiliki es krim matcha hari ini. Yang mau silahkan angkat tangan! Anda minum terlalu 
banyak! Saya tidak melayani Anda bir lagi! Hei, Ayaka! Gyoza selesai! Terima kasih banyak, 
silahkan datang kembali... 

"ini aneh. Untuk beberapa alasan, hari ini, " 

Aku bisa mendengar Alice bergumam, 

"Tiba-tiba aku berpikir untuk makan ramen pedas." 

"...Ya saya juga." 

 

Dan begitu saja, kisah pria bernama 'Bear Knuckles' berakhir. Saya hanya punya sedikit 
cerita tentang dia untuk diceritakan kepada semua orang. 

Ini adalah cerita kecil yang lahir karena dia, jadi saya ingin mengatakan akhir cerita ini 
dengan diam-diam. 

Menjelang Natal tiba, ada beberapa diskusi di internet mengenai situs portal Zodiac. 
Setelah Sagitarius selesai, logo di situs berubah. Seharusnya sudah waktunya untuk 
Capricorn, tetapi ada konstelasi Biduk, dan ini menyebabkan banyak pengguna internet 
mendiskusikan alasan di baliknya di situs berita, dan papan pesan. 

Namun tampaknya tidak ada yang tahu alasan di baliknya. 

Biduk, 'Ursa Major'[10] , memegang kue Natal di cengkeramannya, dengan topping buah 
delima dan kenari. Mereka yang menyadari itu bahkan lebih sedikit. 

Setiap akhir tahun, jika Anda pergi ke toko ramen kecil tertentu di Tokyo, Anda bisa 
mencoba kue Natal yang berbeda dari biasanya. Jika ada yang menyelesaikan cerita ini 
tertarik, saya harap Anda akan melakukan perjalanan ke sana. Bahkan hingga saat ini, 
nama asli 'Bear Knuckles' tetap ada di tirai toko. 
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Volume 6 Chapter 6 

Gigolo-sensei, Kuliah Terakhir 
Shionji Gorou, sebuah nama yang dikatakan bukan nama artis atau nama samaran, tapi 
nama sebenarnya pria itu. Ternyata reputasinya sebagai seorang gigolo (Gorou) bukan 
karena kemauannya sendiri, melainkan karena kehendak dewa. 

Bagaimanapun, dia benar-benar pria yang aneh. Bahkan mengabaikan bahwa dia adalah 
kerabat Alice, akan sulit untuk menganggapnya sebagai orang normal. Dia telah 
menyatakan dirinya pada usia di mana dia sedikit tuli, namun ada saat-saat di mana dia 
tiba-tiba menunjukkan senyum kekanak-kanakan, kadang-kadang muncul seperti surgawi 
yang hidup di dunia yang berbeda selama ribuan tahun. Dia benar-benar bajingan yang 
bahkan muridnya Hiro jauh lebih imut dalam hal itu, tetapi dia memiliki beberapa elemen 
karismatik yang unik padanya (atau dia tidak akan bisa hidup sebagai gigolo). Berpikir 
bahwa saya tidak akan dapat bertemu dengannya lagi, dan bahwa saya tidak memiliki 
kesempatan untuk berbicara dengannya, saya merasa agak melankolis. 

Dan setelah mendengar saya mengatakan itu, Hiro menggoda, 

"Jika kamu, bukan aku, yang bertemu Gorou-sensei di sekolah menengah, aku bertanya-
tanya seberapa baik kamu akan memilikinya, Narumi?" 

Saya merenung sedikit. 

"Tidak, aku akan meneruskannya. Tolong lepaskan saya. Saya masih sangat menghargai 
hidup saya." 

Hiro tidak bisa menahan tawa keras. 

 

Saat itu pertengahan November, ketika hari cukup dingin, ketika Gorou-sensei mampir di 
'Ramen Hanamaru'. Saat itu, Min-san sedang keluar untuk membeli bahan, dan Ayaka 
ditinggal sendirian di toko untuk bersiap. Aku pun pergi ke dapur untuk menyiapkan 
bahan-bahan, dan setelah mengupas kulit bawang, aku memotong-motong kol. 

"Permisi." 

Pintu terbuka, dan sesosok tubuh kecil dengan jas hujan masuk. Pintu terbuka, dan sesosok 
tubuh kecil dengan jas hujan masuk. 

Ketika saya pertama kali melihatnya, saya berasumsi bahwa dia adalah pensiunan profesor 
perguruan tinggi. Dia mengenakan topi wol bundar yang akan dikenakan orang Rusia, dan 
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rambut putih keabu-abuan yang lembut mencuat keluar. Kacamata bundar bersandar pada 
batang hidung yang tipis, dan dia terlihat sangat tidak bisa diandalkan. 

"Selamat datang. Erm, maaf, tapi kami baru buka jam 5..." 

Kata Ayaka sambil mengangkat kepalanya dari baskom. 

"Tidak, tidak, aku di sini bukan untuk makan." 

Pria itu, di awal usia tuanya, melepas topinya, dan tersenyum. 

"Aku di sini untuk mengunjungi Nona kecil di sini. Kudengar dia bos di sini..." 

"Apakah kamu mencari Min-san? Maaf, dia baru saja keluar. Di luar dingin. Apakah kamu 
ingin masuk dan menunggu?" 

Terima kasih. Orang tua itu berkata, dan menutup pintu di belakangnya. Saya mengaduk 
wijen, berpikir bahwa itu adalah pemandangan yang langka. bahwa seseorang akan 
mengunjungi Min-san. Ayaka mengitari konter, mengambil taplak meja untuk mengelap 
konter, dan mengantarnya sambil berkata, Silakan duduk. Ini sedikit kotor, jadi tidak 
masalah. 

"Oh? Bukankah itu Holly?" Mengatakan itu, pria itu mengulurkan tangan mungilnya ke 
telinga Ayaka. 

"Eh?" 

Ayaka meringis kaget. Ujung jari lelaki tua itu menyerempet rambut dan kulitnya dengan 
ringan. 

"Lihat? Ada beberapa bunga di kepalamu." 

Bunga putih kecil terselip di antara jari-jari lelaki tua itu. 

"Ah, mereka mungkin menempel padaku ketika aku sedang memangkas di sekolah ..." 

"Kamu tertarik pada botani, bukan?" 

"Ah iya. Saya juga bertugas memimpin semua orang di sekolah saat itu." Mengatakan itu, 
Ayaka sedikit gembira. 

"Sangat jarang memiliki wanita menawan yang begitu cocok untuk mengenakan bunga 
putih seperti itu! Kurasa bunga ini menempel padamu karena dia menyukaimu." 

"Eh-eh?" 

"Yah, itu sudah bisa diduga. Jika saya bunga, saya juga akan melakukan hal yang sama." 
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"i-itu." Pipi Ayaka memerah. 

"Hahaha, tolong jangan pedulikan! Aku hanya bersyukur menghabiskan waktu menunggu 
dengan gadis sepertimu. Selain Holly, bunga apa lagi yang mekar di musim ini? Karena ini 
sekolah, kurasa seharusnya ada Camellia, Cydonia, dan Loquat, kan?" 

"Ya. Camelia bermekaran dengan indah sekarang..." 

Segera setelah itu, Ayaka mengobrol dengan lelaki tua itu. Aku menguping pembicaraan 
mereka, dan Ayaka dengan antusias mengobrol tentang tipe cowok yang disukainya, 
seolah-olah mereka sudah akrab. 

Namun, saya tetap waspada terhadap lelaki tua itu, karena saya sendiri menyaksikan 
tindakan jarinya yang mengejutkan. Masalah pada akhirnya adalah Holly yang menetapkan 
topik. Jika bunga putih itu ada di kepala Ayaka, aku akan menemukannya lebih dulu. 
Nyatanya, Holly ada di pundak Ayaka, di blus sekolah, tapi dia seperti pesulap; dia 
mencubit bunga itu, dan meletakkannya di rambutnya, bertindak seolah-olah itu ada di 
sana sepanjang waktu, dan melepaskannya darinya. 

Kenapa dia harus melakukan ini? 

Bagaimanapun, pria ini bukanlah orang biasa, jadi instingku memberitahuku. Ada 
kehadiran yang berbahaya padanya, dan dia sangat mirip dengan seseorang yang kukenal. 
Siapa itu? 

Pada saat ini, ada dering menakutkan di saku saya. Riff gitar 'Colorado Bulldog', panggilan 
telepon dari Alice. 

"Ikat orang rendahan itu di depan matamu sekarang!" 

Geraman mencengangkan dari telepon menghantam otakku. Saya buru-buru menutup 
telepon dan berlari ke pintu belakang untuk mencegah lelaki tua itu mendengarnya, tetapi 
sudah terlambat. 

"Jangan biarkan dia mendekati Ayaka! Lakukan apa pun yang harus Anda lakukan, paling 
baik jika Anda memobilisasi tim pemogokan atau JSDF! Bawa Mayor ke sini dan tembak dia 
dengan sengatan!" 

"T-tidak, tenanglah, Alice." 

Mata Ayaka sangat melebar, dan aku mengintip ke arahnya saat aku menjawab Alice. Ayaka 
mungkin mendengar sesuatu. 

"Apa? Apa terjadi sesuatu?" 

"Ha ha ha. Sepertinya aku ketahuan. Omong-omong, saya memang mendengar ada kamera 
pengintai yang dipasang di sekitar gedung ini." 
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Mengatakan itu, lelaki tua itu mengambil topinya. Aku menutup speaker telepon dan 
menatap tepat ke arahnya. 

Dia tahu bahwa ada kamera di sekitar agen detektif? Ngomong-ngomong soal... 

"...Erm, apa kamu berhubungan dengan Alice?" 

"Maaf atas perkenalan yang terlambat. Saya Shionji Gorou." 

Pria tua itu mengulurkan tangannya ke atas meja untukku. 

"Aku paman buyut Yuuko." 

 

"Negara mana saja yang telah kamu kunjungi!?" 

Saat Gorou-sensei melangkah ke kantor detektif, Alice, yang duduk di tempat tidur, 
membanting kasur dengan keras saat dia berteriak." 

"Kenapa, semua jenis tempat. Kamu menjadi lebih cantik di sana, Yuuko. Kebanggaan 
terbesarku adalah aku tahu kamu akan menjadi cantik ketika kamu berumur 3 tahun---" 

"Itu tidak penting! Saya punya banyak hal untuk ditanyakan kepada Anda, jadi duduklah di 
sana! Narumi, ambilkan Dr. Pepper untuknya!" 

Begitu ya, jadi dia memperlakukannya seperti tamu terhormat... bagi Alice, melayani 
seseorang Dr. Pepper adalah bentuk kesopanan terbaik. Namun, Gorou-sensei melihat 
kaleng merah yang kukeluarkan dari lemari es, dan menggelengkan kepalanya. 

"Kamu tidak perlu melakukannya. Aku tidak mungkin meminumnya..." 

"Ah, begitu. Anda Yah, saya kira. Haruskah saya menyeduh teh panas untuk Anda? 

Akhir-akhir ini cuaca dingin, dan meskipun Alice mengeluh, dia mengizinkanku menyeduh 
teh di kantor. Namun, sensei menggelengkan kepalanya. 

"Tidak, aku tidak butuh minuman." 

Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia menutup mulutnya, dan mulai terbatuk-
batuk, punggungnya yang melengkung meringis 

"Apa kamu baik baik saja?" 

"Kurang enak badan?" 

Bahkan Alice turun dari tempat tidur ke sisi Gorou-sensei. Sensei mengangkat kepalanya, 
dan tersenyum lemah di balik kacamata bulatnya itu. 
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"Tidak apa. Aku semakin tua. Ngomong-ngomong, kamu benar-benar menjadi lebih 
cantik..." 

Sensei menepuk kepala Alice dengan lembut, dan tanpa diduga, dia tidak menolak atau 
marah tentang hal itu, hanya merasa tidak senang saat dia duduk di bawah tangan kecil 
sensei. Dia benar-benar benci diperlakukan sebagai anak kecil. 

"Kau benar-benar mulai menyerupai ibumu. Saya sangat berharap dapat bertemu dengan 
Anda dalam waktu 5, 10 tahun, tetapi saya tidak tahu apakah saya dapat bertemu dengan 
Anda lagi." 

"Apa sekarang? Apakah Anda datang jauh-jauh ke sini untuk memberi tahu saya tentang 
Shionjis? 

Alice mengibaskan tangan sensei, dan berkata, 

"Ini bukan tujuan utamaku, setidaknya aku harus menyebutkan itu. Oh ya." 

Saat ini, tatapan sensei tiba-tiba tertuju padaku, yang berdiri di samping kulkas. 

"Adapun bocah ini, kurasa dia kekasihmu, Yuuko?" 

Wajah Alice langsung berubah menjadi bit, dan aku buru-buru berjongkok di sudut dapur, 
dan menutup telingaku. Suara dentang bergema terus menerus di ruangan itu seperti 
senapan mesin. 

"Narumi, keluar sekarang!" 

Aku diusir dari kantor, dan duduk di anak tangga tangga darurat, bergumam sambil 
berpikir. 

Kerabat Alice? Bukankah dia datang ke sini karena dia memutuskan semua hubungan 
dengan keluarganya? Apakah boleh mengundangnya langsung ke dalam? Omong-omong, 
siapa orang tua itu? Dia melakukan sesuatu yang aneh pada Ayaka, dan bahkan membuat 
Alice lengah. Dia bekerja sebagai apa? Mungkin dia berpenampilan seperti profesor 
perguruan tinggi, tetapi sebenarnya dia adalah anggota yakuza? 

Semua pertanyaan segera terjawab. Langkah kaki panik terdengar dari tangga darurat, dan 
ada tubuh tinggi ramping di bawah pegangan, mengenakan mantel kasmir mewah. 

"Narumi, kudengar Gorou-sensei datang?" 

Itu adalah Hiro. 

 

"Sensei...dengan kata lain, kejenakaan gigolo?" 
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"Ahh, ya, kamu bisa mengatakan itu." 

Hiro, yang duduk di sampingku, menyeringai malu. 

"Tapi itu bukan hanya pada wanita yang menggertak! Sensei juga guruku dalam hidup." 

"Ya." 

"Saat saya SMP, saya sudah tinggal di rumah nyonya rumah, dan saya tidak bersekolah 
sama sekali. Suatu hari, kakak perempuan yang merawat saya sepanjang waktu tidak 
pernah kembali ke rumah, dan saya pergi ke toko untuk bertanya kepada mama, hanya 
untuk mendengar bahwa seorang pria memikat semua wanita di toko ke tempat 
peristirahatan tertentu." 

"Apakah pria itu sebenarnya?" Aku menunjuk pintu kantor detektif di belakangku. 

"Benar. Itu Gorou-sensei. Itulah satu-satunya saat wanita saya dicuri oleh orang lain. 

Aku punya banyak hal yang ingin kutanyakan pada Hiro, seperti, apa yang terjadi dengan 
toko itu? Apakah itu ditutup? Atau, jika dia membawa semua wanita ke vila yang sama, 
tidakkah mereka akan cemburu dan mulai bertengkar? Tapi yang paling membuatku 
penasaran adalah--- 

"Kudengar dia adalah, erm, adik dari kakek Alice?" 

"Ya. Tapi saya hampir tidak mendengar dia menyebutkan tentang ini. 

Selama Alice sendiri menolak untuk menyebutkannya, tidak ada yang yakin tentang 
keluarganya. Mungkin ada alasan utama mengapa dia meninggalkan rumah pada usia yang 
begitu muda, tetapi para NEET yang tinggal dan saling mendukung di kota ini tidak akan 
menanyakan masa lalu satu sama lain. Para NEET memahami ini lebih baik daripada siapa 
pun, dan sikap acuh tak acuh itu benar-benar membuatku nyaman. Aku tanpa berkata apa-
apa menatap pemandangan di antara gedung-gedung, dan Hiro terus berbicara tentang 
dirinya sendiri. 

"Mengenai apa yang baru saja kukatakan...aku tidak punya tempat tinggal, jadi aku harus 
merayu ibu yang tertinggal di toko, untuk melihat apakah dia mau menerimaku." 

"Kamu mengerikan." Padahal aku sudah tahu itu. 

"Tapi mama punya laki-laki yakuza, jadi aku berkelahi dengannya, telingaku hampir putus." 

Wah, masa kecilmu lebih gila dari yang kukira. 

"Pria yakuza itu sepertinya percaya bahwa aku mencuri semua wanita di toko, tapi lebih 
dari setengahnya benar, jadi aku tidak bisa menyalahkannya. Pada saat itu, sensei 
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kebetulan tiba di toko, dan saya tidak tahu bagaimana dia berhasil menarik pria itu dengan 
cepat, tetapi dia berhasil menyelamatkan saya. 

"Begitu ya, jadi, kenapa sensei kembali?" 

"Pengembalian yang sama seperti saya. Hanya ada mama yang tersisa di toko, jadi dia 
kembali untuk merayunya." 

Adapun akhir dari toko ini, dikatakan bahwa mama dan semua wanita di toko itu pindah ke 
Kamakura bersama tuannya, dan mengelola bar lain di sana. Dengan kata lain, mereka lolos 
dari yakuza dan meninggalkan Tokyo, memindahkan toko mereka ke surga baru. Selamat. 

"...Itu tidak mungkin!" Aku membalas tanpa berpikir. 

"Ada hal seperti itu di dunia. Ada teknik gigolo di dunia ini yang tidak bisa kita 
bayangkan..." 

Hiro melihat jauh. 

"Kemudian, saya diasuh oleh sensei, dan belajar banyak darinya." 

Banyak tentang cinta. Hiro tertawa. 

"Untuk setiap wanita yang berhasil kurayu, aku harus membuatnya bahagia. Ini adalah 
ajaran terpenting dari sensei. Dia mengatakan bahwa selama saya membuat seseorang 
tidak senang, saya tidak bisa disebut gigolo." 

"Hiro, kurasa kamu tidak benar-benar melakukan itu." 

"Baiklah. Aku masih belum bisa menandingi sensei. Karena itu benar-benar tidak bisa 
dipercaya. Orang yang baik hati dan pengertian yang bisa menjaga orang lain dan mampu 
bertindak dan berempati --- tidak akan bekerja dan membuat wanitanya mendapatkan 
uang untuknya. 

"Itu benar-benar tidak bisa dipercaya! Saya tidak pernah berpikir ada orang seperti itu di 
dunia ini! Apalagi mereka berdua di sekitarku!" 

"Ahaha." Hiro menepuk punggungku. "Tapi kamu juga harus berterima kasih pada sensei. 
Berkat dia, Alice mengenal saya, dan mengapa saya ada di sini. 

"Eh... ah." 

Jadi kedua hal itu berhubungan? 

"Tampaknya Shionji agak bergengsi, dan setiap kali ada pesta ulang tahun, mereka akan 
mengundang pejabat penting dan bahkan ketua Federasi Bisnis Jepang. Gorou-sensei selalu 
melakukan pesta pora, dan tidak pernah memperhatikan keluarganya, jadi Alice lebih 
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bersedia menerimanya, kurasa? Ketika Alice meninggalkan rumah, dia tidak memiliki siapa 
pun untuk diandalkan kecuali Gorou-sensei." 

Namun, Gorou-sensei tidak berada di Jepang saat itu, jadi dia hanya bisa menghubungi 
murid nomor 1 dan menyerahkan Alice kepadanya. Hiro di sini kemudian menyerahkan 
Alice kepada teman yang paling dapat diandalkan --- dengan kata lain Min-san. Mereka 
hanya melewatkan uang! Merawat apa? Keduanya adalah gigolo, jadi kamu mungkin hanya 
akan serius terhadap mereka yang mereka kejar, kurasa. Alice terlalu muda, dan kerabat 
sensei. 

"Ngomong-ngomong, kenapa dia muncul lagi?" 

"Benar, dia bilang dia akan mengunjungi Min-san atau semacamnya." 

Wajah Hiro menunjukkan kasus yang drastis, seolah-olah dia menelan belut utuh. 

"...Betulkah? Sensei, mungkin tidak mengenal Min-san, kan? Ini buruk. Saya punya firasat 
buruk tentang hal ini. Jika memungkinkan, saya benar-benar tidak ingin mereka bertemu ... 
" 

Kewaspadaan Hiro terlihat jelas, dan itu adalah kewaspadaan terhadap pria lain. Di posisi 
Hiro, Min-san adalah wanita yang dia cintai, namun sensei adalah pembunuh wanita yang 
tidak bisa dia tandingi. 

Tidak, tidak, dia mungkin terlalu banyak berpikir." 

"Kamu terlalu banyak berpikir." 

"Wah!" 

Aku berdiri, dan berbalik. Gorou-sensei membuka pintu kantor tanpa sepengetahuanku, 
dan berdiri di belakang kami. Di belakang lensa bundar kacamata itu ada sepasang mata 
yang lembut dan sipit. 

"Sensei! Sudah lama!" 

Hiro berdiri, dan membungkuk dalam-dalam. Gorou-sensei mengulurkan tangan kecilnya, 
dan menjambak rambut Hiro. 

"Hiro-bou, kamu terlihat sangat energik di sana. Jadi, bagaimana? Berapa banyak wanita 
yang kau buat bahagia setelah aku pergi?" 

Hiro mengangkat kepalanya sedikit, dan terlihat sedikit malu saat dia menjawab, 

"Tidak ada saat ini. Saya tidak bekerja cukup keras." 

Sensei menunjukkan senyum lembut, dan mengangguk. 
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"Sangat bagus. Itu bagus. Aku di sini untuk mengusirmu, Hiro-bou." 

"...Eh?" 

Aku melebarkan mataku saat melihat wajah sensei. 

"Saya mendengar dari beberapa wanita bahwa Anda menemukan wanita yang ditakdirkan 
untuk Anda sendiri? Anda tidak dapat melanjutkan menumpang mereka lagi. Saya merasa 
sayang untuk mengakhiri keterampilan ini di generasi saya ... tapi saya mengeluarkan 
Anda. 

Namun, Gorou-sensei segera menarik kata-katanya. Saat kami menuruni tangga darurat, 
Min-san menjulurkan kepalanya keluar dari pintu belakang dapur. Saat itu sudah 
pertengahan musim gugur, dan bahu telanjangnya tampak begitu cerah. Seperti biasa, dia 
memakai tank top. 

"Saya dengar ada pelanggan yang mencari saya? Siapa?" 

Saat melihat Min-san, sensei mengepalkan tangan ke dada Hiro, bergumam, 

"Aku akan mengambil kembali apa yang aku katakan tentang mengusirmu." 

Ekspresi Hiro sangat suram sampai saat ini, tapi sekarang, dia sangat terkejut dan terpana. 

"Kamu bisa menemukan wanita yang begitu baik untuk dirimu sendiri. Sekarang Anda 
tidak lagi dikeluarkan, tetapi 'lulus'. 

 

Segera setelah itu, Tetsu-senpai dan Major muncul di 'Hanamaru', mengelilingi sensei saat 
mereka mulai minum. Sebagai master Hiro, sepertinya dia berkenalan dengan anggota agen 
detektif NEET. 

"Sensei, bukankah kamu bilang akan sering tinggal di Monaco? Dan merayu seorang aktris 
di sana?" tanya Tetsu-senpai sambil mengangkat gelas penuh bir. 

"Saya tidak terbiasa tinggal di sana! Saya merasa bahwa saya akan jatuh ke laut setiap kali 
saya tidur. Saya tidak punya pilihan, jadi saya punya dua gadis yang tidur di sisi saya, dan 
mereka marah." 

Saya tidak tahu apakah yang dia katakan itu nyata ... Min-san di dapur juga terlihat 
frustrasi. 

Namun, sensei tidak meneguk bir, tidak makan ramen atau pangsit, dan tidak meneguk air. 
Selain itu, dia sering pergi ke kamar mandi, dan saya bisa mendengar suara batuk yang 
samar. Ini benar-benar membuatku khawatir. 
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Sampai matahari terbenam, ketika pelanggan lain mulai memasuki toko, sensei bangkit dan 
mengambil mantel dan topinya. 

"Nah, setelah bertemu dengan beberapa orang yang sudah lama tidak kutemui, aku akan 
pergi." 

Untuk beberapa alasan, sensei menatapku saat dia mengatakan ini. Mata di balik lensa 
bundar itu menyala-nyala, seolah-olah mereka mencoba mengatakan sesuatu kepadaku, 
dan juga mengatakan, Kamu tidak perlu menerima petunjukku. 

"Ah, kalau begitu aku akan mengirimmu ke stasiun." Kataku sambil mengambil mantel 
wolku. Tentu saja, Hiro melakukan hal yang sama. 

Hari di bulan November singkat, dan rona biru gelap malam sudah menggantung rendah, 
sementara lampu gedung dan lampu mobil yang lewat bersinar dingin di malam hari. Aku 
mengambil ujung depan mantelku, berjalan di belakang sensei dan Hiro yang berjalan 
berdampingan. Dilihat dari belakang, gigolo itu terlihat seperti ayah dan anak. 

"Di mana kamu tinggal sekarang, sensei?" tanya Hiro. 

"Aku akan tinggal di Tokyo untuk saat ini. Ada beberapa hal yang harus saya selesaikan." 

"Saya mengerti. Jika Anda bebas, silakan mampir. Saya seorang murid yang tidak patuh 
yang dikeluarkan. " 

Hiro benar-benar mengakui bahwa dia diusir. Sensei dan aku menatapnya. 

"Apakah kamu sudah mengambil keputusan?" Sensei bertanya. 

Sudahkah Anda memutuskan untuk menetap? Itulah implikasinya. 

"Ya." Hiro mengangguk. 

Sensei melambat, dan mengatakan setiap kata dengan penekanan. 

"Saat aku pertama kali bertemu denganmu, Hiro-bou, aku melihat matamu, dan aku benar-
benar percaya bahwa kamu akan mewarisi jubahku...Orang-orang memang berubah 
dengan lingkungannya. Saya gembira, namun sedikit kecewa." 

"Bahkan, dia masih tinggal di rumah perempuan lain. Dia tidak berubah sama sekali." 

"Tidak, saya tahu. Hiro-bou memiliki tunas yang berbeda di kebunnya, dan tidak akan 
menanam mawar Don Juan lagi." 

Kami berjalan di sepanjang rel kereta api, menuju jalanan yang ramai. Tepat saat kami tiba 
di Homeless Park[11] , sensei akhirnya berbalik untuk menatapku. 
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"Oh ya, anak muda, saya lupa menanyakan nama Anda, saya percaya?" 

"Eh? Ah iya. Fujishima. Fujishima Narumi" 

"Pasangan Yuuko?" 

"... Eh, ya." Saya asisten detektif. Tidaklah berlebihan untuk disebut pasangannya. 

"Apakah ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan padaku?" 

Tampaknya sikap dan mata saya mengkhianati apa yang saya pikirkan. 

"Erm, yah ... aku, sebenarnya ..." 

"Ini tentang Yuuko, kan? Gadis itu akan tumbuh menjadi lebih cantik, dan rumit." 

"Tidak, aku ingin tahu tentang Alice, tapi aku tidak bermaksud menanyakannya untuk saat 
ini. Jika ada sesuatu yang harus kuketahui, kurasa dia sendiri yang akan memberitahuku. 
Atau yang lain, apa pun yang saya minta hanya akan membuatnya marah. 

"Hm." 

Kalau begitu, apa yang ingin saya ketahui dengan membuntuti mereka? 

Orang tua ini, Gorou-sensei benar-benar membuatku tertarik. 

Saya memutuskan untuk bertanya, 

"Erm, saat kamu datang ke toko ini, kamu berbicara dengan Ayaka, kan?" 

"Dia gadis yang baik. Aku iri padamu, anak muda." 

"Tapi sebelum berbicara dengannya, kamu, yah, cepat-cepat melepas bunga di bahunya dan 
menaruhnya di rambutnya, kan? Eh, aku tidak memarahimu, tapi, aku tidak tahu arti 
dibalik itu." 

Gorou-sensei melebarkan matanya, dan terdiam sesaat. Di samping kami, Hiro melihat 
bolak-balik antara sensei dan aku dengan heran. 

Akhirnya, Gorou-sensei mengulurkan tangannya, dan menepuk pundakku dua kali. 

"Dasar dari seni gigolo adalah mengontrol jarak manusia." 

"...Haa." Mengapa memberi tahu saya itu?' 

"Ini adalah metode untuk 'menghilangkan paranoia'. Ada tempat paling rapuh di dekat 
leher manusia, dan jika kamu bisa menyentuh tempat itu dengan akurat, kamu bisa 
menghilangkan jarak antar manusia dalam waktu singkat." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Aku benar-benar kewalahan olehnya, dan mau tidak mau melihat Hiro, apa yang sensei ini 
katakan sekarang? Namun Hiro menyipitkan matanya ke arahku, mungkin melihat sesuatu 
yang menyengat. 

Aku akan kembali sensei memberi tahu kami, dan menghilang di crwd di pintu masuk 
timur stasiun kereta. Kami melihatnya pergi dari belakang, dan Hiro tiba-tiba melihat ke 
langit Musim Dingin, bergumam, 

"Kamu benar-benar punya bakat, Narumi. Seperti yang diharapkan dari sensei untuk 
mengetahuinya pada pertemuan pertama." 

Oi, apa yang kamu katakan? 

 

Dan mulai keesokan harinya, Gorou-sensei sering muncul di 'Hanamaru'. 

"Hiro tidak ada di sini hari ini ..." 

"Tidak apa-apa, Fujishima muda, aku di sini untuk menemuimu." 

Sensei berkata saat dia pergi ke tempat berkumpul di luar pintu belakang dapur, dan kami 
berbicara sepenuh hati sampai matahari terbenam. Min-san menatapku, dan Ayaka juga 
terlihat bingung saat dia memperhatikanku, tapi percakapan dengan Gorou-sensei terlalu 
menarik hingga membuatku terpesona. Sebagai contoh- 

"Nak, apakah kamu pandai matematika?" 

"Tidak terlalu?" 

"Tapi ini adalah konsep dasar dalam geometri. Jika Anda menentukan permukaan datar 
dalam ruang 3 dimensi, berapa banyak simpul yang Anda butuhkan setidaknya? 

"3, saya kira?" 

"Ya. Ini adalah pemahaman bahwa seorang gigolo harus memiliki setidaknya 3 wanita." 

Kalimat itu sangat klasik sehingga saya tidak bisa membalasnya. Dan juga, ada percakapan 
ini sebagai contoh, 

"Ketika mencintai banyak wanita pada saat yang sama, di mana mereka berada, dan di 
mana mereka menghadap semuanya akan berbeda. Ketika Anda mendekati Anda, Anda 
pasti akan jauh dari yang lain. Coba minta satu untuk berbalik, dan yang lain akan 
berpaling. Wah, kalau begitu, apa yang kamu lakukan? 

"Yah ..." rasanya seperti pertanyaan tentang Zen. "Berdiri di tengah dan berteriak untuk 
mendekat, kan?" 
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"Itu tidak benar. Sayangnya, setiap orang memiliki kehidupannya sendiri, dan mereka tidak 
dapat mengubahnya dengan mudah. Jawaban yang benar adalah..." Gorou-sensei 
mengacungkan jari tengahnya untuk menyenggol kacamata bundarnya, lalu menunjuk 
matahari November yang lembut di balik sela-sela gedung. 

"Naiklah setinggi mungkin, dan jadilah seterang mungkin. Kemudian semua tatapan akan 
berkumpul, dan Anda akan dapat membagikan cahaya Anda kepada semua orang." 

Suatu ketika ketika Hiro mendengarkan kata-kata sensei, dan ketika sensei pergi ke toilet, 
dia mengeluh, 

"Dia tidak pernah mendalami itu saat pertama kali mengajariku ..." 

Tidak, erm, itu seharusnya hanya latihan berbicara, kan? 

"Dengar, Nak, seorang gigolo mengandalkan wanita untuk mendukungnya, dan tidak 
meninggalkan satu sen pun. Ada alasan untuk itu. Apakah kamu mengerti?" 

"Aku tidak ingin mengerti. Erm, itu hanya karena kamu tidak mau bekerja? 

"Salah lagi. Seni Gigolo adalah karya yang membutuhkan banyak kekuatan otak. Anda perlu 
menunjukkan perhatian padanya setiap saat, merasakan hatinya, mempersiapkan 
sebelumnya, memilih pilihan kata yang tepat, dan juga memanfaatkan waktu yang tepat 
untuk berbicara. Melihat Hiro-bou, Anda sering berpikir 'kalau begitu, mengapa dia tidak 
pergi bekerja saja?' bukan?" 

Yah, setidaknya tidak hanya dua atau tiga kali. 

"Alasan mengapa kami tidak memberi wanita satu sen pun adalah karena, jika kami 
memberikan barang yang nyata, atau dapat dihitung, akan ada ketidakadilan. Ada 
kebutuhan untuk mencintai setiap wanita secara setara, dan dengan mengabdikan 
segalanya untuk setiap dunia, Anda dapat memperlakukan setiap wanita dengan adil 
sebagai wanita yang tak ternilai harganya. Itu sebabnya Anda tidak dapat memberikan satu 
sen pun, dan hanya menerima uang mereka. Ingat ini baik-baik." 

Saya tidak mau. Ini benar-benar sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh orang rendahan. 
Hiro, kenapa kamu belajar dari orang ini? Ini bukan sesuatu yang harus dihormati. 

Namun, Gorou-sensei benar-benar tajam. 

"Fujishima muda, kamu punya kakak perempuan, tapi anggota keluargamu yang lain tidak 
bersamamu, kan? Anda tampaknya tidak mampu berbicara dengan baik, tetapi Anda 
sebenarnya mahir menanganinya. " 

"Eh? B-bagaimana kamu tahu?' 
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"Kamu kadang-kadang menerima telepon di malam hari, dan mengamatimu, tidak sulit 
untuk mengetahuinya." 

Ya itu benar. Hanya ketika saudara perempuan saya menelepon saya, saya akan menjawab 
saya akan kembali terlambat atau saya tidak butuh makan malam . 

"Itu sebabnya kamu perlu mengamati dengan hati-hati. Juga menyerap informasi. Yang 
paling penting adalah menemukan kesenangan di dalamnya. Untuk seorang gigolo, itu hal 
yang paling penting." 

"Ah, erm, tolong tunggu, sensei. Mengapa Anda ingin menjadikan saya gigolo? 

"Saya tidak pernah berpikir saya akan menemukan anak laki-laki dengan bakat lebih dari 
Hiro-bou di usia tua saya, dan saya ingin menghargai keajaiban ini. Saya sudah berusia 62 
tahun. Anda kemungkinan besar akan menjadi murid terakhir saya. 

"Saya kira begitu. Kupikir kau akan pandai merayu wanita, Narumi." "Tapi Wakil 
Laksamana Fujishima tidak memiliki kesadaran sama sekali, dan lebih menakutkan dalam 
hal ini daripada Hiro." "Kapan kalian muncul !?" 

Tetsu-senpai dan Major mampir tanpa sepengetahuanku, dan duduk di samping Hiro untuk 
mendengarkan ajaran sensei. Sensei tiba-tiba mengajukan pertanyaan kepada penonton. 

"Selain Yuuko, ada banyak wanita baik di sekitar laki-laki ini kan? 

"Kalian bertiga sudah menghitung dengan jarimu?" 

"Saya tidak tahu apakah ini atau itu penting?" 

"Aku tahu 8 dari mereka." 

"Pada perhitungan saya, sekitar 25 dari mereka." Bagaimana Anda menghitungnya?' 

"Edison pernah mengatakan ini." Gorou-sensei berkata, "Seorang gigolo adalah 99% dari 
kerja keras dan 1% dari keberuntungan bagi wanita." 
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Siapa yang mengatakan omong kosong seperti itu sebelumnya? Bukankah Edison seorang 
penemu? 

Tiba-tiba, suara wanita terdengar dari luar toko, mengganggu pelajaran Gorou-sensei." 

"Maaf mengganggu, apakah ayahku datang berkunjung...?" 

Gorou-sensei tiba-tiba terdiam, meraih mantelnya, mengenakan topinya, dan berdiri. Di 
antara bangunan itu ada Min-san dan orang lain. 

"Orang tua, dia bilang dia di sini untuk membawamu kembali." Min-san berkata. 

"Maaf ayahku menyebabkan masalah seperti itu." 

Wanita di depan kami membungkuk dalam-dalam. Dia mengenakan peacoat hitam, rok wol 
krem, dan mengenakan sepatu bot bulu panjang, berpakaian seperti mahasiswi. Dia terlihat 
sangat manis. Putri Gorou-sensei? 

"Sensei ... kamu punya anak?" 

Nada suara Hiro tidak menunjukkan tanda-tanda menyembunyikan keterkejutannya. 

"Um, ya. Saya akan memperkenalkan. Dia Akiko." 

Sensei memperkenalkan dengan cara yang agak mencolok. 

"Saya Shionji Akiko. Maaf telah membuatmu... menjaga ayahku selama ini..." 

Akiko-san terus meminta maaf sebesar-besarnya kepada kami, kami akan pergi dari 
mereka, dan mengatakan itu, memegang lengan sensei dan pergi. 

"Aku tidak pernah berharap sensei punya anak." 

Hiro bergumam sambil mengerutkan kening, memiringkan kepalanya sepanjang waktu. 

"Dia punya begitu banyak pacar, jadi, menurutku tidak aneh punya anak karena 
kecelakaan, kan?' 

"Tapi sensei selalu mengajariku ini sebelumnya. Aturan nomor satu untuk menjadi gigolo 
adalah menghindari kehamilan setiap saat. Begitu dia melahirkan, saya harus 
memprioritaskan wanita itu selama sisa hidup saya. 

Saya mengerti. Meskipun alasan ini pasti membuat semua orang memandangnya sebagai 
musuh publik wanita, tapi aku bisa mengerti apa yang ingin mereka sampaikan, dan aku 
secara tidak sengaja mengangguk. Saat ini, Min-san tiba-tiba melirik ke samping dan 
memelototiku. 
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"Hai! Kamu tidak berencana untuk benar-benar mendengarkan kata-kata orang tua itu, 
kan?" 

"Tidak, tidak, bagaimana Anda bisa mengatakan itu?" 

""Anda dapat mencoba! Tapi jika kau membuat Alice menangis, aku akan menghajarmu 
sampai hampir mati." 

"Tidak, tunggu, Min-san. Jalan menjadi gigolo ada untuk mencegah wanita menangis." 

"Diam, Hiro! Sudahkah Anda merefleksikan tindakan Anda? Aku masih marah!" 

Min-san mencengkeram kerah belakang Hiro, dan menyeretnya ke dapur. Selama 
keributan perjodohan itu, Hiro langsung ke intinya dan melamar Min-san, tapi itu akibat 
dia main-main dengan wanita lain juga (meskipun rencana itu sudah kupikirkan), jadi 
sepertinya Min -san masih marah karenanya. Saya benar-benar memutuskan untuk tidak 
pernah menjadi seseorang seperti Hiro. 

Dan selain itu, aku tidak tahu apa yang dia maksud dengan membuat Alice menangis. 
Bahkan jika aku benar-benar menyimpang dari jalur asisten detektif dan menjadi gigolo, 
dia mungkin akan terkejut atau marah, bukan? 

 

"Keduanya! Saya akan terkejut DAN marah! Apa kau mengerti!?" 

Ketika saya memasuki kantor dan menyajikan makan malam, saya menceritakan kepada 
Alice apa yang baru saja terjadi. Pada akhirnya, Alice sangat marah, rambutnya menggigil. 

"Shionji Gorou adalah orang rendahan di antara semua orang rendahan, musuh dari 
separuh umat manusia! Keahlian semacam itu seharusnya terkubur dalam kegelapan 
selamanya, dan kau ingin mewarisinya!?" 

"Tenang, pembicaraan tentang aku sebagai murid itu hanya lelucon, kau tahu? Hiro adalah 
murid yang sebenarnya, dan kamu tidak mengatakan apapun tentang dia. Lagipula aku 
hanya mendengarkan apa yang dia katakan. Mengapa kamu begitu lengket? 

"K-karena kau milikku." 

Di tengah jalan, Alice sudah meraih sisi tempat tidur, benar-benar marah. 

"Asisten, kan? Saya tahu itu! Jika asisten hanya berkeliling merayu wanita dan tidak 
melakukan pekerjaannya, Anda akan sangat terganggu, bukan? Itu akan mempengaruhi 
reputasi kantor, dan klien wanita tidak akan datang..." 

'Kamu tidak mengerti! Bukan itu yang aku khawatirkan!" 
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"Eh? Lalu apa?' 

"Apa pun." 

Alice tiba-tiba memalingkan wajahnya ke arah layar, tubuh mungilnya benar-benar 
tertutup oleh rambut tebal. 

"...Kamu tidak suka Gorou-sensei?" 

Aku meletakkan ramen di atas meja, dan dengan hati-hati menanyakan ini padanya. 

"Bukan itu." 

Dengan punggungnya masih membelakangiku, Alice menjawab dengan sikap yang agak 
tidak senang. 

"Dalam beberapa hal, saya sangat menghormatinya, dan juga berterima kasih padanya. Di 
antara semua Shionji, paman buyut Gorou adalah satu-satunya yang saya rasa baik untuk 
bertemu. 

Aku perlahan mundur ke pintu masuk ruangan, dan dengan diam berdiri di sana, 
menunggu Alice mengatakan sesuatu. Saya merasa bahwa dia mungkin memberi tahu saya 
beberapa hal tentang Shionjis. 

Dan Alice tampaknya telah membaca pikiranku, karena dia menoleh sedikit ke arahku, 
berkata, 

"Tapi sekarang, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu ..." 

Kata-kata itu, ditambah dengan kelembutan yang tak terduga dalam nada bicaranya, tiba-
tiba membuatku senang. Saya menunggunya menghabiskan makanan di mangkuk, dan 
mengeluarkan nampan dari kantor. 

Saya melihat kehadiran putih bulan menyinari kota, menyatu dengan malam. 

Saat Alice bilang aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang , itu berarti ada 
kemungkinan dia akan memberitahuku. Mempertahankan kemungkinan ini saja 
memungkinkan saya merasakan alasan keberadaan saya. 

 

Setelah itu, pelajaran Gorou-sensei berlanjut selama beberapa hari. Setiap kali matahari 
terbenam, Akiko-san pasti akan datang untuk membawa pulang sensei, dan saat cuaca 
dingin, aku bisa melihat sensei belajar pada Akiko-san, naik taksi dengan susah payah. 
Punggung lelaki tua yang sakit ini benar-benar tidak nyaman. 
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Terkadang, sensei tidak pernah datang ke 'Hanamaru', tapi saat langit sudah gelap, Akiko-
san akan tetap datang untuk mencarinya. Jadi, saya mengambil kesempatan untuk 
bertanya. 

"Apakah sensei merasa tidak enak badan?" 

"Dia sering batuk, bukan?" di sampingku, Tetsu-senpai bertanya. 

"Dia tidak mau makan apa pun, tidak mau minum apa pun. Ini mengkhawatirkan." Mayor 
juga mengerutkan kening. Dengan tatapan muram, Akiko-san mengangguk. 

"E-ehh...memang benar organnya, tidak bagus...tapi dia berkeliaran setiap hari, dan tidak 
mau menghubungiku. Erm, ini sedikit berlebihan dariku, tapi aku ingin menanyakan 
sesuatu darimu, Fujishima-san." 

Akiko-san mengeluarkan tas putih kecil dari tas tangannya. Sebungkus obat. 

"Ayah seharusnya meminum ini setiap hari, tetapi dia benci memakannya, dan sering 
meninggalkan rumah sambil meninggalkan obatnya. Jika dia datang, bisakah Anda 
meminta dia meminum obatnya?" 

"Saya? Yah, dia memang datang setiap hari... tapi bukankah lebih tepat menyerahkannya 
pada Min-san?' 

"Tidak, kurasa seorang wanita mungkin tidak akan bisa membuat ayahku mendengarkan..." 

Hmm, itu benar. 

"Ayahku sepertinya menyukaimu. Jika Anda menyuruhnya minum obat, saya kira dia akan 
mendengarkan. 

Sejak dia berkata, sulit bagiku untuk menolak. 

Paket itu memiliki tablet obat yang dikemas bersama, dengan kata '妈富隆'[12] ditulis pada 

lembar resep. Mungkin obat Cina, kurasa? Setiap pil memiliki tanggal setiap minggu yang 
ditulis di sampingnya, mungkin untuk mengingatkannya agar tidak lupa? 

 

Namun, obat yang tersisa dengan saya tidak ada gunanya. Memasuki minggu terakhir bulan 
November, sensei tidak pernah muncul lagi di 'Hanamaru'. 

"Bertanya-tanya bagaimana keadaan orang tua itu? Hiro, apa kamu punya nomor 
teleponnya?" 

Bahkan Min-san mulai khawatir. Sungguh, pria itu memiliki karisma yang tidak bisa 
dijelaskan padanya. 
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"Sensei mengatakan bahwa sebagai seorang gigolo, dia tidak akan memberikan kontaknya 
begitu saja kepada orang lain, jadi dia tidak akan memberitahuku sama sekali." 

Kata Hiro sambil mengangkat bahu. 

Aku duduk di tangga darurat, menatap langit suram di antara gedung-gedung, dipenuhi 
dengan kehadiran musim dingin, dan menatap tanganku lagi. Paket obat tidak ada gunanya 
sama sekali. Sensei tiba-tiba menghilang tanpa menghubungi kami. 

Aku melirik Hiro, dan menemukan bahwa dia juga memikirkan hal yang sama denganku. 
Andai saja kita memiliki kontak Akiko-san sebelum ini... 

Tidak, dia mungkin hanya sibuk berkencan dengan gadis lain, bukan? Dia sering terbatuk-
batuk, tapi dia tidak terlihat terlalu buruk, dan dia berusia awal enam puluhan namun akan 
sangat tajam dalam kata-katanya. Itulah yang terus saya katakan pada diri saya sendiri, 
tetapi sementara pikiran saya memikirkan ini, hati saya memiliki firasat buruk. Dia tiba-
tiba datang untuk mengunjungi seorang mantan murid, dengan tergesa-gesa mencari 
penerus, dan sangat khawatir keahliannya akan mati ... 

Setelah mengalami hal ini berkali-kali dengan menyakitkan, firasat saya paling tepat pada 
saat terburuknya. 

 

Saat itu akhir November ketika Akiko-san secara pribadi datang ke 'Hanamaru' untuk 
menyampaikan obituari sensei. Langit tampak seolah-olah akan turun salju, dan itu 
membuat Akiko-san, berpakaian hitam, semakin muram. Dia mengenakan mantel tebal, 
celana ketat hitam dan sepatu bot panjang. Itu adalah pakaian biasa, namun sangat mirip 
dengan pakaian berkabung. 

Keinginan Sensei adalah bahwa dia tidak ingin wanita yang sangat dia cintai menangis di 
depannya, jadi hanya Akiko-san yang menghadiri pemakamannya. Itu 3 hari yang lalu. 

"Terima kasih telah merawat ayahku saat dia masih hidup." 

Hiro dan aku, dan bahkan Min-san membungkuk hormat pada Akiko-san. 

"Ayah sudah bahagia sejak dia sering datang ..." 

Hiro dan aku duduk berdampingan di konter, dan kami terdiam. Min-san, berdiri di dapur 
di belakang kami, terdiam untuk waktu yang lama. 

Min-san diam-diam mengeluarkan anggur termahal di toko, dan Hiro serta Akiko-san 
duduk berdampingan di konter saat mereka bersulang dengan tatapan muram. Saya juga 
ikut dengan mereka, tetapi dengan teh oolong sebagai gantinya. 
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Entah kenapa, aku sama sekali tidak merasa sedih. Sensei mungkin tahu bahwa dia akan 
mati, dan Akiko-san, yang seharusnya paling sedih di antara kami, hanya terlihat bingung, 
seolah air matanya mengering. 

---Dengar, Fujishima muda... 

Hiperbola Sensei muncul di pikiranku satu per satu. 

---Anda harus memiliki setidaknya tiga wanita di sekitar Anda. 

---Jangan pernah mendekati wanita atas kemauanmu sendiri. Tersenyumlah pada mereka 
dari atas. 

---Jangan pernah memberikan satu sen pun. Hanya ambil dari sekarang. 

Sementara dia terus mengajari saya seolah-olah itu bukan apa-apa, apakah dia mendengar 
hitungan mundur berdetak di tubuhnya sepanjang waktu? 

Tiba-tiba, Hiro menatap langit dengan sikap berlebihan. 

"...Orang itu mungkin sedang merayu Marilyn Monroe atau Jean Harlow sekarang, kan?' 

Saya kira ini akan menjadi kalimat yang paling tepat untuk menggambarkan kematian 
Gorou-sensei. Seperti yang diharapkan, Hiro adalah muridnya yang berharga, dan saya 
kurang dari satu halaman pada saat ini, meskipun saya tidak berniat menjadi muridnya, 
saya pikir. 

Namun, Akiko-san perlahan menghabiskan anggur di cangkirnya, dan tiba-tiba berbalik ke 
arahku. 

"Ada sesuatu yang aku minta darimu, Fujishima-san. Ini adalah wasiat ayahku." 

"...Y-ya?' 

"Dia pernah berkata bahwa dia berharap Anda mengirimkan barang-barangnya." 

Tertegun, saya kehilangan kata-kata, dan hanya bisa melihat Hiro dan kembali ke Akiko-
san. saya memberikan? Mengapa saya dan tidak mengatakan, Hiro? Apakah dia benar-
benar memilih saya sebagai penerus? Apakah dia tidak mengucapkan kata-kata itu untuk 
bersenang-senang? 

"Ini dia. Dia mengatakan bahwa Anda akan memahami niatnya jika saya menyerahkan ini 
kepada Anda ... " 

Akiko-san mengeluarkan kotak besar dengan kain flanel ungu dari kantong kertas di 
kakinya, dan meletakkannya di pangkuanku. Saya membukanya, dan kilau platinum begitu 
terang, saya tidak bisa membuka mata. Pin dasi yang glamor dan dibuat dengan hati-hati 
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berbaris. Mereka berukuran sama, dan memiliki batu Turki. Saya menghitung, dan ada 14 
dari mereka. 

"...Kenapa, begitu banyak yang sama?" 

"Ayah hanya mengatakan bahwa kamu akan memahami niatnya, Fujishima-san, dan 
menyampaikannya sesuai dengan itu..." 

"E-erm, untuk siapa? Hiro punya satu, tentu saja, kan? Lalu ada Tetsu-senpai dan Mayor, 
kan? Tapi jumlahnya terlalu banyak. Aku tidak tahu siapa yang bersama sensei..." 

"Aku juga tidak terlalu yakin. Ayah punya banyak teman di mana-mana." 

Meninggalkan pekerjaan ini padaku benar-benar merepotkan. Dia bilang itu kehendak 
sensei, dan aku tidak bisa menolak begitu saja. 

Aku terus menatap kotak perhiasan di depanku, bahkan setelah Akiko-san pergi. Hiro 
mengambil pin dasi, membaliknya, dan mengamati dengan tenang. 

"Lihat, perhiasannya bisa dilepas, dan bisa digunakan sebagai brooth atau liontin. Ini 
mungkin untuk dikirim ke banyak dari mereka... untuk digunakan wanita, saya kira? 

"Pokoknya, ambil satu, Hiro. Ini merepotkan. Kepada siapa kami mengirimkan ini? 

Min-san menyela dari samping. 

"Tidakkah kamu tahu jika kamu bertanya pada Alice? Mereka kerabat." 

Saya mengerti. Aku mengangguk. Tapi apakah Alice akan memberitahuku itu? Aku tidak 
bisa bertanya. 

"Mungkin juga bukan untukku. Aku tidak pernah mendengar sensei menyebutkan ini." 

Hiro memasukkan pin dasi kembali ke kotaknya. 

"Mungkin seseorang akan datang untuk itu?" 

 

Jadi, prediksi Hiro menjadi kenyataan dengan cara yang paling buruk. Keesokan harinya, 
'Hanamaru' dibombardir dengan panggilan telepon sepanjang hari. 

"Ya...ehh, ini 'Hanamaru'...eh? Gorou? Gorou, seperti orang tua itu? Ah aku kenal dia, oi, ini 
aku. Halo1 Dengarkan aku! Saya tidak ada hubungannya dengan dia! Fujishima? Ah, kamu 
memanggil Narumi? Aku akan memanggilnya, sangat tenang! Narumi! Hai! Narumi!" 
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Mendengar teriakan Min-san, aku bergegas melewati pintu belakang dapur dan menuju 
koridor. Min-san menyodorkan gagang telepon ke tanganku, dan dari gagang telepon, aku 
bisa mendengar isak tangis seorang wanita. 

"G-Gorou-chan...Aku mendengar tentang dia...ya, aku tahu...aku tidak punya hak untuk 
mengirimnya pergi...dan...dia, erm, putrinya...uuu ... dia punya anak perempuan ... jadi saya 
ingin memiliki sebagian dari warisannya ... eh, ya, ya, setidaknya ... ahh, uuu. 

"E-erm..." 

Saya hampir tidak dapat mendengar apa yang sedang terjadi, tetapi wanita yang 
menelepon tidak dapat berbicara dengan benar, dan menangis lagi, jadi saya hanya dapat 
memintanya untuk tenang dan menelepon lagi nanti sebelum menutup telepon. Apa yang 
sedang terjadi? 

Namun, ini tidak berakhir. Setiap 15 menit, ada panggilan ke rumah Min-san, dan saya 
kembali dipanggil dengan keras untuk mengangkat telepon dan dipaksa untuk menghibur 
para wanita yang menangis. 

"Gorou-sensei, ti-tidak mungkin! Karena dia kembali ke Tokyo, u-uu, dia bisa saja menelepon 
sebelum dia meninggal!" 

"Papa Gorou meninggal, apa? Hei, apakah ini bohong? Ketika dia pergi ke Gram bersamaku 
terakhir kali sebelum dia meninggal, dia terlihat sangat energik! Kamu berbohong! Katakan 
itu bohong!!" 

"Ya, ya, aku mengerti sekarang...Gorou-san adalah burung pelatuk, dan aku hanyalah kayu 
yang membusuk. Tapi, ya, paling tidak, saya ingin mengatakan sesuatu...tinggalkan pesan 
untuk saya...ya? Ya, saya mendengar tentang warisan ... " 

Setelah beberapa panggilan telepon, napas marah Min-san seperti menguap di dapur, dan 
aku bisa duduk dengan patuh di depan telepon. Sebagian besar wanita sangat gelisah, kata-
kata mereka tidak dapat dipahami, dan saya hanya bisa membuat mereka tenang sebelum 
menelepon lagi, sebelum menutup telepon. Adapun orang-orang yang bisa saya hubungi 
melalui dia, saya minta mereka mencatat kemungkinan kontak, membuat pengaturan, dan 
menelepon kembali nanti. Saya terus menerima panggilan sampai tengah malam, dan tidak 
hanya kelelahan, tetapi log telepon saya memiliki nomor telepon dari semua kekasih 
almarhum. 

Apa yang saya lakukan... 

Saya kembali ke rumah, dan mencoba memilah semua nama dan panggilan. Ada 13 dari 
mereka. Serius, lelaki tua itu bisa mendapatkan pacar dua digit bahkan ketika dia di usia 
itu? Aku mengeluarkan kotak ungu yang diletakkan di sampingku, dan menahan keinginan 
untuk membuangnya keluar jendela sebelum membukanya. 
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Pasti ada 13 pin dasi --- tidak, 14 di antaranya. Masih ada satu lagi. Apakah orang lain akan 
menelepon? 

Saya ingat para wanita yang menelepon satu per satu, dan menemukan masalah yang aneh. 

Semua orang berkata bahwa mereka menerima kontak dari Gorou-sensei, dan memanggil 
'Hanamaru'. Bukankah itu aneh? Akiko-san berkata bahwa dia tidak tahu kepada siapa 
harus menyerahkan warisannya, bukan? Apakah dia menerima begitu banyak panggilan 
kekasih sehingga dia menyerahkannya ke 'Hanamaru'... atau apakah Akiko-san berbohong? 
Untuk apa? Dia tidak punya alasan untuk berbohong? Ada yang mencurigakan, dan aku 
penasaran. 

Saya mengeluarkan pin dasi dan meletakkannya di atas meja, memeriksanya satu per satu. 
Mereka semua sama. Tepat ketika saya hendak memasukkannya kembali ke dalam kotak, 
saya melihat sesuatu. 

Bagian dalam kotak itu penyok. 

Dengan lembut aku mengambil karton yang dilapisi kain flanel, dan menemukan setumpuk 
kertas di bawahnya. Itu adalah pesanan pembelian. Dasi platinum dan batu Turki dibeli di 
toko yang sama, tetapi oleh orang yang berbeda. 'Ah', seruku, dan mengambil daftar 
kekasih Gorou-sensei untuk dibandingkan. 13 daftar semuanya, dengan 13 nama, persis 
sama. 

Warisan macam apa ini... pada dasarnya itu adalah hadiah dari kekasihnya! Apakah dia 
ingin mengembalikan hadiah yang dia terima ketika dia masih hidup? Akankah mereka 
bahagia? Dan mengapa mereka semua memiliki hal yang sama? 

Pada saat ini, beberapa kata yang sensei katakan bergema di pikiranku--- 

Saya tiba-tiba mengerti. 

Sejujurnya, saya benar-benar tidak ingin mengerti, dan saya juga tidak ingin hal itu 
diketahui. Meski begitu, aku bisa mengerti mengapa Gorou-sensei menyerahkan peniti dasi 
kepadaku, dan apa yang dia ingin aku lakukan. 

Saya melihat ke langit-langit, dan sekali lagi menatap batu-batu Turki yang mempesona, 
sebelum melihat kembali pemandangan suram di luar jendela, dan menghela nafas. Saya 
mengeluarkan ponsel saya, berharap menyelesaikan ini dalam satu hari, dan harus 
mengatur jadwal dengan hati-hati. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya bahwa 
saya begitu serius dalam melakukan panggilan telepon, dan saya berharap ini yang 
terakhir. Untuk anak sekolah menengah berusia 17 tahun, 13 kekasih adalah beban yang 
sangat besar. 
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Musim dingin tampaknya sudah dekat pada hari Minggu yang cerah dan tidak berawan ini. 
Jam 9 pagi, saya bersepeda menuju kantor detektif. 

"Kenapa aku harus melakukan ini denganmu?" 

Alice sangat tidak senang, tetapi dia mengenakan pakaian berkabungnya. Aku tidak 
mengatakan ini karena itu bukan pujian, tapi Alice benar-benar cocok untuk mengenakan 
pakaian berkabung. 

"Kamu kerabat Gorou-sensei, Alice. Tentu saja Anda punya alasan untuk bertemu dengan 
mereka." 

Aku menjawab. Sebenarnya, aku sangat tahu itu hanya alasan, dan Alice pasti telah melihat 
melalui pikiranku. 

"Kau merasa canggung berbicara dengan wanita yang tidak kau kenal sendirian, kan? 
Apakah Anda mengandalkan saya untuk merangkum kehidupan paman besar Gorou untuk 
mengisi saat-saat ketika Anda tidak dapat berbicara?' 

Tidak, semuanya seperti yang Anda katakan. 

"Yang penting adalah aku harap kamu akan tetap di sisiku." 

"M, mmmm." 

Alice menurunkan cadarnya untuk menyembunyikan pipinya yang merona, dan 
bersembunyi di balik boneka. Sepertinya dia salah paham dengan cara yang aneh lagi. 

"Dengan kata lain, aku akan berbicara untuk orang mati untuk pertama kalinya, jadi aku 
ingin kamu, Alice yang profesional, untuk menonton. Ini permintaanku sebagai 
bawahanmu." 

Aku juga mengenakan setelan hitam dan dasi yang kupinjam, pakaian resmi para detektif 
NEET. 

"Pembicara orang mati apa? Anda tidak menemukan bagian yang paling penting." 

"...Eh?" 

"Apa pun. Sepertinya yang pertama sudah ada di sini. Ambil pin dasi sekarang." 

Memang benar ada seorang wanita dengan pakaian berkabung yang terpampang di sudut 
kamera pengintai, datang melalui pintu depan gedung yang jarang kami lewati. Aku buru-
buru membetulkan dasi hitamku, dan memakai pin dasi batu Turki. 

Bell pintu berbunyi. 
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Saya membuka pintu kantor, dan di koridor ada seorang wanita berusia sekitar 40 tahun, 
memancarkan kehadiran yang bersinar. Hiro memimpin wanita itu, dan berdiri di 
sampingnya, memberitahunya, silakan masuk. 

"Saya Fujishima, yang berbicara dengan Anda di telepon. Terima kasih telah meluangkan 
waktu Anda untuk datang hari ini..." 

Aku menundukkan kepalaku ke arahnya sebagai permintaan maaf, dan menyambutnya 
masuk. 

Segera setelah itu, saya menyesal memilih agen detektif NEET sebagai tempat penyerahan 
warisan. Saat itu sudah Musim Dingin, dan AC-nya dinyalakan, jadi aku harus meminta 
maaf padanya. Kami masuk, dan dia berhenti kaget karena monitor di ruangan, jadi saya 
harus menenangkannya. Ketika saya memperkenalkan keponakan Gorou-sensei yang 
hebat, Alice, dia berkata, "Yah, sangat imut ... mirip dengan Gorou-sensei di sana ..." dan 
mencoba memeluk Alice, jadi saya harus memisahkan mereka. Menyadari bahwa saya 
mungkin harus mengulangi proses itu belasan kali lagi, saya merasa ingin pingsan. 

Hanya ketika wanita tamu itu duduk di bantal di hadapanku, dia menyadari, 

"Pin dasi itu." 

"Ya." Aku meletakkan tanganku di dadaku. "Ini hadiah yang kamu berikan kepada Gorou-
sensei, kan? Dia mengatakan ini padaku. Batu ulang tahun yang dia terima pada hari ulang 
tahun di bulan esember..." 

"Ya, ya ... itu benar." 

Wanita itu mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Aku merasakan tatapan sedingin es 
Alice di punggungku, dan organ tubuhku terikat karena rasa bersalah. Pada titik ini, tidak 
ada jalan untuk kembali. Saya mengeluarkan kain flanel ungu, dan meletakkannya di depan 
wanita itu. 

Itu adalah ornamen platinum dan batu Turki yang sama dengan yang ada di dadaku --- 
kecuali pinnya dilepas dan brosnya tetap ada. 

Bukankah itu terlalu berlebihan? Sesaat sebelum saya angkat bicara, pikiran ini hampir 
mencabik-cabik hati saya. Namun, saya melakukan yang terbaik untuk mengatakan kata-
kata itu. 

"Sensei membeli ornamen yang sama di toko yang sama, dan ingin memberikannya 
padamu. Ada faktur pembelian, jadi saya rasa itu untuk Anda. Gorou-sensei sering diasuh 
oleh para wanita, tapi tidak pernah membalasnya. Namun, untukmu, dan kamu sendiri, 
yah." 

Wanita di depanku meraih bros dengan tangannya yang gemetar, dan membungkuk untuk 
menangis. 
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Aku melihat ke langit, dan untuk pertama kalinya sejak aku lahir, aku ingin bertobat 
kepada Tuhan. 

Fujishima Narumi ini sering dituduh sebagai penipu sejak dia terlibat dengan NEET. 
Namun, saya tidak dapat menyangkal apa pun saat ini. Maafkan saya. 

Tepat ketika saya bertanya-tanya apa yang harus saya lakukan agar tidak membuat wanita 
ini menangis, sesuatu yang menakutkan terjadi. Keterampilan percakapan yang Gorou-
sensei ajarkan padaku terbangun di pikiranku. 

"Gorou-sensei selalu berkata bahwa dia tidak punya apa-apa, dan tidak tahu apa-apa selain 
mencintai, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum kembali saat menerimanya. 
Tolong lakukan hal yang sama untuknya." 

Bahkan aku takut kata-kata itu keluar dari mulutku. Saya akhirnya mengantar wanita itu, 
yang berhenti menangis, ke pintu, dan menyerahkannya kepada Hiro. Pekerjaan Hiro 
sangat penting. Dia bertugas membuat para wanita yang berkunjung pergi dengan cepat 
melalui tangga darurat. Tentu saja, semua ini untuk mencegahnya bertemu dengan wanita 
berikutnya yang datang dari pintu depan. 

 

"Aku tidak pernah mengira kamu akan mengatakan kebohongan yang begitu mengerikan 
dengan wajah lurus. Dan Anda mengatakan kalimat yang sama 30 kali. 

Setelah mengantarkan 13 bingkisan, saya berbaring telentang di lantai, kelelahan. Alice 
berdiri di depanku, berbicara kepadaku dengan nada enggan. 

"Jika Anda berniat menghabiskan sisa hidup Anda untuk bertobat kepada Tuhan, saya akan 
dengan senang hati merekomendasikan Anda sebuah biara." 

"Maaf. Saya berpikir untuk menjadi biksu sendiri. Berhenti memarahiku..." 

Tiba-tiba, pintu terdengar dibuka, dan beberapa langkah lambat mendekat. Akhirnya, suara 
Hiro menghujaniku. 

"Kamu luar biasa, Narumi! Seperti yang diharapkan dari bagaimana Gorou-sensei 
memandangmu dengan baik. Bahkan aku tidak bisa memikirkan kata-kata tak tahu malu 
seperti itu." 

"Saya tidak punya pilihan!" 

Aku duduk, dan membanting lantai. Rasa bersalah dan mencela diri bergema di hati saya, 
akhirnya menjadi kemarahan. 

"Apa lagi yang kamu ingin aku lakukan? Jika saya mengatakan yang sebenarnya, itu hanya 
akan lebih menyakiti mereka! 
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"Kamu melihat! Pemikiran untuk 'membohongi wanita daripada membuat mereka 
menangis' adalah sesuatu yang diajarkan oleh Gorou-sensei. Dia pasti tahu kamu akan bisa 
melakukannya, dan itu sebabnya dia menyerahkan misinya padamu, kan? 

Sekali lagi, aku ambruk di lantai. 

"Jangan memberi wanita satu sen pun, dan jangan membuat mereka menangis. Huh. Itulah 
yang akan dipikirkan paman hebat. Sepertinya aku harus mempertimbangkan kembali 
asistenku. Saya tidak pernah berpikir Anda akan menjadi tidak senonoh ini. Alice terus 
memarahiku. 

Aku terus memberi tahu kekasih Gorou-sensei bahwa 'ini dibeli hanya untukmu', 'dia 
bermaksud memberikan ini untukmu sendiri', tapi omongan manis itu semua bohong. 
Gorou-sensei bersikeras pada keyakinannya sendiri, tidak pernah membelanjakan apapun 
untuk seorang wanita lajang. Bros yang diberikan kepada semua kekasihnya semuanya 
diberikan kepadanya oleh kekasihnya yang lain. Alasan mengapa dia ingin semua orang 
membeli yang sama mungkin untuk menghindari tragedi terlihat mengenakan hadiah dari 
wanita lain, bukan? Tentu saja, tidak satu pun dari 13 wanita itu yang menyadari bahwa 
ada hadiah yang persis sama yang diberikan kepadanya oleh orang lain, dan itulah 
mengapa gertakan saya berhasil. 

Gorou-sensei memberikan kenangan indah untuk semua kekasih tanpa menghabiskan satu 
sen pun, dan meninggalkan panggung. Untuk tujuan itu, dia menggunakan murid terakhir 
ini yaitu saya untuk kecemerlangan ini. 

"Oh ya, ada 14 dari mereka. Yang terakhir seharusnya untuk Narumi, kan? Haruskah saya 
memuji Anda karena menjadi gigolo yang baik hati? 

Kukira? Sebenarnya, itulah yang saya pikirkan. 

Pada saat ini, Alice tiba-tiba bergegas dari tempat tidur, meraih bahuku, menggulingkanku 
di lantai, dan meraih pin dasiku. 

"---A-apa? Kamu menginginkan ini, Alice?" 

"Cukup dengan omong kosong!. Kembalikan ke pemiliknya yang semestinya." 

"Pemilik yang tepat? Siapa?" 

"Siapa lagi? Istri paman Gorou yang hebat!" 

"Istri Sensei? Dia punya satu? Ahh, ibu Akiko-san, kan? Oh ya, aku lupa." 

"Serius, apakah kamu tidak menyadarinya? Kamu sangat bodoh itu luar biasa. Bahkan 
ketika hari Penghakiman Terakhir tiba, saya yakin Anda akan dengan bodohnya memeriksa 
kotak surat, bertanya-tanya mengapa surat kabar belum tiba. 
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"Eh?" Saya tidak paham. Erm, apa yang tidak saya sadari? 

"Wanita bernama Akiko itu adalah istri paman Gorou yang hebat." 

"Ehhhh!?" 

Semua kelelahan saya langsung tertiup jauh. Aku segera menyenggol tubuhku ke arah 
Alice. 

"A-apa maksudmu?" 

"Itu yang aku maksud. Paman Gorou masih hidup!" 

Aku terkejut, sangat terpana, mulutku terbuka lebar. 

"Lelucon macam apa ini untuk berpura-pura mati dan membuat orang lain mengirimkan 
warisan? Dia hanya mencoba untuk mencuci tangannya dan menarik garis dari semua 
kekasihnya sementara dia melanjutkan pertunjukan monyetnya?" 

"... Bagaimana kamu mengetahuinya, Alice?" Hiro sepertinya masih memiliki akal sehat, jadi 
dia bertanya menggantikanku, 

"Narumi, kamu menerima obat dari Shionji Akiko, dan dia memberitahumu bahwa itu obat 
yang harus dia minum, kan?" 

"Eh? Ah, ah, ya." 

Gorou-sensei tidak akan sering minum obat karena dia benci meminumnya, jadi Akiko-san 
memintaku untuk mengingatkannya untuk meminumnya saat dia datang ke 'Hanamaru'. 
Aku tidak punya kesempatan, dan tidak bisa bertemu sensei lagi. 

"Pikirkan kembali apa yang tertulis di kemasan obat." 

"Eh? Erm, yah, sepertinya itu obat Cina. Ada tiga kata Cina yang tidak bisa saya baca... erm." 

Aku merogoh saku mantel wolku, dan mengeluarkan obat. '妈富隆'. Alice melihat tiga kata 

melalui kerudung hitam, dan mendengus. 

"Itu dibaca sebagai 'Marvelon'. Obat kontrasepsi ." 

Rahangku jatuh sekali lagi. 

Apa? Obat kontrasepsi? Mengapa Gorou-sensei mengambilnya? 

"Aku menyatakannya dengan sangat jelas, dan kamu masih tidak mengerti? Wanita itu dan 
paman buyut Gorou bekerja sama untuk membohongimu. Mereka bilang dia sakit, perlu 
minum obat setiap hari. Obat pembuahan itu adalah sesuatu yang diminum Shionji Akiko 
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setiap hari, bukan? Tanggal minggu dicetak di atasnya, dan instruksinya ditulis dalam 
bahasa Cina yang tidak Anda mengerti. Itulah yang mereka gunakan untuk membodohi 
kalian berdua." 

"... Semuanya, bohong? Eh...lalu...batuknya yang tak henti-hentinya dipalsukan?" 

"Tentu saja itu palsu! Dia berpura-pura tidak enak badan, memiliki obat palsu di 
tempatmu; semua itu demi membuat kalian berpikir dia sudah mati." 

Itu karena kami percaya---bahwa 13 kekasih yang datang berkunjung merasakan suasana 
yang berat, dan percaya--- 

Mereka percaya bahwa pemburu kekasih yang tak tertandingi, Shionji Gorou meninggal. 

Aku dengan lemah menundukkan kepalaku dan menatap paket obat di tanganku. 
Kontrasepsi. Kata-kata Hiro kembali muncul di pikiranku. Aturan pertama menjadi gigolo, 
hindari kehamilan. 

Gorou-sensei tidak mungkin punya anak. 

Kalau begitu, wanita dengan nama keluarga yang sama adalah--- 

"Kamu seharusnya menyadari ketika kamu melihat 14 pin dasi, kan !?" 

Alice memberikan tatapan tidak sabar saat dia menusukkan jari telunjuknya ke dadaku. 

"Paman Gorou yang hebat tidak mungkin membelanjakan satu sen pun untuk seorang 
wanita, jadi dengan kata lain, ada 14 wanita yang mengiriminya pin dasi. Tentu saja, 
tanggal 14 adalah Shionji Akiko! 

Dan dia terus menusukkan jari telunjuknya ke dadaku. 

"Jadi kembalikan yang terakhir ke wanita itu sekarang! Dia berbohong kepada asistenku, 
dan memutuskan sendiri bahwa asistenku akan menjadi penerus untuk menjadi gigolo 
yang malang. Benar-benar tak termaafkan!" 

Alice melemparkan pin dasi ke Hiro. 

"Aku sudah melacak keberadaan mereka berdua melalui GPS. Mereka saat ini berada di 
sebuah hotel di Ueno, dan memesan penerbangan ke Australia besok. Aku akan 
mengirimkan alamatnya ke ponselmu. Jadi kembalikan kepada mereka sekarang!" 

"Saya?" 

"Siapa lagi? Aku tidak akan membiarkan Narumi bertemu dengannya lagi. Aku tidak ingin 
pria seperti itu berada di dekat Narumi lagi!" 
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Sampai Hiro meninggalkan kantor, saya menikmati kehampaan angin dingin yang kuat dari 
AC. Saya hanya merasa ada ratusan tikus yang melompat-lompat di pikiran saya, 
menjatuhkan semua yang telah saya tumpuk di lantai. 

Namun terlepas dari ini, saya hampir tidak berhasil memahami keseluruhan situasi. 

Dengan kata lain, Gorou-sensei memilih 'satu-satunya' yaitu Akiko-san. Dalam arti tertentu, 
dia, sebagai seorang gigolo, meninggal. 

Namun, hatinya yang menghargai wanita tidak pernah mati. Dia tidak mau melawan 
keyakinannya tentang 'tidak membuat wanita menangis', dan tidak ingin seni merayu 
wanita mati. 

Mungkin awalnya dia bermaksud agar Hiro menyerahkan warisannya? Selain itu, Hiro 
pernah menjadi muridnya yang menderita bersamanya, dan jika dia jujur dan berencana 
untuk membodohi para kekasih, Hiro kemungkinan besar akan bekerja sama. Kalau tidak, 
berharap Hiro akan mewujudkan niatnya dengan mengirimkan pin itu terlalu berisiko. 

Namun, Gorou-sensei menemuiku, Fujishima Narumi, di 'Hanamaru'. 

Jadi tindakan menyerahkan warisan ini adalah ujian yang dia berikan padaku? 

"Alice...karena Gorou-sensei masih hidup, kenapa kamu tidak memberitahuku dari awal?" 

tanyaku dengan suara lemah. Sosok berbaju duka sudah kembali ke ranjang, menghadap 
layar lagi. 

"Jika aku memberitahumu dari awal, para kekasih mungkin akan mengetahuinya! Saya 
ingin mereka percaya dan kembali, atau mereka akan bermalas-malasan di kantor dan 
membuat keributan. Itu akan menyebabkan masalah bagi saya juga. " 

"Ah, ya, begitu." 

"Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu bisa mengatakan kebohongan terang-
terangan seperti itu. Sepertinya paman yang hebat mengajarimu dengan baik! Anda 
mengasah keterampilan penipu Anda dengan sangat baik, sangat identik dengannya, itu 
menjijikkan. 

"Maaf..." 

Aku menghembuskan napas berat yang terkumpul di dadaku ke lantai, dan melepaskan 
dasiku. 
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"Aku tidak berniat untuk benar-benar belajar, dan kupikir tidak apa-apa hanya 
mendengarkan... tapi cara bicara Gorou-sensei benar-benar membuatku ingin mengingat 
kata-katanya. Sepertinya ada sihir." 

"Lupakan semuanya sekarang. Saya tidak ingin menyewa asisten yang merupakan sisa 
makanan yang membusuk. 

Kata-kata kasar seperti itu. Tapi, baiklah. Bahkan tanpa Alice memberitahuku, aku perlahan 
akan lupa, kan? Itu adalah pengetahuan yang tidak berguna yang tidak akan pernah saya 
gunakan dalam hidup saya. Yang menurut saya paling berguna adalah '25 baris tersayang 
yang pasti akan membuat seseorang bahagia', tetapi ini hanya efektif untuk wanita, dan 
saya mungkin tidak membutuhkannya... 

"Mm, hm? Kamu juga lupa itu?" Alice tiba-tiba berbalik. 

"Apa? saya tidak bisa?' 

"T-tidak, hanya karena penasaran. Kata-kata yang pasti menyenangkan orang, apa itu, 
misalnya?" 

"Yah, 'Aku tidak yakin apakah aku pasti akan membuatmu bahagia, tapi selama kita 
bersama, aku yakin aku pasti bahagia'." 

Alice mulai tersipu, bahkan di telinganya, dan dia jatuh ke tempat tidur. Bukit boneka jatuh 
menimpanya, dan mereka berserakan di lantai. Tunggu...ini hanya ripoff line dari manga 
'Tsuribaka Nisshi'[13] , bukan? Gorou-sensei suka mengutip orang lain. 

"U-uu, lalu?" Alice kembali mengangkat kepalanya. Aku tidak bisa melihat dengan jelas 
melalui cadar, tapi sepertinya wajahnya masih sedikit merah. Mengapa terus bertanya? 

"Kurasa, dan... 'Aku selalu memikirkan apa yang harus kukatakan saat bertemu denganmu. 
Tapi saat aku melihatmu, aku sangat senang sampai melupakan semuanya...'." 

Dan kali ini, Alice sendiri terjatuh di antara tempat tidur dan rak. 

"Narumi! K-kamu idiot tak tahu malu!" 

"Bukankah kamu yang menyuruhku mengatakan itu? Dan saya biasanya tidak 
mengucapkan kata-kata itu!" 

Hanya mengatakan kata-kata ini saja sudah memalukan! 

Alice terus berguling-guling seperti yudedako[14] , tetapi dia mendesak saya untuk 
menyelesaikan 25 baris karena alasan yang aneh. Permainan hukuman macam apa ini? 
Tolong lepaskan saya. 
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Di penghujung tahun, saya menerima kartu pos dari Gorou-sensei. 

Tentu saja, dia tidak tahu alamatku, jadi dia mengirimkannya langsung ke 'Hanamaru'. 
Karena itu, Min-san, Tetsu-senpai, Mayor, dan bahkan Hiro melihat kartu pos dengan 
pemandangan dan tulisan 'berlalu'. Anda telah berhasil saya '. 

"Kalian mungkin juga membuka pusat kuliah gigolo. Kumpulkan banyak bajingan, dan akan 
lebih mudah bagi polisi untuk mengadili." 

Min-san tidak terdengar seperti sedang bercanda. 

"Baik! Untuk merayakan keberhasilan Narumi, ayo lempar dadu." 

Tetsu-senpai dengan riang mengeluarkan mangkuk dan beberapa dadu. 

"Karena kita sedang merayakan Narumi menjadi seorang gigolo, mari kita buat aturan 
bahwa menggulirkan 4-5-6 akan berarti hadiah besar!" 

Mayor juga bergabung dengan penuh semangat. 

"Jadi bergulir 2-5-6[15] berarti 10 kali penghasilan!" 

Tunggu, kenapa Hiro ikut juga? 

"Dealer kali ini adalah Narumi, tentu saja! Bergulinglah! Kami akan mulai dengan maks 
yang biasa. 

Tapi pada lemparan pertama, seperti yang diharapkan, saya melempar 4-5-6. Trio itu 
menjerit, mengeluarkan uang 10.000 yen dan melemparkannya ke arahku. Yang saya 
rasakan hanyalah takdir yang menyindir saya. 

Adapun Alice, tentu saja, saya tidak pernah menunjukkan kartu pos padanya. Jika dia 
melihat isinya, saya tidak akan tahu seberapa banyak dia akan mengomel kepada saya. 
Meski begitu, aku tidak berniat menghancurkan kartu pos itu, jadi tetap terpaku di sudut 
dinding kamarku dengan paku payung. 

 

Di setiap malam yang dingin, sesekali aku memikirkan Gorou-sensei. 

Saya akan mengangkat kaki saya ke atas meja, bersandar di sandaran kursi, dan melihat ke 
atas untuk melihat foto di kartu pos. Ini adalah pemandangan pantai di kejauhan di malam 
hari, dengan beberapa baris langkah kaki yang terukir di pantai yang tertiup angin dengan 
rapi. Di ujung jauh foto itu ada sosok putih samar, dan ketika saya melihatnya lebih dekat, 
saya akan menemukan bahwa itu adalah kerudung pernikahan putih yang terbang karena 
angin laut. 
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Ada beberapa hal di kaki pengantin wanita. 

Mantel pagi putih yang dilepas, karangan bunga yang berserakan di mana-mana, sepatu bot 
yang terbalik, dan kacamata bundar terkubur di tempat kejadian. 

Setiap kali saya melihat adegan ini, saya secara tidak sengaja tersenyum. 

Ini juga harus menjadi tindakan juga, kan? Dia memberi saya pelajaran terakhir, agar saya 
mengerti bahwa seorang gigolo harus seperti ini, dan untuk tujuan itu, apakah Akiko-san 
melibatkan diri untuk mengambil foto lelucon yang begitu payah, bukan? Saya memiliki 
pemikiran ini, tetapi saya tidak dapat berhenti berpikir bahwa dia benar-benar melarikan 
diri dari pernikahan. Pria itu mungkin benar-benar melakukan itu. 

Setiap kali saya memalingkan muka dari foto dan keluar dari jendela, saya tiba-tiba 
memiliki gambar Gorou-sensei dengan celana dalamnya, melarikan diri di pantai. Dia 
melompat ke mobil tua yang terbuka, balapan di jalan tepi laut, melewati toko pakaian, 
pompa bensin, McDonalds, dan tidak pernah melewatkan kesempatan untuk merayu para 
wanita, dan pada akhirnya, pergi ke matahari terbit dengan mobil. penuh dengan wanita. 
Dia menginjak gas, membunyikan stero mobil, dan memainkan musik Beach Boys, 
menghindari lampu depan, bergerak maju, tidak pernah berhenti... 

Namun ada satu detail yang aneh. Dalam imajinasiku, Gorou-sensei dengan siku di pintu 
kursi pengemudi, memegang setir bukanlah orang tua. Wajahnya mirip anak SMA yang 
baru berulang tahun ke-17, tersenyum sambil berjalan ke arah angin. 
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Volume 6 Chapter 7 

Kata penutup 
Saya telah menyebutkan ini dalam banyak wawancara, tetapi sebenarnya saya tidak pandai 
menulis cerita pendek. Saya tidak ingat berapa banyak yang saya tulis, rasanya waktu yang 
saya butuhkan untuk menyelesaikan cerita pendek sama dengan menyelesaikan cerita 
panjang, dan itu sangat tidak efisien. 

Jadi tahun ini, di musim semi, ketika editor yang bertanggung jawab berkata, "manganya 
akan diserialisasi, jadi mari gunakan waktu ini untuk mengirimkan ke Dengeki Bunko, ya?" 
dan saya langsung menjawab, 

"Tapi aku tidak ingin menulis cerita pendek, tahu?" 

"Jadi, apa yang ingin kamu tulis?" 

Saya menjawab bahwa saya tidak ingin menulis, tetapi ditafsirkan sebagai, apa pun selain 
cerita pendek akan berhasil. Ini benar-benar cara yang mengesankan untuk melihat 
sesuatu. Tidak punya pilihan, aku merenung sejenak, dan menjawab, 

"Erm, kalau begitu, mari kita menulis cerita panjang dengan panjang yang layak. Bagaimana 
kalau membuat serial menjadi empat bab? Waktu yang dibutuhkan hampir sama seperti 
biasanya, saya bisa menyelesaikan semua naskah sebelum serialisasi dimulai, dan 
membacanya terlebih dahulu..." 

Memikirkan kembali tentang itu, sungguh memalukan bagiku untuk mengatakannya tanpa 
dasar seperti itu. Saya selalu sendirian tanpa rencana, dan tidak pernah benar-benar 
mengikuti rencana saya. Seperti yang diharapkan semua orang, saya terakhir pada batas 
waktu pengiriman selama dua bulan penuh, dan hanya menyelesaikan cerita ini dalam 4 
bagian. 

Isi volume ini, 'Pernikahan Hanamaru' yang diserialkan di Majalah Dengeki Bunko dari 
edisi ke-14 hingga edisi ke-17, menyebabkan banyak masalah bagi setiap pihak, dan pada 
saat yang sama, sebuah cerita pendek baru disertakan. Ini pertama kalinya saya membuat 
serial novel di majalah, dan saya belajar beberapa pelajaran, jadi untuk saat ini, saya tidak 
akan melakukannya lagi. Saat ini, aku merenungkannya dengan keras. 

Juga, cerita sebenarnya, ketika disusun menjadi sebuah buku, dibagi menjadi 5 bab, tetapi 
bab ke-5 sebenarnya adalah sepertiga dari bab terakhir yang dipecah. Saya mencoba 
menyelesaikan pekerjaan dalam serialisasi ke-4, dan bab terakhir akhirnya menjadi dua 
kali lipat dari gabungan tiga bab pertama. Jadi, saat menyelesaikannya, saya melakukan 
sedikit penyesuaian. 
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Ketika saya mengirimkan naskah untuk jilid terakhir, saya berkata kepada editor yang 
bertanggung jawab, setengah bercanda, 

"Bagaimana kalau serialisasi kita berakhir pada adegan khusus ini (akhir dari bab ke-4), 
dan kemudian memiliki konten baru yang menyatakan kasus ditutup dalam buku itu 
sendiri, oke?" 

Sebenarnya, itu adalah saran kecil karena keserakahan saya ingin jalan keluar yang mudah, 
tetapi saya tidak pernah berpikir editor yang bertanggung jawab akan pergi, "hmm, kita 
bisa memikirkannya" dan benar-benar mulai melihat kemungkinannya. Saran saya 
mungkin tampak meninggalkan segmen yang berbeda dalam cerita, tetapi itu benar-benar 
merupakan penghinaan bagi pembaca yang membeli majalah tersebut. Jadi saya buru-buru 
mencabut saran ini. 

Gigolo-sensei yang muncul di cerita pendek adalah karakter yang samar-samar saya 
pikirkan saat menulis bab terakhir. Jika ada momen untuk karakter ini untuk debut, saya 
kira ini akan menjadi yang paling tepat, jadi, sepertinya layak. 

Cerpen yang disertakan adalah tentang Hiro dan tuannya, dan saya kira banyak pembaca 
merasa bahwa jilid ke-6 berpusat di sekitar Hiro, bukan? Sejujurnya, sebelum saya mulai 
menulis, saya memiliki konsep untuk menjadikan Hiro dan Min-san sebagai protagonis dan 
mengembangkannya secara besar-besaran, tetapi setelah menulis, saya menemukan bahwa 
bukan itu masalahnya. 

Saya ingat kembali ketika saya menulis jilid pertama dari seri 'Kamisama no Memochou'. 
Anehnya, itu 4 tahun yang lalu. Saat itu, saya tidak terbiasa menulis, dan membutuhkan 
editor yang bertanggung jawab untuk meninjau perkembangan plot, dan setelah beberapa 
koreksi, akhirnya selesai. Sampai sekarang, saya masih ingat proses penyuntingan yang 
panjang dan berbelit-belit. Contohnya, di bagian paling awal, ketika saya menulis tentang 
Ayaka yang membawa Narumi ke 'Hanamaru', tidak ada karakter seperti Min-san. Versi asli 
dari bos toko ramen adalah paman beruang tua beruban tanpa nama atau bagian, dan 
ketika editor-in-charge melihat itu, dia berkomitmen, "kurang cantik", dan menyarankan 
agar saya mengikuti proposal selama fase perencanaan, dan mengubah salah satu dari 3 
anggota agen detektif NEET menjadi seorang gadis. Namun, saya membantah, mengatakan, 
"Ini adalah sesuatu yang pasti tidak akan saya ubah." Saya juga bersikeras bahwa Tetsu, 
Major, dan Hiro harus laki-laki. Namun, memang benar bahwa kami kekurangan beberapa 
keindahan dalam cerita, jadi dengan proses eliminasi, paman beruang itu berubah menjadi 
onee-san berpayudara besar yang riuh dengan sarashi di sekitar dadanya. Beginilah Min-
san lahir. 

Adapun paman beruang itu, apa selanjutnya? 

Yah, dia tidak terhapus di gurun ide yang hancur. Dalam pikiran saya, paman beruang ini 
baru saja melakukan perjalanan. Pekerjaan Cina di tangannya menjadi senapan, dan 
celemek di pinggangnya menjadi rantai peluru saat dia mulai berkeliaran di zona perang 
seperti Afghanistan, Yugoslavia, Kongo dan China atau semacamnya. 
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Maka, 'Ramen Hanamaru' menjadi tempat yang dinamai karena dia, dan ditinggalkan demi 
dia. Dalam hal ini, saya harus menulis cerita tentang dia kembali ke toko ramen, sebuah 
cerita yang ditulis untuknya. Mungkin ide ini telah tumbuh secara tidak sadar di benak 
saya. 

Saya menulis ini di awal cerita, dan saya akan mengulanginya lagi. Volume 6 ini adalah 
cerita yang didedikasikan untuk Hanada Masaru. 

Perjalanan hidupnya penuh dengan abu, tulang ayam, darah dan keringat, dan akan dibawa 
kemana? Saya harap semua orang akan menonton sampai akhir. 

 

Segera setelah volume ini diterbitkan, volume manga yang diilustrasikan oleh Tiv-san akan 
dirilis. Animasi TV saat ini sedang dalam tahap perencanaan. Saya sangat senang. Silahkan 
nantikan berita selanjutnya. 

Terima kasih kepada semua yang terlibat, terutama ilustrator Kishida Mel-san dan editor-
in-charge Yuasa-sama, Narumi akhirnya bisa menyambut ulang tahunnya yang ke-17. 
Tolong izinkan saya kesempatan untuk mengucapkan terima kasih untuknya. Sungguh, 
terima kasih semuanya. 

Desember 2010, Sugii Hikaru 

 

Catatan 

1. ↑ Primitif = Dasai, ダサい 

2. ↑ San dalam お産, osan, dapat dibaca sebagai 三, atau tiga 

3. ↑ Grand Prix M-1 berlangsung setiap Desember, dan merupakan kompetisi 
komedi manzai, sejenis komedi stand-up di Jepang. 

4. ↑ Dalam hal ini, Tirai Noren 

5. ↑ Aktris veteran. Salah satu pertunjukan yang dia perankan sebagai pemeran 
utama disebut 'Ibu rumah tangga melihatnya, 家政婦 は 見 た! 

6. ↑崩牙会...yang jika diterjemahkan dari bahasa Cina berarti...Persatuan Gigi 

Remuk 

7. ↑ terus hujan ホンコン, honkon terdengar seperti Hong Kong. 
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8. ↑ Kuil Yasukuni, tempat jatuhnya Jepang selama perang sejak Restorasi Meiji 
tahun 1869. Tentu saja, ini termasuk para jenderal top yang memimpin Jepang 
selama Perang Dunia 2 

9. ↑ pakaian tradisional Tionghoa https://en.wikipedia.org/wiki/Ruqun 

10. ↑ Atau Beruang Besar 

11. ↑ Dengan kata lain, Taman Ueno 

12. ↑ Ini akan dirujuk nanti, jadi saya tidak akan menerjemahkan yang ini 

13. ↑钓りバカ日志, secara harfiah Fishing Fool's Diary 

14. ↑ hidangan gurita 

15. ↑ 2-5-6 dan 4-5-6 keduanya bisa dibaca Jigoro = Gigolo 
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