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Bawa aku ke hatimu Rasakan aku di tulangmu Hanya satu malam lagi, Dan aku akan 
melewati ini, Jalan panjang & berliku 

Aku sedang dalam perjalanan, aku sedang dalam perjalanan-- Home sweet home... 

"Home Sweet Home" Nikki Sixx 

Bab 1 
Setelah hidup selama 17 tahun, saya kehilangan banyak hal, tetapi tidak pernah sekalipun 
saya menganggap diri saya tidak beruntung. Hal-hal yang menyakiti saya adalah semua 
kegagalan yang saya sebabkan, kerusakan yang disebabkan oleh tulang saya yang 
menembus kulit saya, yang disebabkan oleh saya menggaruk tenggorokan saya yang 
kering. Ini tidak dianggap sebagai kemalangan. Apa yang benar-benar memaksa orang 
jatuh ke dalam jurang kemalangan adalah sesuatu yang lebih realistis, cacat dalam 
kenyataan yang membuat orang tidak berdaya. Sederhananya, itu uang, kesehatan, dan 
kehilangan keluarga. 

Musim Dingin ke-17 itu, saya berbicara dengan beberapa tunawisma. 

"Ada yang menyebut kami pengembara, pengangguran, atau pengemis. Beberapa membela 
kami, mengatakan bahwa itu adalah kata-kata prasangka, bahwa kami harus disebut teman 
jalanan." 

Salah satu tunawisma berkata kepada saya. 

"Tapi saya pikir menyebut kami 'tunawisma' akan menjadi yang paling akurat dalam kasus 
ini." 

Dia mencubit rokok yang sependek kuku, menatap asap sambil bergumam. 

"Ada juga yang tidak punya rumah, tapi itu tidak merujuk pada kita." 

"Apa bedanya?" 

Dia menggulung lengan bajunya, menunjukkan tanda pelet merah di lengannya. Itu tadi 
bekas luka akibat serangan peluru BB. 

"Apakah kita memiliki rumah atau tidak, kita tidak memiliki tempat untuk kembali. Bocah-
bocah itu sama saja. Itu sebabnya mereka hanya bisa berkeliaran di jalanan pada malam 
hari, dan menembak kami dengan senapan angin. Saya benar-benar ingin mengalahkan 
mereka dengan sangat baik, tetapi saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak mengerti 
perasaan anak nakal itu. 

"Kamu mengerti?" 
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"Tentu saja. Bagian di mana mereka tidak punya tempat untuk kembali." 

Itulah artinya tidak punya tempat untuk kembali. Gumamannya menghilang ke dalam asap 
rokok, terbawa angin ke pagar logam di seberangnya, dihancurkan oleh kereta yang masuk. 

Saya tidak dapat membayangkan bagaimana rasanya tidak memiliki rumah untuk kembali. 
Itu karena kita memiliki tempat milik kita sehingga kita para NEET dapat dengan mudah 
menyerah pada diri kita sendiri dan melarikan diri, tersesat dan tidak tahu harus berbuat 
apa. Bagi mereka yang kehilangan tempat mereka berada, lingkungan apa yang mereka 
masuki alam mimpi, dan pemandangan apa yang mereka lihat dalam mimpi? 

"Tidak sesulit itu. Itu saja." 

Suaranya terdengar seolah datang dari tempat yang jauh. 

"Hanya saja kita tidak punya tempat untuk kembali. Itu saja." 

Saya teringat kata-kata majikan saya, si detektif ketika kami pertama kali bertemu, apa 
yang dia katakan kepada saya. 

Sama seperti cacing tanah yang tidak takut kegelapan dan penguin tidak malu karena 
ketidakmampuannya untuk terbang. Itulah arti hidup, bukan? 

Saat itu, saya tidak bisa menjawab. 

 

Awal Musim Dingin, semua orang sibuk mempersiapkan perubahan cuaca, dan bahkan 
detektif NEET yang memimpin dalam kegelapan, ruang server yang ACnya bertiup 
sepanjang hari tidak terkecuali. 

Suatu hari sepulang sekolah di akhir November, saya menerima perintah dari majikan saya 
untuk pergi ke Tokyu Hands dan beberapa toko elektronik untuk membeli banyak barang 
sebelum berangkat ke kantor. Kantornya cukup jauh dari area ramai di dekat stasiun, 
terletak di lantai 3 sebuah gedung yang dijejali berbagai macam toko. Salah satu pintu 
memiliki pajangan 'NEET Detective Agency', dan itu adalah tempat kerjaku. Tidak peduli 
musim apa, AC akan selalu dinyalakan, dan begitu saya memasuki koridor, saya merasa 
hidung saya akan menabrak sesuatu yang dingin. Ruangan berukuran 6 tatami di luar itu 
penuh dengan komputer dan segala macam gadget. Tiga dinding dipenuhi dengan rak-rak 
berisi kotak, monitor, dan kabel yang mencapai langit-langit, dan tempat itu jauh 
melampaui cyberpunk, bahkan hampir seperti tempat religius. Namun, 

"Awasi jendelanya; jangan biarkan satu pun kutu masuk. Pasang 3 lapis tirai kedap suara, 
dan perkuat speakernya! Mainkan Oratorio Haydn[1] sepanjang hari, pastikan itu cukup 
keras agar sel-sel otak menyusut!" Gadis itu terus memerintahku di tempat tidur. Dia 
memiliki kulit putih pucat, rambut hitam yang mengalir seperti sungai di malam hari, dan 
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mengenakan piyama teddy print dan kaus kaki putih di kakinya yang ramping. Dia 
majikanku, Alice. 

"Hei, kenapa kamu harus mengunci dirimu sebanyak itu?" 

tanyaku sambil menempelkan lakban di ruang sempit di belakang rak. 

"Mengapa? Anda bertanya? Aku seorang NEET." 

Alice dengan bangga mengangkat dadanya saat dia menjawab. 

Dia menyatakan dirinya sebagai detektif NEET, dan lebih suka mengurung dirinya di agen 
detektif yang sempit ini daripada pergi keluar karena ketakutannya melakukannya. Tapi 
apa alasan dia begitu waspada? 

"Besok tanggal 23 November. Harus menambah ketebalan dinding." 

"Jadi saya katakan, tentang apa tanggal 23 November?" 

"Besok Hari Thanksgiving Buruh, tentu saja! Saat itulah semua orang mulai memuji satu 
sama lain dengan liar, hari di mana NEET dirampas haknya untuk bernapas." 

"Ahh..." Hari Penghargaan Buruh bukanlah festival besar, jadi aku sering melupakan 
liburan ini." 

"Kami para NEET mengakhiri tahun kami tepat pada hari ini, jadi kami memiliki kewajiban 
untuk menghabiskan hari terpenting ini dengan berdoa, seperti orang Yahudi yang 
merayakan Paskah. Setelah menjalani hari Penghargaan Tenaga Kerja ini, hari berikutnya 
akan menjadi awal yang baru." 

"Berhentilah bertahan dan ungkapkan terima kasihmu kepada para pekerja." 

"Diam dan mulai bekerja!" 

Ya ya, tapi terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah akhir tahun. Pada saat 
aku memiliki pemikiran seperti itu, kamu idiot , Alice menatapku seperti itu, dan berkata, 

"Apa yang dilebih-lebihkan tentang ini? Kaulah yang bodoh. Bagi orang Jepang, hari 
Thanksgiving Buruh seharusnya menjadi festival untuk merayakan akhir tahun." 

"Betulkah?" 

Dengan lakban di tangan, aku memutar kepalaku. 

"Alasan mengapa 23 November dipilih sebagai Hari Thanksgiving Buruh karena itu adalah 
festival Keluarga Kerajaan, Festival Mencicipi Nasi Baru. Mengenai mengapa nama aneh 
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Thanksgiving Buruh diberikan, itu karena Markas Besar Sekutu setelah perang ingin 
menurunkan pengaruh Shinto Keluarga Kerajaan." 

"Festival Mencicipi Nasi..." Sepertinya aku pernah mendengarnya, atau tidak. 

"Gampangnya, saat musim panen berakhir, itulah festival Mencicipi Nasi. Bahkan seseorang 
yang seagung Kaisar sendiri tidak bisa mencicipi beras yang dipanen tahun ini sebelum 
hari ini. Menggunakan kalender Lunar, sebagian besar waktu, festival Mencicipi Nasi Baru 
sekitar musim dingin atau lebih. Itu sebabnya waktu festival ini tersirat seperti namanya, 
festival Tahun Baru. Ini juga merupakan festival penting bagi Jepang, yang sangat 
bergantung pada panen beras, untuk merayakan akhir tahun, dan awal tahun yang baru." 

"Haa." 

"Jadi kami para NEET harus tetap diam dan tidak melakukan apapun sepanjang hari." 

"Kamu tidak bekerja sama sekali sepanjang tahun." 

"Menurutmu siapa yang memberimu gaji !?" 

 

Hari berikutnya adalah tanggal 23 November, dan tentu saja ada liburan sekolah. Saya 
dipanggil oleh Alice pagi-pagi sekali, dan saya mengendarai sepeda ke kantor. 

Kamar Alice terletak di gedung dengan banyak toko, dan di lantai pertama gedung itu ada 
toko ramen bernama 'Hanamaru'. Pemiliknya adalah seorang wanita muda bernama Min-
san, dan sebelum dia mewarisi sup ramen, dikatakan bahwa dia ingin menjadi pembuat es 
krim, jadi es krimnya memiliki standar profesional. Bahkan sampai hari ini, dia telah 
menelitinya. Toko ramen menikmati liburan langka karena Hari Thanksgiving Buruh, tetapi 
listrik di dapur sedang digunakan, dan kipas ventilasi berputar karena ada aroma manis 
yang keluar dari pintu belakang. Sepertinya Min-san sibuk membuat es krim tahun ini. 

"Permisi.." 

Aku membuka pintu belakang dan duduk di kursi bundar. Min-san, dengan rambutnya 
diikat ekor kuda, menoleh ke arahku. 

"Oh, ini kamu, Narumi. Anda lebih awal hari ini. 

Min-san berkata sambil meletakkan mangkuk yang dia pegang di atas meja. Pada hari ini, 
Min-san tidak mengenakan tank top, hanya sarashi yang melilit payudara, dan akibatnya 
aku tidak tahu harus mencari ke mana. Seperti biasa, dia benar-benar tidak berdaya. 
Wanita dengan G-cup ini setidaknya harus tahu bahwa hanya membungkus kain di sekitar 
dadanya yang besar akan menunjukkan belahan dada besar yang benar-benar akan 
menarik perhatian. 
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"Es krimnya belum jadi. Anda bisa datang di malam hari. 

"Tidak, saya tidak di sini jam 10 pagi hanya untuk makan es krim." 

"Kamu juga datang untuk membantu, Fujishima-kun?" 

Seorang gadis berambut cokelat pendek tiba-tiba menyembulkan kepalanya dari koridor 
dapur. Dia Ayaka, teman sekelasku, pegawai toko ini. Toko ramen tutup hari ini, tapi bos 
dan karyawannya ada di sini, dan aku benar-benar tidak tahu untuk tujuan apa mereka 
tutup. Satu-satunya hal yang berbeda adalah Ayaka mengenakan gaun one-piece berwarna 
ungu. Saya kira Min-san tidak tertarik selain membuat es krim. 

"Aku akan pergi ke Alice sebentar lagi." 

"Mengapa kamu harus menemuinya sepagi ini?" Ayaka memiringkan kepalanya dengan 
skeptis saat dia memegang blender. 

"Ah, karena ini Hari Thanksgiving Buruh, kan?" Min-san berkata. "Oh ya, syukurlah kita 
memiliki Narumi mulai tahun ini." 

"Bagaimana dengan Hari Thanksgiving Buruh?" 

Min-san mulai menjelaskan kepada Ayaka bagaimana pada hari ini, Alice akan menyusut di 
sudut ruangan atau di tempat tidur dan tidak bergerak sama sekali. Dia biasanya tidak akan 
makan banyak, dan hanya akan mengandalkan minuman berkarbonasi Dr. Pepper yang 
manjur sebagai nutrisi, tetapi pada hari ini, dia tidak akan minum apapun. Karena itu, dia 
akan berakhir sebagai mayat hidup, dan untuk setiap masalah sepele, dia akan memanggil 
Min-san untuk meminta bantuan. Mulai tahun ini, ini akan menjadi pekerjaan saya. 

"Jadi-jadi itu berarti Fujishima-kun bisa menghabiskan sepanjang hari bersama Alice di 
tempat tidur?" 

"Yah, itu benar --- tunggu, apa maksudmu di tempat tidur? Saya tidak bisa melakukan apa-
apa jika saya naik ke tempat tidur, kan? 

"Kamu bisa menyisir rambutnya dan membuatnya tetap bagus." 

"Itu tugasmu, Ayaka." 

"Atau kamu bisa memeluknya dan tidur siang dengannya." 

"Itulah yang ingin kamu lakukan, Ayaka!" 

Min-san menyeringai nakal saat dia menyela, 

"Alice hari ini sangat menarik; dia patuh seperti kucing yang terkena flu. Jika Anda 
memeluknya hari ini, dia tidak akan membuat keributan. Kamu bisa mencoba, Narumi." 
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Mustahil. Apa yang menarik tentang itu? 

Sepertinya jika aku terus tinggal di dapur, kita akan semakin jauh dari topik, jadi aku buru-
buru menaiki tangga darurat menuju kantor agen detektif di lantai 3. Alice mengenakan 
pakaian berkabung, berlutut di depan tempat tidur sambil berdoa. Kenapa dia memakai 
pakaian berkabung? Karena ini adalah hari istirahat dan dia ingin menciptakan suasana 
seperti Gereja? Juga, amplifier 5.1ch yang baru dipasang memainkan Oratorio Haydn. 
Kepalaku sakit saat mendengarnya, dan aku buru-buru naik ke tempat tidur untuk 
menurunkan volume. 

"Apa yang kamu lakukan?" Alice mengangkat cadar hitamnya, mengangkat alis saat dia 
bertanya. 

"Tidak banyak. Berisik, itu saja." 

"Tidak bisakah kamu mendengar ratapan semua NEET di luar tembok?" 

Jika saya bisa, saya tidak akan berada di sini. Saya akan mencari dokter THT. 

"Aku ada di bawah, dan dengar Min-san merawatmu sampai tahun lalu?" 

"Guru berbeda darimu. Dia menekan remote AC tanpa saya harus mengatakan sepatah kata 
pun." 

Itu karena kamu sangat pendiam dibandingkan biasanya sehingga Min-san 
menganggapnya lucu. 

"Atau apakah kamu akan meminta bantuan Min-san? Kalau begitu aku akan 
meneleponnya." 

Seperti biasa, aku kembali sambil menghela nafas, dan tepat ketika aku akan meninggalkan 
tempat tidur, aku menemukan lengan bajuku ditarik. Terkejut, aku berbalik untuk melihat, 
dan melihat Alice menatapku dengan sungguh-sungguh. 

"Apakah kamu benar-benar serius untuk kembali?" 

"Eh? Anda ingin saya kembali, jadi saya akan melakukannya. Aku akan membangunkan 
Min-san." 

"Apakah ada yang memintamu untuk melakukannya !?" 

"Tidak, jadi kamu lebih suka aku?" Apakah dia benar-benar takut dipermainkan seperti 
biola? 

"Aku tidak bilang kamu lebih baik!" 

Aku meletakkan tanganku di dahiku. Apa di dunia. 
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"Jadi kamu ingin aku kembali tanpa menelepon Min-san?" 

"Bagaimana kamu akhirnya mendapatkan kesimpulan seperti itu !?" Alice membanting 
kasur dengan keras sambil berteriak. Pada titik ini, saya mulai merasa tidak ada yang 
penting. 

"Erm, lalu, apa yang kamu ingin aku lakukan?" 

Alice menggembungkan pipinya, menarik ujung rok berkabungnya, dan menunjuk ke arah 
komputer di belakangnya." 

"Mulai berbelanja di internet." 

 

Saya telah menjadi asisten Alice selama hampir setahun, tetapi saya tidak yakin bagaimana 
Alice akan menghabiskan hari-harinya jika tidak ada kasus. Sampai hari Thanksgiving 
Buruh ini, begitulah. 

Alice menyodorkan keyboard kepadaku, dan memerintahkanku untuk mencari informasi 
tentang semua jenis boneka di internet, dan mempostingnya di forum. Dia benar-benar 
mengulas desain boneka, perasaan saat memeluknya, dan jahitannya. 

Setelah itu, mengumpulkan semua jenis informasi mengenai Dr. Pepper. Saya harus 
mencari segala sesuatu tentang Dr. Pepper, dan bahkan menghabiskan banyak uang untuk 
itu. Karena itu, Alice tidak menyukai band Guns and Roses, tetapi dia memiliki 5 eksemplar 
album 'Chinese Democracy'. Jika dia menemukan pesan yang mengkritik Dr. Pepper karena 
tidak baik atau terlalu obat, dia akan membantahnya dengan cara yang logis (pada 
pandangan pertama). Tentu saja, Alice baru menceritakannya hari ini, dan saya bertugas 
mengetik di keyboard. 

"... Kamu melakukan ini setiap hari?" 

tanyaku dengan suara lelah, dan jari-jariku di keyboard sudah gemetar. 

"Tentu saja! Saya harus melindungi reputasi Dr. Pepper apapun yang terjadi!" 

Bukankah perusahaan minuman sudah melindunginya? Saya benar-benar ingin membalas, 
hanya untuk menelan kembali kata-kata saya. Bahkan jika saya mengatakan hal-hal yang 
tepat, itu tidak berarti orang akan bahagia. Ini adalah fakta yang saya pelajari, setelah 
bekerja sebagai asisten detektif selama setahun. 

Tapi meski begitu, kenapa aku harus mengetik bukan Alice? 

"Tuhan menetapkan bahwa tidak seorang pun boleh bekerja pada hari Sabat, jadi kami 
tidak dapat mengoperasikan mesin apa pun. Dikatakan bahwa orang Yahudi tidak dapat 
menekan tombol lift." 
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"... Bukankah memerintahku secara lisan tentang hal yang sama?" 

"Sebenarnya, pekerjaan di sini mengacu pada 'Majelis Tabernakel' yang disebutkan dalam 
Keluaran Bab 35. Satu-satunya pantangan yang dinyatakan Alkitab pada awalnya adalah 
bahwa kita tidak dapat menciptakan api, dan tidak banyak penjelasan untuk hal lain. 
Sehingga, para ulama bingung dengan penjelasan ini. Namun, pasal-pasal yang tercantum 
setelah Sabat mencatat banyak pekerjaan tentang mendirikan Kemah Suci, sehingga para 
sarjana merasa bahwa itu adalah 'pekerjaan' yang dilarang oleh Tuhan. Tentu saja, setelah 
3.500 tahun, definisi kerja diperluas, terkadang lebih ketat, terkadang lebih longgar. 

"Ah..." Jadi? 

"Pekerjaan tidak termasuk berbicara. Aku baru bicara sekarang." 

"Kamu benar-benar bisa menggoyangkan jalan keluar dari ini!" 

Dan dengan Alice membombardir saya, saya meninggalkan jejak saya di berbagai situs web. 
Pada saat ini, saya memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk menanyakan sesuatu 
yang selalu membuat saya penasaran, tetapi tidak dapat melakukannya karena suatu 
alasan. 

"Alice, apakah kamu seorang Kristen?" 

"Mustahil." Alice mengangkat bahu. "Saya seorang Ateis. Yang disebut agama ini adalah 
sesuatu yang diciptakan untuk menjawab keraguan anak kecil, seperti mengapa kita tidak 
boleh membunuh, mengapa kita tidak boleh mencuri, mengapa kita pergi ke Gereja pada 
hari Minggu. Keyakinan dapat memberikan jawaban yang jelas untuk pertanyaan-
pertanyaan ini. Dengan kata lain, kita akan diceramahi oleh Seseorang yang lebih kuat dari 
kita. Tapi saat kita remaja, kita perlu mengucapkan selamat tinggal pada agama." 

"Saya mengerti." 

Itu adalah sudut pandang yang ironis, saya rasa, tetapi sebenarnya bagaimana Alice 
memandang sesuatu. 

"Jadi mengapa kamu pergi dengan hari Sabat itu?" 

"Karena aku juga anak yang lemah. Saya perlu memanfaatkannya dari waktu ke waktu." 

"Memanfaatkan?" 

"Benar. Definisi agama pada akhirnya adalah membuat kita rileks, mempercayakan pikiran 
dan frustrasi kita kepada Entitas Absolut. Bahkan Anda mungkin memiliki seseorang yang 
Anda doakan juga." 

"Hmm ... aku melakukannya, sebenarnya." 
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"Jadi saya katakan, definisi agama saya sama dengan kebanyakan orang Jepang. Saya tidak 
berpikir agama adalah sesuatu yang istimewa. Tuhan seharusnya menjadi eksistensi 
mutlak, tapi kami berdua tidak begitu bebas sehingga kami bisa saling menjaga sepanjang 
hari." 

"Jadi hari ini adalah hari kita memperhatikan?" 

"Benar, sama seperti bagaimana kamu hanya peduli pada Tuhan pada hari Natal dan 
Hatsumode[2] , Saya menghabiskan tanggal 23 November hidup dalam kesucian." 

Saya merasa bahwa saya terpaksa mendengarkan jawaban yang sama sekali tidak ada 
hubungannya dengan saya, tetapi saya kebanyakan setuju. Namun, ada sesuatu yang 
membuat saya penasaran. 

"Ngomong-ngomong, Alice, kamu sepertinya tidak peduli dalam bentuk apa Tuhan muncul, 
kan?" 

"Saya tidak. Bahkan jika itu adalah kepala ikan sarden." 

"Tapi kamu benar-benar menggunakan banyak kitab suci Alkitab." 

Mendengar pertanyaan itu, Alice segera menyerah, dan mengalihkan pandangannya. Itu 
adalah reaksi yang langka. 

"Dulu ketika saya berada di rumah lama saya, saya dipaksa untuk melafalkannya." 

Rumah tua. Rumah lama Alice... 

Aku tidak tahu bagaimana Alice akhirnya datang ke ruangan ini di lantai 3 gedung yang 
penuh dengan toko, dan dia hanya menunjukkan bahwa dia ingin meninggalkan 
keluarganya. Pada akhirnya, aku tidak dapat mengklarifikasi tentang hal itu, bukan hanya 
karena Alice menunjukkan senyuman yang suram seperti hari mendung di bulan 
November, dan juga karena Ayaka tiba-tiba membuka pintu. 

"Alice, Fujishima-kun, ini es krim!" 

Meledak ke kantor dengan semangat adalah Ayaka, memegang nampan es krim dengan 
satu tangan, matanya yang bulat membelalak saat dia berdiri di kamar tidur. 

"Fujishima-kun, kamu mengatakan semua itu, tapi kamu menghabiskan sepanjang hari di 
tempat tidur, tahu?" 

"Eh? Ah, ahh, tidak, Alice memintaku melakukan banyak hal." 

"Y-yah, bagaimana aku mengatakannya." Alice mendorongnya ke samping, dan merunduk 
ke bawah tempat tidur untuk bersembunyi dari Ayaka. "Saya tidak membiarkan dia 
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mencium saya, tidak membiarkan dia tidur dengan saya, tidak membiarkan dia menyentuh 
celana dalam, kaus kaki, dan piyama saya. Anda tidak punya alasan untuk menguliahi saya. 

Kata-kata itu benar-benar melukai harga diriku sebagai manusia. Bisakah Anda tidak 
menyangkal level spesifik itu... 

"Betulkah? Bahkan tidak berpelukan?" 

"T-tentu saja tidak!" Alice menendang kakiku menjauh, menghindariku. Bahkan dibalik 
cadar hitamnya, aku tahu dia sedang tersipu malu." 

"Kalau begitu aku akan memelukmu sebagai gantinya!" 

Dengan nampan di tangannya, Ayaka naik ke tempat tidur, meninggalkannya di meja 
samping, dan bergegas menuju Alice. Sebelum yang terakhir bisa melawan, dia berbalik, 
dan duduk di paha Ayaka. 

"Mengapa kamu harus memelukku setiap saat?" 

"Karena ini satu-satunya posisi aku bisa memberimu es krim." 

"Aku bisa memakannya sendiri." Alice sangat marah. 
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"Dan saat aku memelukmu, Fujishima-kun tidak akan datang untuk memelukmu." 

"Ada apa dengan alasan aneh itu!? Dan kenapa kau terlihat seperti menerima penjelasan 
itu, Alice!?" 

Saya membanting seprai beberapa kali, tetapi kedua gadis itu sudah mengalihkan 
perhatian mereka ke es krim. 

"Es krim ini terbuat dari beras." 

"Hm. Ini benar-benar beras. Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari saya akan 
tergerak oleh rasa nasi." 

Alice bergumam, Aku hanya bisa kagum dengan teknik Guru 

"Kamu lihat, hari ini adalah hari mencicipi baru atau hari Mencicipi Nasi atau apa pun, kan? 
Itu sebabnya Min-san membuat es krim rasa nasi ini." 

"Jadi berkat itulah kita mendapatkan Mata yang bagus ini?" 

"Malam?" Ayaka tampak bingung, dan Alice berbalik untuk menatap mata Ayaka, 
mengulangi semua yang dia katakan padaku. 

"Saya mengerti. Itu berarti kamu tidak bisa menjadi detektif hari ini, Alice?" 

"Itu benar." Alice mengangkat bahu. "Untuk hari Sabat, pekerjaan apa pun yang 
menghasilkan pahala adalah tabu." 

"Jadi apa yang terjadi jika pelanggan berkunjung?" 

"Dia harus kembali untuk hari ini." 

"Ehh? Tapi bukankah itu sangat disayangkan? Bukankah ada Fujishima-kun? Dia seorang 
asisten." 

"Aku lebih suka meminta mereka melakukan konsultasi melalui telepon daripada 
menyerahkan Narumi kepada pelanggan." 

Bagi Alice, tingkat kedengkian ini sopan baginya. Untuk Alice, yaitu, 

"Pertama, asisten detektif hanyalah asisten, dan bukan detektif pengganti, seperti halnya 
bulan tidak bisa menggantikan matahari. Saya memberi tahu Naurmi sekitar 500 kali 
sehingga dia tidak cocok untuk menjadi salah satunya. 

"Kalau begitu, seseorang hanya perlu menjadi detektif pengganti, kan?" 

"... Hm?" 
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"Aku ingin menjadi detektif selama sehari!" 

 

Maka, pada hari ini, Ayaka bertugas sebagai detektif NEET pengganti, dan tugas pertamaku 
adalah menempelkan label 'palsu' di depan 'agen detektif NEET'. 

"Jika pelanggan datang dengan berpikir bahwa saya adalah detektif sungguhan, itu akan 
menjadi penipuan!" Ayaka berkata, "Aku akan menjadi detektif, kamu akan menjadi 
boneka, Alice. Cobalah yang terbaik untuk tidak berbicara atau berbicara." 

"Mmmm." 

Alice, mengenakan pakaian berkabung, duduk dengan patuh di pangkuan Ayaka, benar-
benar menyerupai boneka. Adapun mengapa Alice akan menyetujui proposal ini dengan 
patuh, itu karena Ayaka mengancam Alice, bahwa jika dia tidak menjadi detektif selama 
sehari, dia akan membuat Alice mandi. 

"Yah, terserah. Saya memutuskan untuk beristirahat hari ini. Pelanggan tidak akan datang 
dengan mudah." 

"Kalau begitu, Fujishima-kun, bagaimana kalau melakukan beberapa panggilan promosi?" 

"Promosi!?" 

Baik Alice dan aku berseru dengan gila. 

Dan dengan demikian, saya keluar dari kantor, menuruni tangga darurat ke tingkat 
pertama. Yang pertama kutelepon adalah Tetsu-senpai. Dia keluar dari sekolah menengah 
tempat saya belajar, dan sekarang menjadi profesional Pachinko, NEET yang tidak perlu 
dipersoalkan. 

"Ahh!? Permintaan? Suara tidak puas senpai bisa terdengar dari ponsel . 

"Ya. Jika kamu punya masalah sekarang, detektif palsu Ayaka sepertinya bisa 
menyelesaikannya untukmu." 

"Hai! Menurutmu hari ini hari apa? Ini hari Thanksgiving Buruh, Anda tahu? Hari 
dimana kita para NEET tinggal di rumah dan menggigil. Beri tahu Ayaka bahwa aku 
akan bermain dengannya besok." 

Aku hanya bisa menutup telepon dan menyerah pada Tetsu-senpai. Selanjutnya adalah 
panggilan ke Hiro, seorang gigolo yang berspesialisasi dalam menipu gadis untuk mencari 
nafkah. 

"Eh? Sekarang? Saya di sebuah hotel. Ya, saya tidak akan keluar. Ahh, gadis itu 
sedang mandi sekarang. Tidak, saya bertemu untuk pertama kalinya hari ini. Dia 
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mengajakku kencan. Benar, ini hari Penghargaan Buruh, jadi aku tidak akan 
berinisiatif untuk mengajak perempuan berkencan, aku akan menerimanya." 

Aku menghela nafas, dan menutup telepon. Berikutnya adalah panggilan telepon ke Mayor. 
Dia seorang mahasiswa, tapi selalu membolos, jadi dia sebagian NEET. 

"Aku tidak akan mengambil satu langkah pun dari rumah. Tentu saja? Jika saya 
secara tidak sengaja melakukan beberapa pekerjaan, saya akan berterima kasih. 
Lalu aku akan kehilangan hakku untuk menjadi NEET, kan?" 

Saya sudah cukup, dan menutup telepon. Akhirnya, setelah banyak pertimbangan, saya 
menelepon Yondaime. Dia yakuza. 

"Idiot, liburan adalah liburan." Anggap saja ini hari libur. 

Dia menutup telepon saya. Saya menghabiskan semua pilihan saya. Apapun, tidak memiliki 
pelanggan sekarang adalah tanda perdamaian. Aku berbaring di bangku kayu besar yang 
ditempatkan di ruang kosong di luar pintu belakang toko ramen, menatap langit keabu-
abuan. Suasana Musim Dingin seolah-olah akan jatuh dari awan. Seperti yang dikatakan 
Alice, aku harus menghabiskan waktuku dengan damai di hari libur seperti itu. 

Namun setelah matahari terbenam, ada pelanggan yang datang. Itu Meo. 

 

"Permisi!....Hah?" 

Saya mendengar suara seorang gadis dari pintu masuk toko ramen. Saya meletakkan sapu 
dan pengki di pintu, dan pergi ke jalan. Rambut kepangnya yang tebal dan kulitnya yang 
sewarna kopi ditambah dengan senyum berseri-seri yang semakin besar begitu dia 
melihatku. 

"...Meo?" 

"Asisten-san!" 

Meo berbalik ke arahku dengan gembira, dan memeluk lenganku. Dia mengenakan jumper 
tebal di atasnya, tapi seperti biasa, dia mengenakan hot pants denim. Ini sudah November. 
Aku mulai khawatir jika dia akan kedinginan. 

"Mengapa 'Hanamaru' ditutup? Apakah sesuatu terjadi?" 

"Ahh, hari ini tutup. Min-san pergi minum." 

"Mmm, terlalu buruk. Aku ingin makan ramen dan es krim." Meo melengkungkan bibirnya, 
menatap daun jendela toko yang ditarik. Tiba-tiba, dia menarik lenganku ke arahnya, 
"Untung kamu sudah, asisten-san!" 
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Meo dua tahun lebih muda dariku, lahir di Thailand. Ibunya menikah lagi dengan orang 
Jepang, jadi dia datang ke Jepang di masa mudanya. Bahasa Jepangnya terkadang agak 
aneh, tapi tidak ada masalah komunikasi yang nyata. Karena suatu kejadian tertentu, dia 
datang untuk meminta kami, dan setelah diselesaikan, dia sesekali mampir di 'Hanamaru'. 

"Bagaimana dengan ayah?" 

Papa Meo sebenarnya bukan anggota yakuza, tapi dia terlibat. Pekerjaan utamanya adalah 
merawat orang asing yang bekerja di rumah bordil. Jujur saja, aku tidak rela bertemu 
dengannya. 

"Papa harus berkeliling ke semua toko yang sering dia kunjungi hari ini dan mengadakan 
pesta syukuran. Karena Thanksgiving Buruh itu atau apa? Saat ini, dia berkeliling ke toko-
toko yang tidak bisa dimasuki Meo." 

Saya mengerti. Jadi dunia yakuza juga memiliki hari Thanksgiving Buruh. 

"Aku ingin bertemu detektif-san! Ayo pergi! Ayo pergi!" 

Meo menyeret lenganku menuju tangga darurat. Aku bahkan tidak punya waktu untuk 
mengatakan bahwa Alice tidak ada. 

"Ketua-san juga ada di sini? Wah! Mengapa detektif-san mengenakan gaun yang cantik dan 
hitam? Meo juga ingin dipeluk!" 

Begitu kami memasuki kantor detektif, Meo menjadi sangat bersemangat. Alice, dalam 
pakaian berkabungnya di tempat tidur, gelisah seperti kucing, dan Ayaka secara tidak 
sengaja menyembunyikan Alice di belakangnya. 

"Meo-chan, kamu harus mencuci tanganmu sebelum memeluk Alice!" Ayaka berkata, "Oke!" 
Dan Meo langsung menuju baskom. 

"Jangan katakan seolah dia bisa memelukku hanya karena dia mencuci tangannya!" Alice 
sangat marah, tapi Meo sudah berlari kembali dan naik ke tempat tidur. 

"Ketua-san, apakah Anda menyisir rambut detektif-san?" 

"Ya. Lagipula itu adalah pekerjaanku." 

Pertemuan pertama mereka adalah selama pertandingan basement saat itu, dan sejak saat 
itu, Meo sering datang untuk bermain, jadi hubungan mereka sangat baik. Alasan mengapa 
Meo memanggil Ayaka 'ketua-san' adalah karena Ayaka dengan bangga memperkenalkan 
dirinya sebagai "Saya ketua komite berkebun sekolah!" Dalam imajinasi Meo, sepertinya 
semua tanaman di sekolah akan menyapa Ayaka setiap kali dia masuk ke sekolah. 

"Tapi ketua-san, kenapa kamu memakai piyama detektif-san hari ini?" 
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Pertanyaan yang sangat bagus, Ayaka langsung mencondongkan tubuh ke depan. Piyama 
beruang biru di pundaknya jatuh. 

"Aku akan menjadi detektif sepanjang hari. Padahal aku hanya berpura-pura." 

Mata Meo menyilaukan. 

"Kalau begitu, ketua-san, tolong lakukan sesuatu seperti detektif-san!" 

Ayaka membuka kakinya lebar-lebar dan berdiri di tempat tidur, menarik Alice di bawah 
ketiaknya seperti boneka, dan mengangkat dadanya dengan bangga sambil berkata, 

"Aku detektif NEET, bajingan orang mati." 

"Pembicara." Lagipula orang mati tidak bisa buang air besar[3] 

"Dan kamu mengomentari ini, asisten-san! Ini bagus!" 

Dia benar-benar senang...Alice juga tidak dapat berbicara karena kaget dan putus asa saat 
dia tetap lemas di bawah ketiak Ayaka. Kurasa tidak ada gunanya aku berada di sini lagi. 
Seperti yang disimpulkan kanji, 3 wanita yang berkumpul menyebabkan banyak 
keributan[4] . Aku merasa sudah waktunya bagiku untuk pulang, jadi aku berdiri, hanya 
Alice yang mengangkat kepalanya dan meratap. 

"Narumi, kenapa kamu mencoba pulang !?" 

"Tidak... yah, saat ini, aku merasa tidak enak tinggal di sini." 

"Aku sama di sini. Anda berencana untuk mendorong semua penderitaan kepada saya dan 
melarikan diri? Siapa yang akan menghentikan keduanya menjadi gila jika kamu kembali? 

Saya mengangkat bahu, dan duduk di lantai es di depan teman itu." 

"Jadi, Meo-chan, apa permintaanmu?" 

"Apapun itu?" 

"Serahkan pada detektif NEET palsu ini!" 

"Kalau begitu, aku ingin menikah dengan papa!" 

"Kamu harus bertanya pada bangau-san." 

Mengapa bertanya pada bangau? Bukankah itu terlalu berlebihan!? 

"Kalau begitu, aku ingin menikah dengan asisten-san." 

"Hanya ada satu Fujishima-kun, jadi tidak." 
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"Ehh!" 

Apa kau tidak merasa ada yang aneh dengan semua percakapan itu!? 

 

Meo dan Ayaka kembali ke rumah, dan aku tetap tinggal untuk menangani tugas asisten. 
Jadi, langit benar-benar hitam ketika saya meninggalkan kantor, dan bahkan nafas yang 
dihembuskan pun putih pekat. Saya memeriksa waktu di jam tangan saya, dan ternyata 
sudah jam 1 pagi. Saya mendengar sepanjang hari 'Oratario' dan 'The Four Seasons'[5] , 
jadi saya merasa pening, sedemikian rupa sehingga saya tidak bisa menggambarkannya 
selain penderitaan. 

Aku berjalan menuruni tangga darurat, dan dengan santai melihat ke arah stasiun kereta di 
balik gedung-gedung rendah. Di ujung lain ada jalan-jalan yang ramai, dan lampu-lampu 
toko terus menyilaukan, orang-orang yang lewat berlalu-lalang. Lampu menyinari seorang 
aktris di papan reklame gedung, memegang produk cokelat dan tersenyum pada semua 
orang. Lampu merah dan hijau yang tergantung di pepohonan di tepi jalan berkedip-kedip, 
dan Jingle Bells seolah-olah terdengar. 

November dengan dingin dilupakan oleh kota. 

Itu yang diharapkan. Setelah Halloween usai, para pedagang mengibarkan bendera mereka, 
langsung mengarahkan perhatian semua orang ke arah Natal. Nah, musim dingin telah 
dimulai. 

Saya membawa sepeda saya di antara gedung-gedung, dan menarik mantel wol saya. 

Aku mengayuh sepeda untuk keluar dari gang. Begitu saya keluar, saya menemukan 
sekelompok orang berkerumun, duduk di jalan, mengobrol dengan marah. Gelas-gelas 
anggur dan kaleng-kaleng bir berkilauan di tangan mereka, dan di tengahnya ada kaleng 
minyak yang diterangi dedaunan dan koran. 

"... Jadi saya katakan, intel orang tua itu tidak bisa dipercaya." 

"Diam, bodoh. Saya menang sampai balapan keempat." 

"Tapi apa kau tidak percaya dengan informasi aneh level 6 itu dan berlarian sejak pagi, 
Tetsu?" 

Saya menemukan bahwa salah satu dari 4 pria itu adalah Tetsu. Mengesampingkan 
fisiknya, tidak banyak yang akan mengenakan kemeja lengan pendek dalam cuaca angin 
yang menderu-deru ini. Tiga lelaki tua lainnya mengenakan jumper usang, jaket dekan 
tipis, atau mantel parit bernoda minyak. 

"Oh? Narumi, kamu masih ada?" 
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Tetsu-senpai adalah orang pertama yang menemukanku, dan mengangkat cangkir wine ke 
arahku. Yang lain juga menoleh ke arahku. Mereka semua kecokelatan agak gelap, dan 
kumis mereka yang belum dicukur memiliki sedikit warna putih. Kurasa aku pernah 
melihat wajah mereka sebelumnya. 

"Apa yang kamu lakukan di sini? Pemadam kebakaran mungkin dipanggil ke sini karena 
kamu menyalakan api di tengah malam." 

"Jangan terpaku begitu. Hari Thanksgiving Buruh telah berakhir, dan kami mengadakan 
pesta di sini. Kami bertaruh di trek balap. Pe-san mengalami kekalahan besar, dan Mori-san 
mendapat kemenangan besar, jadi kami seperti sedang merayakan dan menghibur diri di 
sini." 

"Heh, kenapa aku harus bersulang dengan air selokan di cuaca sedingin ini?" 

Pe-san yang disebutkan Tetsu-senpai mengenakan pakaian ikan mas Hiroshima[6] topi, 
menggerutu pelan. Jika dilihat lebih dekat, saya menemukan bahwa botol PET yang 
seharusnya berisi teh benar-benar bening. 

"Kalau saja 'Hanamaru buka, kita bisa makan ramen." 

Mori-san adalah pria berpenampilan aneh dengan beberapa plester di kepalanya yang 
botak. Dia memegang kaleng bir di satu tangan, dan ayam panggang di tangan lainnya. 

Orang-orang ini adalah tunawisma yang dekat dengan Tetsu-senpai dan agen detektif 
NEET lainnya. Saya ingat mereka tinggal di taman terdekat, tetapi saya belum pernah 
melihat mereka baru-baru ini. 

Saya tidak terlalu akrab dengan mereka, dan mengangguk, siap untuk bersepeda. Namun, 
"Kemarilah sebentar, Narumi." Tetsu-senpai tiba-tiba mencengkeram kerah bajuku. 

Tak punya pilihan, aku hanya bisa memarkir sepedaku di pinggir jalan, dan berjongkok di 
samping Tetsu-senpai, melihat ke sekeliling pada ketiganya. Pe-san tidak terlihat senang, 
sementara Mori-san benar-benar mabuk. Apa yang dia ingin saya lakukan, meminta saya 
untuk bergabung dalam pesta minum mereka ketika saya tidak bisa minum? 

Dan mereka semua tunawisma, jenis orang yang tidak ingin saya dekati. Tetsu-senpai, 
Major dan Hiro selalu bisa mengobrol dengan mereka dengan mudah. Apa yang mereka 
bicarakan? 

Ada suasana canggung karena tidak ada yang angkat bicara, jadi saya memecah kesunyian. 

"... E-erm, sudah lama. Kupikir kau pindah ke tempat lain." 

"Kita telah melakukannya." 
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Orang ke-3 berbicara pelan. Dia memiliki kacamata, rambut acak-acakan, dan sebotol wiski 
di tangan. Jika dia mengenakan jas putih, dia akan menyerupai profesor perguruan tinggi 
yang dicerca. Saya ingat pria ini sebagai Ginji-san, salah satu pemimpin kota tenda. 

"Beberapa orang aneh datang ke taman dan memaksa kami keluar. Konstruksi harus 
dimulai." 

"Konstruksi?" 

"Apakah kamu tidak tahu, Narumi? Soalnya, tempat itu akan direnovasi menjadi 'Taman 
Hercules'. Sepertinya seluruh taman akan dibangun kembali menjadi lapangan futsal. 

"Ah..." 

Aku teringat. Jadi taman itu? 

Insiden itu membutuhkan diskusi yang berapi-api di media. Perusahaan pakaian olahraga 
multinasional 'Hercules' membeli taman itu dari dewan kota, berharap untuk membangun 
kembali tempat itu sama sekali---atau begitulah yang dilaporkan, "Tapi bagaimana dengan 
para tunawisma yang tinggal di sana?" dan komite perumahan mulai memprotes. 

"Jadi, apa hasilnya?" 

"Tidak ada." Ginji-san melengkungkan bibirnya, dan meneguk wiski. "Tidak bisa berbuat 
apa-apa. Yang bisa kami lakukan hanyalah menunggu dan diusir, itu saja." 

"Bukankah kalian semua protes atau semacamnya, Ginji-san? Sesuatu tentang hak asasi 
manusia." Senpai bertanya. 

"Bagaimana mungkin kita bisa melakukan hal seperti itu?" 

Ginji-san balas menatap Tetsu-senpai, dan meneguk lagi. 

"Apa gunanya protes? Itu hanya menambah masalah kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah 
menunggu dan meminta orang lain membuat keributan demi kita untuk menunda 
pembangunannya. Kita tidak perlu melakukan apapun." 

Saya merasa bahwa dia sepertinya berbicara tentang masalah orang lain sepenuhnya. 
Tidak, mungkin saya seharusnya mengatakan bahwa dia bersikap rasional. Lagipula dia 
benar, 

"Dan ada beberapa penipu di antara para sukarelawan." 

Aku menatap wajah GInji-san. 

"Penipu?" 
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Apa yang bisa diperoleh penipu dengan menipu para tunawisma? Lagipula mereka tidak 
punya uang." 

"Kami tidak memiliki alamat, dan tidak dapat memperoleh biaya perlindungan hidup." 

Mori-san tersenyum pada kami mengatakan itu, 

"Beberapa orang berpura-pura baik kepada kita, mengatakan bahwa mereka akan 
menyediakan tempat bagi kita untuk tinggal, tetapi sebenarnya mereka berencana untuk 
menjebak kita dan mengambil uang kesejahteraan yang seharusnya diberikan untuk 
kepentingan kita. Beberapa teman kita ditipu, dan berkat Ginji-san yang mengawasi para 
penipu itu akhirnya mereka pergi." 

"Su-hal seperti itu benar-benar ada?" 

Di dunia ini, ada orang-orang yang akan memunculkan ide-ide licik seperti itu. 

"Ada juga yang ingin kami mengantri, tapi kami malah membayar barang." 

"Ginji-san sangat akrab dengan hal-hal seperti itu, jadi dia menegosiasikan ini demi kita." 

"Itu karena kamu terlalu bodoh sehingga kamu ditipu oleh mereka." 

Pekerjaan mengantri ini mengacu pada orang-orang yang dipanggil untuk mengantri pada 
hari peluncuran beberapa game atau produk populer. Namun, ada beberapa perusahaan 
penipuan yang tidak mau membayar uang tunawisma untuk membeli. Hanya mendengar 
semua orang menyebutkan ini membuat hatiku terasa berat, dan bahkan air liur yang 
tersangkut jauh di dalam tenggorokanku menggumpal. 

Bagaimanapun---mereka tunawisma, jadi beban yang mereka pikul jelas jauh lebih berat 
daripada sekumpulan NEET yang bahagia dan beruntung. Saya merasa bahwa ada banyak 
hal yang tidak dapat saya tanyakan, dan mendekatinya saja sudah membuat saya merasa 
tertekan. 

"Itu terlambat. Aku akan bergerak dulu." 

Dan saat aku mengatakan ini, cahaya yang kuat bersinar dari belakangku. 

"Kalian sudah berkumpul!? Aku juga ingin bersulang!" 

Cahaya menghilang, dan ada orang kecil memasuki lampu jalan yang lebih lembut. Dia 
memiliki wajah bayi dari seorang anak sekolah dasar, memakai kacamata dan helm dengan 
warna kamuflase. Itu Mayor. 

"Kapten Ginji! Pe-san! Mori-san! Wakil Laksamana Fujishima juga! Hari yang menyakitkan 
pada tanggal 23 November ini akhirnya berakhir, jadi mari kita turun ke Kementerian 
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Kesehatan, Perburuhan, dan Kesejahteraan dan membombardirnya dengan 21 meriam!" 
Seseorang, cepat dan tangkap orang ini. 

"Kamu membawa banyak barang, Mayor." 

Tetsu-senpai mencatat sambil menatap ransel besar yang dibawa Mayor. Ransel itu 
sepertinya cukup besar untuk memuat 3 orang lagi. 

"Tim kami akan pergi ke Gunung Fuji musim dingin ini selama sebulan untuk terlibat dalam 
baku tembak skala besar, jadi saya memulai pelatihan saya sekarang." 

Dia berbicara tentang permainan bertahan hidup. Hanya untuk dicatat. 

"Apakah tidak apa-apa bagi seorang anak kuliah untuk tidak muncul di kelas?" 

"Itu dia. Ini dia." 

"Hitoshi, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu berencana untuk menjadi seorang 
teknisi? Apakah Anda mengikuti ujian tahun ini? 

Kata-kata tiba-tiba Ginji-san membuatku berbalik kaget. 

"Itu terlalu merepotkan, jadi aku menyerah. Profesor telah menyuruh saya untuk belajar, 
tetapi mendirikan bisnis lebih baik daripada melakukan penelitian." Mayor datang ke 
sisiku dan meraih api. 

"Yah, itu benar. Anda masih di tahun ke-3, bukan, Hitoshi? Profesor itu hanya akan 
menggunakan Anda sebagai pekerja pemeliharaan gratis, dan Anda hanya akan menjadi 
pelayannya saat Anda memasuki lab. Profesor itu tidak akan membantu Anda, dan akan 
mencuri penulis tesis Anda." 

"Aku tidak terlalu buruk sehingga aku ingin kamu menguliahiku, Ginji-san. Tapi aku tidak 
akan pergi bekerja." 

Saya melihat bolak-balik di antara keduanya. Hitoshi adalah nama yang diberikan sang 
Mayor, bukan? Aku tidak tahu hubungan mereka sangat baik, dan meskipun aku tidak 
mengerti percakapan mereka, Ginji-san mungkin telah melakukan penelitian terkait hal-hal 
sebelumnya, kan? 

"Mayor, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin membuat misil atau 
semacamnya?" Pe-san lalu menyela. 

"Saya ingin menciptakan jet tempur yang tidak dapat dilihat atau disentuh oleh siapa pun." 
Maka tidak ada yang akan duduk di atasnya. 

"Kalau begitu bantu kami membuat mesin yang akan membunuh anak-anak nakal itu untuk 
kami saat kami tidur." 
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Mori-san, duduk di sisi lain api, mencondongkan tubuh ke depan, terlihat serius saat dia 
mengatakan ini pada Mayor. 

"... Apakah sesuatu terjadi?" Mayor bertanya. 

"Apakah kamu tidak mendengar? Ini tentang serangan terhadap tunawisma. Bukankah 
berita melaporkan tentang mereka?" 

"Ah..." 

Mayor melirik Tetsu-senpai dan aku. Omong-omong, saya seharusnya melihatnya di 
internet. Saya jarang menonton TV, jadi saya tidak begitu paham dengan berita terkini. 

Bertanya lebih jauh, kami mengetahui bahwa para tunawisma di sekitar stasiun telah 
diintimidasi oleh beberapa bajingan. Memercikkan air dingin atau melempar batu ke dalam 
rumah kardus akan menjadi lelucon anak-anak; yang lain melempar petasan, kembang api, 
atau bahkan menyebarkan paku dan paku payung. Dikatakan bahwa beberapa sudah 
terluka parah. 

"Apakah kamu tidak menelepon polisi? Anda tidak bisa membiarkannya terus seperti ini. 

"Polisi memang melakukan sesuatu, tapi kami tunawisma, dan polisi tidak bisa berpatroli 
demi kami sepanjang malam. Pranks telah meningkat baru-baru ini. Saya pergi ke area di 
bawah rel karena semakin sulit untuk tetap berada di taman, dan kemudian 7-8 dari 
mereka menyerang saya bersama. Saya mendengar suara yang sangat keras, dan kemudian 
kepala saya terasa seperti terbakar." 

Kata Mori-san, dan Mayor mengangkat kacamatanya, bergerak di sekitar api, dan pergi ke 
Mori-san. Dia meraih tangannya, dan meraih kepala botak Mori-san. 

"Aduh! Apa yang kamu lakukan, Mayor!?" 

Mayor melepaskan perban di kepala Mori-san, dan menyentuh lukanya dengan tangannya. 
Dia menjilat apinya, dan kami tidak dapat mengatakan apa-apa. 

"... Ini mungkin peluru semibio super halus 031g yang dijual oleh 'toko Model Hiraya'." 

"Apa yang kamu katakan?" 

Tetsu-senpai menatap wajah Major dengan cemas. 

"Aku berbicara tentang peluru yang mengenai Mori-san. Produksi peluru ini berhenti dua 
tahun lalu. Ini tidak bisa dipercaya." 

Apa yang luar biasa adalah keterampilan observasi Anda. Tidak, itu bukan bagian yang 
penting. 
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"...Peluru?" 

"Mungkin ditembakkan dari senapan angin, sepertinya luka dari senjata yang 
dimodifikasi." 

"Hei, sudah berhenti menyentuh kepalaku." 

Mori-san menepis tangan Mayor. 

"Para tunawisma itu harus dipersenjatai, kan? Bagaimana dengan nomor dan 
perlengkapanmu?" 

"Bagaimana aku tahu? Saya tiba-tiba merasakan sesuatu yang menyengat di kepala saya 
dalam kegelapan, dan ketika saya bangun, saya menemukan yang lain berguling-guling, 
berteriak bahwa itu tidak menyakitkan dan semacamnya. Tidak melihat orang lain selain 
kita." 

"Sniping jarak jauh, ya? Jika 0,31g, itu mungkin. Sepertinya mereka juga menyiapkan 
teropong penglihatan malam. Aku perlu melihat-lihat." 

"Hei, Hitoshi, ini tidak ada hubungannya denganmu, kan?" Kata Ginji-san, dan Mayor 
berbalik, menurunkan kacamatanya lagi. Di bawah lensa ada sorot sedingin es yang 
berkerut. 

"Itu ada hubungannya denganku. Ini menyangkut harga diri seorang prajurit." 

"Tentang apa itu?" Tetsu-senpai bergumam, dan Mayor melanjutkan, 

"Menyerang non-kombatan adalah dosa terburuk yang bisa dilakukan seorang prajurit. 
Sebagai seseorang yang juga menggunakan senjata, saya tidak pernah memaafkan mereka 
untuk ini. 

 

Namun, saya bukan seorang prajurit (dan ada keraguan bahwa Mayor dapat dianggap 
sebagai salah satunya), dan saya tidak benar-benar memiliki ikatan yang dalam dengan 
para tunawisma. 

Bagi saya saat itu, awal sebenarnya dari insiden itu adalah panggilan telepon yang terjadi 
beberapa hari kemudian --- sepulang sekolah, pada hari Rabu pertama di bulan Desember. 
Aku sedang berada di 'Ramen Hanamaru' saat itu terjadi, dan aku memarkir sepedaku di 
belakang toko, mengeluarkan ponselku dengan tanganku yang memegang setang sebelum 
ini. 

Menelepon saya adalah pelanggan langka. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap langit 
musim dingin yang cerah, dan membuka ponselku. 
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"Anak laki-laki? Sudah lama. Apa kabar? Saya mengirimi Anda tiket untuk 
pertunjukan Oktober kami, dan Anda tidak muncul. Kami kesepian, kau tahu." 

"Ah, maaf soal itu. Saya sedang sibuk." 

Musim panas lalu, saya diminta oleh Yondaime untuk mengkoordinir sebuah acara konser, 
dan yang menelepon kali ini adalah vokalis dari band tersebut. Dia wanita yang menarik, 
tetapi ketika dia terus mengoceh, para pendengar akan dengan mudah dicuci otak olehnya, 
jadi saya benar-benar harus berusaha keras hanya untuk berbicara dengannya. Sekali lagi, 
saya menarik napas dalam-dalam, dan mengalihkan telepon ke tangan kiri saya. 

Di sisi lain telepon, dia merendahkan suaranya, berkata, 

"Ini permintaan investigasi lain dariku kali ini. Untuk sahabatku." 

Saya memarkir sepeda saya dengan tangan saya yang lain, dan kembali ke pintu belakang 
'Hanamaru', duduk di tumpukan ban tua yang sudah usang. 

"Eh? Untuk seseorang di industri ini?" 

"Ya. Dia mendengar desas-desus tentang Anda, dan ingin bertanya tentang sesuatu 
kepada Anda. 

Saya menggambar beberapa lingkaran di tanah dengan kaki saya. Karena rumor tentang 
saya. 

Suatu kali, saya diperkenalkan oleh orang ini untuk menyelesaikan masalah artis lain. Itu 
melibatkan surat ancaman dan beberapa foto terlarang yang diambil, dan itu adalah 
peristiwa yang tidak dapat diperbaiki. Pada akhirnya, saya harus menyelesaikannya 
dengan pilihan terakhir, tetapi saya akan menyerahkan detailnya ke hari lain. Hal yang 
paling penting pada titik ini adalah agen detektif itu terkenal di kalangan hiburan karena 
beberapa alasan aneh. 

"Hei, seseorang pernah berkata bahwa industri dipenuhi dengan cahaya dan suara 
yang dingin dan terang. Di dunia ini, semua permohonan bantuan akan 
ditenggelamkan dengan menyakitkan, dan tidak ada yang bisa mendengar kita." 

Dengan napas tertahan, aku mendengar suara di telepon. Suaranya sangat unik, dan tidak 
terbatas pada nyanyiannya saja; bahkan ketika berbicara, aku bisa merasakan suaranya 
seperti kepingan salju yang meresap ke dalam kulit sebelum mencair. 

"Itulah mengapa kami membutuhkan seseorang seperti kalian, yang bersedia 
mendengarkan kami." 
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Klien yang dia perkenalkan kepada kami mampir di 'Ramen Hanamaru' pada tengah 
malam. Toko hampir tutup, dan Min-san dan aku sedang membersihkan dapur. Ada 
ketukan sopan di daun jendela yang setengah jalan, dan saat aku mengangkat kepalaku, aku 
bisa menemukan sosok ramping. 

"...Erm, apakah ini Hanamaru?" 

Aku bisa mendengar suara wanita dari balik kaca. 

"Kami tutup---" "Ah, itu mungkin pelanggan saya." 

Aku memotong suara Min-san, dan pergi membuka pintu. Aku merunduk di bawah daun 
jendela, dan menemukan wajah tepat di depanku. Bintang-bintang tersebar saat kami 
saling bertabrakan. 

"...Aduh." "Aduh." 

Aku jatuh di pantatku, dan mengusap dahiku. Melihat dia juga jatuh ke lantai, saya 
menyadari bahwa kami saling bertabrakan karena kami ingin merunduk di bawah daun 
jendela. Gadis muda itu mengenakan kacamata hitam yang terlepas, "M-maaf, apakah kamu 
baik-baik saja---" Mengatakan itu, dia ingin berdiri, hanya untuk berhenti di syalnya sendiri 
dan tersandung lagi. 

"A-apa kamu sendiri baik-baik saja?" 

Aku menarik gadis itu, dan dia tersipu saat dia mengambil kacamata hitamnya, 
menurunkan topi wolnya untuk menyembunyikan wajahnya. 

"Aku sangat menyesal. Sangat menyesal. Saya benar-benar. 

Gadis itu menundukkan kepalanya sekitar 7 kali atau lebih, dan setelah itu, dia terus 
menggosokkan kedua tangannya, tidak melihatku sama sekali. Rambutnya yang lembut 
diwarnai cokelat cerah, dan aku tidak bisa membedakan usianya karena dia menundukkan 
kepalanya dan mengenakan kacamata hitam dan topi wol, tapi kurasa dia mungkin 
seumuran denganku, atau setahun lebih tua. 

"Saya dengar di telepon. Erm, kamu Natsuki Yui-san, kan?" 

"Y-ya." 

Pada saat ini, dia akhirnya mengangkat kepalanya. Dia mengenakan kacamata hitam coklat 
muda, tetapi ketika mata kami bertemu, aku merasakan pilar manis menghantam dadaku. 
Dia seorang idola. Aku bisa tahu pada pandangan pertama. Dia bukan hanya cantik biasa, 
dia memancarkan pesona yang hanya bisa disempurnakan di bawah tatapan ribuan orang, 
setidaknya. 
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Juga, saya memiliki kesan di wajahnya, tapi di mana tepatnya? Biasanya, saya jarang 
menonton TV, dan saya baru mengetahui namanya hari ini. 

Mungkin karena aku dengan berani menatap wajah Yui-san sehingga dia mengangkat 
kerah jaketnya dan menyembunyikan wajahnya yang memerah dan mundur. Saat ini, suara 
Min-san terdengar dari belakangku. 

"Hei, Narumi, apa yang kamu lakukan? Oh, pelanggan?" 

Min-san mendorong daun jendela, "Hah?" dan bergumam saat melihat Yui-san. "Kamu ... 
telah di poster di stasiun baru-baru ini." 

"T-tidak, tidak, tidak, itu bukan aku." 

Yui-san tersentak kaget, tangannya terangkat ke wajahnya saat dia mengayunkannya. 
Bahkan wajahnya semakin merah. 

"Tidak, yah, itu sebenarnya aku, tapi tolong jangan katakan itu padaku secara langsung." 

Jadi, saya ingat. Baru-baru ini, ada poster di pilar dan dinding stasiun dengan fotonya. 
Mereka mungkin dari produsen pakaian olahraga tertentu. Tidak heran saya tahu meski 
tidak menonton TV atau membaca majalah. 

"Saya tidak terlalu terbiasa dikenali saat itu juga. Erm, bisakah kamu berpura-pura tidak 
mengenalku?" 

Suara Yui-san begitu lembut. Min-san dan aku bertukar pandang. Dia idola, kan? Apakah 
orang yang pemalu seperti itu benar-benar cocok untuk menjadi artis? 

"E-erm, bolehkah aku masuk ke toko? Jika orang lain menemukan saya sekarang, saya 
mungkin akan membuat Anda banyak masalah. 

"Ah iya. Tolong lakukan itu." 

Min-san menatapku kaget. Aku bertepuk tangan meminta maaf, dan membawa Yui-san ke 
belakang toko. Menaiki tangga darurat dalam kegelapan, aku mendengar langkah kaki 
terputus di belakangku. Keheningan membuat suasana tak tertahankan. Sebelum 
membawanya ke Alice, aku berharap untuk menjelaskan kepadanya latar belakang agensi 
dan menanyakan apa permintaannya, dan memikirkan itu, aku berbalik di tangga. 

"Ehm." "E-erm." 

Pada saat itulah Yui-san mengangkat kepalanya karena dia ingin menanyakan sesuatu 
padaku. Saat kami berbicara serempak, aku tahu, bahkan dalam kegelapan, bahwa 
wajahnya memerah, mengayun-ayunkan tangannya dengan liar. Karena itu, dia kehilangan 
keseimbangan, dan terhuyung ke belakang, hampir terjatuh. Aku buru-buru meraih 
tangannya, dan menariknya kembali. 
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"Ma-maaf-maaf." 

Yui-san mencengkeram lenganku dengan kuat. Aku bertanya-tanya apakah orang ini baik-
baik saja selama ini. Begitu saya menariknya ke tangga, dia buru-buru melepaskan saya, 
dan mundur ke pegangan. 

"Erm, kurasa kau berpikir, i-bahwa aku ini aneh, kan?" 

"Iya tentu saja." Ups, saya benar-benar melepaskan apa yang sebenarnya saya pikirkan. 
Yui-san menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, dan pingsan di tempat. 

"A-aku selalu cenderung gugup. An-Ngomong-ngomong, aku dengar Fujishima-san yang 
akan kutanyakan nanti adalah seorang freeter yang luar biasa." 

"Saya bukan orang bebas. Seberapa berlebihan rumor itu menyebar?" 

"Eh? Eh?" 

"Ah, tidak, maaf untuk perkenalan yang terlambat. Saya Narumi Fujishima." 

Cahaya redup dari jauh menyinari tangga darurat, dan keheningan yang dingin segera 
menyelimuti kami. 

Dan segera, Yui, berjongkok di lantai, akhirnya mengangkat kepalanya, bertanya padaku 
dengan tatapan mencari Bintang Kutub. 

"Anda? Erm, Fujishima-kun, kudengar kau bisa memanggil sekitar 500 orang dengan satu 
perintah, kan?" 

"Itu hanya rumor yang sama sekali tidak berdasar!" 

"T-tapi, aku mendengar banyak hal tentangmu, seperti bagaimana penjahat yang datang 
untuk mengacaukan konser lari ketakutan begitu mereka mendengar namamu, bahwa 
kamu menghancurkan bank mafia Tiongkok, dan berhasil menemukan perdagangan 
narkoba. sebelum polisi bisa---" 

"Tolong gunakan akal sehat. Aku hanya anak SMA!" Aku menampar blazerku sendiri. Saya 
mendengar sedikit detailnya, tetapi saya yakin apa yang dia maksud, dan itu benar-benar 
mengganggu saya. Sekarang ada tambahan cerita, dan juga banyak bulu, baling-baling dan 
senapan mesin ditambahkan ke dalamnya. 

"Be-begitukah?" 

Yui-san mencengkeram telinganya dengan tangannya, dan menarik napas dalam-dalam, 
membiarkan dirinya tenang. 

"Maaf, aku benar-benar bingung. Saya selalu...cenderung panik begitu cepat." 
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"Sepanjang waktu? Dan untuk berpikir Anda dapat bekerja di TV. 

Aku benar-benar berusaha menahan dorongan itu, tapi aku mengeluarkan nada kesal. Yui-
san mundur begitu mendengar itu. 

"Selama pertunjukan live, kepalaku akan selalu kosong. Saya harus tampil di depan 
sekelompok besar orang asing selama konser, dan terkadang, saya pingsan." 

Harus ada batasan seberapa takutnya Anda, bukan? Mengapa orang seperti itu bekerja 
sebagai idola yang membutuhkan lebih banyak orang untuk melihatnya? Apakah 
permintaan pekerjaannya adalah mengubah kebiasaan buruknya yang mudah tegang? 

"Jadi, freeter yang akan kita temukan bukan kamu, tapi orang lain, Fujishima-san?" 

"Seperti yang saya katakan, itu bukan freeter. Seorang detektif." 

"Detektif?" 

Tepat ketika aku hendak bertanya bagaimana agen detektif NEET diperkenalkan kepada 
Yui-san, aku bisa mendengar suara hingar bingar pintu dibuka di atasku, jadi Yui-san dan 
aku diam. Langkah kaki lembut berhenti di tangga sebelum mereka bisa turun. Tampil di 
depan kami adalah piyama biru dan putih hitam mengkilap yang memantulkan lemahnya 
lampu jalan. Itu Alice; matanya melebar saat dia menatap Yui-san dan aku, wajahnya 
menunjukkan gradasi matahari terbenam. 

"---Ap-untuk apa kamu ragu-ragu? Anda harus bergegas dan membawa pelanggan ke 
kantor. 

"Ah benar, lakukan sekarang. Anda tidak harus menyambut kami. 

Bukankah dia lebih sering keluar baru-baru ini? Jadi saya pikir. 

"Siapa yang menyambutmu sekarang?" 

"Apakah aku salah? Lalu kenapa kamu muncul?" 

"Itu karena kamu tidak membawa pelanggan sehingga aku keluar untuk memanggilmu." 

Bukankah itu menyambut kita? 

"U, uu, pokoknya, cepatlah." 

Alice mengayunkan rambutnya, berbalik untuk kembali ke kantor, dan membanting pintu 
dengan keras. Aku menghela nafas, dan berbalik untuk melihat Yui-san. 

Seperti yang kuduga, Yui-san terpaku di tempat, dengan rahang kendur. 
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Mengikuti ini akan menjadi satu pekerjaan terpenting bagiku sebagai asisten detektif, 
meskipun itu benar-benar bodoh. 

"Erm, aku tahu itu benar-benar mustahil untuk dipercaya, tapi dia detektifnya." 

"Aku bukan hanya seorang detektif. Saya detektif NEET." 

Aku bisa mendengar suara Alice dari belakang, dan aku menoleh dengan kaget. Sebuah 
celah kecil dibuka di pintu kantor, sebelum ditutup. 

"... Ee-erm, gadis kecil itu?" 

Yui-san akhirnya angkat bicara, menunjuk ke pintu dengan nomor 308 di atasnya. 

"Dia kecil, tapi dia bisa diandalkan dalam pekerjaannya, jadi jangan khawatir." 

Menjelaskan ini, saya pikir, 

Jika Alice bersedia mengenakan pakaian Sherlock Holmes seperti saat Halloween, pelanggan 
akan lebih percaya padanya. 

 

Aku membawa Yui-san ke kantor, ke kamar tidur yang terletak jauh di dalam kantor, dan 
dia melepas kacamata hitamnya, melebarkan matanya. Namun, pandangannya tidak 
terpaku pada AC yang menderu-deru angin dingin seperti Gunung Rokko[7] , bukan 
monitor yang mengisi tiga dinding berbeda, tapi tumpukan boneka di tempat tidur. 

"... Wah, ini kelinci Steiff Peter! I-apakah itu asli? Wow! Beruang putih ini! Apakah itu 
produk baru dari Kosen? Seharusnya belum terjual!" 

"H-hm? Kamu tahu?" 

Alice sedang duduk di tempat tidur, dan meletakkan keyboardnya sambil menatap wajah 
Yui-san. 

"Kamarku juga hampir sama! Tapi kamu punya banyak boneka yang aku mau tapi tidak 
bisa! Ini bagus! Kucing hitam ini adalah produk edisi terbatas dari Jellycat, kan?" 

"Saya mendapatkannya dengan menggunakan bot otomatis di lelang. Hadiah yang saya 
menangkan setelah 7 hari pertempuran terus-menerus." 

Alice dengan bangga membusungkan dadanya. 

"Bagusnya. Bolehkah aku menyentuhnya?" 

"Tentu saja. Mendapatkan." 
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Yui-san naik ke tempat tidur dengan hati-hati, dan mengangkat boneka kelinci, kucing, 
beruang, dan lumba-lumba, memeluk mereka dengan erat secara berurutan. 

"Boneka ini di sini memiliki label, dan sudah tua. Itu cukup mahal, bukan? " "Kain yang 
ditemukan setelah tahun enam puluhan sangat kasar. Saya tidak suka mereka." "Nomor 
seri!? Ehh, bagaimana cara membelinya?" "Saya mendapat pembeli Norwegia..." 

Kedua gadis itu mulai bersemangat atas sesuatu yang tidak bisa kumengerti. Bisakah saya 
pulang saja? 

"Saya mendapat versi warna baru dari seri kelinci ini." 

"Hmm? Bagaimana Anda mendapatkannya? Saya tidak tahu mereka merilis warna baru." 

"Seorang koordinator yang saya kenal memiliki kerabat yang mendesain kelinci ini. Apakah 
kamu mau satu?" 

"Tentu saja!" Alice melompat-lompat. "Jika kamu punya boneka yang kamu inginkan, 
katakan saja padaku. Sebagai pertukaran." 

"Kalau begitu, aku ingin boneka burung hantu yang sama di sini!" 

"Nanti saya hubungi kalau barang sudah datang. Kalau ada, langsung saya hubungi." 

"Besar!" 

Yui-san berguling-guling di tempat tidur. Serius, untuk apa dia di sini? 

"Ohhh, aku selalu ingin tinggal di ruangan seperti itu! Memiliki setumpuk boneka, 
berguling-guling di tempat tidur, dengan beruang-san, kucing-san dan kelinci-san..." "L-
lepaskan! Aku bukan boneka di sini!" 

Ah, dia akhirnya memeluk Alice. Saya pikir dia bukan orang seperti itu. 

Akhirnya, Alice menyadari tatapanku, dan menjadi tenang, dengan sengaja terbatuk. 

"Kamu tidak datang jauh-jauh ke sini untuk mencari boneka, tapi sesuatu yang lain, kan? 
Ayo cepat ke masalah ini. 

"Sangat menyesal." 

Yui-san turun dari tempat tidur dengan wajah berkaca-kaca, dan sekali lagi menginjak 
roknya, tersandung. "Wow!" Aku buru-buru keluar untuk mendukungnya, dan dia terus 
meminta maaf saat dia menurunkan tubuhku, duduk di lantai. 

"A-aku benar-benar sering bepergian..." 
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Bukankah lebih baik bagimu untuk tidak keluar? Aku hampir keceplosan kata-kata itu. Dan 
untuk berpikir dia bisa sampai ke industri hiburan. Pada saat aku menyadarinya, aku 
menemukan Alice melirik ke arahku, memberiku tatapan dingin. 

"Kamu biasanya sangat membosankan, jadi ada apa dengan reaksi itu?" Alice 
menggembungkan pipinya. 

"A-untuk apa kau marah?" 

"Saya tidak marah. Dapatkan Dr Pepper untuk tamu dan saya. 

Tidak, dia marah, kan? Tetapi saya tahu bahwa jika saya mengatakannya, saya hanya akan 
membuatnya marah. Aku menjauh dari Yui-san, dan pergi mengambil minuman dari dapur. 
Yui-san melihat kaleng merah berisi cairan 350ml, "Ah, aku tidak membutuhkannya." Dan 
tersenyum saat mengatakannya. Itu yang diharapkan. 

"Kalau tidak, saya akan minum keduanya. Katakan padaku permintaanmu." 

Alice meminum dua kaleng minuman berkarbonasi, dan Yui-san gelisah, menyatukan 
kedua tangannya, dan membukanya. Saya kira dia memilah-milah pikirannya. Hanya ketika 
Alice menghabiskan kaleng minuman kedua, dia akhirnya angkat bicara. 

"... Ada taman kota di sekitar sini, kan?" 

Aku duduk di dekat pintu kamar, menyandarkan punggungku ke lemari es, dan dengan 
hati-hati mendengarkan percakapan itu. 

"Taman dekat rel kereta api, tempat itu akan dibangun sebagai 'Taman Hercules'. Saya 
datang beberapa kali untuk pemotretan dan aktivitas." 

"Um. Kamu adalah gadis kampanye untuk 'Hercules' tahun ini, kan?" 

"K-kau tahu?" 

"Tentu saja. Meskipun saya bukan detektif NEET yang dapat mensurvei selama tiga ribu 
tahun, pencarian sederhana atas nama Yui Natsuki memberi saya ribuan gambar poster 
pakaian olahraga." "Ah, ahh, t-tolong jangan lihat." 

Alice terkejut melihat Yui-san tersipu dan melambaikan tangannya. 

"Apa yang kamu katakan? Itu tugasmu untuk diawasi. Berhenti menari, teruslah berbicara." 

"O-oke. Benar, dan kemudian, ketika saya melewati taman saya hari itu, saya melihat ayah... 
atau setidaknya, seseorang yang mirip dengan saya ayah. 

Aku menatap bagian belakang kepala Yui-san yang ditutupi oleh topi wol, dan aku tidak 
mengerti apa yang dia katakan. Apa yang terjadi dengan ayahnya? 
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Tapi Alice tampaknya menyadari apa maksud Yui-san, dan dengan dingin menatapnya, 
bertanya, 

"Jadi maksudmu salah satu tunawisma adalah ayahmu?" 

Yui-san mengangguk pelan. Aku menelan ludah, dan melihat bolak-balik antara rambut 
cokelat di bawah topi wol dan mata hitam Alice. 

Ayah Yui adalah salah satu tunawisma...? 

"...Dia meninggalkan rumah ketika saya masih sangat muda, dan saya tidak bertemu 
dengannya selama beberapa tahun. Baru beberapa waktu lalu aku kebetulan melihatnya di 
taman." 

Yui-san mencengkeram kaki tempat tidur, dan kata-katanya dipenuhi isak tangis saat dia 
gelisah. 

"Saya pergi mencarinya beberapa kali, tetapi tunawisma di taman telah pergi, dan saya 
tidak dapat menemukannya. Jadi...." 

Yui-san tidak bisa melanjutkan, dan Alice menatapnya sejenak, sebelum berkata, 

"Bisakah Anda memberi tahu saya alasan mengapa ayah Anda meninggalkan rumah?" 

Mata Yui-san mengembara dalam angin dingin, sepertinya mencari petunjuk dari Alice. 

"Ayah saya pernah menjalankan perusahaan suku cadang, dan perusahaan itu 
bangkrut...Saya kira karena ini, dan semua kreditor terus datang ke rumah kami, bahkan 
ditempatkan di sini lama setelah dia menghilang." 

"Saya mengerti. Anda berasal dari prefektur Aichi, bukan? Jadi ayahmu datang ke Tokyo 
untuk melarikan diri dari para kreditur, dan ada kemungkinan besar dia akan menjadi 
tunawisma, tapi apakah itu benar-benar ayahmu?" 

"Aku tidak mungkin salah. Itu benar-benar ayah." 

"Dan sebagainya?" 

"... Aku ingin berbicara dengannya. Tolong cari dia." 

Alice menatap wajah Yui-san, dan memalingkan wajahnya ke keyboard di tangannya. 

"Apakah kamu punya foto ayahmu?" 

"Dari lebih dari 10 tahun yang lalu." 
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Yui-san mengeluarkan foto lama yang besar dari tas tangannya, dan di foto itu ada 
beberapa pria berseragam, berdiri berdampingan. Yui-san menunjuk pria di tengah, dan 
aku mengintip dari belakang. 

"Ah..." 

Aku melepaskan suara. 

Aku pernah melihat orang itu sebelumnya. Saya menggores wajah seorang pria paruh baya 
dengan warna kulit yang sehat dan penuh dengan pola pikir rasional pada gambaran kasar 
dan sulit dari seorang pria yang mengembara dan menderita selama lebih dari 10 tahun. 

"...Ginji-san?" 

Yui-san terkejut, dan berbalik menatapku. Alice juga mengangkat matanya sedikit, dan 
berbalik menghadap layar. Jari-jari ramping menari-nari di atas keyboard saat dia 
menggunakan aplikasi berspesifikasi tinggi untuk menemukan orang yang ditentukan 
dalam gambar. Ada 6 kamera pengintai yang dipasang di dekat kantor, sehingga benteng 
komputer yang melindungi Alice dapat mencari gambar selama 2 bulan. 

"...Pria ini?" 

Alice berbalik, dan menunjuk pada sosok kasar dan besar di monitor. 

Ginji-san dan teman-teman tunawismanya di taman sesekali mampir ke 'Hanamaru' untuk 
makan, jadi ada gambaran tersendiri yang tertinggal. 

Saya membandingkan gambar di monitor dengan foto yang diremas oleh Yui-san. Apakah 
mereka benar-benar orang yang sama? Terlihat mirip, tapi mungkin tidak sama. Tapi Yui-
san mengangguk beberapa kali. 

"...Ayah...." 

Gumaman Yui-san menghilang ditiup angin kencang dari AC. 

Alice mengatur keyboard lagi, memeluk boneka beruang besar dan menoleh ke Yui-san. 

"Sebelum saya menerima permintaan ini, ada sesuatu yang saya ingin Anda putuskan." 

Bola wol di topi Yui-san basah kuyup. 

"...Apa itu?" 

"Berapa banyak yang Anda ingin kami bantu? Tunawisma memanggil pria ini Ginji, dan dia 
adalah salah satu kenalan teman kami. Jika Anda hanya membutuhkan saya untuk 
menemukannya hari ini dan memberi tahu Anda di mana dia berada, saya dapat 
melakukannya dengan menjentikkan jari. 
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"Betulkah?" 

Yui-san mencondongkan tubuh, tangannya di tepi tempat tidur, dan dia terdengar optimis. 

"Tapi jika kamu ingin membawanya kepadamu, itu akan menjadi kasus yang berbeda." 

Mata Alice mengarah tepat ke mata Yui-san, dan mata Yui-san kehilangan kilau karena 
emosinya yang bingung. 

"Ayahmu meninggalkanmu atas kemauannya sendiri, kan? Dia mungkin tidak mau bertemu 
denganmu." 

"Uu..." Yui-san menurunkan bahunya dengan sedih. 

"Harga akan ditentukan pada ruang lingkup pekerjaan. Putuskan kemudian. Apa yang 
kamu inginkan?" 

Aku tahu dari belakang bahwa Yui-san sedang merenung dengan napas tertahan, dan 
mengalihkan pandanganku ke ekspresi dingin Alice. 

Alice hari ini terlihat seperti hari ketika Meo berlari dengan 200 juta yen di tangannya , 
pikirku. 

Alice hanya akan merasa nyaman di penjara sempit atau perbatasan di dalam dirinya setiap 
kali dia menerima Alice. Meskipun demikian, dia akan dengan hati-hati mengayunkan 
pedang kata-kata untuk menghindari pedang itu mengganggu batas yang ditentukan. 
Sebaliknya, bahkan jika beberapa hal akan melukai area tertentu di dalam dirinya, dia akan 
mengungkapkan kebenarannya. 

Alice ingin Yui-san menentukan batas ini, tapi kurasa Yui-san mungkin tidak mengerti 
maksud di balik kata-kata Alice. 

Dia mengangguk, meskipun dalam kebingungan, 

"... Aku ingin berbicara dengan ayah. Saya punya banyak hal untuk dibicarakan. Tolong 
bawa dia kepadaku." 

Alice menatapku sebentar, mungkin mencari pendapatku sebagai asisten detektif, kurasa. 
Sebelum mengangguk, aku berbalik untuk melihat Yui-san. 

Detektif mungil itu membenamkan dagunya ke kepala boneka beruang, dan dengan lembut 
mencatat, 

"Dipahami. Saya menerima." 
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Jarum jam terus berdetak menuju hari baru, dan aku mengirim Yui-san ke stasiun. 

Daerah di dekat tempat ini adalah daerah yang ramai di kota, tetapi pintu keluar Timur, di 
mana 'Hanamaru' berada, tidak memiliki tempat wisata malam, dan hanya lampu jalan 
yang berdiri di pinggir jalan dengan sedikit orang. Cuacanya sangat dingin, telingaku sakit, 
dan aku menarik kerah mantel wolku. 

"E-erm, gadis itu." 

Yui-san, berjalan di sampingku, melirik ke arahku sambil berkata, 

"Apakah gadis seperti dia benar-benar seorang detektif? Kamarnya penuh dengan boneka. 
Ah, tapi aku juga senang dengan boneka seperti orang idiot...juga, kenapa dia memakai 
piyama." 

"Hm, baiklah." 

Tampaknya dia benar-benar ingin bertanya pada Alice, tapi tidak pernah melakukannya, 
dan menahannya. Tapi meskipun dia bertanya padaku, aku tidak tahu bagaimana 
menjawabnya. 

"Seperti yang bisa kamu lihat, dia adalah seorang NEET, dan seorang hacker. Dia bisa 
menyusup ke seluruh internet untuk mengumpulkan informasi, tapi kali ini, dia tidak bisa 
benar-benar menggunakan kemampuan ini." 

"Apakah begitu? Saya sangat terkejut. Gadis kecil seperti dia..." 

Saya mengerti. 

"Aku melihat banyak wanita cantik sejak memasuki industri hiburan, tapi ini pertama 
kalinya aku melihat seseorang dengan mata yang menyala-nyala." 

"Hah?" Saya sepertinya mengerti, namun tidak. 

"Jika ketua ingin menemuinya, dia pasti akan mengintainya." 

Anda pasti bercanda. Tidak, Alice memang tampak menarik. Tiba-tiba aku membayangkan 
Alice muncul di rumah Tamori[8] pertunjukan sore 'Iitomo'[9] , dan jika Tamori bertanya 
kepadanya, "Apakah kamu memotong rambutmu?", dia pasti akan menjawab, "Aku tidak 
pernah memotong rambutku, tidak sejak aku lahir. Anda setidaknya harus 
mempertimbangkan usia saya dan kecepatan pertumbuhan rambut manusia", dan yang 
bisa saya lakukan hanyalah menggigil ketakutan dan tertawa sinis. 

Suara Yui-san di sampingku membuyarkan pikiran bodohku. 

"Tapi mengapa gadis kecil seperti itu memilih menjadi detektif?" 
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"Ah, erm ... aku sendiri sebenarnya tidak yakin." 

"Bukankah kamu asistennya, Fujishima-san?" 

"Tidak, tapi, pertama," 

Air liur dan disorientasi berputar di mulutku serempak. 

"Tolong berhenti memanggilku Fujishima-san. Aku lebih muda darimu, kan?" 

"Tapi kudengar kau yang pergi ke freeter di sini, Fujishima-san." 

"Aku bilang aku bukan freeter! Apakah benar ada rumor seperti itu yang menyebar di 
dunia hiburan? Apakah kamu salah dengar?" 

"Lalu ... apakah kamu seorang petinju?" "Aku bukan petinju!" Meskipun saya melakukannya 
sekali! 

"Seorang pemenang?" "Itu perusahaan yang merilis CD-mu, kan!?" 

"Uuu, maafkan aku, maafkan aku. Karakter kecil sepertiku tidak bisa pura-pura bodoh di 
depanmu, Fujishima-san." 

"Aku bukan seorang entertainer! Apa tindakan bodohmu itu hanyalah sebuah akting?" 

Yui-san terlihat sangat ketakutan, mungkin karena jawabanku berlebihan. 
Merefleksikannya sedikit, aku pergi diam-diam, dan menoleh untuk melihat ke jalan yang 
gelap, di mana dua bayangan panjang bersinar. 

"Sebenarnya aku hanya anak SMA biasa. Jika kamu gugup, aku juga akan gugup. Tetaplah 
normal." 

"Tapi kalau kamu hanya anak SMA biasa, kenapa kamu menjadi---namanya Alice, kan? 
Kenapa kamu menjadi asistennya?" 

"Anggap saja semuanya berjalan seperti itu." 

Jika saya benar-benar menjelaskan, ceritanya akan cukup panjang untuk Arabian Nights. 

"Apakah begitu?" Yui-san melirik ke arahku, "...Untung kita seumuran. Kupikir itu akan 
menjadi tempat yang menakutkan seperti sarang yakuza, penuh dengan pria berotot yang 
menakutkan." 

Seberapa banyak agen detektif telah disalahartikan? Namun, memang benar aku mengenal 
orang-orang seperti itu. 

"Dan detektif itu sangat imut. Kami bahkan setuju untuk bertukar boneka. Aku sangat 
menantikannya! Oh ya, aku lupa menanyakan kontaknya!" 
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"Ahh, kalau begitu, kamu bisa meneleponku jika kamu butuh sesuatu." Saya berhenti, dan 
hendak mengeluarkan ponsel saya, hanya untuk berhenti. Dia seorang idola. Dia tidak bisa 
bertukar nomor dengan orang biasa, kan? 

"Tidak apa-apa, tidak apa-apa." 

Yui-san tersenyum, dan memulai transmisi infra merah. 

"... Narumi? Itu nama yang unik." Kata Yui-san sambil menatap data yang ditampilkan di 
ponselnya. 

"Semua orang memanggilku Narumi." 

"Aku mengerti.. Narumi, kun? Bisakah aku memanggilmu seperti itu?" 

Wow. Aku malu dipanggil seperti itu sekarang. Saya menyimpan ponsel saya di saku, dan 
terus bergerak menyusuri jalur pejalan kaki yang gelap menuju stasiun. 

Jalur pejalan kaki akhirnya mendekati rel kereta api, dan pepohonan hitam di taman masuk 
ke mataku. Yui-san secara tidak sengaja mempercepat langkahnya, dan berjalan di 
depanku. Matanya tetap tertuju pada pagar kuning dan hitam di hutan, dan dalam bayang-
bayang, orang bisa melihat beberapa gudang karton dan lembaran vinil biru yang 
ditinggalkan. Tidak ada penghuni yang terlihat dari gudang, dan mungkin akan dirobohkan 
dan dibangun kembali menjadi lapangan futsal. 

Bagi saya, itu adalah tempat di mana saya memiliki kenangan yang menyakitkan. Saat itu, 
karena masalah menjatuhkan klub berkebun, saya memanggil Tetsu-senpai dan kami 
bertengkar di lapangan futsal ini untuk menyelesaikan masalah. Memikirkan kembali, itu 
memalukan, dan saya tidak ingin mendekati taman ini. Jadi, saya tidak pernah 
memperhatikan tunawisma yang tinggal di sini. 

"Saya datang ke sini beberapa kali, tapi setelah itu, saya tidak pernah melihatnya lagi." 

Yui-san bergumam. 

"...Jadi aku sedikit khawatir, khawatir jika dia benar-benar ayahku..." 

Siluet itu berhenti di tangga yang bercabang dari pepohonan di taman, dan bola di topi wol 
bergetar dan berhenti dengan sedih. 

"...Begitu kamu bertemu ayahmu, apa yang ingin kamu lakukan?" 

Saya tidak bisa tidak bertanya. Bola wol bergetar ke kanan. 

"E-erm, aku mungkin, jika kamu bertemu Ginji-san dan mendapat kesempatan untuk 
berbicara dengannya, apa yang ingin kamu katakan padanya, Yui-san?" 
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"Aku mendapat sedikit uang." 

Kata Yui-san, punggungnya masih membelakangiku. 

"Kurasa aku bisa membantu melunasi hutang ayah." 

Jadi tolong kembalilah, apakah itu benar-benar keinginan yang sederhana? Aku terus 
berharap agar Yui-san melanjutkan, tapi menjawabku secara bergiliran adalah diam. Angin 
malam membawa suara knalpot kendaraan dari seberang rel, ditambah dengan musik dari 
bar larut malam dan pemabuk membuat keributan, terdengar sangat sedih ketika mereka 
melewati saringan pagar. 

"-Aku tidak tahu." 

Akhirnya, Yui-san berbicara dengan suara lemah yang bisa diterbangkan oleh angin yang 
membekukan. 

"Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan begitu saya bertemu ayah saya. Ketika dia 
pergi, saya masih di sekolah dasar; kami dilecehkan oleh para kreditur, dan didorong oleh 
kerabat kami. Sampai akhir hayatnya, ibu menjelek-jelekkan ayah." 

Yui-san melanjutkan, nadanya seperti tanah kering. 

"Jadi, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Saya tidak tahu apa yang harus saya 
katakan." 

Apakah akan membencinya, atau bersatu kembali dengannya; yang pasti berlaku untuk 
kesulitan Yui-san. 

Untuk beberapa alasan aneh, aku bisa memahami perasaannya. jika saya kembali ke rumah 
dan menemukan ayah saya di sana, jika seseorang bertanya kepada saya apa yang akan 
saya katakan kepadanya dalam situasi seperti itu, saya mungkin akan meninggalkan ruang 
tamu tanpa sepatah kata pun, dan merendahkan diri dalam selimut. Setelah sekian lama 
absen, hati kami akan sangat keras kepala. 

"...Ah." 

Yui-san secara tidak sengaja bergumam, dan melihat ke arahku. Bahkan dengan lampu latar 
menyala, aku bisa melihatnya tersipu. 

"Apa yang terjadi?" 

"bukan apa-apa! Ayo cepat!" 

Dia tidak terlihat baik-baik saja bagiku. Yui-san memukul dadaku dengan kedua tangan, 
tapi aku melihat ke arah yang dia lihat---bagian atas pagar memisahkan taman dan rel 
kereta api, dan aku menemukan jawabanku. Terlihat di mata saya adalah papan reklame 
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besar di bagian atas gedung, dan di atasnya ada gambar seorang wanita yang tampak 
bertekad membungkuk untuk mengikat tali sepatunya dan logo Hercules. Tidak ada 
penerangan, mungkin karena belum diatur sepenuhnya. Meskipun demikian, saya bisa 
menentukan artis wanita di atasnya. 

"B-jadi saya katakan, tolong jangan lihat saya!" 

Yui-san meraih bahuku dengan kedua tangannya, mencoba mengubah arah tubuhku 
menghadap. Meskipun demikian, saya membandingkan wajah yang tersembunyi dan malu-
malu di bawah topi wol dengan wajah yang ditentukan mengambang di langit malam. 
Meskipun tidak sampai salah mengidentifikasi mereka sebagai dua orang yang berbeda, 
saya terkesan bahwa ada perbedaan yang sangat besar dalam sikap. 

"Sudah ada kegiatan promosi besar-besaran di dekat stasiun dengan banyak fotoku. Aku 
merasa lebih malu dari sebelumnya." 

Yui-san menutupi wajahnya dengan syal, bahkan mulutnya. Sungguh, bisakah dia benar-
benar menangani pekerjaan di industri hiburan? 

Tiba-tiba, saya menyadari sesuatu. 

"...Kapan promosinya dimulai?" 

"Eh? Ah, ahh, ya, itu dimulai sekitar bulan lalu ketika papan reklame itu ada di sana." 

Jika dimulai bulan lalu, berarti Ginji-san bisa melihatnya. 

Apakah dia menemukan putrinya? Mereka tidak pernah bertemu sejak hari-harinya di 
sekolah dasar, jadi sedikit lebih sulit sekarang, kan? Akan sangat bagus jika dia mengetahui 
bahwa itu adalah putrinya. Bahkan jika dia ingin bermain bodoh, dia mungkin akan 
tergelincir karena kecerobohan sesaat. 

Saya secara naluriah menyadari bahwa meskipun Ginji-san adalah ayah Yui-san, dia 
mungkin tidak akan terlalu ingin bertemu dengan Yui-san. Jadi, aku harus bertanya 
padanya dengan hati-hati, tapi bagaimana caranya? Apakah boleh bertanya tentang masa 
lalu para tunawisma? 

Sambil merenung dan berjalan di belakang Yui-san, sorot cahaya tajam menyengat mataku, 
dan suara pengereman yang melengking menghantam pagar pembatas. 

"---Yui! Apa yang kamu lakukan di sini!?" 

Sebuah mobil biru-ungu segera diparkir tepat di depan kami, dan muncul seorang pria 
jangkung kurus berusia sekitar tiga puluhan. Dia mendorong pintu kursi pengemudi, dan 
bergegas keluar. Kemeja hitam dipadukan dengan setelan santainya, dan mata sedingin es 
berada di balik kacamata hijau pucat. Dia tampaknya bukan musuh, tapi dia marah, dan aku 
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secara tidak sengaja mundur beberapa langkah. Yui-san balas meringis, ingin menutupi 
wajahnya dengan syalnya. 

"Bbbbb-tapi aku cuti hari ini!" 

"Aku bilang kamu ada latihan pagi-pagi besok. Ada kebutuhan untuk mengadakan 
pertemuan!" 

Pria itu menatapku marah. 

"Kamu siapa? Yui, apa kamu...apa yang kamu pikirkan, punya pacar di momen penting 
seperti ini?" 

"Bukan begitu! Erm, Narumi-kun erm, yah, Pixar?" Pixar adalah perusahaan animasi, tetapi 
ini bukan poin utama di sini. Aku bertukar pandang antara Yui-san dan wajah pria 
berkacamata itu, mencoba memahami situasinya sebaik mungkin. Dia mungkin seseorang 
yang terkait dengan industri animasi, kurasa? Apakah dia manajer Yui-san? 

"Ngomong-ngomong, naik ke mobil! Ketua juga khawatir! Cepat kembali dulu. Kita akan 
bicara di mobil!" 

Pria berkacamata itu mencengkeram bahu Yui-san, dan menyeretnya ke kursi penumpang. 
Dia kemudian memberi saya pandangan mengancam, dan pergi ke kursi pengemudi. 

Mobil biru-ungu itu melaju, hanya menyisakan bau knalpot mobil di mana-mana. Aku 
duduk di pagar, dan menghela nafas. 

Saya berasumsi itu akan menjadi permintaan yang sangat sederhana, tetapi pada titik ini, 
saya memiliki firasat yang mengganggu. Industri hiburan adalah dunia yang berantakan, 
menempatkan miliaran dana perusahaan ke dalam kepribadian yang tidak stabil. Bobot ini 
tanpa sadar akan menyiksa para idola, dan kemudian menghancurkan mereka pada titik 
yang hancur, momen yang tiba-tiba. 

Memikirkan bagaimana aku tidak ingin terlalu terlibat dengannya, aku tidak bisa 
melupakan ekspresi tak berdaya Yui-san saat dia gagal menutup kursi penumpang. 

 

Aku kembali ke kantor, dan Alice terus merengut saat dia pergi ke koridor, berkata, 

"Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sudah pulang?" 

"Eh, eh? Kenapa? Sepedaku masih diparkir di sini di 'Hanamaru', dan aku masih perlu 
melaporkan sesuatu padamu." 

"Dan kamu mengirimnya pergi dengan sangat bahagia ..." 
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Alice segera kembali ke kamar. Saya baru saja merasa bahwa dia sedang tidak enak badan, 
tetapi mengapa? 

Saya juga mengikutinya ke kamar tidur, dan melaporkan tentang pria berkacamata itu. 

"Dia mungkin manajer Natsuki Yui, namanya Washio Kazuto." 

Alice hanya menjawab sambil mengetuk keyboard, punggungnya menghadapku. 

"Orang ini, kan?" 

Dia menunjuk monitor di kiri atas. Ditampilkan di sana adalah gambar kasar, mungkin foto 
majalah. Di kiri atas adalah Yui yang diperbesar, dan ada seorang pria bersetelan jas di 
belakangnya, hendak keluar dari pintu kaca sebuah bangunan. Tatapan tajam di bawah 
kacamatanya benar-benar unik, dan aku bisa mengidentifikasinya meskipun gambarnya 
kasar. Kurasa dia manajer Yui-san. Tidak terlihat layak. Apa dia mengingat penampilanku? 

"Apakah Anda memberi tahu manajer tentang permintaan itu?" 

"Tentu saja tidak." jawabku, agak kesal. Tugas terpenting seorang detektif adalah menjaga 
kerahasiaan klien. 

"Bagus. Ingatlah untuk tetap seperti itu setiap saat." 

"Benar. Mengerti." 

"Seorang NEET bangsawan sepertiku biasanya tidak akan menerima kasus seperti ini, tapi 
kami sedang mencari seseorang. Aku akan membiarkanmu menangani semuanya tentang 
kasus ini. Lagi pula, aku tidak memiliki kedekatan dengan industri hiburan." 

Begitu dia mengatakan itu, aku teringat apa yang Yui-san katakan. 

"Mungkin kamu memang punya ketertarikan, Alice." 

"Apa yang kamu katakan?' 

Aku menyatakan bagaimana perasaan Yui-san bahwa ketua akan mengundang Alice ke 
dalam industri hiburan, dan yang terakhir menghentikan apa yang dia lakukan, berbalik 
menghadapku. Dia tampak seperti baru saja menelan seekor anak ayam hidup utuh. 

"... A-omong kosong apa yang kamu katakan?" Alice mengucapkan kata-kata itu, "Bahkan 
jika saya bereinkarnasi 7.000 kali, saya tidak mungkin memasuki industri hiburan." 

"Yah, kupikir begitu, tapi kamu mungkin secara tak terduga cocok untuk itu." 

"A-apa?" 

Dia memeluk boneka beruang terbesar, dan membenamkan wajahnya ke dalamnya. 
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"Dengan kata lain, kamu akan pergi membeli majalah idola dengan foto-fotoku, mengisi 
poster A1-ku hingga ke langit-langit, dan memesan DVD edisi terbatas yang merekamku 
selama 90 menit?" 

"Tidak perlu. Yang sebenarnya ada di depanku." 

"Atau apakah Anda akan menawar pakaian yang saya kenakan, mengantre semalaman 
untuk pertemuan jabat tangan dengan saya, dan membeli patung lilin saya?" 

"Aku belum pernah melihat patung lilin dari berhala." 

"K-kamu baru saja mengatakan omong kosong panjang yang tak tahu malu!" 

"Kaulah yang membicarakannya!" 

Alice bersembunyi di balik boneka itu, terengah-engah. Dia menggosokkan telapak 
tangannya ke pipinya yang memerah, "Pokoknya, berhentilah memikirkan hal-hal bodoh 
seperti itu." 

"Tapi aku baru memikirkannya. Jika kamu muncul di TV, kamu mungkin memulai topik 
aneh di sana...Aku tidak serius di sana, tahu?" 

"Tentu saja. Aku akan takut hanya memikirkan ribuan orang tak dikenal yang melihatku 
melalui televisi. Bagaimana aku bisa berbicara? Kata-kata detektif NEET tidak ada hanya 
untuk muncul di televisi." 

Kata-kata Alice membuatku membayangkan dia muncul di 'Kamar Tetsuko'[10] . Jika 
Kuroyanagi Tetsuko bertanya, "Hal menarik apa yang akan kita diskusikan hari ini?", Alice 
pasti akan menjawab, "Seorang detektif adalah pembicara dari orang mati, hanya mampu 
menyakiti yang hidup, dan mempermalukan yang mati. Apakah Anda bersedia 
mendengarkan ?" Yang bisa saya lakukan hanyalah berkeringat dingin dan memaksakan 
senyum. 

"Yah, bukan hal yang baik bagimu untuk muncul di depan umum, jadi kamu bisa terus 
menjadi detektifku, Alice." Saya mengatakan bahwa dia akan menimbulkan masalah bagi 
orang-orang seperti Tamori dan Kuroyanagai Tetsuko dan orang-orang jaringan televisi 
lainnya, bukit boneka itu tiba-tiba runtuh. Itu karena Alice berguling-guling di tempat tidur. 

"K-detektif Anda? Ke-ke-ke-ke-ke-ke-apa yang Anda katakan?" 

"Apa yang saya katakan ... hanya apa yang saya pikirkan." Jika Anda akan berbicara dengan 
orang lain dengan nada yang sama seperti Anda berbicara dengan saya, Anda pasti akan 
membuat mereka marah. 

Alice mendongak, tindakan yang jarang terjadi, dan mencoba menyelidikiku, bertanya, 

"...Be-begitukah caramu memandangku?" 
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"Yah, maaf karena mengatakan yang sebenarnya." 

"Kenapa kamu minta maaf !?" 

"Kenapa kamu marah!?" 

Alice menjejalkan wajahnya yang memerah ke dalam boneka, dan merunduk di bawah 
selimut. 

"Bahkan tanpa kamu katakan, aku akan mendukungmu selama sisa hidupmu dengan gaji 
kecil! Aku tidak bermaksud menambah jumlah asisten bodoh!" 

"Baiklah, aku mengerti." Akan lebih bagus jika ada bonus. Ngomong-ngomong, apa yang 
kita bicarakan? 

"Jika kamu mengerti, pulanglah. Aku tidak memberikan upah lembur." 

Alice menyerang saat dia mengintip dari bawah selimut. Sambil menghela nafas, aku 
meletakkan boneka-boneka yang berserakan kembali ke tempat tidur, dan berjalan keluar 
dari pintu. Jika saya harus terus bekerja dan berbicara seperti ini selama sisa hidup saya, 
saya kira itu akan menjadi hidup yang indah. Pada titik ini, yang bisa saya lakukan hanyalah 
meringis dan mendesah. 
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Volume 7 Chapter 2 

Bab 2 
Jadi, kami segera menemukan Ginji-san. Minggu sore, sekitar jam 4 sore, tepat saat aku 
melangkah keluar dari pintu dan hendak mengayuh sepedaku, ponsel di sakuku berbunyi. 
Itu dari Mayor. 

"Ginji-san, Mori-san, Conductor dan Marienkhof-shi bersamaku di bawah jembatan. 
Saya hanya bermaksud untuk mengobrol dengan semua orang. Oh, ingatlah untuk 
membeli bir." 

Tapi aku di bawah umur. Tepat ketika saya akan memprotes, saluran telepon terputus. 
Tampaknya semua orang lupa bahwa saya masih di sekolah menengah, meskipun ada 
kalanya saya lupa. 

Mengesampingkan fakta bahwa aku di bawah umur, Conductor dan Marienkhof-shi 
seharusnya adalah nama dari beberapa tunawisma lainnya. Begitulah mereka biasa 
memanggil satu sama lain. Benar, jika Ginji-san benar-benar ayah Yui-san, dia mungkin 
punya nama asli. 

Saya akan bertemu dengannya nanti, dan saya harus berhati-hati saat menegaskan hal ini. 

Apakah Anda Genji Katsuragi? 

 

Saya membeli kaleng kopi dari minimarket, dan pergi menuju stasiun. Dunia di bawah rel 
kereta api adalah dunia yang aneh; setiap 30 detik, kereta terdengar lewat di atas, dan ada 
banyak bar dan kios kecil yang berdesakan di sana. Matahari belum terbenam, dan 
sebagian besar toko belum buka. Bau busuk yang memuakkan dari tumpukan kantong 
sampah, burung gagak yang mematuk sampah, sejumlah besar sepeda berkarat yang 
ditinggalkan, tunawisma duduk di atasnya, merokok, seperti endapan kota. Semua adegan 
ini mempercepat langkah pejalan kaki. 

Namun, situasi hari ini sedikit berbeda. Ada wajah seorang anak sekolah dasar terselip di 
antara tunawisma, mengenakan setelan kamuflase dan helm. 

"Wakil Laksamana Fujishima! Disini!" 

Mayor melihatku di seberang jalan, dan melambai padaku. Kuartet pria yang mengobrol itu 
berbalik untuk menatapku. Sambil mewaspadai tatapan orang-orang di sekitarnya, aku 
menarik kerah jaketku, dan bergegas menyeberang jalan. 
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"Semuanya, silakan minum kopi." Orang tua itu merogoh tas minimarket yang kubuka 
untuk mereka, termasuk Ginji-san. 

"Kenapa bukan bir?" "Yah, bagus untuk cuaca dingin ini." 

"Mengapa kamu memperlakukan kami sekarang, Narumi? Apakah Anda berencana untuk 
menjadi tunawisma dalam waktu dekat? 

"Kamu bisa mengikuti Hiro dan menjadi gigolo sendiri, guhaha." 

Saya diapit oleh dua pria, dan mereka mengikat saya. Konduktor-shi mengenakan setelan 
jas, rambutnya berwarna wijen hitam dan garam, dan mungkin disalahartikan sebagai 
pegawai. Orang yang memiliki botol bir kecil di belakang baju terusannya mungkin adalah 
Marienkhof-shi. Saya hanya bisa mendapatkan kesan samar dari semua orang, tetapi semua 
orang bisa mengingat penampilan dan wajah saya. Apa yang sedang terjadi? 

"Narumi, yakuza mana yang akan kamu tantang selanjutnya?" 

"Pembayarannya 24 kali lipat terakhir kali Anda menantang mafia China. Berkat kamu, aku 
berhasil membunuh." 

"Berjudi? Aku bukan kuda pacuan!" 

"Eh? Anda tidak membicarakannya hari ini? "Kami mendengar dari Mayor bahwa Anda 
akan memberi kami informasi." 

Terkejut, saya menoleh ke Mayor. Dia sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu dengan 
marah dengan Ginji-san dan Mori-san, dan hanya sesaat dia menatapku. Melalui tatapan di 
bawah pelindung, aku tahu dia ingin aku mengarang sesuatu. Orang ini menyebarkan 
kebohongan menggunakan nama saya untuk mengumpulkan tunawisma. Tidak punya 
pilihan, saya hanya bisa angkat bicara. 

"Eh, belum banyak yang terjadi akhir-akhir ini. Saat kita menghadapi Koalisi Huang 
terakhir kali, Hiro---" 

Aku mengarang kepahlawanan, dan mengintip Ginji-san. Sungguh, aku tidak bisa tidak 
penasaran dengan apa yang mereka bicarakan. 

"...Saya mengerti. Mereka yang tinggal di taman dan di bawah jembatan sudah musnah. 
Tidak ada yang mendengar suara tembakan, jadi kami tidak bisa mengetahui suara senjata 
dari suara dan frekuensi di sana---" 

"Siapa yang tahu! Ini tidak seperti semua orang gila militer sepertimu." Ginji-san mencatat. 

"Dan itu sangat gelap. Siapa yang tahu apakah itu pistol udara atau sesuatu. Saya pikir saya 
tertembak paku." 
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Mori-san mengusap bahunya sambil menjawab, 

"Ayo kita periksa TKP. Apakah Anda tahu sepatu dan perlengkapan apa yang dipakai?' 

"Seperti yang kami katakan, terlalu gelap, dan kami tidak bisa melihat." 

"Kami bukan tentara. Siapa yang peduli tentang hal-hal seperti itu?" 

"Kalau begitu, bisakah semua orang membawa perekam ini bersamamu." 

Mayor sepertinya sedang menyelidiki sesuatu dengan para tunawisma, dan Ginji-san 
dengan hati-hati memeriksa perekam seukuran jam tangan yang dikeluarkan Mayor dari 
ranselnya. 

"Apa ini? Berapa banyak mikrofon yang telah Anda atur di dalam?" 

"16 mikrofon arah. Saya mengkalibrasi sudutnya; itu karya terbaikku." 

"Ini terlalu banyak biaya. Jika Anda ingin memproduksi massal ini, setidaknya Anda harus 
memodulasi perekam dan sumber dayanya." 

"Pikiranmu benar-benar berorientasi pada keuntungan, Ginji-san. Saya tidak pernah 
memikirkan itu." 

"Bagaimana kalau menggunakan penerimaan elektromagnetik dari sebelumnya?" 

"Ohh, itu bisa berhasil." 

Kedengarannya seolah-olah mereka mengobrol dengan gembira. Saya mendekati Mayor 
diam-diam, berpura-pura tertarik dengan percakapan, dan menatap perangkat di tangan 
mereka. 

"...Ginji-san, sepertinya kamu sangat paham elektronik. Apakah Anda belajar teknik 
sebelumnya? 

Itu pertanyaan langsung. Mayor secara tidak sengaja menatapku; itu adalah tabu untuk 
menanyakan masa lalu seorang tunawisma. 

Tapi Ginji-san hanya mendengus, dan menjawab, 

"Sudah lama sekali. Teknologi telah berkembang pesat, dan saya tidak dapat mengejar 
Hitoshi sekarang." 

"Tapi proses berpikir tidak akan pernah menua. Setelah mendengar kata-kata Anda, saya 
mulai berpikir pergi ke universitas riset mungkin ide yang bagus. Meskipun ini akan 
menunda waktuku sebagai NEET..." 
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Mendengar kata-kata ini, saya menekan keterkejutan dan perasaan yang bertentangan 
dalam diri saya. Mayor ingin pergi ke universitas riset? Dia awalnya menyatakan bahwa dia 
akan terus mengulang tahunnya sampai dia tidak bisa, keluar dan menjadi NEET terkuat. Di 
sisi lain, kami merasa seolah-olah sedang membicarakan masalah orang lain sepenuhnya, 
karena Ginji-san memanggil Mayor Hitoshi. Tidak, yang penting bukan tentang Mayor, tapi 
mendengar dari Ginji-san. 

"Apakah kamu tahu cara membuat perekam, Ginji-san?" 

Aku melirik perekam di tangan Mayor, dan dengan santai bertanya, 

"Aku bisa, tapi itu bukan keahlianku." 

"E-erm, keahlianmu?" 

"Membuat suku cadang untuk kamera." 

aku menelan ludah. Seperti yang dikatakan Yui-san kepada kami, bahwa dia bekerja di 
pabrik suku cadang. 

"Kamu juga menyebutkan biaya dan semacamnya... apakah kamu pemilik perusahaan atau 
semacamnya?" 

"Saya pernah menjalankan bisnis sebelumnya. Tapi kenapa kau tampak seolah-olah kau 
tahu?" 

"E-erm?" Aku batuk beberapa kali untuk menyembunyikan kecanggungan. Sepertinya saya 
bertanya terlalu banyak, "Baru kepikiran." 

"Jika ada sesuatu yang ingin kau tanyakan, lakukanlah." 

Suaraku membeku jauh di dalam tenggorokanku, membawa rasa sakit. Saya hampir tidak 
memaksakan diri untuk menelannya. 

Aku melirik ke arah Major, dan menemukan bahwa dia telah menyelinap ke sepeda yang 
ditinggalkan di mana Mori-san, Konduktor, dan Marienkhof berada, menjelaskan betapa 
mudahnya untuk mengunci sepeda-sepeda itu. Dia terdengar menyendiri, tapi dia serius 
dalam membantu penyelidikan. 

Sekali lagi, saya menghadapi Ginji-san, dan diam-diam menarik napas. 

Suatu hari, saya harus menyatakan kebenaran kepadanya. Lebih baik menyerah pada trik 
apa pun sekarang. Saya lebih suka mendapatkan kepercayaannya dan melanjutkan 
penyelidikan daripada menemukan bukti pasti tentang dia sebelum menjelaskan tentang 
Yui-san. 

"Erm, sebenarnya, aku asisten detektif swasta." 
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"Aku tahu, lalu?" 

Ah, saya kira begitu. Dia tahu namaku setelah semua. 

"Beberapa waktu lalu, agensi kami memiliki pelanggan bernama Natsuki Yui-san. Dia 
seorang artis. Nama aslinya adalah Katsuragi Yuina...dia meminta kami untuk mencari 
ayahnya." 

Aku berhenti, dan melihat ekspresi Ginji-san. Namun, wajahnya hanya menunjukkan 
tampilan yang tabah. 

"Katsuragi Keiji, itu nama ayah yang dia ceritakan pada kita." 

Sekali lagi, saya berhenti, menunggu Ginji-san membalas. Namun, dia tidak mengatakan 
apa-apa, dan saya hanya bisa mendengar suara dari kereta, suara pedagang asongan di 
toko ponsel, musik latar dari toko obat, suara knalpot kendaraan yang lewat, dan langkah 
kaki yang tak terhitung jumlahnya. 

"Yui-san bilang dia pernah melihatmu saat syuting di taman. Dia curiga bahwa Anda adalah 
ayahnya." 

"Aku tidak tahu." 

Ginji-san terdengar seperti sedang menghancurkan bola tanah ke dinding. Aku yakin pria 
ini adalah ayah Yui-san." 

"Yui-san bilang dia ingin bertemu kembali denganmu." 

"Saya tidak punya anak perempuan." 

"Temui saja dan bicaralah." 

"Sudah kubilang aku tidak tahu." 

"Yui-san berkata bahwa dia tidak membenci ayahnya. Dia hanya ingin bertemu denganmu 
lagi. Benar, dia berkata bahwa dia dapat membantu membayar hutang. 

Ginji-san melempar kaleng kopi kosong ke dalam keranjang sepeda yang ditinggalkan, 
bangkit, dan melilitkan syal di lehernya. 

"Terima kasih atas undangannya, tapi aku akan pergi." 

"Tunggu! Mohon tunggu!" 

Aku ingin mengejar Ginji-san saja, untuk membenturkan pahaku ke sepeda, dan hampir 
menjatuhkan seluruh barisan sepeda karena aku nyaris tidak berhasil menahannya. 

"Ginji-san, dimana kamu tinggal sekarang?" 
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"Saya tidak punya tempat tinggal. Apakah kamu idiot?" 

"Aku tahu itu. Bukan itu yang saya maksud. Saya bertanya bagaimana cara menghubungi 
Anda lagi. 

Saya tidak bisa membiarkan percakapan berakhir dalam situasi yang mengerikan seperti 
itu. Meskipun saya merasa bahwa saya dapat ditolak, saya harus memanfaatkan satu-
satunya kesempatan saya. 

"Tanyakan pada Hitoshi." 

Ginji-san mengacak-acak troli berisi tas kotor, dan pergi ke arah bayangan di bawah 
jembatan. Untuk setiap langkah yang diambilnya, saya merasakan siluet punggungnya 
menyusut. Karena itu, saya hanya bisa menghentikan tangan saya dari memegang sepeda 
dan melihatnya pergi ke luar cakrawala. 

Derap langkah kaki Ginji-san akhirnya tertahan oleh suara bising kereta. 

Aku secara tidak sengaja memeluk diriku sendiri dan menggigil. Apakah dingin yang tiba-
tiba karena bangunan, atau karena saya baru ingat bahwa ini sudah Musim Dingin? 

"Ginji-san sudah pergi?" 

Aku menoleh untuk melihat sumber suara itu, dan menemukan bahwa Mori-san dan yang 
lainnya sudah berada di belakangku. 

"Jarang ada tamu muda yang mentraktir kita, dan dia pergi." 

"Pria itu selalu merengut." 

"Aku tidak pernah melihatnya tersenyum sebelumnya." 

"Kapan Ginji-san pergi ke agen tenaga kerja menggantikan kami, dan kami mentraktirnya? 
Bahkan saat itu, dia tidak akan tersenyum... " 

"Ayo bertaruh! Pertama membuat Ginji-san tersenyum akan mengambil semuanya." 

"Itu akan menjadi taruhan besar!" 

Orang-orang tua itu menatap wajah kecokelatan semua orang, dan menyeringai. 

Trio itu mungkin merasakan bahwa Ginji-san dan aku sedang membicarakan sesuatu yang 
serius, tapi tidak ada yang bertanya kepada kami. Ketidaktahuan semua orang yang 
disengaja memberi saya rasa hangat yang nyata, yang menurut saya mirip dengan menjaga 
sesuatu tetap hangat dengan ruang hampa? Mustahil. Apa sebenarnya yang saya pikirkan? 
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Segera setelah itu, seseorang menepuk pundakku. Saya berbalik, dan menemukan Mayor 
dengan kacamata dan helmnya terangkat, menatap dengan mata polos. 

"Investigasi mendadak gagal?" 

"Yah, ya ..." Aku menurunkan bahuku. Saya merasa menyesal kepada Mayor, yang akhirnya 
berhasil membawa Ginji-san kepada saya. "Ginji-san tidak bisa kembali ke taman sekarang, 
kan? Bukankah pekerjaan konstruksi sudah dimulai?" 

"Tidak, dia akan datang sesekali. Meski agak rumit." 

Mayor mulai menjelaskan situasi taman itu kepadaku. 

Pembangunan dimulai 4 hari yang lalu. Masih banyak gubuk tunawisma di taman, dan 
mereka mulai bekerja dengan cara yang agak mengancam. Hanya karena kelompok sipil 
meningkatkan frekuensi protes, pekerjaan konstruksi kembali tertunda. Pada titik ini, 
taman tersebut dipagari, dan rencana untuk mengubahnya menjadi taman olahraga 
dihentikan lagi. 

"Hercules tidak mungkin menyerah pada rencana bisnisnya hanya karena beberapa 
protets, dan sekarang fase cooldown. Mereka akan mulai bekerja lagi, jadi Ginji-san harus 
pindah sebelum itu." 

"Itu akan buruk. Jika mereka bergerak, bagaimana saya bisa menemukannya?' 

"Jangan khawatir." 

Mayor menepuk pundakku. 

"Aku sudah menghubungi perusahaan daur ulang limbah dan toko-toko yang sering 
dikunjungi Ginji-san, dan aku punya kontak Mori-san, jadi aku bisa mencari tahu di mana 
semua orang tinggal. Juga, untuk saat ini, saya akan berpatroli di sekitar tempat-tempat 
tertentu." 

"Eh?" Aku menatap wajah Mayor. Tempat-tempat khusus di sini mengacu pada tempat 
tinggal para tunawisma. "Kenapa patroli? Karena permintaan ini?" 

"Apa yang kamu katakan sekarang? Saya sedang menyelidiki orang yang menembak para 
tunawisma." 

"Ah..." 

Aku melirik ke samping untuk mengintip ketiga lelaki tua itu, memegang kopi dan 
mengobrol tentang perjudian dengan penuh semangat. 

"Aku menyelidiki semua tempat minggu ini, dan mendapatkan banyak bukti." 
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Mayor mengeluarkan beberapa kantong plastik transparan berisi peluru BB dan potongan 
logam yang tertutup tanah. 

"Ini bukanlah benda yang akan dilempar oleh orang biasa. Pasti ada orang maniak yang 
suka bermain game bertahan hidup. Ini adalah dunia kecil bagi kami para gamer, saya akan 
segera dapat menangkapnya." 

Saya merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa Mayor begitu bersikeras mencari tahu siapa 
yang menembak para tunawisma? Dia berhubungan baik dengan Ginji-san dan yang 
lainnya, dan dia tentu saja akan marah karenanya. 

Namun terlepas dari ini, itu tidak seperti Mayor. 

...Mengapa Mayor tidak menjadi dirinya sendiri? 

Aku menggelengkan kepalaku untuk mengenyahkan pikiran seperti itu. Apa yang saya 
ketahui tentang Mayor? Kami hanya mengenal satu sama lain selama lebih dari setahun, 
dan hanya bertemu di agen detektif. Bagaimana mungkin saya bisa memahami nafsu dan 
kegelapan yang tersembunyi di dalam tubuh mungilnya. 

"... Ada yang bisa saya bantu?" 

Mayor berhenti, dan menoleh ke belakang. 

"Saya tidak bisa meminta bantuan Anda, Wakil Laksamana Fujishima. Ini bukan 
permintaan." 

"Aku tahu bukan, tapi---" Aku kehilangan kata-kata untuk sesaat, dan mencoba mencari 
alasan, "Pokoknya, aku hanya berharap kamu mengizinkanku berpartisipasi. Jika kita bisa 
menangkap pelakunya... itu akan seperti berutang budi, tapi kurasa Ginji-san akan lebih 
bersedia berbicara denganku." 

Itu adalah alasan berdasarkan hati. Tapi sebenarnya, yang membuatku penasaran adalah---
mengapa Mayor begitu cemas?' 

"Wakil Laksamana Fujishima, pernahkah Anda mendengar tentang teori organisasi oleh 
Jenderal Hans von Seeckt?" 

"Tidak, aku tidak." gumamku. Mengapa ini tiba-tiba. 

"Kurangnya kerja kerasmu benar-benar sesuatu yang harus disesali. Seeckt dibatasi oleh 
peraturan yang keras dari Perjanjian Versailles untuk mengurangi jumlah militer, tetapi 
dengan kecerdasan dan kemauannya yang gigih, dia berhasil membangun kembali 
Angkatan Darat Jerman, dan bersikeras bahwa militer adalah pilar pemerintahan sipil. Dia 
menolak menentang Hitler sampai akhir." 

"T-tunggu, Mayor. Jangan berpidato di tengah jalan. Semua orang menonton." 
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Mayor mengabaikan protesku, dan mengangkat 4 jari di depanku. 

"Menurut Seeckt, tentara dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang malas dan pintar, 
yang pekerja keras dan pintar, yang malas dan bodoh, dan pekerja keras dan bodoh." Untuk 
setiap kategori yang dia daftarkan, Mayor membungkukkan satu jari. 

"...Ah." 

"Yang malas dan pintar cocok untuk memimpin garis depan. Takut akan kematian, pria itu 
akan mencoba yang terbaik untuk memikirkan cara untuk menang dengan mudah. 
Misalnya, saya termasuk dalam kategori ini. Mayor adalah komandan kamp." 

Dengan kata lain, NEET yang rela. Ngomong-ngomong, apa yang Mayor bicarakan? Apa ini 
ada hubungannya denganku?" 

"Orang yang rajin dan pintar lebih cenderung menjadi penasihat. Mereka membutuhkan 
kepintaran untuk membuat rencana, dan kemauan untuk bekerja keras untuk 
persiapannya. Contohnya, Yondaime adalah orang yang seperti ini." 

Betulkah? Tepat ketika saya sedang skeptis, Mayor menunjuk ke hidung saya. 

"Adapun para idiot pemalas, mereka cocok menjadi komandan. Tidak pernah melakukan 
apa-apa, dan hanya perlu mengangguk dan apa yang dikatakan orang lain. Dengan kata 
lain, kamu adalah tipe orang, Wakil Laksamana." 

Aku menelan ludah, tidak bisa membantah. Bagaimanapun, saya membiarkan Mayor 
menyelesaikan apa yang ingin dia katakan. 

Namun meskipun demikian, saya dengan hati-hati bertanya, 

"... Lalu, bagaimana dengan jenis keempat? Idiot pekerja keras?" 

"lebih baik jika mereka tidak ada. Mereka bekerja untuk tujuan yang salah, dan hanya 
menyebarkan kerusakan. Yang ingin saya katakan adalah bahwa saya tidak ingin Anda 
berubah dari idiot yang malas menjadi idiot pekerja keras. 

Aku tahu seharusnya aku tidak bertanya...merasa lemas, aku duduk di kursi belakang 
sepeda. 

"Yah, hanya orang Jepang yang tahu kata-kata bodoh seperti itu. Kira itu dibuat-buat. 

"Ada apa dengan pembicaraan panjang itu!? Kamu membuang-buang waktuku!" 

Mayor melambai padaku, dan pergi. Aku melihatnya menghilang di jalan setapak di bawah 
jembatan, dan kembali duduk di kursi belakang sepeda yang ditinggalkan. Melihat ke 
belakang, saya menemukan 3 tunawisma lainnya telah menghilang. Matahari terbenam, 
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dan bayang-bayang panjang sepeda dan saya jatuh ke rel kereta api. Angin dingin 
mengacak-acak tas toko serba ada. 

Aku mengancingkan mantel wolku, dan berdiri. 

 

Aku menunggu sampai keesokan harinya, sepulang sekolah, sebelum memutuskan untuk 
menelepon Yui-san. 

Dia kliennya kali ini, dan apa pun hasilnya, aku harus melapor padanya. Namun, saat aku 
pergi ke 'Hanamaru', pasti ada orang yang mencoba berbicara denganku. Karena itu, aku 
segera menelepon Yui-san begitu aku keluar dari kelas. 

"Maaf, saya sedang di jalan sekarang!" 

Aku bisa mendengar suara jalanan di latar belakang suara Yui-san. 

"Aku akan meneleponmu lagi nanti. Maaf." 

Saya menatap telepon tepat setelah panggilan berakhir, dan merenungkan tindakan saya. 
Dia adalah idola yang berkembang, dan sangat sibuk dalam hal itu. Meneleponnya pada 
saat ini akan melecehkannya. 

Saya mengiriminya pesan, melaporkan secara singkat tentang Ginji-san. Itu tentang 
bagaimana aku menghadapi Ginji-san tentang Yui-san, hanya untuk ditolak. Namun, kami 
mendapatkan intel tentang keberadaannya, dan saya akan terus mencoba meyakinkannya. 
Kata-kata ini sulit untuk diungkapkan secara langsung, tetapi setelah disampaikan menjadi 
sebuah pesan, saya dapat dengan mudah mengirimkannya kepadanya. 

Saya mengendarai sepeda keluar dari sekolah, dan ponsel di saku saya bergetar. Kali ini 
dari Yui-san. 

"Aku akan punya waktu nanti. Aku akan pergi ke toko ramen nanti. Aku punya 
sesuatu untuk diserahkan kepadamu." 

Aku tetap bersandar di tiang gerbang sekolah, membungkuk dari sepeda sambil membaca 
pesan itu tiga kali. Aku menghela nafas, dan menutup telepon. 

Saya kira saya harus menjelaskan kepadanya secara langsung. 

 

Ada siluet pria jangkung kurus di dapur 'Hanamaru' yang bersiap untuk dibuka. Karet 
gelang hitam digunakan untuk menggulung kemeja kuning lemonnya, dan dia memilah 
barang-barang kering di dalam kotak kardus. Hanya Hiro yang bisa mengenakan kemeja 
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mencolok tanpa merasa aneh, dan bahkan di industri hiburan, tidak banyak yang bisa 
melakukannya. 

"Narumi-kun! Saya mendengar bahwa ada orang yang sangat luar biasa dengan permintaan 
kali ini? 

Hiro melihatku melewati tirai, dan mengangkat kepalanya, berkata, 

"Alice memberitahuku, dan aku terkejut. Ketika gadis itu memulai debutnya pada foto 
gravure di Young Jump, saya tahu bahwa Natsuki Yui suatu hari nanti akan menjadi besar." 

Hiro satu-satunya di lingkaran relasi saya yang akrab dengan dunia hiburan, saya pikir saya 
harus benar-benar menyerahkan segalanya kepada Hiro, untuk sesaat, itu pikiran saya. 

"Aku akan kembali bekerja lagi. Kali ini, aku akan mendapat kesempatan untuk bertemu 
Yui-chan." 

"Aku pasti tidak akan membiarkanmu bertemu dengannya...." Aku menghela nafas, dan 
duduk di depan konter. "Jadi kamu tidak akan menjadi gigolo yang mengincar Yi Ling-san 
sekarang? Dia akan marah mengetahui bahwa kamu sering mampir di 'Hanamaru', kan?" 

"Ahh, aku diusir dari kamar Yi Ling." Hiro terkekeh, "Ya, saya tahu nyonya Cina, Anda tahu? 
Saat ini, saya tinggal di apartemen yang dibelinya untuk saya. Aku sudah lama tidak tinggal 
sendiri, jadi aku benar-benar bosan." 

"Kamu benar-benar mengerikan!" 

"Tidak, Narumi-kun, aku pucat dibandingkan denganmu." 

Apa? Jangan mengatakan hal-hal yang bisa disalahpahami, oke? Namun, Hiro kembali ke 
kotak kardus. 

"Min-san, apakah saya mencuci kaki kura-kura? Saya bisa memanggang rahang ikan." 

Hiro berteriak ke koridor dapur, dan pada saat ini, seorang wanita dengan kuncir kuda 
muncul dari sana. Sepertinya Min-san ada di dalam, menyiapkan kaldu. 

"Kalau begitu kamu bisa merebus perut babi---" Min-san menginstruksikan, hanya berhenti 
di tengah jalan dan berjalan ke dapur, "... Tidak perlu untuk itu. Kenapa kamu masuk dapur 
lagi, gigolo bajingan?' 

"Tidak, aku hanya berpikir aku harus membantumu bekerja." 

"Kamu bukan lagi seorang karyawan. Dan bagaimana Anda bisa muncul begitu saja di 
depan saya tanpa peduli pada dunia? 
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"Kenapa tidak? Nyonya itu membelikanku apartemen untukku, tapi hatiku milikmu, Min-
san." 

Setelah itu, Hiro diusir, benar-benar ditendang dan dikirim berguling dari pintu belakang. 
Aku bergegas keluar, dan pergi ke belakang. 

"Aduh." 

Hiro menggosok punggungnya, dan saya membantunya naik ke tumpukan ban bekas. 

"Pukulan dari Min-san itu sangat kuat. Itu lebih buruk daripada saat aku dipukuli oleh 
Hong Lei." 

"Kamu menuai apa yang kamu tabur..." 

Bukankah dia melamar Min-san? Apa yang dia pikirkan? 

"Yah, selama aku tidak menyerah, Min-san akan mengerti perasaanku." 

"Kau mengucapkan kata-kata polos seperti itu untuk seorang gigolo." 

Min-san yang marah tiba-tiba keluar dari pintu belakang, dan Hiro secara naluriah 
mengangkat tangannya untuk melindungi kepalanya. 

Tapi Min-san tidak muncul untuk memukulinya, malah meletakkan mangkuk logam besar 
di atas meja kayu di antara aku dan Hiro. Ada gundukan bawang putih di sana, bahkan ada 
yang rontok. 

"Hiro, kupas semuanya! Narumi, jangan berani-berani membantunya. Biarkan dia 
menyelesaikannya." 

Dan kemudian, dia membanting pintu belakang dengan kekuatan yang cukup untuk 
menggetarkan seluruh gedung. 

Hiro-san dengan hati-hati menurunkan tangannya, dan menghela nafas lega, sebelum dia 
mulai mengupas bawang putih dengan gembira. 

Ini adalah hubungan yang aneh antara keduanya. Tidak ada seorang pun di sekitar kami 
yang memberi Hiro kesempatan untuk berhasil mengejar cintanya, tetapi Min-san tidak 
pernah menolaknya di luar, dan melihat mereka seperti ini, aku merasakan perasaan yang 
samar-samar baik mencolok maupun lega. 

Saya merasa Hiro akan terus berkeliaran di sekitar banyak gadis di luar sana, dan sesekali 
kembali ke 'Hanamaru' dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, ini adalah rumah Hiro. Ini 
bukan apartemen mewah yang dibelikan nyonya kaya raya untuknya, dan juga bukan 
apartemen sederhana milik seorang nyonya rumah. Rumahnya berada di toko Min-san. 
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Jadi---inilah perbedaan antara NEET dan tunawisma. 

"... Apakah kamu berbicara dengan Ginji-san?" 

Hiro berhenti, dan bertanya padaku. 

"Eh? Ah iya. Agak." 

Sepertinya Hiro sudah tahu tentang permintaan itu, dan aku tidak perlu menjelaskannya. 

"Apakah dia benar-benar ayahnya?" 

"Saya tidak yakin. Ginji-san bersikeras bahwa dia tidak tahu, bahwa dia tidak punya anak 
perempuan. Melihat reaksinya, kurasa itu dia." 

Saya menambahkan untuk meyakinkan Hiro, dan melihat ke tanah di antara sepatu saya. 
Keheningan singkat terganggu oleh suara mengupas bawang putih. 

"Itu sulit." 

Hiro bergumam. Aku mengangkat kepalaku. 

"Sudah 10 tahun sejak dia meninggalkan putri dan rumahnya. Akan sulit baginya untuk 
menyelamatkan apa pun sekarang." 

Saya juga mengerti logika ini. Waktu akan mengumpulkan semua jenis endapan, mengubur 
luka dan kekurangan, dan membekukannya. Sangat tidak mungkin untuk mengembalikan 
keadaan menjadi normal. Dengan menghilangkan beban luka, semua yang akan terungkap 
akan lebih banyak luka. 

"Bahkan jika Ginji-san benar-benar ayah Natsuki Yui, putrinya mendapatkan cukup uang 
untuk ayahnya melunasi hutang, dan memulai hidup baru, itu tidak akan diselesaikan 
dengan mudah." 

Saya tahu. Tepat ketika saya hendak menjawab, saya menelan kembali kata-kata saya. 
Apakah saya benar-benar mengerti? Perasaan apa yang dimiliki Ginji-san ketika dia 
meninggalkan rumah dan mengembara jauh-jauh ke Tokyo? Perasaan apa yang dia miliki 
saat aku menyebutkan tentang Yui-san padanya saat dia memegang kaleng kopi itu? Saya 
tidak mengerti apa-apa, saya kira. 

Saya kira Hiro akan lebih cocok untuk kasus ini. Saya tidak pernah mendengar Hiro 
menyebutkan tentang situasi keluarganya, tetapi dia selalu berkeliaran seperti tanaman 
yang hanyut, dan mungkin lebih memahami tunawisma daripada saya. Kurasa dia akan 
bisa menjelaskan percakapan Ginji-san dan aku pada Yui-san tanpa banyak kesulitan. 

Saat ini, Hiro menepuk pundakku, 
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"Tapi kamu adalah asisten detektif, Narumi-kun." 

Mendengar itu, yang bisa kulakukan hanyalah mengangguk dalam-dalam. Saya merasa 
malu karena mencoba melemparkan kentang panas ke Hiro. 

"Tapi Mayor membantu kasus ini, kan? Baik Tetsu dan aku tidak mengambil tindakan 
karena Alice tidak menyuruh kami melakukannya, dan sepertinya Major berlarian 
sendirian. Saya belum bisa menghubunginya di telepon akhir-akhir ini." 

"Ah, erm, itu karena." 

Saya menjelaskan kepada Hiro kasus tunawisma yang ditembak, dan alisnya yang 
berbentuk indah sedikit cemberut. 

"Sepertinya Mayor terlibat masalah lagi." 

"Apa yang sebenarnya dia serius? Saya pikir dia bercanda tentang harga diri seorang 
prajurit, tetapi dia terlihat sangat marah tentang apa yang dilakukan pelakunya." 

"Betulkah? Saya selalu berpikir dia serius." 

"Selalu? Dia mengatakan bahwa menyerang non-kombatan adalah kejahatan yang paling 
buruk, tetapi ini adalah Jepang abad ke-21, dan senapan angin digunakan." 

"Dia nyata, tapi---" 

Hiro berhenti mengupas bawang putih, dan matanya melayang dingin, tanpa tujuan. 

"Kurasa ini bukan satu-satunya alasan mengapa dia sangat marah." 

Aku mengikuti pandangan Hiro, dan langit kelabu di antara gedung-gedung semakin suram. 

Saya memang melihat kehadiran yang aneh dan berbahaya di mata Mayor, meskipun dia 
mencoba menggertak dengan pembicaraan beberapa jenderal gila. 

 

'Hanamaru' paling sibuk setelah jam 8 malam, dipenuhi dengan semua jenis pelanggan, 
termasuk pegawai yang pulang kerja, pekerja di lokasi konstruksi, penjaga, mahasiswa 
menuju kios berikutnya, lelaki tua yang mengelola satu blok toko. apartemen, dan 
beberapa dealer properti seperti penjahat. 5 kursi di depan konter ditempati oleh 
pelanggan reguler pemabuk, dan pelanggan yang tidak dapat masuk harus duduk di peti bir 
terbalik. Angin dingin dari gedung-gedung bertiup masuk, dan hanya pemanas listrik kecil 
yang memberikan kehangatan. Meski begitu, lampu dan tirai merah di pintu tampak 
menarik banyak pejalan kaki. Kerumunan tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, dan 
Ayaka sendiri tidak bisa mengatasinya. Jadi, saat Min-san muncul dari pintu belakang, 
menyatakan bahwa dia bersedia menyewa untuk 700 Yen per jam[6] , Hiro dengan gugup 
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mengenakan celemek hitam pendek dan berlari ke dapur. Saya kira rumor menyebar 
dengan cepat, selama satu jam kemudian, sekelompok besar wanita muda datang 
kemudian. 

Yui-san kebetulan muncul di saat tersibuk di toko ramen. Di luar lampu toko ada siluet 
yang melihat sekeliling. Melihat bentuk topi wol itu, aku tahu itu ada di sini. 

"Di sini, di sini." 

Aku melambaikan tanganku dari antara gedung-gedung. 

"Narumi-kun!" 

Yui-san memanggilku dengan suara yang terdengar oleh semua orang, mungkin karena dia 
lega melihatku, dan berlari mendekat. Aku meletakkan jari di mulutku untuk menyuruhnya 
diam, menyeretnya ke sudut gelap di pintu belakang, menyuruhnya duduk di ban bekas, 
dan mengintip ke dalam toko. Beberapa pelanggan memperhatikan pintu belakang, tapi 
tidak satupun dari mereka menyadari bahwa itu adalah Natsuki Yui. 

"Kamu tidak bisa berisik sekarang. Apa yang akan terjadi jika orang lain 
memperhatikanmu?" 

"Sangat menyesal." 

Yui-san mundur, menurunkan kacamata hitamnya sedikit, dan melihat ke arahku, meminta 
maaf. Aku mencengkeram bahu Yui-san tepat ketika dia ingin mengintip ke dalam toko, 
menyeretnya ke belakang, dan menyuruhnya duduk di atas ban. 

"Orang yang mengantarmu pada hari itu adalah manajermu, kan? Apa dia mengatakan 
sesuatu?" 

"Banyak hal. Apakah itu pacarmu? Ini saat yang krusial sekarang. Apa yang kamu 
pikirkan?" 

Ah, saya kira begitu. Dia adalah jenis idola yang langka di zaman sekarang ini. 

"Bu-bu-tapi jangan salah! Tapi kamu benar-benar bukan pacarku. " 

"Saya tahu. Saya korban di sini!" Mengapa menjelaskan hal ini kepada saya? 

Pintu belakang tiba-tiba terbuka, dan udara lembab tiba-tiba bertiup ke leherku. 

"Fujishima-kun, apakah itu pelanggan? Apa pun yang ingin dia pesan?" 

Yui-san mengangkat matanya, dan kebetulan bertukar pandang dengan Ayaka, 
menjulurkan kepalanya keluar dari pintu. 
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"H-ya? E-eh? I-ini, Natsuki---" 

Dengan panik aku berdiri dan menghalangi pandangan Ayaka. 

"Ma-maaf, Ayaka. Silakan berpura-pura bahwa Anda tidak melihat apa-apa." 

Dan muncul di balik bahu Ayaka adalah Hiro. 

"Kudengar Yui-chan muncul? Ambil tempatku di dapur, Narumi-kun. Saya akan mengambil 
alih." 

"Kalian." 

Sementara Ayaka dan Hiro berdiri berdampingan, geraman menakutkan terdengar di 
belakang mereka, dan Min-san yang marah keluar untuk mencengkeram kerah belakang 
kedua karyawannya. 

"Jangan berhemat pada pekerjaanmu! Kami belum selesai mengantarkan hidangan 
pelanggan! Dia bukan salah satu pelanggan kita!" 

Hiro dan Ayaka diseret kembali ke dapur, dan saya benar-benar mengucapkan terima kasih 
kepada Min-san sebelum menutup pintu belakang. 

"... Maaf, semua orang ingin terlibat." 

"A-apakah aku ketahuan? Itu aneh. Saya beralih ke kacamata hitam kuning pada hari ini." 

Itu membuatnya lebih jelas! Aku benar-benar berharap Yui-san memiliki kesadaran 
sebagai seorang selebriti. Saya membawanya ke tangga pertama dari tangga darurat. 

"Tapi pemilik toko ramen ini benar-benar luar biasa." 

Yui-san bergumam sambil menyandarkan punggungnya di pegangan tangga. 

"Apa yang luar biasa?" 

"Wanita berkuncir kuda itu pemilik toko, kan? Aku bertemu dengannya terakhir kali aku 
datang. Dia benar-benar cantik." 

Kecantikan...? Hm, ya, Min-san memang cantik, tidak diragukan lagi. Saya ingat gambar dia 
mengenakan gaun pengantin ketika dia bertunangan, dan jika saya membantu mengambil 
fotonya, itu akan menjadi indah. Foto tidak bisa berbicara atau memukuli orang. 

"Gadis yang membantu di tempat kerja juga lucu, dan ada juga karyawan yang terlihat 
seperti Johnny.[7] 

"Erm, aku akan serius tentang ini, jangan pernah mendekati pria itu. Dia bukan Johnny, 
hanya gigolo." 
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Yui-san berkedip beberapa kali, mungkin kewalahan dengan ekspresi seriusku, dan 
tersenyum. Saya kemudian menambahkan, 

"Tidak, ini bukan masalah tertawa. Dia benar-benar gigolo yang mengerikan." 

"Maaf, aku tertawa karena kamu mengucapkan kata-kata yang sama persis dengan Washio-
san." 

Washio akan merujuk pada manajer yang tampak galak itu, bukan? 

"Dia bilang dia bisa tahu dari wajahmu bahwa kamu seorang gigolo, Narumi-kun, bahwa 
aku seharusnya tidak mendekatimu." 

"Dari wajahku!? Kita baru saja bertemu!" 

"Ahh, aku tidak punya waktu untuk mengobrol. Saya keluar sebentar setelah acara 
berakhir. Aku masih harus buru-buru kembali nanti." 

"Lain kali, katakan itu lebih awal! Erm." 

Aku buru-buru merenungkan tentang apa yang harus kukatakan selanjutnya, dan 
melanjutkan, 

Pertama, tentang gelandangan bernama Ginji-san. 

Aku memberi tahu Ginji-san bahwa kami menerima permintaan dari Natsuki Yui---
Katsuragi Yuina. 

Dan tanggapan Ginji-san adalah, "Saya tidak tahu." "Saya tidak punya anak perempuan." 

Dan akhirnya, meskipun dia tidak memiliki tempat tinggal tetap, kami dapat 
menemukannya jika kami melakukan penyelidikan. 

Yui-san terus menggigit bibir bawahnya sambil mendengarkan laporanku dengan tenang. 
Setelah saya selesai, dia hanya mengangguk, 

"Aku akan kembali untuk berbicara dengan Ginji-san nanti. Apa pun yang Anda ingin saya 
katakan padanya? Oh ya, bukankah kamu mengatakan kamu memiliki sesuatu untuk 
diberikan kepadanya? 

Yui-san memasukkan tangannya ke dalam tas tangannya, dan mengeluarkan sebuah kotak 
yang lebih kecil dari telapak tangan. Dia membuka kotak yang terbungkus beludru merah, 
dan ada sebuah cincin tertanam di tengahnya. 

"... Jadi benda yang kau katakan ingin kau berikan padanya adalah ini?" 
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"Ya. Ini adalah cincin kawin ayahku. Dia meninggalkan cincin ini di samping tempat tidurku 
sebelum dia meninggalkan rumah." 

Kata-kata 'Kenji Katsuragi' tercetak jelas di bagian dalam cincin itu. Aku melihat ke sisi 
wajah Yui-san; apakah dia melihat ayahnya meninggalkan rumah? 

"Saya bangun saat itu, tetapi saya ketiduran, dan saya tidak yakin apa yang ayah tinggalkan, 
atau mengapa dia meninggalkan rumah... dan saya kembali tidur." 

Mata Yui-san tersembunyi di bawah kacamata hitam, dan dia melihat ke langit malam yang 
jauh. 

"Setiap hari, dia akan bekerja sampai larut malam, dan ibu serta saya terbiasa tidur lebih 
awal. Kesan terbesarku padanya adalah dia menggeser fusuma sedikit untuk mengintip ke 
dalam, dan melihat wajahku yang terbalik. Dia akan pergi ke pabrik setiap pagi, dan tidak 
jarang tidak melihatnya selama 3 hari berturut-turut." 

Suaranya terdengar seolah-olah itu di balik tirai. 

"Tapi saat itu, saya masih kecil, dan saya tidak tahu pabrik itu dalam kondisi yang 
mengerikan, atau saya pernah berpikir bahwa ayah akan menghilang. Saat itu hampir 
Natal, dan saya terus menyuruhnya untuk tinggal di rumah saat Natal. Ahaha, aku seperti 
orang bodoh." 

Yui-san menyeka matanya dengan jarinya beberapa kali. 

"Mama sepertinya sudah tahu juga. Dia segera tahu apa yang terjadi pada hari itu. Ada 
cincin di samping tempat tidur, dan uang di rumah hilang." 

Tapi dia tidak meminta untuk mencarinya. Yui-san menunjukkan senyum hampa. 

"Setelah ayah menghilang, ibu menghabiskan 3 hari berikutnya di kursi, terkadang tertawa. 
Dia hampir tidak melakukan apa-apa, dan orang-orang di pabrik membantu melapor ke 
polisi untuk mencarinya." 

Cuaca semakin dingin, dan aku memalingkan muka dari Yui-san sambil bersandar di 
pegangan tangga. Lampu-lampu yang ramai di antara gedung-gedung tampak tidak nyata. 

"Jadi, tolong serahkan cincin itu padanya." 

Yui-san mendorong kotak itu kepadaku. 

"Dan memberitahuku bahwa cincin ibu ada bersamaku." 

Saya mendengar dari Yui-san bahwa ibunya terus mengutuk suaminya karena 
meninggalkan hutang yang begitu besar dan menelantarkan pabrik dan keluarganya. Aku 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



dengan kuat memegang sensasi keras ini di telapak tanganku, dan itu masih melanjutkan 
kehangatan dari Yui-san. 

"Aku tahu memintamu berbohong itu buruk, tapi tolong beritahu ayah bahwa ibu tidak 
marah padanya, bahwa dia ingin bertemu dengannya sampai akhir." 

Yui-san dan aku melihat ke arah langit malam, ke arah yang sama, dan aku mengangguk 
padanya. 

Seorang idiot pemalas sepertiku akan lebih cocok untuk menyampaikan kebohongan yang 
begitu bodoh dan tidak berbahaya. Alangkah baiknya jika Ginji-san bisa sedikit membuka 
hatinya untukku. 

Suara ponsel bergema di malam yang dingin, dan bahu Yui-san terguncang kaget saat dia 
buru-buru mengeluarkannya. Namun, dia hanya menatap telepon, dan tidak menerima 
panggilan. 

"... Ahh, apa yang harus kulakukan? Washio-san pasti marah padaku sekarang." 

"Kamu harus kembali sekarang, aku hanya mengatakan bahwa masih ada yang harus 
dilakukan, kurang lebih." 

"Ya itu betul." 

Yui-san menutup teleponnya, dan memasukkannya ke dalam tas tangannya. 

"Apa yang saya lakukan? Apakah saya memiliki beberapa ramen sebelum kembali? 
Kudengar es krim di sini sangat enak, kan?" 

"Apa yang kamu katakan? Manajer Anda akan langsung mendatangi kami!" 

"Yah, aku harus kembali, kurasa ..." 

Yui-san menyandarkan punggungnya di sandaran, dan membungkuk. Ada apa dengan dia? 
Apakah dia tidak terlalu ingin kembali ke manajernya? Aku tidak bisa melihat ekspresinya, 
tapi bola wol di topinya itu masih bergerak-gerak. 

Di ujung lain kesunyian adalah suara ceria pelanggan, bercampur dengan getaran telepon. 
Yui-sna menyusut lebih jauh, dan menunggunya berhenti. 

"...Aku akan istirahat sebentar lagi. Washio-san tidak akan tahu kalau aku ada di sini." 

Aku menghela nafas, dan menggaruk kepalaku. 

"Erm, Yui-san, apakah perusahaan mengeluarkan telepon untukmu?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



tanyaku, dan Yui-san sedikit memiringkan kepalanya ke arahku, menunjukkan ekspresi 
terkejut. 

"Iya tapi kenapa?" 

"Saya kira perusahaan memasang fungsi GPS di telepon." 

"G---P---S?" 

"Fungsi yang menggunakan satelit untuk memeriksa lokasi ponsel---erm, pokoknya, 
manajer bisa mengetahui di mana kamu berada melalui fungsi ini, Yui-san." 

Jika bakat idola ini sangat tidak stabil, tidak diragukan lagi dia akan dipaksa untuk 
menggunakan telepon ini, dan dengan demikian, itu akan menjelaskan mengapa manajer 
tiba-tiba muncul di depan kami pada malam akhir pekan itu. Mendengar ini dariku, Yui-san 
menjadi pucat, dan berdiri. 

"A-apa yang harus kulakukan? Hancurkan saja teleponnya?" 

"Aku berkata, cepatlah kembali sekarang! Juga, hubungi manajermu nanti!" 

"U, uu, ya, kurasa..." 

Yui-san menurunkan bahunya dengan sedih, dan mulai menuruni tangga. 

Dia orang yang berbahaya, pikirku saat aku melihatnya pergi dari belakang. Keadaan 
emosinya sangat tidak stabil, dan seperti apa dia di depan kamera? Saya tidak pernah 
melihatnya di TV sebelumnya, tetapi saya bisa membayangkan dia menjadi gila. Saya 
semakin khawatir, berharap dia bisa melaporkan kabar baik kepada saya lain kali. 

Aku melihat kembali kotak kecil di telapak tanganku. Memikirkannya, aku benar-benar 
dipercayakan dengan sesuatu yang sangat penting. Akankah Ginji-san benar-benar 
menerima ini? Bahkan jika saya membuat kebohongan yang sempurna, dia mungkin bisa 
melihatnya. 

Seharusnya aku setidaknya harus melapor pada Alice, tapi tepat ketika aku akan menaiki 
tangga, aku mendengar langkah kaki panik dari atas. Mengikuti itu adalah tubuh mungil 
berwarna biru, dan rambut hitam mengkilap bergoyang di malam hari. 

"Narumi! Mengapa Anda mengambil t-" 

Alice bertukar pandang denganku, dan berdiri di tangga yang lebih tinggi, terlihat terlalu 
malu untuk mengatakan apapun. Dia melihat ke belakangku, dan menuruni tangga. Aku 
berbalik untuk melihat, dan melihat Yui-san mengintip ke luar sebelum keluar dari gang. 

"... Kamu menghabiskan waktu berbicara dengan klien lagi?" 
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Aku berbalik karena kemarahan yang menggelegak dalam suara Alice. 

"Serius, kamu lebih suka berbicara dengan Natsuki Yui daripada melapor kepadaku setiap 
kali dia muncul..." 

"Tidak semuanya. Yui-san tidak punya banyak waktu, dan aku tidak punya apa-apa untuk 
dilaporkan langsung kepadamu, jadi kita bicara di sini." 

"Nn, mph." 

"Kamu membuat ulah dan berlari keluar kantor terakhir kali." 

"Aku tidak marah." 

"Ya, mungkin, aku mengerti." 

Saya punya ide, dan setelah mengintip di pintu belakang 'Hanamaru', saya menemukan 
bahwa Yui-san sudah tidak ada. 

"A-apa itu?" 

Suara Alice menjadi melengking. 

"Kamu penggemar Natsuki Yui, kan? Anda ingin berbicara dengannya, bukan? 

Alice membeku, mulutnya sebagian ternganga, dan bahkan di larut malam, aku tahu 
wajahnya berubah menjadi bit. 

"...Aku sudah cukup! Kenapa kau datang dengan ide bodoh seperti itu!? Bahkan orang Rusia 
yang minum dua botol Vodka bisa berbicara lebih baik darimu!" 

"Aku baru saja berpikir..." 

"Terserah, jangan masuk kantor untuk saat ini. Laporkan padaku melalui surat, agar aku 
tidak tertular kebodohanmu!" 

"Mengerti." Aku mengangkat bahu. Lagipula aku selalu membuat marah Alice karena 
beberapa alasan aneh. 

Aku mendengar Alice terhuyung-huyung menaiki tangga, dan memunggungi dia sebelum 
kembali ke pintu belakang. Saya tidak akan melakukan apa yang dia katakan kepada saya, 
untuk mengiriminya surat begitu saya tiba di rumah. Setelah menjadi asistennya selama 
setahun, saya dapat menyimpulkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Jadi, saya 
duduk di peti bir dalam kegelapan yang dingin dan lembap di antara gedung-gedung, 
mengi. 
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Dan seperti yang saya harapkan, 5 menit kemudian, saya memiliki melodi intro untuk 
'Colorado Bulldog'. 

"Saya kehabisan Dokter Pepper. Dapatkan saya dua peti dari mereka dan kembali! 
Ah, saya tidak menelepon Anda karena saya tahu Anda ada di bawah, dan bukan 
karena saya mengawasi Anda di kamera pengintai!" 

Oke, oke, kataku sambil berdiri. Bahkan saya merasa bingung mengapa saya merasa lega 
dengan ini. 

 

Keesokan harinya, sepulang sekolah, aku bertemu Ginji-san di taman. Sebuah pagar 
dipasang di anak tangga pintu masuk taman, tetapi ada seorang pria berjas parit di 
seberang rumah kardus yang terbengkalai. Saya memarkir sepeda saya di pinggir jalan, dan 
ingin masuk melalui pagar, hanya untuk menemukan orang lain berbicara dengan Ginji-
san. 

"...Jadi saat ini, ini adalah momen penting bagi Yui. Apakah kamu mengerti?' 

Saya mendengar suara kasar seorang pria, dan berhenti menaiki tangga untuk berjongkok. 

"Dicurigai akan menjadi hal yang buruk. Aku tidak ingin orang sepertimu muncul di 
sampingnya sekarang!" 

"Aku bilang aku mengerti, bukan? Ini tidak ada hubungannya denganku." 

"Kalau begitu, tolong cepat dan pergi. Jika kelompok sipil mulai memprotes lagi, stasiun TV 
akan mulai syuting lagi di sini. 

"Terus?' 

"Apakah kamu tidak mengerti? Hercules sedang gencar mempromosikan Yui sekarang! 
Segera setelah itu, akan ada tampilan besar di luar sana yang menayangkan iklan dan video 
promosi Yui. Jika Anda tertangkap kamera, siapa pun yang mengenal Anda mungkin akan 
mengenali Anda sebagai ayah Yuio." 

Pria itu mendekati Ginji-san, dan baru saat itulah aku melihat wajahnya dengan jelas. Itu 
adalah manajernya, Washio-san. 

"Anda menjengkelkan. Kembali saja." Ginji-san mendorong bahunya. 

"Apakah itu uang? Jika itu uang, saya punya sebanyak yang Anda butuhkan. 

"Aku tidak membutuhkannya. Saya memiliki situasi saya sendiri. Ini tidak sesederhana 
saya pindah hanya karena Anda mengatakannya. 
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Tapi meskipun demikian, Washio-san mengeluarkan seikat besar catatan dari dompetnya, 
dan memasukkannya ke dalam mantel Ginji-san. 

"Pokoknya, cepat dan pergi! Jangan muncul di depan Yui-san lagi." 

Washio-san menusukkan jarinya ke dada Ginji-san, lalu berbalik untuk menuruni tangga, 
membuatku tidak bisa bersembunyi. Dia menuruni tangga, dan menghentikan langkahnya, 
menatap mataku sementara aku dengan bodohnya mencoba bersembunyi dengan turun ke 
tanah. 

"Apakah kamu masih melakukan penyelidikan?" 

Washio-san menyenggol kacamatanya, terdengar sangat frustasi. Dia berjalan ke arahku, 
dan aku hanya bisa berdiri untuk membersihkan debu dari lututku. 

"Yui memberitahuku semuanya kemarin." 

"Semuanya, seperti dalam?" 

"Apapun yang Yui minta padamu. Jangan berlebihan dalam permainan detektif Anda, kami 
sedang serius bekerja di sini. Itu mungkin akan menghasilkan ratusan juta bagi Yui." 

Aku hanya mengangkat bahu. Sebagai asisten detektif, saya memiliki kewajiban untuk 
menyimpan rahasia untuk klien saya. Mungkin saja manajer itu hanya mencoba 
memancing sesuatu dariku. Dia batuk, dan kembali ke tangga. 

"Tidak apa-apa jika Yui mistane, tapi pria tunawisma itu benar-benar terlihat seperti 
ayahnya. Sial!" 

Washio-san menggerutu pahit, dan menoleh ke arahku. 

"Dengar, ada banyak cara untuk membuatmu diam." 

Dia melewatiku, dan menuruni tangga. Sepanjang waktu, saya tidak menoleh ke belakang, 
dan diam-diam berdiri di tangga, menunggu langkah kaki pergi. Hanya ketika saya 
mendengar suara mesin mobil diaktifkan, saya berbalik, dan mobil biru-ungu, yang 
diparkir di jalan tanah di bawah bukit, keluar melalui jalur pejalan kaki, berakselerasi, dan 
menyusut. 

Saya terus menaiki tangga, dan melihat Ginji-san berdiri di bawah pohon, tangannya di 
saku saat dia melihat mobil itu pergi. 

"Apa yang kamu inginkan?" 

Ginji-san mengucapkan kata-kata itu, dan kembali ke rumah kardusnya. Aku merunduk 
melewati pagar, dan menyusulnya. Ada banyak pohon cemara tumbuh di taman, dan di 
antara pohon-pohon itu ada kayu lapis, lembaran vinil biru, dan karton di mana-mana. 
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Matahari bersinar di atas kami, tetapi tempat itu dipenuhi dengan suasana yang suram. 
Pendingin air di tengah taman tidak mengeluarkan air, karena kerannya terbungkus kawat 
logam dan selotip. Tidak ada orang lain yang terlihat di sekitar sini. 

"Kamu akan mengatakan hal yang sama seperti dia, kan? Berhentilah menggangguku, 
pergilah." 

Kata Ginji-san, dan merunduk ke pintu masuk rumah kardus, mulai menyortir kaleng 
kosong yang diambilnya dari kantong sampah hitam. Aku perlahan mendekati dirinya yang 
ramping. 

"Yui-san---Yuina-san memintaku untuk memberikan sesuatu padamu." 

Sosok yang mengenakan jas parit tidak goyah karena kata-kataku. Dia mempertahankan 
ketenangannya yang biasa, dan terus mencari kaleng kosong dari kantong sampah, dan 
begitu dia menemukannya, dia memasukkannya ke dalam kantong plastik transparan. Aku 
duduk di sampingnya. 

Ketika saya mengeluarkan kotak cincin untuk menunjukkan Ginji-san, dia akhirnya 
berhenti. Sorot matanya yang berat membuatku tidak bisa membukanya. 

"Kamu meninggalkan ini saat meninggalkan rumah. Untuk memberikannya kepada ayah, 
katanya. 

Tangan bernoda hitam mulai menyortir kaleng kosong. Saya pura-pura mencicipi 
aluminium saat saya melanjutkan, 

"Apakah kamu tahu... bahwa ibu Yui-san sudah meninggal?" 

Ginji-san kembali menghentikan apa yang dia lakukan, dan menatap wajahku. 

Dia menyisir rambutnya yang berantakan ke belakang, berdiri, mengeluarkan sebatang 
rokok dari mulutnya, menatap pagar logam, dan merokok. Aku menunggu sebentar, dan dia 
tetap diam. Asap ungu dan putih tetap menempel di lensa tipis kacamatanya dan rambut 
keringnya, hampir seperti kerinduan. 

"Ibu Yui-san tidak menyesali kepergianmu...dia selalu ingin bertemu denganmu lagi." 

"Apakah Yuina memintamu untuk membuat kebohongan bodoh seperti itu?" 

Aku tersentak, dan menghela napas. Seperti yang diharapkan, saya terlihat. 

Tidak, yah, masih ada beberapa perkembangan. Setidaknya Ginji-san mengakui bahwa dia 
adalah ayah Katsuragi Yuina. 

"Aku tidak tahu apakah itu bohong atau tidak." 
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Aku melanjutkan dengan wajah stoic, 

"Tapi Yui-san sangat ingin bertemu denganmu lagi. Meski hanya sekali, tolong temui dia 
lagi dan bicaralah dengannya." 

Ginji-san perlahan-lahan mengepulkan asap, menggerogoti rokoknya, berjongkok, dan 
meletakkan kantong plastik berisi kaleng ke gerobak. 

"Apakah kamu ingin tahu mengapa aku meninggalkan rumah?" 

"... Aku dengar itu karena hutang. Pabrik tampaknya tidak berkinerja baik." 

Ginji-san memalingkan wajahnya dariku, dan mendengus, 

"Karena aku muak dengan itu semua." 

Aku menatap profil samping Ginji-san. 

"Itu tidak seburuk tidak bisa mengeluarkan slip gaji kepada karyawan, dan saya tidak 
menjelaskannya kepada mereka. Saya bisa mencoba dan pergi ke beberapa rentenir lagi, 
tetapi saya muak. Saya pergi hanya karena saya muak memikul tanggung jawab untuk 
keluarga dan perusahaan saya." 

Ginji-san melempar rokoknya ke sofa, dan menginjaknya beberapa kali. 

"Apakah menurutmu aku akan senang bertemu dengannya lagi? Jangan bodoh." 

Ginji-san menarik syalnya ke atas, dan mendorong gerobak menuju tangga di pintu keluar 
taman. Aku mengejarnya. 

"Tolong tunggu, setidaknya---" 

"Berhentilah menggangguku." 

"Cincin! Itu milikmu, setidaknya. Aku disuruh menyerahkannya padamu." 

"Aku tidak membutuhkannya." 

Pada saat ini, saya akhirnya menemukan diri saya sedikit marah. Kaulah yang 
meninggalkan keluargamu, mengambil hutang besar dan kabur, kan! Tahukah Anda betapa 
menderitanya ibu dan anak itu? Ini semua salahmu, dan kau bertingkah seperti itu! Yui-san 
itu juga, kenapa dia tidak meminta kita hanya untuk bisa menghajar ayahnya dan 
menggerutu? Jika dia mengatakan itu, aku bisa melibatkan Tetsu-senpai tanpa khawatir 
mengikatnya hidup-hidup. Mengapa dia hanya ingin bertemu ayahnya dan berbicara 
sedikit? 
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Gelombang kemarahan yang tak terduga membuatku tak bisa berkata-kata. Ironisnya, apa 
yang saya lakukan kali ini sama persis dengan manajer Washio-san itu. Aku hanya meraih 
ujung mantel Ginji-san, dan memasukkan kotak cincin ke dalam saku. 

Ginji-san mengangkat tangannya, dan menampar tanganku. 

Mata kotornya memelototiku, dan aku, tidak punya apa-apa untuk dikatakan, hanya bisa 
mundur. Dia melirik saku yang menjadi gumpalan pada saat ini, dan memunggungiku, 
mengangkat kucing itu saat dia menuruni tangga. Suara kaleng berbenturan bergema 
kosong, perlahan-lahan pergi. 

 

Keesokan harinya, para tunawisma kembali ke taman. Saya menerima pemberitahuan dari 
Mayor sekitar jam 8 malam, dan membawa beberapa bir Jepang dan pangsit 'Hanamaru' ke 
taman. Saya bisa melihat cahaya redup menyinari lembaran vinil biru dan beberapa orang 
di luar pagar yang membuat orang menjauh. 

Bahkan sampai saat ini, saya khawatir, apakah boleh masuk? Kami tidak akan dimarahi oleh 
polisi? 

"Wakil Laksamana Fujishima! Disini!" 

Siluet terkecil melambai padaku. Saya tidak punya pilihan selain merunduk di bawah 
pagar, dan menaiki tangga. 

"Oh, pangsit Min-san." 

"Bukankah pangsit yang dibuat oleh Hiro saat ini?" 

Mayor dan tunawisma mencium aroma yang berasal dari wadah plastik di tangan saya, dan 
mendekati saya. 

"Bir juga. Kamu menjadi pintar di sana, Narumi. " 

"Erm... dimana Ginji-san?" 

Saya memindai taman yang gelap, dan menemukan bahwa desa tenda masih sepi. Satu-
satunya yang hadir adalah Mayor, Mori-san dan Pe-san. 

"Dia pergi ke suatu tempat untuk melakukan beberapa pekerjaan pembongkaran." kata 
Pe=san. Tampaknya dia cukup beruntung memiliki beberapa pekerjaan pada hari ini. 

"Saya juga akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan memetik di pusat logistik." 

Mori-san menepuk kepalanya yang botak dengan tangannya, dan menggerutu, 
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"Tidak banyak pekerjaan, jadi saya diusir sebelum tengah hari, dan hanya mendapat 
setengah gaji. Saya sangat marah, dan saya hanya bisa mengambil banyak karton dari 
tungku." 

Melihat ke bawah, saya menemukan banyak kardus yang sedikit hangus di gerobak Mori-
san. Para tunawisma sebenarnya adalah sekelompok orang yang bertekad. Baru-baru ini 
saya menyadari bahwa para tunawisma benar-benar pekerja keras, tidak bisa disamakan 
dengan NEET. 

"Apakah Ginji-san akan kembali ke sini setelah dia selesai bekerja?" 

"Mungkin, tapi aku tidak tahu jam berapa sekarang." Mori-san menggaruk kepalanya saat 
mengatakan ini. 

"Dia sakit, jadi dia tidak harus memaksakan diri untuk melakukan pekerjaan kasar. Dia bisa 
bekerja sebagai instruktur sebagai gantinya." 

Mendengar kata-kata Pe-san, Mori-san dan Mayor mengangguk. Ginji-san sakit? Dia terlihat 
tidak sehat, tapi Mori-san dan Pe-san sama-sama memiliki kerutan dan abu di wajah 
mereka; mereka juga tidak terlihat sehat. 

"Ginji-san belum memiliki rumah tetap akhir-akhir ini. Ketika dia tidak bisa tidur karena 
terlalu dingin, dia hanya akan berjalan-jalan." 

Mayor meraih pangsit dengan tangannya dan menggerogotinya saat dia mengatakan ini. 
Saya melebarkan mata saya; tidak heran dia sakit. 

"Kita hanya bisa tinggal di sini sampai minggu depan." 

Pe-san mengatakan itu, dan berbalik untuk memeriksa tenda di belakangnya. 

"Tidak peduli seberapa tertunda pekerjaannya, mereka pasti akan mulai bekerja pada akhir 
tahun, paling lambat." 

"Bagaimana keadaan taman sekarang? Ada perkembangan?" 

Mayor mengangkat bahu setelah mendengar pertanyaanku. 

"Cepat atau lambat, mereka akan menggunakan undang-undang administrasi untuk 
mengunci taman, membuka pagar, dan mulai bekerja. Ini mungkin terlihat tidak ada 
hubungannya dengan protes, tetapi Hercules mengatakan bahwa mereka akan 
mempertahankan nama lama taman itu." 

"... Kenapa semua orang sangat menentang pembangunan kembali taman?" 

"Aku tidak tahu. Tanya mereka." Pe-san terkekeh. Mori-san terlihat sedikit murung, dan 
memberi tahu kami detailnya, 
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"Tempat ini selalu seperti ini, dan sebenarnya bukan taman. Satu-satunya area yang bisa 
digunakan adalah lapangan futsal, dan pada malam hari, hanya kami yang akan 
melewatinya. Dewan kota sebenarnya sudah mencoba mengusir kita untuk sementara 
waktu. " 

Mori-san mengeluarkan rokok yang kusut, menyalakan api, dan merokok. 

"Mungkin dimulai dari Sprig tahun ini, ketika dewan kota mulai mempercantik taman. 
Anda lihat, lampu jalan sekarang baru, bukan?" 

Aku mengangkat kepalaku, dan melihat ke arah yang ditunjuk Mori-san. Lampu mirip 
kristal mini berkilauan di atas pilar tinggi di samping pagar. Memang benar rasanya tidak 
pada tempatnya di sini. 

"Mereka membersihkan grafiti di dinding, mural, dan menanam lebih banyak hamparan 
bunga di sini. Tentu saja, kami tidak akan pergi dengan mudah." 

"Orang ini di sini benar-benar keras kepala. Pe-san mengarahkan dagunya ke tenda, 
"Mereka tidak bisa dipindahkan dengan mudah, dan dewan kota tidak benar-benar 
mengusir kami, jadi kami mengabaikan mereka." 

"Tapi dewan kota baru benar-benar mengusir orang setelah kebakaran di bulan Agustus, 
kan?" 

Mayor terganggu, 

"Ahh, ya. Mungkin karena kebakaran di bulan Agustus." Pe-san berkata, "Sampah, kardus, 
dan sebuah rumah terbakar. Jadi api ini disalahkan pada kami..." 

Para tunawisma merasa bahwa dewan kota mengeraskan pendirian mereka setelah 
kebakaran, dan dengan cepat menjual tanah itu kepada Perusahaan Hercules sebagai 
taman untuk direnovasi menjadi taman olahraga. 

Rencana yang diumumkan untuk kawasan ini adalah untuk mengembangkan tempat ini 
menjadi 'kawasan untuk mengekspresikan budaya anak muda', dan renovasi taman itu 
sendiri mungkin merupakan bagian darinya. Ironisnya, juru bicara rencana ini adalah 
Natsuki Yui, putri seorang tunawisma, Ginji-san, yang rumahnya dirampok oleh rencana 
tersebut. 

"Jika mereka benar-benar mulai menghancurkan tempat itu, apa yang akan kamu 
lakukan?" 

Mayor merendahkan suaranya, mengatakan ini, 

"Jika kamu membutuhkan senjata untuk melawan, aku bisa meminjamkanmu beberapa dan 
mengajarimu beberapa teknik bertarung." 
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"Idiot, kita tidak akan melakukan apa-apa." Mori-san mengepulkan asap dari lubang 
hidungnya. "Begitu rumah kami dirobohkan, kami melarikan diri." 

"Kamu melarikan diri? Tapi bukankah ini rumahmu?" 

"Itu bukan rumah. Kami tunawisma. Mendengarkan. Kami di rumah, lebih sedikit. 

Aku terkejut karena sikap agresif Mori-san yang tiba-tiba, dan menatap wajahnya. 

"Ada yang menyebut kami pengembara, pengangguran, atau pengemis. Beberapa membela 
kami, mengatakan bahwa itu adalah kata-kata prasangka, bahwa kami harus disebut teman 
jalanan. Tapi saya pikir menyebut kami 'tunawisma' akan menjadi yang paling akurat 
dalam kasus ini." 

 

Sekitar setengah jam kemudian Ginji-san kembali ke taman. Mori-san, Pe-san, dan Major 
meneguk sekitar satu liter bir, dan mereka semua mabuk, mulai dengan bersemangat 
mendiskusikan topik yang dilebih-lebihkan seperti menutupi Kastil Himeji dengan 
carboard, membuat Rolls Royce dengan lembaran vinil, dan kaleng kosong untuk membuat 
F-22 dan seterusnya. Saya sudah muak, dan bangkit untuk berbalik, hanya untuk 
mendengar langkah kaki. 

Siluet memasuki pandanganku, dan aku melihat rambut acak-acakan dan kacamata 
memantulkan flek. 

"Apa yang kamu lakukan? Berhentilah bermain-main." 

"Ah, Kapten Ginji sudah kembali! Maaf telah menghabiskan semua ransum!" 

Mayor memberi hormat pada Ginji-san dengan wajah memerah. Mereka benar-benar 
menghabiskan semua pangsit. Ginji-san melirik para pemabuk, dan menatapku. 

"...Apa? Lebih banyak hal untuk dibicarakan dengan saya? 

"T-tidak apa-apa." 

Aku mengalihkan pandanganku dengan berenang. Aku memang mengatakan apa yang 
harus kulakukan, tapi aku belum melapor ke Yui-san. 

"Bisakah aku mengirim pesan kepada Yui-san sekarang? Katakan padanya bahwa kamu ada 
di sini, Ginji-san?" 

"Kamu bisa, tapi aku akan pergi setelah ini." 

Ginji-san tampak kesal, dan duduk di atas kotak kardus yang diletakkan di lantai. Mori-san 
dan pe-san mabuk dan jatuh ke lantai, sementara Mayor menawarkan sebotol bir yang 
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hampir habis kepada Ginji-san. Yang terakhir menerimanya, menarik syalnya ke bawah, 
dan mengayunkannya. Saya, masih gelisah, terus memegang telepon. 

"Kamu bodoh di sini. Tidak bisakah Anda mengirimkannya secara diam-diam?" 

Ginji-san mengangkat matanya dan berkata kepadaku, tapi aku menggelengkan kepalaku. 
Bahkan jika saya mengirim pesan secara diam-diam, itu tidak ada gunanya. Permintaan 
Yui-san bukan hanya tentang kami menemukan seseorang. Aku menghela nafas, dan 
menutup telepon. Dengan Yui-san yang begitu sibuk, dia tidak akan bisa datang tepat 
waktu bahkan jika aku mengirim pesan padanya. 

"Abaikan saja Wakil Laksamana Fujishima yang tumpul untuk saat ini." 

Mayor mendorongku ke samping, dan duduk di depan Ginji-san. 

"Aku punya sesuatu yang ingin kau tanyakan, Kapten Ginji." 

"Apa itu?" 

"Ini tentang penembakan tunawisma, tentu saja!" Mayor mengeluarkan laptop datar dari 
ranselnya, dan monitor menunjukkan peta di dekat stasiun. "Aku belum berhasil 
mengumpulkan intel dengan sukses. Saya tidak dapat memahami di mana semua 
tunawisma berada, dan semua orang tidak mau membantu Anda. 

"Itu karena semua orang merasa kau seperti anak nakal itu, Hitoshi. Saat kamu berpakaian 
seperti itu, kamu akan salah, dan tasmu pasti memiliki banyak senjata angin." 

Mayor terkejut, dan menundukkan kepalanya untuk melihat pakaian militernya, dengan 
marah menepuk dada seragam kamuflasenya. 

"Jangan samakan aku dengan mereka! Ini adalah seragam Angkatan Darat Inggris yang 
terkenal!" 

"Siapa tahu?" 

"Ngomong-ngomong, Ginji-san, bisakah kamu membantuku memilah setiap tunawisma di 
sekitar sini? Mereka adalah bawahanmu." "Mereka bukan bawahanku." "Saya bersedia 
menjadi penasihat militer dan menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika mereka 
diserang, jadi tolong pimpin mereka." "Aku bilang mereka bukan bawahanku." 

Tiba-tiba, sebuah suara menyela percakapan yang tidak mengarah ke mana-mana. Suara 
lemparan kering bisa terdengar di ksatria, menjentikkan butiran pasir. Mayor adalah yang 
pertama bereaksi, dan meletakkan tubuh kecilnya dalam pakaian kamuflase ke tanah. 

"Turun!" 
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Mayor berteriak, dan aku juga menangkupkan kepalaku dengan tanganku, sementara Ginji-
san mendecakkan lidahnya dan bersembunyi di pepohonan. Mayor tetap di tanah saat dia 
menyeret Mori-san dan Pe-san, masih berguling-guling di tanah, ke tempat berlindung. 
Suara kering kembali menyerempet telingaku, dan aku merasakan rasa sakit yang 
menyengat dari leher hingga bahu, membuatku jatuh ke tanah berpasir. 

"Wakil Laksamana Fujishima!" 

Mayor datang berlari, meraih lenganku, dan pada saat berikutnya, aku diseret dengan 
paksa ke dalam bayang-bayang. Aku tetap berbaring di tanah, menyentuh leherku yang 
sakit. Apakah itu benar-benar kerusakan dari senapan angin? Aku bisa merasakan es 
menusukku meskipun aku mengenakan mantel wol. Apakah itu benar-benar hanya pistol 
mainan? 

Suara tembakan menjadi tumpul, dan saya menemukan bahwa itu karena peluru 
menembus dinding di sisi lain. Pada saat ini, saya terkejut, di sisi lain? Di seberang pagar 
ada rel kereta api! Dari mana penembak menembak? 

Suara kereta yang lewat mengalahkan suara tembakan. Saya berhenti bernapas, 
memejamkan mata, dan diam-diam menunggu kereta yang lewat bergerak menuruni rel. 
Akhirnya, suasana menjadi sunyi lagi. 

Saya membuka mata saya. 

5 orang yang membeku ketakutan bersembunyi di sudut tenda Ginji-san. Mayor adalah 
orang pertama yang berdiri, dan dia menjulurkan kepalanya dari sudut tenda untuk 
mengamati rel kereta api di seberang pagar; di sampingku, Ginji-san terbatuk beberapa 
kali. 

"U...n?" "Itu berisik..." 

Dan kedua pemabuk itu terus tidur, berguling-guling. 

"Itu terlalu berbahaya. Jangan tunjukkan dirimu sekarang." Mayor berkata, "Ginji-san, 
bisakah aku memeriksa tendamu?" 

"Apa yang kamu inginkan?" 

Peluru menembus tenda, dan saya ingin mengambil kembali pelurunya. Melihat dari sudut 
mereka ditembakkan, saya bisa menebak dari mana asal tembakan itu." 

"Melakukan apapun yang Anda inginkan." 

"Mereka mungkin ditembakkan dari gedung di seberang rel..." Mayor memelototi bayang-
bayang di seberang pagar, dan aku merasa merinding. 

"Bisakah senapan angin benar-benar menembak sejauh itu?" 
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Aku menggosok leherku yang sakit saat aku bertanya. Mayor berbalik, menarik 
kacamatanya karena suatu alasan, dan menyipitkan matanya. 

"Jangkauan efektif senapan angin terbesar adalah 50m, dan tidak mungkin ditembakkan 
menembus karton. Dengan kata lain, mereka tidak menggunakan senjata mainan 
sekarang." 

Mayor meraih kerahku, membuka mantelku. Dari pantulan kacamatanya, saya bisa melihat 
tanda merah di leher. 

"Sepertinya ada alasan lain kenapa aku tidak bisa mengabaikan ini." 

 

Sabtu malam itu, aku menerima pesan dari Yui-san. 

Sejak terakhir kali saya melapor padanya, saya tidak bisa meneleponnya, dan saya tidak 
menerima balasan atas pesan saya. Saya pikir saya akhirnya berhasil menghubunginya, 
tetapi pesannya menyatakan 'Datanglah ke studio agar kita bisa berbicara langsung'. Apa 
yang dia pikirkan? Saya tidak terlibat dalam industri hiburan. 

Tapi itu adalah permintaan dari klien, dan saya tidak bisa mengabaikannya. Jika aku pergi 
tanpa memberi tahu Alice, dia akan marah karena alasan yang aneh, jadi aku memutuskan 
untuk melapor terlebih dahulu. 

"Kalau begitu cepat dan pergi! Nikmati diri Anda saat Anda menonton pertunjukan 
langsung idola." 

Alice, masih di tempat tidur, memelototiku saat dia mengatakan ini, 

"Aku tidak mau. Saya tidak tertarik dengan itu. Saya pergi bekerja." 

"Betapa bersemangatnya Anda tentang pekerjaan." Ada kedengkian dalam kata-katanya, 
"Kalau begitu bawakan barang-barang ini kepadanya." 

Aku memasukkan barang-barang yang disiapkan Alice ke dalam tas, dan meninggalkan 
kantor. 

Lereng yang menghubungkan ke sisi barat stasiun dipenuhi banyak orang dan kendaraan, 
dan saat saya mengendarai sepeda menaiki lereng, saya dibunyikan klakson, sementara 
ujung mantel wol saya menempel pada beberapa pejalan kaki dari waktu ke waktu. Belok 
sedikit ke kiri di tengah lereng adalah kantor Hirasaka-gumi, jadi saya sudah familiar 
dengan daerah itu. Namun, saya hampir tidak melampaui sana. Saya salah belok, dan 
tersesat cukup lama. 

Pada saat saya tiba di gedung studio, itu sudah jauh melampaui waktu pertemuan pukul 
17.30 yang telah kami sepakati. Bangunan baru yang mengintimidasi itu setidaknya 
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setinggi 10 tingkat. Saya tidak dapat menemukan rak parkir, dan hanya bisa memarkir 
sepeda saya di pinggir jalan sebelum masuk melalui pintu otomatis. Begitu saya masuk, 
saya merasakan tatapan dari orang-orang yang saya lewati, dan saya secara tidak sengaja 
bersyukur bahwa itu adalah hari Sabtu. Jika itu adalah hari kerja biasa, saya akan diusir 
karena seragam sekolah saya. 

Aula atrium setinggi 3 lantai, mirip dengan hotel mewah, dan ada beberapa lampu gantung 
besar yang tergantung di langit-langit. Empat eskalator tepat di depanku menjulang tinggi 
seperti air terjun hitam. Saya melihat papan buletin, dan menemukan bahwa tidak hanya 
ada studio, tetapi juga panggung acara dari semua ukuran, kantor, dan pusat kebugaran. 
Banyak orang berpapasan di aula, dan untuk sesaat aku dibuat kewalahan oleh suasana di 
aula, tidak bisa bergerak. 

Saya pulih, dan pergi ke resepsi di sebelah kanan. Resepsionis wanita itu mengangguk ke 
arahku dengan wajah yang benar-benar profesional, tetapi ketika aku dengan malu-malu 
berkata, "Erm, aku sedang mencari Natsuki Yui-san. Ini Fujishima." Senyum resepsionis itu 
tampak ternoda oleh kabut. 

Saat resepsionis menelepon, aku bersandar di ujung konter, memperhatikan kerumunan 
orang yang bergerak di aula. Tiba-tiba, saya mendengar suara di belakang saya, "Hei, 
kamu." 

Saya? Aku berbalik, bertanya-tanya, dan menemukan seorang pria bertampang garang 
dengan bayangan terang berdiri di belakangku. Saya sangat terkejut, saya hampir berseru 
dan tersentak kaget. 

"Diam. Ikutlah bersamaku." 

Itu adalah Washio, sang manajer. Dia mengenakan setelan berwarna krem dan kemeja 
berwarna mustard, tidak mengenakan dasi. Dia benar-benar mirip dengan anggota yakuza. 
Saya tidak pernah berharap dia muncul tiba-tiba, dan meringis, hanya untuk dicengkeram 
lengannya dan diseret ke lift. 

"Eh, ah, aku kebetulan datang hari ini." 

"Cukup dengan alasan bodoh itu. Yui memberitahuku." 

"Eh? Eh?" 

Hanya kami berdua di dalam lift, dan Washio menatapku dengan tatapan kosong. 

"Saya pikir itu aneh. Kenapa dia memintamu, anak SMA tak dikenal yang bermain detektif?" 

"Hah?" 

"Dengarkan. Mulai sekarang, jangan temui Yui di luar. Hanya ketika aku mengizinkanmu 
untuk bertemu dengannya." 
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Saya tidak tahu apa maksud Washio. Apa sebenarnya yang terjadi? Pria ini membenci 
gagasan Ginji-san dan aku terlibat dengan Yui, jadi mengapa dia menjadi begitu terus 
terang? 

Lift berhenti di lantai 9. Washio membawa saya ke kamar kecil di sekitar sudut koridor, 
dan ada beberapa kursi di ruang sempit itu, disusun dalam 3 sisi persegi panjang. Di 
sebelah kanan ada loker, dan di sebelah kiri ada 3 meja rias. Tidak ada seorang pun di 
ruangan itu, hanya sekitar 40 inci TV di ruangan di seberang saya, menayangkan video 
musik. Tampaknya tawa dan visual gambar di sisi lain koridor terhubung di sini, yang 
berarti itu adalah siaran langsung dari studio. Saya menahan ketidaksenangan di hati saya, 
dan pergi ke salah satu kursi. 

"Jangan berani-berani keluar dari sini." 

Washio mengucapkan kata-kata itu, dan meninggalkan ruangan. 

Saya tidak melakukan apa-apa, jadi saya menonton monitor. Ada banyak pria dan wanita 
muda yang duduk dalam bentuk kipas, sementara pembawa acara veteran dan seorang 
gadis yang menarik perhatian duduk di tengah barisan pertama. Aku bertanya-tanya di 
mana aku bertemu gadis ini sebelumnya, sebelum menyadarinya adalah Yui-san. 
Rambutnya diikat, bahunya terbuka dengan sikap sporty, dan dengan riasan yang cukup, 
dia terlihat lebih mempesona daripada di toko ramen. Dia juga tidak memakai kacamata 
hitam. 

Tapi itu bukan satu-satunya alasan mengapa aku tidak bisa langsung mengenalinya. Yui-
san di monitor sedang dilecehkan secara seksual oleh pembawa acara, tapi dia dengan 
mudah menghindarinya dan mengarahkan topik ke dirinya sendiri, sebelum 
mengalihkannya ke orang lain lagi; dia bisa tersenyum pada jawaban kasar, selalu 
memberikan pesona yang menggemaskan. Untuk pertama kalinya, saya mengerti bahwa 
Yui-san adalah idola profesional, memahami ini dengan jelas tanpa poster dan dari mulut 
ke mulut. Sejujurnya, Yui-san lebih menarik daripada pembicaraan pembawa acara. 

Saya menduga potongan itu diteriakkan, karena para aktor mulai meninggalkan tempat 
duduk mereka. Seseorang mungkin membuka pintu studio, karena saya dapat mendengar 
dengungan dan tepuk tangan dari penonton. 

Saya membeku. 

Aku merasakan ada dua langkah kaki mendekat di belakangku, diikuti oleh suara kenop 
pintu yang diputar. 

'Mendengarkan. Waktumu hanya 15 menit." 

Manajer membungkuk dari pintu, dan dengan tegas memperingatkan seseorang di koridor. 
Sesampai di pintu, dia mengantarnya ke kamar. 
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Yui-san, yang baru saja melihat monitor beberapa saat yang lalu, memasuki ruangan, dan 
saat melihatku, dia terlihat lega. 

"Jangan biarkan orang lain mendengar percakapanmu. Bicaralah, dan jangan melakukan 
sesuatu yang lucu." 

Washio menunjuk ke arahku, menyenggol punggung Yui-san, menutup pintu, dan keluar. 
Saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa Washio-san tiba-tiba membantu 
kami? 

"Narumi-kun, aku benar-benar minta maaf soal ini!" 

Yui-san masuk ke kamar, dan duduk di kursi di sampingku. Lutut kami bersentuhan, dan 
aku tersentak kaget, menyebabkan kursi itu mengeluarkan suara aneh. 

"Aku sedang sibuk, dan Washio-san memantau telepon dan pesan, jadi aku tidak bisa 
menghubungimu." 

"E-erm, jadi, kenapa dia mengizinkannya hari ini?" 

"E-erm, itu." 

Mata Yui-san berputar-putar. 

"Sebenarnya, Washio-san curiga kalau kamu, erm, pacarku, Narumi-kun." 

"Sudah kuduga, jadi kenapa---" 

"Jadi aku berbohong padanya dan mengatakan bahwa, ya, kamu adalah pacarku." 

"Ehhhhh!?" 

Mau tidak mau aku berseru dengan marah, dan Yui-san panik, menutupi mulutku dengan 
kedua tangan. 

"Sangat menyesal." 

Jantungku berdegup kencang karena tangan lembut Yui-san, dan aku meninggalkan kursi 
itu. 

"T-tapi, kenapa kamu melakukan itu?" 

"Saya mengatakan kepadanya bahwa saya merasa kesepian karena tidak bertemu dengan 
pacar saya, dan terlihat sedikit sedih. Saya bahkan dengan keras kepala mengatakan bahwa 
saya tidak bisa bernyanyi jika saya tidak bisa bertemu dengan pacar saya. Jadi kebetulan 
aku bisa bertemu denganmu." 

Tertegun, aku melihat ke langit-langit. 
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Saya mengerti. Melihat seberapa baik itu bekerja pada hari ini, itu benar-benar ide yang 
bagus. Ini bisa menjelaskan perubahan sikap manajer Washio. Itu benar-benar berani. 

Ahh, ini bukan waktunya untuk dipindahkan. Saya hanya punya waktu 15 menit. 

Namun, saya tidak memiliki keberanian untuk beralih ke topik utama. Pertama, saya 
menyerahkan apa yang saya terima dari Alice kepadanya. Yui-san membuka lapisan kertas 
pelindung, dan muncullah boneka burung hantu kecil. 

"Wah... wahhh!" 

Mata Yui-san menyilaukan, dan dia menempelkan pipinya ke burung hantu itu. Ini adalah 
sesuatu yang dia minta dari Alice, dan aku tahu nama dan asalnya. 

"Burung hantu ini disebut Minerva, kan? Dewi kebijaksanaan dan keberanian." 
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"Alice-chan masih mengingat janji kita. Saya senang. Saya tidak bisa mendapatkan sisi saya 
dengan cukup cepat, jadi saya kira saya baru saja menerima sekarang. Tolong berterima 
kasih padanya, Narumi-kun." 

Mengerti aku mengangguk. Keheningan yang canggung menimpa kami. 

Karena kami berdua tahu apa yang harus kami bicarakan selanjutnya, 

"...Aku ingin tahu, jika Alice-chan bukan detektifnya, dan aku adalah pemohonnya, dan jika 
kita berdua adalah teman yang terikat pada boneka..." 

Yui-san menunjukkan senyum tipis sambil bergumam pada boneka burung hantu. 

"Tapi kita tidak bisa begitu saja. Akulah yang meminta bantuan Alice." 

Aku melirik ke arah wajah samping Yui-san, dan langsung menyadari. Dia sudah tahu aku 
datang untuk menyampaikan kabar buruk. 

Tapi aku harus memberitahunya, 

"...Aku memberikan cincin itu pada Ginji-san---ahh, tidak, Kenji-san. Dia tidak mau 
mengambilnya, jadi saya memasukkan kotak cincin itu ke dalam sakunya." 

Sebagian besar upaya asisten detektif akan dikhususkan untuk menyampaikan berita yang 
menyakitkan. 

"Aku memberitahunya tentang ibumu, tapi," 

Dia menganggap segalanya merepotkan, dan lari, meninggalkan keluarga dan pabriknya. 

Saat ini, dia tidak ingin bersatu kembali dengan putrinya lagi. 

Aku menyampaikan apa yang dikatakan Ginji-san, dan mendengar Yui-san menggeliat, 
mengangguk seolah lehernya membeku. 

"T-tapi...setidaknya, ada dua kabar baik." 

Mengatakan itu, aku mengintip wajah Yui-san. Ketika dia muncul di TV, wajahnya memiliki 
sedikit riasan, tetapi meskipun dia tersenyum, ada sedikit kebekuan. 

"Ginji-san tidak akan menyangkal bahwa dia adalah ayahmu, dan sepertinya dia tidak 
berusaha menyembunyikannya sekarang." 

"A-aku mengerti." 

Yui-san sekali lagi menatap burung hantu yang berlutut. 
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"Kabar baik lainnya adalah Ginji-san sepertinya akan kembali ke taman baru-baru ini. 
Protes menyebabkan pekerjaan tertunda." 

"Kemudian." Yui-san mengangkat kepalanya, matanya kembali hidup. 

"Jika kamu punya waktu, tolong beri tahu aku kapan kamu bisa menemuinya di taman, jika 
dia ada di sana." 

Yui-san mengangguk. 

Saya mungkin tidak memiliki kesempatan lagi untuk muncul, karena saya adalah orang 
luar. Saya tidak memiliki bobot dalam kata-kata saya, dan yang hanya bisa saya lakukan 
hanyalah menyampaikan dengan jujur langkah-langkah tragis yang perlu diambil oleh 
seorang detektif. 

"Jika Anda menemukan bahwa tidak ada kemajuan lebih lanjut setelah bertemu dengannya, 
permintaan ini akan dipertimbangkan. Anda hanya perlu melakukan pembayaran hari itu. 
Kami tidak akan mengumpulkan bonus kesuksesan." 

"Ya. Terima kasih." 

Sungguh meresahkan bahwa klien akan berterima kasih kepada kami pada saat seperti itu. 
Tangan Yui-san diletakkan di atas tanganku, yang ada di atas meja, dan ini membuatku tak 
bisa berkata-kata. 

Saya mengeluarkan telepon, dan memeriksa waktu. Sudah hampir 15 menit, sudah 
waktunya bagi saya untuk pergi, dan jika saya terus berlarut-larut, Washio-san akan 
menjadi tidak sabar. 

Tapi jari-jari Yui-san terus menempel di backhandku, tidak melepaskannya. 

"...Yui-san." 

"Eh? Ah, y-ya." 

"Ini tentang waktu." 

"A-aku, lihat. Ya." 

Yui-san berdiri, dan meletakkan boneka burung hantu itu di atas meja. Dia mengenakan 
gaun tanpa pelana dan rok pendek, membuatku tidak tahu ke mana harus mencari. Namun, 
tubuh mungil ini akan mendapat tatapan dari ribuan orang, kamera dan lampu sorot 
padanya. 

Yui-san meletakkan tangannya di tepi meja, tidak bergerak sama sekali. Apa masalahnya? 

"... Yui-san, kan?" 
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"A-apa itu?" 

"Kau sedang gugup, bukan?" 

"Y-ya. Tapi aku selalu seperti ini. Napas dalam, napas dalam." 

Yui-san terus berjingkat-jingkat. Saya melihat sosok suram di lehernya, dan menemukan 
bahwa yang menyiksanya bukanlah ketegangan. Kenapa dia terlihat sangat mirip dengan 
Ginji-san dari belakang. 

"Ketika kamu mengatakan kamu tidak enak badan, kamu nyata, kan?" 

Yui-san tersandung kembali ke kursi, dan memutar kepalanya sedikit, memberiku tatapan 
lemah. 

"... Apakah kamu tahu?" 

"Aku punya perasaan." 

"Kurasa aku sedang tidak enak badan." 

Leher ramping itu berputar dari sisi ke sisi selama beberapa detik. 

"Narumi-kun, apakah kamu pernah naik perahu sebelumnya?' 

"...Eh?" 

"Apakah Anda naik perahu sepanjang hari?" 

"Jika itu feri, maka ya." 

"Setelah bergoyang-goyang di atas kapal sepanjang hari, kamu akan merasa seperti 
bergoyang-goyang di malam hari, kan? Pada suatu malam setelah bermain ski sepanjang 
hari, kamu merasa seperti selalu bermain ski dalam tidurmu, bukan?" 

Sementara aku mengerti perasaan itu, kenapa dia mengatakan ini secara tiba-tiba? 

"Saat ini, saya memiliki perasaan itu. Setelah memasuki industri hiburan, setiap kali saya 
memejamkan mata, atau tidur, saya merasa seperti diseret ke tempat lain yang 
bertentangan dengan keinginan saya." 

Yui-san menggosok bahu telanjangnya, bergumam, 

"Saya tidak tahu apakah ini hal yang baik atau tidak, tetapi saya tidak tahu di mana saya 
berada, apa yang saya lakukan, apakah saya sedang tidur atau bangun. Ketika saya melihat 
rekaman, saya menemukan seorang gadis yang berbeda di sana, yang telah diperlakukan 
dengan baik oleh orang lain adalah seorang gadis yang mirip dengan saya dalam hal 
penampilan dan nama. Di mana saya yang sebenarnya, dan apa yang saya lakukan?" 
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Aku berdiri sebagai Yui-san, mencoba memikirkan kata-kata untuk menghiburnya. Saya 
merasa dia tersandung ke arah tebing yang berbahaya, tidak dapat mendengar suara siapa 
pun. Saya merasa dada saya tersumbat. 

Aku memaksa diriku untuk menghembuskan nafas, dan berkata pada Yui-san, 

"SAYA." 

Yui-san memutar kepalanya, telinga kecilnya menghadap ke arahku. Aku menyortir 
pikiranku yang berantakan menjadi kata-kata, dan melanjutkan, 

"Aku menyukai aspek apapun dari dirimu, Yui-san." 

Mengatakan itu, aku merasa sangat menyesal. Yui-san menatap tepat ke arahku, 
menunjukkan ekspresi gelisah, dan langsung tersipu. 

"Ah, tidak, itu, yah, menurutku kamu terlihat cantik di TV, tapi kamu lucu mengenakan topi 
wol dan kacamata hitam." 

Aku terus bertele-tele, dan wajah Yui-san semakin memerah. Dia melambaikan tangannya, 
dan berkata, 

"K-kamu tidak bisa mengatakan kata-kata seperti itu tanpa memikirkannya!' 

"Maaf, saya tidak bisa menjelaskan diri saya dengan baik. Bagaimanapun, saya harap Anda 
tidak terlalu keras kepala, dan, dengan kata lain. 

Pada saat ini, ketukan pintu yang berat terdengar. 

"Yui, pengaturannya sudah selesai." 

Belum pernah saya bersyukur atas penampilan Washio-san seperti yang saya lakukan saat 
ini. Yui-san menunduk saat dia memukul bahuku, dan aku tidak bisa melihat ekspresinya. 

"... Terima kasih, Narumi-kun." 

Dia membisikkan terima kasihnya kepadaku, dan berbalik untuk meninggalkan kamar 
kecil. 

Washio-san menjulurkan kepalanya melalui pintu yang terbuka, dan memelototiku, 

"Tetaplah disini. Ini akan merepotkan jika Anda terlihat berkeliaran. Aku akan segera 
kembali." 

Dia menutup pintu dengan keras, dan meninggalkanku sendirian di kamar. Aku hanya bisa 
duduk di kursi yang dingin dengan lemah. 

Kebisingan orang banyak, drum dan bass terdengar dari lantai. 
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Saya berbalik, dan menemukan ada studio yang berbeda dari monitor sebelumnya. Di 
bagian bawah panggung besar adalah orang-orang berbaju hitam. Lampu biru menyala di 
tempat kejadian, dan lampu sorot melintas saat sorakan bergema. Yui-san berlari di bawah 
lampu, menunjukkan senyuman yang bersih dari kabut. Sekali lagi, saya menyadari fakta 
bahwa dia adalah idola profesional. Suara bel berirama tumpang tindih dengan riff. Kristal 
salju bersinar di atas panggung. Yui-san memegang mikrofon, mulai bernyanyi seolah dia 
sedang menghembuskan nafas. 

 

Malam itu, ketika saya keluar dari studio dan menuju kantor, saya kembali melihat Ginji-
san di taman. Karena siang hari pendek dan malam panjang di bulan Desember, hari 
menjadi gelap. Aku bisa melihat siluet di bawah lampu jalan yang remang-remang, tapi 
setelah memperhatikan rambut panjang yang tidak terawat dan syalnya, aku menyadari itu 
adalah Ginji-san. 

Saya memarkir sepeda saya di jalur pejalan kaki dengan sedikit orang, melewati pagar 
pengaman, menaiki tangga dan memasuki taman. Aku tanpa sadar membungkam langkah 
kakiku, tetapi dia segera memperhatikanku. Ginji-san menghentikan apa yang dia lakukan, 
dan tangannya memegang selotip. Karena pantulannya, saya tidak dapat menentukan 
ekspresi mata di bawah kacamata. Dia melanjutkan pekerjaannya tanpa berkata apa-apa, 
sepertinya berusaha menambal lubang yang disebabkan oleh senapan angin. Dengan kata 
lain, dia akan menyimpan tendanya di sini untuk sementara waktu, dan aku menghela 
napas lega. 

Selanjutnya, yang harus kulakukan hanyalah menyerahkan semuanya pada Yui-san sendiri, 
dan aku mungkin tidak punya kesempatan untuk muncul lagi. Jadi, aku tanpa berkata apa-
apa mengangguk pada Ginji-san, dan berjalan keluar dari taman. 

Saya mengayuh perlahan menuju 'Hanamaru', dan tiba-tiba, saya mendengar melodi dari 
jauh. Aku berhenti, dan menoleh ke kegelapan di sebelah kiriku. 

Di sisi lain rel, ada balok cahaya persegi panjang yang besar terlihat di tengah bangunan. 
Saya tidak tahu kapan, tapi ada layar TV besar di dinding gedung. Ditampilkan di layar 
adalah latar belakang bersalju, dan gadis itu menyanyikan lagu yang baru saja kudengar di 
studio. 

NATSUKI YUI ALBUM BARU 24/12 DIJUAL... 

Sebuah lagu Natal. 

Kereta yang lewat meniup suara nyanyian yang lemah. 

Saya menegaskan napas putih saya, menendang aspal, dan mengayuh keras lagi. 
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"Sepertinya kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi." 

Alice sedang duduk di ranjang kantor, mengetuk keyboard sambil berkata dengan sedih, 

"Kami NEET bangga dengan tingkat keberhasilan 100%, dan menggunakannya sebagai 
jaminan. Saya menyerahkan kasus ini kepada Anda, dan begitulah akhirnya Anda." 

Aku melaporkan kepada Alice bahwa mungkin tidak mungkin untuk memenuhi permintaan 
Yui-san, dan dicerca sedemikian rupa. Saya dipaksa berlutut di depan tempat tidur. 

"Namun Anda bertindak tanpa malu-malu meminta pembayaran berdasarkan hari. Apa ada 
yang menyuruhmu melakukan hal tak tahu malu seperti itu? Jika Anda gagal, tentu saja 
Anda tidak akan mendapatkan satu sen pun!" 

"Ah, begitukah? Anda mengatakan bahwa ada pembayaran per hari, jadi saya pikir saya 
akan mendapatkannya. 

"Itu pembayaran atas dasar kesuksesan." 

"Begitu ya...kamu akan membayar Tetsu-senpai dan aku setiap hari, jadi kupikir itu harus 
dimasukkan." 

"Tentu saja saya membayar Anda berdasarkan apa yang saya hasilkan. Jika Anda benar-
benar menginginkan uang, saya akan memberikan uang tunai sekarang. Alami penghinaan 
karena berani mengklaim uang meskipun Anda gagal!" 

Setelah diberitahu sedemikian rupa, yang hanya bisa kulakukan hanyalah mengerut 
menjadi bola di bawah angin dingin. 

"Tentu saja, tidak ada batasan waktu dalam permintaan, jadi Anda harus terus mencoba 
sampai klien menyuruh Anda berhenti. Anda memutuskan untuk menghentikan kasus ini 
tanpa melapor kepada saya. Apa yang kamu pikirkan?' 

"Ya itu benar." 

Saat mendengar suara lemahku, Alice berhenti mengetik, dan menoleh ke arahku. 

"Apa? Anda telah lemas seperti rumput laut rebus. Sepertinya Anda telah kehilangan 
harapan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Apakah manajer itu menghalangi pekerjaan 
Anda?' 

"Tidak, bukan itu." 

Saya mengerti. Jadi saya terlihat sangat sedih. Bahkan aku harus menyadarinya. 

Kurasa itu karena aku melihat dunia yang dingin dan menyilaukan itu, di mana Yui-san 
akan meleleh seperti kepingan salju di depanku, hanya muncul di bawah lampu sorot 
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beberapa menit kemudian, memberikan senyuman elegan yang bisa dilihat ribuan 
kilometer. jauh. Yui-san bisa menerimanya, namun aku tidak bisa meskipun menonton dari 
samping. 

Saya melaporkan semuanya kepada Alice. Saya dipanggil ke studio, diseret oleh manajer 
Washio ke kamar kecil, dan melihat rekaman langsung. 

"Kamar kecil?" 

Alice mengangkat alis saat dia meminum seteguk Dr. Pepper. 

"Mengapa manajer mengizinkanmu masuk ke kamar kecil? Mendengar laporanmu, pria 
bernama Washio itu mungkin tidak ingin kau bertemu dengan Katsuragi Kenji atau Natsuki 
Yui. Kenapa dia membantumu hari ini?" 

"Ah, itu karena." Agak sulit bagi saya untuk menjelaskannya, jadi saya berhenti sejenak, 
"Yui-san mengatakan bahwa saya adalah pacarnya karena suatu alasan." 

Kaleng merah tua itu terlepas dari tangan Alice, dan minuman di dalamnya berceceran di 
atas lututnya. "Hyaa!" dia mengeluarkan suara aneh. 

"Alice, ka-kamu baik-baik saja?" 

Aku bangun, dan Alice dengan cepat meletakkan kaleng itu kembali ke meja samping, 
sebelum melemparkan selimut basah itu kepadaku. Untung itu hanya selimut, kaus kaki 
dan piyama, dan bukan sprei. 

"Aku akan membelikan piyama baru untukmu." 

"K-kamu tidak perlu melakukan itu!" 

"Tidak, tapi piyamamu basah oleh Dr. Pepper. Semut mungkin merayapi Anda." 

"Orang sepertimu bisa menderita 3 hari 3 malam oleh semut besar Amerika Selatan! 
Piyama basah saya tidak masalah; yang lebih penting, a-apa yang baru saja kamu katakan, 
bahwa kamu adalah Nasuki?" 

"Jadi aku berkata, aku pacarnya untuk saat ini." Bukankah lebih penting bagi Anda untuk 
mencuci piyama Anda daripada ini? Jadi saya pikir. 

"K-kamu berani melakukan hal-hal kasar seperti itu berdasarkan pekerjaanmu? Dasar 
bajingan tak tahu malu!" 

Rambut hitam Alice bergerak seolah-olah itu digerakkan oleh listrik statis, dan dia sangat 
marah. 
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"Saya tidak melihat Anda cukup bertekad untuk bekerja menuju tujuan Anda. Aku 
meremehkanmu!" 

Tinju kecil itu memukul bantal beberapa kali, mengacak-acak debu. 

"T-tenanglah, Alice. Saya mengatakan bahwa Yui-san membuat kebohongan seperti itu. " 

Tinju Alice kehilangan kekuatan, dan tenggelam ke dalam bantal, matanya yang sudah 
besar semakin melebar. 

"...Berbohong?" 

"Ya. Itu ide yang dia buat untuk menggertak manajernya dan terus menghubungi saya. 

Saya mencoba untuk menjelaskan, dan Alice menunjukkan ekspresi bingung, sebelum 
wajahnya menjadi benar-benar beetroot. 

"Kenapa kamu tidak mengatakan itu pada awalnya !?" 

"Itu karena kamu selalu membuat keributan tanpa mendengarkan orang lain!" 

"U, uu." Alice menepuk lututnya dan mengerang, "Itu karena metode pelaporanmu terlalu 
buruk! Lain kali, lakukan dengan tertib! Ulangi lagi." 

"Ah, benar. Tapi sebelum saya melakukan itu, ada sesuatu yang lebih penting untuk 
dilakukan." 

"Apa?" 

"Kamu harus mandi dan mencuci pakaianmu! Kaki dan piyamamu lengket sekarang." 

Bibir Alice bergetar, dan boneka di belakangnya roboh seperti tanah longsor. 

"K-ka-kau akan memandikanku?" 

"Aku tidak mengatakan itu. Aku akan membawa Ayaka ke sini." 

Aku keluar dari kantor, mendengar cambukan Alice di belakangku yang bukan lagi bahasa 
Jepang. Angin malam mendinginkan telingaku yang panas, dan aku bisa melihat cahaya dari 
kejauhan. Saya bisa mendengar lonceng untuk beberapa alasan, dan merasakan hati yang 
saleh. 

Saya akan berdoa untuk ayah dan anak perempuan yang harus berpisah satu sama lain, 
berharap mereka dapat memiliki saat-saat damai dalam tidur mereka. 
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Dan tanpa disadari, bulan Desember berlalu sedikit demi sedikit. Yui-san sangat sibuk, dia 
hampir lupa cara bernapas, dan aku hanya bisa menghubunginya melalui pesan. Dia hanya 
memberitahuku bahwa aku harus menghubunginya begitu aku melihat Ginji-san. Kami juga 
harus terus mengirimkan pesan sebagai kekasih yang nyata sehingga kami dapat terus 
menggertak manajer Washio. 

"Apakah kamu bebas untuk bertemu sekarang?" Setiap kali saya mengirim pesan seperti 
itu, itu adalah indikasi bahwa Ginji-san ada di taman. 

"Aku ingin, tapi tidak mungkin sekarang!" Yui-san akan menjawab dengan cara yang 
berlebihan. Untuk beberapa alasan, saya merasa malu, dan menutup telepon saya setelah 
membacanya. 

Namun, sepertinya manajer Washio memahami arti tersembunyi di balik pesan tersebut, 
dan menelepon untuk memarahiku. 

"Apakah kamu masih memikirkan cara untuk membuat Yui bertemu dengan 
ayahnya? Berhenti sekarang." 

Geramannya menusuk telingaku, dan bahkan setelah menarik ponsel sejauh 15 cm dari 
kepalaku, aku masih bisa mendengarnya. 

"Apakah kamu tidak mengerti betapa pentingnya hal ini untuknya sekarang? 
Setidaknya pikirkan tentang Yui sejenak!" 

"E-erm, apa maksudmu?" 

"" 

Saya merasa itu tidak ada gunanya, tetapi saya terus berpura-pura bodoh. 

"Pria tunawisma itu masih berkeliaran di sekitar taman. Pabrikan memutuskan 
untuk mengabaikan protes dan terus bekerja. Jika foto itu menangkapnya saat dia 
diusir, apa yang akan Anda lakukan? 

"Tidak, tapi kurasa ini tidak ada hubungannya denganku." 

"Kamu tahu kamu, bukan? Yakinkan dia untuk pergi sekarang, dan jelaskan pada Yui 
nanti." 

Kenapa harus aku yang menjelaskan? Saya berpikir untuk mengatakannya, tetapi saya 
merasa itu mengganggu, "Saya akan mencoba." Jadi saya menjawab. 

"... Sialan... kakek tua itu. Kenapa dia tinggal di sana selama ini? Di mana saja tempat tidur 
yang bagus untuk para tunawisma, bukan? Apakah karena uang? Uang?" 

Washio-san bergumam sambil menutup telepon. 
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Nyatanya, para tunawisma lainnya tidak lagi hadir di taman, dan hanya Ginji-san yang 
mampir di taman untuk beristirahat dari waktu. Saya bertemu Pe-san dan yang lainnya di 
bawah rel kereta api, dan mereka juga terlihat khawatir. 

"Kami tidak akan pergi ke dekat sana karena penembakan airgun baru-baru ini." 

Kata Pe-san, wajahnya memerah karena minum, 

"Aku menyingkirkan tendaku." "Ginji-san pergi." "Sehat." 

Konduktor dan Mori-san juga saling mengangguk dengan sedikit intrik. 

"Tapi tenda Ginji-san cukup besar, dan tidak bisa dipindahkan secepat itu." 

"Namun mereka akan segera mulai bekerja. Bagaimana jika dia dihancurkan oleh 
buldoser?" 

"Bagaimanapun, tidak mungkin ini terjadi." 

"Dia akan dipukuli oleh polisi, kan?" 

"Aku memang mengatakan pada Ginji-san untuk pergi ke Central Plaza." Mori-san, "Orang-
orang itu mengenalnya, dan tidak akan berselisih soal wilayah, tapi dia tidak mau pindah." 

Kereta bergerak di atas kami, dan para paman menatap langit-langit yang gelap. 

"Kalau begitu, kita harus mulai mencari tempat untuk melewati musim dingin." 

"Sepertinya akan dingin tahun ini." 

"Berapa lama Ginji-san berniat bertahan di sana?" 

Mereka menarik jumper dan mantel kotor, menyeret gerobak dan gerobak, dan berjalan 
menuju jalan malam lagi. Aku berbalik, menatap napas putihku, dan berjalan ke 
kerumunan di depan gantri tiket. 

Saya melewati pintu keluar Timur, dan angin dingin bertiup ke arah saya bersama 
nyanyian yang akrab. Itu adalah lagu Natal Natsuki Yui. 

Aku tiba-tiba memikirkan apa yang dia katakan. Apa yang dipikirkan ayahnya --- Ginji-san 
ketika dia berjanji untuk menghabiskan Natal bersama putrinya? Apakah dia memutuskan 
untuk meninggalkan keluarganya saat itu? Apakah istrinya mengetahuinya sebelumnya? 
Jika memang benar demikian, Yui-san remaja yang lugu itu terlalu menyedihkan. 

Benar, aku berbohong pada Ginji-san, dan dia mungkin menyadarinya. 

Saya seharusnya menyampaikan dua fakta kepadanya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Istrimu membencimu dan menggerutu tentangmu sampai akhir hidupnya. 

Putri Anda tidak pernah membenci Anda, dan ingin bertemu dengan Anda lagi. 

Yang kedua adalah idealisasi saya. Yui-san menyembunyikannya sepanjang waktu, tapi 
kurasa dia sangat merindukan Ginji-san. Jika dia tidak pernah merindukannya, mengapa 
dia bekerja begitu keras? 

Aku mengangkat mataku ke arah langit yang gelap, dan cahaya berbintang mengalahkan 
cahaya terang di tanah. 

Namun, saya berpikir tentang bagaimana saya sebenarnya tidak menerima permintaan ini. 
Saya adalah asisten detektif, dan Yui-san adalah kliennya. Alice memperingatkanku berkali-
kali bahwa kata-kataku adalah pisau bermata dua. Itu bisa memutuskan dan menyebabkan 
kata-kata seseorang terbentuk, dan pada saat yang sama, menghapus bagian-bagian yang 
belum terlihat. Jadi, seorang detektif hanya bisa menjadi juru bicara, dan tidak 
menciptakan kata-kata baru. 

Suara Alice, wajah berkaca-kaca Yui-san, dan lagu Natal yang terus kudengar terus 
menyatu dan bergesekan di hatiku. Saya tidak yakin tentang langkah saya selanjutnya, dan 
saya berjalan ke malam yang sedingin es. 

 

Namun, jawaban itu akan selamanya tidak diketahui. 

Pada suatu Minggu pagi di pertengahan Desember, saya dibangunkan oleh nada dering 
yang masuk. Di sekelilingnya gelap, dan hanya LCD ponsel di samping bantalku yang 
menyala. Itu Mayor. 

"Cepat turun ke taman." 

Suara Major dipenuhi dengan kepahitan yang terlalu mengerikan, seolah-olah seekor ulat 
telah berjalan ke tiang listrik. 

"...Apa yang terjadi? Ini sangat awal..." 

Aku menggosok mataku yang mengantuk, dan memeriksa waktu. Saat itu baru jam 5 pagi. 

"Ginji-san sudah mati." 

Aku jatuh dari tempat tidurku. 

Saya mengganti pakaian saya dalam kegelapan, tidak dapat melihat anggota tubuh saya, 
mengenakan jumper saya dan bergegas keluar. Sepeda meluncur menuruni lereng, dan 
nafas putih melayang dari bibirku ke pipi dan leher, sebelum menghilang. Matahari baru 
saja menunjukkan dirinya, dan jalanan begitu gelap, rasanya seolah-olah terendam tinta 
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biru. Cuacanya sangat dingin, aku bisa mendengar persendianku berderit. Saya merasa 
kesadaran saya menjauh 15 cm dari tubuh saya, dan kata-kata Mayor terus bergema di 
benak saya. 

Ginji-san sudah mati. Ginji-san itu. 

Saya mendekati gedung di dekat stasiun, kesadaran saya masih grogi. Hanya ada sedikit 
kendaraan, kerumunan yang jarang, dan hanya burung gagak yang mematuk kantong 
sampah. Begitu saya sampai di jalan raya dekat rel kereta api, saya mendengar sirene mobil 
patroli, dan saya merasa menggigil. 

Mengingat saat ini, ada beberapa penonton di taman. Ada tunawisma, nyonya rumah yang 
baru saja pulang kerja, kelas pekerja menuju kereta pertama untuk bekerja, dan karyawan 
toko serba ada di dekatnya. Saya melihat Mayor, melemparkan sepeda saya ke jalur pejalan 
kaki, melintasi pagar, dan bergegas menaiki tangga. 

"Pergi, jangan masuk!" 

Dua polisi muda menyerang saya pada saat yang sama, dan tangan mereka terentang lebar, 
meneriakkan sesuatu ke komunikator. Para penonton mundur---kecuali Mayor, sosok kecil 
yang mengenakan mantel abu-abu dan kacamata, menatap persimpangan antara beton dan 
tanah. Bibirnya menggeliat. Aku berdiri di sisinya, dan menatap ke mana dia memandang. 

Ada seorang pria yang pingsan di atas lembaran penghiasan lantai logam yang digunakan 
untuk konstruksi. 

Ginji-san , saya langsung berpikir. Dia mengenakan mantel bernoda minyak biasa, 
tangannya, berlumuran darah, memegang ujung syal yang saya kenal. Meskipun demikian, 
saya tidak dapat memastikan bahwa itu adalah dia, karena saya tidak dapat melihat 
wajahnya. 

Tidak---bukan itu masalahnya. 

Aku menelan ludah, dan menatap kerah mantel berlumuran darah itu. 

Itu hilang. 

Apa yang seharusnya menjadi kepala manusia kosong. 

Jijik, mual, dan panas yang tiba-tiba muncul dari organ ke tenggorokan saya. 

"Aku menyuruh kalian berdua pergi! Keluar sekarang!" 

Salah satu polisi menarik bahu Mayor dan saya, tetapi saya tidak bisa bergerak, hanya 
menatap mayat dari balik bahu polisi. 

Tidak ada kepala. Tubuh itu menghilang. 
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Geraman polisi, yang terdengar seperti sirene, dan detak jantungku yang memuakkan 
merusak kesadaranku. Lutut saya goyah, dan saya akan jatuh ke lantai, hanya untuk Mayor 
yang mencengkeram lengan saya dengan kuat. Mata di bawah kacamata terus menatap ke 
arah mayat. 
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Volume 7 Chapter 3 

Bab 3 
Ketika Tetsu-senpai berada di dua tahun pertamanya di Sekolah Menengah, dia memiliki 
catatan gemilang menghadiri lebih dari 30 sesi konseling. Dia terus berjuang setiap hari 
sampai presiden klub tinju melihat potensinya. Dia sudah menjadi legenda pada saat dia 
berusia 15 tahun, dan legenda itu semakin dibesar-besarkan; misalnya, dia sendirian 
mengirim 50 orang ke bangsal darurat, atau bahwa dia menghancurkan siswa selama satu 
tahun sekolah. Sampai-sampai setiap kali ada perkelahian geng yang melibatkan siswa 
sekolah menengah, polisi akan terlebih dahulu menyeretnya untuk diinterogasi. Secara 
keseluruhan, jumlah total dia dibawa ke kantor polisi lebih dari 50 kali. 

Tetsu-senpai menghabiskan hidup seperti remaja yang tidak pantas, tetapi dia mendapat 
petunjuk yang langka sebagai hasilnya -- dia berteman baik dengan polisi setempat. 

Suatu kali, Pole of Hirasaka-gumi memberi tahu saya dengan penuh semangat. 

"Tetsu-aniki benar-benar kuat! Dia mampu merobohkan sepeda hanya dengan 
menghirupnya! Kudengar garis-garis itu akan mencarinya setiap kali mereka mendapat 
masalah." 

Aku tidak tahu seberapa berlebihannya hal itu, tapi yang pasti polisi, terutama para 
penyelidik, tampaknya berutang budi pada Tetsu-senpai. Hubungannya dengan polisi 
berguna dalam beberapa kasus untuk agen detektif NEET. 

Tapi kali ini, situasinya berbeda. 

"...Polisi tidak berbicara. Ini adalah kasus pembunuhan..." 

Sore hari setelah kejadian tersebut, Tetsu-senpai yang tampak lelah duduk di atas peti bir 
yang digunakan sebagai kursi sambil menepuk pundaknya. Ada bau asap tembakau yang 
menyengat dari bajunya. 

"Kau kembali dari kantor polisi?" 

Pada saat yang sama, Hiro muncul. Tetsu-senpai mengangguk, berkata, 

"Di sana tegang, dan saya langsung diusir." 

Setelah itu, dia menoleh ke arahku. 

"Narumi, kamu melihat semuanya, bukan?" 

Aku mengangguk dalam diam. 
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Pagi sebelumnya, saya adalah orang pertama yang menanggapi panggilan Mayor; Tetsu-
senpai dan Hiro baru sampai di sana setelah polisi benar-benar menutup tempat kejadian, 
jadi Mayor dan aku adalah satu-satunya yang bisa melihat mayat itu." 

"...Apakah itu benar-benar Ginji-san?" 

Mayatnya dipenggal, tetapi pakaian dan profil tubuhnya tidak asing bagi saya. 

"Tidak yakin. Aku akan mencoba membuat mereka bicara." 

Aku menggosok wajahku yang kasar dengan tanganku, masih belum bisa mencerna 
kenyataan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Ginji-san dibunuh? Bagaimana saya 
menjelaskan ini kepada Yui-san? 

"Ada apa dengan Mayor sekarang? Aku tidak bisa menghubunginya lewat telepon." Kata 
Hiro dengan cemas. 

Polisi membawa Mayor pergi setelah itu. Mayor dan saya hampir tidak berbicara, jadi saya 
tidak terlalu yakin dengan apa yang sedang terjadi. Saya kira itu karena dia adalah orang 
pertama yang menemukan mayat itu. Juga, saya melihat beberapa orang tunawisma 
didorong ke dalam mobil polisi. 

"Mereka hanya dibawa untuk diinterogasi, kan? Tidak perlu menahan mereka untuk 
penyelidikan." 

"Ahh, aku mendengar alasannya." Tetsu-senpai menjawab, "Ditemukan beberapa peluru 
logam di tangan mayat itu." 

"Peluru logam?" Hiro mengerutkan kening. 

"Benar, penyelidik mengatakan itu adalah peluru logam BB." 

Hiro dan aku sama-sama tersentak. peluru BB? 

"Ada hal-hal seperti itu di sekitar?" tanya Hiro. Tetsu-senpai meringis, menggelengkan 
kepalanya, 

"Tentu saja, peluru BB semacam itu tidak ada di pasaran. Mungkin itu hasil modifikasi dari 
ball bearing." 

"Bisakah mereka ditembakkan dari senapan angin?" 

"Aku juga tidak tahu. Namun, kurasa Mayor seharusnya bisa mengetahui apakah mereka 
bisa ditembak. Dia selalu memodifikasinya." 

"Jika itu adalah peluru logam, mereka bisa membunuh." 
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Hanya setelah dia mengatakan ini, Hiro menyadari gawatnya situasi, dan dia buru-buru 
menutup mulutnya. 

Bahkan, ada yang terbunuh. Ini tidak bisa dianggap sebagai lelucon. 

"Dan itulah mengapa Mayor menjadi tersangka di sini." 

"Sepertinya begitu." 

Saya merasa sedikit terintimidasi bagaimana keduanya bisa melanjutkan percakapan 
dengan begitu riang. 

"A-bukankah ada kelompok di luar sana yang menembak para tunawisma? Seharusnya 
mereka yang melakukan itu, kan?" 

Tapi meskipun saya interupsi, Tetsu-senpai tidak banyak bereaksi, "Mungkin." mengatakan 
itu, 

"Tapi ada alasan lain. Kepalanya terpenggal, kan?" 

Hiro berkata dengan tatapan beku, dan aku menelan ludah masam itu. 

"Kepala manusia bukanlah sesuatu yang bisa dipotong dengan mudah. Menurut para 
penyelidik, tampaknya leher mayat itu terkena trauma yang kuat, dan bagian yang 
terpenggal sudah aus. Mungkin dilakukan dengan sekop mobil. Lagi pula, kekuatan 
manusia saja tidak cukup untuk melakukan itu, jadi Mayor mungkin tahu sesuatu, kurasa." 

Mobil sekop? Tidak ada mesin raksasa seperti itu di taman. Perusahaan konstruksi ingin 
membangun pondasi, tetapi mereka harus berhenti bekerja sementara waktu karena 
protes warga sipil. 

Mengapa? Siapa yang melakukan ini, dan untuk alasan apa?--Dan juga, bagaimana? 

"Bahkan Mayor pun tidak tahu cara membawa mobil sekop di sakunya." 

"Itu juga yang saya katakan kepada polisi." 

"..Masih belum menemukan kepalanya?" 

"Tidak." 

Percakapan antara Hiro dan Tetsu-senpai terdengar samar, seolah-olah berasal dari dasar 
air. Mengapa mereka berdua terus berbicara seperti ini? Semua orang tahu Ginji-san. Dia 
belum mati, kan? Hanya kepalanya saja yang terlempar. Pikiranku mulai terperosok ke 
dalam lumpur." 

Tiba-tiba, ada sesuatu yang panas di pundakku. 
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Aku menoleh untuk melihat ke atas, dan ternyata itu adalah Tetsu-senpai. Saya pulih, dan 
ternyata tidak terlalu panas. Itu hanya kehangatan manusia, kehangatan daging dan darah. 

"Narumi, itu akan baik-baik saja setelah kamu tenang." 

Ucap Tetsu-senpai mesra dengan wajah stoic. 

"Pikirkan saja masalah klien, dan jangan memikirkan hal lain." 

Aku sudah lelah hanya berusaha menahan bibirku agar tidak bergetar. 

"Kami juga menganggapnya konyol, karena ini pertama kalinya semua orang menghadapi 
kasus seperti itu." 

aku menelan ludah. 

Sebagai asisten detektif, saya menemui beberapa kasus kematian. Bukan istilah medis 
kematian, tapi kematian sebenarnya. 

Tapi ini adalah pertama kalinya saya secara pribadi menyaksikan mayat. 

Saya menemukan diri saya menjadi -- tiba-tiba tenang. 

Ketenangan ini membuatku lebih takut dari apapun. Kurasa aku sengaja membuat diriku 
muntah, memberikan tatapan mencolok itu. Saat Tetsu-senpai mencengkeram bahuku, 
tubuhku terasa dingin. Tepatnya, saya menemukan bahwa tubuh saya tidak panas sejak 
awal. 

Aku menarik napas dalam-dalam, dan mengembuskan semua udara yang keluar dari 
tenggorokanku. Begitu dadaku sedikit rileks, aku mulai memikirkan pemohon. Benar, aku 
hanya perlu memikirkan masalah Yui-san. Apa yang saya lakukan? Pertama, kami hanya 
bisa menunggu laporan masuk. Kami tidak bisa memastikan bahwa itu adalah tubuh Ginji-
san. Mungkin seseorang dengan sengaja mengenakan selendang dan pakaiannya, dan 
memotong kepalanya agar tidak ada orang lain yang tahu ... 

Siapa yang melakukannya? Dan untuk alasan apa? 

Saya membenamkan wajah saya di tangan saya; terlalu banyak misteri. Tidak ada yang bisa 
kulaporkan pada Yui-san, dan karena masalah itu tidak muncul di berita, aku hanya bisa 
diam. 

Pada saat ini, saya menuju langkah kaki kecil dari antara bangunan, dan mengangkat 
kepala saya. 

"Yo? Apa yang terjadi padamu? Takut setengah mati saat polisi menahanmu? Tidur 
nyenyak di sel tahanan?" 
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Tetsu-senpai bertanya, 

"Ini surga dibandingkan dengan kamp di kaki Gunung Fuji di musim dingin." 

Mayor mengangkat bahu saat dia menjawab, dan duduk di sampingku. Seperti hari 
sebelumnya, dia mengenakan trench coat dan topi bergaya Rusia menutupi telinga, dan 
mata di bawah kacamata tampak memiliki cincin hitam tebal di bawahnya. Mayor 
memasukkan tangannya ke dalam saku, dan mengamati kami bertiga. 

"Aku punya sesuatu untuk dilaporkan pada Alice. Ayo." 

 

Sudah lama sejak agen detektif NEET diisi oleh lima orang. Tetsu-senpai dan Hiro yang 
jangkung berdiri di kedua sisi tempat tidur, dan ruangan itu tampak seperti menyusut 10 
kali lipat. Saya duduk di samping tempat tidur, dan Mayor ada di lemari es, tidak jauh dari 
kamar tidur. 

"Kamu tidak memberi tahu polisi bahwa itu adalah tubuh Katsuragi Kenji, bukan?" 

Alice melirik ke arah Mayor ketika dia mengatakan ini, dan Mayor menjawab, 

"Mereka terus menggangguku tentang identitas mayat itu, tapi tidak ada dokumen yang 
membuktikan identitas Ginji-san. Pe-san dan yang lainnya tidak tahu apa-apa, jadi aku juga 
pura-pura bodoh." 

Aku melihat bolak-balik di antara keduanya, tampak skeptis. Mengapa Alice dan Major 
tidak memastikan bahwa itu adalah tubuh Ginji-san sebelumnya? 

Alice menatapku dengan dingin, berkata, 

"Apakah menurutmu Mayor hanya main-main setelah meneleponmu?" 

"...eh?" 

"Sidik jari." Kata Mayor. "Aku mengumpulkannya dari mayat dan kamera milik Ginji-san, 
dan mengirimkan file-file itu ke Alice. Ketika aku menemukannya, tidak ada kepala, dan 
tidak ada orang yang lewat, jadi mengumpulkan sidik jari adalah satu-satunya hal yang aku 
lakukan." bisa melakukan." 

"Kamu cepat. Apakah kamu ditemukan oleh polisi, dan akibatnya ditahan selama satu 
hari?" 

"Tentu saja. Saya memiliki kapur di sekujur tubuh saya, dan bahkan ransel saya diperiksa 
seluruhnya." 
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Mayor mendengus, tapi aku merasa merinding. Mayor sebenarnya bisa melakukan hal 
seperti itu pada mayat tanpa kepala, dan bahkan berhasil menyentuh sidik jari mayat 
dengan hati-hati." 

"Aku baru dibebaskan setelah menggunakan nama Tetsu." 

"Apa yang terjadi? Apakah karena kamu adalah temanku sehingga teman-teman penyelidik 
bodohku itu menganggap tidak aneh bagimu untuk melakukan ini?" 

"Kurasa begitu maksudnya. Berkat keburukanmu, aku terselamatkan." 

"Aku tidak main-main.." 

Tetsu-senpai mengacak-acak rambutnya yang seperti jarum. Aku melihat bolak-balik 
antara wajah Major yang suram dan miring, dan wajah Alice yang tabah saat dia terus 
mengetuk keyboard. 

"Dengan kata lain." Suara itu menusuk tenggorokanku, "Itu benar-benar mayat Ginji-san, 
bukan?" 

"Ya." 

Jawaban Alice bergema di udara kering dan dingin dari AC. 

Untuk sesaat, ada keheningan di mana-mana, hanya kipas yang tak terhitung jumlahnya 
yang berputar, suara mereka menggelegar. 

"Alice, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya?" 

Hiro bertanya dengan nada enggan, dan rambut hitamnya bergoyang, 

"Tentu saja, aku akan melanjutkan penyelidikan. Bagaimanapun juga, kami menerima 
permintaan itu." 

Lanjutkan penyelidikan? Menyelidiki apa? Pria itu sudah mati, apa lagi yang harus 
diselidiki? 

Alice tampaknya telah mendeteksi pertanyaan tanpa suaraku, karena dia mengalihkan 
pandangannya ke arahku. 

"Saat ini, tujuan yang kita cari telah berubah menjadi kata-kata orang mati, dan itu berarti 
itu bukan lagi hanya kata-katamu. Setelah ini, akan seperti sebelumnya; aku akan 
mengambil alih." 

"Apa?" 

Suaraku tak henti-hentinya cemas. Saya menekan emosi ini, dan melanjutkan, 
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"Klien meminta kami untuk menyatukannya kembali dengan ayahnya, bukan? Ayah itu... 
sudah meninggal sekarang. Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" 

"Lalu bagaimana jika dia mati?" 

Dengan nada dingin, Alice melanjutkan, 

"Kami hanya akan membuatnya bertemu dengan orang mati." 

Aku merasakan emosi tanpa suara menggumpal, menempel di tulang rusukku. 

Menjadi seorang detektif adalah profesi semacam itu. Mereka adalah penggali kubur yang 
dicerca, menggali kata-kata orang mati yang tak seorang pun ingin bertemu. 

"...Kita mulai dari mana?" Tetsu-senpai bertanya dengan nada tegas, "Temukan pelakunya?" 

Pelaku Istilah itu menyebabkan suasana beku di kantor terasa sangat menyengat. 

Siapa sebenarnya pelaku yang membunuh Ginji-san dan memenggal kepalanya? Dan 
mengapa dia melakukan hal seperti itu?" 

"Apakah kita akan melacak para tunawisma?" Hiro berbicara dengan kaku, "Ginji-san 
diserang oleh peluru BB, dan kalimat ini yang paling mungkin." 

Alice juga mengangguk setuju, 

"Untuk saat ini, begitulah. Tetsu, teruslah membujuk polisi untuk berbicara. Hiro, cari saksi 
pada hari itu. Kudengar ada beberapa pembawa acara di kerumunan yang sibuk. Mayor, 
bantu menganalisis visual pengawasan untuk aku--" 

"Aku bekerja secara mandiri kali ini." 

Mayor mendesis. Aku terkejut, dan menatap wajahnya. Tetsu-senpai dan Hiro juga melihat 
ke prajurit kecil yang berdiri di luar pintu." 

"Mungkin aku bisa memberikan informasi." 

"...Dan alasanmu?" 

Suara Alice semakin keras. 

"Aku tidak berbicara." Mayor mencatat dengan tenang. 

Anehnya--tidak, mungkin aku seharusnya tidak terkejut dengan ini--tapi detektif itu hanya 
mengangguk, sementara Tetsu-senpai dan Hiro memperhatikan Mayor keluar dari kantor. 
Tubuh kecil dalam mantel parit menghilang di balik pintu, dan aku mundur saat pintu 
tertutup. 
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"Kalau begitu aku akan pergi. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membuat polisi sialan 
itu bicara..." 

|Sebaiknya aku juga. Akan sangat bagus jika ada beberapa orang yang saya kenal yang ada 
di sana." 

Aku melihat Tetsu-senpai dan Hiro menuju koridor, "Erm," dan secara tidak sengaja 
memanggil mereka. Duo itu menoleh bersamaan, terlihat acuh tak acuh, dan aku terbata-
bata, tidak tahu harus berbuat apa. 

"...Ada apa dengan sikap Mayor? Apakah kamu tidak menemukan sesuatu yang aneh 
tentang ini?" 

"Kami juga penasaran." Hiro menjawab, "Tapi dia tidak mau bicara, dan kita tidak bisa 
berbuat apa-apa." 

"Dia sudah seperti ini untuk kasus khusus ini. Dia mungkin sedang memikirkan sesuatu, 
kurasa." Tetsu-senpai mengangkat bahu/ 

Saya merasakan sakit kepala; ini selalu terjadi. NEET yang berkumpul di Hanamaru seperti 
serpihan yang berkumpul bersama. Saya pikir mereka akan dekat satu sama lain, tetapi 
melalui kaca pembesar, saya dapat menemukan kekosongan yang lebih besar dari satu unit 
astronomi. Tidak peduli berapa kali aku mengalami ini, aku tidak bisa terbiasa dengan ini. 

Tetsu-senpai dan Hiro meninggalkan agensi, dan aku berjongkok di samping tempat tidur. 

Haruskah saya terbiasa dengan ini? 

Aku mengangkat mataku sedikit, dan melihat rambut hitam panjang tersampir dan 
berserakan di punggung Alice, sedikit gemetar saat dia terus menekan keyboard. Setiap 
kali, saya dimarahi karena alasan yang sama, menyebabkan orang lain tercengang karena 
alasan yang sama, dikasihani karena alasan yang sama. Tapi terlepas dari ini, aku berharap 
Alice mengatakan sesuatu kepadaku. 

Tapi ketika Alice berhenti dan menoleh ke arah ne, kesadaranku bergejolak di permukaan. 
Pada saat saya menyadarinya, saya sudah berdiri, menatap mata Alice, dan pada saat itu, 
saya menyadari bahwa dia berharap saya melakukannya. Sambil mendesah, aku menarik 
kerah mantel wolku. 

"Aku mengerti. Tugasku sekarang adalah bertanya pada Yui-san, kan? Minta dia untuk 
tidak menghapus permintaannya, bukan?" 

Menjadi seorang detektif adalah belenggu yang mengikat Alice. Apa yang menakutkan Alice 
adalah ketidaktahuan. Satu-satunya hal yang dapat mengisi kekosongan ini adalah 
permintaan. 

|Benar." 
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Alice menatapku dengan lemah, dan mengangguk. Aku ingin memberitahunya untuk 
berhenti, untuk tidak memandangku seperti orang tenggelam yang menggenggam sedotan, 
untuk memerintahku seperti biasa dengan nada angkuhnya yang biasa. Memintaku untuk 
tidak meminta Yui-san menghapus permintaan itu? Apakah kamu bercanda? Ginji-san 
sudah mati. Bagaimana saya mengomunikasikan ini padanya? 

Ah--aku mengerti. Aku hanya harus terus menyembunyikan ini dari Yui-san. Bahkan jika 
muncul di berita untuk sementara waktu, tidak ada yang tahu tubuh siapa itu. Yui-san 
hanya akan mendengar bahwa salah satu tunawisma meninggal, dan dia hanya perlu 
berpikir bahwa ada orang lain yang meninggal. 

Aku menghela napas, dan menggelengkan kepala. Saya tidak yakin apakah saya bisa terus 
menggertaknya sampai akhir. Kenyataannya Ginji-san sudah mati. Dimana ayahku? Jika dia 
akan menanyakan itu padaku, bagaimana aku harus menjawabnya? 

Dia tidak ada. 

Dia tidak ada lagi. 

Udara dingin dari AC akhirnya menembus rasa surealisme saya, meresap ke dalam kulit 
saya. Aku meraih bahuku, dan menggigil. Dia sudah mati, dia dibunuh. Siapa yang 
melakukan kekejaman ini? Dan mengapa? 

"...Mengapa?" 

Alice bergumam, dan aku mengangkat kepalaku, 

"Kenapa kepalanya dipotong? Kenapa..." 

Kenapa kepalanya dipotong? Apakah itu poin yang paling membuat Anda penasaran? Tapi 
itu sudah bisa diduga, karena Alice adalah detektifnya. Jika itu adalah kematian normal, 
tidak perlu memecahkan misteri ini. Hatiku yang berat tenggelam ke ususku. Mengapa 
memenggal kepala? Ini abad ke-21 di Jepang, bukan periode Edo! Siapa tahu? 

Tetapi pada saat ini, saya tiba-tiba teringat sesuatu. 

Mayor mengatakan bahwa polisi masih belum bisa mengidentifikasi mayat tersebut, dan 
tidak ada yang tertinggal untuk membuktikan identitas mayat tersebut. Bagaimana itu 
mungkin? Itu aneh. Bagaimana dengan cincin yang kuserahkan pada Ginji-san? Cincin itu 
memiliki nama lengkap terukir di atasnya, dan merupakan petunjuk penting. Apakah Ginji-
san membuangnya? Atau-- 

Apakah itu dicuri? 

Sekali lagi, aku mengangkat kepalaku, dan menemukan Alice menatapku sepanjang waktu, 

"Mungkin kepalanya dipenggal---agar tidak ada yang menyadari bahwa itu adalah dia." 
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Detektif mungil itu mengangkat bahu sedikit, 

"Itu kemungkinan juga, tapi aku tidak bisa memastikannya sekarang." 

Tidak ada informasi yang cukup, jadi kami tidak terlalu yakin tentang itu. Detektif itu 
sekeren dan terkumpul seperti angin dingin. Aku menjauh dari punggung Alice, dan 
menuju ke koridor kantor. Tepat ketika aku hendak memakai kaus kakiku, Alice berkata, 

"Narumi, selalu ada sesuatu yang membuatku minta maaf padamu." 
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Dengan kaus kaki di tangan, aku berbalik. Alice duduk di tempat tidur, menutupi sebagian 
besar wajahnya dengan beruang besar saat dia menatapku. 

Memikirkan tentang bagaimana ada sesuatu yang ingin dia minta maaf kepadaku untuk 
saat ini, aku hanya bisa tersenyum masam. 

"Ada apa? Kamu melakukan terlalu banyak hal buruk sehingga aku tidak tahu yang mana." 

Aku bercanda, dan Alice, bersembunyi di balik boneka itu, terkekeh, 

"Aku selalu butuh alasan hanya untuk melihat orang tertentu menundukkan kepalanya, 
mendengar suara kereta saat fajar dan menyentuh air di dekat jendela kaca." 

"Saya tahu." 

Saya menjawab, saya kedinginan, pikir saya, jadi saya melanjutkan, 

"Aku juga. Aku selalu menggunakanmu sebagai alasan, Alice." 

Aku merasa sedikit malu untuk terus seperti ini, jadi aku mengalihkan pandanganku. 

"Aku asisten detektif yang disewa olehmu Alice. Tidak banyak fakta di luar sana...lebih jelas 
dari ini sekarang." 

 

Saya meninggalkan kantor, dan menuruni rel menuju stasiun, dan kemudian, saya 
menghentikan langkah saya di tangga taman, karena ada sesuatu yang belum pernah saya 
lihat sebelumnya. Awalnya saya mengira itu adalah hamparan bunga, tetapi setelah dilihat 
lebih dekat, saya menemukan tiga pot bunga yang berjajar satu sama lain. 

Yang pertama adalah bunga kering yang ditempatkan di keranjang biasa, dan yang 
berikutnya adalah Pansy putih dalam wadah plastik dengan nama toko Pachisuro. Yang 
ketiga adalah helm militer Jepang kuno yang digunakan sebagai pot bunga, berisi Mawar 
Natal. 

Aku berdiri di tangga, dan menatap bunga untuk sementara waktu. Perasaanku sekokoh 
lilin beku, menetes dari telingaku. 

Kapan aku bisa sekuat yang lain, pikirku. Bisakah saya benar-benar menahan rasa sakit di 
hati saya dan terus mengambil tindakan untuk menyelidiki masalah yang sebenarnya? 
Bisakah saya benar-benar menjadi sekuat ini? 

Sudah, saya tidak bisa mengumpulkan keberanian saya untuk membuka ponsel saya. Saya 
ingin membuat pesan baru untuk Yui-san, tapi saya tidak tahu bagaimana melakukannya. 
Bagaimana cara saya melakukan ini? Tidak peduli bagaimana saya akan memulai, itu akan 
berakhir menyakitinya pada akhirnya. Lebih baik jelaskan semuanya melalui surat. Aku 
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bisa menyelesaikan ini tanpa bertemu dengannya. Tidak, apa yang saya lakukan? 
Seharusnya aku memikirkan perasaan Yui-san. 

Jadi, saya tidak bisa menulis pesan. Sepertinya saya tidak punya pilihan, lebih baik 
melakukannya keesokan harinya. Aku menutup ponsel, dan berniat melanjutkan, hanya 
terdengar langkah kaki berlari ke arahku. 

"Fujishima-kun?" 

Aku berbalik, dan menemukan Ayaka. Seragam musim dinginnya memiliki mantel 
berwarna krem cerah, dan dia memegang 4 botol bir di bawah ketiaknya. 

"Ah, ini--" Ayaka memperhatikan tatapanku, dan berkata, "Min-san menyuruhku 
membawanya ke sini sebagai persembahan. Kudengar seseorang meninggal di sini... 
seseorang yang sering mengunjungi toko kita, kan?" 

Ayaka meletakkan botol bir di dekat pot bunga, dan bertepuk tangan sebelum berdoa. Saya 
melihat ke tangga, dan bisa melihat polisi menarik pita kuning dan beberapa sosok dengan 
pakaian biru mengambil tindakan. Berapa banyak yang Ayaka tahu persis? Bahkan jika 
insiden itu tidak menjadi berita, siapa pun dapat mengatakan bahwa ada kematian yang 
dipertanyakan di sini, dan kemungkinan besar rumor tentang kepala yang dipenggal telah 
menyebar. Tapi jadi apa? Jika tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, dia hanya bisa berdoa. 
Saya memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kejadian ini daripada Ayaka, tetapi 
bukankah ini yang hanya bisa saya lakukan juga? 

Aku pergi ke sebelah Ayaka, menundukkan kepalaku di sebelahnya, dan bertepuk tangan. 

Namun, aku, yang tahu lebih banyak daripada Ayaka, tidak berdoa ke arah bunga, tapi ke 
ruang di depan tangga, ke tanah tempat jatuhnya Ginji-san yang berlumuran darah. 

Aku benar-benar ingin berbicara dengannya lagi. 

Saya ingin bertanya tentang semua yang hilang darinya, semua yang dia tolak. 

Saya berpura-pura tahu segalanya, tetapi saya tidak tahu apa-apa. Mengapa dia 
meninggalkan keluarga dan anaknya? Mengapa dia menolak untuk bertemu putrinya? Dan 
kenapa dia memilih hidup dalam suasana dingin jalanan? 

Setiap orang kehilangan kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. 

Ginji-san dibunuh, dan kejadian ini benar-benar berbeda dari yang saya alami, karena 
kepalanya dipotong dari mayatnya. Ini memenuhi bahwa si pembunuh pasti ingin 
melakukan pekerjaan itu. Dengan menggigil, aku membuka mata, dan menaiki tangga. 
Muncul di depan mataku adalah langit mendung, tanah kosong, dan pita kuning yang tidak 
menyenangkan memotong pepohonan. 

Apakah saya benar-benar ingin tahu? 
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Polisi luar biasa di negara ini pasti akan mengungkap semuanya dan memenjarakan 
pelakunya. Tetapi apakah saya benar-benar ingin tahu? 

"...Fujishima-kun?" 

"Eh?" Ayaka memanggilku, dan aku menoleh ke arahnya, yang menunjukkan ekspresi 
cemas di wajahnya. 

"Apakah kamu sedang menyelidiki?" 

Ayaka menunjuk ke tempat kejadian. 

"Nn..." Aku mengalihkan pandanganku dari Ayaka, ragu saat menjawab. Dari sudut mataku, 
wajah Ayaka semakin suram. 

"Agak tidak pantas bagiku untuk mengatakan ini... tapi bukankah ini berbahaya?" 

Jadi Ayaka juga tahu bahwa itu adalah pembunuhan. Mencoba untuk tidak membuatnya 
curiga, aku mendesah kecil. 

Anehnya, saya tidak takut dengan hal ini. Melihat tubuh tanpa kepala sepertinya telah 
merampas semua bentuk realitas dari tubuh seiring berjalannya waktu. Saya kira itu 
mungkin karena saya tidak melihat bagian yang terputus itu. Jika saya melihat bagian yang 
menjijikkan, saya mungkin akan menjadi gila. Namun, mayat yang saya lihat sebelumnya 
telah memudar di pikiran saya, seperti patung tanpa perhatian hidup dan mati. Itu 
bukanlah mayat tanpa kepala, tapi yang tidak memiliki-- 

Aku menggelengkan kepalaku untuk melepaskan diri dari delusi yang tidak berguna. 

Ada seseorang dengan niat membunuh, masih dalam pelarian dari hukum. Ini adalah fakta 
yang tidak berubah. 

"Itu berbahaya." Aku menjawab dengan acuh tak acuh, 

"Tapi kamu akan terus menyelidiki, kan?" 

Mataku mengejar napas putih saat Ayaka berbicara, dan perlahan mengangguk, 

"Karena kami punya permintaan." 

Tentu saja, ini bohong. Tidak ada yang meminta kami untuk menyelidiki pembunuhan. 
Apakah jawabanku tidak mirip dengan apa yang akan dilakukan Alice? Ketakutan 
menyelimuti kegelapan ketidaktahuan, dan saya tidak dapat bergerak maju dengan 
anggota tubuh saya sendiri, hanya dapat terus menyelidiki berdasarkan keinginan orang 
tertentu. 

"Kau menjadi lebih dan lebih seperti Alice sekarang." 
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Aku terlihat oleh Ayaka, dan aku menutupi wajahku dengan tanganku. 

"Eh? Eh? Kamu tidak senang?" Ayaka mengintip ekspresiku dari bawah. 

"Mengapa saya harus...?" 

"Karena kamu seperti Alice! Bukankah kamu benar-benar mengaguminya?" 

"A-Admire? Kapan kamu memiliki pemikiran seperti itu?" 

"Bukankah kamu menjadi asistennya karena kamu ingin menjadi lebih seperti dia?" 

Aku menghela nafas ke tanganku, memasukkannya ke dalam saku, dan melihat kakiku 
sendiri. 

"...Aku tidak akan pernah bisa menjadi seorang detektif. Setelah menjadi asisten begitu 
lama, aku mengerti ini. Aku tidak bisa menjadi seperti Alice, tapi itu hanya..." 

Aku hanya ingin berada di sisinya, menanggung beban yang tidak bisa dia tanggung; itu 
saja. 

Jadi, ahh--begitu. Itu akan menjadi alasan yang cukup. Aku tidak ingin melihatnya 
menunjukkan ekspresi kesepian gurun pasir di tengah malam. Tidak peduli seberapa 
hampa alasannya, saya akan selalu masuk, menggali kebenaran di mana-mana seperti 
seekor anjing. 

Sebelum aku menyadarinya, Ayaka menyipitkan matanya dan menatap wajahku, setuju 
denganku. Karena malu, aku memunggungi dia, dan mengeluarkan ponselku. Aku 
mengirim pesan ke Yui-san, hanya dengan satu pesan, aku ingin bertemu denganmu. Apa 
Anda tidak sibuk? 

Aku hendak menutup ponsel, hanya untuk menemukan Ayaka menatap telapak tanganku. 

"...Jadi, klien kali ini..." 

"Wah!" Aku buru-buru memasukkan ponselku ke saku, berbalik. 

"Jadi kali ini, orang yang datang ke toko kita, Natsuki itu--" 

"E-erm, Ayaka, lupakan tentang itu. Anggap saja kamu tidak melihat apapun, dan jangan 
katakan apapun tentang itu." 

"Aku tidak akan mengatakan apa-apa, tapi kemudian, sebenarnya," 

"Kamu tahu bahwa artis sangat berhati-hati tentang berbagai hal, bukan?" 

"Aku tahu itu, tapi setidaknya sadarilah perasaan Alice, Fujishima-kun." 
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"...Alice?" 

"Jika dia mau, Alice bisa memeriksa log telepon, Fujishima-kun. Pesan itu mungkin terlihat 
seperti ajakan untuk seorang pacar!" Maka jangan melihatnya. Saya memiliki hak saya 
untuk menjaga privasi saya. 

"Kami berpura-pura menjadi kekasih karena manajernya mungkin memeriksa kami, jadi 
kami mengirimkan pesan yang tidak jelas." 

"Jadi kamu akan peduli dengan perasaan klien, dan bukan perasaan Alice? Pokoknya, hapus 
pesan itu. Aku akan memperingatkan Alice untuk tidak memeriksa ponselmu juga." 

Kalau begitu aku akan kembali bekerja! Ayaka berteriak, dan berlari kembali ke toko. Jika 
dia akan memperingatkan Alice, maka Alice akan melakukannya, kan? Ini adalah pekerjaan 
yang Alice perintahkan untuk kulakukan, jadi tidak ada yang disembunyikan dalam hal 
apapun... 

Yah, apapun. 

Saya duduk di tangga yang menghadap ke taman, dan punggung saya terasa beton, 
menyebabkan tubuh dan kepala saya menjadi dingin. Yah, aku sudah mengirim pesanku ke 
Yui-san, dan tidak ada kata mundur untuk saat ini. Harus memilah perasaanku. 

Pertama, saya harus memberitahunya bahwa Ginji-san meninggal. Namun, saya tidak bisa 
mengatakan kepadanya bahwa dia dibunuh. Melihat tubuhnya, satu-satunya kesimpulan 
adalah dia dibunuh. Namun, polisi mungkin tidak mengungkapkan bahwa kepalanya telah 
dilepas, jadi saya tidak perlu terlalu mengejutkannya. 

Dan kemudian, saya harus memberitahunya bahwa kami bermaksud melanjutkan 
penyelidikan. Bahwa kami ingin menemukan kata-kata orang mati, bahwa kami ingin 
menjadi utusannya. 

Tetapi jika dia menolak, apa yang harus saya lakukan? 

Bagaimanapun, diharapkan dia akan menolak kita. 

Aku tiba-tiba berpikir untuk membuat Alice melanjutkan penyelidikan sendirian, dan 
kemudian, mungkin aku harus membayarnya dari kantongku sendiri, kurasa? 

Namun, saya menangkupkan lutut saya, dan merenung sedikit, sebelum menggelengkan 
kepala. Jika itu saja sudah cukup, Alice akan mengayunkan pedangnya tanpa menahan diri 
dari awal, hanya untuk memuaskan rasa penasarannya sendiri. Saat ini, aku tahu bahwa 
alasan detektif mungil itu memilih melakukan semua ini adalah untuk menyelamatkan 
siapa pun. Dia tidak punya teman, dan berkata bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk 
menyelamatkan siapa pun, tetapi dia adalah seorang humanis yang sangat menyukai orang. 
Itu sebabnya dia selalu mengenakan pakaian berkabung di akhir, meninggalkan kamarnya, 
dan secara pribadi menghadapi orang-orang tertentu yang mungkin akan dia lukai sampai 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



mati. Ini bukan karena keberatan atau kesopanan, tetapi dia ingin mengurangi rasa sakit 
dengan menanggungnya. 

Namun, Alice tidak dapat berinteraksi dengan siapa pun. Dia tidak tahu bagaimana 
membantu siapa pun. Dia tidak tahu di mana medan perangnya. Untuk menebus 
kekurangannya, dia menyebut dirinya sebagai 4 huruf alfabet, dan menyegel dirinya 
sendiri di kantor dengan nama yang sama. Karena dia tidak tahu metode lain apa yang bisa 
dia gunakan. 

Dan dengan demikian, di sinilah saya masuk. 

Bahkan jika itu adalah alasan yang kikuk, aku ingin Alice berinteraksi dengan dunia. 

Melihat kenyataan, ada kemungkinan besar Yui-san mengingat kembali permintaan itu. 
Yang dia harapkan untuk kita temukan dan bawa kepadanya telah mati. Jika dia memilih 
untuk menyerah, apa yang kita lakukan? Untuk siapa kita harus terus menyelidiki? 

Mori-san dan Pe-san sangat mengagumi Ginji-san, dan mereka mungkin ingin tahu siapa 
yang membunuhnya. Akan baik-baik saja jika kami dapat menyelidiki demi mereka, tetapi 
mereka tidak punya uang, tidak dapat meminta kami. Salah satu peraturan yang dibuat 
sendiri oleh Alice adalah menjadi detektif profesional; dia tidak akan pernah bekerja 
dengan sia-sia. 

Aku menatap langit kelabu yang suram, menghembuskan napas putih. 

Benar, ada Mayor juga. Dia telah bekerja demi Ginji-san, dan bekerja sendirian. Aku tidak 
tahu apa yang dia sembunyikan, tapi dia juga mungkin ingin balas dendam. 

Pada saat ini, rasa dingin lainnya menyelimutiku. 

Paling tidak, Mayor harus mengetahui sesuatu tentang pelakunya. Dia adalah orang 
pertama yang menemukan mayat itu, dan memiliki waktu untuk mengumpulkan sidik jari 
dari mayat tanpa kepala itu, tetapi tidak akan menjelaskan situasinya saat itu. Juga, dia 
telah menyelidiki para pelaku yang menembak para tunawisma. Jika pelakunya adalah para 
pembunuh, Mayor seharusnya mendapat cukup banyak informasi, jadi mengapa dia 
menyembunyikannya dari kita. Aku mengusap lenganku pada mantel wolku, ingin 
melepaskan diri dari hawa dingin. 

Berpikir lebih keras tentang itu, saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Mayor. 
Bahkan Tetsu-senpai dan Hiro tidak tahu apa yang dipikirkan Mayor, atau masa lalunya, 
dan mereka tidak pernah mencobanya. Para NEET hanya ingin tetap berteman, bermalas-
malasan di pintu belakang 'Hanamaru' 

Tapi aku tidak di NEET, hanya anak nakal, seseorang yang memiliki kerikil dan bola kristal 
tak berarti di laciku yang tidak bisa kulempar. Jadi, saya harus benar-benar bertanya 
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kepada Mayor apa sebenarnya yang dia pikirkan. Apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui, 
dan---jika ada yang bisa kami bantu. 

Aku berdiri, menepuk-nepuk pasir dari lenganku yang membeku, mengeluarkan ponselku 
saat menuju stasiun, tetapi tidak dapat memikirkan pesan apa pun yang harus kukirim ke 
Mayor. 

 

Keesokan harinya, peristiwa berkembang dengan cara yang tidak saya antisipasi. Sekitar 
jam 8 malam, manajer menelepon saya, 

"Dimana Yui?" 

Saya mendengar dia menjerit saat saya mengangkat telepon, dan dalam keterkejutan saya, 
saya hampir jatuh dari peti bir yang merupakan kursi darurat. Aku khawatir Min-san atau 
Ayaka akan mendengar kami, jadi aku mengintip kembali ke dapur melalui pintu belakang 
'Hanamaru'. Untungnya, mereka sibuk berurusan dengan toko yang penuh dengan 
pelanggan, dan tidak punya waktu untuk repot. 

"...A-apakah sesuatu terjadi? Yui--" 

"Dia tidak mencarimu?" 

"Tidak, dia tidak melakukannya." 

"Ini siaran langsung hari ini! Latihan dimulai jam 8:30! Ahh, kemana dia lari? 
Apakah kamu benar-benar tidak tahu?" 

"Ponsel GPS--" 

"Pengaturannya diubah! Kapan itu terjadi? Aku tidak memberitahunya tentang ini!" 

Aku menekan tanganku di dadaku. Akulah yang mengajarinya bagaimana melakukan itu. 
Namun, kenapa Yui-san kabur? 

"Apa yang terjadi? Menurutmu kenapa dia akan mencariku?" 

"Yah, bukankah... kamu pacar? Kupikir kamu akan tahu, kurang lebih." 

"Tentu saja, aku akan mencarinya, tetapi apakah kamu tahu mengapa dia menghilang?" 
Paling tidak, aku butuh petunjuk." 

"Kurasa...eh, yah..." 

"Tapi apa? Jelaskan itu." 

Saya mulai cemas. Untuk beberapa alasan, Washio-san bertingkah agak aneh. 
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"Saya mengatakan kepadanya bahwa tunawisma meninggal." 

Dengung para pemabuk yang ada di samping telingaku tiba-tiba menjadi jauh dan samar 
dariku. Suara saya menelan air liur saya terdengar sekeras wajan mendarat di lubang. 

"A-apa, apa itu?" 

"Aku tidak punya pilihan! Kemunduran konstruksi di taman menyebabkan kegiatan tertunda, 
dan bahkan polisi mampir sekali. Insiden ini mungkin akan menjadi berita malam ini. Tidak 
mungkin itu tetap tersembunyi." 

Aku menahan amarahku. Paling tidak, biarkan dia siap secara mental! 

"Aku memberi tahu Yui bahwa orang itu mungkin bukan ayahnya! Pria itu mungkin bukan 
ayahnya! Anggap saja dia menganggap pria tunawisma yang terbunuh itu sebagai orang 
lain, dan lupakan saja." 

"Kamu mengatakan sesuatu yang sebodoh itu? Bahwa dia juga dibunuh?" 

Washio-san terdiam di ujung telepon, 

"Aku benar-benar salah tentang ini. Aku tidak pernah mengira dia akan menghilang sebelum 
pertunjukan dimulai." 

"Aku akan pergi mencarinya. Di mana dia sebelum menghilang? Kapan dia menghilang?" 

Menurutnya, itu di studio di gedung mewah tempat saya berada, dan terakhir kali dia 
terlihat sekitar pukul 7.30 malam, ketika resepsionis wanita memperhatikannya. Aku 
bertanya pakaian apa yang dikenakan Yui-san, dan menelepon Alice. 

"Yui-san sudah pergi. Keberatan melacak GPS ponselnya?" 

Sepertinya aku mendengar desahan, tapi Alice hanya menjawab, "Mengerti. Aku akan 
memberitahumu." , dan menutup telepon. Aku kemudian menelpon Yui-san, tapi seperti 
yang diduga, dia tidak mengangkat teleponnya. Bagaimana perasaannya setelah diberitahu 
oleh manajer psikotiknya bahwa ayahnya baru saja meninggal? Dan lebih jauh lagi, 
dibunuh-- 

Tiba-tiba, perasaan tidak menyenangkan memenuhi seluruh tubuhku. 

Sesuatu tampak sangat aneh. Apa karena Washio-san? Tidak, itu normal baginya untuk 
panik ketika seorang idola di bawah tanggung jawabnya menghilang tepat sebelum siaran 
langsung. Namun--- 

Saya tidak punya waktu untuk memikirkan kegelisahan yang mengerikan ini, dan buru-
buru menggelengkan kepala sebelum bergegas keluar dari pintu belakang. Butuh waktu 
kurang dari dua menit untuk lari dari toko ramen ke taman distrik. Aku menaiki tangga, 
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dan berkeliling mencari di taman luas yang dikelilingi oleh pita kuning. Polisi 
memelototiku, tapi aku tidak bisa melihat Yui-san. Bagaimanapun, dia tidak ada di sini, jadi 
ke mana lagi dia bisa pergi? Apakah dia kehilangan akal sehatnya? Karena dampak dari 
kematian ayahnya terlalu besar---seperti dia naik ke atap gedung, atau bergegas keluar ke 
jalan---saya menekan pikiran negatif semacam itu, dan berlari menuruni tangga. Mungkin 
saya harus mengunjungi studio dulu, karena dia pergi hanya sekitar 30 menit. Mungkin dia 
masih di dekatnya. 

Aku berlari melewati stasiun, dan hendak menaiki jembatan di atas kepala, tapi ponsel di 
sakuku bergetar. Saya mengeluarkannya, dan menemukan bahwa Alice mengirim pesan 
kepada saya. Terlampir pada pesan itu adalah sebuah peta, dan sebuah mata panah di 
persimpangan tengah, sebuah lingkaran merah besar di sana. Alice kemudian menelepon 
saya segera. 

"Apakah itu sampai padamu? Alice buru-buru berkata. 

"Saya melihatnya." Sedikit keputusasaan berputar bersama dengan air liur di mulutku. 

"Kesalahan GPS dari ponsel Natsuki Yui sekitar radius 30m. Saya menandainya 
dengan lingkaran merah." 

"Jadi itu berarti dia mungkin ada di suatu tempat di dalam gedung, kan?" 

"Seharusnya begitu. Terserah Anda untuk mencarinya. Saya telah mempersempitnya 
menjadi sebuah bangunan, jadi Anda seharusnya bisa---" 

"Jangan membuatnya terdengar mudah.. Apa kau tahu di mana tempat itu!?" Aku hampir 
menangis, "Itu gedung 'Tokyu Hands',!!" 

 

Saya lupa kapan Mayor pernah berkata, 

"Semua sutradara akan memilih gedung 'Tokyu Hands' ketika ada kebutuhan untuk 
membuat film tentang teroris yang menduduki suatu area." 

Gedung Tokyu Hands adalah department store besar dengan begitu banyak jenis produk, 
sangat menarik. Itu dibangun di atas lereng yang tidak rata, dan bagian dalam bangunan 
memiliki tingkat lompatan berdasarkan lereng, sehingga strukturnya berantakan. Sudah 
ada 3 pintu masuk di tempat itu, dan siapa pun yang hanya berkeliaran sebentar di dalam 
akan tersesat di lantai mana itu. Juga, ada banyak pelanggan dan produk berdesakan di 
sana, tempat itu sangat berantakan sehingga tidak aneh jika ada sirkus atau prosesi besar 
yang lewat. Bagaimana mungkin aku bisa menemukan seorang gadis di antara mereka 
dalam satu jam? 
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Saya memanjat jembatan di atas kepala, dan melihat ke bawah ke persimpangan besar di 
bawah saya. Banyak sekali kendaraan yang berdesakan di sana, seperti denyut nadi yang 
berdenyut. Aku ragu sejenak, dan mengeluarkan ponselku untuk menelepon Yondaime. 

"Apa itu?" 

"Kamu di kantor? Berapa banyak orang yang dapat Anda gunakan sekarang? 

"12. Mengapa?" 

"Aku harus mencari seseorang. Di Tangan Tokyu!" 

Saya mengarungi kerumunan di jembatan di atas kepala, dan dengan cepat menjelaskan 
apa yang terjadi. 

"Aku akan segera ke sana. Tunggu aku di persimpangan." 

Begitu Yondaime mengatakan itu, dia menutup telepon. Saya berlari ke tangga di seberang 
jembatan, dan bau gas buang bertiup ke arah saya bersama dengan angin malam yang 
dingin. 

Sudah ada sosok hitam mengintimidasi yang berdesakan di pintu masuk Tokyu Hands. 
Salah satu dari mereka memperhatikan kedatangan saya, dan semua orang langsung 
membungkuk untuk menyambut saya serempak. 

"Kerja bagus, aniki!" 

"Kerja bagus!" "Kerja bagus!" 

Pria kekar ini semuanya mengenakan kemeja hitam lengan panjang, dan 12 tahun lebih tua 
dariku. Mata dan atmosfir mereka yang ganas pasti akan menakuti semua orang untuk 
memasuki Tangan Tokyu dengan ketakutan. Mereka adalah anggota Hirasaka-gumi, geng 
yang dipimpin oleh Yondaime. 

"Di mana Yondaime?" 

"Sou-san pergi memarkir mobil." tiang menjawab. Benar, begitu kita menemukannya, kita 
harus segera membawanya ke studio! 

"Erm, yah, apakah semua orang tahu Natsuki Yui" 

"Ya!" "Saya mendapatkan semua CD-nya!" "Aku punya koleksi fotonya!" 

Tanpa diduga, semua orang tertarik pada seorang idola, tetapi dalam situasi ini, itu sangat 
membantu saya. Itu berarti semua orang tahu siapa yang harus dicari. 
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"Dengarkan. Dia seharusnya mengenakan one-piece putih, mantel hitam berbulu, dan 
beberapa kacamata hitam. Semua orang menyebar. Setelah Anda menemukannya, jangan 
dekati dia. Hubungi saya segera. Jangan biarkan dia atau orang lain tahu." 

"Benar!" 

"Bolehkah aku meminta tanda tangannya?" Apakah Anda baru saja mendengar apa yang 
saya katakan? 

"Apakah kamu idiot? Tentu saja kami tidak bisa!" Itu dia! Rocky memberi tahu mereka 
dengan baik. "Kemeja kami berwarna hitam, tidak mungkin tanda tangannya terlihat." 

"Bukan itu masalahnya di sini!" 

"Toko alat tulis Tokyu Hands menjual pulpen yang bisa ditulisi di baju!" "Ini Tangan Tokyu! 
Mereka menjual semuanya!" "Bahkan senapan mesin!" "Mereka tidak menjualnya! Cepat 
dan pergi!" 

Sungguh canggung melihat orang yang lewat dan pelanggan menatapku, tapi aku 
melakukan yang terbaik untuk memerintah mereka. Anggota Hirasaka-gumi keluar dalam 
tiga kelompok. Satu pergi ke pintu masuk di depan saya, sementara dua lainnya pergi ke 
pintu masuk lainnya. 

"Anda pergi ke 1A, Anda pergi ke 2A, saya pergi ke 3A." "Benar!" "Benar!" Anggota berbaju 
hitam mematuhi perintah Pole dan menyebar, sementara aku menyusuri jalan menuju 
atap, mencari Yui-san. Aku masih tidak bisa melupakan kemungkinan hati rapuh Yui-san 
melakukan apapun yang mungkin karena dia kehilangan itu. Oh, lebih baik suruh Alice 
menegaskan posisinya. 

Alice dengan cepat mengirimiku SMS bahwa Yui-san masih di dalam gedung, dan ponselku 
langsung berdering. 

"Aniki, kami menemukannya. Eh, lantai berapa ini...4? Tempat jual furniture dan 
lampu." 

"Aku akan segera ke sana." 

Seorang pria berbaju hitam melambai padaku dari tangga pendek antara 4B ke 4C. Itu 
adalah anggota geng yang baru saja memberi tahu saya. 

"Di sana." 

Dia menunjuk ke sudut toko yang menjual rak dan lampu hias, dan berdiri di sana adalah 
sosok yang saya kenal. Dia berdiri di hutan yang ramai dari berbagai pohon Natal, menatap 
lampu. Saya merasa sangat lega, dan hampir jatuh di atas kursi. 

"Tolong hubungi Yondaime dan katakan padanya bahwa kami menemukannya." 
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Aku berbisik kepada anggota geng itu, dan dengan napas tertahan, berjalan menaiki tangga, 
dengan lembut mendekati sosok ramping itu. Ada beberapa pelanggan di sini, mungkin 
karena produknya terlalu mahal, atau sudah hampir tutup. Meskipun ada pelayan toko, dia 
melayani pelanggan lain di area rak. 

Meskipun demikian, ketika saya mendekati sudut penerangan, saya berhenti. 

Karena saya kaget. Wajah kesepian Yui-san yang terlihat menyendiri membuatku 
terpesona saat dia berdiri di bawah lampu merah dan hijau. Bahkan dengan kacamata 
hitam berwarna gelap, aku tahu kepingan salju berjatuhan dari matanya. 

Yui-san telah memperhatikanku sebelumnya, dan menoleh ke arahku, menurunkan 
kacamata hitamnya. Wajahnya menunjukkan keterkejutan, keengganan, dan kelegaan, 
sebelum emosi itu lenyap. 

"... Aku ditemukan. Bagaimana?" 

Yui-san bertanya dengan malu-malu. 

"Aku punya banyak teman yang pandai menemukan orang." 

Aku sengaja membungkam suaraku, dan menjawab seperti itu. 

"Betulkah? Seperti detektif itu? Kamu punya banyak kenalan?" 

Aku tidak pernah berpikir aku akan ditemukan secepat ini, kata Yui-san lemah. Saya tidak 
bisa memandangnya, dan hanya bisa mendekatinya sedikit demi sedikit. Patung malaikat 
kaca berputar di rak besar, berkilauan. 

"Ada banyak pencahayaan yang bagus, dan saya menemukan semuanya bagus. Tapi ketika 
saya membelinya di rumah untuk dihias, saya merasa kesepian." 

Yui-san berkata sambil mengamati pencahayaan. Lampu warna-warni berkilauan di 
kacamata hitamnya. 

"Karena ... hanya ada aku di rumah." 

Dengan jarinya, dia menyentuh cahaya putih bersih yang berbentuk seperti pohon. 

"Saya selalu ingin menjalani Natal sedemikian rupa sehingga ketika saya kembali ke rumah, 
pohon Natal menyilaukan di pintu masuk. Ibu dan aku membuat makan malam, dan ayah 
pulang larut malam dengan membawa paket besar hadiah..." 

Ruangan itu begitu hangat, namun aku merasa kedinginan. 
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"Tapi impian saya tidak bisa terpenuhi lagi... ketika saya mendengar ayah meninggal, saya 
berpikir bahwa impian saya tidak akan pernah terpenuhi lagi. Saya hanya merasa, hanya 
merasa... pada saat saya menyadarinya, saya mendapati diri saya kehabisan studio." 

Dengan kedua tangan, Yui-san menangkup dekorasi rusa dengan hidung bersinar, 
bergumam, 

"Saya tahu akan ada masalah besar ketika saya keluar dari studio. Tapi meskipun aku 
tahu..." 

Dia memeluk dekorasi di cengkeramannya, dan berlutut di depan rak. 

"Tapi aku hanya merasa bahwa meskipun aku tidak ada, selama latihan dan siaran 
langsung, akan ada aku yang patuh berlari keluar untuk menyelesaikan semua 
penampilanku..." 

Punggung yang terbungkus mantel wol hitam tampak seolah-olah akan hancur saat 
disentuh. Aku tidak berdaya, dan hanya bisa berlutut di sampingnya. Saya tidak bisa 
melihat wajahnya saat saya melakukannya di belakangnya, dan yang muncul di mata saya 
adalah bingkai kacamata hitam dan telinga yang berbentuk bagus. 

"Apakah Washio-san marah?" 

"Kemungkinan besar---yah, latihan dimulai. Tapi itu akan berhasil entah bagaimana. 

"Ah iya." 

Yui-san tersenyum lemah, dan mengembalikan rusa itu ke rak. Namun, dia tidak berniat 
menonjol, dan saat dia berlutut, dia tidak gemetar. 

Ayahnya meninggal; tepat sebelum mereka berbicara, tepat sebelum dia memutuskan 
apakah akan memaafkannya atau terus membencinya. Begitu ada lubang besar di jiwa 
manusia, sekali pukulan kecil menghancurkan seseorang, satu-satunya hal yang bisa 
dilakukan adalah mundur dan tetap diam. Bahkan saya tahu ini dengan sangat baik. 

Jadi saya berkata ke belakang dalam mantel hitam. 

"Tidak apa-apa. Anda tidak harus kembali." 

Rambut di belakang Yui-san sedikit bergetar. 

"Aku tidak akan menonton TV atau mendengarkan musik apapun, dan aku tidak datang ke 
sini untuk mencarimu karena permintaan Washio-san. Bahkan jika Anda gagal muncul 
untuk siaran langsung, kehilangan kesempatan untuk bekerja di dunia hiburan, tidak dapat 
merilis CD apa pun, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Setelah saya yakin Anda aman, 
pekerjaan saya hari ini dianggap selesai. Tokyu Hands akan tutup hari ini, tetapi jika Anda 
ingin melanjutkan belanja Natal, saya bisa menemani Anda. Apakah Anda ingin makan 
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setelah kami selesai? Kamu belum pernah makan ramen dan es krim 'Hanamaru' 
sebelumnya kan?" 

Yui-san mengangkat wajahnya. Kacamata hitamnya hampir lepas, dan aku bisa melihat 
matanya yang besar dan lembap. 

"...Kau baik sekali, Narumi-kun. Saya pikir Anda akan mengikat saya dan menyeret saya 
kembali ke studio." 

Yui-san mengatakan itu dengan setengah bercanda, dan kemarahan perlahan muncul 
dalam diriku. 

"Aku tidak mengatakan ini hanya untuk bersikap baik. Itu yang benar-benar saya pikirkan. 
Saya tidak tahu bagaimana sikap keras kepala Anda akan menyebabkan masalah bagi orang 
lain, tetapi itu adalah masalah yang harus ditangani oleh Washio-san dan penyiar TV, tidak 
ada hubungannya dengan saya. Anda mungkin mengira saya bodoh, tetapi saya benar-
benar khawatir apakah Anda akan melompat dari gedung. Saya telah melihat terlalu 
banyak orang yang tidak peduli dengan hidup mereka, dan meminta banyak orang untuk 
mencari Anda. Aku tidak mencarimu demi dirimu, atau demi orang lain." 

Aku diam, dan menunggu respon dari Yui-san. Namun, dia hanya melepas kacamata 
hitamnya, dan menatapku. Matanya gelap seperti malam berbintang. 

Ayahmu sudah meninggal, pikirku. Lehernya juga dipotong. Mengapa Anda bisa tetap begitu 
tenang? Setiap orang biasa akan menangis dalam kesedihan, atau berteriak dengan marah. 
Katakan saja apa yang ingin Anda katakan, mengapa Anda tidak bisa melakukannya? 
Apakah karena Anda akan merusak riasan Anda hanya karena Anda menangis? 

Tanpa alasan, aku merasakan kemarahan meluap dalam diriku saat aku diam-diam 
menerima tatapan Yui-san. Mengapa orang marah pada orang lain karena melakukan apa 
yang tidak bisa mereka lakukan? Apakah ini juga suatu bentuk kebencian terhadap diri 
sendiri? 

"... Maaf untuk kata-kata bodoh seperti itu." 

Mengatakan itu, aku melihat ke bawah di antara kedua kakiku. 

"Tidak terima kasih." 

Mengapa berterima kasih padaku? Apakah Anda tidak mendengar apa yang saya katakan? 

"Kamu benar-benar orang yang baik, Narumi-kun." 

Aku menggelengkan kepalaku, dahiku hampir menyentuh lututku. Jangan pedulikan aku di 
sini. Ayahmu yang meninggal. 

"A-aku ... tidak begitu tahu, apa yang harus aku lakukan ..." 
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Suara Yui-san tenggelam dalam air sedingin es. Tidak apa-apa. Saya pikir. Itu adalah situasi 
yang mengerikan, dan bahkan jika dasar airnya dingin dan sulit untuk bernapas, terkadang 
orang hanya bisa tenggelam. 

Tetapi pada saat ini, bel berbunyi di telinga kami. 

Aku mengangkat wajahku, diikuti oleh Yui-san. Melodi dan perkusi yang akrab saling 
tumpang tindih, diikuti oleh suara nyanyian. 

Itu adalah suara Yui-san. 

Kami melihat sekeliling, mencari sumber suara itu. Akhirnya, di bagian atas rak, kami 
menemukan monitor TV menayangkan iklan produk Natal. Yui-san di monitor sedang 
duduk di pagar gelanggang es, bernyanyi, terlihat begitu mempesona dan transparan. Saya 
mengerti bahwa itu adalah ilusi yang disebabkan oleh make-up, teknologi kamera dan 
musik, tapi hati saya tidak bisa menahan rasa sakit. 

Aku merasa Yui-san berdiri di sampingku, tapi aku terus menatap monitor TV. 

"... Aku harus pergi, kurasa." 

Yui-san bergumam. 

"Terima kasih, Narumi-kun." 

Aku menoleh untuk melihat wajah Yui-san begitu dia memanggilku. Sebelum dia memakai 
kacamata hitamnya, saya sepertinya telah melihat bekas air mata di samping matanya. 
Sosok bermantel hitam itu berjalan menuju tangga, keluar dari toko, dan aku buru-buru 
mengejar Yui-san. 

Ini akan sangat bagus jika kamu tidak berhasil tepat waktu, aku berdoa dalam hati. 

Aku mengikuti Yui-san keluar dari Tokyu Hands, dan mengantarnya ke mobil Yondaime 
yang sudah menunggu di persimpangan. Saya terus berdoa sambil melihat lampu belakang 
mobil menghilang. Jika Yui-san tidak bisa tampil di pertunjukan langsung, dia mungkin 
akan dimarahi oleh produser atau artis yang marah, dan diusir dari dunia hiburan. Ini 
adalah aturan yang saya mengerti. Atau mungkin, di dunia ini di mana ciuman terbang atau 
kedipan mata dari orang tertentu bernilai jutaan, akan ada aturan khusus untuk 
membatalkan ini? Jika memang begitu, mata di bawah kacamata hitam itu sepertinya 
bukan milik penduduk dunia itu. 

Yondaime mengusir Maserati, menghilang di lautan lampu yang berkelap-kelip, dan aku 
memasukkan tanganku ke dalam saku mantelku, berjalan pergi. 

"Aniki!" "Silakan datang ke kantor bersama kami, aniki!" 

Beberapa orang memanggilku dari belakang. 
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Aku berbalik, dan menemukan pria berkemeja hitam berkerumun dari Tokyu Hands yang 
telah tutup hari itu. Saya lupa tentang mereka, dan sungguh, saya berharap begitu. 

"Kerja bagus, semuanya. Terima kasih atas bantuan Anda. Seharusnya aku pulang 
sekarang." 

Hubungi Alice, hubungi Washio-san, banyak yang harus saya lakukan. Pada saat ini, satu hal 
yang sangat ingin saya lakukan adalah berbaring di tempat tidur. 

"Tidak, Sou-san ingin kami menghitung bayaran darimu kali ini, aniki." 

Ah, menyelesaikan tagihan. Tidak peduli bagaimana saya tetap berhubungan baik dengan 
Hirasaka-gumi, saya tidak bisa membiarkan mereka bekerja secara gratis. Yondaime benar-
benar menarik garis di sini. 

Saya memimpin orang-orang Hirasaka-gumi menyusuri jalan malam yang ramai, dan pada 
saat itu, mungkin itu adalah kebutuhan. Tatapan tajam dari orang-orang yang lewat 
membuat saya berpikir bahwa saya tidak perlu khawatir dengan detailnya. Bahkan jika aku 
memberitahu mereka untuk kembali ke kantor terlebih dahulu, mereka akan mengatakan 
hal-hal seperti "Kami tidak bisa kembali dan meninggalkanmu, aniki." atau "Kami akan 
berada di sisimu, aniki", jadi, mereka mengikutiku dalam satu barisan. 

"Tapi Natsuki Yui itu sangat cantik. Saya mendengar Pole dan yang lainnya 
menggumamkan ini di antara mereka. 

"Seperti yang diharapkan darimu, aniki." "Apakah kamu mengincar dunia hiburan 
selanjutnya...?" "Aniki sangat populer, mampu membuat wanita cantik hamil dalam waktu 
dua detik setelah melihatnya." 

"Ini tidak ada hubungannya dengan popularitas! Siapa pun yang bisa melakukan itu adalah 
iblis, oke? " 

Aku tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk membalas. 

 

Satu jam kemudian Yondaime kembali ke kantor. Selama jam ini, saya mengajar anggota 
Hirasaka-gumi tentang penjumlahan dasar. Tidak peduli bagaimana saya menjelaskan 
kepada mereka, mereka tidak dapat memahami cara menulis tagihan permintaan, jadi saya 
bertanya kepada mereka apakah mereka tahu cara melakukan penjumlahan dasar. Pole 
berkata, "Saya sama sekali tidak tahu cara menjumlahkan.", sementara Rocky dengan 
gembira menjawab, "Saya tahu cara menambah poin", dan orang lain menunjukkan, "Lalu 
bagaimana dengan pengurangan?" Kata-kata itu meninggalkan 12 pria berbaju hitam, 
cukup mengintimidasi untuk membungkam seorang anak yang menangis, meringis 
kesakitan. 

"Aniki, kenapa kamu perlu membalik pembilang dan penyebutnya?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"erm, baiklah..." 

"Jika Anda membalikkannya, Anda dapat dengan mudah mengubah pembilang dan 
penyebutnya!" 

"Kamu baik!" "6 menjadi 9!" "Luar biasa!" "Bukankah gaji kita akan naik?" "6000 Yen 
menjadi 0009 Yen!" "Bukankah itu penurunan, idiot !?" 

Aku sudah cukup. Saya ingin pulang ke rumah. Tepat ketika saya mulai berkemas, 
Yondaime, mengenakan jaket Cina besar berwarna merah, membuka pintu besi, dan 
masuk. Pada saat itu, kantor turun hingga di bawah titik beku. Pemimpin geng muda yang 
sedingin es itu melirik pemandangan bodoh beberapa bawahannya di sofa di belakang 
meja, dan menendangnya tanpa berkata apa-apa. 

"Wooah." "Wah!" 

Pole dan Rocky ambruk ke lantai, mengeluarkan suara gedebuk keras. 

"Tidak ada waktu bagi kalian untuk bermain. Bocah berkebun, kemarilah, ada yang ingin 
kukatakan padamu." 

Yondaime membawaku ke pintu di sebelah kiri meja, ruangan yang merupakan gudang dan 
tempat tidur. Ruangan itu penuh dengan rak buku, dan kotak-kotak yang belum dibuka, 
tempat itu begitu sesak sehingga sulit untuk bernapas. Di sana Ada tempat tidur sederhana 
di dekat dinding jauh di dalam, dan meja kecil di sampingnya memiliki komputer dengan 
debu di atasnya. Yondaime duduk di kursi, sedangkan aku duduk di tempat tidur. 

"Bagaimana Yui-san? Berhasil tepat waktu?" 

Yondaime mengangkat bahu, dan membuka ponselnya. Dia menunjukkan kepada saya 
program TV yang sedang ditayangkan. Ada kata 'live' yang ditampilkan di kanan bawah 
layar, dan saya bisa melihat kamera bergerak di sekitar tempat kejadian bersamaan dengan 
pengenalan pembawa acara. Kamera memindai penonton yang dipenuhi pria dan wanita 
muda, dan akhirnya berhenti di panggung. Melambai pada semua orang di bawah banyak 
lampu sorot pasti Yui-san. 

Aku menggigit bibirku, dan mengalihkan pandanganku. Seperti sebelumnya, Yui-san 
berdiri di dunia persegi panjang yang menyilaukan, memberikan senyuman yang tidak 
mengandung air mata. Baru satu jam yang lalu, dia berlutut di depanku, hampir hancur 
karena kesedihan. 

Yondaime menutup teleponnya. 

"Tetsu sudah memberi tahu saya tentang pembunuhan seorang tunawisma." 

Pembunuhan seorang tunawisma. , istilahnya membuat seluruh tubuhku membeku. Pria ini 
tidak pernah bertele-tele saat berbicara. 
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"Alice belum memberi kita perintah. Apa yang kita lakukan?' 

"Sama ... seperti sebelumnya." 

Perlahan, aku tergagap saat aku menjelaskan. Tidak ada alasan untuk terus menyelidiki, 
tapi aku ingin mencari alasan untuk terus membantu Yui-san. 

"Masih idiot tua yang sama, ya." 

Baru-baru ini, saya menemukan bahwa kata 'idiot' yang akan digunakan Yondaime baru-
baru ini memiliki kelembutan tertentu, jadi saya mengangguk. 

"Apa yang ingin kamu lakukan?" 

Aku tidak tahu bagaimana menjawabnya, dan aku mengepalkan tangan di lututku. Saya 
sudah mengambil keputusan, namun saya tidak memiliki rasa percaya diri. Itu semua 
karena aku baru saja melihat Yui-san di layar itu. Haruskah aku benar-benar pergi 
menyelamatkannya? Saya tidak tahu di mana saya berada, apa yang harus saya lakukan--- 
Dia berkata beberapa kali sebelumnya. Aku selalu berpikir bahwa topi rajut dan kacamata 
hitam yang menutupi wajah cantik Yui-san saat dia berusaha mati-matian untuk menyeka 
air matanya adalah dirinya yang sebenarnya. Mungkin Natsuki Yui yang ditampilkan di TV 
adalah dirinya yang sebenarnya, dan Katsuragi Yuina hanyalah bayangan dirinya. Jika itu 
masalahnya, saya kira semua upaya yang saya lakukan tidak sia-sia. Lebih baik jangan 
terlibat dengannya; Aku harus melupakan dia. 

Tidak, aku mengepalkan tinjuku dengan lemah. 

Dunia yang berinteraksi dengan saya kecil dan terbatas. Jadi, saya tidak bisa melakukan 
apa pun selain menetapkan tujuan, menutup mata, dan keluar. Bahkan jika saya melakukan 
ini, saya mungkin akan menyakiti klien atau teman saya. 

Tapi bukankah aku sudah melakukan ini beberapa kali? 

Ketika aku mengangkat kepalaku, Yondaime, yang menunggu dengan tidak sabar, angkat 
bicara, dan suara kami tumpang tindih, 

"Tentang Mayor." "Dengar, Mayor." 

Kami diam pada saat yang sama. Dengan seringai pahit, Yondaime mengalihkan 
pandangannya. 

"... Apa, apa kamu sudah tahu? Kenapa kamu berpura-pura memberikan tatapan bingung 
itu." 

"Aku tidak berpura-pura. Saya benar-benar bingung." 
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Namun, hanya itu yang bisa saya lakukan. Bisakah saya hanya pergi untuk memeriksa apa 
yang sebenarnya diketahui Mayor? Dan apa yang dia sembunyikan? 

"Apakah kamu tahu apa situasi terburuk yang mungkin terjadi sekarang?" 

"Eh? Saya bersedia! Saya menduga yang terburuk adalah Mayor tidak akan mempercayai 
saya lagi. Aku hanya akan menanggung dosa itu." 

"Bukan itu maksudku." Yondaime terlihat frustasi, dan mengacak-acak rambutnya, "Dia 
tersangka." 

Terkejut, aku menatap wajah Yondaime. 

"... Tidak, aku sudah tahu bahwa polisi mencurigainya." 

"Kamu tidak mengerti di mana letak masalahnya di sini. Saya tidak peduli apa yang 
dipikirkan polisi. Tetsu dan Hiro meragukan Mayor, begitu juga aku. Dia orang pertama 
yang menemukan mayat itu, adalah kutu buku militer, akrab dengan senapan angin, dan 
seharusnya tahu cara memenggal kepalanya. Bagaimana mungkin kita tidak 
mencurigainya?" 

Saya terdiam, dan pikiran saya terus mengulangi kata-kata Yondaime. 

"Apakah kamu serius?" 

Tenggorokanku terasa sakit karena semakin kering. 

"Kenapa, kenapa Mayor ingin membunuh Ginji-san? Ginji-san sangat menyukai Mayor, 
hubungan mereka baik, dan Mayor bukanlah tipe orang yang melakukan ini. Setiap orang 
adalah teman, jadi mengapa tidak bisa saling percaya?" 

Galre es Yondaime membuatku terdiam, dan aku mengerti kata-kata bodoh apa yang baru 
saja kuucapkan. Aku menghela nafas, dan kembali duduk di tempat tidur. 

"Berdasarkan definisimu, aku tidak mempercayai Mayor." Yondaime bertanya, "Tapi kami 
tidak sepenuhnya memahami jurusan sebagai pribadi, jadi mengapa Anda bisa mengatakan 
bahwa dia tidak membunuh?" 

Saya menggelengkan kepala, tetapi saya tidak mengerti apa yang saya coba tolak. 

Apa yang dikatakan Yondaime benar. Saya memahami ini dengan sangat baik. Tetsu-senpai, 
Hiro, dan bahkan Alice meragukan Major. Ini seperti saat kami menyelidiki masa lalu 
Tetsu-senpai; tidak ada yang mengatakan bahwa 'Tetsu tidak akan melakukan hal seperti 
itu'. Mempercayai orang lain dan mempercayai kepolosan mereka adalah dua kasus yang 
berbeda. 
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Jika tindakan impulsif Major didasarkan pada ketidakdewasaan egois dan kepercayaan 
sederhana, tidak peduli berapa banyak kejahatan yang dia lakukan, para NEET harus 
memiliki kepercayaan yang kuat bahwa dia tidak akan ditinggalkan. 

Tapi aku tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa membuat perbedaan yang begitu jelas. 

"jika itu aku, aku akan mengalahkan Mayor." kata Yondaime. 

Dia mengatakan hal yang sama selama situasi tentang Tetsu-senpai. Mungkin dia hanya 
bercanda, tapi aku tidak bisa tertawa. Setelah saya agak tenang, saya angkat bicara. 

"Aku sedang berpikir." 

"Memikirkan tentang apa?" 

"Kamu pintar, dan kuat, Yondaime. Jika kamu asisten Alice, kurasa semua kasus bisa 
diselesaikan dalam 3 hari." 

"Kamu pasti bercanda." Yondaime merengut. "Siapa lagi yang bisa melayani orang yang 
merepotkan seperti itu kecuali kamu?" 

Bahkan aku tidak bisa melakukannya dengan baik. 

"Kau berbeda dariku, dan berbeda dari Alice dan NEET lainnya sejak awal. Anda dapat 
menerobos ke dalam hati orang lain tanpa peduli, dan kami membutuhkan seseorang yang 
gila. 

Aku menurunkan mataku, dan menghela nafas. Saya adalah karakter seperti ini. 

Saat ini, Yondaime menyipitkan matanya, dan menatapku, berkata, 

"Jika seekor kucing liar menyelinap masuk melalui celah di jendela Anda, apakah Anda 
akan marah dan menyuruhnya untuk tidak masuk dengan kaki kotor?" 

"Eh...?" 

"Perasaan seperti itulah yang Anda berikan. Aku tidak bisa marah padamu bahkan jika aku 
mau." 

Aku berkedip, dan menurunkan mataku, sebelum mengangkatnya lagi untuk melihat wajah 
Yondaime. 

"Kamu seperti penyair hari ini." 
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"Diam, bajingan." 

Yondaime memberikan tatapan ganas. Baru-baru ini, saya menemukan bahwa setiap kali 
dia meneriakkan kata 'bajingan', itu benar-benar menunjukkan bahwa dia sedang marah. 

 

Lingkungan diselimuti kegelapan saat aku berjalan keluar dari kantor Hirasaka-gumi, dan 
cuaca semakin dingin. Gang sempit itu dipisahkan dari jalan luar, dan hanya sedikit orang 
yang melewati tempat ini. Menuruni lereng yang curam, ada beberapa lampu jalan yang 
berkelap-kelip. Di bawah salah satu lampu yang akan padam, saya mengeluarkan ponsel 
saya, dan memutuskan untuk menelepon Mayor sebelum saya berubah pikiran. 

Namun, kata 'tersangka' oleh Yondaime kembali terngiang di telingaku, dan aku tidak bisa 
membukanya. 

Aku akan menelepon besok. Sudah terlambat. 

Tepat ketika aku hendak menyelipkan kembali ponsel ke saku, tiba-tiba ponsel berdering 
di telapak tanganku. 

"Saya memiliki sesuatu untuk diminta dari Anda, Wakil Laksamana Fujishima. 

Mayor berkata di telepon, dan aku menyandarkan punggungku di dinding es, tidak bisa 
menghela nafas. 

"Kamu mungkin berpikir itu sedikit aneh dariku, tapi keberatan mendengarkan?" 

Saya tidak pernah berharap Mayor untuk benar-benar mengambil inisiatif, dan yang bisa 
saya lakukan hanyalah melihat ke langit malam tanpa bintang, berkata, "Benar, ada yang 
bisa saya bantu?" 

Setelah diam beberapa saat, Mayor mulai menjelaskan. Itu benar-benar permintaan yang 
aneh. 

 

Aku sudah lama tidak muncul di kantor OSIS, dan kantor OSIS lebih kosong daripada tepi 
pantai di akhir musim gugur. Ada poster dan pamflet kusut di atas meja, dua printer yang 
rolnya memuntahkan kertas, dan kotak-kotak yang berjajar berdampingan berisi buletin 
promosi untuk kios dan pertunjukan panggung. 

Ada seorang gadis mungil berkacamata di meja, dengan hati-hati menyusun dokumen dan 
memasukkan sampah ke dalam kantong plastik seperti tupai yang bersiap menghadapi 
musim dingin. 

Fujishima-kun! 
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Dia melihat saya memasuki kantor, dan mengangkat kepalanya untuk memanggil saya. 
Gadis ini bernama Kousaka Yukari, ketua komite inspeksi OSIS sekolah kami. 

"Maaf meminta bantuan yang aneh darimu." Aku membungkuk untuk meminta maaf. 

"Ini benar-benar bantuan yang aneh. Saya terkejut." 

Sekarang setelah dia menyebutkannya, yang bisa kurasakan hanyalah gentar. 

"Apakah kamu keberatan memberitahuku yang sebenarnya? Apakah ada hubungannya 
dengan detektif itu?' 

"Begitulah adanya. Maaf." 

Sebenarnya, bukan karena saya memilih untuk tidak mengatakannya, tetapi saya benar-
benar tidak tahu. Mayor tidak mau menjelaskan, dan hanya meminta saya. 

"Apakah kamu tahu SMA R? Itu adalah SMA swasta laki-laki di dekat SMA M tempat 
kamu belajar. Pikirkan siswa dapat mengunjungi pada waktu-waktu tertentu. Anda 
tahu orang-orang di OSIS, bukan? Tanyakan pada mereka apakah kita bisa 
mengunjungi SMA R." 

Aku hanya menyampaikan permintaan Mayor kepada Kousaka-senpai, dan kupikir itu tidak 
bisa dilakukan. Keesokan harinya, ketika Kousaka-senpai mengatakan bahwa itu sudah 
selesai, saya terkejut. 

"Kami sudah lama mengenal OSIS SMA R, dan baru-baru ini, kami baru saja mengadakan 
perubahan, jadi kupikir kita harus pergi berkunjung. Permintaan Anda kebetulan berada di 
saat yang tepat. 

"Eh? Mengubah?" 

Begitu saya menyebutkannya, Kousaka-senpai langsung melompat. 

"Apakah kamu tidak tahu? Sekolah kami baru saja mengadakan pemungutan suara OSIS 
bulan lalu. OSIS kami mengalami pergantian personel setiap tahun setelah festival budaya, 
dan kami sudah pensiun. 

"Aku tidak tahu..." 

Sekolah mengadakan pemungutan suara OSIS? Saya tidak begitu ingat banyak tentang 
festival budaya, jadi wajar saja, saya tidak tahu diadakan pemilihan. Saya tidak tahu apakah 
saya memilih, jadi saya kira saya membolos pada hari itu. Bulan lalu, aku cukup sibuk 
karena pertunangan Min-san. 

"Apa ini tentang pensiun?" 
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"Kami sudah berada di tahun ke-3. Kita perlu bersiap untuk Ujian." 

"Ahh, begitu." 

Saya hampir lupa bagaimana seharusnya seorang siswa sekolah menengah menjalani 
kehidupan mereka. 

"Lalu mengapa kamu membersihkan kantor OSIS?" 

"Anggota dan panitia baru sepertinya tidak bisa bersih-bersih, dan kantor sudah 
berantakan untuk sementara waktu, dan tahun ke-3 pelajarannya lebih sedikit...kan, 
bukankah kamu punya pelajaran periode ke-6?" 

"Eh? Tidak, kebetulan belajar sendiri." Saya nyaris tidak berbohong; tentu saja, jelas bahwa 
itu bohong. 

"Lagipula kau membolos kelas, kan?" Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakangku, 
membuatku tersentak kaget. Aku berbalik, dan menemukan seorang gadis berambut 
panjang berdiri di depan pintu kantor, dengan jepit rambut, dan tatapan tajam. Dia adalah 
ketua OSIS, Hayano Kaoruko-san. Tidak, saya harus mengatakan dia adalah mantan ketua 
OSIS. 

"Dengar, kau mewakili kami di sekolah menengah R, jadi jangan lakukan hal yang sulit 
diatur. Benar, kunjungi para guru di kantor untuk menyapa mereka, lalu, sapa ketua OSIS 
baru SMA R dan anggota komite budaya. Ini adalah laporan kami untuk festival budaya dan 
festival olahraga, jadi ingatlah untuk menukarnya dengan mereka. Kamera ini milik OSIS..." 

Kaoruko-senpai menugaskan saya dengan beberapa barang sembrono, dan memasukkan 
banyak barang ke dalam tas saya. 

"Kaoruko yang membantu prosedur kali ini." Kousaka-senpai berbisik di telingaku. Saya 
mengerti. Aku tidak bisa memaksa diriku untuk mengangkat kepalaku pada senpai. 

"Kamu tidak bisa memberi tahu kami alasannya, kan?" 

Kaoruko-senpai melipat tangannya saat mengatakan ini. 

"Ya maaf..." 

"... Apakah ini tentang kejadian yang terjadi di taman di depan stasiun?" 

Saya terkejut, tetapi melakukan yang terbaik untuk tidak menunjukkannya di wajah saya. 
Kaoruko-senpai sangat tajam pada aspek aneh. Insiden pembunuhan seorang tunawisma di 
taman sudah dilaporkan di berita --- kecuali keadaan mayat yang aneh. Saya mungkin 
terlihat bergaul dengan para tunawisma oleh siswa lain, dan yang pintar mungkin 
menyadarinya. 
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"Cobalah bekerja sedikit lebih keras dan lakukan beberapa hal yang seharusnya dilakukan 
oleh seorang siswa SMA, kau tahu?" 

Kaoruko-senpai menghela nafas saat dia berkata, jelas karena dia sudah muak. Kousaka-
senpai sepertinya tidak mengerti apa yang dikatakan Kaoruko-senpai, dan bolak-balik 
antara dia dan ini membuatku terintimidasi. 

"Bisakah orang ini benar-benar mewakili kita sekolah menengah M?" Kaoruko-senpai 
bertanya pada Kousaka-senpai. 

"Fujishima-kun baik-baik saja! Dia bertanggung jawab untuk mengambil alih dari saya, jadi 
dia harus terbiasa berurusan dengan pekerjaan di luar." 

"... Ambil alih darimu, senpai?" 

"Eh? Bukankah aku sudah memberitahumu? Anda terpilih sebagai anggota komite 
inspeksi." 

"Ehhhhhhhhh?" 

Ini adalah pertama kalinya saya mendengarnya. Tidak, saya pikir senpai menyebutkannya 
sebelum liburan musim panas, tapi saya tidak pernah berpikir dia akan serius. 

Benar---SMA kami memiliki peraturan sekolah yang sangat merepotkan, bahwa para siswa 
harus bergabung dengan klub, dan karena aku tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan 
klub, itu melanggar peraturan. Saya pikir tidak ada yang mengganggu saya karena mereka 
tidak pernah mengejar masalah itu, tetapi itu karena saya menjadi anggota komite inspeksi. 
Aku mendengar bahwa dengan berpartisipasi dalam kegiatan OSIS, aku tidak perlu 
berpartisipasi dalam kegiatan klub. 

'Pemimpin komite baru mungkin sedang mencarimu, jadi lakukan yang terbaik!" 

Terkejut, saya berjalan keluar dari sekolah dengan linglung. Aku lebih terkejut melihat 
pakaian Mayor ketika aku menemukannya menunggu di luar pintu. 

"Apa yang terjadi? Anda terlihat seperti kepala Anda diledakkan oleh Carl Gustav 84mm. 

"Jika kepalaku benar-benar hancur, bagaimana wajahku? Dan bukan itu poin pentingnya!" 

Blazer biru tua dipadupadankan dengan celana abu-abu, dasi longgar, dan kemeja yang 
tidak dimasukkan ke dalam. Itu jelas seragam sekolah anak laki-laki kami. 

"Mengapa kamu berpakaian seperti ini?" 

"Kamu bisa membeli barang ini di internet." 

Jadi siapapun bisa membelinya... 
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"Ada ukuran untuk anak SD?" 

"Cukup leluconnya. Saatnya turun ke bisnis. 

Mayor mengarahkan dagunya ke stasiun, dan terus berjalan. 

 

Sekolah Menengah R terletak sekitar 2 stasiun kereta bawah tanah dari sekolah kami, 
Sekolah Menengah Putra yang terletak di daerah perumahan yang tenang. Ini adalah salah 
satu dari sedikit sekolah di Tokyo dengan tingkat tinggi yang melanjutkan ke perguruan 
tinggi, dan bahkan aku, yang pindah sekolah, dan tidak terbiasa dengan sekolah menengah 
di Tokyo, mendengarnya. Ketika pekarangan sekolah yang berhadapan dengan pepohonan 
di jalur pejalan kaki memasuki mata saya, saya sudah diliputi oleh keagungannya. Untuk 
beberapa alasan, sekolah memiliki dinding kaca, dan 8 lapangan tenis, dan halaman sekolah 
yang besar mungkin memungkinkan klub bisbol, klub sepak bola, klub bola tangan, klub 
bola voli, dan klub atletik untuk berlatih tanpa argumen. Saya benar-benar bertanya-tanya 
apakah tempat ini benar-benar Tokyo. 

"Apa yang kamu takutkan? Jika Anda adalah perwakilan dari OSIS, bertingkahlah seperti 
itu." 

Mayor menepuk punggungku saat aku berdiri diam di depan gerbang, tapi mustahil untuk 
tidak takut. Begitu saya masuk, lereng besar dan bertahap mencapai tingkat kedua sekolah, 
dan ada patung dan tiang bendera di sisinya. Itu tampak seperti museum seni, atau 
kedutaan asing. Juga, kebetulan sepulang sekolah, dan ada banyak siswa di sekitar. 

Mayor mendorongku ke pos jaga di sebelah kanan. Saya menunjukkan buku pegangan 
siswa saya, dan menyelesaikan pendaftaran tamu. Mayor dengan cepat masuk ke sekolah, 
dan dengan cara yang sangat akrab, mengeluarkan sandal tamu dari loker sepatu. 

"Kantor staf ada di sisi barat lantai dua." 

Saya membiarkan Mayor menunggu saya ketika saya memasuki kantor untuk menyambut 
guru yang bertanggung jawab atas OSIS. Begitu saya keluar, Mayor dengan santai berjalan 
keluar dari toilet staf. 

"Sebelah, ke kantor OSIS. Ada di lantai dua blok tengah." 

"Mengapa kamu begitu akrab dengan tempat ini?" 

"Tentu saja karena ini almamaterku." 

Terkejut, saya berdiri di koridor, dan beberapa siswa SMA R yang melewati kami menatap 
kami. 

"... Ini almamatermu? K-lalu kenapa kau tidak masuk sendiri saja?" 
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"Ssst, tenang." 

Mayor menyeretku ke tangga tempat beberapa orang berada, dan menjelaskan alasannya. 

"Agak canggung bagiku untuk mengatakan ini, tapi siapa pun, aku bukan seseorang yang 
seharusnya berada di sekolah menengah ini." 

"Hah?" 

"Dulu ketika saya masih mahasiswa, saya meninggalkan banyak rumor sebagai Mukai 
Hitoshi. Misalnya, saya menambahkan suar ke api unggun selama festival budaya, 
menggunakan meja dan kursi di sekolah untuk membuat pakaian bergerak, mengambil foto 
guru olahraga yang sedang minum keras di ruang staf dan menyebarkannya, dan 
seterusnya." 

"Jadi singkatnya, staf pengajar benar-benar mengingatmu dengan baik..." 

"Benar. Ketika saya lulus, mantan guru yang bertanggung jawab dan penasihat klub 
akhirnya berkumpul dan merayakannya dengan air mata." Saya kira mereka senang bahwa 
siswa bermasalah itu lulus. "Itulah kenapa aku tidak bisa muncul dengan seragam lamaku 
dan menyelinap ke sekolah. Hanya punggungku saja yang bisa membuat orang 
memperhatikanku." 

Jadi apakah menurut Anda Anda bisa melewati mereka dengan mengenakan seragam 
sekolah yang berbeda? Dengan bentuk tubuh Anda yang unik itu, Anda akan segera 
ditemukan. 

"Tapi menyelinap masuk secara ilegal sudah menjadi sesuatu yang sangat mudah bagimu." 

Begitu saya mengatakan itu, Mayor mengangkat bahu, 

"Aku bisa melakukannya saat malam hari, tapi sayang sekali aku harus melakukan ini 
selama aktivitas klub." 

"Kegiatan klub?" 

"Kali ini, misiku adalah untuk masuk ketika orang-orang itu berkumpul di clubhouse, jadi 
itu sebabnya aku butuh bantuanmu, Vice-Admiral. Saya berterima kasih atas bantuan Anda, 
dan Anda bisa pulang setelah Anda selesai dengan urusan OSIS. Apa yang akan kamu 
lakukan selanjutnya?" 

"Kamu masih menanyakan ini sekarang?" 

Pada titik ini, saya tidak bisa membuat diri saya marah." 

"Ketika kamu tidak memberitahuku apa-apa, tentu saja aku akan ikut!" 
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"Aku tahu itu." Mayor menunjukkan senyum sedih. 

Siapa orang-orang ini yang dia maksud? Melihat senyum tipis di wajah Mayor, aku ragu dia 
akan memberitahuku bahkan jika aku menanyakannya sekarang. 

Ketua OSIS SMA R adalah anak laki-laki berpenampilan jelek dengan rambut dicat, anting-
anting, dan kaus merah cerah di bawah seragam terbukanya. Yang mengejutkan, dia baru 
tahun pertama. Sepanjang waktu ini, dia berkata, "Ahh, sayang sekali Kaoruko-senpai akan 
lulus. Aku memperhatikannya selama festival budaya, tapi sepertinya dia pergi ke 
perguruan tinggi perempuan." Saya berasumsi bahwa presiden adalah anak laki-laki 
berkacamata elit yang menyendiri, dan karenanya, saya terkejut. Tapi kalau dipikir-pikir 
lagi, ini adalah almamater Major. Sekolah mungkin dipenuhi dengan siswa yang menyia-
nyiakan kecerdasan mereka. 

Setelah urusanku selesai, kami pergi ke gedung ruang klub. Saya melihat bahwa gedung 
ruang klub mereka adalah gedung 3 tingkat yang megah seperti kompleks sekolah mereka, 
dan ketika saya mengingat bagaimana klub kecil di SMA M diintimidasi, saya tidak dapat 
menahan air mata. Lantai 3 dipenuhi klub budaya, dan Mayor pergi ke kamar di sudut. 

Ada berbagai macam stiker di pintu ruangan itu, mulai dari elang emas tentara Amerika, 
lambang singa dan mahkota tentara Inggris, Swastika Nazi Jerman dan bendera matahari, 
hingga label peringatan dari barang-barang berbahaya dan radioaktif, stiker helikopter, jet 
tempur atau rudal, dan bahkan stiker dengan beberapa mantra atau sutra hati. Di tengah 
stiker yang berantakan, ada pelat pintu putih kecil bertuliskan 'Klub Penelitian Sejarah'. 

Klub Riset Sejarah? Mengesampingkan nama klub, itu jelas--- 

Mayor mengisyaratkanku untuk tetap diam, dan menghentikan langkah kakinya saat dia 
mendekati pintu. Sepertinya ada orang di dalam, bukan hanya satu. Saya mengamati 
koridor, memastikan tidak ada orang yang lewat, dan menahan napas untuk 
berkonsentrasi dan menguping pembicaraan di dalam. 

"...Hentikan. Aku benar-benar tidak ingin melakukan ini." "Aku tidak pernah berpikir... itu 
akan benar-benar berakhir seperti itu." "Apakah kamu melihat beritanya?" "Polisi..." 
"Itu...salah!" "Tidak ... kesalahan!" "... pokoknya..." "Aku tidak mau." "...Dalam hal itu." 
"Jangan bercanda." 

Apakah mereka berdebat? POLISI? Berita? Apa yang mereka bicarakan? Mengapa Mayor 
datang jauh-jauh ke sini? 

Pada saat ini, Mayor berlutut di depan pintu, dengan hati-hati memasukkan pegangan yang 
bengkok ke dalam kenop, dan hanya menghabiskan waktu sekitar 10 detik untuk membuka 
pintu. 

Mayor bangkit, dan membuka pintu. 
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Ada suara kursi bertabrakan, langkah kaki panik, majalah robek, dan bahkan suara 
teredam menempel di tenggorokan dari ruangan. 

"Keamanan yang sangat buruk darimu. Bukankah saya mengatakan ini adalah gudang 
senjata, bahwa Anda memerlukan kunci rangkap tiga? 

Mayor berkata sambil mengamati ruang klub. 

Melihat kehancuran di ruangan itu, aku bisa membayangkan betapa berantakannya ruang 
klub itu. Rak-raknya penuh dengan majalah dan manga, sementara TV memiliki banyak 
konsol game berkumpul di sekitar mereka, CD dan DVD terlihat tertinggal di mana-mana, 
dan ada semua jenis senjata, baik senjata model atau senapan angin di dinding, tergantung. 
di bawah langit-langit, atau dimasukkan ke dalam kotak kardus. Ada juga bau rokok 
berlama-lama. Dalam kekacauan ini, ada beberapa kursi. 3 dari 4 siswa berseragam duduk 
di kursi, dan yang terakhir dikelilingi oleh ketiganya, roboh di lantai. 

"Mukai-senpai?" 

Dua, tiga dari mereka bertanya dengan suara melengking. Mayor menendang sampah di 
lantai, dan aku bahkan bisa merasakan niat membunuhnya dari belakangnya. 

"Mengapa kamu terlihat sangat malas? Apakah Anda lupa dasar-dasar mengelola senjata 
Anda? Jangan makan di tempat dengan senjata dan peluru, dan dilarang merokok." 

"Senpai, kenapa kamu datang hari ini---ada apa dengan seragammu?" 

Anak laki-laki yang berdiri paling depan, lebih tinggi dari Mayor dengan dua kepala 
bertanya. Rambutnya yang acak-acakan menutupi setengah dari kacamatanya, mata di 
bawah bayang-bayang memberikan kilau yang tidak sehat. 

"Saya ingin mengatakan bahwa saya ingin melatih kembali moral dan patriotisme Anda, 
tetapi tidak ada waktu untuk hari ini. Ngomong-ngomong, apa yang dilakukan Prajurit 
Hirabayashi?" 

Mayor bertanya sambil menunjuk anak laki-laki yang tampak paling muda. Anak laki-laki di 
sudut terdalam ruangan itu terkubur di tempat sampah, roboh di lantai. 

"Tidak ada apa-apa!" "Aku hanya sedikit marah, dan ingin memberinya pelajaran." 

Anak laki-laki yang berdiri di depan sepertinya senior, dan dengan tidak sabar menjawab 
pertanyaan Mayor. Anak laki-laki bernama Hirabayashi dengan canggung berdiri, dan 
menepuk-nepuk debu di lengan dan lututnya. Jika semua rasa percaya diri Mayor dilucuti, 
saya kira anak laki-laki ini akan mirip dengannya. Hirabayshi adalah anak laki-laki kecil 
berwajah bayi yang terlihat sangat lemah. 

"... Senpai, erm." 
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Hirabayashi ingin mengatakan sesuatu, tetapi seseorang di sampingnya memukulnya." 

"Cukup dengan hal-hal yang tidak perlu.." 

"Mukai-senpai, aku tidak tahu mengapa kamu datang ke sini hari ini, tapi kemunculanmu 
yang tiba-tiba akan menyebabkan masalah bagi kami." 

Di dekat Mayor ada seorang anak laki-laki jangkung. Dia melirik ke samping ke arahku, lalu 
ke arah seragam yang kami kenakan, memberikan tatapan bingung. 

"Seragam sekolah yang mana ini? Mereka mengawasi setiap orang luar dengan cermat, 
apakah mereka alumni atau bukan. Ini akan merepotkan jika para guru mengetahuinya. 
Silakan pergi." 

"Jawab pertanyaanku, dan aku akan pergi. Berapa banyak dari Anda di klub sekarang? 
Bukan hanya kalian ber-4, kan? Bagaimana dengan ketua?" 

"Ada 8 dari kita sama sekali. Senior tahun ketiga tidak datang karena mereka sibuk 
mempersiapkan ujian." 

"Apakah ada orang dari luar sekolah yang bergabung dalam pertempuran pura-pura?" 

"... Eh, terkadang, ya." 

"Di mana bidang utamamu?" 

"Tempat di Saitama yang kamu rekomendasikan untuk kami, Mukai-senpai, dan gedung 
ayahku." 

"Kamu juga melakukan beberapa permainan bertahan hidup ilegal di jalanan, bukan? 
Berhentilah bermain-main denganku. Jika Anda bermain di bidang itu, Anda tidak 
memerlukan alat ini untuk membuka kunci. 

Mayor menendang kantong kulit hitam yang menggelinding di lantai, dan kabel serta tang 
keluar dari kantong yang terbuka. Anak laki-laki di dekat Mayor berubah menjadi bit. 

"Jadi apa, ini tidak ada hubungannya denganmu kan, senpai? Tolong jangan terlalu repot 
dengan itu." 

"Larut malam, 16 Desember, kamu melakukan pertempuran pura-pura lagi, bukan?" 

Aku diam-diam terkejut. 

16 Desember, hari Ginji-san dibunuh. 
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"Saya tidak ingat banyak. Baru-baru ini, kami hanya akan pergi bermain selama kami 
memiliki nomor, dan kami tidak benar-benar menentukan tanggal. Saya kira kami bermain 
seperti 3, 4 kali seminggu? 

Mereka berusaha bersikap tenang, tapi aku tidak melewatkan para anggota yang saling 
melirik, memberikan sinyal saat Major menyatakan tanggal itu. Saya merasakan hawa 
dingin di punggung saya; apakah Mayor mendapatkan beberapa bukti? Apakah dia datang 
ke SMA R karena alasan ini? Apakah orang-orang ini benar-benar--- 

Apakah orang-orang ini benar-benar membunuh Ginji-san? 

Jadi Mayor menyamar sebagai siswa SMA M, dan mengunjungi mereka selama kegiatan 
klub, semua demi mengungkap plot yang dimiliki orang-orang ini? 

"Biarkan aku melihat peluru terbaru yang kalian gunakan." 

Saya berdiri di belakang Mayor, dan karenanya, tidak dapat melihat wajahnya. Namun, 
anak laki-laki yang 20cm lebih tinggi darinya terlihat sangat ketakutan saat mereka 
mengangkat bahu mengeluarkan peluru dari tas yang dibungkus kertas di rak atau di 
dalam kantong plastik. Saya kira dia benar-benar memberikan tampilan yang menakutkan. 

Mayor melirik ke 5 jenis peluru BB, dan bertanya kepada mereka, 

"Apakah ini benar-benar semua yang kamu gunakan?" 

Anggota klub mengangguk tidak wajar beberapa kali. Mayor mendengus, dan berjalan jauh 
ke dalam kelas. Saya melihat beberapa hal yang dimasukkan bersama dengan payung, dan 
secara tidak sengaja menahan napas. 

pedang Jepang. 

Mayor mengeluarkannya satu per satu, menghunusnya, dan memeriksa bilahnya. Itu palsu. 
Semua orang tahu itu, tetapi setelah melihat bilahnya memantulkan cahaya langit-langit, 
tidak ada orang di ruangan itu yang bisa bergerak. Mayor memeriksanya lagi, 
mengembalikan pedang ke rak, dan berbalik untuk memeriksa rak. Di antara banyak 
majalah yang memperkenalkan permainan bertahan hidup dan katalog senapan angin, ada 
beberapa buku menakutkan tentang pedang dan metode pembunuhan yang digunakan 
pasukan khusus Uni Soviet. 

Mayor mengamati para anggota, dan bertanya, 

"Kamu tidak menaruh pedang sungguhan, kan?" 

"... Tidak mungkin kita memilikinya." 

Begitu dia mendengar jawabannya, Mayor berbalik. 
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"Wakil Laksamana, kita sudah selesai di sini. Ayo pergi." 

 

Saya keluar di gerbang sekolah, dan Mayor segera melepas pakaiannya, membuat saya dan 
penjaga ketakutan. Di bawah kemeja dan celana ada jaket tentara kamuflase yang biasa 
dikenakan Mayor. Begitu selesai, Mayor menggulung seragamnya, memasukkannya ke 
tempat sampah, dan menyerbu keluar dari gerbang sekolah. Saya belum pernah melihat 
Mayor begitu marah sebelumnya. 

Dalam perjalanan pulang, Mayor tetap diam sambil duduk di kereta. Saya memegangnya ke 
straphanger, tidak bisa berkata apa-apa. Saya memiliki begitu banyak pertanyaan, kepala 
saya hampir meledak, namun saya tidak dapat mengubahnya menjadi kata-kata. Saya 
belum siap secara mental tentang bagaimana menyakiti Mayor, dan di mana. 

Mayor adalah tersangka. Pikiranku kembali mengingat kata-kata dari Yondaime. 

Saya memiliki firasat bahwa kebenaran akan lebih mengejutkan daripada yang saya kira. 
Pikiranku terus beralih perspektif, mengingat ruang klub penelitian sejarah yang penuh 
dengan mainan pembunuh, dan anak laki-laki tanpa ekspresi. 

Kami turun, dan melewati kerumunan menuju gerbang Timur. Pada saat ini, hari musim 
dingin yang pendek telah menghilang di seberang gedung stasiun, jalan-jalan tertutup 
bayang-bayang dingin yang panjang. Lampu warna-warni seperti bintang palsu, berkelap-
kelip tajam di atas mata kami. Sepertinya aku mendengar lagu Natal Yui-san dari suatu 
tempat. Ini adalah topseller sekarang. 

Kami melewati bagian bawah jembatan di atas kepala, dan Mayor bergumam, 

"Mereka juniorku." 

Aku berjalan diam di sampingnya. 

"Saya mengajari mereka segalanya mulai dari senjata hingga perang hingga ketentaraan, 
dan mereka adalah bawahan yang luar biasa. 2 tahun setelah saya lulus, saya masih terus 
memeriksa mereka, dan setiap kali saya kembali, klub akan memiliki anggota baru." 

Aku melihat ke depan, dan mengangguk. Orang yang lewat di jalan rel kereta api jumlahnya 
lebih sedikit. Di tempat yang tinggi, saya bisa melihat bayangan hitam besar, bayangan 
yang mengelilingi hutan di taman. Beberapa lampu jalan yang lebih tinggi dari pepohonan 
gelap, dan orang bisa merasakan bahwa kehidupan telah hilang dari mereka. 

"Jadi, kesalahan mereka adalah tanggung jawabku sebagai seorang komandan." 

Mayor berhenti di tangga pendek menuju taman, dan berbalik menghadapku, memegang 
beberapa barang kecil di tangannya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Manik-manik kecil yang terkandung dalam kantong plastik. Apakah mereka bantalan? 

Aku mengangkat mataku untuk melihat Mayor. Saya kira ini adalah pertama kalinya saya 
melihat wajahnya dari dekat tanpa pelindung atau kacamatanya. Itu adalah wajah bayi 
yang telah melupakan apa itu penuaan. 

"Saat aku menemukan mayat Ginji-san, aku mengambil sidik jari dan benda-benda ini dari 
bekas telapak tangannya." 

Aku menghembuskan udara kaku di dalamnya, napasnya dipenuhi dengan rasa logam. 

"Ginji-san memiliki bekas peluru di tangannya, mungkin karena dia berusaha melindungi 
wajahnya. Bantalan logam dapat ditembakkan dari senjata mainan di bengkel, tetapi 
kekuatan dan presisinya tidak begitu kuat. Ini menunjukkan bahwa mereka mengimpor 
senjata secara ilegal, dan sumber senjata semacam itu sedikit jumlahnya. Selain itu, setiap 
kali mereka menyerang para tunawisma, senjata akan meningkat saat mereka melanjutkan. 

Pengetahuan Mayor tentang bidang terkait tidak bisa diremehkan. Mengingat petunjuk 
bahwa ada peningkatan progresif pada orang-orang itu--- 

Orang bisa yakin orang mana yang membeli senjata mana. 

"Saya pergi ke sana hari ini untuk memastikan hal ini. Terima kasih atas bantuan Anda." 

"Kemudian-" 

Itu anak nakal dari klub penelitian sejarah? Anak-anak SMA itu membunuh Ginji-san? 

"Aku tidak terlalu yakin." Mayor menjawab. "Kamu dapat menangani bukti itu sesukamu, 
tetapi kamu tidak melakukan apa pun pada klub penelitian sejarah SMA R. Kesalahan skuat 
adalah sesuatu yang harus dihadapi oleh pemimpin." 

Mayor berbalik, dan berjalan menuju jalan yang gelap. Lampu jalan bergelombang terus 
menyinari punggungnya, sampai pola kamuflase menjadi noda kecil dalam kegelapan, 
menghilang di depan mataku. 

Saya meletakkan tangan saya di pagar, tangan yang lain dengan lembut memegang kantong 
plastik berisi peluru. Mayor telah mengatakan semuanya sepanjang waktu, dan saya tidak 
dapat membantahnya. Dia datang untuk menyerbu markasku, dan aku tidak bisa menekan 
pelatuknya. 
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Volume 7 Chapter 4 

Bab 4 
Keesokan harinya, Yui-san meneleponku. 

"Maaf karena membuatmu kesulitan baru-baru ini, kurasa?" 

Suara ceria Yui-san terdengar ceria, tapi sebaliknya, itu membuatku gelisah. Saat itu, aku 
sedang berdiri di depan kantor OSIS, membaca laporan SMA R, dan untuk menghindari 
pandangan mereka, aku berlari ke koridor untuk mengangkat telepon. 

"Apa kamu baik baik saja?' 

Saya meletakkan siku saya di pegangan, menanyakan ini. Di bawah langit mendung, masih 
ada beberapa daun di pohon ichiyou di atrium. 

"Aku baik-baik saja, kurang lebih. Aku berkeliling untuk meminta maaf, dan yang 
paling penting, kepada Washio-san! Ahaha." 

Keceriaannya membuat saya merinding. 

"Dan juga, maaf. Saya seharusnya meminta maaf kepada Anda secara langsung 
daripada menelepon Anda. 

Aku tahu apa yang Yui-san ingin katakan selanjutnya, dan mencoba yang terbaik untuk 
memikirkan bagaimana cara menghentikannya. Namun, semua yang saya lakukan sia-sia. 

"Kamu tahu, bukan? Ayahku... sudah tidak ada lagi. Terima kasih untuk semuanya 
sampai titik ini. Anda cukup mengirimi saya pesan tentang biaya penyelidikan." 

"Tunggu sebentar." 

kataku tanpa berpikir, 

"Jika kamu membatalkan permintaan sekarang, kami juga akan direpotkan. Saat ini, Alice---
" 

Suaraku menghilang ke dalam kehampaan di sisi lain pegangan tangga, saat aku sepertinya 
mendengar desahan gelisah Yui-san. 

"Apa yang kamu katakan?" kata Yui-san. "Bukankah dia sudah mati? Ayahku 
dipenggal kepalanya oleh seseorang! Apa yang kamu katakan sekarang, sungguh? 
Hei, dia masih belum dikenal, kan? Saya katakan saya ingin pergi ke kantor polisi, 
tapi Washio-san dan ketua meminta saya untuk tidak melakukannya." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"...Maaf." 

"Untuk apa kamu minta maaf, Narumi-kun? Anda tidak melakukan sesuatu yang 
buruk, Anda tahu? Aku tidak punya apa-apa untuk diminta darimu, jadi, jadi..." 

Suara Yui-san tiba-tiba melemah karena kehilangan panas, seolah terkoyak oleh Angin 
Utara. Saya hampir tidak bisa mendengar beberapa kata terakhir dari dia sebelum dia 
memotong garis. 

Hei, Yui-san, apa kau tidak ingin tahu? Saya bertanya pada telepon yang sunyi. Apakah Anda 
tidak ingin tahu siapa yang memenggal kepala ayah Anda, dan untuk alasan apa? Apakah 
Anda tidak ingin mengutuk pelakunya? Tidakkah menurutmu mereka harus membayar 
kejahatan mereka? Apakah kamu tidak ingin balas dendam? 

Itu adalah retorika yang menyedihkan. Saya tidak punya energi untuk menjawab. 

Saya menutup ponsel saya, memasukkannya ke dalam saku, meraih pegangan dengan 
kedua tangan, dan berjongkok. Saya mengerti bahwa tidak ada yang bisa saya bantu, tetapi 
kami terus menyelidiki. Seperti orang yang diamputasi yang berhalusinasi rasa sakit dari 
anggota tubuh yang tidak ada, saya menggaruk lengan yang hilang dengan hampa. 

 

Kantor detektif NEET terletak di gedung setinggi 5 lantai, ada 6 kamera pengintai yang 
dipasang di sekelilingnya, jadi akan ada rekaman visual di sekitarnya. Kali ini, mereka 
mulai digunakan secara tak terduga; kamera ke-6 yang dipasang di atap mengambil visual 
jalan tepat sebelum taman umum. 

"Tapi itu masih terlalu jauh. Tidak peduli berapa banyak saya mencoba memperbesar 
visualnya, orang yang lewat hanyalah seukuran kacang. Saya tahu ada berapa, tapi bukan 
jenis kelamin mereka." 

Alice mengangkat bahu saat dia duduk di tempat tidur. 

"Yah, itu kemajuan besar." 

Biasanya, kami akan meminta pakar di perguruan tinggi untuk membersihkan citra kami 
melalui koneksi Jurusan. Namun, Mayor jelas ingin mengambil tindakan sendiri, jadi kami 
menghabiskan banyak waktu mencoba membuat orang lain melakukannya. Video 8 jam itu 
akhirnya dibersihkan dan dikirimkan kepada kami hari ini. Alice dan aku buru-buru 
memeriksa mereka. 

Seperti yang dikatakan Alice, video itu menunjukkan kepada kami sedikit intel. Meskipun 
demikian, kami mendapat sesuatu yang penting. Taman itu tidak bisa dilihat karena 
tertutup hutan lebat, tapi jalan di depan taman terlihat jelas. Sisi lainnya adalah rel kereta 
api, jadi siapa pun yang masuk dan keluar taman pasti akan tertangkap kamera. 
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"16 Desember, yang terakhir memasuki taman adalah---" 

Alice mengetuk keyboard, memutar ulang video. 

"Pria ini, sekitar jam 10 malam." 

Bayangan, seukuran jari kelingking, menaiki tangga." 

"Yang ini Ginji-san, kurasa." 

"Logikanya, memang seharusnya begitu. Yang berikutnya jam 4.40 pagi, keesokan paginya." 

Alice membuka kolom pencarian di bagian bawah layar. Visual menjadi sedikit lebih cerah, 
dan ada titik hitam kecil di tangga lain dekat stasiun. 

Saya memeriksa log panggilan saya; Mayor menelepon saya pada jam 5 pagi, pada pagi hari 
tanggal 17 Desember. Ginji-san meninggal, katanya. Jika itu masalahnya, bayangan hitam 
harus menjadi yang pertama menemukannya, Mayor. 10 menit kemudian, orang lain 
memasuki taman, mungkin para tunawisma lainnya. 

"Ini kamu, kan?" 

Sekitar pukul 5.30, ada sosok dalam video yang memarkir sepedanya di pinggir jalan, dan 
berlari menaiki tangga. 

"Kukira. Saya tidak ingat pernah melihat sepeda lain di sana." 

Saat itu, langit mulai cerah, mobil patroli tiba di lokasi, dan taman dipenuhi penonton. Saya 
pribadi menyaksikan apa yang terjadi selanjutnya. Alice menghentikan videonya. 

"Misteri itu sekarang menjadi fakta yang sebenarnya." 

Aku mengangguk. 

Biasanya, taman akan kosong pada malam hari, dan bahkan selama periode rekonstruksi 
terhenti, terdapat pagar di sekitar pintu masuk. Tidak ada yang masuk selama beberapa 
hari terakhir, dan satu-satunya pengecualian adalah Ginji-san, penduduk terakhir di sana. 

Pada malam kejadian itu, tidak ada seorang pun, selain Ginji-san, yang memasuki taman 
sejak dia kembali hingga keesokan harinya, ketika Mayor menemukan mayatnya. Lalu siapa 
yang memenggal kepala Ginji-san, dan untuk alasan apa? Saya tidak dapat menentukan 
jejak alat apa pun yang digunakan untuk memotong kepala yang mengarah ke taman. 

"Bagaimana itu dilakukan? Dan mengapa?" 

Alice bergumam. 
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Aku membuka mulutku, hei, Alice, kau tidak bisa memaksa dirimu untuk berhenti, kan? Yui-
san meneleponku sehari sebelumnya, dan memberitahu kami dengan jelas untuk 
menghentikan penyelidikan. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba untuk mengungkap 
misteri, semuanya sia-sia Hentikan saja. 

Tapi aku tidak bisa memaksakan diri untuk mengatakan apa pun, dan tidak pernah 
mengatakan ini pada Alice. Sementara aku kehilangan kata-kata, Alice berdiri di atas sprei. 

"Sekarang baru jam 8 malam, masih terlalu pagi. Narumi, kakakmu pasti 
mengkhawatirkanmu, jadi kamu bisa kembali sekarang. Datang ke sini jam 2.30 pagi." 

Aku mengangkat mataku ke arah detektif itu dan berkedip, 

"2.30?...tidak, aku baik-baik saja dengan itu, tapi kenapa?" 

"Ada kalanya saya merasa ingin melakukan beberapa hal yang biasa dilakukan detektif 
biasa." 

 

Pengobatan modern masih menolak untuk mengakui istilah 'agorafobia', tetapi Alice 
mengklaim dirinya memiliki istilah tersebut. Dia tidak percaya itu cacat, karena dia benci 
keluar, dan hanya akan menghabiskan hari-hari terkurung di kantor. Itu adalah pilihan 
dalam hidup, seperti orang pendek yang tidak bergabung dengan klub basket atau 
seseorang dengan rambut pendek yang tidak mengikat ekor kuda. 

Bagaimanapun, ini mungkin bukan penyakit. Alasan kenapa aku merasa seperti ini adalah 
karena, meskipun tidak ada jalan lain, Alice baru saja berkencan. 

"Ya, tapi Tuhan menulis di halaman buku catatanku bahwa matahari, bulan, dan bintang 
membenciku." Jadi Alice berkata, "Tapi aku tidak keberatan. Jika saya benar-benar harus 
keluar. Saya hanya akan mengutuk semua lampu di dunia sebelum membuka pintu. TKP 
ada di dekat sini, jadi aku akan memaksa diriku keluar." 

Alice terdengar angkuh, tapi dia tidak mau keluar tanpa memegang ujung mantel wolku. 
Lampu jalan yang redup menyinari kami, dan bayangan kami berdua yang tidak rata 
menjangkau jauh ke dalam kegelapan taman. Alice mengenakan gaun tebal di atas 
piyamanya yang biasa, dan kombinasi aneh itu membuatku tidak bisa menjelaskannya. 
Namun lebih dari itu, berjalan ke taman saja sudah merupakan hal yang buruk, dan tidak 
ada gunanya bagiku untuk peduli. 

Kalau dipikir-pikir, ini adalah pertama kalinya aku melakukan pencarian sejak aku menjadi 
asisten Alice. Polisi terus melarang semua orang masuk polisi, dan kami memilih 
berkunjung larut malam untuk bersembunyi dari waktu. Perjalanan kereta terakhir telah 
berlalu, dan ada kesunyian di bentangan dekat taman. Taman itu dipenuhi aura kematian, 
seolah-olah dalam jangkauan. Pekerjaan rekonstruksi telah terhenti sepanjang waktu, dan 
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dengan demikian, tempat tersebut memiliki area yang ditutupi oleh lembaran logam, tanah 
yang digali, dan rumput kering. Itu tampak seperti karya seni teka-teki yang tragis. 

"Bisakah kamu ingat bagaimana mayat itu berbaring?" 

Aku mengangguk menanggapi pertanyaan itu, dan melangkah ke dalam kegelapan. Masih 
ada bekas darah hitam di bawah kakiku, dan aku tidak perlu bekerja keras untuk 
mengingat bahwa Ginji-san mengisi di tengah-tengah dua lembaran logam besar berkarat 
dengan debu di atasnya. 

"Kepalanya menghadap ke sini, seperti ini---" 

Saya menjelaskan apa yang saya saksikan pagi itu kepada Alice secara mendalam. Tetapi 
meskipun demikian, itu terasa sangat tidak nyata bagi saya. 

Bahkan hingga kini, polisi belum menemukan kepala Ginji-san. Juga, karena Mayor 
mungkin tidak pernah menyebutkan siapa dia ketika dia diselidiki, identitas mayat itu tetap 
tidak diketahui. Yui-san ingin menghubungi polisi, tapi dihentikan oleh perusahaan 
pengelolanya. Saat ini, masyarakat hanya mengetahui bahwa seorang lansia tunawisma 
yang biasa dikenal dengan Ginji dibunuh. 

Itu saja sudah cukup, bukan? Kami hanya bisa membiarkan masalah ini terkubur begitu 
saja. Bahkan jika kita menggali kebenaran, siapa yang akan senang?" 

"Narumi, keluarkan tabletnya." 

Kata-kata Alice menyebabkan pikiranku terganggu, dan aku mengeluarkannya. Ada video 
panorama dibagi menjadi 3 jam di monitor. Visualnya dikoreksi secara optik, tetapi masih 
terlalu kasar untuk dilihat. 

"Kalau kita memasuki taman dari sini...hm, kita masih akan terlihat." 

Tablet di tangan saya terhubung secara sinkron dengan kamera pengintai di kantor Alice, 
sehingga kami dapat menegaskan bahwa siapa pun yang memasuki taman akan tertangkap 
oleh kamera pengintai. Selain itu, ini memungkinkan kami untuk membandingkan dengan 
visual rekaman. Memang benar orang ini memarkir sepedanya di tempat itu, dan berlari 
menaiki tangga menuju taman. Dengan begitu, bisa dipastikan bahwa sosok pada pukul 
17.30 itu adalah saya. 

Alice berlutut di dekat lembaran logam, dan menemukan parit berbentuk H seukuran 
telapak tangan di tanah tandus di tengah rerumputan. Apa tanda ini? 

Saya terlalu bosan, dan memutar ulang visualnya menjadi sekitar jam 10 malam atau 
sekitar jam 10 malam. Setelah makan sedikit, saya berseru. Alice bangkit, dan mengerutkan 
kening ke arahku. 

"Apa itu?' 
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"Ada mobil di sini." 

Aku melebarkan sebagian layar, dan Alice juga membungkuk. Itu agak jauh dari taman, tapi 
aku bisa melihat siluet atap yang samar di bawah bayang-bayang bangunan. Setelah itu, 
Ginji-san keluar dari kasing. Kami tidak menemukan mobil ini saat itu. Ke arah mana 
tempat parkir itu lagi? 

Saya mengalihkan monitor ke visual saat ini, dan mencoba berjalan keluar dari hutan untuk 
menegaskan posisi saya di monitor. Mobil itu diparkir di lereng. aku terkesiap. Itu adalah 
tempat yang saya kenal. 

"Narumi. T-tunggu!" 

Alice bisa keluar dengan cemas dari belakangku, tapi aku bergegas menuruni stasiun, 
menuju jalur yang ada di seberang stasiun. Di sisi kiri ujung jalur pejalan kaki, terdapat 
sebuah lereng yang sedikit berlumpur dan terlihat lubang-lubang tanah. Inilah tempatnya; 
mobil di visual diparkir di sini. 

Aku berlutut, mencari bekas ban. Tempat parkirnya sangat sempit, dan hanya bagian depan 
mobil yang bisa masuk. Roda depan masuk seperti ini, dan saat keluar, akan mundur... 

Dua set trek ban. 

Dengan jari saya, saya menyentuh bekas ban yang terukir jelas di tanah. 

"... Narumi, kenapa kamu tiba-tiba kabur!? Mengapa Anda meninggalkan saya? 

Langkah panik Alice berhenti di sampingku, dan dia kemudian berlutut di belakangku. 
Rambut hitam dan keliman gaunnya menyentuh punggung tanganku. 

"Dua pasang bekas ban." Saya bilang. Alice mengangkat kepalanya, "Yang ini mungkin milik 
mobil yang kami tangkap di kamera." 

Kemudian, kami memeriksa bekas ban yang hancur dan kering yang terkikis angin di 
bawah lampu jalan. 

"Itu set yang sama." Alice bergumam. Aku pun mengangguk. 

Saya pernah melihat mobil yang diparkir di sini, dan itu seminggu yang lalu. Dengan kata 
lain, mobil itu mungkin sama dengan yang tertangkap kamera malam itu. 

"Ini mobil Washio-san." 

"Manajer Natsuki Yui, ya?" 

Kata Alice, dan aku mengangguk, memperbesar visual semaksimal mungkin. Saya tidak bisa 
menentukan merek mobilnya, mungkin karena visualnya terlalu kasar. Apakah itu benar-
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benar milik Washio-san? Lalu kenapa Ginji-san turun dari mobil Washio-san? Apakah sosok 
di sana benar-benar Ginji-san? Washio-san mungkin pelakunya, kan? 

Ingatan-ingatan itu muncul secara tentatif dalam pikiranku, mencoba menyatukan 
semuanya. 

Benar. Pada saat itu---ketika Yui-san menghilang, saya ingat ada yang tidak beres di telepon 
dari Washio-san. Sekarang, saya akhirnya mengerti. 

Saat itu, Washio-san berkata, "orang itu mungkin bukan ayahnya." 

Saat itu, saya berasumsi bahwa dia mengacu pada Ginji-san tunawisma yang tidak mungkin 
menjadi Katsuragi Kenji. Faktanya, Washio-san tidak mungkin mengatakan ini, karena dia 
secara pribadi berinteraksi dengan Ginji-san, dan yakin dia adalah ayahnya. 

Jadi, "orang itu mungkin bukan ayahnya". ada arti lain dari kata-kata itu. Dengan kata lain, 
itu tidak harus mayat Ginji-san, atau Katsuragi Kenji. 

Karena mayat itu tanpa kepala. 

Washio-san sudah tahu kalau mayat itu dipenggal. 

Bagaimana dia tahu? Polisi tidak pernah mengungkapkan hal ini secara terbuka, dan tidak 
dilaporkan di berita. 

Pada titik ini, sebuah kemungkinan muncul di benak saya. Washio-san secara pribadi 
menyaksikan mayat itu, jadi dengan kata lain, dia secara pribadi menyaksikan mayat 
Washio-san yang dipenggal, sebagai pelakunya. 

Aku mengutarakan hipotesis ini kepada Alice, dan rasa dingin merayapi kulitku seperti 
kelabang saat aku melakukannya. 

Tapi ekspresi detektif itu benar-benar berlawanan dengan nada bicaraku; semakin gelisah 
saya, semakin tenang dia. 

"Oh? Saya mengerti." 

Begitu dia selesai mendengarkanku, Alice mengerutkan kening, dan berkata, 

"Aku selalu lupa betapa bodohnya kamu, jadi aku tidak akan memarahimu hari ini. Ini 
adalah area kematian, dan saya tidak ingin merusak kedamaian." 

Suaranya beberapa kali lebih dingin daripada udara malam. 

"Dan jika Anda ingin mengatakan bahwa pelakunya adalah Washio, tolong jelaskan 
mengapa kepalanya dipenggal/' 
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"Kukira." 

Ini hanya tebakan sederhanaku, tapi pria itu sangat ketakutan jika semua orang 
mengetahui bahwa Ginji-san adalah ayah Natsuki Yui. Jika tabloid mengetahui bahwa ayah 
dari idola yang sedang naik daun adalah seorang pengembara yang berkeliaran di taman, 
itu akan menjadi bahan gosip yang benar-benar menarik. Karena itu, dia membunuh Ginji-
san, dan memotong kepalanya untuk menyembunyikan identitasnya. 

"Jadi bagaimana dia melakukannya?" Alice bertanya sambil menatapku dengan mata 
mengantuk. 

"Jadi dia melakukan kejahatan di tempat lain. Begitu dia memenggal kepalanya, dia 
membawa mayat itu ke taman, dan membuangnya di sana. Orang yang tertangkap keluar 
dari mobil di kamera pengintai adalah Washio, yang datang untuk membuang mayat Ginji-
san. Dia menjatuhkannya di taman, dan bersembunyi di sana sampai pagi. Begitu dia 
melihat para penonton, dia datang, bersembunyi di keramaian, dan melarikan diri... " 

Aku melanjutkan dengan banyak tebakan, tapi Alice hanya mendesah keras, berkata, 

"Pernahkah Anda mendengar pepatah bahwa Alkitab tidak bisa salah?' 

"Sempurna ... apa?" 

"Ini adalah desakan bahwa Alkitab tanpa kesalahan, dan tidak perlu dipikirkan dan 
dijelaskan, cukup dibaca secara harfiah. Jika kita percaya dengan perkataan seperti itu, 
seharusnya Bumi diciptakan oleh Tuhan dalam 7 hari, pada 4000 tahun sebelum masehi. 
Namun seperti yang Anda ketahui, dengan memeriksa fosil dan kerak bumi, Anda akan 
menemukan bahwa ada kehidupan jauh sebelum Tuhan menunjukkannya. Menurut Anda 
bagaimana mereka yang bersikeras bahwa Alkitab tidak mungkin salah akan menjelaskan 
keberadaan fosil dan kerak bumi?" 

Aku hanya bisa berkedip, tidak mengerti kenapa Alice tiba-tiba membicarakan hal ini? 

"Karena Tuhan mengubur hal-hal yang mungkin menyebabkan kesalahpahaman manusia 
ke dalam tanah 6.000 tahun yang lalu." 

"Hah?" Jika hal-hal seperti itu dapat dipercaya, apapun dapat dijelaskan, "Jadi mengapa 
Tuhan melakukan hal seperti itu?" 

Saat melihat ekspresiku, mata Alice sedingin es kering. 

"Jadi saya ingin bertanya, mengapa Washio melakukan hal seperti itu?" 

Aku akhirnya mengerti maksud di balik kata-kata Alice, dan dalam angin dingin, aku bisa 
merasakan pipi dan telingaku memanas karena malu. Seperti yang dia katakan, mengapa 
dia melakukan hal seperti itu? Jika dia ingin memenggal kepalanya agar mayatnya tetap 
tidak teridentifikasi, tidak bisakah dia menyembunyikan mayatnya saja? Mengapa 
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memotong kepalanya dan menyeret tubuhnya ke taman? Pemikiran untuk menghilangkan 
keraguan bertepatan dengan gagasan bahwa Alkitab tidak dapat salah. Nyatanya, tidak ada 
keuntungan sama sekali. 

"Ini benar-benar terdengar seperti khayalan yang akan Anda buat tentang dunia. Kamu 
benar-benar tidak cocok untuk profesi detektif." 

"Maaf..." 

Aku sedih, dan melirik Alice, 

"T-tapi kemungkinan itu juga tidak nol! Washio-san adalah tersangka utama saat ini. Anda 
juga melihat mobilnya di kamera." 

Alice mengangkat bahu. 

"Jika kamu benar-benar ingin menyelidiki Washio, lakukan sesukamu. Saya tidak tertarik 
dengan itu." 

Saya tertegun. Bagaimana Alice akhirnya memiliki reaksi seperti itu? 

"Jadi menurutmu tunawisma membunuh Ginji-san? Dia diserang oleh peluru BB, jadi 
kurasa kemungkinannya lebih tinggi." 

"Mayor berkata bahwa dia ingin memikul tanggung jawab untuk ini dan menjadikan ini 
tugasnya untuk berurusan dengan bocah nakal yang berperan sebagai tentara. Kita dapat 
menyerahkan orang-orang itu kepada Mayor, saya tidak tertarik pada mereka. 

"Tidak tertarik... ya?" 

Kata-kata Alice terlalu menyendiri untuk seleraku, tapi detektif mungil itu mencengkeram 
ujung mantelku dengan kuat, dan dengan lembut mengangguk. 

"Saya hanya ingin tahu alasannya, dan bagaimana kepala itu dipenggal. Saya tidak tertarik 
pada penjahat. 

Aku mengeluarkan napas putih dari bibirku. 

"Mengapa?" 

"Sampai saya mendapatkan kebenaran, saya tidak bisa menjelaskan." 

Saya benar-benar bingung. Dia hanya ingin tahu bagaimana kepalanya dipenggal, dan 
mengapa? Tidak perlu tahu siapa pelakunya? Apa sebenarnya yang Alice coba katakan? 

"Saya keluar dari tembok untuk menggali kebenaran. Ayo lanjutkan penyelidikan." 
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Alice berdiri, dan menarik ujung mantelku. Dengan banyak keraguan, saya membawa Alice 
menaiki tangga, dan kembali ke taman. 

Kami melewati lembaran logam bernoda darah, dan ke dalam kegelapan. 

Ada bayangan besar di bawah hutan lebat hitam. Itu adalah gubuk yang terbuat dari 
lembaran vinil, kayu lapis dan karton, rumah Ginji-san. Dilihat lebih dekat, rumah Ginji-san 
agak besar. Tingginya kira-kira setinggi Alice, dan areanya tidak kalah dengan kantor 
detektif NEET. Ada juga beberapa tali yang terbuat dari benang nilon dan selotip yang 
menahan tempat itu; sepertinya tidak mudah untuk menghapusnya. 

Ginji-san mungkin bersikeras untuk tidak pindah karena gubuknya benar-benar tidak bisa 
dipindahkan dengan mudah. Mereka tunawisma, jadi jika mereka bisa pindah ke mana saja, 
mereka bisa pergi ke mana saja. 

Sesuai dengan instruksi Alice, saya membuka pintu kayu lapis untuk memeriksa bagian 
dalamnya. Semua kemungkinan petunjuk untuk identifikasi diambil oleh polisi, dan hanya 
ada beberapa handuk yang diletakkan di atas karton. 

Kami pergi ke belakang gubuk, dan menemukan selotip dengan panjang tidak rata 
ditempelkan di dinding karton. Kurasa Ginji-san mungkin menempelkannya untuk 
memperbaiki kerusakan akibat serangan senapan angin dari sisi lain rel kereta. Alice 
mengarahkan jarinya ke salah satu tanda yang belum diperbaiki, dan berbalik untuk 
melihat rel kereta api. Ada lampu jalan trendi di pagar, dan di sisi lain, ada hamparan 
kegelapan yang tidak rata. Lampu jalan yang ramai di sisi lain benar-benar jauh. 

Sepertinya Alice sedang mencari sesuatu, pikirku. 

Apakah dia mencoba memperkirakan dari mana peluru itu ditembakkan? Apakah ada 
artinya untuk itu? Bisakah senapan angin benar-benar membunuh seseorang dari sisi lain 
rel kereta api? Lebih penting lagi, Ginji-san dipenggal, jadi bagaimana hal itu bisa 
dijelaskan? 

Dengan asumsi bahwa anak-anak dalam perlengkapan militer itu membunuh Ginji-san 
dengan senapan angin yang dimodifikasi --- dan meninggalkan bekas peluru di kepala, 
mereka memenggal kepalanya untuk menyembunyikan bukti. Apakah itu suatu 
kemungkinan? 

Anak SMA? Dengan pedang Jepang? 

Saya mulai merasa bahwa teori ini sama bodohnya dengan yang saya katakan tentang 
Washio-san sebagai pelakunya, dan saya menggelengkan kepala. Aku benar-benar tidak 
cocok menjadi seorang detektif. 

Alice menarik ujung mantelku, dan membuatku pulih. Dia ingin aku membawanya ke pagar. 

"Apa yang sedang Anda cari?" 
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Saya ingin bertanya, hanya untuk menatap matanya, dan saya berhenti. 

Tentu saja, Alice mencari kata-kata orang mati. Itu hanyalah pekerjaan seorang detektif. 
Setelah ditemukan, detektif kemudian akan merekonstruksi kata-kata di dalam hati, dan 
tidak akan menjelaskan sampai dia menemukan orang yang akan menyampaikannya. 

Jadi, aku merley menemani Alice melewati hutan, dan berjalan ke pagar logam di dekat rel 
kereta api. Saya merasa cuaca semakin dingin, mungkin karena kurangnya tempat 
berteduh. 

"Ada lubang di sini." 

Alice bergumam, menunjuk ke kaki. Ada lubang kecil di sudut pagar, cukup besar untuk 
dilewati seekor kucing. 

"Jika pelaku memenggal kepala Ginji-san dan melarikan diri dari sini, memang benar 
kamera tidak akan bisa menangkapnya pada sudut itu. 

Tapi saya tidak bisa membayangkan lubang itu cukup besar untuk dilewati seseorang. 

"Aku tidak pernah mengatakan itu untuk seseorang." 

Lalu apa? Mobil sekop? Aku menatap ke sisi lain lubang itu, dan ada beberapa jejak karat 
pendek di rerumputan berpasir. Alice tetap terdiam saat dia mengangkat kepalanya untuk 
melihat. Dia menatap lampu jalan seperti lampu gantung, tapi tidak ada cahaya malam ini. 

"... Ada kebakaran di Musim Panas, kan?" 

"Eh, eh?" 

Kata-kata Alice yang tiba-tiba membuatku terkejut. 

"Para tunawisma memberitahumu bahwa ada kebakaran kecil di taman, kan?" 

"Y-ya." 

Saya ingat Pe-san mengatakan hal seperti itu. Semua orang menyalahkan api pada para 
tunawisma atas tas vinil dan gubuk mereka yang mudah terbakar, dan semakin sulit bagi 
mereka untuk tinggal di sana. 

"Ayo kembali." 

Alice bersandar padaku saat dia berkata, 

"Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Apakah Anda tidak punya hal lain untuk 
diselidiki?' 

"Tidak perlu untuk itu. Saya sudah mengerti." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Aku menatap wajah Alice, dan merasakan hawa dingin mengalir di punggungku. Matanya 
dipenuhi amarah yang menakutkan, dan menyebabkan tenggorokanku kaku. 

Berapa banyak yang dia tahu? Apakah dia menghubungkan semua petunjuk bersama? Atau 
bahwa dia sudah tahu siapa yang melakukannya, dan mengapa? 

Puluhan ribu keraguan muncul di tenggorokan saya seperti cairan lambung yang 
memberontak, dan saya melakukan semua yang saya bisa untuk menekannya kembali. 

Ini seharusnya bukan kata-kata yang disebutkan di sini. 

Tidak, kata-kata ini mungkin tidak dapat menjangkau siapapun, dan membusuk di hati 
Alice. 

Aku diam-diam bertanya pada Alice, Kamu sendiri tidak cocok menjadi detektif, kan? Setiap 
kali Anda menemukan jawaban, Anda hanya terlihat sedih, layu. Setiap kali Anda selesai 
dengan pekerjaan Anda, Anda selalu berakhir di gurun yang kering. Meski begitu, Anda terus 
bekerja menuju fatamorgana kebenaran, tidak pernah berhenti. Tapi itu aneh; manusia tidak 
bisa bertahan hidup di tanah tandus yang kering. Apakah karena kamu seorang NEET, 
sehingga jika bekerja adalah tentang menciptakan kebahagiaan yang berharga, tetapi kamu 
tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan itu saat kamu menyendiri, bukan? 

Pada saat ini, aku sangat tidak berdaya, dan aku hanya bisa menganggukkan kepalaku 
dalam diam, memegang tangan Alice saat aku berjalan. 

Untuk satu untuk menyampaikan kata-kata. Itu akan menjadi- 

"Yui-san bilang dia ingin menghentikan permintaan itu." 

Begitu saya melihat daun jendela toko ramen, saya mengatakan itu. 

"...Saya mengerti." 

Jawab Alice dengan kaku. 

"Maaf. Aku tidak bisa meyakinkannya." 

"Tidak apa-apa. Saya akan memotong banyak dari gaji Anda. Saya terbiasa bekerja tanpa 
hasil." 

"Sepertinya Mayor juga...ingin menyelesaikan semuanya sendiri." 

"Ya, karena itu menyangkut harga dirinya." 

Lalu apa yang harus saya lakukan? Dengan mengingat kebenaran berdarah ini, apa yang 
bisa dilakukan detektif tidak berguna ini ketika dia tidak bisa menjadi pupuk atau bahan 
bakar? 
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Di sudut gelap tangga darurat, Alice menghentikan langkahnya, berkata, 

"Kita hanya bisa menunggu." 

"Untuk apa?" 

"Sebuah keajaiban." 

 

Alice menyebutkan tentang keajaiban beberapa kali, dan pertama kali aku mendengarnya, 
adalah saat insiden yang melibatkan Meo. 

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

Alice bersikeras bahwa dia bukan seorang Kristen, tetapi gagasan seperti itu seharusnya 
mirip dengan agama itu sendiri. Dengan kata lain, bagi orang Jepang yang biasanya tidak 
memiliki banyak kepercayaan agama, keajaiban seperti melakukan home run di akhir 
inning kesembilan, atau kecelakaan pesawat yang berakhir dengan semua orang masih 
hidup. Bagi orang Kristen, tanpa harapan apapun, hal-hal kecil yang terjadi pada kita 
dianggap sebagai keajaiban. Bukan karena doa siapa pun, bukan karena kebetulan yang 
tumpang tindih, tetapi karena Tuhan menulis setiap keajaiban di buku catatan. 

Tapi saya tidak punya keyakinan agama, dan tidak bisa menunggu. 

Sore berikutnya, saya menelepon manajer Washio, tetapi sebagian besar hanya untuk 
melarikan diri dari kenyataan. Meski hanya sesaat, aku ingin melupakan bahwa aku tidak 
punya alasan untuk melanjutkan penyelidikan. 

"Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Erm, Mori-san, Konduktor dan 
Marienkhof-shi---ah, maaf, tentang gelandangan yang mengenal Ginji-san. B-benar, itu saja. 
Mereka tahu nama asli Ginji-san. Kami bertanya-tanya apakah kami harus memberi tahu 
polisi. Tolong kecilkan suaramu. saya masih sekolah. Ya ya. Eh? Hari ini? Bertemu hari ini? 
Mengerti. Saya akan mencoba meminta mereka ... uang? Tentang itu, silakan tanyakan 
langsung kepada mereka. 8 malam? Baiklah saya mengerti. Lokasi---" 

Begitu kami menyetujui pertemuan di malam hari, aku menutup telepon, menyandarkan 
punggungku di dinding es, dan menghela napas. Menipu orang benar-benar hal yang 
melelahkan, terutama saat aku tidak punya kartu truf. Tentu saja, intel tentang Mori-san 
dan yang lainnya memberitahuku semuanya adalah bohong; Saya kemudian menelepon 
Tetsu-senpai. 

"Bisakah kamu mendapatkan Mori-san dan yang lainnya hari ini...? Maaf sudah memintamu 
melakukan hal aneh tiba-tiba. Ah, tidak apa-apa. Hanya untuk menakutinya; jangan 
khawatir jika Anda tidak bisa mendapatkan semuanya. Sebenarnya, tidak apa-apa bahkan 
jika tidak ada... benarkah? Y-ya, terima kasih." 
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Saya menutup telepon, dan tepat pada saat itu, bel persiapan berbunyi. Para siswa 
berlarian di koridor, dan saya melihat ke luar jendela. Waktu istirahat tinggal 5 menit lagi; 
haruskah saya menelepon Mayor? Saya tidak peduli dengan harga diri Anda yang aneh itu; 
cepat dan tumpahkan kacang. Bagaimana Anda akan menghukum bocah-bocah dari SMA R 
sendirian? Haruskah saya menginterogasinya dengan itu. 

Saya tidak tahu. 

Aku mengingat setiap kata yang dikatakan Alice. Dia tidak tertarik pada penjahat, hanya 
tentang bagaimana kepalanya dipenggal, dan mengapa. Saya tidak tahu apa artinya itu. 
Tidak bisakah dia mendapatkan jawaban keduanya selama kita menemukan pelakunya? 
Atau apakah kita tidak bisa menangkapnya tanpa mengetahui caranya? 

Tentu saja, kami tidak dapat menemukan alasan dan metodenya. Tidak ada mesin besar di 
taman, dan kamera pengintai tidak pernah melihat mesin apa pun yang bergerak masuk 
dan keluar. Tidak peduli siapa yang kami curigai, kami akan berakhir dengan dua masalah 
ini. Dengan begitu, akan sia-sia jika asisten detektif bodoh ini bertindak sendiri tanpa 
permintaan klien. 

Sementara aku ragu-ragu, bel persiapan terus berbunyi. Guru terlihat di sekitar sudut 
koridor, jadi saya menyimpan telepon saya, dan berjalan ke ruang kelas. 

 

"... Jadi, bagaimana makanan penjaranya?" 

"Siapa tahu? Bagaimana denganmu, Tetsu? Kamu tahu?" 

"Saya tidak. Hei, aku belum pernah ke Rumah Anak Laki-Laki, aku anak yang baik! Apakah 
kamu tertangkap dan ditempatkan di suatu tempat sebelumnya, Mori-san?' 

"Tidak. Hanya pusat penahanan." 

"Makanan di sana adalah yang terburuk dari semuanya. Mereka memberi saya dua hari 
berturut-turut untuk hal yang sama. "Tidak ada anggaran." 

Percakapan terdengar dari lengkungan beton di bawah jembatan rel kereta api. Aku 
melihat sekeliling, dan mengintip ke dalam. 

"Oh, bukankah itu Narumi? Membawa makanan?" 

Mori-san adalah orang pertama yang menemukanku, dan mengangkat kepalanya. 
Berkumpul di tempat kejadian dalam lingkaran adalah 4 tunawisma dan Tetsu-senpai. 
Angin dingin tidak bisa masuk di antara 4 pilar yang menopang rel, dan itu relatif hangat 
dengan semua orang berkerumun. 

"Maaf karena harus membawa semua orang ke sini." 
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Aku menundukkan kepalaku, dan pada saat yang sama, menyerahkan tas toko serba ada 
kepada pria yang lebih tua; aroma yakitori dan roti daging memenuhi tempat yang sempit 
itu. 

"Semua orang ditangkap sebelumnya?" 

Mengingat percakapan mengerikan sebelumnya, aku dengan hati-hati bertanya, 

"Hanya Mayor yang diambil kembali, kami baru saja menjawab pertanyaan di tempat." 
Konduktor menjawab. Setiap kali, dia berpakaian jas, dan bernada sopan. Dia mungkin 
memiliki penampilan sebagai anggota manajemen yang lebih tinggi dari sebuah 
perusahaan, tetapi dia benar-benar seorang tunawisma. 

"Kami pergi karena Mayor memanggil kami." Pe-san menjawab. 

"Ditelepon? Seperti di ponsel? Kamu memiliki satu?" 

"Oho, kamu memperlakukan kami sebagai orang bodoh sekarang, Narumi?" "Biarkan kami 
mengajarimu kerasnya kenyataan!" 

"Jika Anda ingin melakukan pekerjaan harian, ponsel adalah suatu keharusan!" "Saya tidak 
punya karena saya tidak bisa membayar biaya telepon..." 

"Sangat menyesal." 

Saya terlalu bodoh. Jadi di saat seperti itu, tunawisma pun butuh ponsel, ya? 

Mori-san mengangguk. 

"Ginji-san sudah seperti itu saat dia datang." 

"Tapi bagaimanapun juga, tidak perlu membunuhnya seperti itu..." 

"Apa yang akan terjadi pada mayat itu?" "Mungkin dibedah, dan dia akan menjadi hantu 
yang kesepian." "Kita mungkin akan berakhir seperti itu juga." 

Suara semua orang melemah, dan akhirnya hening. Kereta melintas dari waktu ke waktu, 
mengeluarkan ledakan keras yang menghilangkan suara semua orang yang mengunyah cup 
ramen dan ayam goreng. 

Bagi mereka, Ginji-san adalah seseorang yang sangat penting. Dengan demikian, 
kematiannya membawa kehampaan yang begitu dalam dan mudah dipengaruhi, dan juga 
membuktikan bahwa dia tidak sendirian ketika dia masih hidup. 

"Narumi, bukankah kamu mencoba mencari tahu siapa yang membunuh Ginji-san?" 

Mori-san bertanya pelan. Kepala botak itu diwarnai merah karena mabuk. 
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"...Ya. Saya mengundang semua orang di sini untuk membantu dalam hal ini. Anda tidak 
perlu melakukan banyak hal. Saya hanya butuh alasan dan ancaman." 

"Hm? Tetsu, kamu juga?" 

"Aku baik-baik saja dengan tidak mencari pelakunya. Saya tidak mendapatkan bayaran 
apapun dari ini." 

Nada senpai cukup baik. 

"Hanya saja aku memiliki insting yang tajam, dan kurasa kau memanggilku ke sini untuk 
menakuti beberapa orang, kan, Narumi?" 

Senpai mengarahkan tatapannya padaku, dan aku mengangguk, 

"Apakah orang itu membunuh Ginji-san?" Pe-san bertanya. 

"Belum, aku belum---" saat aku hendak mengatakan bahwa aku masih ragu, langkah kaki 
dan sosok ramping panjang muncul di belakangku. Saya berbalik, dan menemukan seorang 
pria muda yang tampak buas mengenakan jaket putih. Itu adalah manajer Washio. Dia 
melepas apa yang mungkin sepasang kacamata lensa biasa, dan memasukkannya ke dalam 
saku dada, melangkah ke tempat berkumpulnya kami. 

"Banyak dari kalian di sini." 

Washio-san terdengar agak dengki, memelototi kami, dan menatapku, 

"Saya akan menyatakan sebelumnya bahwa saya tidak punya uang. Jika Anda berniat 
memeras saya, saya akan mulai dengan keras kepala. 

"Ada apa dengan tiba-tiba itu?" Pe-san berkata, "Siapa kamu?" 

"Aku melihatnya beberapa kali di taman." 

"Dia berbicara dengan Ginji-san sebelumnya." 

Percakapan pria tunawisma membuat Washio-san sedikit terkejut. Tidak mengherankan 
karena dia mengira para tunawisma akan mencoba memerasnya, tetapi tidak ada yang 
mengenalinya. Aku berdiri, dan mundur sedikit agar Washio-san bisa memasuki ruangan. 

"Maaf, aku berbohong padamu di telepon." 

Wajah Washio-san memerah. 

"Aku hanya ingin berbicara denganmu tentang sesuatu, dan berbohong padamu untuk 
mengeluarkanmu." 
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Tiba-tiba, saya melihat bahwa Tetsu-senpai telah berjalan menuju jalan keluar, lengannya 
terlipat saat dia berdiri di belakang Washio-san. Dia mungkin melakukan itu untuk 
mencegah Washio-san berpaling dan berlari karena terkejut. Sungguh, saya berterima 
kasih padanya tentang itu. 

"Apa yang ingin kamu bicarakan denganku?" 

"Saya ingin bertanya tentang ini; pada 16 Desember, malam sebelum kejadian, kamu pergi 
untuk membawa Ginji-san kembali ke taman, bukan?" 

Aku diam, dan melihat reaksi Washio-san. Wajahnya tampak seolah-olah ada lapisan tipis 
tanah yang menempel di atasnya, karena dia menjadi berwajah tabah. 

"...Erm, aku tidak mencoba memancing sesuatu darimu, atau kamu perlu membuat alasan. 
Kami mendapatkan semua bukti yang diperlukan, dan kamera pengintai merekam gambar 
mobil Anda dan Ginji-san melakukan hal yang sama." 

Apa yang saya katakan itu bohong. Bekas ban hanya bisa dianggap sebagai bukti yang 
lemah, dan visual mobil terlalu kecil untuk dilihat secara bersih. Mendengar ini, Washio-
san menghela nafas, bahunya rileks. 

"Ya, aku memang mengirimnya kembali ke taman. Terus?" 

Seperti dia, saya juga merasa lega. Sejak menjadi asisten detektif, saya mulai memungut 
cara-cara berbohong yang tidak boleh dilakukan. Lalu, aku melihat senpai di belakang 
Washio-san menyeringai licik. 

"Aku tidak tahu apa yang kau tebak, tapi kebetulan aku bertemu pria itu ketika aku sedang 
dalam perjalanan kembali ke taman, dan membawanya kembali. Di mobil, saya hanya 
memintanya untuk meninggalkan taman, dan saya memberi tahu polisi tentang hal ini." 

Washio-san mulai berbicara lebih cepat, mungkin karena dia ditekan oleh tatapan Mori-
san, Pe-san, Conductor dan Marienkhof-shi yang menatapnya. 

"Saya juga terkejut... mendengar kematiannya. Aku tidak berharap kalian mencurigaiku. 
Aku tidak punya alasan untuk membunuh. Mengapa saya ingin melakukan hal bodoh 
seperti itu? 

"Lalu, bagaimana kamu tahu bahwa... kepala Ginji-san dipenggal?" 

Washio-san segera melebarkan matanya, tenggorokannya serak. 

Ketika saya bertanya kepadanya, saya mulai merasakan suara saya menjadi tenang. Saya 
secara naluriah menyadari bahwa dia bukanlah pelakunya. Dia menunduk, dan 
menyenggol jari kakinya ke tanah seolah-olah dia ingin menghancurkan sesuatu. 
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"Tentu saja, orang-orang di Hercules yang mengatakan itu padaku. Pekerjaan rekonstruksi 
dimulai oleh dewan kota, dan tentu saja, polisi memberi tahu mereka detailnya. Saya tidak 
yakin dengan sumbernya, tapi sepertinya orang-orang di dewan kota memberi tahu orang-
orang di Hercules. 

Aku menghela nafas, dan menurunkan bahuku. Pada titik ini, semuanya masuk akal, lima 
puluh ribu kali lebih masuk akal daripada teori Washio-san sebagai pelakunya yang saya 
katakan kepada Alice. 

"Hanya itu yang ingin kau bicarakan? Mengapa menggertak saya hanya untuk hal kecil ini? 

Kali ini aku menundukkan kepalaku. Namun, saya merasa ada sesuatu yang ingin saya 
tanyakan. 

Aku mendengar suara di belakangku. 

"Kamu yang terakhir bertemu Ginji-san, kan?" 

Mori-san bertanya. Washio-san mengerutkan kening, dan mengenakan kacamata lensa 
biasa. 

"Apakah begitu? Aku tidak tahu. Aku tidak berniat untuk itu. Saya akan mengatakannya 
lagi, saya hanya ingin mendiskusikan banyak hal dengannya. 

"Kami tidak menyalahkanmu di sini. Apa yang Ginji-san katakan padamu pada akhirnya?" 

Mereka ingin tahu apa yang dia katakan pada akhirnya? Aku berbalik untuk melihat Mori-
san. Pe-san, Konduktor, dan Marienkhof-shi duduk bersila di lantai, menatapnya dengan 
saksama. 

"Seperti percakapan kita sebelumnya. Saya berkata saya bersedia merawatnya sebentar, 
tetapi pria keras kepala itu berkata bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan taman, 
bahkan jika dia mati. Dia bersikeras bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Yui; dia 
tidak ingin mengenali putrinya, dan tidak ingin bertemu dengannya. Jadi mengapa dia ingin 
tetap di taman? Apakah ada harta karun di sana atau semacamnya?" 

Washio-san berkata, dan memalingkan muka, mungkin menyadari betapa gelisahnya dia. 
Keempat tunawisma saling memandang, dan mengangguk serempak. 

"...Kemudian..." 

"Benar." 

"Dia menemukannya, ya?" 

"Hei, kamu tahu sesuatu?" Washio-san pergi ke sisiku, dan membungkuk untuk bertanya 
pada Mori-san. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Yang terakhir hanya mengangguk, dan Pe-san di sampingnya menjawab. 

"Ginji-san menemukan rumahnya." 

Washio-san mendengus, dan bangkit. 

"...Betapa bodohnya." 

Dia berkata, dan mundur ke jalan, memelototi para tunawisma yang berjongkok di sekitar 
udara hangat. 

"Kalian adalah pengembara, tidak ada tempat untuk disebut rumah. Tidak peduli di mana 
Anda tinggal, itu---" 

Konduktor dan Mori-san bangkit, ingin membantah, tapi ponsel Washio-san tiba-tiba 
berdering. Dia mundur ke pagar, dan mengeluarkan ponselnya. 

"...Ya, ya? Yui? Maaf, tidak bisa mendengarmu. Di belakangku berisik... eh? Ya, ya...A-Aku 
akan segera ke sana!" 

Tanpa disadari, aku bergegas mengejar Washio-san saat Washio-san pergi. 

"Kenapa kamu mengikutiku? Bukankah kita sudah selesai?" 

"Apa yang terjadi pada Yui-san?" 

Washio-san berhenti, dan memelototiku, memberi pandangan ingin mencekik orang lain. 

"Dia pingsan. Dia ada di rumah sakit." 

 

Saya kira tidak ada orang yang memiliki kenangan indah tentang rumah sakit, tetapi 
ingatan saya sendiri tentang rumah sakit semuanya sangat buruk. Setiap kali, selalu 
tentang sekarat orang yang berbaring di tempat tidur, dan saya hanya bisa menyusut di 
bangku bundar, semuanya tidak berdaya. Pada hari itu, itu sama. 

"... Dia tidak makan dengan baik, kan? Apakah Anda kakak laki-lakinya? Manajernya!? 
Tolong jaga kondisi hidupnya. Jika Anda meremehkan anemia..." 

Dokter menyuruh Washio-san di sisi lain tempat tidur saat aku roboh di kursi di samping 
tempat tidur, menatap Yui-san. Wajahnya pucat, rambutnya yang acak-acakan tampak 
seperti lilin keras, kelopak matanya yang tertutup tidak berkedut. Dia benar-benar terlihat 
seperti mayat jika bukan karena dadanya yang terengah-engah saat dia bernapas. 

Seorang pria kekar berusia sekitar 50-an, mengenakan pakaian golf tiba-tiba membanting 
pintu hingga terbuka dan menerobos masuk. Harap tenang, ketua. Washio-san segera 
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berdiri, dan keduanya bertengkar. Apa Yui baik-baik saja? Bagaimana dengannya? Hei, 
siapa bocah itu? Tolong jangan meninggikan suaramu, kami di rumah sakit. Apakah bocah 
itu pacar Yui? Bagaimana saya tidak tahu tentang ini? Ketua, silakan pergi ke luar ruang 
bangsal--- 

Di tengah keributan ini, Yui-san sedikit membuka matanya. 

"Yui!" 

Washio-san segera menyadari dia bangun, meraih bingkai tempat tidur, dan menatapnya. 

"...Eh...aku..." 

Yui-san menjulurkan tangannya dari bawah selimut, mencoba menghalangi cahaya, 
mungkin karena terlalu terang. Namun, tangannya gemetar lemah, dan mendarat di 
dahinya. Dia akhirnya mengguncang tabung infus, dan bingkai logam mengeluarkan suara. 

"Kenapa... ya? Narumi-kun?" 

"Kamu orang bodoh!" Washio-san mengecam, "Untung itu rekaman. Bagaimana jika itu 
adalah pertunjukan langsung? 

Yyu-san meringkuk kembali di bawah selimut karena ketakutan. 

"Silakan keluar jika Anda ingin membuat keributan!" Dokter muda itu menyuruh keduanya 
pergi dengan kasar, mendorong mereka keluar ruangan. 

"Seberapa buruk situasinya sekarang? Apakah dia perlu tinggal di? Jika ada cara untuk 
membebaskannya." 

Washio-san bertanya sambil memegang kerah dokter itu. Mereka pada dasarnya berdebat. 
Kalian semua bisa menghilang untuk semua yang aku pedulikan, pikiran jahat muncul di 
benakku. 

"Dia tidak perlu tinggal di rumah sakit, tetapi Anda dapat mengatakan bahwa dia butuh 
istirahat untuk saat ini. Hei, kamu juga! Keluar!" Dokter itu menoleh ke arahku. 

Pada saat ini, tanpa sadar aku berkata, 

"Tolong biarkan aku bisa bersama Yui-san untuk saat ini." 

Mata di bawah lensa Polos Washio-san melebar sebagian besar, dan ketua yang 
mengenakan pakaian golf tampak memerah. Dokter itu merengut. 

"Hanya sebentar. Saya akan berbicara sedikit, dan jika dia sudah tenang, saya akan 
kembali." 
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Tanpa diduga, Washio-san adalah orang pertama yang mengalah. Dia menarik lengan kursi 
ketua, mengatakan bocah ini baik-baik saja. Biarkan dia mencoba berbicara dengan Yui dan 
membuatnya tenang. Setelah selesai, dia memimpin ketua keluar ruangan sementara yang 
terakhir terus mengucapkan sesuatu. Akhirnya, "Hanya 5 menit." kata dokter muda itu 
dengan cemberut di wajahnya, dan menghilang di balik pintu. 

Keheningan akhirnya menimpa kami, seperti balok es yang menghancurkan 
tenggorokanku. Aku menghela nafas, dan berbalik ke atas tempat tidur. 

Dengan tatapan tak percaya, Yui-san menatapku. 

"Kamu tidak makan? Itu yang dikatakan dokter." 

"Aku tidak punya nafsu makan." 

"Kamu juga tidak banyak tidur, kan? Riasanmu sedikit udik." 

"Tidak, kamu seharusnya tidak mengatakannya bahkan jika kamu menyadarinya!" 

Yui-san mungkin ingin tertawa, tapi wajahnya menunjukkan ekspresi retak. 

Setelah diam beberapa saat, dia bertanya, 

"... Kenapa kamu ikut juga, Narumi-kun?" 

"Yah... kebetulan aku datang bersama Washio-san." 

"Terjadi begitu saja?" 

Saya sedikit ragu-ragu, tetapi berdiskusi untuk membuka rahasia. 

Saya mengatakan kepadanya bahwa pada malam sebelum kejadian, Washio-san bertemu 
dengan Giniji-san. Untuk menegaskan apakah dia adalah cuklprit, saya memanggilnya. Jadi, 
saya harus melaporkan kepadanya tentang percakapan mereka. Ginji-san tidak ingin 
bertemu dengan Yui-san, dan tidak ingin mengenalinya. Begitu dia mendengar itu, 
ekspresinya tidak berubah. 

"Kenapa kau melanjutkan penyelidikan?" 

Yui-san menatap langit-langit, bertanya dengan suara serak, 

"Bukankah aku mengatakan bahwa aku ingin membatalkan permintaan? Mengapa Anda 
masih melanjutkannya? Dan jika Washio-san benar-benar pelakunya, Anda bisa saja 
terbunuh?" 

Sepertinya Yui-san ingin bercanda denganku, setelah dia selesai, dia menepuk pundakku. 
Namun, suaranya yang terlalu ceria membuatku gelisah. 
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Mengapa kami ingin melanjutkan penyelidikan? 

Aku menatap celah antara bangku bundar dan tempat tidur, mendengar erangan udara 
hangat saat aku merenungkan alasannya. 

"... Mengetahui kebenaran sama saja dengan mati." 

Yui-san memutar kepalanya sedikit. 

"Itu mantra Alice. Dia selalu berkata bahwa tidak ada jalan untuk kembali begitu kita tahu, 
dan dengan kata lain, bagian dari orang lain itu. Jika tidak ada yang meminta apapun 
darinya, dia tidak akan menggali kebenarannya." 

Mata bermasalah Yui-san bergerak antara langit-langit dan wajahku. 

"Tindakannya sebagai seorang detektif akan selalu berakhir dengan menyakiti orang 
tertentu dengan sengaja. Ini seperti ada ruang terkunci, namun dia pergi untuk 
membukanya, untuk menunjukkan bahwa di dalamnya kosong. Namun, tidak ada yang 
akan senang dengan tindakannya, dan sebaliknya, bagian tertentu dari hati setiap orang 
akan mati." 

Karena aku juga sama, dan Tetsu-senpai, Yondaime, Min-san, dan yang lainnya juga sama. 
Aku membuka tanganku, mencari jejak darah. Saya tidak bisa lagi melihat mereka, tetapi 
saya mengingatnya dengan jelas. 

"Ta-tapi." 

Sekali lagi, aku mengepalkan tinjuku sedikit. 

"Hanya sedikit --- hatiku terasa sedikit lebih rileks dari sebelumnya. Ini hanya sedikit, tapi 
kita bisa mengambil langkah maju lagi. Lubang di hati tetap ada, tetapi meskipun tetap ada, 
kita bisa maju bahkan dengan lubang di dalam ini." 

Aku menggigit bibir bawahku. Seperti yang diharapkan, saya bisa menjelaskannya dengan 
baik. Setelah selesai, aku tidak bisa merasakan respon Yui-san. Ini seperti mencoba 
memahat sesuatu di dalam air, mencoba membuat semacam gambar. 

"Inilah gunanya menjadi detektif. Jika Anda menemukan bahwa itu sakit---" 

Aku menatap wajah ekspresi Yui-san. 

"Tidak peduli kapan, kamu bisa meminta bantuan kami." 

Setelah saya mengatakan itu, saya menemukan sesuatu yang aneh. Rasanya sayalah yang 
memohon untuk diselamatkan. Wajah Yui-san berubah ekspresi beberapa kali. 

"Mengapa?" 
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Dia terdengar seolah-olah dia hampir menangis. 

"Kenapa aku merasa sedih? Mengapa demikian, ketika yang menghilang adalah seseorang 
yang tidak pernah ada?" 

Saya benar-benar ingin menutup telinga saya. Mengatakan itu, Yui-san menatap langit-
langit dalam diam. 

Aku ingin menutup telingaku. Setelah selesai, Yui-san kembali menatap langit-langit dalam 
diam. 

Saya juga bertanya-tanya mengapa kami merasa sangat sedih. Itu hanya kematian 
seseorang yang tidak pernah ada, jadi mengapa kita merasa sedih saat Tuhan menciptakan 
kita? Tidak dapat mengerti, saya berdiri dari kursi saya, dan pergi ke pintu. 

 

NEET, dimulai dengan Alice, memiliki keyakinan sempit untuk tidak mengambil tindakan 
tanpa permintaan apa pun. Setelah apa yang saya alami pada musim dingin yang lalu, saya 
mengerti betul bahwa itu adalah ide yang masuk akal. Tanpa kompas, peta navigasi, dan 
sextant, saya akan hanyut di lautan dengan papan hanyut, dan itu benar-benar melelahkan. 
Dalam beberapa kasus, saya mungkin akhirnya terhanyut lebih jauh dari daratan. 

Namun, aku yang bodoh dan paranoid ini adalah anak nakal yang tidak bisa menjadi NEET, 
tidak bisa diam. Keesokan harinya, sepulang sekolah, aku meminta Kaoruko-senpai 
membuat alasan untukku pergi ke SMA R. Kali ini saya pergi ke kantor OSIS untuk 
menyambut mereka. 

"Kamu mengadakan upacara kelulusan pada tanggal 24? Kami juga. Mari kita berkumpul 
setelah upacara kelulusan berakhir! Saya anggota platinum dari toko Karaoke, jadi 
harganya murah. Ingatkan untuk memanggil Kaoruko-san. Aku akan mengajak siswa T 
Girls High dan Y Girls Academy untuk ikut. Aku akan mengandalkanmu, Fujishima-senpai." 

Saya pergi untuk bertukar pamflet kegiatan klub dengan ketua OSIS SMA R, yang antusias 
seperti biasanya. 

Aku berpura-pura menatap pamflet pengantar yang ditumpuk di atas meja dengan acuh tak 
acuh, dan bertanya, 

"Kudengar sekolahmu memiliki klub aneh yang disebut Klub Riset Sejarah." 

Aku bisa merasakan orang lain selain presiden mengernyit. 

"Kamu tahu banyak." 

"Ah, erm, salah satu temanku sudah sarjana." 
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Tahun ketiga membaca manga di sudut ruangan hampir jatuh dari kursi. 

"Lulusan yang kamu bicarakan itu, eh, apakah itu... Mukai itu..." 

"Benar, Mukai Hitoshi. Kamu kenal dia?" 

Apakah dia ada saat tahun ke-3 pertama kali masuk? Mungkin dia jauh lebih tua? Saat aku 
mulai menebak usia Mayor, sudah ada keributan di antara anggota OSIS. 

"Jadi kamu kenalan Mukai-senpai, Fujishima-senpai?" "Tidak heran." "Suasananya, entah 
bagaimana." "Mukai-senpai? "Kudengar dia adalah orang yang menyebabkan anggaran 
beasiswa kuliah di sekolah kita dipotong setengahnya..." "Ahhh..." 

Legenda urban macam apa yang dia tinggalkan? Aku bertanya-tanya dengan tangan di 
dahiku. Dengan tatapan jijik, ketua OSIS berkata, "Kurasa kau tahu klub penelitian sejarah 
hanyalah tempat peristirahatan otakus militer, klub permainan bertahan hidup." 

"Saya bersedia. Benar. Mereka memiliki anggota bernama Hirabayashi, kan? Kudengar dia 
baru tahun pertama." 

"... Hirabayashi ada di kelasku." kata presiden. 

"A-ahh, aku mengerti. Erm, aku hanya tahu namanya, itu saja." 

Bahkan saya juga merasa topiknya terlalu dipaksakan, dan buru-buru mencoba 
menyelesaikannya. 

"Yah, Mayor itu --- tidak, tentang itu Mukai-san memberitahuku bahwa jika aku akan 
mampir di SMA R, aku akan mengunjungi Hirabayashi karena pria itu sepertinya memiliki 
masalah dan sedang istirahat. Omong-omong, apakah Hirabayashi datang ke sekolah hari 
ini?" 

"Dia melakukan! Mungkin untuk menghadiri kelas tata rias." 

Saya berbohong ketika saya mengatakan bahwa dia sedang istirahat, dan saya tidak 
berharap itu terjadi. Hirabayashi telah mengambil kelas tata rias sepulang sekolah untuk 
mengejar akademisnya. 

Ruang kelas 1-7 di lantai tiga terletak paling dekat dengan tangga, dan untuk menghindari 
yang lain, saya duduk di ruang tangga, menunggu pelajarannya selesai. 

Ini adalah cara yang aneh untuk menghindari kenyataan, gumamku pada diriku sendiri saat 
merasakan beton dingin di bawah punggungku. 

Seorang detektif akan bertindak sebagai detektif karena dia ingin menghindari kebenaran 
yang tidak ingin dipahami orang lain. 
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Setelah bel jam 5 sore berbunyi sebentar, saya melihat seorang guru memasuki masa 
tuanya membuka pintu dan berjalan keluar, diikuti dengan pintu belakang yang terbuka. 
Sosok kecil berseragam berjalan ke koridor, dan itu jelas adalah siswa tahun pertama yang 
kulihat di klub. Dia berpenampilan seperti siswa sekolah menengah, mungkin karena 
penampilannya yang kecil. Ada beberapa memar di tepi bibirnya, matanya memiliki 
beberapa alat bantu larangan. Aku berlari menyusuri koridor, dan memanggilnya. 

"Erm---" 

Terkejut, dia berbalik. Awalnya, dia tidak bisa mengenali saya, dan begitu dia melihat 
seragam saya, sepertinya dia ingat. Dia menunjukkan ekspresi skeptis di wajahnya. 

"...Kaulah yang datang ke klub kami...apakah ada yang kau butuhkan?" 

"Saya ingin bertanya tentang malam tanggal 16." 

Dia meletakkan tasnya di bahunya, dan mulai berlari, melompat menuruni tangga dua 
langkah sekaligus. Saya buru-buru memberikan kasus, tetapi dia tidak menuju ke ruang 
klub, tetapi menuju ke pintu masuk. 

"Tunggu, aku hanya ingin menanyakan sesuatu. Hanya ingin bertanya!" 

Dia terus mengabaikan teriakanku saat dia melesat ke pintu masuk, memakai sepatunya, 
dan berlari keluar. Meskipun tatapan sekitar dari siswa SMA R membuatku canggung, aku 
buru-buru memakai sepatuku dan berlari keluar. Punggungnya, berseragam, sudah lari ke 
pintu belakang. 

"Aku menyuruhmu berhenti!" 

Saya menangkapnya di dekat pintu belakang, dan untungnya, itu adalah daerah perumahan 
yang sepi dengan sedikit orang. 

"Apa yang kamu inginkan?" 

Dia mengibaskan tanganku. 

"Ini tidak ada hubungannya denganmu!" 

"Polisi telah menentukan jenis senjata yang digunakan. Itu hanya masalah waktu saja." 

Saya diam-diam mencatat. Tentu saja, itu hanya ancamanku, tapi dia diam saja. Tas itu 
hampir terlepas dari bahunya, dan dia membawanya lagi, membelakangi saya. 

"...Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Mukai-senpai juga datang mencariku..." 

"Tuna wisma yang terbunuh adalah seseorang yang kami kenal, dan kami sedang 
menyelidikinya." 
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Saya mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan nada lembut, menjelaskan ke bagian 
belakang seragam yang tampaknya hampir patah. 

"Mayor adalah seorang maniak, dan dia menemukanmu lebih cepat daripada polisi." 

"Aku tidak tahu." 

"Saya pikir Anda mungkin salah. Saya di sini bukan untuk mengejar tanggung jawab. Saya 
tidak peduli apakah Anda pelakunya. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi malam itu." 

"Aku tidak tahu!" 

Sekali lagi, Hirabayashi mencoba berjalan, dan saya meraih sabuk tasnya. Dia berbalik 
untuk berteriak, 

"BIARKAN PERGI-" 

"---Wakil Laksamana Fujishima?" 

Aku mendengar suara tiba-tiba dari belakangku, dan setelah itu, sosok dengan warna 
kamuflase memasuki pandanganku. Tangan kecil bersarung tangan kulit mencengkeram 
lenganku dengan kuat, dan mata di bawah pelindung menyipit, menatapku dengan marah. 

"Besar..." 

"Mengapa kamu di sini? Urusan apa yang Anda miliki dengan Prajurit Hirabayashi?" 

Saya tidak bisa menjawab Mayor, jadi saya menghindari matanya. Dia kemudian 
mencengkeram lenganku dengan lebih kuat, membuatku melepaskan tas Hirabayashi. 

"Sudah kubilang ini masalah internal kita. Jangan menyela." 

"Ini bukan masalahmu sendiri, Mayor! Ini adalah kasus yang diminta klien untuk kami 
tangani!" 

"Kudengar dia membatalkannya." 

Saya tidak bisa berkata apa-apa saat Mayor mengetahui kebohongan saya. Itu semua 
adalah motivasi egois saya. Hirabayashi hanyalah orang asing, dan aku tidak berhak 
menanyainya. 

"Prajurit Hirabayashi, mengapa kamu melarikan diri?" 

Mayor mencengkeram kerah Hirabayashi, dan menyeretnya. 

"Saya datang ke sini hari ini untuk bertanya kepada Anda secara pribadi. Semua kontak 
sebelumnya mengalami kegagalan, dan saya menemukan bahwa gas, baterai, dan bantalan 
semuanya dibeli atas nama Anda. Apakah Anda menghadiri setiap pertempuran pura-pura? 
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"Itu tidak ada hubungannya denganmu, senpai." 

"Siapa yang ikut serta dalam pertempuran pura-pura pada malam tanggal 16? Saya 
bertanya kepada Anda terutama karena Anda membeli begitu banyak bahan habis pakai, 
tetapi bukan senjatanya. Senapan pribadi Anda haruslah senapan mesin ringan Uzi untuk 
pemula yang Anda beli di seminar Mukai saat pertama kali bergabung, dan tidak dapat 
menembakkan bantalan." 

Saya tertegun. Apakah Mayor mengetahui sebanyak itu? 

"Apakah kamu sudah diatur?" 

"... Itu tidak ada hubungannya denganmu." 

"Siapa yang menembak?" 

"Aku tidak tahu." 

"Berhentilah bermain-main dan jawab. Apakah mereka memerintahkan Anda untuk tetap 
diam? Jangan khawatir, aku akan menghukum mereka." 

"Tolong tinggalkan saya sendiri!" 

Hirabayashi melambai dari tangan Mayor. 

"Kamu bukan anggota lagi, senpai. Tolong jangan katakan lagi." 

"Mengapa kamu melindungi mereka? Ini bahkan bukan gagasan persahabatan. Apakah 
Anda lupa aturan seorang prajurit? 

"Aku bilang aku tidak tahu!" Hirabayashi tiba-tiba memukul bahu Mayor. 

"Aku komandanmu! Percaya padaku! Aku akan memastikan keselamatanmu!" 

"Bagaimana kamu berniat membuatku percaya padamu? Anda lulus entah berapa lama, 
dan Anda tidak tahu bagaimana klub sekarang! Mengapa Anda mendorong saya untuk 
bergabung dengan klub penelitian sejarah? Saya tidak ingin memainkan permainan 
bertahan hidup. Aku seharusnya tidak bergabung." 

Hanya dengan melihat punggung Mayor sudah cukup bagiku untuk memahami betapa 
sedihnya dia, dan dia bahkan melepaskannya. Hirabayashi meletakkan tasnya di bahu, 
berbalik, dan berjalan pergi. Mayor dan aku hanya bisa melihat bagian belakang seragam 
hitam itu. Tangan kanan Mayor, terbungkus sarung tangan kulit, bergetar karena tetap 
terkepal, lalu dilepaskan lagi. 

Saya merasa bahwa saya harus mengatakan sesuatu. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"... Kamu tahu tahun pertama itu untuk waktu yang lama?" 

"Selama liburan musim panas, kami akan bergaul dengan siswa elit dari sekolah menengah 
afiliasi untuk pertemuan belajar, dan kami bermain bersama saat itu." 

Mayor merasa bahwa dia telah melewatkan sesuatu, dan tetap diam. Dia memberi 
pandangan menyiratkan bahwa dia seharusnya tidak memberitahuku, dan melanjutkan, 

"Kalau bisa saya laporkan. Selesaikan misimu, Wakil Laksamana." 

"Apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana jika mereka adalah pelaku sebenarnya?" 

"Sudah kubilang aku akan menanganinya sendiri!" 

"Lalu bagaimana-" 

"Kamu tidak perlu tahu, Wakil Laksamana." 

Mayor berkata sambil mengarahkan jarinya ke dadaku, dan berbalik untuk pergi. Aku 
membungkuk, menarik napas dalam-dalam, dan ingin berteriak di belakang sosok kecil 
yang mengenakan jaket kamuflase. Namun, saya tidak bisa mengatakan apa-apa, dan hanya 
mengumpulkan emosi saya di telapak tangan saat saya menampar paha saya. 

Apa menyelesaikan misi saya? Jika saya bisa, saya akan melakukannya. Saat ini, saya tidak 
memiliki kompas, peta navigasi, dan sextant. Aku tidak dapat menyelesaikan misi yang 
ditugaskan Alice kepadaku, dan aku tidak tahu harus berkata apa kepada Yui-san saat dia 
bersembunyi di bawah pakaian kusutnya. Mayor, apa yang sebenarnya kamu rasakan? 
Apakah Anda mencoba melindungi mantan rekan Anda, atau tidak berharap dosa-dosa 
mereka diletakkan di bawah matahari? Aku memang mengatakan itu pada Hirabayashi 
untuk menakut-nakutinya, tapi polisi bukanlah orang bodoh; mereka akan segera 
menemukan petunjuk ini. Mengapa tepatnya Anda bersikeras pada cita-cita Anda? Mengapa 
semua orang membungkuk dan menutupi telinga mereka? Apa yang harus saya lakukan 
sebenarnya? 

Kemarahan yang tak bisa dijelaskan ini menjadi debu yang merembes melalui celah di 
antara jari-jariku. Angin utara yang membekukan menusuk telingaku, dan pada titik ini, 
aku menyadari bahwa aku meninggalkan mantelku di kantor OSIS. Aku memasukkan 
tanganku ke saku, dan pergi ke pintu belakang. 

 

Hari benar-benar gelap ketika saya tiba di Hanamaru. Ini adalah musim di mana hari lebih 
pendek. Ini belum malam, dan tidak ada pelanggan yang terlihat di balik tirai, hanya Min-
san yang sibuk dengan persiapan untuk membuka toko. 

Tepat di depan pintu belakang, saya melihat dua sosok duduk, saling berhadapan di depan 
meja kayu. 
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"Aku akan menyerang bidak ini. Punyaku Mayor!" 

"Sayang sekali. Punyaku adalah ranjau darat!" 

"Lagi? Tata letak Anda benar-benar menjengkelkan. " 

"Aku akan mulai menyerang dari kanan saat itu. Saya menyerang di sini. Milik saya adalah 
Wakil Laksamana." 

"Itu Mayor!" "Ahh sial!" 

"Apa yang kalian berdua lakukan...?' 

Itu Tetsu-senpai dan Hiro, dan ada sesuatu yang mirip dengan meja shogi yang diletakkan 
di antara mereka, dengan beberapa lembar uang ribuan yen di sampingnya. NEET terkutuk 
ini hanya tahu cara berjudi, astaga. 

"Selamat datang kembali, Narumi." Hiro-san memalingkan muka dari papan, berseri-seri. 

"Jangan bicara padaku, kalau tidak aku akan lupa tata letakku." Tetsu-senpai kembali 
menatap papan itu. 

"Shogi?... tidak terlihat seperti itu." 

"Itu tentara shogi. Apakah Anda tahu?' 

Aku tahu prajurit shogi. Ini adalah permainan yang menggunakan barisan prajurit untuk 
menyerang dan bertahan. Namun, ada selusin bagian yang mati, dan saya merasa aneh. 

"Mengapa hanya 'Mayor' dan 'Wakil Laksamana'?" 

"Itu adalah 'shogi tentara Hanamaru' yang kami buat." Tetsu-senpai dengan gembira 
menjawab, "Hanya Mayor, Wakil Laksamana dan ranjau darat." Apa ini... 

Hiro menjelaskan, 

"Mayor mengalahkan Wakil Laksamana, karena dia tidak terlalu memikirkan Narumi." 

"Eh, baiklah..." 

"Tapi Wakil Laksamana mengalahkan ranjau darat, karena kamu selalu menginjak-
injaknya, Narumi." "Apa maksudmu!?" 

Dan dengan demikian, bidak Wakil Laksamana di wilayah senpai diinjak-injak oleh bidak 
Mayor Hiro, jadi yang pertama harus mengeluarkan uang dengan pahit. 
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"Argh, aku akan berhenti dengan ini. Wakil Laksamana ini benar-benar tidak berguna, sama 
sekali tidak berguna." Anda mengacu pada permainan, kan? Senpai? Apakah hanya saya, 
atau ada kebencian dalam kata-kata itu? 

"Hei, kalian NEET!" Min-san menjulurkan kepalanya keluar dari pintu belakang. "Aku tidak 
memungut biaya untuk itu, tapi cobalah rasa baru." 

Hiro yang tampak senang dan Tetsu-senpai yang enggan masuk ke toko, sementara aku 
duduk di kursi peti bir, melamun. Sekali lagi, Min-san membuka pintu belakang sambil 
berkata, 

"Cepat masuk! Atau itu akan menggumpal bersama. 

"Ah iya." 

Paling tidak, mencoba rasa baru mengharuskan saya menggunakan lidah. Memikirkan hal 
itu, aku bangkit, dan berjalan ke toko. 

Rasa barunya adalah miso ramen daging, rasa yang relatif standar untuk Min-san. Tetsu-
senpai terus memujinya, sementara Hiro menasehati kalau mungkin terlalu manis. Aku 
menggigit mie dan meminum sedikit supnya, tetap diam sambil memegangi mangkuk 
panas. 

Perasaan sedingin es yang kurasakan saat bertemu Mayor praktis mencair dengan cara 
lain. 

Tetsu-senpai memesan bir, dan mulai minum dengan Hiro. Min-san mengecilkan volume 
TV, dan mulai mencuci panci. Uap menutupi bagian atas tubuhnya, namun aku merasa 
sangat dingin, jadi aku meneguk lagi. 

"Narumi." 

Kata-kata Min-san membuatku mengangkat kepalaku. 

"Serius, aku tidak akan membantumu lagi." 

"...Eh?" 

"Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan es krim gratis lagi. Mengingat betapa 
bodohnya Anda, berapa kali Anda ingin saya mengulanginya? 

"...Oh, ya?" 

"Itu berarti orang-orang memandangmu dengan baik, Narumi. Anda harus mencoba dan 
meningkatkan stok Anda, Narumi. " 

Hiro menambahkan sambil menyeringai nakal. 
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"Hiro, kamu bermain saham?" 

"Bukan aku, tapi nyonya." 

"Apa yang kamu katakan tentang nyonya lagi?" 

"Min-san, kamu memegang helikopter! Menakutkan!" 

"Ah, benarkah? Selama kamu terus mengatakan hal yang salah, aku akan mulai melakukan 
hal yang salah." 

"Saya akan mulai membeli saham juga. Dapatkah saya membeli dengan tiga tagihan yang 
berbeda." "Ini bukan pacuan kuda." 

Aku dengan acuh tak acuh mendengarkan percakapan mereka, menyeruput ramen yang 
semakin dingin. Apa yang semua orang harapkan tentang saya? Ada antagonis yang jelas 
dalam setiap kasus sebelum ini. Saya tahu siapa yang harus saya pukul, dan dari siapa saya 
harus lari. Kali ini berbeda. Tidak ada yang meminta saya, dan tidak ada yang membenci 
saya. Saya hanyalah seorang pembawa bendera, pipa, asisten detektif yang tidak berdaya 
melakukan apa pun selain kata-kata. 

Namun pada saat ini, sebuah suara menarik perhatianku. 

Aku mengangkat kepalaku. 

Aku melihat sekeliling, mencari suara yang menggetarkan hatiku. Ini bukan Min-san, dia 
sedang memotong bawang secara diam-diam; Hiro dan Tetsu-senpai sedang berdiskusi 
tentang pacuan kuda dengan antusias. Siapa sebenarnya itu? 

Saya akhirnya menyadari bahwa itu adalah televisi. Ada satu set studio yang tampak 
sederhana dengan sofa dan meja bundar di layar. Di sisi kanan adalah pasangan manzai 
terkenal yang bertindak sebagai tuan rumah, dan di sisi kiri adalah---Yui-san yang duduk di 
sana. Dia mengenakan sweter leher penyu, rok wol pendek, dan sepatu bot putih panjang. 
Dia mengalir dengan keseksian di saluran, mengobrol dengan dua pembawa acara. Ada 
tulisan 'live' di pojok kanan bawah TV, menandakan bahwa itu adalah siaran langsung. Saya 
kira itu adalah program khusus untuk ditayangkan langsung saat ini. 24 jam yang lalu, dia 
sama saja sudah mati, dan sekarang dia bisa tersenyum begitu tulus di depan kamera. Yang 
bisa saya pikirkan adalah apakah dia membutuhkan bantuan saya. Baginya, dunia cahaya 
persegi panjang adalah rumahnya. Begitu dia kembali ke studio, tidak peduli kapan itu, dia 
bisa melupakan air matanya dan tersenyum kepada puluhan ribu orang di luar sana. 
Mengapa Anda datang ke agen detektif NEET? Anda sendiri bisa memiliki--- 

Aku menatap sudut kiri bawah layar TV kecil. 

Yui-san, yang duduk di sofa, memiliki benda kecil berwarna coklat yang diletakkan di 
pinggangnya. 
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Itu adalah boneka burung hantu. 

Begitu aku melihat ekor burung hantu yang dipegang tangan kanan Yui-san, aku segera 
meninggalkan semangkuk ramen di atas meja, dan berlari keluar. "Hei, Narumi?" Min-san 
memanggilku, tapi suaranya menghilang di balik pintu. Aku sampai di pintu belakang, dan 
berlari menaiki tangga darurat. Saya mengetuk pintu menuju agen detektif NEET, dan 
membukanya tanpa menekan interkom. 

"Apa, Narumi? Anda setidaknya harus menekan bel! 

Alice, duduk di tempat tidur, berbalik untuk memelototiku, dan aku bergegas masuk ke 
kamar, berkata, 

"TELEVISI! Nyalakan TV!" 

"TELEVISI?" 

"Nyalakan saja." 

Alice mengerutkan kening, dan mengetuk keyboard, salah satu monitor di rak di dinding 
menunjukkan acara TV. Ada sofa, meja bundar, dua hosti dan Yui-san. Mata Alice melebar 
sedikit. 

"... Kudengar kamu punya boneka di kamarmu, Yui-chan?" Salah satu anggota manzai 
bertanya. 

"Mau tidak mau saya membelinya di internet." 

"Aku juga punya banyak di kamarku!" "Sungguh tak terduga." "Aku punya 5 
Gachapin dan baling-baling Mukku." 

"Aku juga ingin membeli boneka Mukkus! Baling-baling hanyalah kipas biasa! " 
"Ahahaha." 

"Boneka apa yang kamu punya, Yui-chan?" 

"Aku tidak bisa bicara banyak ketika aku tidak membawa boneka." 

"Ahh, yang kamu punya itu. Seekor burung hantu? Burung hantu? Benar? Ini benar-
benar langka." 

"Jarang, bukan? Saya mendapatkannya dari seorang teman, dan dia memiliki dua 
kali lipat boneka yang saya miliki! Dia benar-benar berpengetahuan tentang 
mereka, dan kudengar burung hantu ini adalah dewi kebijaksanaan dan 
keberanian." 

"Kamu sendiri berani. Kamu memukul kepalaku tanpa menahan diri." 
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"Ahaha. Itu keluar dari dorongan saya sendiri. Sebenarnya, aku yang sebenarnya 
selalu ketakutan dan gugup, dan aku selalu menggigil di tempat istirahat di belakang 
panggung. Tanpa boneka, saya benar-benar tidak bisa tampil di acara" 

"Ah, aku baru saja melihatmu memegang boneka itu dan bergumam sendiri." 

"Tidak, tolong jangan sebutkan itu!" 

"Apa yang kamu gumamkan? Sebuah mantra?" 

"Tentu saja tidak! Saya berkata, tolong selamatkan saya " 

Terkejut, aku menoleh ke arah Alice. 

Cahaya pada monitor menyinari wajah Alice, menunjukkan sedikit bayangan, dan Yui-san 
di matanya menatap Minerva di tangannya, sekali lagi bergumam, 

"Aku baru saja berkata kepada boneka itu 'tolong selamatkan aku', hanya --- 
selamatkan aku." 

Tangan Alice terlepas dari keyboard, dan dia mematikan monitor. Sekali lagi, hanya ada 
kesunyian bercampur dengan suara kipas angin di ruangan itu, dan dengan napas tertahan, 
aku menatap wajah Alice yang menyamping, menunggu kata-kata detektif itu. 

Alice menundukkan kepalanya, rambut hitamnya yang tergerai benar-benar menutupi 
wajahnya. Namun, dia segera berdiri lagi, dan berbalik ke arahku. 

Matanya dipenuhi dengan kemarahan yang menggelegar. 

"Narumi." 

Aku mengangguk. 

"Apakah kamu memberitahunya---bahwa aku pembicara orang mati?" 

Sekali lagi, aku mengangguk tegas. 

Mengetahui berarti mati, itulah yang kukatakan pada Alice. Begitu saya mengatakan itu, 
wajahnya dipenuhi dengan kehidupan. 

"Mengerti. Kerja bagus. Anda melakukannya dengan baik." 

Sekali lagi, Alice berlutut di atas selimut, dan mengangkat telepon. Melalui pintu, dinding, 
dan lantai beton, saya bisa mendengar nada dering 'Colorado Bulldog' di lantai bawah. 

"Tetsu? Ini aku. kami menerima permintaan lagi. Benar... benar, ya. Sampaikan kata itu 
kepada Yondaime. Semakin banyak orang yang kita miliki, semakin baik." 
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Sekali lagi, aku mendengarkan suara Alice, dan mengatupkan kedua tanganku, mengisi 
kehangatan dan keringat di telapak tanganku. Alice menutup telepon, dan sekali lagi 
menatapku. 

"Hanya ada satu hal yang tersisa." 

"...Apa itu." 

"Aku mengerti semuanya, kecuali satu bagian terakhir yang kurang." 

Untuk menghubungkan fakta dengan kebenaran, Alice bergumam. 

"Kita mungkin kehilangan teman atau lebih demi satu bagian itu. Namun-" 

"Aku akan melakukannya." 

Alice mendongak dari dadaku, dan aku mengambilnya, berkata, 

"Biarkan aku menghajar Mayor." 
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Volume 7 Chapter 5 

Bab 5 
Klub budaya non-mainstream biasanya memiliki kegiatan yang jauh berbeda dari nama 
grup mereka, seperti 'Klub Bepergian Onsen' sekolah kami yang sebenarnya menjadi 
tempat berkumpul bagi mereka yang menyukai jadwal kereta. Ada juga 'klub penelitian 
musik budaya' sekolah tertentu yang sebenarnya adalah klub rock and roll yang hebat. 
Jelas, alasan mengapa mereka datang dengan nama-nama lucu seperti itu untuk 
menggertak para guru hanya untuk mendirikan klub mereka. 

Namun, klub penelitian sejarah adalah klub yang serius meneliti sejarah Eropa abad ke-19, 
seperti yang tersirat dari namanya. Mengenai mengapa itu akhirnya menjadi klub 
permainan bertahan hidup yang penuh dengan teknik senjata dan kutu buku militer, 
alasannya jelas. Seorang anggota tertentu 6 tahun yang lalu mengubah klub dari yang 
penuh dengan banyak buku sejarah menjadi gudang senjata. 

"Seperti yang diharapkan, periode dengan anggota terbanyak adalah ketika Mayor masih 
sekolah, dan sekarang hanya ada 8 orang. Setengah dari mereka berada di tahun ke-3, dan 
mereka hampir tidak berpartisipasi dalam kegiatan klub." 

Kata Alice sambil menatap monitor. 

Itu adalah hari setelah Yui-san mengajukan permintaan kepada kami lagi, 23 Desember --- 
hari ulang tahun Kaisar, dan juga hari dimana aku harus pergi ke sekolah untuk merias 
wajah karena kurangnya kehadiran di semester ke-2. Saya menghabiskan setengah hari di 
sekolah untuk kelas tata rias, dan baru tiba di kantor pada malam hari. Pada titik ini, Alice 
telah menyelidiki banyak hal. Ditampilkan di monitor adalah file dengan foto paspor yang 
diperbesar dari semua anggota di klub penelitian sejarah sekolah menengah R, dan saya 
tidak tahu bagaimana dia berhasil mendapatkan penyelidikan semacam itu. Saya memindai 
4 file yang ditampilkan pada 4 monitor berbeda, dan itu adalah yang saya temui ketika saya 
pergi ke sekolah menengah R dengan jurusan. 

Kirayama Takuji, Tahun Kedua, pria berkacamata sakit yang berbicara dengan Mayor. 

Ooshima Kunihiro, Tahun Kedua. 

Tadokoro Shinya, Tahun Kedua. 

Dan Hirabayashi Minoru, Tahun Pertama. 

Jadi saat itu, orang-orang itu adalah anggota klub yang sebenarnya? 
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"Beberapa lulusan akan mampir dari waktu ke waktu untuk berpartisipasi dalam 
permainan. Mereka menggunakan lapangan komersial untuk bermain, jadi akan ada 
rekaman. Mungkin waktu luang setelah masuk kuliah." 

Jari-jari Alice bergerak cepat di atas keyboard, dan setelah itu, muncullah wajah tiga 
pemuda. 

"Ketujuh dari mereka membeli dan memodifikasi peluru logam dan teknologi senjata yang 
memungkinkan mereka menembak dari jauh, dan kami tahu pasti bahwa mereka 
menembak dari luar taman, jadi untuk saat ini, selidiki terlebih dahulu." 

"Mereka ... pelakunya?" 

Aku tidak dapat menahan diri untuk mencoba menegaskan hal ini, dan Alice menunjukkan 
ekspresi jengkel. 

"Sudah kubilang aku tidak tertarik pada penjahat. Saya ingin menyelidiki mereka karena 
mereka memiliki potongan terakhir teka-teki, saat Katsuragi Kenji meninggal." 

Aku sama sekali tidak tahu apa maksud Alice. Kalau begitu, apakah itu berarti mereka 
bukan pelakunya? Kami sudah yakin mereka menembak dari jauh, tapi kenapa memenggal 
kepalanya? Mereka tidak pernah memasuki taman. 

Tapi Alice benar-benar mengabaikan keraguanku, dan berbalik menghadap keyboard. 

"Saya tidak tahu siapa di antara tujuh orang yang menembak tunawisma, tetapi frekuensi 
mereka keluar pada malam hari semakin meningkat. Tanggal mereka pergi selaras, jadi 
kurasa ada kemungkinan besar mereka akan syuting bersama." 

aku menghela nafas. 

"Kamu benar-benar memperoleh banyak informasi selama dua hari terakhir." 

Atau saya kira dia sudah menyelidiki mereka sebelumnya, seperti biasa. 

"Saya tidak mencari tahu tentang ini. Alice hanya mengangkat bahu. "Seseorang sudah 
melakukannya, dan yang saya lakukan hanyalah mengintip komputernya." 

"Diselidiki ... siapa?" 

Sebelum Alice bisa menjawab, aku bisa mendengar pintu dibuka dengan kasar. Terkejut 
dengan langkah kaki yang keras, saya berbalik untuk melihat, dan menemukan jawaban 
saya berdiri di sana. Setelan kamuflase dengan sarung di atasnya membuat Mayor terlihat 
lebih gemuk daripada dirinya, dan helm serta pelindung besar praktis menutupi wajahnya 
yang kecil. Aku bisa dengan jelas merasakan kemarahan dari matanya. Dia mendorongku 
ke samping, pergi ke tempat tidur, menatap arsip klub penelitian sejarah SMA R, dan 
memelototi Alice. 
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"Kamu meretas sistemku?" 

"Ya? Anda menyelidiki secara menyeluruh di sana. " 

Tinju yang ditutupi sarung tangan kulit mendarat dengan keras di kasur, dan Alice terus 
menatap Major dengan tatapan tabah. 

"Kamu benar-benar ceroboh di sana. Jika Anda ingin berduel melawan saya, Anda harus 
mencabut semua kabel internet." 

"Aku tidak punya niat untuk bertarung denganmu." 

"Sebagian besar perang dalam sejarah dimulai dari mereka yang tidak pernah bermaksud 
menjadi musuh; Anda harus tahu ini lebih baik daripada saya. 

Mayor meninggalkan tempat tidur dengan marah. 

"Saya menghormati desakan Anda sebagai seorang prajurit. Mulai sekarang, akan ada 
perlombaan untuk melihat siapa yang akan menjadi yang pertama menemukan kebenaran 
yang disembunyikan oleh klub penelitian sejarah." 

"Hmph." 

Mayor mendengus, dan berbalik menuju koridor. Aku memanggilnya. 

"Apa pun yang Anda inginkan, Wakil Laksamana?" 

"Kenapa---kau tidak mau membantu kami? Kita sudah berada di titik ini." 

"Aku mengatakannya, bukan? Setiap masalah yang disebabkan oleh bawahan harus 
ditangani oleh atasan." 

"Berapa lama lagi kamu akan bersikeras mempertahankan harga dirimu yang bodoh itu?" 

"Jika saya tidak menanggung harga diri yang bodoh, saya akan melewatkan nilai untuk 
lulus dari lab penelitian dan bekerja di pabrik mobil besar." 

Mayor menepuk dadaku keras dengan tinjunya. 

"Penaklukan saya didasarkan pada tidak menguntungkan, sia-sia dan kurangnya 
kewajiban." 

"Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan." 

"Jika tidak, tidak apa-apa. Itu berarti bahwa Anda tidak sepenuhnya tersesat. 
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Aku meraih lengan Mayor dengan tangan kiriku, dan mengayunkan tangan kananku ke 
arahnya. Aku benar-benar ingin meninjunya, tapi aku tidak bisa bergerak sama sekali 
karena benda es yang keras di perutku. 

Mayor memegang remote control TV di tangannya yang lain, menekan perutku. Ada dua 
elektroda tajam di atasnya, dan itu adalah taser." 

"Jangan paksa aku. Saya memang mengaturnya ke titik di mana itu tidak akan membunuh, 
tetapi saya memodifikasinya. 

Mayor bergumam, dan aku bisa merasakan kemarahan datang dari elektroda itu. Lakukan 
jika kau berani, bajingan! Saya pikir. 

"Apa yang kamu lakukan?" 

Aku bisa mendengar suara Alice dan langkah panik dari belakang. Dia melingkarkan lengan 
rampingnya di pinggangku, dan menarikku menjauh dari Mayor. 

"A-apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan pada asistenku? Jika kita masih memiliki 
semacam persahabatan yang tersisa, keluarlah dari sini!" 

Tertegun, saya berdiri di dekat lemari es, dan melihat Mayor keluar dari kantor dengan 
ransel besarnya. Lengan Alice terus menempel di pinggangku. 

"Jika kamu adalah asisten detektifku, kamu seharusnya bertarung dengan lebih rasional! 
Jika Anda benar-benar memukulnya, tahukah Anda apa yang akan terjadi?" 

Aku mengangguk, dan melepaskan diri dari pelukan Alice, memelototi Mayor saat dia 
menutup pintu. Saya bertanya-tanya mengapa Mayor mampir, dan jika hanya untuk 
mengatakan beberapa hal yang tidak berarti, mengapa dia melakukan perjalanan ke sini? 
Dia bisa saja mengatakannya di tempat lain. Jangan menyesatkan saya dengan berpikir 
bahwa saya dapat berbicara masuk akal kepada Anda. 

Aku menyandarkan punggungku ke dinding, tersandung kembali ke lantai. Alice 
melengkungkan bibirnya, dan kembali ke tempat tidur. 

30 menit setelah Mayor pergi, bel pintu kantor berbunyi. Berjalan masuk adalah Hiro 
berwajah pucat, yang tampaknya telah memanggil banyak orang ke bawah--- 

"Mereka tidak pulang tadi malam." 

Setelah mendengar kata-kata Hiro, Alice berbalik, mengerutkan kening, 

"... Siapa, katamu?" 

Skeptisisme saya terdengar sangat bodoh dalam suasana tegang di agen detektif ini, dan 
Hiro mengacungkan jari untuk menunjuk ke 7 pemuda di monitor. 
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"Saya sudah mengecek dengan orang tua mereka. Anak-anak itu tidak pernah 
menghubungi orang tua mereka, dan mereka tidak mengangkat telepon mereka." 

Setelah beberapa klarifikasi, saya mengetahui bahwa salah satu ibu siswa SMA R adalah 
gundik Hiro. Hiro memohon padanya untuk menghubungi orang tua klub penelitian 
sejarah, awalnya berniat untuk mengetahui keberadaan mereka sejak malam tanggal 16 
Desember. Tanpa diduga, dia menemukan bahwa 4 anggota klub dan 3 lulusan, yang kami 
selidiki, tidak pulang ke rumah. sejak malam sebelumnya. 

"Apakah orang tua memberi umpan balik ke sekolah atau memanggil polisi?" 

"Saya mendengar bahwa ini bukan pertama kalinya mereka keluar sepanjang malam tanpa 
memberi tahu orang tua mereka. Hari ini hari libur juga, jadi sepertinya orang tua mereka 
tidak terlalu khawatir." 

Mengatakan itu, Hiro menutup mulutnya dengan keras. Aku mengingat kata-kata yang 
Mori-san pernah katakan kepadaku. 

...Kita tidak punya tempat untuk kembali. Bocah-bocah itu sama saja. Itu sebabnya mereka 
hanya bisa berkeliaran di jalanan pada malam hari, dan menembak kami dengan senapan 
angin... 

Namun, cara mereka bertujuh menghilang saat ini tentu bukan hanya anak SMA yang pergi 
jalan-jalan malam. 

Saya mendengar pengetikan intensif di keyboard, diikuti dengan bunyi klik lidah. Alice 
memberikan tatapan muram saat dia menatap layar. 

"... Mereka mematikan ponsel mereka, tapi jika aku bisa menemukan salah satu dari 
mereka..." 

"Orang tua mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa mendapatkan informasi dari 
GPS." Hiro menjawab, "Mereka mungkin mematikan ponsel mereka agar orang tua mereka 
tidak tahu di mana mereka berada." 

Alice mengangguk dengan tatapan membeku, dan mengambil mikrofon. 

"Tetsu? Dimana kamu sekarang? Be-kanan...toko militer 'Pembunuh Naga' di Roppongi. 
Benar, toko yang dulu sering dikunjungi Mayor. Anda menunjukkan mereka foto? Mereka 
muncul? Berapa banyak dari mereka... 4, mengerti. Apakah mereka mengatakan ke mana 
tujuan mereka? Betulkah? Benar, kerja bagus." 

Alice menutup telepon, dan berbalik menghadap kami. Rambut hitam halus itu berkibar 
sesaat, dan mendarat lagi. 
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"Kami menemukan keberadaan mereka pada siang hari, dan sepertinya mereka berada di 
toko Roppongi yang biasa mereka kunjungi. Saya dengar hanya ada 4 anggota asli, dan 
mereka pergi beberapa saat setelah jam 2 siang." 

"Apakah mereka tidak punya tempat berkumpul lain?" tanya Hiro. 

"Siswa yang bertugas memimpin semua orang bernama Kiriyama, putra dari perusahaan 
Konstruksi Kiriyama. Oleh karena itu, mereka sering memainkan permainan bertahan 
hidup di sebuah gedung di Kita-Shinjuku yang dibangun oleh perusahaan, yang pada 
dasarnya merupakan home court untuk klub tersebut. Lapangan tandang lainnya terletak 
di lapangan tembak yang terletak di Kanagawa, dan sebuah bangunan terbengkalai di 
Saitama Major telah memberi tahu mereka. Namun, saya tidak tahu di mana bangunan itu 
berada." 

Pada saat ini, nada elektronik yang melengking berdering. Ada bunyi bip dari monitor di 
kiri atas, dan dinding teks yang berantakan muncul di sana. 

"Apa ini?" 

"Proses peretasan. Akhirnya mendapatkan posisi mereka." 

Alice mendorong meja samping dengan keyboard di sana. 

"Dimana mereka?" Aku bersandar di tempat tidur. 

"Itu adalah SNS yang sering mereka gunakan. Mereka mungkin saling menghubungi melalui 
situs komunitas." 

Monitor menunjukkan pesan yang mereka tinggalkan, dan Alice dengan cepat menggulir ke 
bawah untuk log teks. Hiro dan aku berdiri di sampingnya, menatap layar, dan tanpa 
sengaja kami tersentak. 

 

"Saya mendengar bahwa polisi mengunjungi toko." 

"Apa yang kita lakukan? Aku sudah memutuskan rekomendasinya." 

"Sembunyikan senjatanya." 

"Haruskah kita menyerah saja?" 

"Kamu pergi kalau begitu." 

"Dorong saja semua kesalahan ke Hira." 

"Hira tidak akan bunuh diri sekarang, kan?" 
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"Dorong kesalahan ke Hira" 

"Katakan pada Hira untuk menyembunyikan senjatanya. Biarkan dia menjadi 
umpan." 

"Besok? Jam berapa?" 

"Pokoknya, ingatlah untuk membawa senjata. Jangan sampai ketahuan." 

"Kemana kita akan pergi? Gedung Kiriyama?" 

"Kita tidak bisa berkumpul di kota sekarang." 

"Saitama." 

"Kirimi Hira pesan bahwa kita berkumpul di Saitama." 

"Katakan pada Hira untuk menyiapkan baterai dan makanan." 

 

Baris terakhir dikirim tadi malam jam 9 malam. Setelah membacanya, saya merasa 
merinding. Bunuh diri? Dorong kesalahan? 

"... Siapa Hira di sini?" Hiro bergumam. 

"Mungkin Hirabayashi Minoru. Dia satu-satunya yang tidak ada dalam obrolan ini." 

"Ini buruk." Suara Hiro bergetar. "Mereka sudah terpojok dalam keputusasaan." 

Mereka ingin mendorong rasa bersalah membunuh Ginji-san ke Hirabayashi sendirian, dan 
memaksanya bunuh diri. Aku hanya bisa menggigil karena proses pemikiran yang terlalu 
langsung ini. Apakah kalian idiot? Apakah menurut Anda permainan semacam ini dapat 
menggertak polisi? Aku akan menghentikan mereka. Masih ada waktu, kan? Tapi di mana 
mereka? Di Saitama? Jika ya, itu akan menjadi bangunan terbengkalai yang diberitahukan 
Mayor kepada mereka, tapi di mana? Tidak bisakah lokasinya lebih deskriptif? Saya 
kembali membaca teks itu, dan meraih sisi tempat tidur. Kemudian, ujung jari saya 
menyentuh sesuatu yang keras. 

Aku melihat ke bawah, dan menemukan benda berbentuk sempit dan panjang ditempatkan 
di celah antara seprai. 

Ini pulpen. 

Pena ini---aku ingat ketika Mayor baru saja tiba, dia mencubit tempat tidur, mungkin di 
sekitar area ini. Apakah dia meninggalkannya di sini? Tepat ketika saya akan 
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mengambilnya, saya merasa beratnya tidak normal. Pada saat berikutnya saya mengerti 
tujuan sebenarnya dari bolpoin ini, dan hampir berseru. 

Mengapa Mayor datang ke kantor? Itu bukan hanya karena dia ingin melampiaskan Alice 
karena meretas komputernya, tetapi juga karena dia ingin kami mengalami hal yang sama . 
Aku berpikir keras, dan menelan ludah, sebelum berkata, 

"Alice, tentang Gedung Kiriyama yang baru saja disebutkan---" 

Alice menunjukkan ekspresi terkejut pada pertanyaanku yang tiba-tiba. 

"Kukira. Itu mungkin gedung Kiriyama di Shinjuku, kan?" 

"Mereka akan berkumpul di sana , kan?" 

Alice mengangkat alis. 

"Apa yang kamu katakan, Narumi, tidak bisakah kamu melihat---" 

Saya memotong kata-katanya, dan dengan cepat menulis kata-kata di telapak tangan saya 
untuk dilihatnya. 

"Mayor mendengarkan. Main bersama." 

Wajah Alice langsung menunjukkan berbagai ekspresi. Saya menunjuk ke titik bola, yang 
anehnya berat karena baterai, mikrofon, dan pemberi sinyal di dalamnya. Dia segera 
mengangguk. 

"...Benar. Itu dekat Shinjuku. Kamu harus bergegas ke sana." 

Aku melempar pulpen ke tempat tidur, dan berdiri untuk berlari melewati Hiro, masih 
tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi, melesat keluar dari koridor. 

 

Jauh di ujung jalan dari Jalan Tol Meiji di Kita-Shinjuku terdapat area yang dipenuhi dengan 
banyak hotel cinta, dan Gedung Kiriyama adalah kantor tujuh lantai yang berlokasi di area 
ini. Tidak ada penerangan di dalam gedung, dan langit menjadi gelap, menyebabkan warna 
bangunan pada dasarnya sama dengan langit hitam yang redup. Papan display gedung 
tidak memiliki nama perusahaan atau toko, dan jendela kaca dengan sedih memantulkan 
lampu neon dari hotel di seberangnya. 

Saya membuang sepeda saya di jalan yang sepi, dan melompati semak-semak, saya 
menemukan sesosok kecil berdiri di koridor gedung yang gelap gulita seperti noda. Saya 
menarik pintu otomatis yang tidak bisa bergerak, dan memasuki aula. Bahkan dalam 
kegelapan, saya tahu bahwa itu adalah Mayor dari siluetnya. Dia memperhatikan saya juga, 
mengembalikan kacamata ke helmnya, dan berkata. 
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"...Jadi aku sudah dimiliki olehmu, Wakil Laksamana. Aku benar-benar meremehkanmu." 

Mayor bergumam, wajahnya benar-benar memerah. Dia mungkin berlari ke seluruh 
gedung, mencari anggota. Tentu saja, dia tidak akan bisa menemukan mereka berkat 
rencanaku." 

"Orang-orang itu ada di Saitama, mungkin... di gedung terbengkalai yang kamu ceritakan 
kepada mereka." 

Hanya Mayor yang tahu persis lokasi bangunan terbengkalai ini, dan meskipun kami dapat 
segera menemukannya, setiap detik berarti. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan 
anak-anak yang terpojok, jadi saya melakukan sebaliknya untuk menggertak Mayor agar 
datang ke sini. Untung aku berhasil di sini tepat waktu. Angin utara yang sedingin es di 
malam hari benar-benar merobek telingaku. 
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"Kamu terlalu naif, Wakil Laksamana. Anda datang sendirian. Bahkan jika aku harus 
melawanmu, aku akan menggunakan taser tanpa ragu-ragu." 

"Bawa kami ke gedung terbengkalai di Saitama sekarang." 

"Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan?" 

"Siapa yang tidak mendengar? Orang-orang itu membawa senjata. Mereka dalam keadaan 
di mana mereka terpojok dan mungkin melakukan apa saja sekarang. Apa yang bisa kau 
lakukan dengan pergi sendiri!?" 

Aku balas berteriak pada Mayor, dan pada saat yang sama, memperingatkan diriku sendiri 
untuk tetap tenang. Mayor kembali menurunkan pelindungnya. 

"Saya yang mengajari mereka cara memodifikasi senjata secara ilegal." 

Menghadapi pengakuan Mayor, untuk sesaat, saya tidak bisa berkata apa-apa. 

Tapi berpikir kembali tentang hal itu, itu tidak aneh. Mayor tidak pernah memiliki cita-cita 
untuk mematuhi hukum. Dia melanggar hukum dalam segala hal, apakah itu membuat 
pemancarnya sendiri, granat, atau memperkuat kekuatan taser, bahkan memodifikasi 
senapan angin tidak akan berada di bawahnya. 

"Apakah kamu mengerti? Saya mengajari mereka untuk tidak mengindahkan hukum 
negara ini, dan membebani mereka dengan aturan tidak menyerang non-kombatan. Siapa 
yang mau mendengar kata-kata seperti itu? Itu semua idealis dari saya. Tidak ada yang 
mendengarkan. Ini akhirnya terjadi. Ginji-san pada dasarnya terbunuh karena aku." 

"Jadi ... jadi apa?" 

Selangkah demi selangkah, saya mendekati Mayor. 

"Kamu mengatakan bahwa kamu ingin menyelesaikan masalahmu sendiri, tetapi kamu 
hanya mencoba untuk memuaskan dirimu sendiri di sini." 

Pada saat itu, tangan kanan Mayor melintas. Saya hampir tidak berhasil meraih lengannya, 
dan menariknya di depan mata saya. Bunga api beterbangan dari taser, beberapa 
sentimeter di depanku. aku menggigil. Mayor memang nyata, tidak berniat menahan diri. 

"Aku berniat menangani ini sendirian. Apa yang salah tentang ini? Jika aku tidak bisa 
melakukan ini, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri." 

Mayor mengerahkan lebih banyak kekuatan di tangannya, dan ujung taser bergetar di 
depan kami. 

"Di samping itu-" 
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Aku tidak bisa lagi menahan emosiku. 

"Lagipula kau tidak akan memaafkan dirimu sendiri!" 

"Ginji-san sudah mati, dan dia tidak akan kembali. Bahkan jika Anda membunuh anak-anak 
itu atau memaksa mereka untuk menyerah, Anda hanya akan dibebani dengan rasa 
bersalah karena membunuh seseorang. Mengapa kamu tidak mengerti ini?" 

Wajah Mayor menjadi bengkok, bibirnya terangkat. Dia dengan gelisah mengatakan 
beberapa hal yang benar-benar mengentalkan darah. 

"Tapi meski begitu, orang-orang dari jenis yang sama harus berurusan dengan anak-anak 
yang berpura-pura menjadi tentara! Jika saya tidak melakukan ini, saya tidak akan pernah 
bisa menikmati memegang senjata, mengingat nomor model, memakai pakaian kamuflase 
atau mencium bau mesiu." 

Di bawah lensa kacamata yang tebal, mata Mayor hampir menangis. Bocah yang berpura-
pura menjadi tentara memiliki harga diri yang rapuh, hampir tidak mampu menopang 
tubuh kecilnya. Namun, cengkeraman yang ditingkatkan di lenganku akan 
mematahkannya. 

"Siapa yang berniat untuk membunuh sekarang!?" 

Saya berteriak pada kacamata itu. 

" Kamu selalu memanggilku apa? Kamu memberitahukan saya!" 

Mayor tampak agak gelisah, dan kekuatan yang mendorong tanganku sedikit melemah. 

"Jangan berani-berani mengatakan bahwa kamu lupa! Saya salah satu anak nakal yang 
bermain tentara dengan Anda, seorang komandan berguna! Bukankah kamu sendiri yang 
memanggilku seperti itu!?" 

Taser jatuh ke lantai, mengeluarkan suara melengking. 

Untuk sesaat, saya mengira kacamata itu tersentak oleh pegangannya, hanya untuk 
menyadari bahwa itu hanya imajinasi saya. Mayor hanya mendorongku ke samping, dan 
aku hanya bisa melihatnya berlutut untuk mengambil senjatanya. Aku mulai menggigil, 
tubuhku sepertinya merasakan dingin. 

Mengapa saya mengatakan retort yang tidak berguna seperti itu? Apakah itu perbedaan 
dari harga diri bodoh Mayor? Saya tidak bisa mengeluh bahkan jika saya diserang dengan 
beberapa juta volt. 

Namun, Mayor tetap menundukkan kepalanya saat dia memegang taser, tetap sedikit. Aku 
tidak bisa menahan keheningan yang menghancurkan hatiku ini, dan berbicara. 
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"... Aku akan datang bahkan jika kamu melarangku." 

"Apa gunanya kamu datang, Wakil Laksamana? Kamu tidak akan berguna." Mayor 
menghela nafas. Dia benar; Aku hanya asisten detektif. Aku tidak tahu bagaimana 
menggunakan senjata. 

Mayor berjalan melewatiku, dan menarik keras pintu otomatis. Udara dingin berhembus ke 
aula, dan aku bangkit untuk mengejar sosok kecil bersetelan kamuflase itu. 

Dia berhenti, berbalik untuk melihat, masih memegang Taser. 

Kacamata itu memantulkan cahaya dari jalanan, dan aku tidak bisa melihat ekspresinya. 
Bibir yang melengkung rapat memberiku perasaan bahwa tidak ada lagi yang bisa kami 
bicarakan. 

Hal yang sama terulang kembali? Komunikasi gagal, dan kekerasan kembali mengisolasi 
kami. 

Mayor berlutut, memasukkan taser ke dalam sarungnya. Saya melihat bahwa Mayor tidak 
ingin menggunakan kekerasan pada saya, dan dia mengabaikan saya adalah keputusasaan 
bagi saya. Aku hanya bisa merasakan kedinginan. 

Tapi pada saat ini--- 

Cahaya yang kuat muncul di samping Mayor dan aku. Pada saat yang sama, terdengar suara 
beberapa mesin dan pengereman. Mayor menutupi matanya dengan tangannya, dan 
berbalik ke tanah menuju Jalan Raya Meiji. 3 kendaraan yang tampak berat keluar dari 
gang yang gelap, dan yang pertama diparkir tepat di depan saya. Sosok jangkung dan besar 
keluar dari kursi penumpang, menghalangi lampu depan mobil, rambutnya yang benar-
benar memutih dan keliman jaket merahnya berkibar di bawah lampu latar. 

"Apakah kamu sudah selesai saling meninju sekarang?" tanya Yondaime. "Jika belum, 
dapatkan pukulan. Bawahanku sangat haus darah sehingga membuat mereka berisik. Ke 
Saitama!" 

"Aniki!" 

"Aniki! Kerja bagus!" 

Anggota Hirasaka-gumi keluar dari gerbong gerobak satu demi satu. Semua orang terlihat 
sangat masif karena mereka mengenakan jaket ganda dan bukan kaus hitam biasa. 

"Berhentilah mengoceh dan perintahkan pendekar komandan itu." 

Yondaime meludah. Aku hanya menggigit bibirku dan menundukkan kepalaku. Jika saya 
ceroboh dengan kata-kata saya, saya mungkin benar-benar menangis. Sekali lagi, saya 
menghadapinya, tetapi dia tetap berlutut. Kacamata yang memantulkan cahaya juga berarti 
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aku tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas. Saya kira dia juga seperti saya, mencoba 
yang terbaik untuk menahan perasaannya. 

"Ini adalah perintah dari Wakil Laksamana kepada Mayor. Pimpin 20 tentara bala bantuan 
ke garis depan secepatnya." 

"Kamu pasti bercanda." Suara mayor bergetar. "Peluru itu terbuat dari logam. Jika mereka 
mengisi daya tanpa peralatan apa pun..." 

"Kami semua sudah menyiapkan helm full face." 

Yondaime menjawab tanpa menunggu Major selesai. Saat ini, saya menyadari bahwa semua 
anggota memiliki helm sepeda motor yang terselip di bawah ketiak mereka. Aku menelan 
ludah dengan kaku; Saya tidak pernah berpikir untuk mempersiapkan hal-hal seperti itu. 
Sungguh, Yondaime jauh lebih pintar dariku, dan seperti yang dikatakan Mayor, aku sendiri 
tidak akan berguna. 

Tapi itu tidak masalah bagiku. Aku asisten detektif. Ini tugas saya untuk melibatkan semua 
orang. 

Saya mendengar beberapa suara tumpul, dan menemukan Mayor sedang memukul 
pahanya dengan tinjunya. Hanya pada pukulan ke-6 dia akhirnya berdiri. 

Matanya berkilat karena kelembapan di bawah pelindungnya. 

Dan setelah menghembuskan nafas putih, dia memerintahkan, 

"---Aku akan mengemudikan mobil pertama! Semuanya, ikuti aku. Jika Anda terlambat, itu 
akan menjadi 200 push-up! 

 

Bangunan terbengkalai di Saitama adalah rumah orang tua yang setengah jalan dibangun, 
dan karena terletak di dekat jalan raya, itu menjadi tempat berburu supranatural. Namun, 
karena perabotan interiornya sangat hambar, tren tersebut memudar setelah beberapa 
saat. Mayor melihat tempat ini tepat setelah dia lulus SMA. 

"Ada sistem keamanan yang saya pasang di dekat jalan raya dulu. Orang-orang itu mungkin 
sudah memperhatikan kita sekarang." 

Mayor turun dari kursi pengemudi gerbong, dan mengatakan ini pada Yondaime di gerbong 
kedua. 

Suara knalpot dari kendaraan yang bergerak di jalan raya terasa begitu jauh dari kami saat 
ini. Tepat di samping kami ada hutan sehitam malam yang gelap, dan saat kami berjalan 
menyusuri jalan setapak yang lebar dengan ubin berbatu, kami melihat bayangan yang 
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lebih gelap. Saya rasa karena kami berada di perbukitan maka saya bisa merasakan udara 
dan dingin di kulit dan kalah dibandingkan ketika saya berada di Tokyo. 

Saya melihat ke ponsel, dan menegaskan bahwa itu hampir jam 6. Juga, saya menemukan 
bahwa Alice telah mencoba menghubungi saya cukup lama. Saya belum memperhatikan 
mereka sampai saat ini. 

"Kamu juga tidak perlu pergi! Anda hanya akan menghalangi mereka! 

"Bagaimana jika peluru mengenai matamu? Serahkan saja semuanya pada Mayor 
dan Yondaime. Kembali." 

Saya mendengar hampir setengah dari pesan suara yang ditinggalkan Alice untuk saya, dan 
menutup telepon sebelum ada yang menyadarinya. Bagaimana mungkin saya bisa mundur 
pada saat ini. Akulah yang membuat marah semua orang. 

Yondaime keluar dari kursi pengemudi di kursi pengemudi kedua, dan bertanya pada 
Mayor, 

"Apakah bocah-bocah itu benar-benar ada di dalam?" 

Mayor mengeluarkan sepasang kacamata night vision, dan menatap jalan batu di depannya. 
Dilihat dari sana, tampak rumah jompo itu seperti sungai yang berhenti di bawah langit 
malam, tanpa cahaya sama sekali. Namun, Mayor menyimpan kacamatanya, berkata, 

"Mereka ada di sini, dan itu bukan hanya salah satunya. Tidak ragu-ragu. Mereka tidak 
menggunakan penerangan sama sekali, tapi mereka menggunakan pemanas." 

Saya turun dari kursi co-passenger, dan mendengar langkah kaki Hirasaka-gumi di jalan 
batu yang terdengar seperti hujan sore. Melihat ke belakang, saya menemukan bahwa 
semua orang sudah memakai helm mereka. Orang-orang ini terlihat seperti pasukan yang 
mampu mengurangi kota berpenduduk 2.000 orang menjadi tidak kurang dari satu jam, 
benar-benar menakutkan. 

"Sudah lama sejak kita menyerang lebih dulu!" 

"Aku gemetar karena kegembiraan." "Aniki telah menyelesaikan semuanya dengan 
mulutnya baru-baru ini!" 

Bisakah kita mengalahkan mereka sampai hampir mati? 

Suara semua orang tertahan di dalam helm, dan percakapan menjadi lebih intens. 

"Aku akan mengatakan kepada semua orang terlebih dahulu." 

Mayor berdiri di depan regu helm ini, dan berbicara dengan jelas, 
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"Sebisa mungkin, jangan sakiti musuh." 

"Apa Anda sedang bercanda?" "Siapa yang mampu melakukan itu?" "Kami datang ke sini 
untuk memukuli orang!" 

"Diam! Ini perintah! Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu bukan tentara, dan kamu 
harus pulang sekarang!" 

"Hai!" "Siapa yang harus mendengarkan perintahmu!" 

"Aniki yang menyuruh kita. Kita semua adalah prajurit elit!" 

"Apakah kamu tahu berapa banyak kita mengungguli seorang Mayor?" Kalian 8 peringkat 
di bawahnya ... 

"P-pokoknya." Tidak dapat menerima ini lagi, saya memutuskan untuk berbicara, 
"Semuanya, patuhi Mayor hari ini." 

"Benar!" "Jika kamu berkata begitu, aniki!" "Kami akan menyerahkan hidup kami padamu!" 

"Tenang, bergeraklah. Jika kita membuang lebih banyak waktu, bocah Hirabayashi itu 
mungkin benar-benar terbunuh." 

Yondaime diam-diam memerintahkan, mengenakan kacamatanya, dan berjalan menuju 
jalan batu. Anggota Hirasaka-gumi dan Mayor juga mengejar dengan terburu-buru. 

"Dengar, ketika aku berkata turun, berbaringlah di lantai. Siapapun yang menembaki kita, 
sembunyi di balik penutup, dan jika tidak bisa, bergeraklah dari sisi ke sisi ke arah 
musuh..." 

Mayor maju bersama Yondaime saat dia menjelaskan kepada anggota Hirasaka-gumi. Pada 
saat ini, perutku sepertinya mengernyit karena suatu alasan. Namun, saya hanya bisa 
melepas kacamata yang saya pinjam dari Mayor, menarik topi rajut saya ke mata saya, dan 
berada di belakang grup. 

Saya terus memeriksa taser di saku mantel saya; itu adalah senjata modifikasi yang 
disempurnakan yang dipinjamkan Mayor kepadaku, tapi sejujurnya, aku benar-benar tidak 
ingin menggunakannya. 

"Ikuti saja di belakang kami, aniki." 

Geng yang berjalan di depanku berkata kepadaku, 

"Hanya 5-6 anak nakal yang bermain dengan senapan angin. Kami akan menangani mereka 
dengan cepat." 
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Tapi meski mendengar ini, aku merasakan perasaan tidak nyaman yang tidak bisa 
dijelaskan. 

Kami berjalan keluar dari hutan, dan melihat siluet rumah orang tua yang tidak 
menyenangkan. Nyatanya, sisi depan yang dibangun menjadi sebuah bangunan, dan area 
belakang sebagian besar masih berupa rangka baja, seolah-olah ada banyak salib di bawah 
langit malam. 

Tepat di atas koridor terdapat lantai dua yang tinggi tanpa panel kaca terpasang, dan saya 
dapat melihat bahwa satu jendela menyala, sementara yang lain gelap. Mayor dengan cepat 
bereaksi seperti kilat, dan segera mengeluarkan peluncur mini sebelum menembakkannya 
ke jendela. Api dinyalakan dari peluncur, dan ekor cerah dari tembakan itu terbang ke 
jendela. Pada saat berikutnya, ledakan keras dan cahaya terang, diikuti dengan suara 
banyak burung mengepakkan sayapnya, terbang keluar dari hutan sekitarnya. Itu adalah 
granat kejut yang ditembakkan oleh Mayor. 

"Mukai Hitoshi. Menyerahlah sekarang." 

Suara mayor bergema di mana-mana. Hirasaka-gumi yang dipimpin oleh Yondaime 
melewati Mayor, dan masuk ke koridor. 

"Perhatikan tangga. 8 dari kalian naik! Jangan tinggalkan tembok!" 

Suara Yondaime terdengar di telingaku, dan banyak kilasan dan langkah kaki saling 
bersilangan. Setelah beberapa saat, terdengar suara rintihan dari lantai dua. 

"---kamu..." "...gah!" 

Saya dengan hati-hati memasuki koridor, tidak dapat melihat dengan jelas dalam 
kegelapan, dan yang bisa saya lihat hanyalah dekorasi polos di dinding beton dan langit-
langit. Jendela yang panjang dan sempit tidak memiliki jendela kaca, jadi tempat itu 
sedingin di luar. Lantainya juga memiliki lapisan tebal daun dan debu yang layu. 

"Kamar di sudut koridor berbentuk U di lantai dua terlindung dari angin. Mereka mungkin 
bersembunyi di sana." 

Mayor berbalik untuk berkata sambil menaiki tangga. Yondaime mengangguk, dan mulai 
menaiki tangga. Dia hanya mengenakan sepasang kacamata, dan saya tidak bisa tidak 
mengkhawatirkannya. Saya tahu bahwa dia benci penglihatan dan suaranya diblokir, tetapi 
dia tidak harus menjadi yang pertama masuk saat ini! 

"Jangan remehkan kami!" 

"Kamu bocah !!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Sekali lagi, geraman anggota Hirasaka-gumi dapat terdengar tepat di depan tangga, dengan 
isak tangis lemah bercampur. Aku menciutkan leherku ke belakang, dan menjadi orang 
terakhir yang menaiki tangga. 

Kegelapan yang mengelilingi di mana-mana berarti aku tidak bisa menentukan 
strukturnya, tapi sepertinya tempat ini adalah lobi yang luas. Mungkin ruang elevator, 
kurasa. Melihat ke bawah dari jendela, saya bisa melihat atrium besar di depan koridor 
utama, dan ada beberapa raksasa di sana yang memakai helm full face. Melalui sedikit 
cahaya dari senter di tangan saya, saya hampir tidak bisa melihat ada sesuatu yang 
berkedut di bawah kaki mereka. 

"Apa yang kamu lakukan? Serius, apa yang kamu lakukan?" 

"Ow ow ow, berhentilah menginjak-injak! Aduh! Silahkan! Berhentilah menginjak kami!" 

Dua pemuda diinjak-injak di bawah kaki anggota Hirasaka-gumi, jaket kamuflase mereka 
membuat mereka terlihat seperti membengkak. Saya menyorotkan senter saya ke wajah 
mereka, dan menemukan salah satu anggota klub penelitian sejarah yang saya temui di 
SMA R. 

"Berapa banyak dari mereka yang tersisa?" "Dimana mereka?" 

Duo ini tidak dapat menjawab pertanyaan di hadapan suara-suara berderit wajah ini. 
Senjata jatuh di samping mereka, tetapi tidak ada suara tembakan yang terdengar. Bahkan 
untuk siswa yang sering bermain game bertahan hidup, mereka tidak akan bisa bereaksi 
dengan tenang ketika tiba-tiba diserang oleh granat kejut dan regu yang meronta-ronta. 

Tiba-tiba, saya mendengar ledakan keras dari belakang, dan saya berbalik untuk 
menemukan kilatan jauh di koridor. Yondaime mendobrak pintu, dan sepasukan orang 
dengan helm meraung dan bergegas masuk. Pada saat ini, suara logam yang lembut 
terdengar dalam kesadaranku. Itu sedikit berbeda dari suara peluru BB yang kudengar 
sebelumnya, dan peluru keras itu mengenai dinding beton dan langit-langit, 
memantulkannya. 

Aku menyandarkan punggungku ke dinding dan maju jauh ke dalam koridor, mengintip ke 
dalam kehancuran di ruangan itu melalui pintu yang rusak. Ada lentera dan sesuatu yang 
menyala merah, mungkin jantung listrik. Aku tidak tahu apakah yang berguling-guling di 
lantai dalam kegelapan adalah anggota Hirasaka-gumi atau yang berkamuflase. Tembakan 
lembut yang menakutkan terdengar lagi, dan aku buru-buru mundur. 

"Sial, sial, sial, mati saja, kalian semua!" 

Aku bisa mendengar anak laki-laki berteriak dalam kegilaan. Aku ingat pernah mendengar 
suara ini sebelumnya, itu adalah pemimpin Kiriyama. 

"Kelilingi dia!" "Lepaskan kakinya!" "Kalian mau menyerang sekutumu juga? Tenang!" 
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Anggota Hirasaka-gumi berteriak. 

Suara tembakan akhirnya berhenti, dan dengan napas tertahan, aku menutupi kepalaku 
sebelum memasuki ruangan lagi. 

Ruangan itu jauh lebih luas dari yang saya bayangkan, dan ada bau busuk yang manis yang 
berasal dari sampah di dinding. Tembok itu memiliki bentuk manusia dan cat semprot 
tepat sasaran, dengan ratusan lubang karena bekas peluru. Punggung Kiriyama menempel 
di dinding, memegang senapan angin dengan kuat. Trio yang tersisa berjuang di lantai, 
ditahan oleh anggota Hirasaka-gumi. 

"Jangan mendekatiku, bajingan, atau aku akan menembak!" 

Pistol Kiriyama diarahkan tepat ke belakang jaket merah dengan pola naga. 

"Souichirou, jangan gegabah!" 

Mayor berteriak dari ujung lain ruangan. Namun, Yondaime mendekati Kiriyama. Jelas yang 
terakhir semakin gugup saat dia mengangkat senjatanya. 

"Ahhhh!" 

Kiriyama menjerit memekakkan telinga, dan Yondaime segera mengayunkan lengannya. 
Jaket merah terbang di depan api yang sepenuhnya otomatis, dan saya hanya bisa 
melebarkan mata dan menelan ludah. Namun, Yondaime sudah menghilang, hanya 
menyisakan jaket di lantai. Pada saat yang sama, dia sudah merunduk melewati api, dan 
mendaratkan pukulan ke Kiriyama. 

Kiriyama jatuh ke lantai, berguling kesakitan. Yondaime mencengkeram kerah jaketnya, 
dan bertanya, 

"Jangan berani-berani tidur sekarang. Di mana Hirabayashi?" 

"... Ah, nggak... ugh." 

Kiriyama tersedak sangat keras, cairan lambung bercampur dengan air liurnya saat 
mengalir keluar dari mulutnya. Tidak mengherankan bahwa dia tidak akan dapat berbicara 
setelah menerima pukulan dari Hinamura Souichirou, yang mampu merusak balok logam. 
Namun, Yondaime tidak peduli saat dia menekan kepala Hirayama ke lantai, berbicara 
dengan nada yang lebih keji. 

"Aku bertanya padamu di mana Hirabayashi. Jika Anda tidak akan berbicara, saya akan 
menjentikkan jari Anda satu per satu. 

Aku menggigil kaget karena ancaman Yondaime. Kadang-kadang, saya lupa bahwa dia 
adalah dakudou yang teliti dan teliti. 
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"Souichirou, jangan sakiti dia." 

"Diam." Yondaime menatap Mayor dari balik bahunya. Dia mencengkeram lengan Kiriyama 
dengan kuat lagi, dan yang terakhir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak 
kesakitan, 

"...Ro-ro-atap! Dia ada di atap!" 

Seorang lagi tepat di bawah kaki Pole berkata dengan terisak, 

"Hira? Dia-dia ada di atap. Kami tidak melakukan apapun. Dia berlari ke sana." 

Mendengar ini, Mayor segera berlari ke atap. 

 

Saya berlari menaiki tangga, mendorong pintu menuju atap, dan mendengar suara tajam 
dari beton di bawah saya. Peluru yang dipantulkan menyerempet pipiku, dan aku bisa 
merasakan cairan hangat mengalir keluar. Saya memegang pegangan, menurunkan tubuh 
saya, dan naik ke atap. Pipiku yang terluka menusuk kesakitan karena perasaan sedingin 
es. 

Tidak ada tempat berlindung di atap, hanya langit malam yang luas. Beton memanjang ke 
mana-mana, membentur batas tiba-tiba di kejauhan. Angin utara melolong ke pepohonan, 
membentuk bayang-bayang yang bergoyang. Aku menatap tajam dalam kegelapan, melihat 
sekeliling. Hanya ada dinding setinggi dada yang rendah, tanpa pagar. 

Saya berjalan keluar pintu, dan melihat ke kanan, dan menemukan tubuh kecil Mayor di 
sana. Dia tidak bergerak, dan karena angin utara yang kuat, rambut pendek di belakang 
rambutnya dan tali helmnya bergoyang. 

"...Mengapa kamu di sini?" 

Terdengar suara muda dari kegelapan sunyi di hadapan kami, hampir dikalahkan oleh 
suara angin. Saya mulai mencari dari belakang Mayor, mulai mencari dalam kegelapan, dan 
menemukan sosok kecil lain dari dinding seberang. 

"Apa maksudmu? Apa sebenarnya maksud Anda? Anda datang ke sini. Sudah kubilang 
jangan pedulikan aku!" 

Itu Hirabayashi. Yang meratap adalah Hirabayashi. Tubuh kecilnya mengenakan mantel 
wol biru tua yang berkibar kencang tertiup angin utara, seolah-olah dia akan diterbangkan 
ke langit. Saya kira dia tidak pernah pulang sepulang sekolah kemarin, dan diseret jauh-
jauh ke sini. 

Tetapi--- 
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Jika itu masalahnya, mengapa dia mengarahkan senapan serbu ke Mayor? 

"Kembali! Ini tidak ada hubungannya denganmu, senpai!" 

Hirabayashi terdengar seolah dia hampir menangis. 

"Bagaimana itu tidak ada hubungannya denganku? Pasukan saya sendiri melanggar peran, 
dan komandan harus bertanggung jawab. Saya hanya memenuhi tanggung jawab yang 
seharusnya saya tunjukkan." 

"Diam! Saya tidak ingin memainkan permainan tentara ini lagi!" 

Mayor terus mendekat, selangkah demi selangkah. 

"Baik. Ini adalah permainan militer. Kiriyama dan yang lainnya tidak lagi memainkan 
permainan yang menyenangkan. Itu sebabnya saya di sini untuk membimbing semua orang 
kembali. 

"Jangan bersikap seolah-olah kamu tahu sesuatu. Kamu tidak!" 

"Saya bersedia! Saya melihat grup obrolan SNS mereka. Mereka ingin menyalahkan Anda! 

"Tapi aku memang menembak saat itu." 

Mayor berhenti, dan aku, yang juga mendekat, berhenti di jalurku. Angin kencang bertiup 
ke arah kami, dan saya, terhuyung-huyung, hanya bisa bersandar ke dinding pendek di 
samping. 

"Kau meminjamkanku pistol, senpai---jadi-jadi aku menembak. Ketika saya menembak 
dengan peluru BB biasa, saya bahkan tidak bisa mengenai apapun. Kiriyama-san berkata 
bahwa aku tidak akan bisa mengenai apa pun bahkan dengan peluru logam, jadi kami 
berlima menembak pria tua itu bersama-sama---" 

Aku meraih pegangan dinding yang kasar, tipis dan panjang, nyaris tidak menahan diri dari 
hampir jatuh. Air mata dan angin menutupi suara Hirabayashi. 

"Kami membidik telinga dan matanya, dan praktis mengenai semuanya. Kami melihatnya 
berdarah di kacamata penglihatan malam. 

Ada gemerincing dalam suara Hirabayashi, dan aku menyadari bahwa itu adalah giginya 
yang bergetar. Pistol yang diarahkan ke Mayor juga bergetar hebat. 

"Jadi-jadi tidak ada gunanya kamu datang ke sini juga, senpai!" 

Tak berarti. Kata itu bergema kosong di kegelapan. 

Apa ekspresi Mayor saat ini? Perasaan apa yang dia miliki saat dia maju? 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Jangan datang! Aku akan menembak!" Dia berkata. 

"Terus?" 

Mayor berhenti beberapa langkah dari Hirabayashi, dan bertanya, 

"Dan mengapa kamu datang ke sini?" 

"Bagaimana saya tahu?" Hirabarayashi sudah menangis. "Kiriyama-san mengatakan bahwa 
setiap orang harus berkumpul dan berurusan dengan senjata---tetapi ketika saya datang ke 
sini, tidak ada yang berbicara. Mereka hanya menembaki anjing liar untuk menghabiskan 
waktu..." 

Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Anak nakal yang melakukan kejahatan 
pembunuhan tidak punya ide. Hasil dari mereka melarikan diri adalah atap saat angin 
utara melolong. 

"Terus? Apakah Anda akan melompat ke sini? 

Mayor dengan dingin bertanya, dan tenggorokan Hirabayashi bergetar. 

Banyak langkah kaki terdengar di belakang kami. Geng berhelm membanting pintu atap 
dengan keras, dan berlari keluar. Yondaime keluar dari geng yang menakutkan itu, melirik 
Mayor, aku dan Hirabayashi secara bergantian, dan segera mengangkat tangannya untuk 
menghentikan geng itu bergerak. 

"J-jangan mendekatiku! Jika Anda melakukannya, saya akan benar-benar menembak! Saya 
membunuh orang tua itu; tentu saja aku akan membunuhmu!" 

"Tembak kalau begitu." kata Mayor. 

aku terkesiap. Mayor melepas helmnya, dan membuang kacamatanya ke samping. Rambut 
alami yang lembut berkibar tertiup angin malam. 

"Saya seorang Mayor, seorang pejuang. Saya datang ke sini hari ini, bersiap untuk mati, jadi 
jika Anda ingin menembak, tembak saja. Maka Anda akan mendapatkan kembali 
kehormatan Anda sebagai seorang prajurit, dan jika Anda ingin melompat setelah itu, 
lakukanlah. 

"A-apa yang kamu katakan? Saya tidak paham!" 

"Hei Mayor." Yondaime menahan suaranya, "Berhentilah bermain-main. Bocah itu sudah 
terpojok. Dia benar-benar akan menembak." 

"Aku bilang tidak apa-apa." 

"Besar-" 
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Saya berbicara tanpa mengetahui apa yang ingin saya katakan, dan Mayor, dengan 
punggung membelakangi saya, mengangkat tangannya, berkata, 

"Wakil Laksamana, kita akan bertemu di Yasukuni!" 

Sekali lagi, Mayor maju selangkah. 

"Apa maksudmu? Apa maksudmu!?" 

Suara air mata bergema di angin, 

"Berhenti. Jangan datang ke sini. Hentikan, hentikan, maafkan aku, maafkan aku, maafkan 
aku." 

Suara Hirabayashi mulai bercampur dengan kegilaan. Dia terus mengarahkan pistol ke 
dada Mayor sambil bersandar ke dinding. Aku bahkan bisa melihat bahwa dia 
mengerahkan kekuatan pada pelatuknya. Rasa dingin mengelilingi saya, dan ini adalah 
hasil terburuk yang mungkin terjadi.Orang-orang ini semua idiot. Jika mereka ingin mati, 
mereka bisa mati sendiri untuk semua yang saya pedulikan. Jika orang ini menembak 
sekarang, otak Mayor akan meledak, dan dia akan jatuh karena mundur. Itu semua karena 
Mayor bersikeras pada harga dirinya yang bodoh bahwa segala sesuatunya berubah menjadi 
kekacauan yang tidak dapat diselamatkan ini. Jika orang itu satu-satunya yang bisa 
menyelamatkan dirinya sendiri, kita hanya bisa menertawakan ini. Tentu saja, kita tahu betul 
bahwa jika seseorang melompat dari atap gedung bertingkat tiga, Tuhan akan 
memberlakukan kekeraskepalaannya yang kejam, dan mengakibatkan hasil yang paling 
buruk. Sialan, kau bisa mendarat di aspal keras dan mati semaumu. dan perasaan jahat 
terulang kembali dalam kesadaran saya. 

Tapi saat Mayor melepas jaket kamuflasenya dan melangkah maju lagi, kesadaranku akan 
kegilaan mulai pecah. Tidak, tunggu! Apa yang saya lakukan! Aku tidak bisa membiarkan 
mereka mati, tidak seperti ini. Mengapa saya datang ke sini? 

Tangan kananku tanpa sadar menyentuh saku mantelku, dan tangan kiriku memegang erat 
dinding pendek. Pagar itu terbuat dari dua batang logam panjang dan tipis. 

Dua batang panjang dan tipis yang mengelilingi seluruh atap--- 

"Jangan mendekatiku!" 

Hirabayashi menjerit, dan pistol yang bergetar itu menjadi tenang pada saat itu. 

Arus listrik mengalir melalui tanganku. Aku mengeluarkan taser dari sakuku, menusuk dua 
elektroda pada dua batang logam, dan menekan si penyihir. 

Saya tidak bisa melihat percikan api, atau mendengar pelepasan apa pun. 

Hanya tombol di tanganku yang berbunyi klik. 
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Di ujung atap, tubuh mungil bermantel wol biru tua itu melompat, dan jatuh. Senapan itu 
juga terlepas dari tangannya. Mayor bangkit dari beton, membungkuk, dan mencengkeram 
lengan Hirabayashi saat yang terakhir jatuh, segera menariknya kembali. 

Senapan itu mendarat di lantai beton, mengeluarkan suara hampa. 

Tubuh kecil Hirabayashi jatuh di kaki Mayor, dan suara angin sepoi-sepoi menyapu debu 
yang naik dengan intens. 

Suara tajam lainnya terdengar di telingaku; ternyata taser jatuh dari tangan saya. Setelah 
beberapa saat, saya menyadarinya. 

Angin utara semakin kuat, dan gemerisik hutan semakin keras. 

Tim helm yang dipimpin oleh Yondaime mendekati Mayor seperti tim yang mengantar 
seseorang ke pemakaman. Bukan saya yang tersengat listrik, tapi kaki saya gemetaran. 

Aku mengepalai suara isak tangis bergema bersama angin. 

Sudah berakhir, pikirku. 

Aku berpegangan pada pegangan, ambruk ke dinding. 

Semuanya sudah berakhir. Hirasaka-gumi yang dipimpin oleh Mayor melakukan operasi 
penumpasan, dan meraih kemenangan penuh, yang merupakan sesuatu yang 
membahagiakan. Namun, saya tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Mengapa tepatnya 
itu? Demi siapa, dan mengapa, kami melakukan hal bodoh seperti itu? Untuk desakan 
bodoh Mayor pada harga dirinya? Atau demi mendapatkan anak nakal yang menembak 
tunawisma dengan senapan angin untuk bersenang-senang? Mengapa kita tidak 
menyerahkan semuanya kepada polisi? Tidak masalah bagi saya betapa buruknya 
kematian mereka nantinya. 

Udara panas mengalir dari telingaku, mendarat di leherku. Kepalaku berangsur-angsur 
menjadi lebih jernih. 

Saya ingat pekerjaan saya; menjadi asisten detektif. 

Aku tidak datang ke sini untuk orang lain, tapi untuk--- 

Tiba-tiba, aku mendengar pintu terbuka. 

"---Narumi!" 

Rambut hitam panjang berkibar, dan gadis itu berlari melewati angin utara, memanggilku. 
Ini Alice, itu benar-benar dia. Dia, mengenakan mantel di atas piyamanya, dengan panik 
berlari ke arahku. Rasanya sangat tidak nyata, saya sedikit pusing. Apakah saya bermimpi? 
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"Narumi, k-kamu!" 

Tubuh mungil Alice melompat ke pelukanku, dan aku bisa merasakan kehangatannya. Dia 
berlutut, lututnya pada dasarnya menyentuh lututku saat dia terus membelai leher dan 
wajahku. Begitu dia menemukan bahwa saya tergores karena peluru yang dipantulkan, dia 
menjadi pucat. 

"Bukankah aku sudah memberitahumu, bodoh!? Anda harus menyerahkan pekerjaan kasar 
seperti itu kepada gorila, Mayor atau Yondaime!" 

"Tunggu, Alice, itu sakit! Saya hanya memiliki luka. Jangan menyentuhnya." 

"Aku meneleponmu sekitar 300 kali atau lebih, dan kamu mengabaikan semuanya!" 

Dia memperhatikan langkah kaki di belakangnya, tangannya tersentak ketakutan, dan dia 
buru-buru berbalik. 

"... Ahh, nee-san, kerja bagus." 

"Kerja yang baik." 

Ternyata itu anggota Hirasaka-gumi yang entah kenapa masih memakai helm. Alice jelas 
ketakutan, dan buru-buru memelukku. 

Yondaime berjalan keluar dari kerumunan yang ganas, mantelnya compang-camping oleh 
peluru selama pertempuran terakhir, dan dia tampak kedinginan hanya mengenakan 
kemeja di atasnya. 

"Kamu muncul lagi." Yondaime mengerutkan kening, "Mengapa kamu datang ke sini? Kamu 
juga, Hiro. Jangan mengemudi jauh-jauh ke sini hanya karena Alice memohon padamu." 

Yondaime melihat kembali ke pintu yang mengarah ke atap, dan aku menyadari bahwa ada 
Hiro di tangga, tersenyum kecut. Jadi Alice juga mobil Hiro di sini. 

"Dia hampir menangis karena dia tidak bisa menghubungi Narumi-san, dan aku tidak bisa 
menolaknya." 

"Siapa yang menangis?" 

Alice berdiri, dan menyerang dengan marah. 

"Aku tidak datang ke sini untuk Narumi! Ke-kenapa menurutmu aku datang jauh-jauh ke 
sini, ke perbukitan?" 

"... Untuk menguji keberanian?" 

"Jika kamu serius, aku akan memecatmu sekarang!" 
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"Hanya bercanda, maaf." 

Keributan yang terjadi di atap tandus kembali sirna ditiup angin. 

Suara gemerisik terdengar di telingaku, dan sepertinya seseorang sedang menyeret sesuatu 
ke sini. 

Sebuah jalan terbuka di dinding helm manusia di belakang Alice, dan muncul di depanku 
adalah anak laki-laki seperti sekolah dasar, tidak mengenakan helm, kacamata, atau jaket 
kamuflase. Dia menyeret mayat di kerah mantel wol biru tua. 

Tidak---itu bukan mayat. Hirabayashi Minoru masih hidup. Matanya tetap tak bernyawa, 
dan ada bekas ludah kering di mulutnya, tapi dia masih hidup. 

Mayor menyeret Hirabayashi ke depan Alice, dan berbicara dengan suara lelah, 

"... Waktu detektif berikutnya. Melakukan apapun yang Anda inginkan." 

Mata kotor Hirabayashi berkedut, dan Alice tersentak kaget, meraih lengan mantelku. Aku 
berdiri untuk mendukungnya. 

Tentu saja, Alice datang ke sini untuk menyelidiki. Dia datang jauh-jauh ke medan perang 
yang kering ini, di mana tidak ada yang menang, karena meskipun itu akan mengotori 
tangannya, dia ingin menggali kebenaran secara pribadi. 

"Hirabayashi Minoru. Berdiri." 

Kelopak mata Hirabayashi berkedut beberapa kali karena panggilan Alice, matanya 
tenggelam dalam dunia kematian, berkedip skeptis. 

"...Kamu siapa?" 

Suara serak keluar dari bibirnya. 

"Aku detektif NEET, pembicara orang mati. Itu bukan nama yang seharusnya kukatakan 
padamu, jadi kau bisa melupakannya. Setelah Anda mengungkapkan kebenaran, saya tidak 
akan tertarik pada Anda, dan Anda dapat menghabiskan sisa hidup Anda untuk bertobat, 
menyesali, melarikan diri, atau putus asa. 

Nada suara Alice sangat dingin, udaranya bisa terdengar menekan, dan dia memusatkan 
perhatian pada mata Hirabayashi. 

"... A... a-apa...?" 

"Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu." 

Alice dengan dingin memotong kata-katanya. 
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"Malam itu, kamu menembak tunawisma dengan senjata modifikasi, kan? Apakah lelaki tua 
itu memakai syal saat itu ?" 

Rasa dingin mengalir dari lenganku ke leherku. Aku menatap wajah menyendiri dari Alice, 
dan Yondaime juga menatap Alice dengan mata melebar. Saya kira Hiro juga sama. 

Kenakan --- knalpotnya? 

Mantel wol biru tua di kakiku bergerak-gerak, dan bibir yang kering berusaha menjawab, 

"...Dia melakukan. Tapi kenapa..." 

"Saya mengerti." 

Rambut hitam menutupi pandanganku, dan Alice menoleh ke pintu menuju tangga. 

"Ayo pergi, Narumi. Semuanya terpecahkan." 

Nafas tercekat di tenggorokanku, dan aku, tanpa berpikir, mengeluarkan semua keraguan 
dalam satu hembusan napas. 

"Tunggu, Alice, apakah ini baik-baik saja? Apa maksudmu?" 

Aku memegang bahunya, dan menatap wajahnya, 

"Bukankah kita datang ke sini untuk menyelidiki mengapa mereka harus memenggal 
kepalanya, atau bagaimana mereka melakukannya?" 

Alice hanya menunduk, dan mantel wol di kakiku mulai bergesekan dengan lantai beton. 

"...Kepala...?" 

Erangan Hirabayashi membuatku berbalik dan menatapnya dengan kaget, mataku bertemu 
dengan matanya yang berkarat. 

"... Apa... tentang... kepala...? ...Dipotong...?" 

Aku melebarkan mataku, dan merasa mual, seolah-olah ribuan cacing merayapi tubuhku. 
Apa yang sedang terjadi? Bukankah kalian melakukannya? Bukankah kalian membunuh 
Ginji-san? Jika--- 

Tiba-tiba, seseorang menarik lenganku. Aku menoleh, dan bertemu dengan sepasang mata 
yang dipenuhi dengan malam berbintang. Alice menatap mataku, dan menggelengkan 
kepalanya. 

"Jadi saya katakan, kepalanya tidak dipotong oleh mereka. Kita sudah selesai di sini, jadi 
ayo pergi." 
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Tapi meskipun Alice mengatakan ini, aku tidak bisa bergerak sama sekali. Atau tepatnya, 
tak seorang pun kecuali Alice yang bisa bergerak. Dia menunduk, dan sepertinya sudah 
menyerah pada kami saat dia berbalik, dan berjalan menuju pintu sendirian. 
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Volume 7 Chapter 6 

Bab 6 
Langit malam tak berbintang memiliki warna TV yang dimatikan. 

Lampu yang menyinari jendela gedung, lampu neon LED pada pepohonan yang ditanam di 
jalur pejalan kaki, dan lampu kendaraan yang memadati depan stasiun; lampu korosif ini 
menyinari langit dari tanah. Suara nyanyian dengan lonceng terdengar dari suatu tempat, 
dan itu adalah lagu Natal yang telah kudengar beberapa kali di Musim Dingin ini. 

Namun, ada sungai kegelapan yang memisahkan kami dari dunia cahaya, dan itu adalah rel 
kereta api. 

"Ini tidak buruk." 

Alice meraih ujung mantelku, dan bergumam saat dia menatap ke seberang trek. 

"Betapa cantiknya. Sangat tepat untuk menjuluki ini Malam Suci. Nama ini telah terbebas 
dari banyak kepercayaan, hanya mempertahankan nama aslinya. Saya merasa nama ini 
benar-benar menandakan sifat malam tanggal 24 Desember." 

"Alam?" tanyaku pada Alice. Saya pikir dia, yang begitu akrab dengan Alkitab, akan 
mengejek orang Jepang karena mereka berpesta selama Malam Suci, jadi komentar seperti 
itu mengejutkan saya. 

"Apakah kamu tidak tahu bahwa Hari Natal sebenarnya tidak ada hubungannya dengan 
Kristus sendiri?" 

"Ah... sepertinya aku pernah mendengarnya." 

"Ada banyak spekulasi mengapa hari lahir Kristus ditetapkan pada tanggal 25 Desember. 
Salah satunya adalah orang-orang Kristen pada masa Kekaisaran Romawi ingin menarik 
para penyembah Mithra, dewa cahaya, dan menetapkan hari ibadah mereka sebagai hari 
kelahiran Kristus. Bagaimanapun, Natal sudah menjadi Festival Titik Balik Matahari Musim 
Dingin, hari libur asli bagi para petani di Belahan Bumi Utara untuk mengabdikan 
persembahan mereka." 

"Jadi itu sama dengan Hari Thanksgiving Buruh." 

"Lebih atau kurang." 

Alice mengangkat boneka itu di genggamannya, dan berkata dengan senyum tipis, 
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"Matahari yang menghiasi tanah selama setahun mati pada hari ini, dan matahari baru lahir 
pada hari berikutnya, jadi ini adalah hari merayakan kematian dan kebangkitan. Tidak 
perlu bagi Bapa, Putra, Roh Kudus, Bunda Ilahi, tiga orang Majus dari timur, dan alien yang 
menyedihkan terlibat dalam ledakan galaksi jauh di atas langit Bethlehem; malam ini 
sendiri sudah sakral. Kami ateis bisa berpesta sesuka kami." 

"Saya mengerti." 

Kata-kata Alice berdenyut pada jiwaku yang kering, membuatnya bergema. 

Ini sangat aneh. Baru 20 jam lebih, aku terlibat baku tembak, dan sekarang aku bersama 
Alice, memandangi jalanan di malam Natal. Suaranya tidak memiliki rasa realitas untuk 
sementara waktu, mungkin karena cadar hitamnya. Dia, mengenakan pakaian berkabung, 
memiliki separuh tubuhnya di dunia kematian. 

Saat itulah detektif itu mengenakan pakaian berkabung. 

Ini adalah indikasi bahwa itu adalah saat untuk menggali kubur orang mati, dan untuk 
menebus dan menjelaskan dengan rasa malu dan sakit dari yang masih hidup. Ini 
menunjukkan akhir dari insiden itu, festival kematian dan kebangkitan. Meskipun itu 
keajaiban, tidak ada yang mengharapkannya, dan tidak ada yang menemukannya. 

Alice memegang tanganku, dan berjalan terus. Ada tangga di lereng menanjak di sisi kiri 
jalur pejalan kaki, dan kami menaikinya bersama, merunduk di bawah pita penjaga kuning, 
dan memasuki taman yang gelap. Sepertinya waktu di taman telah berhenti, dan semuanya 
membeku. Ini termasuk hutan tanpa cahaya, lampu jalan yang padam, tenda-tenda yang 
menempati kegelapan, padang rumput tandus, tanah berpasir yang gundul, dan jejak darah 
di papan logam. 

Alice berdiri di atasnya, menatap sosok hitam tak menyenangkan yang menyebar di bawah 
kakinya. Saya mencoba yang terbaik untuk mengingat pemandangan Ginji-san yang 
pingsan di sini, tetapi saya tidak bisa. Ingatanku adalah produk dari sesuatu yang telah 
diputihkan oleh banyak hal yang terjadi. 

"Aku memeriksa visual pengawasan denganmu." 

Alice menatap darah itu, dan bergumam. 

"Kami tahu bahwa tidak ada alat yang dapat memenggal kepala manusia yang keluar 
masuk taman. Katsuragi Kenji masih hidup saat dia kembali ke taman." 

Aku mengangguk. 

"Kalau begitu, Katsuragi Kenji dipenggal di taman ini, dan alat itu sekarang ada di taman 
ini." 

"...Di mana?' 
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Aku menelan ludah, dan melihat sekeliling dalam kegelapan. 

Alice hanya menunjuk ke bawah kami. 

"Lembaran logam yang digunakan untuk konstruksi ini digunakan sebagai pisau guillotine, 
jadi tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Bagian pedang yang dipenggal seharusnya 
masih ada darah yang tertinggal, tapi kali ini, pedang itu adalah tempat jatuhnya mayat, 
jadi kebenarannya tersembunyi di fakta ini." 

Aku tidak bisa berkata apa-apa, dan melihat bolak-balik antara darah dan wajah Alice. 

"T-tidak, apa yang kamu katakan? Menggunakan lembaran logam sebagai pisau? 
Menurutmu berapa kilogram ini?" 

"Mengingat ukuran benda ini, kurasa mungkin sekitar 200kg atau lebih." 

"200 kg? Bagaimana mungkin mengangkat benda seberat itu dengan guillotine? Tidak 
mungkin!" 

"Dan saya tidak pernah mengatakan bahwa itu diangkat dengan kepala. Saya mengatakan 
bahwa itu guillotine. Lihat." 

Alice mundur dari saya dan berjalan menjauh dari lembaran logam. Ada parit kecil 
berbentuk huruf H, sesuatu yang kutemukan saat aku datang untuk menyelidiki bersama 
Alice. 

"Apa ini?" 

"Tanda yang cocok harus ada di sisi lain, di bawah lembaran logam." 

"Jadi apa yang terjadi?" 

"Ini adalah tanda dari pilar guillotine." 

"Pilar? Di mana-" 

Terkejut, aku diam. Aku bisa melihat kabel logam melalui celah di hutan di belakang Alice. 
Tepat di belakang pagar logam ada rel kereta api. 

Selama waktu itu, Alice menemukan sebuah lubang yang cukup besar bagi seseorang untuk 
memasukkan tangan melalui pagar logam, dan di sisi lain lubang itu ada rel yang 
ditinggalkan. 

Relnya adalah pilar logam panjang dan sempit dengan tonjolan berbentuk H yang digergaji. 

"Ya, rel ini bisa digunakan sebagai pilar untuk bilah meluncur ke bawah." 

Dengan suara sedih, Alice berkata, dan melihat ke bawah lagi. 
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"Tepi pelat logam memiliki lubang untuk dikaitkan dan dipindahkan, dan mereka mungkin 
memasukkan beberapa tali ke dalamnya." 

Tegakkan rel, kencangkan pelat logam di antara rel, angkat lembaran logam dari kedua sisi, 
letakkan mayat tepat di bawahnya, lepaskan, dan bilah seberat 200kg akan meluncur turun 
beberapa meter. 

"Alice, tunggu." 

Aku tidak bisa menahan diri dari menggigil, dan meraih bahuku, mengeluarkan suara, 
bertanya, 

"Aku mengerti---apa yang kamu dapatkan, tapi untuk melakukan ini..." 

Alice mengangkat tangannya untuk memotongku. Ke mana pun dia menunjuk, di belakang 
bahuku, terdengar langkah kaki menginjak rerumputan layu. 

Saya berbalik, dan menemukan orang yang membuat suara ini perlahan bergerak dari 
kegelapan menuju cahaya redup ini. Aku menghela napas kering, dan melihat Mori-san 
dengan perban di tangannya yang botak, jaketnya yang bernoda minyak dikancingkan 
dengan kuat, dan sebuah tas kecil diselipkan di bawah ketiaknya. 

"...Yo, Narumi. Dan kemudian, erm." 

Mori-san mengalihkan pandangannya ke arah Alice, yang berada di belakangku. 

"Senang berkenalan dengan Anda. Saya detektif NEET, pembicara orang mati." 

Alice menjawab dengan suara yang sangat lembut. Mori-san melengkungkan bibirnya, dan 
mengangguk, 

"Yah, Tetsu dan yang lainnya memang menyebutkan ini, tapi aku tidak pernah menyangka 
akan bertemu dengan yang asli---ah, tidak." 

Mori-san mundur karena kedinginan, dan mengamati taman yang gelap. Di tempat ini, baik 
cahaya di langit maupun di atas tanah terlalu jauh. 

"Sebenarnya, aku merasa seseorang sudah menunggu sedang menungguku." 

Alice melangkah maju di sampingku, cukup dekat bagiku untuk merasakan kehangatannya, 
dan sekali lagi meraih mantelku. 

"Aku ingin memastikan satu hal." 

"Apa itu?" Mori-san bergumam. 

"Untuk talinya, apakah kamu menggunakan tali vinil untuk itu?" 
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"Ya. Ada banyak tumpukan yang tersisa di pondok Ginji-san. Tali yang terbuat dari tali vinil 
agak kokoh." 

Penjelasan Mori-san menusuk tepat di dadaku. 

"Jadi itu kamu, Mori-san." 

Saya tidak bisa lagi berkata apa-apa. Jika seperti yang dikatakan Alice, pelaku di balik ini 
bukan hanya satu orang, dan bukan Mori-san saja. Harus ada dua orang untuk mengangkat 
rel kereta api, 2, atau bahkan 4 orang untuk menarik tali, dan seseorang untuk membawa 
mayat Ginji-san untuk ditahan di bagian bawah pedang--- 

"Ya. Ini jawabannya, Narumi." 

Alice meletakkan tangannya di punggungku. 

Yang memenggal kepala Ginji-san adalah para gelandangan yang berkumpul pagi itu, 
teman-teman Ginji-san. Bagaimana? Bagaimana mungkin? 

"Tapi bukankah itu aneh? Jika itu masalahnya, Mayor seharusnya sudah melihat apa yang 
terjadi, bukan? Dia yang pertama tiba, tetapi ketika dia tiba, dia mengatakan bahwa mayat 
itu sudah dipenggal." 

Saya benar-benar ingin menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. 

Apakah Mayor juga kaki tangan? Apakah dia berpartisipasi dalam pemenggalan? 

Alice mengangkat kepalanya ke arahku, dan mengguncangnya. 

"Mayor berbohong. Kebohongan ini menyebabkan kami membuat kesalahan dasar yang 
menentukan. Namun, kebohongannya tidak seperti yang Anda pikirkan." 

"Lalu ... lalu, apa itu?" 

"Mayor bukanlah orang pertama yang menemukan mayat itu." 

Aku menatap bibir Alice, merenungkan apa yang dia maksud. 

"Yang pertama muncul di taman dalam visual pada pukul 4.30 pagi bukanlah Mayor." 

"Itu akan menjadi aku." 

kata Mori-san. 

"Aku yang pertama tahu, dan menelepon Mayor." 

Aku menatap wajah Mori-san. Jadi urutannya dibalik. Bukan karena Mayor memberi tahu 
Mori-san dan yang lainnya. Mayor menerima telepon dari Mori-san, dan segera 
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menghubungiku. Sebelum dia bisa memasuki taman, Mori-san dan yang lainnya telah 
menurunkan pisau guillotine-nya. 

"Ketika Mayor tiba... kami telah menyelesaikan semuanya." 

"Kalau begitu---paling tidak, Mayor berbohong untuk menyembunyikan kejahatan yang 
dilakukan Mori-san dan yang lainnya. Bukankah dia kaki tangan di sini? 

Aku bergumam, dan Alice menggelengkan kepalanya. 

"Anda salah. Apakah kamu tidak mengerti? Mayor mengambil sidik jari dan peluru dari 
mayat Katsuragi Kenji tepat di depan mereka. Jika polisi bertanya, dan dia menjawab 
dengan jujur, apa yang akan terjadi?" 

"Ah..." 

"Itu sebabnya dia berbohong, mengatakan bahwa dia datang lebih dulu, sebelum teman-
teman tunawisma melakukannya." 

Alice melihat ke bawah pada darah di kaki, dan terus bergumam, 

"Mayor tidak mengetahui kebenaran di balik pemenggalan, jadi kebohongan ini tidak ada 
artinya. Dia hanya berbohong sedikit karena dia tidak ingin teman-temannya dilecehkan 
oleh polisi." 

Tapi karena kebohongan inilah yang menyembunyikan kebenaran. Alice menambahkan 
dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku menggigit bibir bawahku, menekan perasaan 
jijik ini, dan menoleh ke arah Mori-san. 

"Kenapa kenapa? Mengapa Anda, dan semua orang juga? Mengapa semua orang 
memenggal kepala Ginji-san? Apakah Anda berbohong kepada saya? Mengapa Anda 
melakukan hal seperti itu?" 

Wajah Mori-san tetap membeku, dan dia memalingkan muka dariku, tetap diam. 

"Karena ini adalah keinginannya." 

Suara sedingin es Alice terdengar di samping telingaku, dan aku menatap wajahnya dengan 
tak percaya. 

"...Eh?" 

"Ini adalah keinginan Katsuragi Kenji, dan teman-temannya memenuhi keinginan itu." 

"A-apa? Keinginannya sendiri? Kepala---seperti itu?" 
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"Pikirkan tentang itu. Apakah Anda tidak melihat mayat itu sendiri? Tangannya memegang 
knalpotnya, kan? 

Karena kata-kata Alice, pemandangan yang mengentalkan darah dan membekukan pagi itu 
yang tampak begitu nyata, tanpa warna, dan sesuatu yang tidak ingin kuingat menjadi lebih 
mencolok. 

"Ah..." 

Benar. Memang benar tangan mayat yang terpenggal itu memegang knalpot. Memori 
membuka lebih banyak memori, menghubungkannya bersama. Ini adalah pertanyaan 
terakhir yang Alice tanyakan di atap bangunan gelap gulita yang ditinggalkan. Dia berkata 
bahwa dia hanya ingin mengetahui sesuatu, dan demi mengetahui jawaban ini, dia menjadi 
memusuhi Mayor, dan menodai kehormatannya sebagai seorang prajurit. 

Apakah Katsuragi Kenji memakai knalpot? 

Ginji-san---melepas syalnya sendiri, dan membuatnya lebih mudah untuk memenggal 
kepalanya? Saya menggigil pada gagasan yang menakutkan ini, dan rasanya seolah-olah 
saya menemukan tubuh saya diamputasi dan diganti dengan beton mentah. 

Lalu kepala Ginji-san--- 

"Aku memasukkannya ke dalam tas ini." 

Mori-san berbicara dengan suara singkat. 

"Bahkan ketika kita memegang tas kotor, tidak ada yang akan memedulikan kita, atau lebih 
tepatnya, saya harus mengatakan bahwa tidak ada yang akan peduli ..." 

Kata-kata terakhir menghilang dari mulut Mori-san. 

"Jadi Anda mengkremasinya di tempat pembakaran di tempat kerja Anda atau di suatu 
tempat?" 

Mori-san mengangkat kepalanya setelah mendengar pertanyaan Alice. Matanya berbinar 
dalam kegelapan. 

"...Kamu benar-benar tahu segalanya. Mengerikan sekali...Saya bawa ke tempat 
pembakaran sampah pabrik reklamasi. Butuh waktu sekitar satu minggu." 

Mori-san menunduk sambil melihat tas di bawah ketiaknya. Itu adalah --- abu Ginji-san. 

"Jadi kamu sudah menyelesaikan tugasmu." 

Mengapa Alice terdengar sangat baik sehingga kata-katanya akan meleleh? 
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"Kamu memotong kepalanya, menyembunyikannya, dan menunggu sampai Malam Suci 
untuk membawanya ke sini dan memenuhi keinginannya. Apakah itu benar?" 

Mori-san dengan lembut memeluk tas itu dengan kedua tangannya, dan menatapnya. 

"Benar. Saya tidak tahu apakah dia akan bahagia atau tidak. Ketika saya menemukannya 
pada hari itu, dia tersesat. Matanya dipukul keluar, lubang di lehernya, dan dia berdarah... 
dia masih bisa mengatakan sebanyak ini..." 

Saya benar-benar ingin menutupi mata saya, dan terus menggelengkan kepala, tidak tahu 
apa yang saya coba tolak. Mengapa dia meninggalkan pesan sekarat dalam situasi seperti 
itu? Dan untuk memotong kepala juga. Mungkin ada hal yang lebih penting untuk 
dibicarakan, bukan? 

"... Jadi saya katakan, mengapa?" 

Jijik dan erangan keluar dari tenggorokanku. 

"Mengapa Ginji-san menginginkan ini?" 

"Jadi, Narumi, menurutmu apa yang akan terjadi ketika mayat tanpa kepala ditemukan." 

Sesuatu yang akan terjadi karena kejadian seperti itu? 

Saya memindai taman gelap yang hanya dipenuhi dengan kehadiran kematian. 

Mayat aneh akan menyebabkan taman ditutup, rekonstruksi tertunda, dan pondok Ginji-
san dilindungi. 

Rumahnya masih tetap di taman. 

"Benar." Alice bergumam. "Katsuragi Kenji tidak mungkin mati begitu saja. Dia harus 
memikirkan cara untuk menyebabkan keributan yang lebih besar yang akan menunda 
rekonstruksi. Dia juga tidak ingin orang lain mengetahui identitas aslinya, tetapi dia ingin 
kembali ke taman pada Malam Suci. Itu sebabnya dia meminta teman-temannya untuk 
memenuhi keinginannya, satu-satunya cara yang bisa dia lakukan adalah mencoba." 

Alice berpaling dariku, dan ke arah Mori-san, ke arah kantong plastik kecil di tangannya. 

"Dan dia melakukannya, meski dalam bentuk abu." 

Mori-san melengkungkan bibirnya yang sedikit menghitam, dan hanya menyerahkan tas 
itu kepada kami. 

Namun, Alice menggelengkan kepalanya. 

"Orang-orang yang seharusnya menerima ini bukanlah kita." 
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Alice memalingkan kepalanya ke samping, dan aku mengikuti pandangannya. Di pintu 
masuk taman, di depan tangga ada sosok ramping yang muncul di sana tanpa kita sadari. 
Aku merasa dadaku tercekik karena suatu alasan. Berapa kali detektif harus mengulangi 
proses ini lagi? Dia hanya akan mengungkapkan kata-kata orang mati ketika tahap kejam 
ditetapkan? 

Yui-san mendekat, tapi aku tidak bisa melihat ekspresinya karena kacamata hitamnya. 
Seperti biasa, rambutnya disembunyikan di bawah topi rajutnya, dan dia mengenakan jaket 
ketat, sosok rampingnya terlihat lebih tidak berdaya dari biasanya. 
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Saya hanya bisa melihat wajahnya ketika dia memasuki area di mana lampu jalan yang 
redup menyinari dirinya. Mata yang lembab dipenuhi dengan skeptisisme, seolah-olah 
akan hancur kapan saja. 

"Apakah kamu mendengar semuanya?" 

Detektif itu bertanya kepada klien. Yui-san menjawab, tapi tidak jelas apakah dia 
mengangguk atau menggigil karena kedinginan. 

"Kalau begitu, kami sudah selesai dengan permintaanmu. Apakah kamu puas sekarang?" 

"Kamu pasti bercanda." 

Yui-san menatap tas yang dipegang Mori-san. 

"A-aku tidak meminta ini. Aku bilang aku ingin bertemu ayahku. Saya tidak menginginkan 
ini." 

Benar, Alice. Ini terlalu banyak. Pelintiran kata-kata ini hanya akan membuat semua orang 
terluka. Mengapa Anda harus melakukan ini? Ginji-san juga. Mengapa? Mengapa- 

"Kenapa, ayah." 

Suara Yui-san dipenuhi dengan kesedihan mendalam. 

"Mengapa? Mengapa Anda harus melakukan ini? Apakah tempat ini begitu penting? Apakah 
Anda benar-benar ingin mempertahankan rumah yang compang-camping itu? Mengapa? 
Mengapa? Bukankah kau mati karena ini? Mengapa?" 

"Benar." Detektif itu dengan lembut menjawab, "Itu semua karena tempat ini adalah 
rumahnya." 

Yui-san menggelengkan kepalanya untuk menahan air mata yang hendak keluar, dia tidak 
menyadari suara yang disebabkan oleh kacamata hitamnya yang jatuh ke lembaran logam. 

Alice mengambil tas itu dari tangan Mori-san, menuju ke arah Yui-san, dan meraih 
lengannya. 

"Aku detektif NEET, pembicara orang mati. Saya akan menyampaikan kepada Anda kata-
kata orang mati. Ikuti aku." 

 

Tenda itu gelap gulita, dingin, dengan bau pahit. Seperti yang terlihat sebelumnya, hanya 
ada beberapa futon yang ditata di lantai. Alice membawa yang benar-benar hancur ke 
ruang luas tempat yang tak seorang pun akan kecuali menjadi rumah tunawisma, dan dia 
juga masuk. Meskipun demikian, ada banyak ruang di dalamnya. 
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Tapi apa yang ada di dalamnya? Hanya kehadiran kematian yang tersisa. Aku menatap 
pintu masuk yang terbuka, berpikir. 

"Apa sekarang? Ada apa dengan tempat ini?" 

Yui-san bertanya dengan gelisah. 

"Tolong jangan mengatakan sesuatu yang bodoh seperti aku harus tinggal di sini selama 
satu malam untuk memahami bagaimana pendapat papa." 

Tapi detektif itu tidak menjawab, dan bertanya pada Yui-san. 

"Apakah kamu tahu asal kata kamera?" 

Mata Yui-san lembab karena air mata dan keraguan saat dia menatap Alice, dan aku 
menatap rambut hitam di bawah cadar hitam karena terkejut. 

"Apa?' 

"Asal usul kata Kamera. Camera Obscura---dalam bahasa Latin, artinya 'rumah gelap'." 

Narumi, tutup pintu masuk saat kamu masuk. Aku menekan keraguanku yang muncul 
sebagai jawaban atas kata-kata Alice, merunduk, dan masuk. 

Pintu kayu lapis mengeluarkan suara kering. 

Namun, begitu saya melakukannya, ruangan itu tidak menjadi gelap gulita. Kehangatan dan 
cahaya aneh menyinari, jadi samar-samar aku bisa melihat wajah Yui-san yang tersipu dan 
wajah pucat Alice. Mengapa? Dari mana datangnya cahaya ini? 

"Lihat. Inilah yang Katsuragi Kenji coba lindungi." 

Alice bergumam. Jarinya menunjuk ke lantai antara dia dan Yui-san, dan aku bisa 
mendengar Yui-san dan aku terkesiap dalam kegelapan. 

Ada cahaya di tanah, cahaya berbentuk oval. Namun, cahaya itu dengan jelas 
memproyeksikan gambar tertentu. 

"...Kenapa...apakah itu aku...?" 

Gumaman Yui-san mendarat di atas senyumnya. Gambar itu tampaknya adalah Yui-san; 
tidak, itu pasti dia. Diproyeksikan di lantai karton adalah Natsuki Yui, menyanyikan lagu 
Natal di tengah salju. Suara nyanyian seharusnya terhalang oleh dinding, namun telingaku 
bisa mendengar lagu Natal di telingaku. 

Mengapa? 

Aku mencari sumber cahaya itu. 
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Ada lubang kecil di dinding karton yang menghadap rel, dan cahaya bersinar dari sana. 
Itulah satu-satunya lubang peluru yang tidak ditambal dengan selotip. 

"Kamera Obscura." Alice kembali bergumam, "Dengan menggunakan lubang yang sangat 
kecil untuk mengarahkan cahaya ke dalam ruangan gelap, seseorang dapat dengan jelas 
melihat visual pada titik proyeksi. Bahkan bintang-bintang yang jauh pun berada dalam 
genggaman." 

Ayahmu selalu bersamamu. 

Ini adalah rumah yang akhirnya dia dapatkan. 

Alice bergumam, dan tetesan air muncul di lantai karton, mengubah senyum Yui-san. Saya 
akhirnya menyadari bahwa itu adalah proyeksi dari PV Natsuki Yui yang dipasang di 
dinding tembok di seberang rel kereta api. Saya melihatnya beberapa kali, dan bahkan 
mengingat lagunya; jadi, saya tahu lagu ini akan segera berakhir. Kamera semakin dekat, 
dan saya dapat dengan jelas melihat kepingan salju yang beterbangan. Begitu Yui-san 
selesai bernyanyi, dia menutup matanya di tengah-tengah melodi, seolah sedang tidur, 
bersembunyi di bawah bulu, memasuki alam mimpi yang indah. Keajaiban ini 
menyebabkan Ginji-san tetap tinggal di sini, dan mengizinkannya kembali ke rumahnya 
melalui jalan ini. Ini terlalu banyak; tidak perlu bagi dunia untuk mengalami keajaiban yang 
begitu kejam, baik hati, dan sempurna. Namun, saya mengerti bahwa keajaiban akan terjadi 
pada siapa saja, 

"...SAYA." 

Tangisan Yui-san membasahi lantai karton. 

"Saya disini." 

Aku menggelengkan kepala. Tidak, saya ingin mengatakan, tetapi bahkan saya tidak tahu 
apa yang saya coba tolak. 

"Aku sudah di sini bersama papa sepanjang waktu... dia tercela." 

Yui-san meletakkan tangannya di lantai, bahunya menggigil. 

"Kau mengerikan, oppa. Aku selalu ingin bertemu kembali denganmu, tapi kau satu-
satunya yang akan mengatakan aku... itu tidak adil." 

Kerudung hitam bergetar di sudut mataku, dan Alice muncul seolah dia ingin mengatakan 
sesuatu, hanya untuk berhenti. Hanya pada saat-saat seperti itulah aku mengerti apa 
maksud Alice. 

Kata-kata orang mati hanyalah untuk menghibur yang hidup. Tidak ada orang lain yang 
tahu apa yang dipikirkan ayahmu. 
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Namun, keindahan ini nyata, dan itu satu-satunya fakta. 

Itu sebabnya Anda harus menanggung semua ini, bukan? 

Alice tidak pernah mengangkat skeptisisme yang kejam kepada Yui-san, dan hanya 
menyerahkan kantong plastik itu padanya. Tas ini melanjutkan abu yang Mori-san berikan 
kepada kami. Pita penyegelnya robek kami, dan abu di dalam tas berserakan di lantai. Tiba-
tiba, ada kilatan di abu, dan itu adalah cincin platinum yang meleleh karena kremasi, huruf 
'K' hampir tidak terlihat. 

Ini adalah---satu-satunya yang tersisa. 

Yang tersisa dari Ginji-san hanyalah rumah yang terbuat dari karton, kayu lapis dan 
lembaran vinil, sedikit abu, dan cincin yang meleleh. 

Kehangatan kenangan menghangatkan hatiku, dan kurasa aku akhirnya bisa memahami 
keinginan Ginji-san. Dia ingin melindungi impian Natsuki Yui, karena itu adalah identitas 
yang tidak dapat dipisahkan dari putrinya. Dia terus mencari, merasakan darah, 
kehangatan, dan kehidupannya, yang mengikuti melalui mata, leher, dan tubuhnya. Dia 
harus mati sebagai tunawisma, tetapi harus melindungi rumah ini sampai Malam Suci, dan 
kembali ke sini lagi. 

Jadi dia mempercayakan dua hal kepada teman-temannya. 

Bukti bahwa dia adalah Katsuragi Kenji---cincinnya, dan kepalanya. 

Semua elemen bersatu dengan cara yang kejam untuk sukses besar, memicu insiden 
tersebut. Mayat kehilangan namanya, dan tubuh yang tertinggal menyebabkan taman 
dipenuhi dengan kehadiran kematian, menyebabkan semua orang pergi, dan melindungi 
rumah ini sebagai kesadaran. Setelah bersembunyi sebentar, dia kembali ke taman, abunya 
disebar di tanah ini seperti yang telah disepakati --- tanah air yang dijanjikan. Ini adalah 
satu metode yang patut dicoba yang dia pilih. 

Ginji-san, apakah kamu--- 

Sangat senang dengan ini? 

Aku tanpa berkata apa-apa menanyakan huruf 'K', kata-kata ini tanpa sadar dipenuhi 
dengan kemarahan yang setara untuk orang tertentu. 

Dia menjadi abu, dan kembali ke rumahnya dengan cara seperti cermin ini, sangat 
terlambat sehingga hampir semua ingatannya terhapus---tetapi harus ada cara yang lebih 
baik, lebih baik untuk melakukan ini bukan? 

Aku menggigit bibir, dan menggelengkan kepala. 
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Ini adalah pilihannya, dan pilihannya tentang siapa yang harus disakiti atau dilindungi. 
Pekerjaan menimbang pro dan kontra akan diserahkan kepada orang tertentu di atas sana 
yang dengan santai menulis di buku catatan. 

Kami hanya bisa menerima ini. 

Saya dengan lembut memasukkan jari saya ke dalam abu yang berserakan; itu tidak panas 
atau dingin. 

Selamat datang kembali, Ginji-san. 

Dan juga, selamat malam. 

 

Aku mendorong pintu kayu lapis ke samping, meraih tangan Alice, dan menariknya keluar. 
Dinginnya bulan Desember menyeret kami kembali ke kenyataan. Suara kereta terdengar, 
terdengar, dan itu mungkin perjalanan terakhir. Saya kira itu sudah hari berikutnya, waktu 
bagi Yesus untuk menangis di palungan. 

"Lihat, itu adalah keajaiban yang sebenarnya." 

Alice menunjuk ke pagar logam saat dia bergumam. Aku berbalik, dan menemukan dia 
menunjuk ke lampu jalan di atas tiang tinggi. Pada titik ini, itu padam. 

"...Lampu jalan?" 

"Benar. Lampu jalan itu tidak ada di udara. Saat padam, ia memiliki efek lensa. Tanpa itu, 
visual televisi jauh di jalanan tidak akan pernah mencapai ruangan gelap ini." 

"Heh. Saya mengerti." 

Saya hampir mengeluarkan kata-kata sarkastik seperti itu, dan buru-buru menutupi jejak 
saya. Apa yang dikatakan Alice selanjutnya lebih sarkastik daripada kata-kataku, 

"Api yang dimulai pada musim panas kemungkinan besar disebabkan oleh itu." 

"...Eh?" 

"Jika lensa mengumpulkan semua sinar matahari, seharusnya ada cukup panas yang 
terkumpul untuk memicu kebakaran. Mungkin ada kotak hitam atau sesuatu yang 
diposisikan tepat di mana sinar matahari berkumpul." 

"Ahh..." Jadi itu eksperimen yang kami lakukan untuk kelas fisika di sekolah dasar. Pecahan 
kaca yang tidak berarti ini adalah penyebab kebakaran di taman ini, dan juga pembantu 
yang menciptakan kenangan indah Ginji-san. 
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"Mungkin akan diturunkan." Alice tampaknya telah membaca pikiranku saat dia 
mengatakan ini, "Lampu ini tidak cocok dengan taman olahraga." 

"Kukira." 

Pada saat ini, sebuah pemandangan muncul di benak saya. Di bawah terik matahari akan 
ada gurun yang akan membakar segalanya hingga rata dengan tanah, hidup di atas lampu 
jalan di tengahnya. 

Alice meraih tanganku, dan berjalan pergi, pemandangan gurun tampaknya 
menghancurkan hatiku, dan napas putih miliknya dan milikku menghilang di udara. 

Kami melewati hutan, tiba di tengah taman, dan menemukan bahwa Mori-san telah 
menghilang. Pekerjaannya sudah selesai, dan tidak perlu baginya untuk tetap di sini. Saya 
mulai bertanya-tanya sedikit, apa yang akan dilakukan pria itu dari titik ini? Polisi mungkin 
akan mencari tahu tentang mereka dan memberikan keadilan. Tapi di bawah tuduhan apa? 
Mereka hanya memenuhi apa yang harus mereka lakukan. 

Aku menghela nafas, dan memunggungi kegelapan, menarik tangan Alice saat aku berjalan. 
Pekerjaan detektif benar-benar selesai. 

Aku berjalan keluar, dan berbalik, mendengar lagu Natal itu lagi dari balik hutan dan pagar 
besi. 

"Kita harus melepaskan sebanyak yang kita bisa." 

Alice bergumam. 

"Kita yang tidak beragama seharusnya membuang semua keajaiban ke tempat sampah dan 
menikmati semua yang kita inginkan." 

Aku mengangguk, dan berjalan menuruni tangga. Saya merasa bahwa dunia menjadi lebih 
jelas dari sebelumnya. Di tengah angin dingin ini, suara nyanyian Yui-san, dan bahkan 
suara-suara dari kendaraan, kereta api, orang-orang yang saling berpapasan di tangga 
stasiun, penjaga toko yang mencoba menjual sisa kue mereka, dan suara serak para 
pemabuk terdengar. sejelas jarum detik jam. Semua hiruk pikuk pada malam ini terasa 
begitu menggemaskan untuk beberapa alasan, dan itu benar-benar Malam Suci yang aneh. 

 

Maka, pembangunan taman dimulai segera setelah tahun baru. 

Aku sedang tidak mood, jadi aku tidak tertarik dengan berita semacam itu, tapi tampaknya 
para siswa yang menembak para tunawisma dengan senapan angin modifikasi mereka 
telah menyerah. Ini sedang tren di internet, dan saya juga tidak bisa mengabaikannya 
sepenuhnya. Juga, orang-orang dari Hirasaka-gumi juga melanjutkan dengan beberapa 
rumor tak berdasar. 
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"Aniki menjentikkan granat dengan jentikan jari dan meledakkan semua musuh!" 

"Aniki memasukkan tangannya ke dalam peluncur roket dan meledakkannya, dan 
meledakkan semua musuh!" 

"Aniki mengarahkan misil dengan sedikit pukulan, dan meledakkan semua musuh!" 

Orang-orang Hirasaka-gumi itu seharusnya menyerahkan diri juga, kejahatan mereka 
adalah parade gorila biadab. 

 

Dan di balik rumor yang menyebar seperti wabah, ada banyak hal lain yang tidak 
disebutkan. Hanya Tetsu-senpai yang mengetahui nasib yang menimpa Mori-san dan Pe-
san. 

"Kudengar makanan di pusat penahanan enak, dan mereka bisa menghabiskan musim 
dingin di tempat beratap, jadi orang-orang itu sangat senang. Kerja bagus." 

Tetsu-senpai mampir ke 'Hanamaru' di bulan Januari, dan memberitahuku ini. 

"Apakah mereka akan dikenakan biaya?" Hiro hanya bisa bertanya dengan cemas. 

"Siapa tahu? Mungkin karena kejahatan meninggalkan mayat atau merusaknya atau 
semacamnya." 

Mendengar percakapan mereka, sepertinya aku mengerti apa yang Alice selalu katakan, 
"Aku tidak tertarik pada penjahat." Saya juga tidak tertarik pada mereka. 

Tapi Mori-san dan yang lainnya hanya memenuhi keinginan teman mereka yang pernah 
hidup, dan kami para detektif hanya bisa mengungkapkan dan mempermalukan kata-kata 
orang mati, namun mereka memenuhinya tanpa sepatah kata pun. Siapa yang bisa mencela, 
menghakimi dan menghukum mereka? 

Insiden kejam itu ditambah dengan hasil yang kejam, seperti salju di padang pasir, 
akhirnya tidak menyisakan apa-apa. Dengan demikian, gubuk kecil Ginji-san diruntuhkan 
pada akhir tahun, sementara lampu jalan menghilang saat truk konstruksi berdengung di 
sekitar taman. 

Jika ada sesuatu yang ingin kukatakan yang tertinggal di hatiku, itu akan sama dengan 
Alice. 

Mengapa mereka harus melakukan ini---hanya alasan ini saja. 

 

Mayor kembali ke 'Hanamaru' tepat saat liburan musim dinginku akan segera berakhir. 
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"Penyalahgunaan wewenang polisi benar-benar kejam! Semua teknologi senjata yang 
digunakan oleh klub penelitian sejarah diajarkan oleh saya, dan cara untuk membelinya 
sebagian besar pengecer yang saya tahu. Saya memberi tahu mereka segalanya, dan para 
penyelidik menjadi sangat bersemangat, jadi mereka pergi mencari dari rumah saya ke 
ruang penelitian kampus!" 

Mayor terus melahap semangkuk besar miso ramen dan memberi tahu kami dengan penuh 
semangat. 

"Tentu saja, aku tidak akan menyimpan senjata yang dimodifikasi secara ilegal di tempat 
yang bisa ditemukan polisi, jadi aku bersikap patuh di ruang interogasi dan tertawa di 
dalam perutku. Ah, benar, mereka tidak memberiku nasi potongan daging babi. Saya dapat 
memilikinya, tetapi saya harus membayar. 

Mayor begitu bersemangat sehingga mengejutkanku. Sepertinya Tetsu-senpai senang 
akhirnya memiliki rekan yang ditangkap, dan setelah itu, keduanya mulai mengobrol 
tentang pengalaman mereka di tahanan. Kedua idiot itu. 

"Mereka pasti akan melakukan pemeriksaan urin, dan jika mereka melakukannya pada 
Narumi saat itu, hasilnya akan positif dan dia akan ditangkap." 

"Mereka juga akan memeriksa tato! Yondaime juga keluar!" 

Tapi ini hanya akting, dan bahkan aku tahu. Sejak kejadian itu, Mayor tidak pernah 
mengeluarkan senapan angin atau senjata modifikasi. Di tempat mereka ada M14 yang 
dipecah menjadi dua dan diletakkan di kedua sisi. Jika ada yang bertanya "Ada apa", dia 
hanya akan menjawab 'sedang diperbaiki'. Namun, saya tahu dia selalu membawa senjata 
ini di ranselnya. 

Setiap orang punya cara berbeda dalam mengada-ada dan melupakan masa lalunya. 

 

Terakhir, saya ingin berbicara tentang akhir cerita Yui-san. 

Satu setengah bulan kemudian, agen detektif NEET menerima sebuah kotak kardus besar 
yang diarahkan ke Fujishima Narumi, dan pengirimnya adalah Katsuragi Yuina. 

"Mengapa barangku dikirimkan kepadamu, Narumi?" 

Alice sedang dalam suasana hati yang buruk, tapi begitu dia mengeluarkan 4 boneka 
kelinci, dia berubah pikiran. 

"Mmmm...ini tidak dijual; mereka adalah versi berwarna yang belum dirilis... ini pasti 
adalah prototipe, jadi itu berarti dia memiliki hubungan dengan para desainer. Uu, aku 
sangat iri!" 
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Alice memeluk 4 boneka kelinci dengan warna berbeda dan berguling-guling di tempat 
tidur, sementara aku membaca surat yang dikirimkan Yui-san kepadaku. 

 

"Ini adalah kelinci yang aku janjikan sebelumnya. Saya sangat menyesal 
mengirimkannya sangat terlambat setelah saya menerima Minveva. 

Saya telah menyetorkan biaya investigasi ke akun Anda. Mohon konfirmasi." 

Saya akan mampir untuk bermain lain kali. 

 

"Agen detektifku bukan tempat bermain... tapi jarang ada penggemar boneka yang bisa aku 
kenal dengan baik... mmm." 

Alice membenamkan wajahnya ke dalam 4 kelinci, benar-benar terganggu oleh ini, dan aku 
hanya bisa menyeringai saat melihatnya. Ada boneka, dan juga CD dan surat yang ditujukan 
padanya. Saya menyalakan pemutar CD, dan membaca surat untuk Alice. 

 

"Terima kasih banyak juga, Narumi-kun. Terima kasih kepada Anda bahwa album 
saya menjadi bestseller. Hah? Aneh rasanya berterima kasih padamu untuk ini. 

Untuk berterima kasih, saya mengirimkan single mendatang untuk Anda, Narumi-
kun. Ini adalah lagu untuk seseorang yang sangat penting bagi saya, dan saya harap 
Anda akan menjadi yang pertama mendengarnya, jadi saya membuatnya menjadi 
CD. Kurasa Alice-chan akan marah setelah mendengar surat ini, jadi tolong jangan 
biarkan dia melihat surat ini." 

 

...Eh? Tapi aku hanya membacakannya untuknya. 

"A-a-a-ada apa dengan surat ini!?" 

Alice membuang kelinci-kelinci itu dan melompat ke arahku, menarik surat itu dariku. 
Setelah membacanya, dia tersipu. 

"A-ada apa dengan ini!? Kau meletakkan tanganmu pada seorang wanita menggunakan 
tugasmu sebagai alasan, k-kau pria tak tahu malu!" 

"Tidak, aku tidak melakukannya! Tenang. Dengarkan saja lagunya dan kamu akan 
mengerti!" 
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Argh serius, mengapa menulis surat yang tidak jelas seperti itu? Alice melempar seikat 
kaleng Dr. Pepper yang kosong, membuatku kabur dari kantor, duduk di tangga darurat, 
dan memasang earphone ke telingaku. Lonceng lonceng bergema di langit cerah di bulan 
Januari, dan setelah itu, suara nyanyian Yui-san dimulai dengan riff gitar. 

Itu adalah lagu Natal lainnya, yang terlambat sebulan. 

 

Single itu akan dirilis secara resmi pada 24 Januari. Aku melihatnya di situs berita. 

Ketika Yui-san diwawancarai, tentu saja, dia ditanya mengapa dia membuat lagu Natal lagi, 
dan dia menjawab, 

 

"Itu lagu yang sangat pribadi." 

"Saya sangat ingin merilis single ini, jadi saya merecoki manajer dan memohon 
kepada produser, sebelum akhirnya merilisnya sebagai single terbatas di internet. 
Ya, saya yang membuat liriknya." 

"Aku berjanji pada orang itu bahwa aku akan bertemu pada hari Natal." 

"Itu laki-laki. Istirahat adalah rahasia (tertawa)" 

"Janji ini sudah lama terjadi, saat aku masih SD. Benar, jadi semuanya, tolong santai 
(tertawa)" 

"Aku menunggu begitu lama, bahkan aku berteriak. Saya tidak sabar lagi!" 

"Jadi sebagai tanggapan, saya memutuskan untuk menunda hadiah Natal saya 
sebulan. Yah! Ini pembalasan!" 

 

Judul lagunya adalah "Aku di sini". 

Single ini jauh lebih baik dari lagu Natal Desember lalu. Meskipun Natal sudah lama berlalu, 
ada saat-saat di mana saya akan mendengarkannya. Cara seseorang tertawa, menangis, dan 
menyeka air mata memang berbeda-beda pada setiap orang. 

<Akhir> 
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Volume 7 Chapter 7 

Kata penutup 
Musim dingin itu, setelah merayakan ulang tahunku yang ke-33, aku mengobrol dengan 
banyak tunawisma. 

Saya tinggal di Ikebukuro, dan sejujurnya, tempat ini tidak semodern yang dibayangkan 
semua orang. Khususnya di jalan-jalan kantor ke pintu masuk timur stasiun kereta api, 
tidak ada orang yang terlihat saat tengah malam. Setiap kali saya mencapai kemacetan saat 
menulis di tengah malam, saya akan meninggalkan rumah untuk berkeliaran di jalanan, 
dan saat ini, yang saya lihat hanyalah pekerja jalan, penjaga patroli, beberapa pemuda yang 
berlatih breakdance dan skateboard, dan orang tua bersembunyi di kardus, tidur. 

"Pokoknya, ini sangat dingin." 

Salah satu lelaki tua berkata sambil memegang kopi yang saya sajikan untuknya. 

"Tanah adalah tempat terdingin di bumi. Tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana saya 
mengaspal tanah. Setiap kali saya tidur, saya merasakan kehangatan tubuh saya hilang, 
sedikit demi sedikit." 

Saya mencoba berbaring di tanah setelah lelaki tua itu pergi, dan melamun beberapa saat. 
Malam itu adalah malam yang dingin, jadi dingin menempel di tanah. Saya menoleh ke 
belakang, dan menemukan bahwa tidak ada bintang yang terlihat di malam Ikebukuro. Itu 
adalah Musim Dingin ke-3 yang saya habiskan di Ikebukuro setelah pindah ke sana, dan 
tidak pernah sekalipun saya melihat ke langit sampai saat itu. 

Beginilah kisah jilid ke-7 dimulai, dan berakhir di tempat yang sama. Hal yang sama 
terulang lagi. Bahkan bagian tentang pulang ke rumah adalah tentang novel. 

 

Sudah 5 tahun sejak saya mulai menulis seri 'Kamisama no Memochou'. 

Banyak hal yang terhapus selama 5 tahun ini, dan taman yang menjadi setting untuk jilid 
ke-7 adalah salah satunya. Saya memiliki taman yang sebenarnya sebagai latarnya, tetapi 
sudah tidak ada lagi, dan tidak ada desa tenda yang terlihat. 

Ketika saya melihat berita untuk merekonstruksi tempat itu, saya berpikir bahwa saya 
akan menulis cerita tentang bagian ini. Konstruksi plot lebih sulit untuk dibuat, dan saya 
baru berhasil menyelesaikannya di awal tahun ini. Saya kira beberapa pembaca akan 
mengerti bahwa ini adalah bidang yang belum pernah terjadi sebelumnya dari apa yang 
saya tulis sebelumnya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Sementara saya menyeret kaki saya, kenyataan mengambil alih kecepatan novel, dan 
hampir tepat pada saat saya menyerahkan naskah pertama, rekonstruksi taman berakhir. 
Semua desa tenda dirobohkan, lantai beton diaspal, dan ada lapangan futsal, lubang 
skating, dan dinding panjat tebing. Pemandangannya benar-benar terguling, dan 
pemandangan masa lalu tidak terlihat. 

Hanya nama taman yang tersisa hingga hari ini. 

Kebetulan itu sama dengan tema yang berulang kali saya tekankan dalam seri ini, dan itu 
benar-benar perasaan yang aneh. Mungkin saya tertarik ke taman karena itu adalah jenis 
akhir yang saya harapkan. Namun, dunia nyata tidak seromantis di novel. 

 

Jilid ke-7 menggambarkan kisah orang-orang yang kehilangan 'rumah' mereka, dan rumah 
tempat saya dilahirkan menghilang selama 5 tahun itu. 

Saya lahir dan besar di sebuah kota di selatan Tama, dan rumah saya berada di tebing. 
Orang tua saya pindah dari sana beberapa tahun yang lalu, dan menjual rumah beserta 
tanahnya. 

Transportasi di kota sepi itu sungguh merepotkan. Saya kira hanya mereka yang tidak ada 
yang lebih baik untuk dilakukan yang ingin mengembangkan tempat, dan bertanya-tanya 
apakah perbukitan di belakang, ladang pertanian dan rumah tetap sama seperti 
sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu, saya memiliki pemikiran seperti itu ketika saya 
kembali ke kampung halaman saya, dan menemukan bahwa pemandangan telah berubah. 
Jalan yang harus saya lalui saat SD dulunya redup, panjang, lerengnya sempit, dan sekarang 
dibangun tangga beton. Ladang bambu yang pernah saya gunakan sebagai pangkalan 
rahasia diratakan seluruhnya, dan ladang labu menjadi rumah. Rumah yang pernah saya 
tinggali terbagi menjadi dua bidang tanah, dua rumah teras baru yang berdampingan. 
Pohon Lily tempat ular dan kucing liar bermain menghilang tanpa jejak. 

Terkejut saya, pada pemikiran kedua, itu yang diharapkan. Bagi mereka yang tidak pernah 
kembali, bangunan itu sendiri tidak akan pernah bertahan selamanya. Hanya ketika 
manusia dan bangunan hidup berdampingan bersama, barulah bisa ada keluarga yang 
lengkap. 

Namun, saya tidak merasa kesepian. Rumah itu lenyap, tetapi kampung halaman saya tidak 
pernah hilang. Hatiku akan selalu menghargai pemandangan musim panas yang semarak di 
tahun-tahun itu. 

Tempat saya harus kembali jelas adalah jalan menuju rumah, namun, jalan itu sedikit lebih 
panjang dari masa kecil saya, mencapai semua jalan kembali ke Ikebukuro. Hanya itu saja. 
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Baru-baru ini, saya telah mengubah ingatan saya dan bersikeras bahwa saya dibesarkan di 
kota! Saya tidak pernah keluar dari Jalur Yamanote! Jadi saya bersikeras, dan saya tidak 
punya perasaan apapun untuk kampung halaman saya, saya kira. Saya akan sedikit 
merenungkannya. 

 

Saat volume ini dirilis, animasi TV seharusnya ditayangkan sekarang. Silakan menikmati 
karya-karya ini bersama-sama. Berkat editor-in-charge Yuasa-sama dan ilustrator Kishida 
Mel-sama dan bantuan semua orang, dunia karya ini dapat berkembang hingga saat ini. 
Saya sangat berterima kasih. Sungguh, terima kasih semuanya. 

Mei 2011, Sugii Hikaru 
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