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"Saya mungkin bisa mati sekarang," kata Ender. "Semua pekerjaan hidupku selesai." 

"Aku juga," kata Novinha. "Tapi saya pikir itu berarti sudah waktunya untuk mulai hidup." 

 

Kartu Orson Scott --- Pembicara Orang Mati. 

Bab 1 
Sampai hari ini, saya masih ingat dengan jelas hari ibu meninggal. 

Setiap kata yang dikatakan kakakku di telepon, air liur ayah di mulutnya yang setengah 
terbuka, poster instruksi yang ditempel di dinding putih rumah sakit---aku masih ingat 
semuanya. Ini semua terlalu terang sehingga saya bertanya-tanya apakah saya salah 
mengira mereka ada di film atau tempat lain. Tapi melihat kembali ingatanku, aku 
menyadari itu bisa dikaitkan dengan terakhir kali aku melihat ibu di depan pintu di pagi 
hari. Tidak diragukan lagi ini adalah ingatanku. Saya bertanya-tanya mengapa saya masih 
bisa mengingatnya dengan sangat jelas. 

Saya kira itu karena saya tidak melihat mayat itu sendiri, dan makeborn untuk surealisme, 
pikiran saya dengan panik menyatukan semua yang saya lihat dan dengar dalam pikiran 
saya. Saya masih di sekolah dasar ketika tubuh ibu dirobohkan oleh sebuah trailer, dan 
berubah bentuk saat dia terjepit di antara itu dan tembok bangunan, jadi jelas ayah tidak 
mengizinkan saya masuk ke kamar mayat. 

Ayah sendiri tidak bisa bergerak ketika dia berdiri di depan tangga menuju ruang bawah 
tanah, jadi saudara perempuan saya yang mengidentifikasi mayat itu. Saat itu, dia masih di 
sekolah menengah, tetapi dia melakukan segalanya, mulai dari berbicara dengan polisi dan 
dokter, dan memanggil ruang pemakaman. 

Ayah menjadi aneh setelah itu, seolah-olah tulangnya yang patah diletakkan kembali di 
tempat yang salah. Saya tidak ingat persis apa yang terjadi di pemakaman, tetapi saya tahu 
dia tidak mengatakan apa-apa. Mungkin saat itulah dia membentak. Keesokan harinya, dia 
mulai memanggil saudara perempuan saya dengan nama ibu saya. Saya tidak bisa mengerti 
apa yang terjadi sama sekali. Sepertinya saudari tahu, tetapi tidak tahu bagaimana 
menanggapinya. 

"Mungkin aku terlalu mampu." 

Saat kami sendirian bersama, saudari mengangkat bahu saat dia mengatakan ini. 

"Ayah adalah seseorang yang tidak bisa hidup tanpa ibu. Dia mungkin melarikan diri ke 
masa lalu, berpura-pura bahwa Alice tidak mati." 

Saya tidak tahu bagaimana dia bisa dengan tenang merasionalisasi ini. 
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Namun, deduksi saudari itu sangat akurat. Setelah mengamati ayah, yang telah 
kehilangannya, untuk beberapa saat, saya harus setuju dengan penilaian itu. Pikiran ayah 
kembali ke saat dia pertama kali menikah dengan ibu, dan karena itu, dia melihat satu-
satunya perempuan di rumah itu--putrinya sendiri--sebagai istrinya. Juga, dia akan 
mengatakan hal-hal yang penuh semangat seperti "Maaf karena selalu memiliki dunia." 
atau "Saya mungkin akan dikirim ke Kansai lain kali. Maaf mengganggu Anda." Untuk 
sementara, saya tidak percaya bahwa ayah saya yang tabah menjadi seperti itu, dan 
sejujurnya, rasanya sangat menjijikkan. Juga, dia tidak bisa mengenali saya lagi. Pikirannya 
'kembali' ke saat dia menikah dengan ibu, saat dia belum melahirkan anak. Bagi ayah, aku 
adalah seseorang yang seharusnya tidak ada. Saya tidak tahu bagaimana menghadapi ayah 
ketika dia seperti ini, dan sejujurnya, lebih mudah bagi saya untuk tidak berinteraksi 
dengannya. Tidak banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari ini. Ayah terus bekerja, 
menghasilkan uang untuk keluarga. Sementara hal-hal akan menjadi canggung setiap kali 
sekolah menelepon (setiap kali guru menelepon, dia akan mengatakan sesuatu seperti 
'aneh. Saya tidak punya anak laki-laki'), tetapi saudara perempuan biasanya dapat 
menanganinya dengan baik. Karena itu tidak merepotkan salah satu dari kami, kami tidak 
peduli betapapun mentalnya terganggu. 

Setelah beberapa lama, saya bertanya kepada kakak, 

"Kakak ... apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" 

"Eh, yah...tentang kematian ibu." 

Adikku terkekeh. Pengalaman masa lalunya melahirkan senyuman seperti itu. 

"Tentu saja tidak. Tapi baik kamu maupun ayah tidak bisa membantu, Narumi. Aku tidak 
punya pilihan selain memikul beban." 

Tidak ada pilihan. 

Sama seperti ayah yang mengalami gangguan mental, saya juga hanya bisa berdiri di 
samping, menonton. Kakak melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi hidup kita 
dalam arti yang realistis. 

"Itu bodoh." 

Dia mendesah. 

"Manusia tidak bisa hidup kembali. Tidak bisakah dia menangis dan melupakannya?" 

Kata-kata itu sepertinya ditujukan kepadaku juga. Sejujurnya, saya benar-benar memiliki 
pemikiran yang sama dengan ayah--selama saya tidak mengakui bahwa ibu meninggal, 
mungkin saya bisa melupakan masa lalu? Mungkin saudari melihatku, dan bahwa aku tidak 
punya nyali untuk 'rusak secara mental', tidak mau mengatakannya. 

Orang mati tidak bisa hidup kembali. 
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Aku menahan napas, menahan masa muda yang penuh dengan kebenaran sederhana 
namun kejam ini. 

Ketika saya kelas 10, ayah membeli sebuah rumah di Tokyo. Dia dikirim ke kantor pusat di 
Tokyo, dan tidak perlu berkeliaran kemana-mana. 

Karena itu, saya pun datang ke kota ini, menemui banyak nyawa dan kematian, terkadang 
menimbulkan keributan, terkadang terluka, terkadang mengotori diri sendiri, mengotori 
wajah saya dengan kotoran seingat saya, menyambut musim semi kedua ini. Dalam proses 
merekam setiap memo dalam sebuah cerita, saya mempelajari sesuatu--tidak peduli siapa 
naratornya, apa yang mereka katakan akan membentuk cerita mereka. Saya mungkin 
bukan orang yang berdarah, tetapi jika kebenaran seperti yang saya dengar dan saksikan, 
berubah menjadi kata-kata dengan tangan saya sendiri, apa yang saya tulis akan menjadi 
cerita saya. Di sisi lain, saya hanya bisa menceritakan kisah yang saya dengar dan lihat, 
yang berhubungan dengan saya. Yang bisa saya gambarkan hanyalah cerita tentang mereka 
yang sama-sama menderita, sedih, dan berkerut seperti saya. 

Akhirnya, saya bisa mengatakannya. 

Kasus terakhir detektif yang mengurung diri di ruangan dingin. 

Pertarungan kejam gadis yang menyukaiku, ingin menghidupkan kembali ibunya yang 
telah meninggal. 

Mengapa dia tidak memilih satu langkah cerdas itu? Jenis rumput apa yang akan tumbuh di 
tanah setelah menyerap begitu banyak darah, sehingga orang akan tertawa, meneteskan air 
mata, menghancurkan diri sendiri, dilupakan? Jenis bunga apa yang akan mekar-- Saya 
sekarang mungkin memiliki hak untuk mengatakan cerita ini. 

Karena aku kehilangan Alice lagi. 

* 

Hari pertama Spring Break, kami mengadakan pertemuan penting di belakang Toko Ramen 
Hanamaru. 

Pertemuan ini diselenggarakan oleh Tetsu-senpai. Seperti biasa, dia mengenakan T-shirt 
lengan pendek, lengannya dilipat, mempertegas otot bisepnya yang sudah terlatih dalam 
waktu lama. Ikut juga Mayor yang seperti biasa mengenakan helm bercorak kamuflase dan 
jaket di tubuh mungilnya yang mirip anak SD. Juga, ada Hiro-san, terlihat seperti bintang 
saat mengenakan jaket pink berkelas yang mewakili musim Sakura. Dia seperti seorang 
pemuda yang mewakili angin musim semi yang harum, tetapi merupakan wajah cantik 
yang hidup dari wanita penipu. Terakhir, ada aku. 

"...Jadi topik rapat evaluasi ini adalah--" 

Tetsu-senpai merengut keras, dan berkata, 
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"Mengapa Narumi bisa menghindari pengulangan tahun." 

"Bagaimana kalau kamu melakukan perayaan yang pantas untukku!?" 

Aku membanting meja kayu yang berfungsi sebagai meja kami. 

"Apa yang kamu katakan sekarang, Wakil Laksamana Fujishima?" Mayor tampak sedikit 
terkejut, menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya, "Kamu sepertinya tidak 
merasakan bahaya. Sekarang hanya ada satu kesempatan lagi untuk mengulang tahun ini." 

"Kesempatan macam apa itu!?" 

Dengan banyak bahaya, saya berhasil melewati ujian akhir semester tahun kedua yang 
diadakan pada awal Maret, menyelamatkan nilai buruk saya dengan ujian ulang dan 
remedial, dan akhirnya dapat menikmati liburan musim semi tanpa rasa khawatir, jadi saya 
datang ke Toko Ramen Hanamaru untuk melaporkan kabar baik, hanya untuk semuanya 
menjadi seperti ini. Mayor sangat marah, bahunya terengah-engah, dan dia menyerang 
saya, "Kamu tidak pernah mengulang di SMA. NEET macam apa kamu!?" 

"Bukankah kamu langsung lulus SMA, Mayor? Dan kamu masuk ke sekolah yang hanya bisa 
dimasuki oleh orang pintar." 

"Tapi aku tidak pernah mengerti betapa indahnya dunia ini sebelum aku masuk perguruan 
tinggi..." 

Mayor melihat jauh saat dia mengatakan ini. Benar, saya baru saja berpikir. Apa yang 
dilakukan orang ini hingga jatuh sejauh ini dari para elit? 

"Kamu ingin tahu?" Mayor bertanya saat alisnya berkedut. 

Hanya mereka yang ingin mengatakan sesuatu yang benar-benar tidak dapat dipercaya 
yang akan menanyakan kalimat seperti itu, tanpa pengecualian. Tanpa menunggu 
jawabanku, dia melanjutkan, "Kesempatan yang memberi saya kesempatan untuk 
memasuki dunia NEET adalah sebuah buku. Itu memengaruhi filosofi banyak pemikir dan 
pakar sastra, sebuah buku yang harus dibaca setiap orang. 

"Betulkah? Buku apa itu? Langsung saja ke intinya." 

"Jalan untuk mengetahui kematian--" Lensa kacamata Major berbinar, dan dia berkata, 
"'Bushido'.[1] " 

"Apakah Anda akan mengatakan bahwa nama penulisnya adalah Inazou Nitobe NEET ?" 

"Jangan merusak bagian lucunya sekarang, oke !?" 

Berhentilah menjadi begitu bangga dengan bagian lucunya yang buruk. 
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"Samurai dan NEET tidak ada hubungannya satu sama lain. Tentu saja saya tahu dari mana 
lucunya itu berasal. 

"Oh? Wakil Laksamana Fujishima. Saya kira Anda membaca 'Bushido' karena Anda 
mengatakan ini sekarang? 

Tatapan tajam membuatku berjuang dengan jawabanku, 

"Eh ... aku tidak pernah membacanya ..." 

"Tentu saja, aku juga tidak membacanya." "Jadi kamu juga tidak membacanya!" Satu-
satunya yang dapat mengajukan pertanyaan seperti itu adalah mereka yang membacanya! 

Hiro-san mendengar pertengkaran kami, dan menjawab menggantikan Mayor, 

"Beberapa waktu lalu, Alice menyuruh Tetsu dan aku menyelidiki seorang penguntit. 
Kamera pengintip yang digunakan pria itu memiliki kualitas yang sangat tinggi, dan tidak 
dapat ditemukan di pasar. Kami akhirnya berhasil melacaknya ke seorang mahasiswa 
tertentu. " 

"Ada apa dengan wajah itu, Wakil Laksamana Fujishima? Apa menurutmu Mayor Mukai 
Hitoshi ini adalah seorang penguntit?" 

"Eh...ah, tidak, bukan itu yang terjadi? Kupikir percakapannya akan berakhir seperti itu." 

"Aku juga korban!" Mayor mengecam, "Pelakunya adalah seorang mahasiswa di fakultas 
yang sama dengan saya. Dia menggunakan prototipe saya tanpa izin saya." 

Karena itu, Mayor tidak mempercayai perguruan tinggi, dan pada saat yang sama, Alice dan 
yang lainnya menyaksikan keahliannya, berinteraksi dengannya, dan mengintegrasikannya 
ke halaman belakang Ramen Hanamaru. 

"Bagi kami NEET, lulus SMA saja sudah memalukan. Terlebih lagi, aku berakhir di 
perguruan tinggi nasional. Aku ingin melampaui Tetsu dan Hiro, menjadi NEET 
sepenuhnya, dan mengulang tahun-tahunku di perguruan tinggi!" 

"Aku sudah tidak masuk SMA lagi. Lebih baik dari Tetsu yang bertemu guru perempuan 
cantik dan harus menjalani asuhannya." 

"Tidak, kamu punya begitu banyak lisensi yang membantu pekerjaan, Hiro. Peringkatku 
sebagai NEET seharusnya lebih tinggi." 

"Aku tidak melakukan apa-apa selain mengambil uang dari wanita. Jadi aku lebih seperti 
NEET." 

"Aku tidak melakukan apapun selain berkelahi dan berjudi. Aku Raja NEET di sini!" 
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Apa yang kalian perebutkan? 

"Alice tidak pernah bersekolah. Kami lebih ringan dibandingkan dengannya." 

Kata-kata Mayor membuat semua orang terdiam. 

Saya ingin tahu tentang ini selama ini, tetapi saya tidak pernah menemukan kesempatan 
untuk berbicara. Ini topik yang bodoh, tapi mungkin ini waktu yang tepat untuk bertanya. 
Saya memeriksa ekspresi ketiganya, dan berbicara, "Jadi...kenapa Alice menjadi detektif 
NEET?" 

Tetsu-senpai dan Major melihat sekeliling, lalu, mereka melihat ke arah Hiro. 

"Aku juga tidak tahu." 

Hiro meringis. 

"Memang benar Master Gorou mempercayakan Alice kepadaku, tapi..." 

Shionji Gorou--paman Alice yang hebat, dan master kejenakaan gigolo Hiro. Dia memiliki 
cukup banyak sejarah denganku, tapi bahkan dia tidak pernah membahas tentang masa 
lalu Alice denganku. Saya kira Hiro tahu sebanyak yang saya tahu, bahwa keluarga Shionji 
adalah konglomerat, dan karena alasan yang rumit, Alice meninggalkan rumah. Akhir dari 
cerita. 

"Mungkin dia akan memberitahumu jika kamu bertanya padanya sekarang, Narumi." 

Hiro tersenyum samar. 

"Tidak, tidak apa-apa. Aku hanya sedikit penasaran. Tidak baik menanyakannya tanpa 
alasan..." 

"Tanyakan saja padanya bagaimana menjadi NEET yang sempurna, lalu ajukan 
pertanyaan." 

Tetsu-senpai mengarahkan kita kembali ke topik ini. 

"Benar, Wakil Laksamana Fujishima. Ini kesempatan terakhirmu sebelum lulus SMA." 

"Baiklah semuanya, mari kita bahas soal 'bagaimana cara menyerahkan slip penarikan 
sekolah sekeren mungkin'. Mata Hiro berbinar. 

"Saya tahu ini akan terjadi, jadi saya mengembangkan mesin penembak slip penarikan 
sekolah yang sepenuhnya otomatis. 60 putaran dalam 1 detik!" Mengatakan itu, Mayor 
mengeluarkan perangkat yang menyerupai printer mini. Serius, saya tidak tahu apa tujuan 
mengembangkan hal seperti itu. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Mengandalkan mesin? Itu langkah kelas dua. Akan kutunjukkan padamu rahasia, gaya 
kelas satu dalam mengirimkannya." 

Kata Tetsu-senpai sambil menatapku dengan serius. 

"Pegang formulir itu di atas kepala guru, dan berikan beberapa pukulan. Itu akan 
menghasilkan sedikit kerusakan." 

"Karena kamu memukuli guru!" Itu tidak ada hubungannya dengan penarikan dari sekolah! 

"Jadi serahkan saja formulir penarikan sekolah bersama dengan permintaan akta nikah." 

Hiro datang dengan ide konyol lainnya. Permintaan surat nikah? 

"Tapi ini hanya bisa terjadi pada guru perempuan yang belum menikah. 'Karena hubungan 
murid-guru menghentikan kita, aku tidak akan bersekolah'. Begitu kamu mengatakan itu, 
pasti dia akan menerimanya dengan air mata kebahagiaan. " 

"Tentu saja tidak." Bahkan tanpa proses yang sulit itu, guru akan menerima formulir 
tersebut. Eh, tapi aku tidak punya niat untuk putus sekolah? 

"Ah, tunggu, Hiro. Menikah adalah kunci untuk menjadi NEET. Jika kamu menikah setelah 
putus sekolah, itu mengalahkan tujuannya, bukan?" 

Pendapat Tetsu-senpai langsung ke intinya. Tapi sejujurnya, diskusi ini terlalu konyol 
untuk disebut mengalahkan tujuan. Hiro hanya mengangkat bahu pada kesulitan yang dia 
harapkan, "Bukan masalah besar. Aku tidak bisa mengajukan permintaan ke dewan 
pernikahan." 

"Seperti yang diharapkan darimu, Hiro! Kudengar kamu mengumpulkan ratusan tanda 
tangan wanita di sertifikat ini, kan?" "Bukankah itu bukti yang memberatkan? Kenapa 
kamu tidak menyingkirkannya?" tanya Tetsu-senpai. 

"Oi oi, kejamnya kamu, Hiro. Membuang mereka menunjukkan ketidakjujuran pada 
wanita." 

"Kamu tidak pernah jujur sejak awal! Ngomong-ngomong, bukankah ini penipuan 
pernikahan?" 

"Itu bukan scam, tapi fantasi yang diberikan kepada orang-orang. Kamu telah mengajariku 
itu, bukan, Narumi-kun?" 

"Aku tidak, berhenti mengarang ini!" 

"Untuk mengatasi ini, perangkat saya dapat beralih ke mode akta nikah otomatis!" 

Jadi saya katakan, apa gunanya itu? 
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Hiro mengaktifkannya karena penasaran, dan itu bergetar dan menembakkan banyak 
kertas. Sertifikat pernikahan berkibar di pintu toko ramen seperti kepingan salju. 

Dan pintu terbuka, 

"Yo Narumi, bawakan mangkuk ini ke Alice--" 

Hiro buru-buru menghentikannya, tapi sudah terlambat. Sertifikat pernikahan mendarat 
tepat di wajah Min-san, tepat saat dia memegang mangkuk di tangannya. Dia melihat-lihat, 
dan pergi bit. 

"Jika kamu ingin tujuan, lakukan dengan benar!" 

Dia menghajar Hiro, dan mundur ke dapur. Yang tersisa hanyalah semangkuk miso ramen 
dengan char siu dan jagung, tanpa ramen (seharusnya malah disebut sup miso). 

 

"Hm? Kamu ingin tahu tentang latar belakangku?" 

Alice, memakan tauge, daun bawang, dan menyiramnya dengan Dr. Pepper, menanyaiku. 
Suhu AC di agen detektif NEET adalah titik beku yang memicu migrain. Dia duduk di 
tempat tidur di dalam, dengan lampu yang tampak buruk dari banyak monitor yang 
menyinari dirinya. Sekali lagi, detektif kita hidup tidak sehat. 

"Hm, yah, aku tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak tertarik sama sekali.." 

Shionji Yuuko, umumnya dikenal sebagai Alice. Majikan saya, seorang hikikomori dari 
seorang detektif. Kulit pucat, mengenakan piyama tipis, kakinya yang ramping terlihat, 
seolah-olah dia tidak terkena hawa dingin. Bagaimana dia bisa hidup di lingkungan seperti 
itu? Tumbuh dewasa seperti apa dia harus memiliki kekhasan yang mencekik? 

"Jadi kenapa kamu baru menanyakan ini padaku sekarang? Kamu sudah menjadi asistenku 
selama satu setengah tahun, bukan?" 

Alice memiringkan kepalanya, menunjukkan beberapa kebingungan. 

Satu setengah tahun...? 

Sambil menyadari betapa cepatnya waktu berlalu, saya menyesali betapa singkatnya waktu 
itu. Pikiran yang saling bertentangan memenuhi setengah dari pikiranku. Sementara Alice 
seharusnya menua selama aku, bentuk fisiknya tidak menunjukkan perubahan. 

"Aku penasaran. Seperti, apa yang kamu lakukan sebelum menjadi detektif, berapa 
umurmu... eh, tentu saja, pasti ada alasannya, jadi aku tidak berani bertanya." 

"Aku juga tidak tahu berapa umurku." 
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"...Hah?" 

"Secerdas apa pun saya, ada masa-masa di masa kecil saya yang tidak saya ingat. Saya tidak 
ingat kapan saya dilahirkan, jadi saya tidak tahu ulang tahun dan umur saya." 

Untuk sesaat, saya terperangah. 

"...Tidak, tapi, yah, orang tuamu pasti sudah memberitahumu, kan?" 

"Jadi saya katakan, situasi keluarga saya tidak seperti itu." 

Alice berkata dengan nada mencela diri sendiri, 

"Aku lahir dari keluarga Shionji, seseorang yang 'tidak boleh dilahirkan', jadi sejak muda, 
aku dikurung di kamar, dan para pelayan membersihkannya. Aku tidak pernah bertemu 
orang tuaku sebelumnya." 

Saya tidak bisa berkata-kata. Apa yang lebih mengerikan adalah ketidakpedulian dalam 
nada suara Alice. 

"Dalam keluarga, satu-satunya yang berinteraksi dengan saya adalah paman Gorou yang 
hebat, atau anak-anak lain. Misalnya, ada saudara perempuan saya, sepupu. Paling 
seminggu sekali. Yah, dokter memang mampir setiap hari. Tak perlu untuk mengatakan, 
saya tidak pernah berulang tahun sebelumnya, dan tidak pernah pergi ke taman kanak-
kanak atau sekolah. Coba pikirkan, apakah menurut Anda saya memiliki kesempatan untuk 
mengetahui ulang tahun saya sendiri?" 

Seseorang yang seharusnya tidak dilahirkan---kata-kata itu terus bergema di benakku. Aku 
mengutuk diriku yang bodoh karena tidak sengaja mengintip ke dalam jurang hati seorang 
gadis. 

"Jika ini tidak cukup untuk memuaskan keingintahuanmu, apakah kamu perlu aku 
menjelaskan secara spesifik?" 

Alice berkata dengan tidak sopan. Dengan wajah beku, aku menggelengkan kepalaku. 

"Tidak, maaf. Ini salahku." 

"Kenapa minta maaf? Aku tidak keberatan. Itu hanya karena kamu tidak pernah meminta, 
aku tidak pernah mengatakannya." 

Alice mengangkat bahu." 

"Tidak ada alasan untuk menyembunyikan fakta-fakta ini, dan saya tidak menganggap 
kesulitan saya sebagai ketidakberuntungan. Saya merasa bersyukur, bahkan sampai batas 
tertentu beruntung. Saya tidak akan terbelenggu oleh semua hal di dunia, dan hanya fokus 
pada menjalani kehidupan yang didedikasikan untuk menyerap pengetahuan." 
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Setelah mendengar kata-kata itu, saya menjadi lebih terdiam dari sebelumnya. 

Tentu saja dia tidak kekurangan makanan dan pakaian, dan dia sama sekali tidak dianiaya. 
Dia mungkin tidak memiliki kebebasan untuk meninggalkan rumah, tetapi dengan adanya 
internet, Alice tidak perlu melakukannya. Dia bahkan mungkin mencemooh konsep cinta 
dan kehangatan keluarga. 

"Juga, saya telah menyalahkan semuanya pada keadaan keluarga saya sampai saat ini. Tapi 
saya tahu bahwa usia saya bukanlah sesuatu yang bisa saya selidiki. Pada dasarnya, saya 
tidak tertarik dengan pemikiran itu. Saya memiliki kepentingan pribadi pada orang 'Shionji 
Yuuko', tetapi segala sesuatu tentang 'kapan dia lahir', dan 'berapa lama dia hidup' tetap 
menjadi informasi yang tidak penting bagiku. Apakah kamu setuju?" 

"Ya...?" 

Dengan dia menyebutkan ini, saya tiba-tiba menyadari bahwa usia bukanlah informasi 
yang begitu penting. 

"Tapi tanpa mengetahui ulang tahun dan umurmu, akan ada banyak masalah tanpa 
sepengetahuanmu juga, kan?" 

"Bagaimana?" Alice mengangkat sumpitnya? "Rekening bank dan kartu kredit saya 
ditangani saat saya masih bersama keluarga Shionji. Sampai saat itu tidak diperlukan 
informasi pribadi apa pun. Lagi pula, saya tidak memiliki afiliasi dengan sekolah atau 
lisensi." 

Karena dia bilang begitu, mungkin memang begitu. 

"Tidak, bagaimana jika Anda perlu menangani prosedur di beberapa lembaga pemerintah?" 

"Instansi pemerintah? Kenapa aku harus pergi ke tempat seperti itu--" 

Mengatakan itu, Alice meletakkan sumpit kembali ke nampan. Pada saat ini, dia 
memperhatikan keberadaan suatu hal. 

Ada selembar kertas yang ditekan di bawah mangkuk. Itu adalah surat nikah yang 
ditembakkan Hiro dengan perangkat itu. Sepertinya saya telah menyajikannya bersama 
mangkuk, tanpa menyadarinya. Alice mengeluarkannya, melihat sekilas, dan segera pergi 
ke akar bit. 

"A-a-apa ini!?" 

"Ahh, ini, yah barusan--" 

"Dan aku bertanya-tanya mengapa kamu tiba-tiba begitu ingin tahu tentang usiaku. Jadi-
jadi-jadi ini yang kamu maksud!?" 
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"Ah? Tidak, sama sekali tidak, Anda salah, ini Mayor--" 

"Apa kau bertanya padaku tentang keluargaku karena kau cukup bodoh untuk menyapa 
keluargaku!? Juga, harus ada proses yang tepat untuk hal semacam ini! Kamu sangat tidak 
romantis dalam mengirimkannya di bawah mangkuk. 

"Jadi saya katakan, tenang dulu. Bagaimana apanya?" 

Ketika saya mencoba menenangkannya, orang lain yang akan mengacaukan situasi 
semakin membuka pintu ke agen detektif. 

"Halo Alice. Aku sudah memulai liburan musim semi hari ini, jadi aku akan menjagamu--" 

Mampir adalah Ayaka dengan pakaian santai, yang memasuki kamar tidur, dan melihat ke 
balik bahuku ke arah Alice. Begitu dia menyadari bahwa Alice sedang memegang surat 
nikah, dia melebarkan matanya, dia mendorongku ke samping, dan naik ke tempat tidur. 

"Alice, ada apa ini? Mengapa Anda memiliki proposal dengan semangkuk sup miso? Apakah 
Anda mencoba meniru klise saya ingin mencicipi sup miso Anda? Ini tidak akan berhasil. 
Fujishima-kun tidak pandai memasak; memilih sesuatu yang lain." 

"Hei, apa yang kamu katakan? Bagaimana akhirnya aku melamarnya?" 

Dengan wajah memerah, Alice berteriak, 

"Hm? Jadi, apakah sebaliknya?" Ada apa dengan itu, "Tidak bisa, Fujishima-kun!? Alice 
mungkin menambahkan Dr. Pepper jika dia memasak miso coup!" 

Nafsu makanku hilang hanya dengan membayangkan itu. 

"Tidak, tidak bisakah kamu menjauh dari sup miso ini?" 

Ayaka segera mundur, menjauh dari sup miso. 

"Bukan itu!" 

"Dengar, Alice. Anda harus tahu bahwa jika Anda tidak bisa bermain bodoh sejauh ini, Anda 
tidak dapat terus bertindak sebagai pasangan manzai dengan Fujishima-kun!" 

"Omong kosong apa yang kamu semburkan di sini !?" 

Ranjang berguncang saat Alice marah, dan kaleng-kaleng kosong yang menumpuk tinggi 
berjatuhan. 

* 
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Anehnya, yang paling dekat dengan kebenaran adalah Yondaime. Keesokan harinya, saya 
mengunjungi kantor Hirasaka-gumi, membahas rencana masa depan di kamar kecil 
penyimpanan sekaligus ruang komputer, sambil dengan santai meninggalkan topik ini. 

"Mungkin 14 atau 15." 

Yondaime hanya menjawab. 

"... Eh. Bagaimana Anda tahu?" 

"Suatu ketika Alice sedang tidak enak badan, dan aku membawanya ke rumah sakit. Rumah 
sakit umum itu sangat besar, dan dia sering mengunjunginya saat berada di rumah. Alice 
tidak memiliki asuransi kesehatan, tetapi mereka mengizinkannya masuk setelah melihat 
wajahnya. Saya menduga keluarga Shionji banyak berinvestasi di rumah sakit itu. Alice 
sendiri mengatakan bahwa dia dilahirkan di rumah sakit itu." 

Alice entah bagaimana mengunjungi dokter. Saya sedikit terkejut. 

"Kemudian, saya mendengar dari dokter bahwa dulunya adalah rumah sakit umum 
berskala kecil, tetapi sebelum Alice lahir, rumah sakit tersebut tiba-tiba menerima investasi 
besar dari berbagai fasilitas kelas atas. Keluarga Shionji mungkin banyak berinvestasi di 
belakang layar untuk memastikan kegagalan, bahwa mungkin ada risiko keguguran yang 
tinggi. Saya ingin tahu tentang itu, dan melihat ke dalamnya; Saya menemukan bahwa itu 
15 tahun yang lalu." 

Saya terkesan. Sebagai seorang detektif, orang ini jauh lebih baik dariku. 

"...Tapi mengapa menghabiskan begitu banyak upaya untuk meningkatkan fasilitas rumah 
sakit kecil? Keluarganya kaya, dan memiliki banyak rumah sakit terkemuka di bawah 
namanya." 

Yondaime menyipitkan matanya, dan berkata dengan dingin, 

"Tentunya ada alasan mengapa mereka tidak bisa mengantarkannya ke sana." 

Tiba-tiba, saya teringat kata-kata dari Alice, bahwa dia adalah 'anak yang tidak boleh 
dilahirkan'. 

Saat ini, saya mulai menyesal, karena tidak menyangkal cela diri Alice. 

"Hei, biarkan aku memperjelas ini. Semuanya hanya dugaanku." 

Yondaime buru-buru menambahkan, mungkin karena dia melihat ekspresi muram di 
wajahku. 

"Apa yang dikatakan dokter tidak lebih dari rumor. Mungkin investasi itu tidak ada 
hubungannya dengan Alice. Juga, masalah usia tidak terlalu penting di sini." 
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"Eh, ah, ya, itu benar ..." 

Tapi, 14-15? Apakah tidak apa-apa jika penampilannya sangat berbeda dari usianya yang 
sebenarnya? Dia terlihat seperti anak sekolah dasar, dan tidak lebih dari 11-12 tahun. 
Tentu saja, tidak heran perkembangannya buruk karena kebiasaan makannya yang buruk. 

"Sepertinya dia dilahirkan berbeda." Yondaime berkata dengan tatapan muram, "Hidup 
dengan asam karbonat, tidur hanya satu jam. Dia tidak memiliki tubuh normal untuk satu. 
Dokter mengatakan bahwa itu mungkin karena genetika." 

"Saya mengerti. Jadi seperti itu..." 

Dia adalah gadis yang sangat unik, dan mungkin dapat diterima untuk mengatakan bahwa 
tubuhnya aneh sejak awal . Yah, itu juga tidak sehat. 

Tapi meski begitu, jika aku segera mematikan AC kantor, menyuruhnya memakai pakaian 
biasa, makan makanan biasa, dan pergi berolahraga, pasti dia akan pingsan. Apa yang harus 
saya lakukan? 

"Ahh, benar, untuk mencegah hal seperti itu terjadi lagi, aku akan memberitahumu di mana 
rumah sakitnya." 

Yondaime melemparkan catatan dengan alamat dan nomor rumah sakit. 

"Aku tidak akan membawanya ke tempat semacam itu lagi." 

"Eh, ta-tapi, kamu ingin aku membawanya ke sana?" 

"Bukankah kamu asistennya?" 

"Tapi aku tidak punya mobil..." 

"Tanya Hiro, atau panggil taksi." 

aku menghela nafas. Mari kita berharap ini tidak terjadi. 

"Ngomong-ngomong, apakah kamu berniat untuk menemaninya selama sisa hidupmu?" 

Setelah kami selesai, Yondaime menatapku, 

"...Ah? ...eh, tidak, yah..." 

Saya hanya bisa berbicara samar-samar. 

"Masih ada satu tahun sampai kamu lulus. Apa yang akan Anda lakukan di masa depan? 
Peran admin dan akuntan untuk geng masih tersedia. Lebih baik jika Anda bisa 
melanjutkan pekerjaan ini. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Aku berkedip linglung saat aku balas menatap Yondaime. 

"...Erm, aku sebenarnya tidak bisa bergabung dengan geng, kan?" 

"Kamu masih pelajar. Setelah Anda lulus atau keluar, Anda dapat bergabung. 

Yondaime duduk kembali di ranjang istirahat, melihat bolak-balik antara aku dan 
komputer. 

"Bahkan sebagai asisten Alice, kamu tidak bisa menerima permintaan 24-7. Pekerjaan kami 
di sini tidak terlalu berat, jadi tidak apa-apa bagi Anda untuk menangani kedua sisi 
sekaligus. Bagaimana menurut anda?" 

Kemudian, Yondaime memberikan gaji tertentu. Paket kompensasinya lumayan besar. 

Mengejutkan bagi diri saya sendiri, bahkan tanpa ragu-ragu, saya langsung memberikan 
jawaban, "Terima kasih atas tawarannya, tapi aku tidak bermaksud mengganggu Hirasaka-
gumi lebih jauh." 

Begitu saya mengatakannya, saya merasa nada saya arogan, dan buru-buru menambahkan, 

"Eh, selagi aku berada di bawah pengawasan semua orang sampai saat ini, aku pasti akan 
membantu jika perlu, sebagai pembayaran. Tapi saya tidak berniat untuk bekerja di sini ... " 

"Kurasa begitu." 

Jawaban Yondaime cukup tenang. 

"Kamu tahu cukup banyak tentang rahasia geng kami, dan akan mudah melibatkanmu 
dalam beberapa cara---" 

Yondaime diam-diam melihat ke sudut ruangan yang gelap, 

"Tapi aku tahu kamu akan menolak." 

Mengapa? Aku menatap ragu ke wajahnya yang miring. 

"Kamu tidak dibuat untuk geng ini. Meskipun menurutku kamu tidak akan mendapatkan 
pekerjaan yang layak, jika kamu benar-benar ingin menjadi bagian dari dunia bawah, kamu 
lebih suka bekerja sendiri." 

"B-benarkah?" Aku sangat terkejut, nadaku berubah, "Sementara aku baru saja menolakmu, 
bukannya aku tidak punya tujuan yang jelas tentang masa depan. Sejujurnya, apakah saya 
benar-benar bisa lulus SMA adalah satu masalah." 

"Saya tahu. Saya dapat memberitahu." 

Saya kira begitu. 
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"Tapi entah bagaimana harus ada jalan. Bakat Anda adalah menjadi gila dan melakukan hal-
hal yang tidak bermoral pada saat-saat penting, dan pada akhirnya berhasil. 

... Saya tidak berpikir Anda memuji saya sama sekali. 

"Jika kamu sedikit lebih berani, kamu bisa menjadi elit di dunia ini." 

"Berani, eh, pada dasarnya..." 

Lebih baik tidak bertanya tentang apa dunia ini. Saya bisa menyimpulkan, dan jika saya 
salah, suasananya akan memburuk. Jadi, lebih baik gunakan kesempatan ini untuk 
menanyakan sesuatu yang mungkin berguna. 

"Misalnya, saat Anda menolak undangan saya, Anda tidak pernah memikirkan apa yang 
akan Anda lakukan di masa depan. Mengapa Anda tidak lebih berani meminta saya untuk 
merekomendasikan pekerjaan kepada Anda? 

Saya tidak tahu bagaimana cara bertanya, 

"...Eh, tidak, ini mungkin terlalu berani. Jika saya benar-benar bertanya, bukankah Anda 
akan marah, Yondaime? 

"Tentu saja, dan aku akan memukulmu sampai kamu tidak bisa membuka mulut." 

Tentu saja Anda akan kesal! 

"Tapi, hanya itu saja." 

"Apa maksudmu 'jadilah begitu' setelah memukuliku begitu parah sampai aku tidak bisa 
membuka mulut!" 

"Bukannya aku akan membunuhmu atau memutuskan hubungan denganmu. Juga, jika saya 
bertemu dengan pria yang tidak tahu malu, saya akan memberinya beberapa pukulan, 
menunjukkan belas kasihan, dan memberinya garis hidup. 

Aku menggaruk kepalaku, menghela nafas, 

"Jadi tanpa risiko apa pun, mungkin untuk sedikit lebih berani; apakah itu yang kamu 
katakan?" 

"Begitulah adanya." 

"Aku akan mempertimbangkan itu." 

"Tapi aku akan mengulanginya sendiri. Setelah ini terjadi, saya akan keluar semua. 

"Aku akan benar-benar mempertimbangkan itu..." 
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Begitu saya selesai dengan bisnis, saya bermaksud untuk bangun, hanya untuk ada retakan 
di luar pintu di belakang saya. 

"Hei berhenti mendorong." "Apa yang sedang terjadi?" "Tidak bisa mendengar dengan 
jelas." 

Yondaime mengerutkan kening saat dia bangkit dari tempat tidur, pergi, dan menarik 
pegangannya ke bawah. Pada saat itu, sekelompok raksasa berkaos hitam, yang menekan 
pintu, terjerat saat mereka jatuh ke gudang. 

"... Apa yang kalian lakukan idiot?" 

Pelipis Yondaime bermunculan saat dia menatap bawahannya yang tergeletak di lantai. 

"M-maaf." Pole, berbaring di bawah, dengan malu-malu menyeringai, 

"Kami dengar kamu mencoba mengundang Narumi Aniki, Sou-san, dan ingin tahu 
jawabannya." Berbaring di atas Pole adalah Rocky, menatap kami saat dia menjawab. 

"Dilakukan. Sekarang enyahlah, jangan hancurkan kami. 

Yondaime menyodok kepala Pole dengan jarinya, dan Pole dengan penuh semangat 
bangkit, berkata, "Jadi Aniki akan memakai logo kita?" 

Orang bodoh yang tergeletak di Tiang berguling ke kamar kecil kantor, 

"Eh...ahh, tidak, er, maaf. Saya tidak melakukannya." 

Kataku sambil bersembunyi di belakang Yondaime. Akibatnya, wajah Pole dan Rocky 
tampak terpanggang. 

"Ke-kenapa!? Apakah ada sesuatu yang buruk tentang geng kita?" 

"Apakah kantornya terlalu kecil!? Terlalu kotor!? Terlalu berisik!?" 

Semuanya, kurasa. 

"Erm, aku sudah lama dirawat oleh Hirasaka-gumi. Maaf membuatmu bisa membantuku 
dengan pekerjaan, jadi..." 

"Kami akan meningkatkannya!" "Kita akan lebih baik saat memperlakukan orang lain!" 

Anggota geng berlutut di depanku. Yondaime menatapku, mengisyaratkanku untuk 
melakukan sesuatu. Serius, saya ingin melompat keluar dari jendela ... 

"Bagaimana kita menjadi lebih mudah didekati?" "Tapi kami sekelompok gorila." 
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"Tidak bisakah kita meniru beberapa hewan populer?" "Tapi hewan-hewan populer itu 
semuanya kecil, kan?" "Kami tidak bisa mengganti seragam hitam kami. Kami tidak punya 
uang." "Ngomong-ngomong, apakah memang ada binatang yang hitam, besar, dan 
populer?" 

"Seekor panda!" "Itu dia!" "Kamu cukup pintar!" Serius, tidak ada yang cocok. 

"Baiklah, ambil cat putihnya!" 

"Sou-san, mata pandanya hitam atau putih?" 

Yondaime mendaratkan pukulan ke wajah Rocky, yang mengajukan pertanyaan. 

"Biru!" "Seperti yang diharapkan darimu, Sou-san!" 

Yang lain melihat memar biru muncul di mata Rocky saat yang terakhir jatuh, dan memulai 
keributan. Yondaime terkejut dengan betapa bodohnya mereka, dan setelah beberapa 
detik, dia berbalik menatapku, "Hei, buat para idiot ini tutup mulut. Kamu ahlinya, kan?" 

Tidak semuanya! 

Tapi jika mereka melanjutkan kebodohan ini sambil memblokir pintu, aku tidak akan bisa 
kembali. Tidak ada pilihan. Aku hanya bisa mendekati Pole dan yang lainnya yang 
menghalangi pintu, memperdebatkan warna kaki panda dengan sengit. 

"Erm, berdandan seperti panda bukanlah hal yang bagus." 

"Mengapa!?" "Bukankah panda populer!?" 

"Saya membeli beberapa sasamochi!" "Kami hanya akan memakan daun bambunya, jadi 
tolong selesaikan sisanya, aniki!" 

Tidak, terima kasih. Aku akan muntah karena makan terlalu banyak. Tunggu, ini bukan 
waktunya untuk ini. 

"Coba pikirkan, bukankah panda hitam dan putih?" 

"Ya!" "Itu sebabnya kami menggunakan cat putih--" 

"Hitam dan putih adalah warna yang sama dengan mobil patroli, kan? Itu adalah warna 
polisi. Apa tidak apa-apa berpakaian seperti mereka?" 

Para bakhil berkaus hitam memucat serempak, 

"A-aku mengerti..." 

"Kami tidak pernah memikirkan itu..." 
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"Seperti yang diharapkan darimu, aniki. Langsung ke intinya!" 

"Kita semua idiot!" 

"Kami hampir menjadi salah satu dari garis-garis itu!" 

Mereka benar-benar membeli apa yang saya katakan. Bahkan saya menemukan ini benar-
benar konyol. 

"Hei, sekarang bukan waktunya untuk melamun di sini!" Pole berbalik untuk berteriak 
pada yang lain, "Pergi ke taman Ueno dan bertarung melawan panda!" 

"Benar!" "Tidak bisa membiarkan garis-garis itu meremehkan kita!" 

Anggota geng menyerbu menuju pintu keluar kantor. Sementara saya bertanya-tanya 
apakah gorila ini harus dikurung di kebun binatang Ueno, Yondaime berkata, "Kamu tidak 
akan memerintahkan mereka?" 

"Jangan katakan itu!" Tidak mungkin aku akan memimpin sirkus ini! 

* 

Jadi, itu adalah akhir Maret, di mana bunga sakura bermekaran di Tokyo. Pada suatu sore, 
saya diminta oleh Alice untuk melakukan beberapa prosedur di bank. Saya berniat untuk 
menyusuri gang di sebelah kanan Jalan Raya Meiji, kembali ke 'Hanamaru', hanya untuk 
mendengar bunyi klakson mobil di belakang saya. Saya berbalik untuk melihat, dan 
menemukan kap terbuka biru Aston Martin diparkir tepat di sebelah saya. Yang 
mengemudi adalah seorang wanita muda dengan rambut panjang, memakai kacamata 
hitam. Dia mungkin berusia dua puluhan, dan meskipun saat itu awal musim semi, dia 
mengenakan gaun dengan garis leher rendah bersama dengan selendang transparan, 
memberikan getaran yang menyegarkan. Juga, dia memiliki kalung berbentuk salib 
padanya. 

Begitu dia melihat wajahku, dia langsung terkejut-- 

"Fujishima, Narumi-kun?" 

Setelah beberapa saat, saya menyadari dia memanggil nama saya, 

"... Ah, ehh, itu aku." 

"Masuk." 

"Hah?" 

"Ke mobil, sekarang." 
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Saat aku berkedip, bingung harus berbuat apa, dia membungkuk, meraih lenganku, dan 
menarikku ke kursi di sebelahnya. 

"Wah, ya?" 

Karena pintunya tidak dibuka, saya jatuh dengan kepala lebih dulu ke kursi. 

Saya berjuang saat saya membungkuk, dan dia menarik rem, mengemudi. 

"Hei, tu-tunggu." 

"Pakai sabuk pengaman. Anda tidak ingin jatuh, bukan? 

Aku meraba-raba, dan pantatku jatuh ke kursi. Sementara aku menahan akselerasi yang 
cukup kuat untuk menghancurkan tubuhku, aku gelisah mencari sabuk pengaman, dan 
menguncinya. 

Saat aku berhasil mengatur napas, mobil sudah berbelok ke kanan di persimpangan Kuil 
Meiji, melaju menuju Aoyama, "Ah, erm," 

Pada titik ini, saya menatap wajah pengemudi wanita yang menyamping. Sepertinya semua 
yang ingin saya katakan terhempas oleh hembusan angin yang datang. 

Melalui kacamata hitamnya, dia menatapku lama. "Tidak perlu bertanya, bukan?" jadi dia 
tampak menyiratkan. Tentunya, penampilan wajahnya menjelaskan segalanya, dan semua 
keraguan saya hilang. 

Perasaan sedih lahir. Sementara saya tidak tahu tentang apa itu, dan sementara saya tidak 
tahu identitas aslinya, secara naluriah saya tahu ada sesuatu yang akan segera berakhir. 

 

Mobil melaju ke tempat parkir bawah tanah sebuah rumah besar berbentuk menara di 
Aoyama. 

"Ayo turun di sini. Apakah Anda keberatan membawa beberapa barang untuk saya? Aku 
tidak bisa mengambil semuanya." 

Jadi saya melakukan apa yang dia katakan, dan mengeluarkan banyak kantong kertas dan 
kotak dari bagasi. Barang-barang ini memiliki logo dari beberapa merek kelas atas yang 
tercetak di atasnya, mungkin pakaian dan sepatu. Dia bilang dia tidak bisa membawa 
semuanya, tapi nyatanya, dia menyuruhku membawa semuanya. Dia bertingkah seperti 
Ratu, di sini, dan aku tidak bisa membuat diriku marah. Sambil menunggu lift, dia 
melontarkan rentetan pertanyaan kepadaku. 

"Di mana biasanya kamu membeli pakaian?" 
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"Apakah kamu berolahraga dengan baik?" 

"Kamu agak bungkuk, tahu?" 

'Apakah Anda punya orang yang menyesuaikan sepatu untuk Anda? 

Sepertinya dia sangat memperhatikan penampilanku, atau lebih tepatnya, tidak senang 
dengan itu. 

Setelah memasuki lift besar yang dikelilingi oleh cermin, berukuran setengah dari ruang 
kelas, dia memeriksa apakah ada orang di sekitar, sebelum mengelilingi saya dengan 
berani, dan menilai saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena terlalu canggung, 
saya hampir menjatuhkan tas barang yang ada di tangan saya. 

"Seharusnya aku membeli pakaianmu. Haruskah kita melakukannya lain kali?" 

Aku benar-benar tidak mengerti mengapa dia berkata begitu. Saya kira orang ini benar-
benar tidak bingung melihat seseorang dengan selera mode yang buruk begitu dekat 
dengannya. 

Lift berhenti, dan itu menandakan bahwa kami telah sampai di puncak. 

Karena kami harus melepas sepatu kami, saya mengira itu adalah tempat tinggal pribadi. 
Melihat sekeliling rumah, saya hanya bisa kagum. Sepertinya saya berada di ruang tamu, 
karena ada karpet di lantai beserta meja dan sofa. Ada tangga di lantai, dan sisi lain 
ruangan itu sedikit lebih rendah dari tempat ini. Sofa panjang dan meja kopi berjemur di 
bawah sinar matahari di sana. Dua dinding seluruhnya terbuat dari kaca, dan langit biru 
bisa terlihat dari luar. Tampaknya apartemen ini sangat luas, menempati seluruh lantai, 
dan saya tidak dapat memperkirakan luas yang ditempati. Pencahayaan tidak langsung, 
lemari pakaian, pot bunga, dan lainnya dirancang dengan lekukan modern. Tangga menuju 
tingkat atas terbuat dari kaca, dan ada a "Singkirkan saja barang-barang itu dan duduklah. 
Apakah Anda ingin minum?" 

"Ah, erm, tidak, aku baik-baik saja." 

Saya meletakkan tas dan kotak di lantai, dan dengan sangat gentar, duduk di sudut sofa. Dia 
mengantar nampan dari bar ke paling kiri, dan menyajikan sebotol vodka, dua gelas, dan 
ember es di atas meja di depanku. Aku masih di bawah umur, kau tahu? Juga, minum vodka 
di siang bolong? 

Dia duduk di sofa di depanku, dan akhirnya melepas kacamata hitamnya. 

Dengan matanya yang kebiruan menatapku, anehnya aku merasa rileks, dan terpesona, 
seolah-olah udara di dalam diriku dengan cepat ditarik keluar. 

Itu benar. Keyakinan saya diperkuat. Mereka benar-benar mirip. 
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"Haruskah aku memanggilmu Narumi-kun?" tanyanya, mengisi dua gelas dengan vodka. 

"Y-ya." 

"Kurasa aku tidak perlu memperkenalkan diri sekarang." 

Dia mengangkat gelas, dan meneguknya, wajahnya tak tergoyahkan. 

"...Saya seharusnya." Aku mengangguk. "Tapi setidaknya, beri tahu aku namamu." 

Senyum samar dan samar muncul di matanya. 

Di ujung jarinya ada beberapa majalah yang ditumpuk sembarangan di atas lantai 
berkarpet. Masing-masing terkait dengan dunia mode, tidak ada yang saya tahu. Yang saya 
tahu bahwa model di atas adalah dia, dan tulisan di sebelahnya tertulis. 

'Desainer/model karismatik Shionji Mari, memberi tahu Anda semua tentang kecantikan 
saat dia memimpin tren artistik.' 
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Aku melihat kembali ke arahnya, senyumnya akhirnya terlihat agak realistis bagiku. 

"Kamu telah merawat adik perempuanku selama ini, bukan?" Mari-san tersenyum. 

* 

Keesokan harinya, aku sedang membersihkan kantor detektif saat Alice sedang makan, dan 
mataku secara tidak sengaja mengamati wajahnya, mencocokkannya dengan wajah Mari-
san. Mereka benar-benar hidup. Jika Alice bisa tumbuh menjadi orang dewasa yang sehat, 
dia mungkin seperti Mari-san. Sejujurnya, saya curiga jika dia benar-benar memiliki fungsi 
biologis ini. 

"Sekarang apa? Kenapa kau menatapku?" 

Alice dengan marah membanting sumpit ke atas meja. 

"Kebiasaan burukmu ini tidak akan berubah tidak peduli bagaimana aku melakukan 
kesalahan dalam hal ini." 

"Ahh, maaf sekali." 

Uh oh. Aku hanya berhenti dan menatapnya tanpa berpikir. 

"Dengan serius. Anda langsung kembali setelah selesai... dan sekarang Anda melamun hari 
ini karena suatu alasan..." 

Alice bergumam sambil membawa mie ke mulutnya. Baru-baru ini, dia mulai mengonsumsi 
beberapa karbohidrat dan protein. Tumbuh dengan baik dan jadilah seperti Mari-san, jadi 
aku diam-diam berdoa. 

Omong-omong, saya tidak tahu bagaimana saya akan menyebutkan pertemuan saya 
dengan Mari-san. Setelah meninggalkan kediamannya pada hari sebelumnya, saya 
mengirim pesan ke Alice, menyatakan bahwa saya tidak akan kembali ke agensi, dan 
pulang. Sejujurnya, sangat sulit bagi saya untuk mengatakan hal-hal seperti, saya bertemu 
saudara perempuan Anda, dan kami banyak mengobrol. 

"O-oh ya, Alice." 

Suaraku menjadi sangat ceria, terdengar palsu, 

"Apakah kamu berniat untuk tinggal di agensi ini selamanya?" 

Alice mengangkat matanya dari mangkuk. 

"Apa maksudmu?" 

"Tidak apa. Cuma, eh..." 
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Sejenak terdiam, saya mengamati ruangan, dan berkata, 

"Aku tahu kamu punya begitu banyak boneka, dan tidak ada tempat untuk menaruhnya. 
Hanya ingin tahu apakah Anda pernah berpikir untuk pindah. Seperti, keluar dari Tokyo 
atau semacamnya?" 

Mengalihkan topik dengan cara ini mungkin akan melebarkannya. Saya merenungkan apa 
yang baru saja saya katakan. Alis mengerutkan kening, "Bukankah menyenangkan mengisi 
ruangan ini dengan begitu banyak boneka, aku tidak bisa bergerak sama sekali?" 

Ah, benar. Saya rasa begitu. 

"Ngomong-ngomong, kenapa kita berbicara tentang pindah dari ibukota?" 

Saya bermaksud untuk bertanya apakah dia berniat pindah ke luar negeri, tetapi tidak 
heran dia akan berasumsi keluar dari ibukota. Tidak wajar mengalihkan topik lagi, jadi saya 
mengikuti arus. 

"Tidak banyak, hanya rumah besar yang mungkin mahal di Tokyo." 

"Aku tidak pernah mengira kamu akan mengkhawatirkan dompetku. Saya punya cukup 
uang untuk membeli bungalo dengan taman di tengah Tokyo." 

"Ah, ya, aku benar-benar minta maaf..." 

"Juga, ibukota jauh lebih kacau, dan kasus sering datang, jadi lebih baik seorang detektif 
tinggal di sini, bukan? Menjauh tidak mungkin." 

Saya kira begitu. Semua kasus yang kami terima melibatkan peristiwa di ibukota. 

"Ada apa dengan pertanyaan tiba-tiba ini? Apakah Anda tidak senang dengan kantor ini 
atau semacamnya? 

"Bukan itu maksudku..." 

Kami benar-benar melenceng dari topik, dan sambil menyesali ini, aku mulai mengingat 
apa yang Mari-san bicarakan di hari sebelumnya. 

 

"Tidak perlu pengenalan dirimu di sana. Aku telah melakukan penyelidikan menyeluruh 
padamu, Narumi-kun." 

Mari-san mengocok es di gelas, menyebabkan dentingan yang menyenangkan. Dia baru saja 
menghabiskan minuman ketiganya, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda mabuk, 
suaranya fasih. 
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"Tentu saja aku akan menyelidiki pasangan Yuuko yang imut itu. Saya akan memisahkan 
Anda darinya sejak lama jika Anda adalah orang yang tidak menyenangkan. Hoho, tapi anak 
itu benar-benar dilindungi dengan baik oleh teman-temannya, beberapa orang luar biasa 
berkumpul di sekelilingnya, bukan begitu, Narumi-kun?" 

"Erm, yah... kurasa." 

Karena dia baru saja memasukkanku, aku menjawab dengan malu-malu, 

"Jadi saya mengawasinya dari jauh, dan tidak melakukan apa-apa." 

"Tapi kamu baru saja menculikku, kamu tahu ..." 

"Ahaha." Mari-san tertawa saat dia melihat ke langit-langit, rambut hitamnya, selembut 
sutra Alice, berkibar di bahunya. 

"Baru-baru ini, ada sesuatu yang harus kubicarakan dengan Yuuko bagaimanapun caranya. 
Karena saya kebetulan membeli sesuatu di dekat sini, saya bermaksud untuk 
mengunjunginya, tetapi ternyata begitu, jadi saya tidak bisa menahan diri untuk tidak 
menarik Anda. 

Bisakah Anda berhenti dengan 'mau tidak mau menarik orang ke mobil Anda'? 

"Diskusikan apa? Apakah itu ada hubungannya denganku?" 

"Sebelum itu, jawablah pertanyaanku." 

Mari-san meninggalkan sofa, mengitari meja, dan duduk di sebelahku. Kami sangat dekat 
sehingga saya menundukkan kepala dengan gugup, dan dia menepuk leher saya dengan 
kaca, yang sangat dingin, saya tersentak. 

"A-apa yang kamu lakukan?" 

"Saya melihat bahwa Anda begitu tegang, jadi saya tidak bisa menahan diri di sini." 

Bisakah Anda berhenti menyentuh orang kapan pun Anda mau? 

"Bukankah Yuuko melakukan hal seperti itu padamu?" 

"Bukan-" 

Saya menahan diri untuk tidak menyangkalnya. Omong-omong, dia biasanya menampar 
wajahku dengan kaleng atau boneka Dr. Pepper. 

Awalnya, aku mengira Mari-san adalah kakak perempuan Alice hanya karena kemiripan 
fisik mereka, tapi mereka memang mirip. Misalnya, cara mereka mengejek, atau bertindak 
secara dramatis. 
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"Ini yang ingin aku tanyakan." Mari-san berkata, "Apa hubunganmu dengan Yuuko? 
Investigasi saya tidak bisa membedakan hati Anda. 

"Hubungan apa, maksudmu?" 

Saya dengan hati-hati memilih kata-kata saya untuk menghindari masalah. 

Pada titik ini, saya tidak tahu apa yang Shionji Mari pikirkan. Dia membawa saya ke 
rumahnya (mungkin rumahnya), tetapi tidak pernah menyatakan niatnya, dan saya tidak 
tahu apa yang dia ketahui tentang saya, atau apa pendapatnya tentang saya. Namun yang 
ingin kuketahui adalah apakah dia ada di pihak Alice. 

Aku memeras otakku, mencoba mengingat banyak hal yang Alice sebutkan tentang Shionji. 
Satu-satunya Shionji yang pernah dia temui adalah pamannya, Gorou, atau begitulah 
katanya. Dengan kata lain, dia tidak ingin bertemu orang lain, termasuk Mari-san ini. Baru-
baru ini, dia menyebutkan bahwa selama hari-harinya di Shionjis, dia telah berinteraksi 
dengan saudara perempuan dan sepupunya. Mungkin dia tidak terlalu jauh dari Mari-san, 
tapi setidaknya dia jauh lebih dekat dengan Gorou-sensei. 

"Kalian berdua tidak dalam istilah yang tak terkatakan, kan?" 

Senyum memikat Mari-san terus berlanjut sementara aku tetap diam. 

"Tidak, itu---" 

Aku ragu-ragu, sebelum berbicara lagi. 

"Apakah kamu keberatan jika aku bertanya sesuatu?" 

Mari-san tampak sedikit terkejut. 

"Apakah Anda bertanya apa yang ingin saya minta Anda lakukan? Hm, apa yang harus saya 
lakukan sekarang? 

"Tidak, bukan ini yang kumaksud. Mari-san, aku ingin tahu hubunganmu dengan Alice, erm 
Yuuko-san." 

Kali ini, tatapan terkejutnya tetap ada selama beberapa detik. 

"... Saudari, kau tahu?" 

Dia berkedip, menjawab. Aku menggelengkan kepalaku, berkata, 

"Bukan itu maksudku. Bagaimana Anda memandang adik perempuan Anda? Terus terang, 
apakah Anda teman, atau musuh? 

Aku melihat kesuraman menyebar di wajahnya, dan melanjutkan, 
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"Aku tidak tahu seperti apa masa lalu Alice, tapi aku tahu dia kabur dari rumah. Anda harus 
mengerti mengapa saya sedikit waspada terhadap Shionjis, bukan? Aku tidak bisa bicara 
begitu saja sebelum aku tahu apa yang kau rencanakan padanya." 

Setelah lama terdiam, Mari-san mengangkat bahu, dan tertawa kecil. Aku tidak bisa tidak 
terpesona oleh ini. Itu adalah tawa yang memikat, dipahat oleh ribuan tatapan. Bahu itu 
menyentuhku, dan aku diam-diam terkejut, napasku tertahan. 

"Yah, kamu mungkin mengira aku hanya anak nakal yang berbicara besar," 

Saya merasa saya harus mengatakan sesuatu, jadi saya melanjutkan, 

"Tapi aku serius." 

"Dipahami. Kamu luar biasa." 

Bagaimanapun, saya benar-benar merasa bahwa dia memperlakukan saya seperti anak 
kecil. Padahal aku masih anak-anak. 

"Tapi Narumi-kun, aku akan menjawab 'teman' untuk pertanyaan itu tidak peduli apakah 
itu jujur atau tidak. Anda tidak bisa mengatakan banyak dari sana, bukan? 

Merasa sedikit jijik, 

"Bukannya aku tidak bisa menentukan sesuatu di sini. Saya tidak yakin apakah Anda 
berbohong atau tidak, tetapi itu jauh lebih baik daripada tidak bertanya. 

"Itu benar" Mari-san tersenyum, "Tapi itu sudah cukup dariku." 

"...Eh?" 

"Aku sudah mendapatkan jawaban yang kuinginkan." 

Aku berkedip kaget, dan balas menatap Mari-san, 

"Dari nada bicaramu, aku bisa menyimpulkan hubunganmu dengan Yuuko. Anda benar-
benar memandangnya sebagai orang penting, bukan?' 

"Eh...ahh, aku, erm, agak." 

Setelah mengayun dan meleset, saya buru-buru mencoba menjawab, hanya meraba-raba 
kata-kata saya. 

"Kalau begitu, bahkan untuk apa yang ingin aku lakukan selanjutnya, kamu harus bisa 
melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi Yuuko. Aku bisa memberitahumu sekarang." 

"Apa---permintaan itu?" 
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Mari-san meletakkan gelasnya, berhenti tersenyum, dan menatap mataku, mengatakan ini, 

"Aku ingin kamu bertanya apakah Yuuko berniat meninggalkan Tokyo." 

Aku menahan napas, dan diam-diam menunggu kata-katanya selanjutnya. 

"Terbaik jika di luar negeri..." 

"Kenapa kamu bertanya?" 

Dia melihat ke samping untuk pertama kalinya, mengerucutkan bibirnya, bertanya-tanya 
bagaimana dia harus menjelaskan. Aku memelototi bibirnya, dan kesal karena mengira dia 
menyembunyikan beberapa kartu. 

"Sederhananya---" 

Mari-san sepertinya sudah menyerah untuk berjuang saat dia menghela nafas, 

"Kurasa sudah waktunya, aku harus mengajak Yuuko tinggal bersamaku. Saya bermaksud 
untuk memindahkan markas saya ke Paris, jadi saya pikir saya harus bertanya." 

Dia berhenti, melirik ke arahku, dan menjatuhkan bahunya, berkata, 

"Kamu tidak akan menerima penjelasan sederhana ini, kan?" 

"Tentu saja." 

Seorang kakak perempuan meminta adik perempuannya untuk hidup bersama setelah 
bertahun-tahun tidak bertemu bersama? Itu jelas tidak sesederhana 'pikir saya harus 
bertanya'. 

"Aku benar-benar tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak, lagipula kamu adalah orang 
luar." 

Dan kali ini, aku sangat marah. 

"Karena kamu menolak untuk mengatakannya, tolong jangan minta aku melakukan hal 
seperti itu." 

"Mengapa? Aku bisa membuatmu berjanji tanpa mengatakan apapun." 

"Eh? Tidak-tidak mungkin. Menurut Anda mengapa saya akan menyetujui permintaan 
Anda? 

"Nah, ayo pikirkan cara agar kamu setuju, Narumi-kun." 

Aku menatap langit-langit dengan putus asa, dan menemukan pandangan bodoh yang 
terpantul dengan cara yang terdistorsi pada dekorasi bola logam. 
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Saya paling takut pada orang-orang yang berakal sehat dan pengertian, tetapi dengan 
sengaja menuntut. Mereka dapat memberikan tekanan dengan tersenyum, mengetahui 
bahwa mereka memiliki keuntungan. 

"Kenapa menurutmu aku akan setuju? Apakah Anda akan membiarkan saya pergi dan 
menculik saya setiap hari, mulai besok, dan menyeret saya dengan mobil Anda ke tempat 
ini sampai saya setuju?" 

"Boleh juga." Mari-san tersenyum, "Tapi, untuk membuatnya sedikit lebih sederhana. Aku 
tidak akan membiarkanmu pulang sampai kamu setuju." 

Bisakah dia melakukannya? Lagipula aku laki-laki, jadi aku harus cukup kuat, kan? Apakah 
akan ada pengawal berotot yang menerobos masuk begitu dia bersiul? Atau apakah ada 
fungsi keamanan di lift yang mencegah tamu menggunakannya. 

Saya mulai merasakan bahwa tidak ada gunanya membantah hal ini dengannya, dan 
dengan cepat menyerah. 

"Mengerti. Aku hanya perlu bertanya pada Alice, kan? Saya akan bertanya." 

Tentu saja, jika Alice benar-benar pergi ke luar negeri, aku akan sangat kesepian, tapi dia, 
seorang NEET yang tidak suka bekerja keras, tidak mungkin menyetujui permintaan ini. 
Jadi saya pikir saya bisa bertanya. Mari-san mengintip wajahku, bertanya, "Tidak bisakah 
kamu melakukan sedikit lebih banyak perlawanan? Kamu tidak menyenangkan." 

"Kamu pikir aku di sini untuk bermain?" 

Dia mungkin mabuk tanpa melihat bagiannya, kan? 

"Pokoknya, terima kasih, Narumi-san." 

"Jangan khawatir." Jawabku, masih merasa jengkel. 

"Aku tahu itu adalah permintaan dariku, permintaan yang konyol, tapi mengapa kamu 
menyetujuinya?" 

"Aku juga menganggapnya konyol!" Saya mulai berteriak, "Saya juga punya pertanyaan 
yang terdengar konyol untuk ditanyakan. Apakah Anda tidak berpikir saya menyetujuinya 
karena saya hanya ingin keluar dari sini? 

"Tidak semuanya." 

Aku hampir jatuh, dan merendahkan suaraku, bertanya, 

"...Mengapa?" 
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"Saya telah menyelidiki bahwa Anda adalah seorang penipu ulung yang berhasil berbicara 
dengan mulut Anda yang luar biasa itu. Saya dapat mengatakan bahwa Anda tidak 
menggertak saya. 

Aku menelan ludah. 

Saya pikir dia menggoda saya, tetapi tanpa disadari, saya terpojok. 

"...Kenapa begitu?" 

"Karena kita berdua menghargai Yuuko. Saya tahu Anda mempercayai saya karena alasan 
itu, dan menyetujui permintaan saya, bukan? 

Saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, dan hanya bisa menanggapi dengan mata saya. 
Dia sepenuhnya benar. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya mempercayainya 
sepenuhnya, Tidak, dia benar-benar tepat, hanya saja saya tidak mau setuju dengan 
gagasan itu. Aku hanya memercayainya tanpa berpikir, setelah melihat betapa tidak masuk 
akalnya seorang wanita yang memanjakan adik perempuannya. 

Apakah ini bagus? 

Mencintai seseorang bukan berarti berada di pihak seseorang. Saya telah menemukan 
banyak tokoh tragis yang mencintai orang lain, hanya untuk menyebabkan kehancuran. 

Tapi aku tidak bisa menolak permintaannya. 

 

Jadi aku mengingat ekspresi enggan di wajah Mari-san saat aku melihat Alice, yang duduk 
di tempat tidur kantor detektif, sekali lagi menyadari betapa miripnya kedua saudari itu. 
Ini mungkin menjadi alasan mengapa aku setuju, karena rasanya Alice yang bertanya 
padaku. 

"Kamu bisa pindah ke mana saja yang jauh dari Tokyo sesukamu. Jika Anda pergi ke 
Kanagawa, Anda harus naik mobil selama setengah jam untuk bekerja setiap hari." 

"Eh, tapi tidak ada gunanya menjauh sendiri." 

"Apa lagi yang kamu mau? Anda telah memberi isyarat secara tidak langsung--- " 

Pada saat itu, Alice menyadari sesuatu, dan tetap diam, wajahnya memerah. 

"A-apakah kamu berbicara tentang kohabitasi bersama?" 

"Eh? Bagaimana Anda tahu?" 

"Apa yang ada di dalam kepalamu?" 
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Tumpukan boneka jatuh seperti longsoran salju saat Alice sekali lagi marah. 

"Fistula arteriovenosa koroner adalah masalah sepele dibandingkan dengan seberapa 
pendeknya pikiran Anda!" 

"Fistula arteriovenosa koroner? Apa itu?" 

"Itu adalah penyakit dimana arteri dan vena jantung terhubung! Itu tidak penting! Kau-kau 
ingin hidup bersama denganku? Kami belum membuat permintaan. Semuanya harus beres, 
bukan? T-tidak, ini tidak berarti aku akan membuat permintaan?' 

Aku tidak percaya dia masih memikirkan hal itu. Berkat itu, aku terkejut hingga berpikir 
bahwa dia tahu tentang permintaan Mari-san. 

"Tinggal bersamamu? Sudah cukup dengan lelucon itu. Membersihkan rumah saja sudah 
melelahkan." 

"Apa katamu?" Apa yang membuat dia marah?" 

"Bahkan jika aku benar-benar memiliki pemikiran seperti itu, kamu tidak ingin tinggal 
bersamaku, kan?" 

Wajahnya yang memerah menyembunyikan telinganya yang terkulai. Apa yang aneh dari 
pertanyaan ini? Atau, ada yang perlu dipikirkan? 

Dia memalingkan wajahnya ke samping, mengepalkan tinjunya, melepaskannya, dan 
mengepalkan lagi. 

"...A-aku bisa mempertimbangkan jika kamu bersedia berdandan seperti boneka selamanya 

Tolong izinkan saya untuk menolak. 

Topiknya tidak terkendali, jadi saya keluar dari agensi. 

Saya tahu ini akan terjadi. Dia benci meninggalkan ruang enam tatami itu, apalagi Jepang. 
Bagaimana mungkin dia berpikir untuk pindah? 

Aku pergi ke pintu belakang, dan menelepon Mari-san. 

"Sepertinya dia tidak punya niat untuk pergi." 

"Saya mengerti. Seperti yang diharapkan....karena kamu juga tidak bisa meyakinkannya---
tampaknya kita harus meyakinkannya dengan cara lain 

"Tapi bukankah terlalu memaksa untuk mencoba menyelidikinya tanpa memberitahuku 
apa-apa?" 

Itu sudah cukup, jadi saya ingin mengatakan, hanya untuk dipotong olehnya. 
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"Tidak ada pilihan lain. Terima kasih. Aku akan berbicara dengannya secara langsung." 

"...Hah? Anda datang?" 

"Sekarang." 

Sekarang? 

 

Satu jam kemudian, Aston Martin biru itu diparkir di depan 'Ramen Hanamaru'. Saya 
sedang melakukan tugas Musim Semi saya di pintu belakang saat itu. Untung para guru 
cukup berbelas kasih untuk tidak mempertahankan saya, tetapi harganya adalah saya 
memiliki banyak tugas yang harus dilakukan. Geng detektif NEET tidak ada, Min-san dan 
Ayaka bekerja diam-diam di dapur, dan aku diam-diam mengerjakan PR. Namun pelipur 
lara itu dihancurkan oleh mesin yang sangat bertenaga. Tertegun, saya mengangkat kepala, 
dan menemukan mobil biru cerah itu, dia benar-benar datang? pikirku dengan tidak 
percaya. 

Pada hari ini, Mari-san mengenakan setelan celana panjang berwarna putih agak hijau, 
kalung berbentuk salib masih melekat padanya. Begitu dia turun dari mobil, dia mendekat 
dengan gaya, seolah-olah rumput akan tumbuh di setiap langkah yang diambilnya. Dia 
memegang tas di tangan kanannya, dan begitu dia melihatku, dengan lembut melambaikan 
tangan kirinya. 

"Min Li-san ada di sini, bukan? Aku akan pergi menyapanya." 

Mengatakan itu, Mari-san menarik pintu belakang dapur, mengejutkanku. Dia tiba-tiba 
seseorang yang tahu etiket sosial. Aku buru-buru mengikutinya melalui pintu belakang. 

Begitu mereka melihatnya masuk, baik Min-san dan Ayaka terkejut, terpaku di tempat 
dengan pencacah dan bawang di tangan. 

"Halo yang disana. Adikku telah dalam perawatanmu." 

Mari-san membungkuk dan menyapa Min-san dari luar konter. 

"...Ahhh...kamu adalah---kakak perempuan Alice, kan?" 

Min-san terdiam sejenak, hanya untuk mengatakan ini. Di sebelahnya, Ayaka terdengar 
semakin bersemangat, namun masih dalam keadaan shock, mulutnya ternganga, tidak bisa 
berkata apa-apa. Ehh~ Kakak perempuan Alice? Mereka benar-benar mirip! Aku hampir 
bisa mendengarnya berteriak di dalam hatinya. 

"Sebuah tanda penghargaan. Di Sini." 

Mari-san menyerahkan tas itu ke konter. 
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"Eh? Ahh, tidak, kamu tidak perlu---" 

Mengatakan itu, Min-san melebarkan matanya melihat isi tas itu. 

"---A-bukankah ini es krim Frankie Wattier? Mereka tidak punya toko di Jepang, kan?" 

"Saya pernah mendengar bahwa Anda adalah ahli es krim, jadi saya meminta orang lain 
untuk mengimpornya. Semoga kamu menyukainya." 

"Aku tidak hanya menyukainya. Saya ingin terbang ke Prancis untuk belajar. Saya pernah 
makan sekali, dan selalu ingin memakannya." 

Ini pertama kalinya aku melihat mata Min-san berbinar seperti anak kecil, bahkan 
berputar-putar sambil mengangkat tasnya tinggi-tinggi. Setelah itu, dia sepertinya 
memperhatikan Ayaka dan aku menatapnya dengan tercengang, dengan canggung 
menyeka tangannya di celemeknya, dan terbatuk, 
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"Ahh, erm, halo. Saya bos di sini." 

Min-san membungkuk untuk menyapa Mari-san seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan 
Mari-san juga menanggapi dengan senyuman. 

"Namanya Shionji Mari." 

"Shinozaki Ayaka!" Ayaka buru-buru mencondongkan tubuh ke konter, "Eh, aku pekerja 
paruh waktu di sini. teman Alice." 

"Jadi kaulah yang membuat Yuuko masuk ke kamar mandi." 

"Wow! Kamu tahu itu?" 

Dia menyelidiki sebanyak itu? Aku diam-diam mendecakkan lidahku. 

"Melamun di sini adalah Fujishima!" Kata Ayaka, meraih pundakku. 

"Ya saya tahu. Kami baru bertemu kemarin." 

Mari-san berseri-seri. 

"Betulkah? Fujishima-kun, kamu tahu Alice punya kakak perempuan? Mengapa Anda tidak 
memberi tahu kami, serius? 

Mengapa kamu begitu bersemangat?" 

"Erm, ehhh, Mari-san? Sehat?" 

Min-san melirik ke arah langit-langit, berkata, 

"Alice ada di lantai atas, selalu terkunci di kamarnya, jadi---" 

Saat itu, bum bum bum, aku bisa mendengar suara langkah kaki menuruni tangga darurat 
di luar. Tepat setelah itu, pintu di belakang Mari-san terbuka, "---Nee-sama?" 

Itu Alice, mengenakan piyama. Dia mungkin berlari ke bawah setelah melihat rekaman 
pengawasan. Pipinya memerah karena gelisah, dan dalam pandangannya adalah Mari-san, 
yang baru saja berbalik. 

Untuk sesaat, aku merasa waktu berhenti. 

Mereka benar-benar mirip, tapi ini bukan masalah sederhana. 

Rasanya seolah-olah ada cermin ajaib di antara mereka, yang memantulkan penampilan 
mereka dari masa lalu atau masa depan yang jauh. Itulah kesan yang saya miliki sebagai 
pihak ketiga yang menonton Shionji bersaudara. 
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Berbagai emosi yang rumit muncul di wajah Alice, dan menghilang. Bibir tipisnya berusaha 
mengatakan sesuatu, tetapi tetap membeku pada kata pertama. 

Mari-san mengambil langkah ke arah adiknya, merangkul tubuh ramping ke dalam 
cengkeramannya. 

"...Yuko. Akhirnya kita bertemu." 

Alice tidak menjawab. Dia mengulurkan tangannya dengan tatapan tidak puas, mendorong 
menjauh dari saudara perempuannya. 

Untuk beberapa alasan, melihat mereka kemudian membuatku sangat sedih. Saya merasa 
saudara perempuan seharusnya tidak dipersatukan kembali. 

Sayangnya, firasat saya menjadi nyata. 

Tapi saat itu---aku tidak tahu. 

 

"Tetap di sini, Narumi." 

Aku membawa Mari-san ke kantor detektif, dan hendak pergi, tapi Alice memanggilku dari 
tempat tidur, menghentikanku. Aku meletakkan tanganku di pegangan pintu saat aku 
berbalik untuk bertanya. 

"Eh? Emm, tapi..." 

Mari-san juga duduk di tempat tidur, memeluk boneka, mengangkatnya, dan membaliknya, 
terlihat tertarik. 

"Apakah kamu tidak memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Mari-san? Bukankah 
tidak nyaman bagi saya untuk berada di sekitar? 

"Sudahlah. Anda hanya harus tinggal di belakang. Aku tidak ingin sendirian dengan nee-
sama. Dia pasti tidak akan berbicara tentang sesuatu yang baik di sini." 

Mendengar Alice mengatakan ini dengan tidak puas, aku melihat ke arah Mari-san dengan 
cemas. 

"Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja jika itu kamu, Narumi-kun." Mari-san tersenyum. 

"Kamu tidak keberatan jika itu Narumi ?" Alice mengerutkan mulut kecilnya, "Kenapa, 
sepertinya kamu sudah percaya padanya? Serius, kapan kalian bertemu? Pertanyaan aneh 
yang dia buat itu darimu, kan?" 

"Y-ya, hmm." 
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Tidak heran dia menemukan jawabannya. Itu benar-benar tidak wajar. 

"Kurasa sudah waktunya bagimu untuk tinggal bersamaku, jadi aku meminta Narumi-kun 
bertanya apakah kamu mau. Saya memintanya untuk tidak menyebut saya juga, jadi itu 
bukan salahnya." 

"Cukup dengan alasan. Aku akan menguliahi dia dengan baik nanti." 

Ahh, dia marah... 

"Kesampingkan itu. Nee-sama." Alice menoleh ke arah kakaknya, bertanya, "Kamu ingin 
aku tinggal bersamamu? Negara mana yang membuat lelucon seperti itu?" 

"Aku serius. Apakah Anda ingin pindah ke Paris? Saya pernah ke sana beberapa kali. Sangat 
menyenangkan di sana. Anda mungkin akan menyukai tempat itu." 

Alice dengan dingin menyipitkan matanya, 

"Kalau ada apa-apa, tumpahkan saja. Dithering bodoh ini hanya membuang-buang waktu. 

Bahkan aku, yang tidak tahu apa-apa, menyadari bahwa sudah bertahun-tahun sejak para 
saudari berbicara satu sama lain, dan tidak mungkin Mari-san meminta untuk hidup 
bersama tanpa alasan. Dia merengut, dan melirik ke arahku. Alice juga mengikutinya, 
berkata, "Jika itu bukan sesuatu yang harus diketahui Narumi, aku juga tidak ingin tahu." 

Apakah Alice tidak terlalu mempercayai kakaknya? Saya benar-benar terganggu oleh ini. 
Dia waspada seperti landak yang marah, duri menusuk hatiku, membuatku gelisah. Tak 
punya pilihan, aku menyandarkan punggungku ke lemari es, dan duduk di lantai. Mari-san 
tetap diam di samping tempat tidur, menatapku. Akhirnya, dia menunduk, dan mendesah, 
berbalik ke arah adik perempuannya yang berada dalam genggaman, namun begitu jauh. 

"... Kakek jatuh sakit." 

Alice, yang sedang menangkupkan lututnya, jelas terlihat kaku dan dingin di wajahnya yang 
menyendiri. Tanpa melihat Alice, Mari-san berkata, "Dia dirawat di rumah sakit akhir 
pekan lalu, di rumah sakit tempat ayah. Ini benar-benar mendadak... dia baik-baik saja, 
namun dokter mengatakan kondisinya kritis. Dia bilang dia sangat ingin bertemu 
denganmu, jadi---" 

Aku bisa merasakan Mari-san mencoba yang terbaik untuk mempertimbangkan bagaimana 
menjelaskannya. Bahkan aku meringis pahit. 

"Mulai sekarang, para Shionji akan berkumpul di sekitarmu, tapi aku bisa melindungimu. 
Bagaimana kalau kau ikut denganku ke Paris?" 

"Aku tidak begitu sombong untuk mengatakan bahwa aku bisa melindungi diriku sendiri." 
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Alice menyatakan dengan dingin, 

"Tapi setidaknya aku harus memilih bagaimana aku harus melindungi diriku sendiri. Aku 
tidak butuh perhatianmu, nee-sama. Lagipula aku sudah hidup seperti ini." 

Mari-san tampak hampir menangis begitu mendengar jawaban blak-blakan ini. 

 

Setelah Mari-san pergi, Alice diam-diam kembali mengetik di keyboard. Aku mengeluarkan 
boneka yang tampak mewah dari tas di tempat tidur, dan meninggalkannya di sampingnya. 
Ini dari Mari-san, tapi dia tidak pernah melihat mereka. 

Itu mungkin hubungan yang rumit di antara mereka. Jadi saya bisa berpikir. 

Bahkan di masa lalu, saya tahu bahwa dia tidak memiliki keluarga yang baik. Sepertinya itu 
lebih buruk dari yang saya kira. Oh, sepertinya Alice mengatakan bahwa dia memasang 
begitu banyak kamera di sekitar gedung; mungkin karena dia tidak ingin keluarganya 
mengambilnya kembali. Apakah itu melibatkan kekerasan dalam rumah tangga, atau 
sesuatu yang sederhana seperti kesepian? Nama keluarga Shionji mengikat kehidupan 
Alice dengan cara yang kacau dan jahat, Hubungi aku jika ada apa-apa. Jadi saya ingin 
memberi tahu Alice, tetapi tenggorokan saya tidak mau. Saya pikir itu karena ruangan yang 
dipenuhi dengan udara dingin dipenuhi dengan pikiran tak berdasar, mendengarkan 
percakapan mereka. Aku ingin berdehem, dan Alice berkata, punggungnya menghadapku, 
"Adikku dan aku lahir di luar nikah." 

Ikatan perkawinan. Istilah yang jauh ini berkibar dengan gelisah di dalam hatiku, seperti 
debu di bawah sinar matahari. 

"Ayah saya tidak pernah memiliki anak dengan istrinya, tetapi memiliki dua anak dengan 
majikannya. Sepertinya ibu saya meninggal segera setelah saya lahir. Saya tidak tahu 
bagaimana penampilannya." 

Ketukan pada keyboard bergema samar-samar dalam keheningan singkat ini. 

"Kakek yang kita bicarakan sebenarnya adalah kakek tertua, bukan yang sebenarnya. Dia 
sendiri tidak memiliki anak, dan memperlakukan keponakannya sebagai anak-anaknya. 
Keponakan itu adalah ayah kami. Dia mungkin sangat menginginkan 'cucu'. Bahkan setelah 
kami bersaudara lahir di luar nikah, dia tidak pernah meninggalkan kami. Namun, dia tidak 
bisa membesarkan kami secara terbuka sebagai Shionji." 

Nada suara Alice membuatku benar-benar gelisah. Anak yang seharusnya tidak dilahirkan. 
Saya ingat bagaimana dia menggambarkan dirinya sendiri. 

"Itu umum. Tidak ada yang penting." 
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Aku menggelengkan kepalaku, ingin mengatakan, bukan itu masalahnya. Itu mungkin 
benar, tapi hidup ini memang milik satu-satunya Alice. 

Namun, saya merasa penghiburan ini terlalu hampa, dan tidak bisa berkata apa-apa. 
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Volume 9 Chapter 2 

Bab 2 
"Aku tidak bercanda sama sekali. Dia sangat cantik sehingga saya pikir saya melihat 
bintang di siang hari bolong." 

Hiro berada di pintu belakang 'Ramen Hanamaru', dengan gelisah menjelaskan beberapa 
metafora yang tidak jelas kepada Mayor dan Tetsu-senpai. Sepertinya dia mengacu pada 
Mari-san kemarin. 

"Untung aku datang bergegas setelah menerima pesan Ayaka, dan melihatnya menghilang, 
dia kembali." 

"Apakah dia benar-benar mirip dengan Alice?" Mayor juga tertarik. Dia tidak melihat Mari-
san. 

"Betulkah. Hiro dan saya datang, dan kami melihat-lihat. Sepertinya Alice sudah dewasa 
juga. Tetsu-senpai berkata, "Melihatnya, dia mungkin seumuran dengan kita." 

Tetsu-senpai dan Hiro mungkin berusia sekitar dua puluhan, tapi Hiro menggelengkan 
kepalanya, berkata, 

"Aku ingat dia berusia 26 tahun." 

"26? Betulkah? Sepertinya anak SMA. Ngomong-ngomong, Hiro, bagaimana kamu tahu 
berapa umurnya?" 

"Dia seorang model fesyen. Nama asingnya adalah Marie Shion. Tidak banyak orang 
mengenalnya di Jepang, tapi dia sangat terkenal di luar negeri. Dia juga memiliki mereknya 
sendiri." 

Seperti yang diharapkan dari Hiro, berpengalaman dalam hal-hal seperti itu. 

"Tapi aku memang melihat foto Marie Shion beberapa kali. Tidak pernah sekalipun aku 
merasa bahwa dia adalah kakak perempuan Alice." 

Hiro membawa beberapa majalah wanita ke hadapan kami. Mari-san akan menunjukkan 
berbagai ekspresi sebagai 'model fesyen', dan hampir tidak mirip dengan Alice. Juga, 
karena semuanya adalah majalah asing, aku tidak bisa melihat nama Shionji di sana. Jika 
saya tidak tahu bahwa Alice memiliki seorang kakak perempuan, saya diharapkan untuk 
tidak mengetahuinya. 
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Juga, ada satu majalah Jepang, yang diambil dan dibalik oleh Tetsu-senpai, menemukan 
bahwa itu adalah majalah edisi khusus Marie Shion. Informasi pribadi yang ditulis dalam 
wawancara dengan jelas menyatakan bahwa dia berusia 26 tahun. 

"Di sini tertulis, 'Kebanggaan Marie adalah dia akan menjual pakaian yang dia pakai dan 
terima'. Jadi dia modelnya sendiri?" 

"Ngomong-ngomong, orang-orang sangat menantikan untuk melihatnya memakai baju 
renang, kan? Dia tidak akan menjadi model baju renang. Lihat, ada banyak produk musim 
panas baru yang menakjubkan." Hiro dengan bersemangat membolak-balik halaman, 
menunjukkannya kepada semua orang. Mengenakan bikini semarak dan memberikan 
senyum hangat adalah wanita kulit putih, dan tidak ada yang menampilkan Mari-san. 
Omong-omong, mereka merilis pakaian renang baru saat musim semi? Atau apakah dalam 
dunia mode yang berubah dengan cepat, mereka yang tidak merebut musim berikutnya 
dalam waktu tiga bulan akan musnah?" 

"Aku bertanya pada seorang gadis yang menyukai Marie Shion, dan dia bilang Marie tidak 
pernah berpose dengan pakaian renang." 

"Jadi dia tipe yang tidak memakainya setelah menjadi terkenal?" 

"Jangan taruh dia di level model gravure. Ahh, kenapa dia tidak memakainya? Apa aku 
harus menjodohkannya dengannya? Kemudian dia akan memakainya di kolam renang atau 
pantai untuk saya sendiri untuk melihatnya. 

Hei, dia kakak perempuan Alice. Temani dia? Anda yakin itu baik-baik saja? 

"Kamu benar-benar menyukai celbes, Hiro." Mayor tiba-tiba menjadi sedikit vulgar. "Dia 
memiliki merek fesyen yang trendi, menjadi model sendiri, dan dia pasti kaya. Tempat 
Wakil Laksamana Fujishima dibawa tampaknya adalah rumah besar bernilai miliaran yen 
di Aoyama." 

"Tolong jangan katakan aku dibawa ke, oke?" Bagaimana jika seseorang salah paham? 

"Mobilnya juga cukup mewah." 

Hiro tampak terpesona, 

"Saya benar-benar ingin mengendarai D89 Volante itu, Tapi saya pikir tidak mungkin untuk 
mengajaknya keluar dan mengemudikan mobil... benar, saya hanya perlu menikah 
dengannya, dan saya bisa mengemudi sebanyak yang saya mau. Lalu Alice bisa memintaku 
menjadi kakak ipar. Sepertinya aneh." 

Tunggu tunggu, Hiro. Mendengarmu mengatakan itu, aku juga merasa aneh. 

"Ohh, Hiro, kamu pikir kamu bisa menikah hanya karena kamu ingin mengendarai mobil 
itu?" Min-san bertanya. 
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"Tidak semuanya. Aku ingin mobil dan gadis itu---tunggu, Min-san?" 

Pintu belakang terbuka untuk siapa yang tahu berapa lama, dan Min-san meletakkan 
beberapa ramen di atas meja kayu, memberi Hiro tamparan kiri dan kanan, dan bergegas 
kembali ke dapur dengan gusar. 

"Aduh..." 

Hiro, pingsan di tanah, bangkit sambil menutupi wajahnya. Orang ini tidak mau belajar. 

Tetsu-senpai mengabaikan Hiro, bertanya padaku, 

"Jadi, apa yang diinginkan kakak Alice?" 

"Eh? Aku tidak tahu. Itu urusan keluarga mereka." 

Saya bermain bodoh, kikuk. 

"Kurasa dia ada di sini untuk menyelidiki kepribadianmu, Wakil Laksamana Fujishima? 
Siapa pun akan takut mengetahui bahwa asisten adik perempuannya yang imut dapat 
mengajukan enam puluh lamaran pernikahan dalam sedetik. "Bukankah kamu yang 
membuat perangkat itu sejak awal?" 

"Bukankah dia di sini untuk membawa Alice kembali?" 

Nada tumpul Tetsu-senpai membuatku nada. Saya akan mengatakan, dia hampir tepat. 

"Kalau begitu, Alice tidak akan membiarkannya masuk ke kantor." 

"Kamu benar. Mungkin untuk meminjam uang?" 

"Dia punya mobil asing yang mewah, dan seorang selebriti dengan merek fesyennya 
sendiri, tahu?" 

"Berhenti berpikir dalam standar Tetsu." 

"Bodoh, aku tidak akan melakukan hal sekecil meminjam uang. Lagipula aku tidak bisa 
kembali, jadi aku hanya akan meminta uang jika aku menginginkannya." Untuk apa kau 
menjadi tsundere?" 

Sementara ketiganya melanjutkan omelan mereka, saya bertanya, 

"Erm, jika Alice benar-benar dibawa pergi, apa yang harus kita lakukan?" 

Tetsu-senpai, Mayor, dan Hiro tampak tidak percaya. 

"Mungkin tidak apa-apa." 
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"Bertemu kembali di Yasukuni, kurasa." 

"Jika kerabatnya yang lain adalah gadis-gadis muda, aku akan memintanya untuk 
memperkenalkan mereka." 

Aku merasa sangat bodoh menanyakan pertanyaan ini. Tapi Tetsu-senpai melanjutkan, 

"Tapi ngomong-ngomong, tanpa dia di sekitar, tidak ada gunanya tinggal di sini." 

Semua orang yang hadir menatap tangga darurat di belakang serempak. 

"Karena tidak ada yang akan memberi kita kasus apa pun, dan keterampilan bawah 
tanahku tidak berguna." Mayor juga mendesis. 

"Sangat sulit membayangkan hari-hari tanpa Alice di sekitar." 

Hiro bergumam dengan senyum tipis. 

Aku juga tidak bisa membayangkan. Sudah satu setengah tahun yang singkat sejak saya 
mulai berkeliaran di 'Ramen Hanamaru', tapi saya merasa seolah-olah sudah lama berada 
di sini. Banyak yang datang dan pergi, dan bahkan mereka yang dekat denganku sering kali 
mereka pergi untuk waktu yang lama, tapi Alice selalu ada. Dia selalu duduk di ranjang es, 
mengisi tubuh mininya dengan kecerdasan, kebijaksanaan, mencari dunia, mencari 
kebenaran. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa Alice. 

"Apakah kakak itu ada di sini untuk Alice atau tidak, keputusan ada di tangan Alice sendiri." 

gumam Tetsu-senpai. 

Mayor dan Hiro mengangguk. 

Benar. Alice telah memutuskan untuk tinggal selamanya. 

Mari-san mengatakan paman buyut mereka jatuh sakit, dan ingin bertemu Alice sekali. 
Tampaknya dia juga menyebutkan bahwa dia berada di rumah sakit yang sama dengan 
ayah mereka --- dengan kata lain, ayah mereka dirawat di rumah sakit lebih awal. 

Tapi jadi apa? Alice tidak ingin terlibat dengan keluarga Shionji, dan tidak perlu bertemu. 
Tidak ada yang perlu dibicarakan, kan?" 

Aku dengan lembut meletakkan telapak tangan di dadaku. Sejak aku bertemu Mari-san, aku 
memiliki perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan di hatiku, tapi kegelisahan apa yang 
berkembang sedikit demi sedikit? 

Ponsel di ponselku tiba-tiba bergetar. 

"Karena kamu di bawah, datanglah ke kantor." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Dari ujung telepon, Alice terdengar tidak senang. 

"Kamu datang dan pergi kemarin, dan aku tidak sempat menanyakan sesuatu yang penting. 
Jelaskan semua keterlibatanmu dengan nee-sama, apa yang dia katakan padamu." 

Aku menghela nafas, bangkit, dan naik ke atas. 

 

Kemudian, aku diinterogasi secara menyeluruh oleh Alice, dan memainkan permainan 
penalti yang disebut 'Ceritakan semuanya padaku dalam percakapanmu dengan Mari-san, 
tanpa gagal, dan tinggal sampai larut sebelum aku pulang. Kakak perempuan saya sudah 
selesai mandi, dan mengenakan piyama, minum bir di ruang tamu. Begitu dia melihat saya 
masuk, dia menunjuk ke sudut, 

"Seseorang mengirimimu paket besar." 

Ada empat kotak kertas besar dan datar yang diikat dengan pita. Apa itu? Perintah 
pengiriman dengan jelas menyebutkan nama saya. Saya membukanya, dan menemukan 
semuanya adalah jas, kemeja, dasi, dan sepatu berkualitas, yang membuat saya dan saudara 
perempuan saya tercengang. 

Ada sebuah amplop kecil berwarna hijau samar di dalamnya, dan kartu pesan di dalamnya 
adalah, 

"Maaf aku hanya bisa memberimu prêt-à-porter. Jika memungkinkan, kami akan 
meminta master untuk menyesuaikan setelan untukmu lain kali." 

Mari-san menulisnya. Adikku berlutut di sampingku, melihat bolak-balik di antara pakaian 
yang dikeluarkan dari kotak, dan mendesah panjang, berkata, 

"... Apa itu pret-a-porter?" 

Beberapa istilah mode? Dia bertanya. 

"Siap pakai, pokoknya. Meski begitu, saya melihat satu setelan harganya sekitar ratusan 
ribu." 

Aku hanya bisa melihat langit-langit. Dia mengatakan bahwa dia tidak sopan untuk tidak 
membelikanku setelan jas? Jika saya hidup sebagai siswa sekolah menengah biasa, saya 
mungkin tidak akan pernah meminta maaf kepada saya karena alasan ini. 

"Apa ini, Narumi? Maksud kamu apa? Siapa yang menulisnya untukmu? Cobalah. Anda 
tidak pernah memakai hal seperti itu sebelumnya, kan? 
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Aku mungkin harus berbicara tentang Mari-san atau mengenakan setelan itu jika aku ingin 
menenangkan adikku yang penasaran. Saya hanya bisa menggaruk hidung dan memilih 
yang terakhir. 

"... Heh..." Adikku heran. 

Itu adalah setelan dengan kontras warna yang rumit, seperti warna matahari terbenam 
yang langsung mengubur langit, secara tak terduga cocok denganku. Bahkan saudara 
perempuan saya terkejut ketika dia tersandung ke belakang, menilai saya dari atas ke 
bawah. 

"Aku ingin mengolok-olokmu, tapi kamu cukup tampan ehre." 

"Seorang perancang busana memilihnya." 

"Hm? Anda punya teman seperti itu? Siapa?" 

Ah sial. Aku mengenakan setelan itu karena aku tidak ingin Mari-san menyebutkannya, 
hanya untuk mengacaukannya. "Tidak baik meremasnya." Jadi saya mohon diri, dan buru-
buru menyembunyikan kamar saya untuk berganti pakaian. Mengenakan jas benar-benar 
mencekik saya. 

Omong-omong, karena dia mengirimiku hadiah yang sangat berharga, bagaimana aku 
harus berterima kasih padanya saat kita bertemu lagi? Aku harus membayarnya entah 
bagaimana, kan? Tapi dia tinggal di lantai atas rumah Aoyama yang super mewah, dan dia 
adalah seorang model dan perancang busana. Apa yang bisa saya berikan padanya? 

Mari kita tidak memikirkannya. Aku tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi. 

Aku meninggalkan kamarku, dan turun ke lantai satu. Lampu di luar koridor menyala, dan 
pintu terbuka. Saya langsung terpaku di tempat, kaki belakang saya di anak tangga 
terakhir. Siluet dalam setelan tampak dua kali lebih kecil dari yang terakhir saya ingat. 
Sudah berapa bulan aku tidak melihat ayahku? Dia melengkungkan punggungnya seperti 
domba kurus, terlihat sangat lalu lintas. Dia melepas sepatu kulitnya, melangkah ke 
koridor, dan matanya melintas melewati dadaku. 

Untuk sesaat, mata kami bertemu. 

Aku segera menundukkan kepalaku, menatap jari kaki. 

Langkah ayah saya pergi ke ujung yang lain. Mengikuti itu adalah suara pintu tertutup, 
bersamaan dengan suara kakakku, 

"Ah, ayah. Apa kamu sudah makan? Haruskah saya memasak sesuatu? 

Ayah mengatakan sesuatu yang tidak bisa kudengar. Aku mengangkat kakiku dari koridor, 
dan berbalik untuk menaiki tangga. 
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Saya sering berpikir bahwa dia mungkin tidak memiliki penyakit apapun. Selama periode 
setelah kematian ibunya, dia mungkin mengalami kelelahan mental. Hari-hari berlalu, 
percakapannya dengan saudara perempuannya semakin jarang, dan dia hampir tidak 
pulang; Kudengar dia menghambur-hamburkan uang untuk mencari rumah kontrakan di 
dekat perusahaan. Karena dia melakukan itu, itu berarti dia tidak benar-benar ingin 
melihat kita, yang mungkin menyiratkan bahwa dia memahami situasinya dengan benar. 
Jika dia tidak tahu ada orang seperti saya di rumah, dia tidak akan 'mengabaikan' saya. 
Tidak nyaman mengatakan ini, tapi ini jauh lebih baik dari sebelumnya. 

Meski begitu, aku tidak akan melakukan apa-apa lagi untuknya. 

Saya benar-benar ingin pergi dari rumah, jadi saya pikir. Saya ingin hidup sendiri, dan 
mencari nafkah, karena saya tidak punya dorongan untuk belajar di perguruan tinggi. 
Gagasan ini membuat saya sedikit menyesal bahwa saya menolak niat baik Yondaime, dan 
saya benar-benar malu karenanya. 

* 

Sepertinya kata-kata yang ditinggalkan Mari-san di kartu pesan tidak hanya untuk 
menunjukkan kesopanan. Dua hari kemudian, dia mengundang saya keluar untuk menjahit 
beberapa pakaian. Dia tegas bahkan saat menelepon, dan aku tidak bisa menolak. Ini 
pertama kalinya dalam hidup saya diberi penjahit penuh. Mari-san dan pemiliknya 
mendiskusikan detailnya menggunakan jargon khusus yang tidak bisa kumengerti, dan aku 
mengecilkan leherku, melihat sekeliling toko. Di rak tebal ada berbagai kain berserakan, 
dengan aroma yang familiar. 

"Saya diberitahu itu akan dilakukan sebulan kemudian. Nantikan itu." 

Mari-san berkata begitu kami meninggalkan toko. 

"Erm, pakaian yang kamu belikan untukku seharusnya cukup mahal, dan sekarang kamu 
membelikanku setelan jas...Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima 
kasih..." 

"Hm? Aku tidak melakukan ini demi kamu. Saya hanya ingin orang-orang di dekat saya 
berpakaian sedikit lebih sopan." 

"Apakah ini..." 

Ini seperti ingin memberi makan kucing liar, bukan? 

"Juga, aku perlu mendapatkan setelan yang dirancang dengan baik, kalau tidak tidak apa-
apa bagimu untuk pergi tanpa mengenakan apa pun yang sopan." 

Terkejut, aku melihat kembali ke pintu. Penjahit itu tidak cukup baik? Begitu, jadi itu 
sebabnya dia membelikanku beberapa prêt-à-porter. Aku menundukkan kepalaku, melihat 
setelan ini. Jadi sebulan kemudian, saya akan mengenakan setelan khusus yang dibuat oleh 
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setelan ini, dan mendapatkan toko yang lebih baik untuk menyesuaikannya untuk saya? 
Apakah kita bermain video game di sini? 

"Oh ya, Narumi-kun, seberapa besar walk-in closet di kamarmu?" 

"Mengapa Anda menganggap saya memiliki bilik lemari di kamar saya..." tidak ada hal 
seperti itu di rumah warga sipil. 

"Eh...ahh, ahhh, begitu, kurasa?" 

Mereka yang kaya benar-benar tidak tahu penderitaan warga sipil. Aku tidak bisa tidak 
berpikir. Sungguh menyegarkan mengetahui bahwa Alice tidak pernah memiliki 
kesalahpahaman ini. 

"Jadi, saat membangun rumah di Paris, walk-in closet di kamar Anda harus sedikit lebih 
besar. Kamar anak laki-laki sering diisi dengan barang-barang lain." 

"Eh, erm...ehhh?" 

Mari-san meninggalkanku yang tidak bisa berkata-kata ini, dan berjalan menyusuri jalan 
raya Ginza menuju Nihonbashi. Aku bergegas, dan menyusulnya di pintu sebuah restoran 
Cina. Seorang pramusaji keluar, dan menyambut kami dengan senyuman, menuntun kami 
masuk. 

Kami duduk di kedua sisi meja bundar, dan Mari-san selesai memesan sementara aku 
dibuat bingung oleh dekorasi interior yang mewah. Hanya setelah pelayan pergi, saya 
berhasil berbicara. 

"Erm, a-apa maksudmu barusan? Kamarku?" 

"Apa lagi? Tidak bisakah kau dan Yuuko berbagi satu, kan?" 

"T-tidak sama sekali. Bukan itu yang saya maksud. Mengapa akhirnya saya ikut juga? 

Mari-san tiba-tiba tampak kempes, yang membuatku cemas. 

"Narumi-kun, kamu pasangan Yuuko, bukan?" 

"Y-ya, baiklah.:" 

"Kamu sudah bersama Yuuko selama ini, kan?" 

"Selalu, hmmm...bisa dibilang begitu." 

"Jadi jika aku mengajakmu, Yuuko juga akan ikut, kan?" 

Logika macam apa ini? Seperti itu akan berhasil. 
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"Aku tahu kamu tidak pandai menolak orang lain, jadi aku telah menyesuaikan pakaianmu 
dan mengundangmu makan untuk memastikan bahwa kamu tidak akan benar-benar 
menolak." 

"Aku tahu aku benar-benar tidak bisa menolak orang lain. Keberatan untuk tidak 
menjelaskannya?" 

"Ahh, maaf, maaf." Mari-san berkata sambil tersenyum, "Tapi kamu tidak akan pergi dan 
mengembalikan pakaian yang kukirimkan padamu, kan? Anda tidak bisa tidak 
menghormati wanita yang baik. 

Seorang wanita baik tidak akan mencoba cara curang seperti itu. Tapi sebenarnya seperti 
yang dia katakan, jadi aku hanya bisa menjatuhkan pantatku yang terangkat kembali ke 
kursi. 

"Tapi aku benar-benar berniat untuk tinggal bersama Yuuko. Kamu mengerti." 

"Saya mengerti dengan sangat baik. Tapi sepertinya kamu salah. Alice tidak akan berubah 
pikiran karena apa yang kau lakukan padaku. Saya hanya seorang asisten yang dia 
pekerjakan dan bayar, dan saya tidak memiliki pengaruh apa pun terhadapnya." 

"Bukankah bagus untuk bertiga hidup bersama? Anda mungkin memikirkannya. 

Mari-san mengabaikan protesku sepenuhnya, matanya gembira. 

"Yuuko dan aku bangun di pagi hari, atau bertanya-tanya apakah kita harus turun dari 
tempat tidur, dan saat itu, kamu akan menyajikan croissant dan Café au lait untuk kami. 
Setelah saya selesai berdandan dan menyisir rambut Yuuko, Anda, setelah membersihkan 
seluruh rumah, akan mengirim kami pergi dengan sepatu yang disemir, menyeret gerobak 
dan membiarkan Yuuko dan saya menikmati suasana Champs-Élysées. Bukankah ini 
bagus?" 

"Apa hebatnya itu?" Aku hanya budakmu. 

"Dan saya ingin Yuuko memberikan tampilan baru pada merek pakaian anak-anak saya." 

Mari-san berkata dengan sedih. 

"Merek pakaian anak-anak saya agak tidak jelas, dan saya ingin mengganti namanya 
menjadi 'Alice Shion'. Bukankah kalian semua memanggil Yuuko 'Alice', Narumi-kun? Ini 
seharusnya baik-baik saja, bukan?" 

"Eh..." Dia tidak lagi menyayangi adik perempuannya. Namun, ekspresi tidak sabar di wajah 
Alice membuatku agak kasihan pada Mari-san. 

"Tentu saja, Yuuko akan menjadi modelnya. Sekarang dia akan bisa hidup damai bersama 
kita. Tidakkah menurutmu itu ide yang bagus?" 
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"Saya rasa Alice tidak akan mau berdiri di depan kamera."/ 

"Jadi kami akan terus bekerja setiap hari, dan begitu kami kembali ke rumah, kamu akan 
berada di hadapan kami dengan makanan yang dimasak, Narumi-kun..." 

Berhentilah memperlakukanku sebagai pelayanmu dan kapan pun kau menginginkannya, 
oke? 

"Saya selalu ingin menjalani kehidupan dengan keluarga di samping saya." 

Aku mengerucutkan bibir, menatap wajahnya. Aku punya perasaan aku sengaja tersandung 
ke dalam aspek lembut hatinya. 

"Aku ingin melindungi Yuuko dengan kekuatanku sendiri, dan menjadi anggota 
keluarganya yang sebenarnya. Saya tidak ingin salah satu dari mereka menyentuhnya. 

Aku ingat kata-kata yang diucapkan Mari-san saat pertama kali tiba di kantor. 

"... Kamu bilang Shionji akan berkumpul di sekelilingnya, kan? Apa maksudmu?" 

"Tepat sekali. Mereka memang suka membicarakan hal itu. Yuuko dan aku dapat mewarisi 
sebagian dari warisan Shionji. Namun, ada orang dalam keluarga yang menentang, 
sementara yang lain mencoba memanfaatkan kami. Orang-orang ini akan muncul setelah 
kakek meninggal." 

Aku menelan ludah dengan pahit. Bau busuk dalam hal ini lebih buruk dari yang saya kira. 

"Ahh, maaf." Mari-san tersenyum, "Makanannya akan terasa tidak enak jika kita terus 
berbicara. Mari kita hentikan dia." 

Mengatakan itu, dia mengangkat gelas wine, dan meneguknya. 

"Aku baik-baik saja dengan itu." Saya bilang. "Saya ingin tahu lebih banyak." 

Mari-san menatap wajahku. Saya merasa sulit untuk menyampaikan diri melalui ekspresi 
dingin ini, dan menambahkan, 

"Saya tidak bisa mengatakan bahwa 'hal-hal tidak melibatkan saya' sekarang. Kalau begitu, 
kamu bisa memberitahuku segalanya, termasuk Alice, dan dirimu sendiri." 

Dan para Shionji. 

Mari-san sedikit mengangguk. Jadi saya pikir dia melakukannya, tetapi dia memecah 
kebisuannya hanya ketika tiga porsi hidangan dingin disajikan, yang membuat saya tegang. 

"Berapa banyak yang Yuuko katakan padamu?" 

Begitu pelayan meninggalkan ruangan, Mari-san tiba-tiba berkata, 
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"Hanya saja ibunya adalah seorang simpanan." 

"Saya mengerti." Mari-san tersenyum canggung, "Ayo makan. Jauh lebih mudah untuk 
berbicara." 

Saya juga setuju bahwa jauh lebih sulit untuk berbicara dengan wajah cemberut satu sama 
lain, jadi saya mengambil piring dengan sumpit saya. Biasanya, saya akan menemukan 
hidangan seperti itu menggugah selera, tetapi rasanya seperti sedang mengunyah lilin. 

"Ibu kami adalah 'seorang wanita Ginza'." 

Mari-san menatap piring persegi panjang berisi hidangan dingin, mulai dari, 

"Seorang nyonya rumah klub. Ayah kami sering menjadi pelanggan. Saat itu, dia berbicara 
tentang bagaimana pernikahannya gagal, dan ibunya menghiburnya, dan menjalin 
hubungan dengannya, melahirkan seorang anak. Itu umum. Namun anak itu adalah aku." 

Mengikuti itu adalah keheningan. Mungkin lebih baik untuk memiliki beberapa pertanyaan. 
Jadi saya angkat bicara, "Jadi Mari-san, kamu selalu tinggal bersama ibumu?" 

"Ya, awalnya." Mari-sand mengangguk. Melihat ekspresinya yang lega, sepertinya dia 
berharap aku bertanya, "Kami ibu dan anak tinggal di sebuah apartemen di Akasaka yang 
dibeli ayah, tapi karena ibu bukan orang yang mampu membesarkan anak, dan 
meninggalkanku dengan pembantu. Dia akan pergi bekerja pada malam hari, dan saya 
sendirian. 

"Mari-san, apakah kamu sering... bertemu dengan ayahmu?" 

"Jumat terakhir setiap bulan, di rumah kami. Dia memanjakan saya... dan saya sangat 
menantikannya setiap bulan. Ibu adalah orang yang berpikiran sederhana, dan selama 
pertemuan pertama kami, dia memberi tahu saya Mari, itu ayahmu, meskipun saya tidak 
tahu bagaimana memanggilnya papa. 

Mari-san memberikan tatapan bodoh. 

"Dia tidak memiliki kelembutan sama sekali, dan mungkin tidak pernah berpikir bahwa dia 
melakukan sesuatu yang buruk. Dia bahkan dengan santai memberi tahu ahli kecantikan 
atau butik bahwa dia adalah nyonya Shionjis. Sejujurnya, saya tidak tahu bagaimana ayah 
benar-benar jatuh cinta padanya." 

Jadi sekarang dia memanggilnya 'ayah' bukan 'ayah'. Mungkin emosi yang terlibat. 

"Ayah mungkin ingin lari dari kenyataan, dan akan memilih siapa pun dalam hal ini. Dia 
tidak rukun dengan istrinya, dan pernikahannya tidak terlalu berhasil, sementara kakek 
mendorong mereka untuk melahirkan. 

"Erm, itu artinya, penerus, kan?" 
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"Itu masalahnya." Mari-san tersenyum lemah, "Yuuko memang memberitahumu bahwa 
kakek bukanlah kakek kita, kan?" 

"Ehh, paman yang hebat, sebenarnya?" 

"Ya, kakak nenek kami. Mulai dari sini, segalanya menjadi sedikit rumit." 

Setelah itu Mari-san mulai memperkenalkan anggota Shioonji saat ini dari waktu ke waktu. 
Itu benar-benar terdengar rumit. 

Kepala keluarga, Shionji Mitsutoshi adalah anak tertua dari empat bersaudara, dan 
mengikutinya adalah Mikitsugu, Terumi dan Gorou. Tentu saja, Gorou itu mengacu pada 
master Hiro, Gorou-sensei. 

Istri Mitsutoshi meninggal lebih awal, dan tidak melahirkan anak. Saudara ketiga, Terumi 
melahirkan putra satu-satunya Mitsuki, dan meninggal lebih awal, jadi Mitsutoshi 
menyayangi anak Mitsuki sendiri sebagai anaknya sendiri. Adapun Mikitsugu yang masih 
hidup dan sehat, dia menanamkan saudara-saudaranya ke posisi penting perusahaan, 
menjadi anggota keluarga yang penting. 

Mitsutoshi khawatir saudara kedua, Mikitsugu akan mencoba menjadi kepala keluarga, dan 
ingin Mitsuki menikah dengan putri sulung Mikitsugu. Dengan kata lain, sepupu yang lebih 
muda darinya. Setelah itu terjadi, anak-anak Mikitsugu semuanya akan menjadi saudara 
Mitsuki, dan Mitsuki akan menjadi menantu tertua yang memimpin Shionji, sehingga 
urutan kekuasaan ditetapkan. Itulah yang direncanakan Mitsutoshi. 

"Agak aneh." Apa menantu tertua di sini? 

"Begitulah cara kerja keluarga. Jadi berdasarkan garis keturunan, itu memuakkan." 

"Masih ada orang yang hidup seperti zaman Sengoku..." 

"Lucu, bukan? Ayah pun merasakan hal yang sama, dan menikah dengan orang luar sebagai 
protes kepada istrinya. Dia berasal dari keluarga kaya juga, dan kakek tidak pernah 
mengatakan apapun tentang itu." 

"Erm...jadi, dengan kata lain, dia tidak mau menikah dengan sepupunya, dan menikah 
dengan orang lain?" 

"Ya. Secara alami, pernikahan seperti itu tidak akan bertahan lama. Mari-san meringis, 
"Ngomong-ngomong, ayah berusaha melepaskan diri dari genggaman kakek. Tentu saja, 
kakek memang mencoba menerima ayah sebagai anak angkat, tetapi ayah mencoba 
berbagai alasan, seperti dia tidak cukup mahir di tempat kerja, dan tidak ada hasilnya... 
hasilnya, itu menjadi lebih buruk. 

"Mengapa?" 
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"Jika putra kakek ayah Mitsutoshi, ahli waris akan menjadi satu-satunya miliknya. 
Masalahnya adalah dia tidak, paman buyut kedua Mikitsugu memiliki hak atas warisan. 

"Ohh..." 

Saya tidak tahu itu. Jadi begitu? Ini benar-benar---percikan yang cukup. 

"Jika dia tidak ingin mewarisi keluarga Shionji, tidak bisakah dia keluar begitu saja seperti 
paman buyutmu Gorou? Hubungan mereka baik, dan paman hebatlah yang mengajarinya 
semua tentang berpesta. Dia juga menyebutkan bahwa ibu diperkenalkan kepadanya di 
klub." 

Gorou-sensei melarikan diri dari Shionji karena dia tidak memiliki kepribadian untuknya. 
Alasan besar lainnya yang mungkin adalah sebagai anak terakhir, dia tidak peduli dengan 
warisan. 

"Jadi, dia bisa melakukan apa yang dilakukan paman hebat Gorou, dan berkeliaran seperti 
tidak ada apa-apa, tetapi dia tidak melakukannya. Dia mungkin terlalu jujur. Mereka 
bertanya mengapa dia belum memiliki anak dengan istrinya, dan dia berkata dia harus 
mewarisi bisnis keluarga begitu dia memilikinya. Ini lucu, bukan? Dia melahirkan seorang 
anak dengan seorang simpanan setelah mengatakan ini." 

Bukankah anak itu kamu? Segalanya menjadi rumit, jadi saya menyela, mencoba 
meredakan suasana. 

"Sepertinya kamu sudah berhubungan baik dengan ayahmu, karena kamu sendiri yang 
mengatakan hal-hal seperti itu." 

Mari-san tampak geli saat dia berkata, 

"...Ya. Saat itu, bahkan ketika ibu pergi bekerja dan tidak pernah tinggal di rumah, ayah 
akan datang, mungkin untuk menemuiku. Aku benar-benar berharap bisa memasak 
sesuatu untuknya, tapi pelayanku tidak mengizinkan, dan kami selalu membawa pulang. 
Restoran ini adalah salah satu tempat ayah saya membawa saya." 

Sup disajikan. Mari-san akhirnya mengambil sesendok untuk diminum. 

"Dia membawa saya ke banyak tempat, seperti bioskop, Disneyland. Setiap tempat dengan 
layanan keluarga. Setelah itu, ayah pergi ke luar negeri untuk bekerja, dan menyelinap 
bersama." 

"Eh? Kamu tidak dimarahi?" 

"Tidak semuanya. Saya tidak akan hanya mencarinya di kantor. Saat ayah bekerja di siang 
hari, saya akan mondar-mandir di sekitar hotel, pergi ke galeri seni, atau membeli sesuatu 
untuk dimakan di pasar." 
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"Itu di luar negeri, kan? Sendiri?" 

"Ahh, saya bisa berkomunikasi secara normal dalam bahasa Inggris atau Prancis, dan saya 
tahu sedikit bahasa Italia. Saya tidak tahu apa yang ibu saya harapkan dari putrinya, tetapi 
pengasuh, pelayan, tutor semuanya orang Eropa." 

Aku menghela napas dengan enggan. Tidak ada orang biasa yang belajar tiga bahasa 
dengan cara ini. Ini membuat saya berpikir bahwa ya, dia benar-benar kakak perempuan 
Alice. Cara otaknya terhubung sangat berbeda. 

"Saya sangat bahagia saat itu, saya sangat berharap bisa terus menjalani hidup itu." 

Mata dan suara Mari-san diarahkan ke masa lalu yang jauh. 

"Tapi itu tidak mungkin. Lagipula itu adalah hubungan terlarang." 

Dia berhenti di sini, tetapi tidak pernah mengangkat sendoknya. Saya sudah membersihkan 
piring saya, dan tidak melakukan apa-apa, jadi saya hanya bisa bertanya, 

"Ehh... apakah para Shionji tahu? Tentang ibumu?" 

"Sepertinya mereka sudah tahu dari awal, karena hal seperti itu tidak bisa disembunyikan. 
Sepertinya kakek telah memerintahkan semua orang untuk menerima hubungan ini." 

"Mengapa?" 

Dari apa yang saya dengar sampai saat ini, Shionji Mitsutoshi yang kuno seharusnya marah 
karena pada dasarnya itu adalah pengkhianatan terhadap harapannya. 

"Aku tidak tahu. Namun Ayah mungkin berharap hubungan terlarang ini akan membuatnya 
kehilangan hak untuk mengambil alih keluarga Shionji, dan tidak peduli hal itu terungkap. 
Kakek mungkin sudah mengetahuinya, dan tidak mempermasalahkannya lebih jauh." 

Aku membasuh bau aneh yang menyebar di mulutku dengan teh oolong. 

Satu pihak sengaja memiliki simpanan agar dia tidak berada di urutan berikutnya, 
sementara pihak lain sengaja mengabaikannya untuk memaksanya mewarisi. Dunia 
menjijikkan yang mereka tinggali. 

Tiba-tiba, saya punya pikiran. Apakah Gorou-sensei memalsukan kematiannya untuk 
memutuskan semua ikatan tidak hanya dengan wanita dalam hidupnya, tetapi juga untuk 
menghindari keterlibatan dengan kekacauan warisan? 

Mari-san memberikan senyum depresiasi, dan melanjutkan, 

"Segera setelah itu, ibu melahirkan anak lagi, Yuuko. Saat itu, anak itu dalam kondisi buruk, 
dan mungkin membahayakan ibu dan putrinya, jadi ayah mengerahkan kekuatan Shionji. 
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Dia harus mempertimbangkan keluarga Shionji secara keseluruhan, dan tidak bisa begitu 
saja merawatnya di rumah sakit yang dikelola oleh keluarga, jadi dia meminta rumah sakit 
teman untuk membantu, dan menginvestasikan banyak uang, teknologi terbaik, dan dokter 
yang luar biasa. 

Kalau begitu, tebakan Yondaime tepat sasaran. 

"Aku mendengar sedikit dari Alice." Aku menyela, karena Mari-san mengerucutkan 
bibirnya yang berwarna anggur dan tetap diam. "Dia mengatakan ibunya meninggal segera 
setelah melahirkan. Persalinan terhambat?" 

"Hmm, yah... hmmm." 

Dia tidak jelas dalam jawabannya. 

"Jadi, Yuuko dibesarkan di kediaman Shionji. Kakek telah menginstruksikan semua orang 
untuk tidak pernah membiarkan dia keluar dari kamar, jadi mereka menguncinya di dalam 
kamar, dan semuanya diselesaikan oleh para pelayannya. Saya sudah keluar dari Shionji 
saat itu. Mereka mengizinkan saya untuk melihatnya sekali dalam waktu yang lama, dan 
saya tidak tahu kehidupan yang dia jalani. Yang saya dengar adalah dia bermain-main 
dengan komputer saat masih bayi. Saya kira dia tidak pernah berinteraksi dengan Shionjis 
sama sekali. Satu-satunya yang pernah bertemu dengannya adalah Paman Gorou dan aku." 

Setelah itu, keheningan muncul seperti asap. 

Mari-san menyiram bibirnya dengan wine, dan mengubah nada bicaranya, 

"Yuuko meninggalkan keluarga Shionji karena paman buyut Gorou." 

Dia berbicara tentang bagaimana Gorou-sensei menyebabkan keributan saat dia kembali. 
Saya semakin bingung ketika mendengar ceritanya sementara dia bisa menjelaskan banyak 
detail, ada dua poin yang dia abaikan. 

Pertama: kematian ibunya. 

Saya berasumsi dia telah menghambat persalinan karena kesehatan yang buruk, tetapi dia 
tidak jelas dalam jawabannya, dan setelah beberapa suara yang tidak jelas, dia melanjutkan 
ke poin berikutnya. Apakah ada sesuatu yang lebih rahasia? 

Kedua: alasan mengapa Alice dikunci di dalam kamar. 

Mungkin terlalu aneh bahwa Alice dikurung di kamarnya sejak dia lahir, hanya karena dia 
adalah anak dari seorang simpanan. Apakah itu dapat merusak reputasi Shionjis, bahwa 
mereka tidak ingin dunia luar mengetahuinya? Ini cukup bertentangan dengan bagaimana 
Mari-san bisa bertindak bebas. Seharusnya ada alasan lain. 
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Saya tidak bisa menyelidiki lebih dalam tentang dua pertanyaan ini. Jika dia benar-benar 
memiliki masalah untuk membicarakannya, dan menungguku untuk bertanya, dia tidak 
akan mengubah topik dengan diam-diam. Itu berarti dia benar-benar tidak ingin 
membicarakannya. 

Deskripsi Mari-san tentang Gorou-sensei termasuk interaksinya dengan Alice. 

"Apakah paman besar Gorou pernah menyebutkan sesuatu tentang ini kepadamu?" 

"Dia hampir tidak menyebutkan tentang rumah. Lagipula kebanyakan tentang hal-hal yang 
menyenangkan." 

"Saya mengerti. Paman yang hebat adalah orang yang seperti itu." Mari-san tersenyum, 
"Paman buyut hanya mengunjungi Shionjis dua kali setahun, dan Yuuko sepertinya 
menggunakan kesempatan ini untuk meminta bantuannya. Segera setelah itu, dia 
mengikuti instruksinya, menyelinap ke berbagai sudut mansion, dan memasang 
mekanisme yang mampu memutus sistem keamanan. Dia adalah anak bungsu dari 
keluarga, dan tidak dicurigai." 

Jadi pada hari tertentu delapan puluh tahun yang lalu, Alice memulai rencana pelariannya. 
Dia memastikan bahwa kunci rumah dinonaktifkan, dan langsung berlari ke pintu belakang 
di rumah besar itu. 

"Namun, dia tertangkap di tangga darurat, dan terjadi keributan besar di dalam rumah. 
Saat itu, saya juga berada di dalam rumah, dan segera berlari untuk melihat-lihat. Kakek 
mendidih merah." 

"Eh? Bagaimana dia bisa lolos?" 

Mari-san menahan rasa sakit saat dia merengut, tetap diam. Kemudian, dia 
menghembuskan napas, dan melanjutkan, 

"Ayah... memohon... agar dia dilepaskan." 

Suaranya semakin melembut. 

Keheningan tiba-tiba dari Mari-san membuatku sangat mengerti bahwa ini bukan masalah 
sederhana. Jika Shionji Mitsutoshi rela melepaskannya hanya karena putranya 
memintanya, dia tidak akan mengurung Alice sejak awal; sesuatu yang lain pasti telah 
terjadi. Ini mungkin tabu yang tidak ingin Mari-san sebutkan. 

Aku tiba-tiba teringat percakapan antara Alice dan Mari-san. Saya ingat saat itu, Mari-san 
mengatakan bahwa kakek mereka dirawat di rumah sakit di tempat yang sama dengan 
ayah mereka. 
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Ada dua fakta yang bisa disimpulkan. Ayah mereka, Shionji Mitsuki dirawat di rumah sakit 
di hadapan kepala keluarga, Shionji Mitsutoshi. Mari-san mengatakan itu berarti Alice dan 
dia tahu tentang itu. 

Sejak Alice lari dari rumah, dia seharusnya tidak memiliki ikatan apapun dengan keluarga 
Shionji. Namun, dia tahu ayahnya dirawat di rumah sakit, jadi. 

Alasan yang menyebabkan ayahnya dirawat di rumah sakit terjadi sebelum Alice kabur 
dari rumah. Apakah saat Alice mencoba melarikan diri dari Shionji, seperti yang dikatakan 
Mari-san, 

"Tapi aku sangat bersyukur Yuuko bisa kabur dari rumah itu." 

Mari-san mempertahankan façade dan nada yang ceria, dan aku tidak bisa bertanya apa-
apa. 

"Sepertinya dia sangat bahagia sekarang." 

Senyumnya mirip dengan senyum yang tiba di pelabuhan, tidak bisa melihat kapal 
berangkat. Dia kemudian melanjutkan, 

"Dia memiliki begitu banyak orang baik di sekelilingnya, ibu yang baik yang bisa memasak 
ramen dan es krim, dan asisten lucu yang patuh yang akan mematuhi setiap perintah." 

"Aku tidak terlalu patuh..." Aku meringis. 

"Betapa iri. Aku yang tiba-tiba memintanya untuk tinggal bersamaku pasti membuatnya 
frustrasi." 

Aku bahkan tidak bisa mengangkat kepalaku. 

Karena aku tidak bisa memikirkan apa pun selain setuju dengannya. 

"Saya tahu ini adalah keinginan egois saya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa di keluarga 
Shionji. Kejadian itu pasti menyebabkan Yuuko sangat membenciku." 

Aku tersentak, menelan berbagai pikiran yang kumiliki. Saya harus mengatakan sesuatu. 

"Dia tidak membencimu." 

Mari-san melihat ke arahku, matanya tampak siap untuk hujan setiap saat. Mata itu persis 
seperti milik Alice, seperti warna larut malam. 

"...Kenapa begitu?" 

"Alice bukanlah seseorang yang akan membenci karena alasan itu." 

Alis berkedut, dan kekeruhan di mata terhapus. 
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"Betapa baiknya kamu, Narumi-kun. Apakah Anda menghibur saya? 

Merasa kesal, saya menjawab, 

"Aku tidak. Aku melakukan ini untuk melindungi kehormatan Alice. Juga, kata-kata seperti 
itu tidak bisa menghiburmu, karena aku bukan kerabatmu. Seperti yang Anda lihat, Alice 
hanya tidak ingin terlibat dengan Anda, karena dia takut akan masalah." 

"Kamu orang yang sangat baik. Saya sangat menyukai aspek Anda ini. 

Saat ini, Mari-san mengangkat gelas, dan meneguk anggurnya. 

"Aku benar-benar iri pada Yuuko." 

* 

Aku tidak tahu bagaimana aku akan menjelaskan kepada Alice bahwa aku bertemu Mari-
san lagi, jadi aku memutuskan untuk tidak melakukannya. Namun keesokan harinya aku 
membuka pintu kantor, aku terlihat oleh Alice, yang sangat tajam. 

"Hmph. Kamu bertemu nee-sama lagi kemarin?" 

"...Eh, eh?" 

Aku terlalu malu, dan tidak bisa bermain bodoh. 

"Bagaimana Anda tahu?" 

"Baju itu. Gaji Anda tidak cukup untuk mereka. Juga, kamu tidak tahu itu merek nee-sama." 

Aku hanya bisa melihat kausku. Mari-san memberiku beberapa pakaian kasual, tapi bagiku, 
yang tidak memiliki selera mode sama sekali, aku tidak bisa menentukan perbedaan antara 
itu dan pakaian murah yang biasa kukenakan, jadi aku datang ke agensi berpikir bahwa aku 
tidak akan melakukannya. t terlihat melalui. Kegagalan yang luar biasa. 

"Erm, ya, yah... dia membelikannya untukku." 

"Jika kamu akan lintah off nee-sama, aku memecatmu di tempat." 

"T-tidak sama sekali, jangan terlalu memikirkannya. Anda harus tahu bahwa dia pilih-pilih 
tentang apa yang dikenakan orang-orang di sekitarnya, Anda tahu. " 

"Apapun yang kalian berdua bicarakan, aku tidak ingin tinggal bersamanya. Jelaskan ini 
padanya. 

"Ahh, ya..." 
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Aku ingat mata kosong Mari-san. Jika saya menyampaikan kata-kata itu padanya, pasti dia 
akan putus asa. 

Melihat bagaimana wajah yang mirip dengan Alice terlihat sangat kecewa, aku juga merasa 
patah hati. 

"Setidaknya kamu bisa membuat Mari-san datang sesekali, kan?" 

Alice merengut, 

"Aku terlalu malas untuk mengusirnya, jadi lakukan sesukamu. Nee-sama 
memperlakukanku seperti boneka, selalu menanyakan apa yang ingin kupakai. Alasan kecil 
kenapa aku ingin kabur dari rumah itu adalah karena dia terlalu merepotkan." 

"Saya mengerti. Jadi kamu memakai pakaian yang sama setiap hari untuk menentang?" 

"Mereka tidak sama!" Alice sangat marah, rambut hitam panjangnya berkibar, "Kamu 
mencuci bajuku setiap hari. Bagaimana bisa Anda tidak membedakan antara mereka? Saya 
memiliki 23 jenis piyama, warna dan pola boneka beruang semuanya berbeda. Hanya 
pabrikan yang konstan!" 

Saya mengerti. Saya baru mengetahui hal ini setelah menjadi asistennya selama satu 
setengah tahun, dan ini benar-benar mengejutkan saya. Jika saya harus mengatakan bahwa 
hampir semua pakaiannya sama, saya mungkin akan dilempari kaleng kosong yang tak 
terhitung jumlahnya, jadi saya menelan kata-kata saya. 

"Di Shionjis, saya mengenakan banyak pakaian berenda dengan tali yang berlebihan, jadi 
memakai ini adalah perubahan baru. Warna biru pada piyama ini melambangkan warna 
langit yang bebas." 

Kenapa yang terkurung di rumah terus membicarakan langit? 

Tapi kurasa situasinya seperti yang diprediksi Mari-san. Tidak peduli seberapa besar dia 
menyayangi adik perempuannya, dia akan dianggap sebagai orang yang menghancurkan 
hidup Alice. Yang terakhir mungkin cukup puas bisa mendapatkan penghasilan sebagai 
detektif. 

...Mungkin? 

"Hei, Alice." 

"Apa?" Alice dengan santai bertanya saat dia meraih tumpukan kaleng merah di samping 
tempat tidur. 

"Apakah kamu merasa bahagia?" 
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Dia jatuh ke celah antara tempat tidur dan dinding, menyebabkan tumpukan Dr. Pepper 
jatuh seperti longsoran salju, jatuh menimpa rambut hitamnya. 

"A-ada apa dengan pertanyaan itu tiba-tiba?" 

Alice merangkak ke tempat tidur, rambutnya acak-acakan. Apakah itu benar-benar 
pertanyaan yang akan membuatnya jatuh? 

"Eh, dengan kata lain, apakah kamu senang dengan kesulitanmu sekarang." 

Mari-san sepertinya merasa bahagia, tapi apa kenyataannya? 

"Saya tidak pernah berpikir tentang hal itu. Senang bukan? Bukankah ini sesuatu yang 
subyektif yang dapat dipengaruhi oleh cuaca, ramalan alkohol, atau bahkan tali sepatu yang 
diikat?" 

"Saya mengerti. Kamu benar. Maaf telah menanyakan pertanyaan aneh seperti itu." 

Detektif yang menguraikan dunia dengan logika dan kecerdasan, dan pertanyaan ini benar-
benar bodoh baginya. 

"Dan kau, mampu mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu dan kapan pun kau mau, kau 
sendiri seharusnya merasa bahagia, kan? Saya berharap Anda dapat berbagi sebagian dari 
itu dengan saya. 

"Berhentilah dengan sarkasme. Jika memungkinkan, aku ingin kamu juga hidup bahagia." 

Wajah Alice memerah seperti udang yang dilemparkan ke dalam air mendidih. 

"A-omong kosong apa yang kamu katakan sekarang?" Dia dengan gelisah menampar kaus 
kaki selutut putih panjangnya dengan kedua tangan, "K-kau bilang kau bisa membuatku... 
bahagia? A-apa maksudmu!?" 

"Aku mencoba menanyakan ini padamu." Menurut Anda apa yang saya maksud? 

"Kamu benar-benar aneh akhir-akhir ini! Pertama dengan akta nikah, lalu kohabitasi?" 

Mengapa menyebut mereka lagi? Kau yang aneh. Tolong tenang dulu. 

"Selain itu, kamu baru berusia 17 tahun, bukan? Saya tidak tahu hari ulang tahun saya, 
tetapi saya tidak boleh lebih dari 16 tahun!" 

"Jadi kamu ingin aku menunggu setahun?" 

"Apakah kamu bahkan mendengarkan?" 

"Maaf maaf, hanya bercanda." Melihat betapa drastisnya reaksinya, mau tak mau aku 
menggodanya. 
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Jadi aku menyimpan kaleng kosong yang terus dilempar Alice padaku, dan tetap dalam 
pemikiran filosofis jika itu benar-benar kebahagiaan. Jika ya, melanjutkan gaya hidup ini 
mungkin bukan hal yang buruk. 

* 

Namun, begitu roda takdir mulai bergerak, ia tidak akan berhenti. Awal dari akhir adalah 
pesan yang dikirim Alice padaku saat larut malam. 

"Pergi ke Aster Tataricus di Shinjuku, jam 11 pagi. Gunakan telepon penerimaan untuk 
mengatakan bahwa Anda adalah Fujishima Narumi, dan seseorang akan melakukan sisanya. 
Terlalu merepotkan untuk dijelaskan, jadi mintalah orang itu untuk memberi tahu Anda." 

Aku benar-benar ingin bertanya pada Alice tentang apa ini, tapi ini bukan pertama kalinya 
dia memberiku perintah yang tidak masuk akal. Jadi, saya naik ke kereta tanpa banyak 
berpikir, mencari alamat Aster Tataricus di internet, dan menemukannya di gedung 
perkantoran besar di pintu keluar timur Shinjuku, jadi saya tidak perlu khawatir tersesat. 
Eksteriornya baru dan trendi, pada dasarnya diisi oleh petugas IT. Saya menemukan 
beberapa nama perusahaan yang saya kenal di panduan lantai di pintu masuk; perusahaan 
triad Hong Kong ZODIAC juga terdaftar di sini. 

Saya tiba di lantai 14, di mana pintu kaca di ruang lift menunjukkan logo 'Aster Tataricus'. 
Saya mengangkat telepon yang terletak di atas meja, mengikuti instruksi, dan memutar 
nomor. Suara wanita ceria segera menjawab.. 

"Ini Fujishima Narumi. Erm, saya pikir saya punya janji di sini jam 11 pagi... " 

"Fujishima Narumi-sama? Anda akan segera dilayani." 

Sepertinya hal-hal seperti yang dikatakan Alice pada pesan, diatur oleh mereka. Saya 
merasa lega. 

Lagi pula, apa kali ini? Sebelum resepsionis datang, saya mengamati pergerakan di kantor 
melalui pintu kaca. Sambil bertanya-tanya apakah saya harus meneliti perusahaan ini di 
internet, seseorang di balik pintu muncul. Itu adalah anggota staf wanita muda yang 
mengenakan setelan celana. 

Dia membawaku ke kantor. Itu sangat sunyi, dan sepertinya tidak ada orang di dalam. 
Sedikit anggota staf? Saya tidak pernah melihat orang lain saat dia membawa saya ke pintu 
terdalam. 

"Ketua, Fujishima-sam ada di sini." 

Anggota staf menekan tombol interkom, mengatakan ini, dan itu membuatku sedikit 
tegang. Kamar Ketua? Kenapa keamanannya begitu ketat? Pintu besinya tampak begitu 
kokoh, mobil yang bergerak tidak bisa membuatnya bergerak. Ada logo di sudut pintu yang 
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menyatakan perusahaan keamanan. Melihat bel pintu dan pembaca kartu, tampaknya 
terkunci secara elektronik. 

Suar kecil di interkom pintu tiba-tiba menunjukkan cahaya biru. Saya memiliki kesan 
tentang ini. Saya mungkin mengatakan saya melihat sesuatu yang serupa setiap hari. 

Pintunya dibuka secara elektronik, dan terdengar bunyi klik metalik. Anggota staf memutar 
kenop pintu, dan mendorong pintu yang tebal dan berat itu ke samping. Udara dingin 
segera keluar dari celah, memaksaku mundur. 

"Selamat datang." 

Anggota staf mengantar saya dengan senyum. 

"Ah, apakah terlalu dingin?" Dia terlihat sedikit murung. "Itu adalah pilihan ketua kami, dan 
juga, mesin lemah untuk panas... permintaan maafku." 

Bagaimanapun, saya tidak bisa hanya berdiri di pintu dan tidak masuk. Aku melangkah ke 
ruang ketua, dengan hati-hati menghirup udara menyengat yang sepertinya dipenuhi 
kristal kecil, dan melihat sekeliling. 

Ruang di dalamnya agak tandus. Ada karpet ungu pendek yang diletakkan di lantai, dan 
satu-satunya perabot adalah meja putih polos jauh di depanku, seolah-olah itu adalah 
rongsokan kapal yang mengambang di bawah matahari terbenam. Saya bisa melihat 
berbagai bangunan Shinjuku melalui dinding kaca berpanel penuh di belakang. 

"Jangan berdiri di sana. Datanglah ke sini." 

Saya tidak bisa merasakan siapa pun di sekitar, tetapi ada suara, dan saya terkejut. 

Kursi yang berlawanan arah denganku berputar. Miring ke dalamnya adalah seorang 
pemuda. Dia mengenakan jubah putih di pundaknya, mikrofon headsetnya mendorong 
rambutnya yang berantakan. Mata di balik kacamata tanpa bingkainya memancarkan 
kilatan yang damai dan berbahaya, seperti cahaya yang memikat ngengat masuk. Begitu 
mata kami bertemu, aku merasakan hawa dingin di sekujur tubuh. 

"Apakah kamu tidak mendengarku? Datanglah ke sini. Aku tidak punya waktu untuk disia-
siakan bersamamu." 

Pria itu berkata dengan tidak sabar, dan menyingkir dari buku bersampul kulit yang 
terbuka di pahanya ke meja. 

Itu adalah Alkitab. 

Aku menahan rasa sakit di tenggorokanku, menelan ludah yang kering dan beku, dan 
menginjak karpet ungu selangkah demi selangkah. Siapa lelaki ini? Mengapa Alice 
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membuatku bertemu pria ini? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini menunggu untuk 
keluar dari kulit saya, mengalir keluar. 

Aku melihat ke meja. Ada tiga monitor berjejer berdampingan. Aku melebarkan mataku. 
Monitor, keyboard, dan bahkan CPU sama persis dengan milik Alice. 

"Kudengar Mari-san bertemu denganmu, jadi aku sedikit penasaran denganmu. Aku ingin 
bertemu denganmu." 

Pria itu menunjuk ke mikrofon, dengan datar menyatakan, 

"Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, dan begitu Anda selesai, segera kembali. 
Pertama, apa kamu tahu kenapa Yuuko mempekerjakanmu?" 

"Erm, pertama-tama, aku---" 

"Saya yang mengajukan pertanyaan. Bukan kamu." 

Saya terdiam. Apa ini? Apakah ini yang harus dipertanyakan? Selain itu, merupakan 
kesopanan dasar untuk melepas headset saat berbicara dengan seseorang. Apa yang dia 
maksud? Mungkin saya harus menginjak meja yang tampak agung ini dan berbalik untuk 
pergi, tetapi saya tidak bisa. Untuk beberapa alasan, saya merasa pria ini sangat berbahaya. 
Siapa dia? Bagaimana dia mengenal saya? Saya harus mendapatkan petunjuk sebanyak 
mungkin. 

"Aku tidak tahu." Saya menjawab dengan enggan. "Kurasa itu karena dia tidak bisa 
menemukan orang lain." 

Mata laki-laki itu menatap tepat ke arahku, seolah-olah dia bisa membedakan lereng 
dengan warna hijau. 

"Pertanyaan kedua..." Dia terus berbicara pelan dengan suara yang tidak berbeda dengan 
bernapas, "Apakah kamu memiliki tekad untuk menerima Yuuko tidak peduli apa yang dia 
lakukan, apa yang dia inginkan, dan dalam situasi apa dia berada?" 

Apa yang orang ini coba tanyakan? Saya pikir. Bagaimana saya harus menjawab pertanyaan 
abstrak ini?" 

"Tidak semuanya." Aku mengangkat bahu. "Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu 
coba pada kami. Alice selalu mendorongku dari tempat tidur, tapi aku mencoba melawan 
setiap saat. Bagaimana saya bisa menerimanya tanpa syarat?" 

Saya mengatakannya dengan dua pertiga dendam dan sepertiga humor. Pria itu 
mempertahankan ekspresi yang jauh lebih dingin daripada ruangan. 

"Bagaimana kalau bukan tempat tidur, tapi atapnya?" 
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"Kalau begitu aku punya lebih banyak alasan untuk menolak di sini!" 

"Atau aku akan mati! Bukankah ini omong kosong!? Benar-benar konyol." 

Pria itu meletakkan kedua sikunya di atas meja, satu jari mendorong kacamatanya ke 
jembatan, 

"Pertanyaan ketiga. Berapa banyak orang biasa yang menurutmu setara dengan nilai 
pribadi Yuuko?" 

Mulutku ternganga seperti emas sekarat. Saya merasa menyesal, bahwa saya harus pergi 
dengan cepat. 

Aku menarik napas dalam-dalam, dan mencoba menilai situasinya. Orang ini tidak 
diragukan lagi salah satu Shionjis, dan dia mengenal Alice dan Mari-san, memanggil mereka 
secara langsung dengan namanya, dan mereka memang mirip satu sama lain secara fisik. 
Saya kira dia menyamar sebagai Alice dalam pesan yang dikirimkan kepada saya. 

Hanya itu yang bisa saya katakan, dan saya masih belum bisa mengetahui tujuannya. 

"Jangan mengajukan pertanyaan bodoh. Jawab saya dalam satuan seratus juta orang." 

Pria itu menimbang kehidupan Alice dalam skala dibandingkan dengan kehidupan orang 
lain. Seratus juta orang? Apakah dia gila? Saya akhirnya mengerti bahwa perut saya 
dipenuhi amarah. 

Jadi saya menghela nafas, dan berkata, 

"Apa maksudmu sekarang? Oh, saya belum menjawab pertanyaan Anda? Ambil saja yang 
belum saya miliki. Banyak orang yang berbicara tentang nilai hidup, tetapi hidup itu sendiri 
tidak memiliki nilai nyata. Konsep nilai hanya dapat digunakan dalam sesuatu yang dapat 
dipertukarkan. Apakah mungkin memberi kehidupan, menyimpan kehidupan di saku? 
Apakah Anda akan mempertahankan nyawa seratus juta dan membiarkan diri Anda hidup 
kembali seratus juta kali? Nilai hidup, dengan kata lain, hanya melebih-lebihkan hal lain. 
Tolong jangan katakan itu. Tanyakan apa yang benar-benar ingin kamu tanyakan, atau aku 
tidak bisa menjawabnya." 

Saya mengubah semua frustrasi yang telah saya curahkan di hati saya menjadi kata-kata, 
dan menampar wajahnya secara lisan. Akhirnya, saya berhasil membuat perubahan pada 
ekspresinya. Rasanya sangat enak. Memikirkannya dengan tenang, aku hanya melontarkan 
omong kosong, tapi aku merasa bahwa aku membalas dendam. 

Namun, pria itu dengan cepat menunjukkan wajah tabah lagi, berkata, 

"Pertanyaan keempat. Apakah Anda ingin bekerja di perusahaan saya?" 

"Hah?" 
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Terkejut, aku berkata dengan canggung. 

"Saya akan menjamin gaji tahunan sebesar 12 juta Yen." 

Mengapa tiba-tiba menyebutkan ini? Karena dia menolak untuk mengoper bola kembali 
dan berniat untuk memukul, saya tidak punya pilihan selain menjawab. 

"Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku menolak." 

"Jelaskan." Pria itu mengangkat jari telunjuknya, mengatakan ini." 

"Kurasa aku tidak akan menyukai orang sepertimu. Saya tidak suka bekerja di bawah orang 
yang tidak saya sukai." 

"Aku bisa mencoba membuatmu menyukaiku. Kamu tidak menginginkan itu?" 

Ini membuat saya tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Datang dan coba, saya tidak 
bisa mengatakannya. Sekali lagi, saya menyadari bahwa dia benar-benar salah satu Shionji. 
Ada kesamaan tema di antara dia, Alice, Gorou-sensei, dan Mari-san, bahwa mereka benar-
benar memiliki kekuatan magis untuk memikat orang lain, apa pun maksudnya. Dia akan 
mencoba membuatku menyukainya? Mungkin dia bisa. Ini membuat saya semakin gelisah. 

"Lebih baik tidak." 

Akhirnya, saya menambah jawaban ini. 

"Sayang sekali kalau begitu." 

Dia menjawab dengan praktis tanpa penyesalan. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa 
dia menjawab 'sayang'. Apa ini? Saya mungkin berpikir untuk kelima puluh kalinya. Ada 
apa dengan orang ini? Memanggilku untuk kesenangannya sendiri? 

"Pertanyaan terakhir." Pria itu berkata, "Jika Yuuko menghilang dari hidupmu, apa yang 
akan kamu lakukan?" 

Ini harus menjadi yang termudah dari lima pertanyaan. Orang akan menghilang suatu hari, 
dan ini adalah pertanyaan yang spesifik dan realistis. Kali ini aku tidak bisa menjawab 
apapun. Saya bahkan tidak bisa mengatakan 'Saya tidak tahu'. 

Saya melemparkan pertanyaan yang sama persis ke Tetsu-senpai, Hiro dan Mayor baru 
kemarin. 

Saya tahu jalan. Naluriku memberitahuku bahwa pria berjubah putih ini akan mengambil 
Alice dariku. Dan saya tidak bisa melakukan apa pun kecuali menundukkan kepala dan 
menggelengkannya. 

Setelah itu, pria itu mendengus pelan, seolah dia sudah menyerah. Dia mengangguk, 
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"Aku sudah selesai dengan pertanyaan." 

Dia berkata, dan memutar kursinya menjauh dariku. Saya mencoba mendekat, tetapi begitu 
saya mengambil langkah pertama, saya mundur. Saya tidak tahu apa yang saya coba 
lakukan. 

Dia kemudian melirik ke arahku, berkata, 

"Aku bisa menjawab pertanyaanmu." 

Aku mengangkat kepalaku karena terkejut. 

Apakah dia berterima kasih padaku? Tidak-tidak mungkin, dia bukan orang seperti itu. 
Apakah dia menyelidiki saya? 

Apa yang harus saya tanyakan? Yang perlu saya ketahui adalah, apakah pria ini teman atau 
musuh? Apa yang dapat dia lakukan? Apa yang ingin dia lakukan pada Alice atau aku? 
Apakah sesuatu terjadi dengan Shionjis? 

... Sepertinya tidak ada pertanyaan yang spesifik. Saya memiliki satu kesempatan, saya 
perlu menemukan pertanyaan yang dapat menunjukkan dengan tepat pria ini--- 

Setelah beberapa pemikiran, saya angkat bicara, 

"Alice suka musik hard rock, dan kupikir itu karena kamu mendengarkan Mr. Big?" 

Pria itu melebarkan matanya, dan mengedipkan beberapa mata. Selaput kaca topeng di 
wajahnya pecah diam-diam. Dia tidak menunjukkan senyum atau kemarahan yang jelas, 
tapi pasti ada emosi. Bukan hanya saya, karena dia akhirnya melepas headphone-nya, dan 
menggantungkannya di lehernya. 

"Apakah kamu mengatakan itu secara acak? Atau apakah Anda mendengar saya 
mendengarkan? 

Saya merasa lega. Pintu akhirnya terbuka, jadi aku merasa. 

"Bukankah kamu mengatakan itu adalah pertanyaan terakhir yang akan kamu tanyakan?" 

Benar-benar tidak baik untuk membenci seseorang ketika tidak yakin apakah kita bisa 
berkomunikasi dengan benar, tapi aku tidak bisa menahan diri. Dia dengan acuh tak acuh 
menjawab, 

"Satu pertanyaan tambahan berarti aku mulai menghormatimu." 

Dia terdengar sangat tenang. Saya tidak bisa menyimpulkan apakah dia bercanda, atau 
nyata. 
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"Aku memang mendengarnya. Itu 'Hilang di Amerika', kan?" 

Begitu saya menyebutkan namanya, dia melepas headphone, dan meninggalkannya di atas 
meja. Aku tidak bisa mendengar apa-apa, karena dia mungkin menghentikannya ketika dia 
melepaskannya dari telinganya. 

"Deduksimu benar. Saya merekomendasikannya kepada Yuuko. Hard rock Barat yang naif 
di tahun 80-an sangat membantu pekerjaan komputer." 

Jawaban ini mendekati apa yang saya harapkan, namun membuat saya putus asa. 

Tidak diragukan lagi pria ini adalah guru yang memberi Alice sayap yang disebut 
komputer. 

 

Sebelum saya pergi, pria itu memberi saya sebuah kartu tebal yang terbuat dari plastik, 
dengan tulisan, 

"Aster Tataricus LLC. Kepala Eksekutif, Shionji Keiichi." 

Sementara kereta bawah tanah berguncang, saya mencari informasi yang relevan dengan 
stok Aster Tataricus. 

Itu didirikan oleh seorang programmer jenius, dan sudah berada di puncak industri 
keamanan bersih untuk perusahaan. Ini adalah perusahaan yang memperdagangkan media 
jaringan besar, dan sudah memiliki kaki di sektor keuangan... 

Jika saya telah menyelidiki secara menyeluruh sebelumnya, saya bisa mempersiapkan diri 
secara mental. Meskipun menyesal tentang hal ini, saya tidak merasa saya salah dengan 
cara apapun. 

Aku melihat kartu nama itu, menyelipkannya ke dalam sakuku, dan bersandar ke samping 
ke pintu kereta. 

Baiklah, bagaimana saya menjelaskan hal ini kepada Alice? Saya tidak bisa 
menyembunyikan ini darinya, dan saya tidak bisa mengatakan apa yang saya inginkan, 
karena saya akan dimarahi. Saya tidak melakukan cek saya, dan digertak oleh pesan palsu 
itu. 

Serius, mengapa saya terlibat dalam masalah seperti itu? Ada apa dengan Shionji? Biarkan 
saja Alice dan aku pergi, oke? Kalian belum menghubunginya selama bertahun-tahun, kan? 
Apakah sekarang sangat kacau karena lelaki tua itu dirawat di rumah sakit? 

Ponsel di ponselku tiba-tiba bergetar. Saya mengeluarkannya, dan menemukan bahwa itu 
adalah Alice. 
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"Cepatlah sekarang! Kemana Saja Kamu!?" 

Alice tampak hampir menangis. Aku mengecilkan leherku ke belakang, dan mengamati 
gerbong dengan beberapa penumpang, berkata, 

"Saya di kereta. Akan berakhir sekarang. Apa sekarang?" 

"Banyak orang dari rumah lama saya ada di sini. Pengacara, dokter. Mereka semua 
memblokir pintu kantor. Bantu aku memikirkan jalan keluar!" 

Dokter? Pengacara? 

Siaran kereta mengumumkan stasiun berikutnya. "Aku akan bergegas." Mengatakan itu, 
saya menutup telepon. 

Saat itu tengah hari ketika saya tiba di 'Hanamaru', tapi ada banyak orang di luar toko. Min-
san mengguncang wajan Cina sambil berteriak, 

"Maaf. Sepertinya banyak yang aneh di kamar Alice, tapi aku benar-benar sibuk di sini. 
Tolong periksa mereka!" 

Tidak ada waktu untuk menjawab, dan saya berlari menaiki tangga darurat. Ada 3 pria 
berjas di depan kamar 308. 

"Nyonya! Tolong bukakan pintunya! Ketua benar-benar sakit kritis di sini. Dia ingin 
melihatmu apa pun yang terjadi!" 

Seorang pria paruh baya yang sangat montok sedang merangkak di pintu, memohon. Aku 
membungkuk tubuhku di tangga, melihat mereka. Dokter dan pengacara, kurasa. Saya 
melihat mereka benar-benar terlihat seperti itu. Orang yang menyebabkan keributan 
adalah pengacaranya, dan pria paruh baya berkacamata yang rapuh itu seharusnya adalah 
dokternya. Cowok termuda berusia awal tiga puluhan seharusnya menjadi pengawal atau 
pengemudi, mungkin? 

Ponsel di sakuku bergetar lagi, 

"Masuk melalui jendela kamar 309. Aku akan membiarkan pintunya terbuka selama 5 detik!" 

Teriakan tiba-tiba Alice membuatku melompat menaiki tangga, dan melewati pintu. 
Ketiganya menemukan saya memegang pegangan pintu kamar 309, dan saya buru-buru 
menyelinap melalui pintu, membantingnya hingga tertutup, dan menguncinya. 

Ruangan di sebelah agen detektif adalah ruang mesin yang diatur di bawah nol derajat 
Celcius. Ruangan tunggal yang gelap itu dipenuhi dengan rak-rak logam yang ditumpuk ke 
langit-langit, CPU dijejalkan di dalamnya, dan kabel-kabel merayap melewati celah-celah. 
Saya telah berada di sini dua atau tiga kali, dan hanya bergerak melalui ruangan itu 
membuat saya tegang. Saya kemudian menarik tirai pendingin, membuka jendela, dan 
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melompat dari langit-langit ke kamar 308 di samping. Alice lalu membuka jendela dan 
membiarkanku masuk. 

"Bagaimana situasinya sekarang?" 

"Seharusnya aku yang bertanya!" Alice meraih bahuku, tampak hampir menangis. Pintu 
kantor terus bergema. Melihat melalui lubang intip, tampaknya ketiganya tetap tinggal. 

"Tolong, Milady, keluar." 

Pria paruh baya yang montok itu terus mengemis tanpa henti. Aku merengut, dan 
meninggalkan ruangan. 

"Dia penasehat hukum keluarga Shionji. Aku pernah bertemu dengannya di sana." 

Alice memberitahuku begitu kami kembali ke kamar tidur. 

"Yang berkacamata adalah salah satu dokter yang sesekali memeriksa mereka. Mengapa 
mereka ada di sini, apa yang terjadi pada kakek bukanlah yang terbaik dari saya. Apa 
mereka pikir aku akan membuka pintu sambil tersenyum jika mereka masuk seperti ini?" 

Aku menghela nafas, dan melihat ke koridor. Mari-san memang mengatakan bahwa para 
Shionji akan berkumpul di sekitar Alice, tapi aku tidak pernah menyangka akan sebodoh 
dan terus terang itu. Apa yang mereka pikirkan? Alice sudah memasang kamera. Tidak 
mungkin dia dengan bodohnya membuka pintu sekarang. 

"Mereka terlalu berisik di luar sana. Lebih baik panggil Tetsu saja." 

Alice menelepon Tetsu-senpai, tapi tidak ada yang mengangkatnya, jadi dia mengirimkan 
pesan dengan frustrasi. 

"Serius, kenapa kalian tidak mengangkat telepon di momen penting ini? Anda menyuruh 
saya menelepon Anda empat kali sampai Anda menjawab. 

"Ahh, maaf. Dulu, aku..." 

Saya harus menyebutkan tentang pria berbaju putih. Jadi saya berkata pada diri saya 
sendiri. 

"Saya pergi ke Shinkuku. Sebuah perusahaan bernama Aster Tataricus, yang seharusnya 
Anda ketahui...kan?" 

Alice melebarkan matanya. Ahh, saya semakin yakin bahwa pesan itu palsu. 

"K-kamu pergi ke perusahaan itu> Kenapa?" 
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Aku menunjukkan pesan itu padanya. Pada saat itu, Alice sepertinya telah mengerti 
segalanya. 

"I-ini palsu. Dia ingin mengeluarkanmu!" 

"Ya, memang seharusnya begitu." 

Alice kemudian sepertinya memikirkan sesuatu saat dia mendekatiku, 

"Apakah dia, memberimu sesuatu?" 

"Eh? Tidak, tidak ada---ahh, kartu nama." 

"Kartu nama!? Perlihatkan pada saya." 

Aku terkejut dengan betapa cemasnya Alice, tapi aku mengeluarkan kartu nama di sakuku 
dan menyerahkannya ke tangan. Dia menyambarnya, mengamatinya, dan 
membengkokkannya berulang kali. Kemudian dia merobeknya menjadi dua, dan 
membuangnya ke tempat sampah. 

"...Alice? Apa-apa---" 

"Kami telah memiliki. Itu adalah kendali jarak jauh." 

"Eh?" 

Saya melihat ke arah tempat sampah, dan menemukan benda logam tertanam di kartu 
nama yang terpotong. Ada remote control yang tipis? Kontrol apa? 

"Dia membawamu ke sini untuk memberimu ini. Dia ingin mematikan AC saya. Benar, saya 
membiarkan Anda masuk ke ruang mesin... semuanya tergantung. Kelebihan beban?" 

Alice tampak kesal saat dia menggertakkan giginya, mengetuk keyboard. Setelah sistem 
diaktifkan, enam monitor dengan cepat menunjukkan tulisan hijau yang berlebihan. Aku 
tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan lebih buruk lagi, aku tidak tahu alasan 
keputusasaan yang terlihat di wajah Alice. 

"E-erm, apa artinya itu? Apa yang terjadi jika AC rusak?" 

"CPU akan kepanasan. Aku tidak tahu persis apa yang akan terjadi, tapi pria itu mungkin 
bisa menggunakan kesempatan ini---" 

Suara Alice tiba-tiba berhenti, dan aku tidak bisa berkata apa-apa saat aku mengamati 
monitor dengan kosong. Mereka semua dipenuhi dengan wajah pria berpakaian putih itu. 

"Sudah lama, Yuuko." 
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Sebuah suara terdengar dari speaker, dan jari Alice pada keyboard kehilangan semua 
kekuatannya, 

"Kei nii-sama..." 

"Dari segi perangkat lunak, Anda berhasil lulus, tetapi saya memperingatkan Anda untuk 
lebih berhati-hati dengan perangkat kerasnya. Menggunakan AC rumah untuk ruang mesin 
benar-benar tak terkatakan." 

Aku, terdiam karena ini, sekali lagi melihat ke arah remote kartu nama di tempat sampah, 
dan menutupnya. Dia menghangatkan AC di ruang mesin, dan saat komputer terlalu panas, 
dia meretas sementara keamanan tidak berfungsi. Apakah dia mencari saya hanya untuk 
mengundangnya masuk? 

"Seharusnya ada orang di luar yang menunggumu. Bersiaplah untuk keluar, atau saya akan 
mengungkapkan semua informasi tentang Anda. 

Alice menggigit bibirnya dengan kuat, darah merembes. Dia memelototi pria berpakaian 
putih dan ekspresi dingin. Namun segera setelah itu, dia menjatuhkan bahunya, dan 
berdiri. 

Itu adalah pertama kalinya saya melihat Alice kalah sebagai peretas. 
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Volume 9 Chapter 3 

Bab 3 
Kami tiba di rumah sakit umum besar yang menghadap ke Sungai Sumida. 

Begitu kami memasuki pintu belakang, kami menemukan aula kapel di sebelah kanan, 
menampilkan sebuah salib. Kemungkinan besar itu adalah rumah sakit Katolik. Rolls-Royce 
Phantom melewati tempat parkir, tetapi tidak masuk, malah sampai di halaman. 
Tampaknya rumah sakit ini telah direnovasi beberapa kali, dan bangunan tujuh lantai 
berwarna putih yang lebih baru tampak modern, namun ada bangunan abu-abu berlantai 
empat yang tampak tua di tengah halaman. 

Itu adalah rumah sakit yang Yondaime ceritakan padaku, dan Alice sering mampir. 

Rasanya ironis. Itu adalah tempat di mana Shionjis melahirkan anak haram mereka, dan 
berinvestasi besar-besaran untuk meningkatkan personel dan fasilitas, namun akhirnya 
menjadi rumah sakit andalan mereka, di mana Kepala dan penggantinya dirawat di rumah 
sakit. 

Alice merengut saat dia menyusut ke kursi di sebelahku, mengenakan gaun berwarna 
bawang merah dengan embel-embel putih di kerah, ikat kepala dan lengan, menyerupai 
boneka di sana. Dia memeluk boneka beruang di tangan kanannya, mengambil PC mini di 
dalam kotak dengan tangan kirinya. 

"Nyonya, kami telah tiba. Semua orang menunggumu." 

Penasihat hukum membungkuk dari kursi co-driver, memelototi saya dengan permusuhan, 
dan berbalik. 

Sejujurnya, saya sangat terkejut ketika Alice bersikeras agar saya ikut. Dokter dan dokter 
bersikeras bahwa tidak boleh ada orang luar yang terlibat, "Saya tidak akan pergi jika 
Narumi tidak ikut" tetapi Alice memaksa mereka untuk patuh. 

Apakah benar-benar hal yang menakutkan baginya untuk muncul di hadapan para Shionji? 
Jadi saya bertanya pada diri sendiri. Saya tidak bisa membantu dengan cara apa pun, tetapi 
dia ingin saya berada di sisinya? 

Ada beberapa mobil yang diparkir di halaman, masing-masing berwarna hitam dan 
berkilau, mobil kontinental yang besar. Rolls-Royce yang kami tumpangi diparkir di 
samping. Sopir turun lebih dulu untuk membukakan pintu di sisiku. Orang-orang berjas 
yang dikumpulkan oleh mobil-mobil lain memandang ke arah kami. Mereka mungkin supir, 
semuanya memakai sarung tangan putih, mungkin sedang menunggu majikan mereka. 
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Aku menyuruh Alice turun terlebih dahulu, dan menyipitkan mataku untuk melihat hari 
berkabut di musim bunga. Ada kegelisahan yang menggumpal di dalam hatiku. Masa depan 
apa yang menanti kita? Mengapa mereka mencari Alice? 

Tidak peduli apa yang kupikirkan, pria berjubah putih itu menggunakan cara seperti itu 
untuk membawa Alice ke rumah sakit, dan tentu saja itu bukan hanya karena dia ingin 
kakeknya melihatnya untuk terakhir kali. 

Ada beberapa jarak ke gedung rumah sakit, tapi Alice menghentikan langkahnya, dan 
bergumam, 

"Rumah sakit ini menyebalkan seperti sebelumnya. Kaca patri, silang..." 

Jendela di tingkat pertama ditutupi dengan kaca patri yang menggambarkan Malaikat Jibril 
dan Bunda Suci Maria, dan ada salib kecil di pintunya. 

"Sisi itu adalah bagian ginekologi, jadi mereka menggambarkan Kelahiran Suci di sini. 
Rasanya tidak enak, bukan? Saya merasa bodoh setiap saat. 

"Nyonya, Anda harus lebih sering datang untuk cek. Anda memiliki konstitusi yang lebih 
lemah, dan Anda harus lebih berhati-hati...:" 

Dokter mengejar kami, dan dengan rendah hati mencatat, 

"Hmph. Anda dokter hanya ingin menggunakan tubuh saya sebagai percobaan untuk obat 
Anda, bukan? 

"Dari sudut pandang ilmiah, kami berkepentingan dengan konstitusi Anda, terutama 
genetika. Namun kesehatan Anda adalah kekhawatiran kami yang sebenarnya--- " 

"---Yuko!" 

Aku melihat ke arah pintu rumah sakit tempat suara itu berasal. Seorang wanita berkemeja 
putih datang berlari mendekat dengan rambut panjangnya tergerai. Itu Mari-san. 

"K-kau benar-benar datang? Mengapa..." 

Dia berlari melewati kami, dan segera meraih tangan Alice, bertanya dengan parau. Dia 
mungkin dibawa pergi jika pengacara dan dokter tidak hadir. Alice menepis tangan 
kakaknya, dan memalingkan kepalanya ke samping, mencatat dengan marah, "Kei nii-sama 
mengancamku." 

"Keiichi-san...?" 

Mari-san melihat bolak-balik antara Alice dan aku. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Mengikuti itu adalah langkah kaki, dan siluet putih segera muncul di pintu masuk rumah 
sakit. Shionji Keiichi meletakkan tangannya di saku jubah putihnya saat dia berjalan ke 
arah kami. 

"... Kamu juga ikut?" 

Dia langsung memelototiku, mengatakan ini. Alice segera bersembunyi di belakangku. 
Meskipun aku kehilangan ketelitian, aku balas menatap matanya yang berkacamata, 
mengangguk. 

"Aku tidak tahu apa yang akan kalian lakukan pada Alice jika dia datang sendiri." 

"Tidak masalah apakah kamu datang atau tidak." 

Shionji Keiichi kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Alice, 

"Kamu bertindak cepat, Yuuko. Saya pikir Anda akan mencoba untuk ragu sedikit lebih 
jauh. Apakah Anda benar-benar lega memiliki dia sebagai pendamping Anda? 

"Cukup dengan omong kosong itu." Alice mengalihkan pandangannya ke samping, 
cemberut, "Komputer yang kamu hancurkan adalah alat yang saya gunakan untuk bisnis, 
Kei nii-sama. Saya tidak bisa bermain dengan mereka seperti sebelumnya. Saya hanya ingin 
mengembalikan hak administratif saya secepat mungkin." 

"Melihat kamu di sini sudah cukup. Saya sudah memulihkan hak akses Anda." 

Alice melebarkan matanya, membuka komputer, dan mengetuk keyboard. Segera setelah 
itu, dia menghela nafas lega. 

"... Bagaimana kabar ayah?" tanya Alice. 

"Kamu tidak bertanya tentang Kepala?" Shionji Keiichi memiringkan kepalanya. 

"Apa yang terjadi pada orang tua itu tidak masalah." 

"Semua orang membawamu ke sini karena memang begitu. Anda tidak akan mengatakan 
hal seperti itu jika Anda tahu apa yang dimaksud dengan wasiat? 

Shionji Keiichi berbalik, dan berkata, 

"Mitsuki-san tidak menunjukkan perubahan. Dia tetap sama." 

Aku tanpa berkata apa-apa melihat siluet putih itu kembali ke rumah sakit, dan Alice ada di 
sampingku, mengerucutkan bibirnya. Mari-san mencoba berbicara dengan kami beberapa 
kali, tapi ragu-ragu, dan menelan ludah. 

Pengacara, sopir, dan dokter dari mobil lain mengepung kami, 
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"Nah, silakan datang ke sini, Nyonya." Suara pengacara menyenggol Alice dari belakang. 

 

"Semua orang menunggu, jadi sapa mereka terlebih dahulu." Dokter dan pengacara itu 
berkata, tetapi tidak peduli bagaimana mereka mencoba membujuk, Alice bersikeras untuk 
menemui ayahnya terlebih dahulu. Jadi, dengan ditemani Mari-san dan Shionji Keiichi, 
kami pergi ke lantai enam rumah sakit. 

Mari-san menyelipkan kartunya ke pembaca pintu bangsal, dan pintu otomatis ganda itu 
perlahan tersedot ke dinding. 

Ini ruang bangsal yang tampak sepi. Ruang dua kali lipat ukuran ruang kelas berisi tempat 
tidur di dinding, bersama dengan beberapa mesin dan tetesan air tergeletak di samping. 
Tirai dibundel, dan langit besar bisa terlihat. Ada bunga musiman di meja samping tempat 
tidur dan rak di samping jendela. Meski begitu, aku bisa merasakan aroma kematian yang 
menyelimuti seluruh ruangan ini, seperti kabut tebal. 

Ada seorang pria berbaring tak bergerak di tempat tidur. 

Saya tidak tahu seperti apa tampangnya, karena masker ventilasi buatan menutupi seluruh 
wajahnya. Yang bisa saya lihat hanyalah leher yang ramping dan kurus, dan simpul 
tenggorokan yang menonjol secara aneh. 

"Ayah, bagaimana kabarmu...Yuko ada di sini." 

Mari-san mendekati sisi tempat tidur, mengatakan ini, tapi mata tertutupnya tetap tidak 
bergerak. Alice menunggu di pintu, dan segera mencubit boneka beruang itu dengan paksa, 
menggigit bibirnya begitu keras hingga menjadi pucat. Aku melirik wajahnya ke samping, 
dan kemudian kembali ke tempat tidur. 

Yang bisa saya pikirkan hanyalah ekspresi jompo. Mayat hidup. 

Alice dengan gigih bergerak maju, dan aku juga mengikuti langkah kecilnya. Shionji Keiichi 
bergegas tepat di belakang kami, dan pergi ke sisi lain tempat tidur. Mari-san mungkin 
sering mengunjunginya, karena dia dengan terampil menyeka leher dan ketiak pasien, dan 
mengganti air di dalam vas. 

Kami akhirnya sampai di samping tempat tidur. 

Saya tidak bisa melihat kehidupan pada kulit kering di bawah perban, masker dan tabung 
peredaran darah. 

"...Ayah." 

Alice meletakkan boneka beruang itu di mulutnya, bergumam seperti ini. 
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Dia adalah seorang detektif yang dapat memanipulasi jutaan kata, dan dapat membedah, 
menganalisis, dan mengembalikan setiap kasus. Namun ini adalah satu-satunya kata yang 
bisa dia keluarkan. 

Aku diam-diam mengamati wajah Mari-san, diikuti oleh Shionji Keiichi. Kedua mata mereka 
menatap tubuh Shionji Mitsuki di ranjang yang masih hangat. 

"Ingin menyentuh dadanya? Anda bisa merasakan detak jantungnya." 

Mari-san menyarankan. 

Dia pada dasarnya mengatakan bahwa bagian lain mati rasa karena fakta bahwa dia masih 
hidup. Alice menggigit bibirnya, menggelengkan kepalanya untuk menolak.. 

Mau tak mau aku ingat saat Ayaka dirawat di rumah sakit. Ini jauh lebih buruk daripada 
saat itu, karena dia masih bisa bernapas sendiri saat itu. 

"Kami hanya memperpanjang umurnya tanpa alasan; dia tidak sadarkan diri selama 
delapan tahun." 

Mengatakan ini, Shionji Keiichi menoleh untuk melihat ke arah dokter. 

"Jika para dokter menganggapnya mati otak sejak awal, Mitsuki-san tidak perlu 
menebusnya dengan hidup, dan Shionjis tidak perlu berkumpul untuk masalah yang sangat 
menyusahkan ini." 

"Ba-bagaimana itu diperbolehkan? Tolong, cukup dengan lelucon itu, Keiichi-san." 

Dokter terus menggelengkan kepalanya. Aku membeku saat mendengarkan kata-kata ini. 

Delapan tahun. Ayah Alice, Shionji Mitsuki terpaksa hidup selama delapan tahun, meski 
kondisinya tidak membaik sedikit pun. 

Sesuatu yang sangat mengerikan pasti telah terjadi. 

Alice lari dari rumah, dan ayahnya dalam keadaan sayur. Keduanya terjadi delapan tahun 
lalu. Itu cocok, dan saya kira itu bukan kebetulan. Keraguan terus berputar-putar di 
benakku, mencekikku, dan aku ingin bertanya, tapi tidak bisa. Namun, simpul ini mungkin 
telah menerima Alice melalui tangan kita. 

"Ayah... melompat dari lantai tiga rumah. Menggendong saya." 

Alice berkata dengan sedih. Mari-san memberikan tatapan pahit, dan mengalihkan 
pandangannya. 

"Ayah menggunakan dirinya sebagai bantalan untuk membantu saya melarikan diri, dan 
saya tidak terluka. Kakek pingsan sambil menyemburkan busa putih, dan seluruh keluarga 
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menjadi kacau, jadi aku punya kesempatan untuk melarikan diri. Ayah menarik perhatian 
demi saya." 

"Cukup, Yuuko." Mari-san menggelengkan kepalanya lagi. 

"Ayah pada dasarnya dibunuh olehku." 

Aku tidak bisa melakukan apapun selain memegang tangan Alice. 

 

Dengan dorongan dokter, kami meninggalkan kamar Shionji Mitsuki. Saat naik lift kembali 
ke lantai pertama, Alice, Mari-san dan Shionji Keiichin tidak pernah mengucapkan sepatah 
kata pun. Saya merasakan kehadiran kematian merembes ke kulit saya, dan telapak tangan 
saya terus menggosok jeans saya. 

Setelah itu, saya dibawa ke kamar tamu mewah, yang sepertinya bukan bagian dari rumah 
sakit. Meja-meja bundar dari kayu jati memiliki ruang yang luas di antara mereka, 
bertumpu pada lantai berkarpet sutra. Vas porselen besar di dekat jendela berisi anggrek 
merah, putih, dan kuning, lampu gantung artistik yang dibentuk oleh cincin perak yang tak 
terhitung jumlahnya, tidak kalah kelasnya meskipun sederhana. 

Selusin orang duduk, beberapa mengobrol satu sama lain, beberapa hanya melamun untuk 
melihat langit kelabu di luar jendela, beberapa memasukkan tembakau ke lubang hidung 
mereka, beberapa mengutak-atik telepon mereka. Semuanya mengenakan pakaian formal, 
entah hitam atau biru tua. Begitu Alice dan aku mengikuti Mari-san masuk, para pembicara 
berhenti, menatap tajam ke arah kami. 

"... Hei, siapa bocah itu?" 

Pria paruh baya itu duduk di pintu terdekat. 

"Keiichi-san, apa yang kamu pikirkan? Mengapa Anda membawa orang luar? 

Seorang wanita berusia sekitar lima puluh tahun di meja itu mengenakan pakaian Jepang, 
dan dia memandang ke arah Shionji Keiichi dengan jijik. 

"Aku membawanya ke sini, ibu tiri." 

Kata-kata Alice menyebabkan mayoritas yang hadir menjadi layu. 

"Narumi adalah asistenku. Jika dia tidak diizinkan untuk ikut, aku akan kembali." 

Wanita, yang dipanggil Alice sebagai ibu tiri, mungkin adalah istri Shionji Mitsuki. Dia 
menyatakan dengan dingin, "Yuuko, ini adalah pertemuan keluarga, bukan sesuatu yang 
bisa didengarkan oleh orang luar yang tidak berhubungan.." 
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"Silakan, Kyouka-san." 

Shionji Keiichi berbicara dengan suara yang lebih dingin, 

"Tidak ada gunanya berdebat tentang ini. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa dia dapat 
menyimpan rahasia " 

"Eh, tapi..." "Jadi kucing liar itu membawa anjing liar itu kembali." "Jadi itu sebabnya aku 
bilang jangan bawa dia kembali." "Seperti kita punya pilihan. Dia adalah pihak yang 
terlibat." 

Ada keributan dari semua yang terlibat. Saya kira inilah yang mereka maksud dengan 
duduk di tempat tidur jarum. Aku menundukkan kepalaku dan melihat diriku sendiri yang 
mengenakan jaket terbuka dan celana jeans, berpikir bahwa aku seharusnya mengenakan 
setelan yang Mari-san berikan kepadaku. 

"Berbicara tentang membawa orang luar kembali, bukankah kamu juga sama, Kyouka-
san?" 

Kata Shionji Keiichi, melihat kembali ke arah wanita itu, Shionji Kyouka, bersama dengan 
para pria di mejanya, yang juga mengernyit serempak. 

"Orang luar apa?""Betapa kasarnya." 

"Jadi ayah dan kakak laki-lakiku adalah orang luar sekarang?" Shionji Kyouka membalas 
dengan tenang. 

"Bukankah mereka bukan orang luar Shionji?" Jawab Shionji Keiichi. 

"Bagaimanapun juga, aku seorang Shionji." Suara Kyouk mendidih. Jadi ayah dan saudara 
laki-laki saya pada dasarnya adalah kerabat Shionji." 

"Kamu pindah selama dua puluh tahun, dan sekarang kamu berani mengatakan bahwa 
kamu seorang Shionji?" 

Pria muda di dekat jendela mengejek, dan Shionji Kyouka melotot dengan gelisah. 

"Sepertinya dia akan pindah." Pria yang menjadi saudara Kyouka berkata, "Mitsuki-san 
yang tidak berbakti kepada Kyouka. Dia adalah korbannya." 

"Kamu bisa saja menceraikannya.?" 

"Apakah kamu mencoba untuk menghancurkan sisa hidup Kyouka!?" 

Topiknya telah membelok ke arah yang sama sekali berbeda, terbakar karena alasan yang 
sama sekali berbeda. Kedua belah pihak tampaknya sudah lama melupakan saya ketika 
saya mendengarkan perselisihan yang buruk itu, mencoba yang terbaik untuk 
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menyelesaikan situasi yang rumit ini. Tampaknya sang istri meninggalkan keluarga Shionji 
selama bertahun-tahun, mungkin karena dia mengetahui bahwa suaminya berselingkuh, 
dan tetap tinggal di rumahnya sendiri. Namun, dia tidak menuntut cerai, dan begitu 
masalah warisan muncul, dia membawa serta keluarganya untuk pertemuan keluarga ini. 
Tidak heran suasana hati yang beracun di sini. Aku tiba-tiba merasa mual. 

Ketika pengacara sudah cukup, dan ingin mengatakan sesuatu, seorang lelaki tua berambut 
putih yang berdiri di sisi jendela berbalik, dan berteriak, "Siapa yang peduli dengan 
beberapa orang luar? Selesaikan saja pertemuan yang menyebalkan ini dan selesaikan." 

Beberapa orang memandangnya dengan ragu-ragu, dan aku juga menyipitkan mata ke 
wajah lelaki tua itu. 

Aku bisa melihat bahwa itu adalah kakak Gorou-sensei. Penampilannya yang bermartabat 
mirip dengan Gorou-sensei, meskipun dengan kebaikan di wajahnya. 

"... Jika kamu berkata begitu, aku tidak keberatan, paman ..." 

Sang istri menghela nafas, dan berbalik ke belakang 

"Apa yang kamu katakan sekarang, semuanya?" 

Saya sekali lagi mengamati kerumunan, dan terkejut. Sudah jelas siapa yang bukan Shionj. 
Para Shionji memiliki daya pikat misterius dari bunga beracun, dan hanya meja tempat 
Shionji Kyouka duduk yang tidak memiliki aura berbahaya seperti itu. 

Semua orang bukan Shionji adalah orang luar. 

"Sudahkah kita mengetahui latar belakang pria itu? Tidak mudah membuatnya diam. 
Biarkan dia tinggal di sekitar. Itu tidak akan berpengaruh banyak." 

Seorang pria berkata ketika dia memandangnya, tampak frustrasi karena dia memiliki siku 
di atas meja. Dia tampak berusia sekitar empat puluh tahun, dan sangat mirip dengan 
Shionji Keiichi. Namun, dia mungkin terlalu muda untuk disebut ayah. Dia mungkin kakak 
laki-laki dengan perbedaan usia yang cukup jauh. Para pengamat saling bertukar pandang, 
dan mengangguk dengan enggan. 

Mereka setuju untuk membiarkan saya tetap tinggal, tetapi itu membuat saya semakin 
putus asa. Jika mereka bisa mengusirku, aku bisa membawa Alice dan kembali. Aku tidak 
ingin menghirup atmosfir beracun ini lebih lama lagi. 

Pria tua di sisi jendela menarik kursi, dan duduk, mengangguk ke arah kami. 

"Kalau begitu, aku akan memulai dengan menjelaskan situasi Ketua." 

Dokter berkacamata yang menunggu di belakangku berkata dengan gentar, berkata, 
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"Saat ini, hati, ginjal, dan organ vital Kepala sangat rendah, dan dia tidak sadarkan diri. 
Kemungkinan bahwa---" 

"Bisa dibilang berapa hari lagi yang tersisa, Sonomura-sensei?" Seorang pria muda yang 
mencibir sepanjang waktu bertanya. Dokter memanggil Sonomura dengan sengaja batuk 
beberapa kali, dan berkata, "... Mungkin hari ini atau besok." 

"Dia meninggalkan banyak masalah bahkan saat sekarat. Mengapa dia tidak membereskan 
kekacauannya sebelum meninggal?" 

Pria tua itu bergumam. 

Tidak ada yang mencoba menghentikannya, dan semua orang terlihat canggung. 

"Dia masih hidup dan menendang hanya beberapa hari yang lalu." "Bukankah dia pergi ke 
Jerman untuk pertemuan bisnis bulan lalu?" 

"Tidak pernah terpikir dia akan jatuh sekarang ..." "Kupikir dia akan hidup sampai seratus 
tahun." 

Aku bisa mendengar percakapan seperti itu. 

Saya dengan tegas merasa sekali lagi bahwa ini bukanlah tempat saya seharusnya berada. 
Saya dalam rawa. Meskipun mereka setuju untuk menemaniku, mereka mungkin akan 
mengatakan ini kepada anak nakal yang tidak pernah mereka temui, dan tidak pernah 
menggangguku, karena mereka seperti ini, atau bahwa mereka tidak peduli sejak kematian 
Kepala Sekolah akan menandakan sebuah warisan krisis? 

"Karena Nakatani-sensei ada di sini, kurasa sudah waktunya untuk mengumumkan surat 
wasiat, kan?" 

Shionji Kyouka dengan dingin memelototi pengacara di sampingnya. Nakatani-sensei 
mengambil saputangan untuk menyeka keringat di bawah dagunya, dan berbicara, "Erm, 
saya telah disumpah untuk merahasiakan, jadi tidak nyaman." 

"Kalau begitu mari kita hormati kata-kata yang tidak berguna." Shionji Keiichi berkata, 
"Kami akan menebak sendiri, dan kamu bisa tetap diam saat mendengar tebakan kami, 
Nakatani-sensei. Kami mungkin mendapat tanggapan subjektif dari reaksi Anda, tetapi 
bukankah itu bertentangan dengan kewajiban Anda untuk menjaga rahasia? 

Setelah mendengar Shionji Keiichi mengatakan ini, Nakatani-sensei mengangguk dengan 
tatapan berat. Ini benar-benar pertemuan keluarga yang menjijikkan. 

"Jika anak-anak nyonya ada di sini, apa yang bisa ditebak tentang surat wasiat?" 

Pria muda itu dengan sinis mencatat, 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Setelah apa yang terjadi pada Mitsuki-san, Ketua sangat yakin dia akan pulih suatu hari 
nanti. Itu sebabnya surat wasiat mungkin akan berhasil seperti itu, bahwa semuanya akan 
diberikan kepada Mitsuki-san?" 

Nakatani-sensei kemudian menjawab dengan wajah tegar, kepalanya berkedut. 

"Eh, ya... sebagai seorang profesional, saya ingin berbagi ilmu dengan semua orang. 
Undang-undang menentukan bahwa ahli waris tidak boleh melibatkan keponakan, jadi 
dalam kasus Kepala, pewarisnya adalah saudara kandung. Selanjutnya, jika ahli waris yang 
sah meninggal dunia, maka anak ahli waris akan mengambil alih. Eh, pada dasarnya, jika 
Kepala Sekolah telah menetapkan bahwa adik perempuannya, Terumi-san akan mengambil 
alih, putranya, Mitsuki-san akan menjadi ahli waris sah yang ditunjuk. Hasilnya mungkin 
tetap sama, tapi, hmm..." 

Pengacara berpura-pura memberi tahu mereka tentang pengetahuan tambahan, tetapi 
sebenarnya tidak ada bedanya dengan menjawab ya. 

"Bodoh, dia tidak berbeda dengan orang mati sekarang." Orang tua itu mengutuk. Aku bisa 
merasakan Mari-san tersentak di sampingku. Lelaki tua itu memelototinya, dan 
melanjutkan, "Kita bisa memberinya semua uang, tapi bagaimana dengan saham dan aset 
tetap? Ini berdampak pada mata pencaharian karyawan." 

"Kakek, apakah kamu sudah membicarakan hal ini dengan Kepala? Kamu juga ahli waris 
yang sah, kan?" 

Shionji Keiichi bertanya pada lelaki tua berambut putih itu, dan lelaki tua itu 
menggelengkan kepalanya. 

"Tidak. Kakak itu tidak pernah menyebutkan ini selama ini. 

Pengacara itu kemudian berbicara dengan gugup, 

"Saya ingin berbagi ilmu hukum lebih banyak lagi, sebagai seorang profesional hukum. 
Tidak ada hierarki khusus antara saudara kandung dan pihak ketiga mana pun. Dengan 
kata lain, bahkan jika Kepala telah menentukan dalam surat wasiat bahwa Terumi-sama 
akan menerima semuanya, Mikitsugu-sama, Anda tidak berhak meminta bagian... jadi, 
erm..." 

Dia pada dasarnya mengungkapkan isi surat wasiat. Tampaknya lelaki tua itu adalah 
saudara Kepala Sekolah, Shionji Mikitsugu. Melihat bagaimana ekspresinya tidak berubah, 
sepertinya dia sudah siap secara mental untuk ini. 

"Kyouka, apakah Mitsuki tidak meninggalkan... dokumen semacam itu?" 

Kali ini, pria paruh baya yang angkat bicara. Meskipun itu membuat saya marah, dia cukup 
manusiawi untuk tidak menyebutkan kata "akan". 
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"Tidak."Shionji Kyouka menggelengkan kepalanya. "Tapi saya pikir itu bukan masalah 
besar. Untuk berjaga-jaga, saya dapat berbicara dengan orang yang terlibat. Seharusnya 
tidak ada kebutuhan untuk pertemuan ini." 

"Itu akan terlambat." Seseorang di meja yang jauh berkata, "Masalahnya sekarang adalah 
tidak ada yang mempersiapkan kehendak Kepala lebih awal. Suatu keajaiban Mitsuki-san 
bisa hidup sampai titik ini. Siapa yang tahu kapan dia akan mati?" 

Setelah itu, tidak ada yang berbicara untuk waktu yang lama, dan semua orang yang hadir 
melihat ke sisi ini. Mari-san menurunkan matanya, sementara Alice memelototi selusin 
kerabat. 

Aku menelan ludah yang asam. Garis keturunan, uang, dan keinginan bercampur menjadi 
satu dalam kekacauan total. Pikiranku tidak bisa memahami waktu. Aku tidak tahu ingin 
apa dengan Alice. 

Namun, saya bisa yakin akan sesuatu. Semua ini bodoh. 

"Semua ini bodoh." 

Alice mendengar suara di hatiku, mengatakan ini, 

"Saya tidak ingin sebutir beras, apalagi warisan. Anda bisa melawannya sampai Anda 
semua bengkak. Bisakah saya kembali sekarang? Saya tidak ingin menyia-nyiakan waktu 
saya yang berharga untuk pertemuan ini." 

Mari-san juga bersikeras, 

"Tidak peduli bagaimana ayah, aku juga tidak menginginkannya. Tolong, biarkan kami 
pergi." 

"Hmm~? Bukankah kamu mengunjungi ayahmu dengan patuh setiap minggu untuk 
menekankan hubunganmu, menawarkan beberapa yokan?" 

Pertanyaan seseorang membuat Mari-san memerah, dan dia akan mengambil langkah 
maju, hanya untuk ditarik oleh Alice. Dia berubah pikiran, dan berkata, "...Aku rela 
menyerahkan klaimku. Yang kuinginkan hanyalah untuk ayah..." 

Mari-san menundukkan kepalanya, suaranya sangat lembut. 

"Kamu boleh." Shionji Kyouka dengan dingin berkata, "Keputusan cerdas, tidak ada yang 
perlu dibantah." 

"Dan aku membawa Yuuko ke sini karena aku tidak ingin melihat ini terjadi." 

Shionji Keiichi menoleh ke arah kami, dan berkata, 
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"Jika Mitsuki-san mati, daripada Kyouka-san mengambil alih segalanya, lebih baik bagi 
pihak kita jika Mari-san dan Yuuko mengambil warisan." 

Alice merengut, 

"...Jadi maksudmu jika aku mewarisi ini, kau bisa memanipulasiku semaumu?" 

"Bukankah kamu sudah di bawah kendaliku sekarang?" 

Aku merasakan hawa dingin di hatiku. Dia terlalu langsung. Keluarga ini penuh dengan 
penembak lurus, tapi Shionji Keiichi adalah yang paling blak-blakan dari semuanya. 

"Aku tidak bisa menerima." 

Menyela kali ini adalah pria di meja yang sama dengan Shionji Kyouka. Mengingat 
bagaimana dia berbicara, dia mungkin adalah kakak laki-lakinya, dan jelas dia bukan 
seorang Shionji, karena matanya dipenuhi dengan permusuhan. 

"Ngomong-ngomong, apakah keduanya benar-benar putri Mitsuki? Bahkan jika mereka 
menganggapnya sebagai ayah mereka, bukankah ibu mereka adalah nyonya rumah? Tidak 
aneh jika pria lain terlibat." 

"Minta mereka melakukan validasi DNA." 

Shionji Kyouka menyatakan dengan dingin. 

"Jika mereka tidak memiliki hubungan darah, kami dapat membatalkan hak hukum mereka 
melalui klausul non-darah." 

"Tapi Yuuko dan aku sama-sama putri ayah！" Mari-san menjadi pucat, suaranya bergetar 

karena gelisah, "Tidak masalah apakah kamu mengenali kami seperti itu. Kami hanya akan 
hidup seperti yang kami inginkan. 

"Hmph. Akan jauh lebih mudah jika kalian berdua melepaskan hak kalian. Kami tidak akan 
mengeluh terlalu banyak tentang ini." 

Saudara laki-laki Shionji Kyouka mencatat dengan dendam. Di kursi yang jauh, suara serak 
seorang lelaki tua datang, "Tidak, kamu harus mewarisi." 

Adik Kepala Sekolah, Shionji Mikitsugu, angkat bicara. 

"Bahkan jika mereka lahir di luar nikah, mereka adalah Shionji. Ini jauh lebih baik daripada 
menyerahkannya kepada kerabat luar." 

Semakin banyak hal menjadi lebih jelas, semakin aku merasa ingin muntah, indraku hampir 
putus asa. 
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Kepala perusahaan Shionji, Shionji Mitsutoshi bermaksud untuk mewariskan semua 
warisannya kepada keponakannya Mitsuki, tetapi Mitsuki tetap dalam keadaan vegetatif, 
dan tidak ada yang tahu berapa lama lagi dia akan hidup. Jika Alice dan yang lainnya 
menyerah pada warisan, sebagian besar kekayaan Shionji akan diberikan kepada istri 
Mitsuki, Kyouka, dan kerabatnya; dengan kata lain, kepada pihak di luar Shionji. Istilah 
'kerabat luar' mungkin tampak kuno, tetapi mungkin diciptakan untuk situasi seperti itu. 
Masalahnya adalah Mitsuki memiliki dua anak dengan majikannya. Jika pengadilan 
memutuskan bahwa keduanya memiliki hak untuk mewarisi warisan Mitsuki, itu berarti 
setengah dari kekayaan asli akan tersisa. 

Alice dan Mari-san terlibat dalam perang yang buruk antara kerabat, dan hampir hancur. 

"Paman Mikitsugu yang hebat, kamu tidak punya hak untuk mengatakan ini sekarang. 
Yuuko dan aku akan memutuskan masalah ini." 

Suara Mari-san sangat tegang, dia hampir bisa membentak kapan saja. 

"Ini bukan masalah hak." Shionji Keiichi berkata dengan dingin, "Kami bisa menggunakan 
cara yang lebih kuat untukmu jika diperlukan." 

"Atau apa lagi yang akan kamu lakukan?" Mari-san memelototi Keiichi-san, "Apakah kamu 
akan mencoba membunuhku, seperti yang kamu lakukan pada ibuku?" 

Suasana langsung membeku. Aku juga menatap kosong ke wajah Mari-san. 

Tiba-tiba aku bisa merasakan sakit yang tajam di punggung tanganku. Kuku Alice menusuk 
dagingku, matanya terlalu melebar karena terkejut saat dia menatap kakak perempuannya. 

Terbunuh? 

Beberapa dari kami sama terkejutnya dengan kami, melihat bolak-balik antara Mari-san 
dan Shionji Keiichi, bergumam. Itu adalah 'kerabat luar' itu. 

Pertama yang angkat bicara adalah Shionji Kyouka, 

"Saya mendengar bahwa dia bunuh diri .." 

"Kamu...！"Mari-san berteriak dengan air mata di matanya, "Kamu memutuskan ibuku dan 

aku, dan mengatakan sesuatu yang sangat kejam, dan sekarang... sekarang..." 

Tanpa mengedipkan mata, Shionji Kyouka menyela ratapan gelisah Mari-san, 

"Yang saya lakukan hanyalah mengajarinya beberapa logika dasar dan etiket." 

Kemudian, dia berbalik ke arah Shionji Keiichi, 

"Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Apa yang kalian ketahui?" 
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"Tidak ada apa-apa. Itu hanya Mari-san dan imajinasinya sendiri." Shionji Keiichi 
mengangkat bahu dengan sikap berlebihan, "Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang 
begitu bodoh dan tidak efisien? Jika dia mematuhi kita, akan ada lebih banyak ─" 

Sementara Alice menggertakkan giginya, bermaksud untuk menyerang, Sonomura-sensei 
meletakkan telepon di dekat telinganya, berkata, "Tampaknya Kepala sudah bangun." 

 

Yang diizinkan masuk ke kamar Shionji Mitsutoshi, selain dokter, adalah, 

Shionji Kyouka,Shionji Mikitsugu, pengacara Nakatani. 

Dan, Alice. 

Kerabat lainnya berkumpul di koridor, menunggu dengan napas tertahan. Aku tetap di sisi 
Mari-san, berbaring di dinding, menatap pintu bangsal putih. 

"Ini adalah salah satu alasan kenapa aku menyuruh Yuuko datang." 

Kata Shionji Keiichi sambil mendekati kami. Aku memelototinya, dan menoleh ke Mari-san. 
Kelopak mata bawahnya merah dan bengkak. Tentunya dia menahan keinginan untuk 
menangis jauh darimu. 

"Maksudmu, Ketua mungkin sangat senang melihat keponakan perempuannya yang telah 
lama ditunggu-tunggu, dan mengubah surat wasiat?" 

Saya sengaja menekankan, memastikan semua yang hadir bisa mendengar. Saya sangat 
marah, tetapi tidak ada yang gelisah, dan tidak ada yang menyangkalnya. Sekelompok 
orang yang menjijikkan. Sekarang aku tahu bagaimana perasaan Shionji Mitsuki, kenapa 
dia membantu Alice melarikan diri meski harus melompat dari level ketiga. 

"Itu yang paling ideal." Shionji Keiichi berkata, "Tapi mengingat keadaan Kepala, 
kemungkinannya kecil. Sudah cukup baginya untuk berbicara dengannya. Itu berarti dia 
mengakui Yuuko sebagai salah satu Shionji, dan suara-suara yang menolak dia kembali ke 
Shionji akan lebih kecil." 

Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang padanya. Jadi apakah dia 
menginginkan warisan, dan di atas itu, membawa Alice kembali ke keluarga Shionji? 

Kerabat mulai mengobrol lagi 

"Apa yang akan Kyouka-san lakukan kali ini..." 

"Apakah tidak apa-apa menyerahkannya kepada kakek?" 

"Di pihak siapa Nakatani-sensei berada?" 
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"Kepala ingin melihat bocah itu .... kakek-nenek lebih menyayangi cucu mereka, tapi itu 
bukan cucu aslinya." 

Cukup dengan omong kosong garis keturunan itu. Anda ingin memperdebatkannya, 
pergilah ke ujung dunia yang lain, oke? Hanya itu yang saya rasakan tentang mereka, dan 
saya mencela diri saya sendiri. Seharusnya aku membawa Alice dan pindah ke Paris 
bersama Mari-san. Menyajikan croissant setiap hari jauh lebih baik daripada tinggal di sini. 

Pintu tiba-tiba terbuka, dan Alice, pertama keluar dari ruangan, menatap dengan wajah 
kosong, yang membuatku terdorong. Semua orang yang menunggu di pintu berhenti 
berceloteh saat mereka memandang seperti serigala lapar. Mengikuti Alice adalah Shionji 
Kyouka, para dokter, dan yang lainnya. 

"Kepala tertidur lagi." 

Sonomura-sensei berkata dengan tatapan sedih 

"Apa yang Kepala katakan?" "Apakah dia mengatakan sesuatu?" 

"Kita masih tidak bisa melihatnya?" 

Kerabat berkumpul di sekitar dokter. Shionji Kyouka tampak melindungi dokter saat dia 
berkata dengan tegas, "Bukankah dokter mengatakan bahwa Kepala tertidur? Dia tidak 
dalam kondisi untuk membahas masalah serius. 

"Kepala...mungkin telah distabilkan. Mungkin dia akan segera bangun." 

Sonomura-sensei bersembunyi di belakang Shionji Kyouka, dan berkata dengan malu-malu. 

 

Hari itu, karena kami tidak tahu kapan Shionji Mitsutoshi akan bangun, semua yang hadir 
tinggal di rumah sakit. Pada titik ini, saya tidak terkejut bahwa tidak seorang pun, bahkan 
para dokter, yang peduli dengan nasib pasien. 

Saya akan memberi tahu saudara perempuan saya bahwa saya akan pulang terlambat, 
tetapi telepon saya direnggut dari saya. 

"Ini masalah sensitif. Ini akan merepotkan jika Anda secara tidak sengaja menyebarkan 
berita." 

kata Shionji Keiichi. 

Dia membawaku ke suatu tempat jauh di tingkat pertama, ke ruang ujung sebuah koridor. 
Jelas bahwa itu adalah tempat yang hampir tidak ada orang lain. Ada tumpukan meja 
bundar dan meja persegi panjang yang dilipat, dengan debu di mana-mana. Jendela 
observasi di pintu itu sangat besar, dan ada kisi-kisi di atasnya. Ini adalah kisi-kisi 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



transparan, tidak tembus cahaya, dan saya dapat dengan jelas melihat bagian dalamnya. 
Juga, ruangan itu bisa dikunci dari luar, dan aku punya firasat buruk tentang itu. 

"... Ini bukan bangsal biasa, kan?" 

"Benar. Ini adalah bangsal isolasi bagi mereka yang menderita penyakit jiwa berat, dan 
tidak ada yang menggunakannya sekarang. Santai saja, semua fasilitas dasar tersedia." 

aku menghela nafas, 

"Takut aku akan keluar dan menyebabkan keributan?" 

"Apa lagi, menurutmu?" 

Pada saat itu, saya benar-benar memiliki keinginan untuk memberikan pukulan. Melihat 
bagaimana ada pemuda Shionji lainnya di belakangnya, aku memutuskan untuk tidak 
melakukannya. 

"Bagaimana dengan Alice?" 

"Yuuko akan tinggal di ruang bangsal di lantai yang sama dengan Kepala. Jika Kepala 
bangun, dia akan segera ke sana." 

"Kamu bisa mengurungku, tapi biarkan aku mengatakan sesuatu pada Alice terlebih 
dahulu." 

Aku mencoba bertanya, tidak mengharapkan apapun, tapi aku tidak pernah menyangka 
Shionji Keiichi akan segera membawa Alice ke hadapanku. 

"... Ruangan apa ini..." 

Tidak heran Alice akan mengernyit saat melihat ini. Ruangan ini benar-benar aneh. 
Dindingnya dicat coklat, mungkin untuk menenangkan pasien, tapi jelas tidak membuatnya 
tampak seperti bangsal pasien, dan aku tidak bisa tenang. Juga, tidak ada sudut siku-siku di 
sudut ruangan, melainkan sudut bulat. Apakah mereka berharap hati pasien bulat, tanpa 
batas? Mustahil? 

"Ini penjara, akan kuberitahu Kei nii-sama！" Alice berbalik ke arah koridor. 

Melalui jendela observasi di dinding, aku bisa melihat Shionji Keiichi bersandar di dinding, 
menunggu. 

"Tidak apa-apa, aku sudah siap untuk ini." Kataku sambil duduk di tempat tidur. 

Alice memelototi kisi-kisi di pintu, hanya untuk menurunkan bahunya dan duduk di 
sebelahku, terlihat kesal saat dia membenamkan dagunya di kepala boneka beruangnya. 
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"K-kalau begitu, aku tidak akan meminta maaf padamu!" 

Dia tiba-tiba meludah dengan jijik, dan membuatku berkedip. 

"Ini salahku bahwa kamu terlibat dalam kekacauan ini, tapi tidakkah kamu berpikir bahwa 
aku akan merasa bersalah sedikit pun！" 

Amukan macam apa ini? 

"Kamu ingin meminta maaf? Hentikan, aku akan merasa jijik." 

"Uuu..." 

Alice meratakan tubuh teddy di dadanya yang sudah rata. 

"Apa maksudmu? Anda mengatakan bahwa saya tidak tahu sopan santun dasar? 
Setidaknya aku benar-benar menunjukkan rasa terima kasihku saat dibutuhkan！" 

Ya, saya mengacu pada kesopanan dasar, tapi saya tidak terlalu peduli sekarang. 

"Ngomong-ngomong, aku tidak pernah mengira itu ruangan yang bisa dikunci dari luar. 
Keluarga Shionji sangat suka mengurung orang.." 

Saya ingin membuat lelucon, tetapi saya mengacau. Alice memeluk erat boneka beruang itu, 
dan tidak mengatakan apapun. 

"...Ah...Maaf membuatmu mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan." 

"Tidak apa-apa." Alice berbisik, "Aku memang mengatakan bahwa aku tidak terlalu peduli 
tentang itu, karena yang benar-benar malang bukanlah aku, tetapi orang-orang di 
sekitarku. Sepertinya ibu dan ayah memiliki akhir yang buruk..." 

"Jadi, kamu baru saja ... tahu tentang ibumu?" 

Alice mengangguk. 

"Mata saya bisa melihat segalanya dan apa saja, dan saya seharusnya bisa tahu, tapi saya 
tidak ingin tahu tentang ibu saya. Utang saya telah menumpuk, namun ketika saya melihat 
ayah terbaring dalam genangan darah, saya tidak mencoba menyelamatkannya, bahkan 
tidak mengulurkan tangan. Saya baru saja berlari. Saya tidak takut untuk kembali, saya 
takut mengapa ayah itu, jadi saya lari. 

Aku mengangguk dalam diam. Setelah mendengar ini, saya masih tidak mengerti apa yang 
dibicarakan Alice. Apa yang ingin dia katakan padaku dengan mengorek lukanya sendiri? 
Apa yang dia maksud dengan hutang? 
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"Bahkan jika kakek meninggal, hutang yang saya tanggung tidak akan hilang. Yang 
dilakukannya hanyalah hari untuk melunasi hutang ini harus tiba lebih cepat. Baru hari ini 
saya mengetahui hal ini. Itu bodoh, bukan? Saya pikir saya bisa mengesampingkannya, 
menjauhkan diri darinya, dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya, aku 
seharusnya datang atas kemauanku sendiri... selagi kakek masih bisa berbicara dengan 
normal." 

Aku mengingat kehampaan di wajah Alice saat dia meninggalkan kamar Shionji Mitsutoshi, 
dan merasa sedikit khawatir, jadi aku bertanya. 

"... Apa yang kakekmu katakan padamu?" 

Alice menurunkan alisnya, dan menjawab, 

"Tidak ada apa-apa. Sepertinya dia tahu siapa aku, hanya saja dia tidak bisa bereaksi. Itu 
kata dokter, tapi saya agak curiga. Rasanya seperti dia membuka matanya, tetapi dia tidak 
dapat melihat apa pun. Dia tidak bisa berbicara, apalagi melakukan percakapan. Saya 
punya banyak hal untuk dikatakan, banyak hal untuk diklarifikasi. 

Sebuah tangan kecil meraih kaki depan beruang itu. 

"Saya seharusnya bernegosiasi dengan mereka lebih awal dan memutuskan semua 
hubungan. Aku tidak ingin keluarga Shionji mengganggu hidupku lagi. Saya terus berusaha 
melarikan diri, tetapi mereka malah menangkap saya. Sungguh ironis, bukan?" 

"Nah, siapa yang ingin kembali ke rumah di mana tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan 
semua orang. Bagaimana mereka melecehkanmu?" 

"Jadi saya katakan, saya tidak dilecehkan. Aku hanya tidak tahan dengan orang-orang itu, 
tapi aku tidak membenci mereka. Ayah melompat atas kemauannya sendiri, dan sementara 
ibu sepertinya diintimidasi oleh mereka, saya tidak tahu situasi sebenarnya, dan tidak ingat 
bagaimana penampilan mereka. Tidak ada alasan bagiku untuk membenci mereka karena 
dia. 

"Eh...kamu benar, tapi bukankah kamu melarikan diri karena kamu tidak tahan? 

Alice menggelengkan kepala. 

"Saya meninggalkan rumah itu karena ketika saya terkunci di ruangan itu, ada batasan 
berapa banyak pengetahuan yang bisa saya peroleh. Adapun mengapa saya tidak pernah 
kembali, saya mengerti sekarang. Apa yang saya takutkan? Bukan kakek, dan bukan 
Shionjis yang menyebalkan dan bodoh..." 

Mengatakan sampai titik ini, dia berhenti, lengannya memegangi dada gaunnya yang 
berwarna bawang. 

"Aku takut mengenal diriku sendiri." 
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Mata biru seperti laut dalam memandang ke atas. 

"Menurutmu mengapa aku dikurung selama bertahun-tahun setelah aku lahir?" 

Aku menatap wajah miring Alice, berkata, 

"Mungkin karena, erm... ibumu... dan ayah memiliki hubungan yang tidak boleh 
dipublikasikan." 

"Bukan karena saya lahir di luar nikah. Ini tidak berhasil. Bukankah nee-sama hidup 
normal sebagai bagian dari Shionji?" 

Saya juga pernah memiliki keraguan yang sama. Kemudian, Alice menggali lebih dalam. 

"Aku juga punya misteri lain yang belum dijelaskan. Nee-sama dibawa kembali ke Shionjis 
setelah dia dewasa, dan aku diperlakukan sebagai bagian dari Shionjis setelah aku lahir." 

"Apa yang aneh tentang itu?" 

"Pada dasarnya, setelah perselingkuhan orang tua saya terungkap, mereka tidak pernah 
putus, bahkan memiliki anak kedua, saya. Juga, keluarga Shionji menginvestasikan uang 
untuk melahirkanku. Bukankah ini aneh/" 

"Ahhh, ya, ya... itu aneh." 

Melihat pertemuan keluarga itu, saya bisa membayangkan betapa kejamnya para simpanan 
diperlakukan. Watak Shionji, bersama dengan bagaimana mereka memperlakukan Alice 
segera setelah dia lahir; sesuatu yang tidak cocok tentang mereka. 

"Saya selalu merasa ada yang tidak beres. Saya tidak hanya ragu. Saya bahkan 
menyimpulkan kebenaran, bagaimana semuanya terjadi. Hanya saja... aku tidak berani 
menyelidikinya. Ini aneh, bukan? Saya benci ketidaktahuan, dan terus membuka semua 
jendela dunia, namun saya menutup mata ketika datang ke diri saya sendiri. Jika saya ingin 
melawan nama Shionji, saya harus mulai dengan mengenal diri sendiri terlebih dahulu." 

Alice mengejek dirinya sendiri, berkata, 

"Dan kemudian, tepat saat aku membuka mata, kakek akan membawa kebenaran ke dalam 
kuburnya." 

"Mari-san pasti tahu sesuatu, kan?" 

"Tentu saja. Tapi sekarang, aku tidak bisa bertanya pada nee-sama tentang itu. Sejak saat 
itu, dia jatuh ke tempat tidur, dan tetap sedih sampai sekarang." 

Aku ingat tatapan sedih Mari-san saat dia menjerit. 
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Keluarga Shionji membunuh ibunya... 

Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku bisa yakin bahwa ibunya 
meninggalkan kesan yang cukup, ada bekas luka yang tidak akan sembuh. Dia seperti saya; 
sementara saya tidak merasa buruk untuk berbicara tentang ibu saya sesekali, saya terus 
meratapi kematiannya. 

"Aku harus berbicara dengan nee-sama lebih lama lagi. Saya tidak tahu bagaimana dia 
membawa kenangan menyakitkan itu sendirian. Kami hanya bertemu beberapa kali, dan 
hanya ingin mengarungi air, tidak tertarik pada kenyataan di sebelah kami... tanpa ibu di 
sekitar, aku tidak bisa mengerti bagaimana perasaan nee-sama sama sekali." 

"Itu normal, bukan? Siapa yang benar-benar bisa memahami perasaan orang lain?" 

Alice berkedip. 

"Kamu agak mengerti, bukan? Bukankah ibumu meninggal lebih awal?" 

Aku mengangkat bahu, dan menjawab. 

"Situasi Mari-san benar-benar berbeda denganku. Milik saya meninggal dalam kecelakaan 
mobil, dan tidak ada gunanya membenci siapa pun. Pengemudi truk yang sangat kubenci 
meninggal dalam kecelakaan mobil itu..." Untuk sesaat, aku benar-benar tidak tahu 
bagaimana menggambarkannya, "Ya..." jawabku. "Aku sama sekali tidak mengerti 
kesulitannya." 

"Tapi setidaknya kamu akan merasa sedih untuknya, kan?" 

Setelah menanyakan itu, Alice menurunkan matanya. 

"Maaf karena menanyakan pertanyaan kasar seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu 
bagaimana rasanya." 

Aku punya pikiran, dan berkata, 

"Sungguh menyedihkan... rasanya ada sesuatu yang berbeda. Yah, itu seperti melepas 
sumbat bak mandi, banyak hal mengalir begitu saja, dan akhirnya tidak ada yang tersisa. 
Adikku berkata bahwa aku tidak pernah meneteskan air mata, tetapi aku tidak 
merasakannya." 

"Begitu ya... jadi begitu." 

Alice meletakkan tangannya di dada gaun berwarna bawang terangnya, melihat ke bawah 
saat dia menatapnya. Apakah dia melihat apakah ada lubang di hatinya? 

"Jika saya juga kehilangan seseorang yang penting, saya tidak tahu bagaimana saya akan 
bereaksi. Saya tidak bisa membayangkan sama sekali." 
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"...Eh, Alice, kamu, yah, ayahmu..." 

Bayangan berdarah di lantai terus muncul di benakku, dan aku menelan apa yang akan 
kukatakan. Dia berhasil tetap hidup, tetapi dia tetap tidak sadarkan diri selama delapan 
tahun, dan tidak ada bedanya dengan mati. Alice bahkan menyaksikannya. Dia merasa lebih 
kaget daripada aku, kan? 

"Sudah kubilang aku tidak tahu." 

Alice cemberut. 

"Ayah dan saya bertemu paling banyak sebulan sekali, dan bahkan setelah datang ke kamar 
saya, dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun, hanya melihat saya menulis skrip 
pemrograman karena terkejut. Saya tidak tahu orang seperti apa dia, hanya saja dia sering 
memberi saya buku. Saya suka karya Tipken karena dia memberi saya seluruh koleksinya." 

Kata-katanya mengandung sedikit kehangatan. 

"Tapi hanya itu yang dia lakukan, mengirim buku. Dia tidak pernah berbicara tentang apa 
yang saya rasakan setelah membacanya, apa yang ingin saya baca. Saya kira dia tidak tahu 
bagaimana berbicara dengan saya. Saya berada dalam situasi yang sangat unik, dan 
sebagian disebabkan olehnya." 

Kata Alice, ujung jarinya meluncur ke ujung gaunnya saat dia sepertinya mengenang masa 
lalu. 

"Ketika ayah menggendong saya dan melompat dari lantai tiga, saya terkejut, dan saya 
tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya tidak tahu mengapa ayah rela berkorban sebanyak 
ini untuk saya, jadi saya melakukan apa yang dia suruh. Aku meninggalkannya, dan lari." 

Mengapa kamu bertanya? Karena dia ayahmu. Dia mencintaimu.. 

Tapi aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku bukan detektif. Saya tidak memiliki hak atau 
kemampuan untuk berbicara atas nama orang mati. 

Alice meratakan gaunnya, dan bergumam, 

"Nee-sama mungkin membenciku." 

"Kenapa begitu?" 

"Dia mencintai ayah. Setelah mendengar bagaimana dia mengunjungi ayah setiap minggu, 
saya mungkin berpikir bahwa sayalah yang menyebabkan ayah berakhir seperti itu." 

Aku hanya bisa menghela nafas. Aku ingat Mari-san mengatakan itu juga, bahwa adik 
perempuannya akan membencinya. Kedua saudari ini sangat mirip dalam aspek ini. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Itu bukan milikmu─" 

Saya merasa bahwa saya seharusnya tidak mengatakannya, dan tetap diam. 

Itulah titik awalnya. Detektif NEET ini pernah berbicara tentang betapa banyak 
kemalangan yang ada di dunia ini, dan bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk 
menghentikannya, Cita-cita yang begitu mulia memenjarakan Alice di ruangan es itu, dan 
dia terus mengunyah kesia-siaannya, menjadi pencari yang mahakuasa. Karena dia tidak 
bisa melepaskan diri dari rasa sakit, dia setidaknya menyalakan lampu dalam kegelapan 
ketidaktahuan, dan menonton sampai akhir. 

"Ini adalah kesalahanku." Dia bergumam, "Jika aku mahakuasa, ayah tidak akan berakhir 
seperti ini. Ini adalah kesalahanku." 

"Apakah ini hanya masalah kemungkinan?" 

"Ya. Saya memang menyebutkan ini kepada Anda sebelumnya. " 

"Tapi bukankah kamu berbohong?" 

Alice melebarkan matanya saat dia menatapku. 

"... Apa yang aku bohongi padamu?" 

"Kamu bilang kamu bukan Orang Suci, dan kamu tidak pernah benar-benar ingin 
menyelamatkan orang lain, kan?" 

"Tidak pernah berpikir bahwa kamu akan ingat tentang itu, tapi begitu?" 

"Tapi kau berbohong padaku. Anda benar-benar ingin menyelamatkan orang lain, bukan? 

Beberapa bintik cahaya berkelap-kelip di mata Alice, hampir pecah. 

"... A-apa yang kamu katakan?" 

"Sebenarnya, kamu ingin menyelamatkan ayahmu, dan bahkan ibu yang tidak pernah kamu 
temui." 

Alice menjadi semakin merah saat dia mendengarkan, lehernya gemetar saat dia 
mendengarkanku. 

"Apa, kamu pikir kamu mengenalku dengan baik !?" 

"Aku tahu itu." 

Aku melihat kembali ke mata Alice yang hendak membanjiri, 
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"Aku sudah berada di sampingmu selama satu setengah tahun. Saya tidak mengerti Anda 
sama sekali. Saya gagal sebagai asisten jika saya tidak mengerti itu, saya pikir. 

Kata-kataku membuat Alice mengangkat kakinya, mendorong boneka itu ke tempat tidur, 
membenamkan wajahnya ke dalamnya, dan berguling-guling di atas sprei. 

Dia selalu memanipulasi kata-kata, berlari melalui labirin wajah logika, dan menerobos 
rintangan, takut tersesat. Memikirkannya, itu sederhana. Jika dia takut akan ketidaktahuan, 
dia bisa menjadi seorang sarjana, petualang, atau reporter berita. Kenapa jadi detektif? 

Karena dia ingin menyelamatkan mereka yang berada di ambang keputusasaan. Sederhana 
saja 

"Untuk apa kau bergembira!" Alice berteriak, wajahnya memerah. Rambut hitam 
panjangnya berdiri berantakan. "Kamu menganggap dirimu sebagai teman? Dan apa 
maksudmu? Kenapa aku yang bicara? Bukankah Anda memanggil saya ke sini karena suatu 
alasan? 

"Eh?" 

Saya terperangah. 

"Bukankah kamu meminta Kei nii-sama untuk memanggilku ke sini? Bukankah itu karena 
kamu ingin aku membantumu menghubungi keluargamu!?" 

"Tidak. Aku hanya berpikir aku harus melihat apakah kau baik-baik saja. Kupikir kau akan 
takut sendirian." 

Wajah Alice menjadi merah. Apakah ada kebutuhan untuk marah seperti ini? 

"A-siapa yang takut!? Kamar yang mereka berikan padaku jauh lebih baik daripada 
kamarmu. Ada hotel besar seperti kamar suite. Satu-satunya masalah adalah nee-sama 
tinggal bersamaku." 

"Aku mengerti, kalau begitu, bagus. Maaf, aku mungkin takut sendiri." 

Alice mendorong Lilicu ke wajahku. 

"Kalau begitu anggap dia sebagai aku dan cobalah untuk menahan kesepian ini！ Kamu 

mungkin akan dikurung di sini untuk waktu yang lama！" 

Alice melompat dari tempat tidur, dan bergegas ke pintu, menunjukkan pada Shionji 
Keiichi melalui jendela kotak. 

"Kei nii-sama, aku sudah selesai！ Biarkan aku keluar sekarang！" 

Setelah dia pergi, suaranya yang marah bergema di koridor. 
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"Berapa lama kamu akan mengurung kami di sini!?" 

"Aku belum memastikan semuanya─" 

Pintu tertutup, mematikan kata-kata Shionji Keiichi. 

Aku berbaring di tempat tidur. Boneka di dadaku masih memiliki sedikit kehangatan dari 
Alice. 

 

Bahkan ketika malam tiba, saya tidak bisa tidur. Tidak ada yang membawa makanan untuk 
saya. Untungnya, saya tidak lapar, jadi itu tidak masalah. Saya menghabiskan sisa waktu 
dengan berbaring di tempat tidur, menghabiskan waktu dengan mulai dari langit-langit 
yang gelap gulita. 

Sangat sepi di sini. Ini adalah rumah sakit, tetapi terlalu konyol untuk berpikir bahwa tidak 
ada suara yang terdengar begitu malam memberi isyarat. Setelah berpikir sejenak, kurasa 
itu karena gedung ini digunakan oleh Shionji, dan hanya ada dua pasien, Mitsutoshi dan 
Mitsuki. Tidak ada yang melihat staf medis, karena hanya sedikit yang dibutuhkan untuk 
mengawasi mereka. 

Sonomura-sensei mengatakan bahwa paman buyut Alice. Shionji Mitsutoshi mungkin tidak 
akan hidup sampai besok. Begitu dia melakukannya, ada satu alasan lagi bagi Alice untuk 
berada di sini. Bisakah dia dan saya mendapatkan kembali kebebasan kami? Tapi mereka 
hanya mengurung seorang anak selama beberapa tahun setelah dia lahir. Mereka tidak 
mungkin melepaskanku semudah itu. 

Imajinasi yang tiba-tiba ini membuatku menggigil. 

Apakah mereka berniat untuk...membunuhku untuk membungkamku? 

Aku ingat mata gelap dan hangus di bawah kacamata Shionji Keiichi. Mungkin dia bisa 
melakukan hal seperti itu tanpa mengedipkan mata. 

Tidak tidak tidak, tenang dulu. Saya telah menjadi asisten detektif selama satu setengah 
tahun, dan belajar banyak dari sisi gelap masyarakat. Satu hal yang saya pelajari adalah 
menghapus keberadaan seseorang sepenuhnya adalah hal yang mustahil. Membunuh 
seseorang untuk menyembunyikan rahasia akan menciptakan rahasia yang lebih besar 
yang sulit disembunyikan. Juga, tidak mungkin menghapus semua jejak yang tertinggal. 

Bunuh aku hanya untuk menyembunyikan rahasia keluarga? Mustahil...kan? 

Saya mulai berpikir bahwa saya bodoh untuk mencoba dan menghibur diri saya sendiri, 
jadi saya berbalik. Saya merasa kepala saya mati rasa dan panas. Saya menerima terlalu 
banyak informasi hari ini, kelebihan beban. Saya merasa lelah, dan informasi serta ingatan 
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yang tidak begitu penting akan keluar dari mata saya. Yang kuingat hanyalah kata-kata 
yang dikatakan Alice dan Mari-san kepadaku. 

Ibu mereka sudah meninggal, dan ayah mereka adalah mayat hidup. 

Mengingat definisi ini saja, saudara perempuan Shionji mungkin mirip dengan saya dalam 
kesulitan. Rasa sakit yang mereka rasakan sepenuhnya adalah sesuatu yang tidak pernah 
bisa saya alami sepenuhnya. 

Saya tidak tahu, dan saya tidak bisa membayangkan. Lagipula siapa yang bisa memahami 
pikiran orang lain? 

Sementara sendirian di kamarku, aku merenungkan percakapanku dengan Alice, dan 
menempatkan diriku pada posisinya. 

Mengapa saya tidak bisa berempati? 

Karena ibuku meninggal dalam kecelakaan mobil? Tidak ada niat jahat, hanya 
keberuntungan bodoh yang terlibat dalam kematiannya. Itu tidak seberapa dibandingkan 
dengan kegilaan cinta dan kebencian yang terlibat dengan Shionji Mitsuki dan kekasihnya. 

T-tidak, bukan itu. Jadi saya menjawab sendiri. 

Pada dasarnya, saya tidak bisa menerima kematian ibu saya. Cara ayah melarikan diri 
terlalu menyedihkan, dan saya tidak menyadari bahwa saya juga melarikan diri dari 
kenyataan. Setelah ibu meninggal, ayah dan saya tidak pernah bercakap-cakap. Apakah itu 
hanya masalah dia? Mungkin, sama seperti dia mengabaikan keberadaanku, aku juga 
menganggapnya hantu. 

Ahh, dalam hal ini, kupikir aku mengerti bagaimana perasaan Alice. 

Menyadari diri sendiri adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Mengetahui itu sama 
dengan kematian Saya mencoba memaksa diri untuk tidur sejenak, hanya untuk 
mendengar sesuatu yang berat diseret, diikuti oleh beberapa langkah kaki. Saya duduk, 
melihat sisi lain dari kisi-kisi kaca, dan menemukan seseorang berdiri di bawah cahaya 
putih kebiruan yang redup. 

"... Narumi-kun, kamu sudah bangun?" 

Itu suara seorang wanita. Aku turun dari tempat tidur, dan berjalan menuju pintu. Siluet 
mengenakan jubah putih, dengan rambut hitam menutupi bahu, berada di jendela 
observasi, lampu malam di latar belakang. 

"Mari-san? Apa itu?" 

"Kudengar tidak ada yang membawakan makanan untukmu ... jadi aku membelikanmu 
beberapa." 
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"Ah maaf. Terima kasih." 

Saya mencoba mencari lampu di dinding, tetapi tidak bisa. Aku meraba-raba gagang pintu, 
tapi terkunci. 

"Sepertinya aku tidak bisa menyalakan lampu di sini." Saya menghela nafas, "Apakah 
mungkin untuk membuka pintu di sana?" 

"Sepertinya itu hanya bisa dibuka dengan kartu." 

Mari-san membuka apa yang tampak seperti lubang koran di bagian bawah pintu, dan 
memasukkan nampan berisi makanan. Sambil berpikir bahwa saya benar-benar di penjara, 
saya menerimanya. 

"Maaf membuatmu mengalami ini." 

Katanya di balik pintu tebal itu. 

"Yah, itu bukan sesuatu yang harus kamu minta maaf." 

Tidak seperti Alice, Mari-san benar-benar meminta maaf. Aku tiba-tiba punya pikiran 
bodoh. 

"Aku akan mencoba membawamu pulang secepat mungkin, dan aku akan mencari cara 
agar mereka tidak membuatmu kesulitan." 

"Kedengarannya bagus. Bagaimana dengan sisi Anda? Mereka mengancammu..." 

Dia menundukkan kepalanya, ekspresinya menyatu ke dalam kegelapan, 

"Saya rasa tidak akan terjadi apa-apa. Saya seorang figur publik, jadi mereka mungkin tidak 
akan melakukan apapun. Saya hanya harus menanggung beberapa masalah dan melakukan 
apa yang diperintahkan. 

"Yah, kurasa, agak." 

Omong-omong, dia tidak harus melawan. Jika keluarganya ingin dia mewarisinya, dia bisa 
saja. Kerabat luar mungkin pergi ke pengadilan karena hal ini, tetapi yang menyuruhnya 
untuk mewarisi harus menangani ini. Begitu berita tentang krisis warisan muncul di 
tabloid, Marie Shion mungkin rusak, tapi minimal. 

"Tapi Yuuko mungkin tidak hanya berkewajiban. Dia mungkin dibawa pergi. 

"Hanya untuk bertanya." Saya terbatuk dua kali, dan melanjutkan, "Apa yang saya katakan 
selanjutnya mungkin menambah beban Anda, jadi saya minta maaf. Jika Alice menyerah 
pada warisan, bagiannya akan menjadi milikmu, bukan? Ini tidak ada gunanya bagi 
Shionjis? Mereka hanya tidak ingin warisan diambil sepenuhnya oleh istri itu. Alice 
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mengatakan bahwa dia tidak keberatan, tapi saya pikir Shionjis cukup bengkok. Saya 
sangat berharap mereka akan berhenti melecehkannya. 

Aku bisa mendengar Mari-san cekikikan di balik kisi-kisi. 

"Narumi-kun, kamu lihat..." kata-katanya menghilang dalam kabut putih, "sepertinya... 
kamu benar-benar mengkhawatirkan Yuuko," 

Dia terdengar sangat tidak berdaya, dan itu mengguncang saya. 

"Tapi itu sangat tidak mungkin. Yuuko mungkin dibawa kembali ke keluarga Shionji." 

K-kenapa kau mengatakan itu?" 

"Keiichi-san tidak menginginkan warisan. Yuuko adalah murid yang dipersiapkan olehnya, 
dan dia mungkin ingin dia tetap berada di sisinya." 

Saya ingat Shionji Keiichi membujuk saya ke gedung perkantoran di Shinjuku itu, dan kami 
melakukan percakapan itu di gedung itu. Aku tahu dia punya obsesi khusus pada Alice, dan 
Alice takut padanya. Tidak, tidak takut padanya, lebih seperti dihormati. Saya masih ingat 
wajahnya ketika sistem agen detektif diretas, dan dia melihat pria itu mengisi semua 
monitor. 

"Tapi dia tidak punya hak untuk mengambil kembali orang lain. Alice bisa mendapatkan 
uang sendiri, dan mempertahankan hidupnya sendiri." 

"Narumi-kun, kamu─" 

Rambut hitam berkibar dalam kegelapan. Mari-san mengalihkan pandangannya, terdengar 
skeptis saat dia menjauh. 

"Kamu tidak, erm... kamu tidak ingin meninggalkan Yuuko... kan?" 

"Eh, itu bukan panggilanku, kan?" 

"Lalu tentang apa ini?" 

aku menelan ludah. Serius, aku tidak tahu kenapa dia menanyakan ini padaku. Itu masalah 
antara kalian saudara. Apa hubungannya dengan saya? 

Di bawah tatapan redup, aku bisa melihat alisnya berkilau. 

"Yah, aku tidak ingin meninggalkannya. Kami telah menjadi detektif dan asisten begitu 
lama. Serius...aku─" 
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Untuk sesaat, saya terdiam. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan ini. 
Saya tidak dapat menemukan kata-kata yang cocok untuk mengungkapkan betapa 
pentingnya Alice bagi saya. 

"─Maaf, aku tidak bisa mengatakannya dengan baik. Bagaimanapun, dia adalah partner 
yang penting bagiku." 

"Saya mengerti." 

Aku bisa merasakan air mata dalam suaranya, 

"Aku pikir Yuuko juga─" 

"...Apa?" 

"Yuko pasti akan..." 

Kata-kata itu perlahan menghilang dalam kegelapan. 

Aku berkedip beberapa kali, dan menatap wajahnya yang tersembunyi di kegelapan. Ada 
yang tidak beres. Apakah dia mendiskusikan sesuatu dengan Alice sebelumnya? 

"Erm, Mari-san─" 

Tepat ketika aku hendak bertanya lebih lanjut, sebuah alarm nyaring berbunyi di atas kami, 
bersamaan dengan langkah kaki yang keras, suara logam yang jatuh, dan orang-orang 
berteriak, "─Cepat" "─Apa?" 

"─Mengerti, aku akan ke sana─" "Bergerak lebih cepat！" 

Dia dan aku menatap langit-langit secara bersamaan. Itu terlambat. Apakah sesuatu 
terjadi? 

"Aku akan pergi ke atas untuk melihat-lihat." 

"Ah, oke." 

Dia segera berbalik, rambut hitam yang mengalir menutupi mataku. Siluet di kisi-kisi kisi 
jendela mengecil, dan segera, dia menghilang. 

Sekali lagi, saya melihat ke arah langit-langit. Saya tahu itu tidak ada gunanya, tetapi saya 
mencoba menggeser pintu beberapa kali sebelum saya menyerah dan kembali ke tempat 
tidur. 

Dokter mengatakan bahwa Kepala Mitsutoshi akan hidup sampai hari ini atau besok. Jadi 
momen itu akhirnya tiba? Apa tepatnya yang tertulis di surat wasiat? Jika warisan akan 
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diserahkan ke Mikitsugu, Alice dan Mari-san akan bisa hidup damai. Sementara keluarga 
istri mungkin geram dengan ini, tapi itu tidak ada hubungannya dengan kita... 

Aku memang mendengar raungan marah, menggelegak, dan punggungku tersentak dari 
tempat tidur. 

"---Kalian melakukan ini, kan?" "Apa yang ingin kamu maksud---?" 

"Tolong tenang. Tempat ini---" "Benar-benar tidak masuk akal. Melakukan ini-" 

Apa yang mereka perdebatkan? Dalam kegelapan, aku menusuk telingaku. 

"---Baru saja pergi, dan kalian---" 

"Kamu pasti becanda!" "Cukup dengan leluconnya." 

Aku melompat dari tempat tidur. Apa yang terjadi? Apakah keluarga istri meminta ke 
kamar Kepala? 

Tidak mungkin bagiku untuk kembali tidur, jadi aku mondar-mandir di depan tempat tidur. 
Ada kemungkinan alasan mengapa mereka berdebat karena Alice, dan aku tidak tahu 
apakah dia akan baik-baik saja...Aku benar-benar frustrasi karena aku tidak bisa keluar 
ruangan, dan aku mulai melihat apakah jendela observasi bisa dibuka. terbuka, mencoba 
meraih tanganku melalui lubang tempat Mari-san mengantarkan nampan makanan, tapi itu 
hanya buang-buang waktu. 

Segera setelah itu, saya melepaskan diri dari gagasan itu, dan berbaring kembali ke tempat 
tidur, menekan boneka beruang ke perut saya saat saya melamun dan melihat jam untuk 
menghabiskan waktu. 

Satu jam kemudian, Shionji Keiichi datang, 

"Kamu tidak pernah meninggalkan tempat ini, kan?" 

Dia bertanya dari jendela observasi. Aku bangkit dari tempat tidur, dan memasang bagian 
depan saat aku menghela nafas, "Bagaimana mungkin aku bisa keluar dari sini? Apakah 
Anda tidak mengunci pintu? Ngomong-ngomong, aku tidak tahu apa yang mereka 
perdebatkan---" 

"Apakah Mari-san datang?" 

"...Eh?" 

"Tolong jawab pertanyaan saya. Seorang perawat mengatakan bahwa sejam yang lalu, dia 
bertemu Mari-san di koridor, dan menanyakan apa yang dia lakukan. Dia bilang dia 
membawa sesuatu untukmu makan. Apakah ini benar? Apakah dia datang ke sini?" 
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"... Y-ya?" 

Tanya saja sudah. Apakah Anda perlu terlihat begitu gelisah? Aku berpikir sambil 
mengangguk. 

"Mari-san memang datang untuk mengantarkan makanan. Kami mengobrol sedikit, lalu 
ada keributan di lantai atas. Mari-san berkata dia akan ke atas untuk melihat-lihat, dan 
pergi." 

"Jam berapa?" 

Aku sempat melihat jam tangan. Saya tidak melakukan apa-apa, dan terus melihat arloji 
karena bosan, jadi saya mengingat waktu dengan sangat baik." 

"1.45 pagi... atau lebih." 

"Kamu yakin?" 

"Ya... kenapa kamu begitu khusus tentang waktu ini? Apa yang terjadi di lantai atas?" 

"Seperti apa keributan itu?" 

"Banyak yang datang dengan berteriak---ah, beberapa sepertinya bertengkar." 

"Mengerti. Apa yang Anda katakan cocok dengan situasi ketika kami menemukan masalah 
ini. 

Shionji Keiichi melipat tangannya di luar jendela. Saat itu gelap, dan aku tidak bisa melihat 
dengan baik, tapi dia jelas tidak terlihat senang. 

Telah menemukan? Apa?" 

"Ini berarti Mari-san dan Yuuko tidak bersama saat dia ditemukan.'" 

"Hah? Emm, ya, benar. Dia disini. Ngomong-ngomong, apa maksudmu 'ditemukan'? 
Keberatan memberitahuku apa yang terjadi?" 

Saya tidak mendapat jawaban, dan sebaliknya, saya mendengar sesuatu yang tajam dan 
berat bergesekan. Aku menelan ludah, dan berlari ke jendela untuk melihat, melihat Shionji 
Keiichi sedang mendorong meja panjang yang ditumpuk di lantai ke dinding. Jadi itu 
dimaksudkan untuk memblokir pintu untuk mencegahku keluar bahkan saat pintunya 
tidak terkunci? Tidak masalah, buka saja. Aku buru-buru memutar kenop pintu. 

Pintu terbuka, dan Shionji Keiichi mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan 
tanganku. 

"Silakan ikut." 
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Dia membawa saya ke mobil tertentu yang diparkir rapi di tempat parkir, dan mendorong 
saya ke kursi co-driver tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 

"E-erm?" 

Shionji Keiichi duduk di kursi pengemudi, memasang sabuk pengaman tanpa suara, dan 
menyalakan mesin. 

"T-tunggu sebentar. Kemana kita akan pergi?" 

Dia melemparkan sesuatu ke pahaku. Itu ponsel, ponselku yang diambil dariku sebelum 
aku dikunci di dalam ruang bangsal. 

"Untuk kamu. Sabuk pengaman." 

"Tunggu, bagaimana dengan Alice?" 

Shionji Keiichi tidak berkata apa-apa saat dia menginjak pedal dan pergi. Akselerasi yang 
tiba-tiba menyebabkan saya menyusut di kursi co-driver, dan boneka beruang yang saya 
bawa berguling di kaki saya. 

Mobil keluar dari Harumi-dori, melewati beberapa lampu mobil di jalan yang relatif sepi, 
dan melaju kencang. Lampu gedung di malam hari dengan cepat menghilang, dan saya 
kembali menoleh ke belakang, menemukan bahwa rumah sakit sudah tidak terlihat lagi. 

Aku menahan gerutuanku kembali, dan tertunduk frustasi saat aku menatap pantulan 
wajah Shionji Keiichi di kaca depan, bertanya, "Tolong jelaskan apa yang sedang terjadi." 

Tapi meski begitu, tidak ada jawaban. Kami memasuki Uchibori-dori, dan kegelapan di 
sekitar kediaman kerajaan muncul di sebelah kanan kami, menyebabkan kesunyian terasa 
lebih berat. 

"---Secara pribadi, aku menyukaimu." 

Begitu kami tiba di lampu merah, Shionji Keiichi bergumam, dan aku memandang 
wajahnya ke samping dengan skeptis. 

"Jadi tolong anggap ini sebagai niat baik saya. Jika Anda menginginkan kehidupan yang 
stabil, lebih baik pulang tanpa mengetahui apa-apa, dan jangan pernah terlibat dengan 
siapa pun bernama Shionji lagi. 

"...Apakah kamu bercanda?" 

"Aku sangat serius. Mengetahui kebenaran sama dengan kematian." 
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Lampu merah berubah menjadi hijau, dan mobil melaju lagi. Mobil itu dipenuhi dengan 
suara mesin dan kesunyian aneh yang terisolasi dari dunia luar. 

Mengetahui kebenaran sama dengan kematian. Apakah orang ini juga yang pertama kali 
memberi tahu Alice kata-kata ini? 

Tapi bagaimanapun juga, 

"Kehidupan yang stabil tidak berbeda dengan omong kosong." 

Aku meludah ke dasbor. 

"Katakan saja padaku apa yang terjadi. Apa yang terjadi pada Alice?" 

Shionji Keiichi menghela nafas, entah karena keengganan, atau aku yang menyedihkan ini. 

Mobil berhenti di lampu lalu lintas berikutnya, dan dia berbicara dengan suara kaku, 

"Shionji Mitsuki sudah mati." 

Aku menatap wajahnya yang miring. 

"... Apakah ada kebutuhan untuk keributan ini? Bukankah semua orang siap secara mental 
untuk ini? Dokter mengatakan bahwa dia mungkin meninggal hari ini dan besok---" 

Aku menelan kata-kataku, mengingat ingatanku, dan mengulangi nama itu, 

"--- Mitsuki ?" 

"Ya." 

"Bukan Kepala... tapi ayah Alice?" 

"Ya. Kepala Mitsutoshi masih hidup. Apakah kamu tahu apa artinya itu?" 

Aku tetap menjadi tubuh lemah yang terbaring di ranjang rumah sakit. Ayah Alice 
meninggal sebelum Kepala Tua, dan signifikansinya perlahan meresap ke dalam pikiranku. 

"...Jadi itu berarti warisan yang ditunjuk hilang." 

"Begitulah adanya. Jika surat wasiat itu benar-benar seperti yang diisyaratkan Nakatani-
sensei, surat wasiat itu tidak sah, dan semua warisan Shionji akan diambil alih oleh kakek 
saya, Shionji Mikitsugu." 

Sebelum saya menyadarinya, mobil melaju kencang, dan saya tidak menyadari ketika 
lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Aku menelan ludah, dan bertanya, "Jadi... istrinya, 
dan mertuanya akan sangat kesusahan. Itu sebabnya mereka menyebabkan keributan. " 
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"Jika itu masalahnya, aku tidak akan membawamu pergi." 

Aku mengerutkan kening, dan melihat ke arah di mana dia melihat. Cahaya malam dan 
bintang-bintang terlihat di luar kaca depan, mengarah ke belakang secara tidak beraturan. 
Suhu tubuh saya menetes bersama mereka, dan saya merasa sangat kedinginan. 

"Ventilasi buatan Mitsuki-san telah dilepas." 

Kata-kata itu juga membuatku terengah-engah. 

"-Dia telah dibunuh." 
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Volume 9 Chapter 4 

Bab 4 
Rasanya seperti melihat agensi tanpa Alice. 

Ada tempat tidur yang dingin, dan lusinan mata boneka menatap kehampaan tempat 
tuannya menghilang. Listrik ke enam monitor tetap mati, dan AC terus menghembuskan 
udara dingin tanpa alasan. 

Aku duduk di samping Mogagdid Bear yang besar, dan mengulurkan tanganku ke tempat 
tidur, menuju lekukan tepat di atasnya. Tentu saja, tidak ada kehangatan fisik atau apapun 
yang tertinggal. Aku menjadi tenang, dan berbagai pikiran bodoh muncul di benakku. Saya 
menggelengkan kepala untuk menyingkirkannya, mengambil kaleng kosong, melepasnya, 
dan membawa piyama yang berserakan ke mesin cuci, tetapi saya tidak punya kekuatan 
untuk mengaktifkannya. 

Aku berlutut di dekat dinding, dan mencari berita nasional di ponselku. Sepertinya berita 
kematian Shionji Mitsuki belum terungkap. Belum satu hari berlalu, dan dia tidak terlalu 
terkenal di dunia keuangan, jadi tidak akan dilaporkan sedini itu. 

Fakta kematiannya kemungkinan besar akan hilang bersama angin. Shionji Keiichi, yang 
dipertahankan dalam keadaan vegetatif sebelum benar-benar mati, akan disimpan dalam 
peti mati dan dikremasi. Dia pernah berkata bahwa dia tidak ingin ini menjadi kasus 
kriminal, semuanya akan diselesaikan di rumah sakit. 

Kasus kriminal. 

Pembunuhan, ayah Alice dibunuh. 

Tapi jadi apa? Mengapa mereka harus mencurigai Alice? 

Bell pintu berbunyi. Aku segera berlari ke koridor, dan membuka pintu. 

"Alice?" 

Ayaka, berdiri di luar pintu, melebarkan matanya dan tersentak ke belakang. 

"Ah maaf." Aku menurunkan pandanganku dengan canggung, mengira Alice telah kembali. 
Tidak mungkin dia menekan bel pintu rumahnya sendiri.. 

"Bagaimana dengan Alice? Dia tidak ada?" 

Ayaka memasuki agensi, dan melihat ke kamar tidur. 
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"Aku mendengar dari Min-san bahwa beberapa orang datang kemarin, dan membawanya 
pergi..." 

Aku mengangguk, dan dengan lemah kembali duduk di tempat tidur. Ayaka mengambil 
boneka-boneka yang berserakan di lantai, dan meletakkannya di tempat tidur. Capybara, 
katak, berang-berang menatapku dengan cemas, sama seperti Ayaka. 

Dia tidak bertanya padaku apa yang terjadi, hanya menungguku untuk berbicara. Kebaikan 
ini membuat saya semakin tak tertahankan, dan saya akhirnya melihat ke antara kedua 
kaki saya, tidak dapat berkata apa-apa. 

"Alice tidak ada? Ini benar-benar kesempatan langka!" 

Ayaka berpura-pura terdengar ceria, berkata, 

"Aku akan membersihkan tempat ini!" 

Dia kemudian mengeluarkan handuk dan kaus kaki kotor yang terselip di antara celah di 
antara tempat tidur, mengoceh sambil menyeka debu di belakang rak komputer dengan 
kain. Melihat Ayaka bertingkah seperti ini, lambat laun aku merasa bahwa Alice benar-
benar sudah tidak ada lagi, jadi aku memeriksa pipa untuk melihat apakah ada residu, dan 
melakukan tugas biasa untuk mengalihkan perhatianku. 

"Begitulah, Fujishima-kun!" 

Ayaka sedang membersihkan kamar ketika dia membuka kulkas, berkata, 

"Ayo minum Dr. Pepper Alice selagi dia tidak ada! Dia tidak tahu apakah ada dua kaleng 
yang lebih sedikit, kan? 

"Bukankah kamu bilang itu tidak baik?" 

"Minum apa yang diberikan kepadaku berbeda dengan mencuri dan minum ketika tidak 
ada orang!" 

Jadi kami duduk berdampingan di dinding, meraih kaleng merah tua yang begitu dingin 
dan lengket, menarik cincinnya, dan rasa manis yang tak terkatakan menusuk otak kami. 

Beberapa mengatakan rasanya seperti air tonik, leci yang disintesis secara kimiawi, atau 
tahu almond yang meleleh, tetapi saya merasa tidak ada yang tepat sasaran. Jika saya 
benar-benar harus menggambarkannya, itu serumit kehidupan detektif NEET mungil itu, 
kaya, misterius, dan tak terlupakan, namun tak terlukiskan. 

"Tapi rasanya tidak enak." Kata Ayaka sambil terkekeh. "Aku seharusnya mencampurkan 
air dan membaginya menjadi dua." 
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Ayaka mungkin tidak bermaksud apa-apa selain itu, karena dia bukan orang yang berpikir 
sebanyak itu. Namun, saya bisa menafsirkan kata-katanya yang tidak disengaja dengan cara 
lain. Jika saya tidak bisa menyelesaikan sendiri, saya hanya akan berbagi dengan orang lain. 
Itu yang sering Ayaka katakan padaku.. 

"Bagaimana Alice menjalani diet yang pada dasarnya terdiri dari ini?" 

"Dokter menganggapnya aneh juga, dan memperlakukannya sebagai subjek laboratorium, 
mengujinya setiap hari. Kalau dipikir-pikir, dia benar-benar spesimen aneh di dunia 
biologis." 

"Begitu ya ... jadi kamu bertemu dengan dokter Alice?" 

"Yah, erm, aku pernah ke rumah sakit." 

"Apakah Alice merasa tidak enak badan?" 

"Tidak juga ──" 

Ayaka benar-benar orang yang baik. Dia bisa membuat saya berbicara apa yang saya 
pikirkan, seperti ujung jari yang mencongkel ujung rambut yang bercabang. 

Tapi kebaikan ini benar-benar obat. 

Obat itu dengan cepat melewati tubuh saya, dan saya akhirnya dengan lemah mengatakan 
apa yang seharusnya tidak saya miliki. 

"Ayah Alice meninggal. Hanya kemarin." 

Ayaka menatap wajahku, berkedip beberapa kali, dan bergumam. 

"...Saya mengerti." 

Tidak ada kejutan atau keterkejutan dalam nadanya. Tidak ada kesedihan atau kemarahan, 
tetapi tidak ada emosi kosong. Ini seperti saya memanggil anjing saya sendiri. 

Jadi, apa yang saya katakan selanjutnya akan terpikat olehnya. 

"---Mendengar itu pembunuhan." 

Tanpa pikir panjang, aku melibatkan Ayaka dalam hal ini. Saya mengatakan yang 
sebenarnya, kematian, dan membaginya dengan dia tanpa menahan diri. Berbagi racun ini 
tidak akan mengurangi kemungkinan kematianku hingga setengahnya, malah lebih banyak 
membebaskan diriku. Itu saja, dan tidak ada yang lain. 

"Dan kemudian, tersangka pembunuhnya adalah Alice." 
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Setelah mengatakan itu, saya mendapati diri saya benar-benar bodoh karena mengatakan 
itu. Jika saya terus berbicara, saya akan berakhir sebagai antek yang dibuang setelah 
malam yang mengerikan, terbungkus handuk, mencoba melarikan diri dengan tidur, dan 
baru bangun beberapa saat yang lalu dengan pikiran saya masih linglung. 

Setelah melamun cukup lama, Ayaka bertanya, entah bagaimana ragu-ragu, 

"... Apakah saya memanggil semua orang di sini? Hiro, Tetsu-senpai?." 

Aku mengangguk lemah. Pada akhirnya, hanya itu yang bisa saya lakukan. Masalah Alice 
bukan hanya masalah saya sendiri. 

Ayaka menelepon, dan dalam satu menit, ketiganya tiba di kantor. 

"Sebenarnya, kami sudah lama menunggu di bawah. Kami baru saja mengirim Ayaka 
terlebih dahulu untuk melihat apa yang terjadi." 

Hiro mengatakannya seolah aku pantas mendapatkannya karena jatuh ke dalam perangkap 
mereka. 

"Kudengar kau pulang larut malam tadi. Kami datang lebih awal untuk melihatmu." 

"Oh begitu ..." 

Jadi mereka tahu bahwa saya akan mencoba datang ke agensi sendirian. Ini benar-benar 
memalukan untuk diketahui. 

...Eh, ya? 

"Bagaimana kamu tahu aku pulang larut malam tadi?" 

Keiichi mengemudikan mobilnya ke rumahku tadi malam. Hiro mungkin tidak tahu jam 
berapa aku pulang, kan? 

"Sehat. Aku menelepon kakakmu, Narumi-kun. Saya khawatir." 

"Saudara perempanku? K-kapan kamu tahu tentang nomor telepon kakakku, Hiro?" 

"Kapan? Ahh ya, ketika aku pergi menjemputmu di rumahmu pada perayaan Halloween. 
Kebetulan saja mendapatkannya." 

...Jangan katakan seperti itu. Dan serius, Anda terlalu cepat di sana. Apakah ada pembukaan 
saat itu? 

"Seperti yang diharapkan darimu, Hiro. Mendapatkan nomor telepon dari wanita semudah 
bernafas untukmu!" 

"Tidak semuanya. Saya tidak tahu nomor telepon Min-san." 
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"Kamu tahu nomor 'Hanamaru', kan?" tanya Tetsu-senpai, terdengar sangat mengantuk. 

"Aku tidak bisa menggunakan telepon toko saat kita berkencan." 

"Tidak bisakah kamu berkencan di 'Hanamaru'?" 

"Jadi, aku akan melakukannya. Aku sudah menyapa Min-san setiap hari dengan 'Aku 
mencintaimu', dan dipukuli dengan sangat baik olehnya." 

"Seperti yang diharapkan darimu, Hiro. Melamar wanita semudah bernapas untukmu!" 

"Ugh, kalian bertiga !!" 

Ayaka mengamuk. 

"Ini bukan waktunya untuk sandiwara bodohmu. Anda di sini untuk mendengar apa yang 
dikatakan Fujishima-kun, bukan? Alice tidak ada di sini sekarang, mengerti?" 

Siapa yang bisa membayangkan bahwa suatu hari Ayaka akan memimpin geng detektif 
NEET? Tetsu-senpai, Major dan Hiro segera berlutut di depan tempat tidur dalam posisi 
sujud, dan itu membuatku semakin sulit untuk berbicara. 

"Baiklah, Fujishima-kun! Ceritakan semuanya tentang pembunuhan ayah Alice!" 

Aku melongo, begitu pula tiga anggota geng detektif lainnya. 

"Kenapa kamu juga terkejut, Fujishima-kun? Bukankah kamu baru saja menyebutkannya?" 

"T-tidak, itu benar .." 

Saya tidak pernah berpikir kata-kata menuntut seperti itu akan keluar dari mulut Ayaka. 

Tapi berpikir keras tentang hal itu, tidak ada yang terkejut dengan ini. Dia melihat banyak 
kematian dalam berbagai bentuk, dan dalam arti tertentu, lebih mengerti tentang berbagai 
kematian daripada saya. Apakah ini tekad, atau ketidaktahuan? Mungkin itu campuran 
keduanya yang disebut sesuatu yang lain sama sekali? Aku tidak tahu. 

Aku menahan napas, dan mengulang hari yang panjang kemarin. Baru saja berlalu, tetapi 
tidak peduli adegan mana yang saya coba ingat, semuanya terasa kabur. Apakah peristiwa 
ini benar-benar terjadi? Apakah rumah sakit itu dan para Shionji yang menyebalkan itu 
benar-benar ada? 

Saya batuk beberapa kali untuk mengganggu delusi saya. 

Hadapi kenyataan, Alice tidak lagi di sini. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Semua yang saya dengar dan lihat di rumah sakit, pertengkaran dimulai dengan warisan 
Shionji, kematian ayah Alice, dan kata-kata Shionji Keiichi. Masing-masing dari mereka 
menyebabkan udara di dalam ruangan membeku. 

"... Jadi bagaimana dengan Alice? Kenapa dia tidak kembali juga?" 

Tetsu-senpai bertanya dengan suara pelan, dan aku menggelengkan kepalaku, 

"Yang saya dengar hanyalah bahwa dia dibawa kembali untuk diinterogasi, dan saya tidak 
mendengar ke mana dia dibawa. Mungkin dia masih di rumah sakit, atau di keluarga 
Shionji." 

"Menanyai, atau maksudmu, interogasi?" Senpai berkata sambil melipat tangannya. 
"Mengapa mereka mengira pelakunya adalah Alice?" 

Hiro menunjukkan ekspresi muram saat dia bertanya. 

"Karena saat ventilasi buatan ayahnya dilepas, alarm berbunyi, dan Mari-san ada di 
kamarku. Shionji Keiichi kemudian bertanya kepada Mari-san, yang mengatakan bahwa dia 
bersama Alice, yang bertentangan dengan klaim perawat bahwa dia terlihat di koridor. Jadi 
dia berbohong." 

"Semua itu untuk membuat alibi untuk Alice?" 

Mayor menyipitkan matanya, terdengar getir. Aku mengangguk dan melanjutkan, 

"Shionji Keiichi juga berpikir demikian. Alice itu benar-benar ada di ruangan itu saat itu." 

"Tapi apakah itu benar-benar berarti bahwa Alice yang melakukannya? Ada banyak Shionji 
di sana dalam semalam. Apakah itu berarti mereka semua punya alibi?" tanya Tetsu-senpai. 

"Jadi saya katakan, tetapi kunci elektronik pasien memiliki log. Segera sebelum ventilasi 
buatan dilepas, kartu Mari-san digunakan di kamar Shionji Mitsuki. Karena Mari-san ada di 
kamarku, satu-satunya yang bisa melakukan itu adalah Alice." 

Mayor mendengarnya, dan merengut, 

"Itu hanya apa yang mereka katakan, kan? Ini tidak seperti polisi melakukan penyelidikan 
mereka juga. Selain itu, bukankah rumah sakit itu semewah ini karena keluarga Shionji?" 

"Bisa dibilang begitu ..." 

"Juga, apakah Alice memiliki motif untuk membunuh ayahnya sendiri?" Mayor bertanya 
lagi. "Shionji Keiichi berkata, Alice punya motif." 

"...Bukankah dia mengatakan bahwa Alice membunuh ayahnya karena dia tidak 
menginginkan warisan?" 
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Hiro merendahkan suaranya. 

"Dia memang mengatakannya, sebenarnya." Aku menurunkan lenganku dengan lemah. 

"Ini berantakan, Mengatakan itu tidak berarti melakukannya." Hiro mengeluh, "Bagaimana 
mungkin dia membunuh karena alasan ini? Jika motif diperlukan, bukankah ada banyak 
motif? Ayah Alice meninggal sebelum dia mendapatkan warisan, jadi di baris berikutnya 
adalah adik dari Ketua, kan? Itu membuat mereka lebih curiga." 

Itu juga yang saya pikirkan. 

"Maaf, aku sedikit tersesat di sini...kami punya begitu banyak nama di sini yang disebut 
Shionjis..." kata Ayaka sambil berlinang air mata. Tidak heran, karena bahkan saya yang 
pernah bertemu mereka semua bingung. Tidak mungkin mengingat semuanya. 

Jadi saya menggambar apa yang saya ketahui tentang Shionji di buku catatan yang 
diserahkan Mayor kepada saya. 

"...Tidak heran kalau Gorou-sensei sangat ingin meninggalkan rumah itu. Sepertinya sangat 
merepotkan." 

Hiro meludahkan lidahnya begitu dia melihat silsilah keluarga. Ada tulisan 'mati' di bawah 
nama Gorou-sensei, tapi hanya saja dia memalsukan kematiannya dan lari ke Australia. Dia 
seharusnya masih hidup, tapi untuk krisis suksesi ini, kita harus menganggap dia tidak ada. 

"Istri Kepala Mitsutoshi. Setengah dari warisan jatuh padanya, kan? Hiro bertanya sambil 
menatapku. 

"Dia meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan mereka tidak punya anak." 

Dan itulah mengapa krisis suksesi menjadi jauh lebih kacau. . "Dan juga, bagaimana dengan 
suami dari Terumi ini? Bukankah Kepala ingin Terumi mewarisi? Jika dia masih hidup, itu 
berarti itu akan menjadi miliknya, bukan?" tanya Tetsu-senpai. 

"Ahh...tidak ada yang menyebutkan ini, dan kami tidak tahu apakah dia masih ada..." 

"Tidak masalah." Hiro berkata, "Pasangan tidak bisa menjadi ahli waris. Dalam situasi ini, 
satu-satunya pewaris Terumi adalah Mitsuki. Setelah itu, pihak ketiga seperti saudara 
kandung hanya terbatas pada anak-anak. Cucunya, Mari-san atau Alice tidak bisa 
mengambil alih warisan. Jika ahli waris yang meninggal setelah menerimanya, itu akan 
menjadi kasus yang berbeda. Padahal ini kebalikannya. Kecuali surat wasiat itu dengan 
jelas menyatakan kepada siapa surat itu ditujukan, lelaki tua bernama Mikitsugu ini akan 
mengambil semuanya." 

"Hiro, bagaimana kamu begitu akrab dengan benda warisan ini ..." 

Tetsu-senpai memperhatikan dengan tidak percaya. 
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"Inilah yang saya pelajari dari mengobrol dengan para nyonya, dan saya perlu mendengar 
mereka mengomel tentang hal ini dari waktu ke waktu. Seperti ayah dari suami mereka 
yang akan meninggal, atau pajak warisan. Saya melakukan penelitian sendiri dan 
menghafal semuanya." 

Cukup dengan fakta telanjang. Tetap saja, terima kasih atas klarifikasinya. 

"Eh, jadi..." Ayaka tidak terdengar terlalu percaya diri saat dia berkata, "Ayah Alice 
meninggal sebelum Kepala, jadi Alice tidak bisa mengklaim warisan. Apakah ini benar?" 

"Ya, dia tidak." Hiro mengangguk, "Tapi dia tidak perlu melakukannya. Dia hanya perlu 
menyerahkan haknya. Bagaimana dia bisa membunuh ayahnya hanya karena dia terlibat 
dalam sengketa warisan dengan kerabatnya? Apa yang pria itu pikirkan?" 

"Juga, jika mereka tidak ingin melaporkan ini ke polisi, mereka bisa menyelesaikannya 
sendiri. Tidak peduli siapa pelakunya. 

"Para Shionji mungkin berpikir seperti ini." Hiro berkata, "Tapi bagaimana kerabat istrinya 
bisa menerima ini?" 

"Oh ya ..." 

"Berbicara secara objektif, bukankah yang paling mencurigakan pada lelaki tua bernama 
Mikitsugu ini, dan cucunya?" Mayor terdengar geram sambil melanjutkan, "Atau mungkin 
Keiichi itu punya motif yang lebih besar. Apakah dia mengalihkan kesalahan kepada Alice?" 

"Narumi, bagaimana menurutmu? Orang macam apa Keiichi ini? Jahat?" 

"...Eh? Ah, apa?" 

Pertanyaan tiba-tiba itu menyapaku, dan aku tersentak, memekik kaget. 

"Wakil Laksamana Fujishima, apakah kamu sudah bangun? Untung saya datang dengan 
persiapan dan menemukan mesin yang membakar enam puluh kaleng minuman energi 
dalam sedetik. "Terima kasih tapi tidak, terima kasih." Aku buru-buru menghentikan Mayor 
untuk mengeluarkan sesuatu yang aneh dari tasnya lagi. 

"Hei, kau satu-satunya yang bertemu Shionjis. Memberikan semangat.." 

Kata-kata Tetsu-senpai membuatku merinding. 

"Kamu benar..." 

"Fujishima-kun, apakah ada yang mengganggumu?" 

"Tidak terlalu." 
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Saya memindai semua orang, berkata, 

"Rasanya tidak nyata." 

Begitu saya mengatakannya, saya menyesalinya. Jika saya, setelah tinggal di rumah sakit 
mengatakan kata-kata seperti itu, pasti itu akan menjadi lebih nyata bagi yang lain. 

Tapi aku tidak pernah melihat mayat, dan tidak pernah berbicara dengan Alice setelah itu. 
Rasanya seperti sedang membaca cerita. Benar, setelah percakapan saya dengannya tadi 
malam, saya tidak berbicara dengannya lagi, atau bahkan bertemu dengannya. Bagaimana 
kabar Alice? Masalah warisan dan garis keturunan itu tidak ada hubungannya denganku. 
Mereka bisa diberi makan ke dofs atau semua yang saya pedulikan. Aku hanya ingin 
bertemu Alice. Apa yang dia pikirkan dengan keluarganya yang menyebalkan di 
sekitarnya? Apakah mereka melakukan sesuatu padanya? Apakah dia dilecehkan dengan 
cara apa pun, atau dipaksa untuk disalahkan tanpa alasan? Pikiran tidak sehat ini 
membelenggu anggota tubuh saya, dan menghentikan saya untuk bergerak. Tanpa Alice, 
saya benar-benar tidak bisa memikirkan apa yang harus saya lakukan. 

"Kamu tidak berguna saat Alice tidak ada di sekitar Fujishima-kun." 

Dengan Ayaka mengatakan ini, aku terkejut. 

"Ah, ahh... ya..." 

Aku mengusap lenganku yang dingin karena AC, dan berkata, 

"Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang, dan saya tidak tahu apa yang harus saya 
lakukan." 

Saya hanya bisa menambah suara lemah ini. Setelah mendengar diri saya mengatakan ini, 
saya merasa kekuatan saya melemah. 

"Sebenarnya, kami hampir sama denganmu." Kata Hiro dengan cemberut. 

"Lagipula ini pertama kalinya kita tidak memiliki pemimpin kita..." Mayor juga terdengar 
muram. 

"Kamu tidak bisa menghubungi Alice? Bagaimana dengan ponselnya?" 

"Aku meneleponnya berkali-kali, tapi aku tidak bisa melewatinya." Saya menggelengkan 
kepala, berkata, "Saya ingat dia membawa komputer, jadi saya mengiriminya pesan, tetapi 
dia tidak membalas." 

"Aku akan memeriksa dengan polisi jika ada sesuatu." Mengatakan itu, Tetsu-senpai pergi 
ke koridor. 

"Aku akan memeriksa rumah sakit itu." Hiro melempar kunci mobilnya. 
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"Aku juga akan ikut." Mayor juga mengikuti Hiro keluar dari agensi. 

Dan Ayaka, yang tertinggal, dengan malu-malu berkata, 

"Sudah saatnya aku membuka toko ...erm, Fujishima-kun. Jika ada yang bisa saya bantu, 
tolong beri tahu saya segera. " 

Aku mengangguk dengan bingung. 

"...Terima kasih." 

Aku akan pergi! Ayaka berkata dengan antusias, dan meninggalkan ruangan. 

Aku duduk di samping tempat tidur. Bagaimana aku berakhir begitu terbuang seperti ini? 
Bahkan aku merasa sangat aneh. Asisten yang selalu disuruh melakukan sesuatu hilang 
tanpa seorang detektif. Seharusnya tidak demikian. Karena dia belum kembali, saya hanya 
perlu mencari tahu di mana dia berada, dan mengapa. Tetsu-senpai, Hiro, dan Mayor 
semuanya melakukan ini dengan sangat tegas, tapi aku tidak bisa memaksakan diri. 

Sepertinya Alice tidak ingin aku mencarinya. 

Aku masih bisa mengingat ekspresi tragis di wajah Alice ketika dia berbicara tentang rasa 
takut 'mengenal' dirinya sendiri. Saat itu, Alice mungkin mengerti kebenaran yang dia tidak 
berani dekati. Mengingat kecerdasannya, dia seharusnya bisa memprediksi bahwa dia akan 
putus denganku, tapi dia tidak pernah mengatakan apapun tentang itu. 

Apakah dia tidak ingin aku terlibat dengannya? 

* 

Firasat saya menjadi kenyataan. Sore itu, ketika saya kembali ke rumah dan membuka 
komputer saya, saya menerima email dari Alice. Tidak ada teks, hanya file lampiran yang 
besar. Dengan tangan gemetar, saya mengklik mouse untuk membuka zipnya, dan ternyata 
itu adalah file video. 

"Yo, Narumi." 

Dalam video tersebut terlihat Alice yang tersenyum, mengenakan gaun merah putih yang 
berbeda dari kemarin. Kurasa kameranya terpasang di monitor, dan aku tahu dia 
menghadap meja. 

"Maaf membuatmu terlibat dalam masalah merepotkan kemarin. Jika Anda melihat 
video ini, berarti Anda sudah di rumah sekarang, bukan? Kei nii-sama tidak akan 
mengatakan apa yang dia lakukan padamu. Saya mencoba menelepon Anda secara 
langsung, tetapi mereka tidak mengizinkan saya menelepon. Jaringan terhubung ke 
Kei nii-sama, dienkripsi di mana-mana. Saya berhasil mengirimkan video ini kepada 
Anda hanya setelah memohon kepada mereka untuk waktu yang lama." 
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Saya mendekatkan wajah saya ke monitor, mencari segala sesuatu di latar belakang. 
Dinding putih, pintu besi di belakang, sakelar lampu, hanya itu yang bisa kulihat. 

"Aku tidak tahu apa yang Kei nii-sama katakan padamu. Dia pada dasarnya 
menyendiri kepada semua orang, tetapi dia menanyakan banyak hal tentang Anda. 
Sepertinya dia cukup terkesan denganmu. Kamu benar-benar menyenangkan." 

Alice berhenti sejenak, melihat tangannya sendiri yang terbuka, sepertinya mencari tanda 
yang telah hilang. 

Dia mengangkat kepalanya, dan dengan senyum lemah, dia berkata, 

"Ayahku meninggal kemarin... aku membunuhnya." 

Begitu saya mendengarnya, saya tersentak, tangan saya meraih monitor, ibu jari saya 
memutar monitor, bayangan hitam menghilang. 

"Kau seharusnya tahu kenapa aku melakukan itu, bukan?" 

Aku menggelengkan kepala. Alice tidak benar-benar menatapku, tapi aku terus 
menggelengkan kepalaku. Dia membunuhnya? Untuk alasan apa? Mengapa dia membunuh 
ayahnya? Saya tidak ingin tahu tentang ini. Itu tidak penting, saya hanya ingin tahu di mana 
dia berada, dan mengapa dia tidak kembali? Itu saja. 

"Saya tidak tahu apakah Anda bisa mengerti penjelasan saya. Kalau dipikir-pikir, 
sejak aku bertemu denganmu, separuh waktu kerjaku dihabiskan untuk 
menjelaskan berbagai hal kepada asistenku yang bodoh ini. Saya akan menganggap 
ini sebagai yang terakhir kali, dan menjelaskan semuanya sesuai dengan Anda. 

Terakhir? Alice, apa yang kamu katakan? Apa maksudmu, akhir? "Saya ingin melepaskan 
ayah saya, dan juga diri saya sendiri. Saya tidak punya pilihan, dan ini sangat 
sederhana, tidak ada yang akan terluka. Tentu saja, saya mulai membayar harga atas 
tindakan saya." 

Tidak ada yang akan terluka? Siapa yang Anda coba menggertak? Apakah Anda tidak 
kehilangan kebebasan Anda? Apakah Anda tidak terkunci di kamar Anda setiap hari, 
seperti sebelumnya? 

"Anda dapat melakukan apa pun yang Anda inginkan dengan agensi. Kei nii-sama 
akan mengirim orang untuk memindahkan barang-barang itu, jadi tidak masalah 
apakah Anda membiarkannya atau tidak, cukup bersihkan semua kaleng kosong, 
sampah, atau apapun yang berbau. Anda bisa menghabiskan Dr. Pepper di lemari es, 
menganggapnya sebagai paket pesangon, atau mungkin Ayaka dan yang lainnya 
sudah meminumnya? 

Apa maksudmu, paket pesangon? Mengapa kita berbicara tentang berurusan dengan 
agensi? 
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Beberapa kali, saya ingin menjeda rekaman. Saya tidak ingin melihat ini, dan saya tidak 
ingin mendengar kata-kata ini. Namun, jari-jari saya tidak mau menurut, dan saya tidak 
bisa membuka mata. 

"Anda mungkin tidak akan mempercayai saya, dan Anda mungkin mengira rekaman 
ini ditulis dan direkam oleh Kei nii-sama." 

Air liur saya akhirnya masuk ke perut saya setelah banyak kesulitan / Benar, Anda adalah 
kambing hitam yang ditawarkan oleh para Shionji, bukan? 

"Tapi saya sudah memutuskan sebelum pergi ke rumah sakit itu, untuk mengambil 
barang yang saya lupa ambil kembali delapan tahun lalu. Ini sepenuhnya atas 
kemauan saya sendiri, dan satu-satunya jalan keluar yang dapat saya pikirkan. 
Buktinya ada di pita di leher Lilicu." 

Terkejut, aku melihat ke arah kaki meja. Boneka beruang yang Alice tinggalkan untukku 
sudah ada di sana sejak aku membawanya kembali dari rumah sakit. 

"Sebenarnya, aku juga ingin berakhir seperti 'dia', dan mengakhiri hidupku apa 
adanya. Nanti, saya rasa tidak perlu, karena saya tidak akan melihat Anda lagi. Kamu 
sudah mati bagiku. Pemisahan dan kematian sedikit mirip. " 

Siapakah "dia" yang dimaksud di sini? Bunuh dirimu? Apa yang Anda maksudkan? 

"Masalahnya tidak rumit sama sekali. Ini semua tentang penebusan. Saya telah 
melampaui titik menjadi pembicara orang mati. Saya telah menggunakan pisau yang 
sebenarnya untuk menghapus hidup saya ini. Aku tidak bisa lagi menjadi detektif. 
──" 

 

 Aku tidak bisa lagi menjadi detektif. 

Jadi saya, sebagai asisten detektif, adalah... 

 

"Begitulah, Narumi. Sampaikan kata-kata saya kepada semua orang. Jangan pernah 
mencariku lagi." 

Mengatakan itu, Alice mengulurkan tangannya. Pada saat itu, saya pikir dia akan 
memegang milik saya, jadi saya mengulurkan tangan. Namun, itu tidak mungkin, karena itu 
adalah rekaman video. Dia menekan tombol, dan video berakhir. 

Setelah itu, pikiran saya benar-benar kosong. 
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Butuh waktu lama sebelum aku bisa mengerahkan semua kekuatanku untuk mengambil 
Lilicu, saat aku memasukkan jariku di bawah pita merah, dan mengeluarkan selembar 
kertas terlipat yang keras. 

Saya membukanya, dan melihat kata-kata 'kata penutup penerjemah'. Tampaknya itu 
adalah halaman yang robek dari buku, dan semakin saya membacanya, semakin saya 
merasa tertahan .. Ini ditulis di kata penutup──penulis James Tiptree Jr., nama asli Alice 
Sheldon, menembaknya penderita Alzheimer suami sebelum menembak dirinya sendiri... 

Itu adalah kata penutup dalam 'The Only Neat Thing to Do' Tiptree. 

Pesan terakhir Alice. 

Kecil kemungkinan buku ini akan tersedia di rumah sakit. Dia mungkin merobek halaman 
ini sebelum meninggalkan kantor detektif, dan menyembunyikannya di bawah pita. 

Aku mengangkat kepalaku ke arah monitor. 

Jari-jari saya mulai bergerak sendiri saat saya mengklik 'replay'. Sekali lagi, Alice muncul di 
monitor. 

"Yo, Narumi──" 

Tidak peduli berapa kali saya mengulanginya, tidak ada yang berubah, dan suara dingin 
yang tegas dan seperti bisnis terus berlanjut── 

──Tapi aku sudah mengambil keputusan. 

── untuk mengambil barang yang saya lupa ambil kembali delapan tahun yang lalu. 

──Ini sepenuhnya atas kemauanku sendiri. 

Kamu berbohong. 

Kau berbohong, kan? 

Katakan kau berbohong, Alice! Masih banyak ide yang berbeda, kan? Anda bukan tipe orang 
yang melakukan hal sebodoh ini. Aku terus berteriak diam-diam pada Alice di monitor, dan 
sekali lagi, dia mengulangi jawaban yang dingin dan kejam itu. 

──Aku tidak punya pilihan. 

── sangat sederhana, tidak ada yang akan terluka. 
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Itu hanya menghilangkan ventilasi buatan, hanya memastikan bahwa mayat hidup bisa 
mendapatkan kedamaian. Pemandangan Alice meraih tabung pernapasan ayahnya di 
ruangan remang-remang muncul dengan jelas di mataku. 

── dan mengakhiri hidupku sendiri seperti sebelumnya. 

── Ini semua tentang penebusan. 

──Aku tidak bisa lagi menjadi detektif. 

Mengapa? 

Mengapa? 

Aku meremas halaman buku itu. 

Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Sampai saat ini, bahkan ketika situasi 
sedang kacau, selalu ada Alice yang membimbingku dengan kecerdasan dan logikanya. Dia 
sudah tidak ada lagi, dan aku tidak bisa menyimpulkan apakah ada yang lebih dari masalah 
ini, siapa musuhnya, dan apa yang harus kuungkapkan. 

Dengan kekuatan terakhirku, aku mengaktifkan perangkat lunak, dan mengirim pesan Alice 
ke Mayor. Tentu saja, Major kemudian akan menyampaikan pesan tersebut kepada Hiro 
dan Tetsu-senpai, dan mereka akan mencari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. 

Pokoknya, aku lelah. 

Jadi saya merangkak di atas lantai, memanjat tempat tidur, dan tidur seperti karung pasir. 

* 

Mayor menjawab hal pertama di pagi hari. 

"Datanglah ke 'Hanamaru', aku juga memanggil Hirasaka-gumi." 

Dengan mata mengantuk, saya memindai kata-kata itu. Hirasaka-gumi? Hirasaka-gumi juga 
ingin membantu? Mereka bertindak jauh lebih cepat dari yang saya harapkan, dan 
meningkatkan segalanya dengan sangat cepat. Seharusnya aku menyerahkannya pada 
mereka bertiga. Dengan mata mengantuk, aku mengamati kata-kata itu. Hirasaka-gumi? 
Hirasaka-gumi juga ingin membantu? Mereka bertindak jauh lebih cepat dari yang saya 
harapkan, dan meningkatkan segalanya dengan sangat cepat. Seharusnya aku 
menyerahkannya pada mereka bertiga. Mereka sudah menjadi bagian dari geng detektif 
lebih lama dariku, dan seharusnya bisa mengatasi ketidakhadiran Alice. 

Menangani? Bagaimana dan apa? Lagi pula, sepertinya tidak ada yang kecewa, tidak ada 
yang meminta bantuan, dan tidak ada misteri nyata untuk ini. 
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Saya tidak bisa mengetahuinya. Hanya berpikir meninggalkan pelipisku dengan rasa sakit 
yang menyengat. Aku menyeret tubuhku yang sedih ke kamar mandi, dan membungkuk 
saat membiarkan air panas jatuh dari pancuran ke tubuhku. Rasa kantuk dan kelelahan 
tidak bisa hilang begitu saja, dan yang bisa saya rasakan hanyalah ingatan penting yang 
menetes dengan air panas, tidak bisa berdiri tegak. 

Saya meninggalkan rumah sebelum jam 11 pagi, dan bisnis dimulai ketika saya tiba di 
'Ramen Hanamaru'. Sekitar 20 orang berkaus hitam berada di pintu masuk, duduk di atas 
karton dan tanah, tertawa terbahak-bahak sambil memegang cangkir kertas. Mereka 
adalah orang-orang Hirasaka-gumi, dan sepertinya semuanya hadir. "Aku berikutnya! 
Saatnya melatih kejantananku! Satu tangan, lima jari ke bawah, push-up sambil 
menghabiskan segelas besar bir!" 

"Hei, itu tidak cukup. Satu lagi!" 

"Aku bangun!" 

"Tiga lapis lagi!" 

"Itu terlalu berat!" 

"Minumlah!" 

"Selesaikan dan kamu tidak akan merasa terlalu berat!" 

"Dia turun." "Ya dia turun." 

"Turun oleh bir dan berat badan, puhahahaha!" 

Ini adalah gang tanpa kendaraan yang lewat, tapi sangat tidak enak dilihat orang-orang ini 
terbuang sia-sia di aspal. Berhenti membuat masalah bagi tetangga. 

"Diam dan minumlah! Saya akan mengirim kalian ke polisi jika Anda berlebihan! 

Min-san mengecam sambil melemparkan mie di dapur. 

Duduk di peti bir di dekat pintu adalah Tetsu-senpai, Mayor, Hiro, dan Yondaime. Dia 
mengenakan jaket bulu militer yang pas, berbicara beberapa kata dengan Tetsu-senpai. 
Beberapa paman yang akrab ada di dalam toko, wajah mereka memerah. 
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"Ah,aniki!" "Kerja bagus, aniki!" 

Kaus hitam itu menemukanku sebelum aku turun dari sepeda. Saya bisa mencium bau bir 
dari jauh, dan saya benar-benar ingin bersepeda, tetapi gorila itu segera mengelilingi saya 
dengan penuh semangat. 

"Aniki, tiga doa untuk datang terlambat!" 

Kuil mana yang harus saya sembah tiga kali? Bukankah ini tiga kesempatan untuk datang 
terlambat? Meskipun aku tidak bisa minum. 

"Harus tiga barel!" "Seperti yang kita harapkan dari nyalimu, aniki!" Saya akan mati. Tolong 
jangan. 

"Semuanya setuju, banzai!" "Bagus sekali undang-undang itu bisa lolos!" Ada apa dengan 
perasaan politik Anda yang meningkat sekarang? 

"Ayo belajar dan menampilkan manzai seperti Tsuneo Watanabe!" "Siapa yang akan 
melakukan retort?" "Aniki tentu saja!" "Seperti yang diharapkan darimu, aniki. Kamu tidak 
takut pada Raksasa!" "Jika Tsuneo pura-pura bodoh, para pembaca akan memprotes 
dengan cara lain. Hai!" 

Tidak tidak tidak, aku sedang tidak ingin bermain manzai dengan kalian. 

"Eh, erm, kalian... kenapa kalian mengadakan pesta bir sekarang? Bukankah kita di sini 
untuk membicarakan sesuatu?" 

"Eh, sesuatu? "Pole berkedip karena terkejut. 

"Kami di sini untuk melihat bunga dan minum bir!" Rocky mengangkat cangkirnya untuk 
bersulang. 

... Perhatikan bunganya? 

Aku berbalik, dan segera mengerti. Melihat keluar melalui gang, saya bisa melihat bunga 
sakura berbaris di taman. Bunga yang mekar sebagian tampak cantik dan merah di bawah 
matahari. 

Sudah musim ini. Banyak hal yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Saya sedang tidak 
mood untuk mencatat musim. Baru setelah mereka menyebutkannya barulah saya ingat 
bahwa itu adalah bulan April mulai kemarin. 

"Kami sedang menonton bunga di taman terakhir kali." Pole berkata, tampak mabuk, "Tapi 
Anda tahu, bukankah mereka membangun kembali tempat itu sebagai taman olahraga 
tahun lalu? Kami tidak bisa pergi ke sana untuk minum lagi, jadi itulah mengapa kami 
nongkrong di 'Hanamaru' tahun ini." 
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"Tapi kita tidak benar-benar memperhatikan bunga-bunga itu." "Hanya makan dan minum 
saja!" "Tuan〜 es krim bunga sakura ini enak! Bolehkah aku minta mangkuk lagi!?" 

"Satu orang hanya mendapat satu mangkuk! Terbatas untuk musim ini!" 

Min-san berteriak dari dapur. 

Aku menyeret sepeda ke pintu belakang, dan duduk di sebelah Yondaime dengan ragu. 

"Erm... bagaimana situasinya sekarang?" 

"Menonton bunga." Yondaime melirik ke arah anggota geng, mencemooh. 

"Eh, aku tahu itu. Apa yang saya katakan adalah ──" 

"Mayor menunjukkan videonya kepadaku, dan aku mendengar apa yang terjadi. Idiot saya 
itu belum tahu. " 

"Yah... aku mengerti. Jadi, kurasa ini bukan waktunya, kan?" 

"Apakah Alice ada atau tidak, pemandangan bunga tetap terjadi." Suara bubur Tetsu-senpai 
menyela. Ada sebotol anggur Jepang 720cc kosong. 

"Ya, bagaimana mungkin kita tidak minum saat ini?" 

Hiro juga minum dengan sangat antusias. Melihat warna cairannya, saya menduga 
kemungkinan besar itu adalah wiski. Dia satu lagi yang wajahnya tidak akan memerah 
bahkan saat minum, tapi matanya terlihat sedikit linglung. Dia tampak agak mabuk. 

"Kamu〜dan aku di〜batch〜sakuras〜 yang sama" 

Dan Mayor mulai menyanyikan lagu tentara sambil mabuk. Ada apa dengan orang-orang 
ini? 

"Erm...bukankah kita mendengar untuk membahas tentang Alice?" 

"Diskusikan apa?" Yondaime mencemooh, "Bukankah dia menyuruh kita untuk 
meninggalkannya?" 

"Y-ya, tapi..." 

"Sejujurnya, aku juga tidak tahu harus berbuat apa." 

Kata-kata Hiro membuatku tercengang. 

"Dengar, jika Alice diculik, aku akan menyelamatkannya bahkan jika aku harus menyuruh 
orang-orang Hirasaka-gumi untuk menerobos masuk. Tapi setelah melihat video itu, aku..." 
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"Apakah kalian tidak akan menyelamatkannya?" 

"Tolong, Narumi..." Tetsu-senpai menatap mataku dan berkata, "Jika Alice yang 
membunuhnya, dan jika kita mengeluarkannya dari rumahnya, masalahnya akan menjadi 
lebih buruk. Apakah kamu mengerti? Mereka menyembunyikannya karena mereka tidak 
ingin melibatkan polisi. Jika kita melakukan tindakan yang ceroboh, kita mungkin akan 
memberi tahu polisi, dan apa yang terjadi di rumah sakit akan terungkap." 

Kata-kata senpai memakan waktu lama sebelum akhirnya tenggelam dalam pikiranku. 

Alice tidak dalam perbaikan. Dia baik-baik saja. 

Mereka yang tidak dalam kesulitan tidak dapat membantu. 

Tidak, sepertinya jika aku menyelamatkannya dan bersatu kembali dengannya, dia 
mungkin benar-benar bunuh diri. Baginya, tidak bertemu denganku lagi adalah pengganti 
kematian. Pikiran ini membuatku merinding, Tidak ada gunanya meyakinkan diriku 
berkali-kali bahwa dia tidak mungkin melakukan hal bodoh seperti itu, karena dia sudah 
melakukannya. 

"Kita akan bertemu lagi di Yasukuni! Bertemu lagi di Yasukuni!" 

Mayor yang benar-benar mabuk meneriakkan beberapa hal yang tidak menyenangkan di 
tempat kosong. Paman dan lelaki mabuk dengan kaus hitam juga membuat keributan. 

"... Tapi meski begitu, tidak perlu menonton bunga saat ini, kan?" 

tanyaku, terdengar tidak percaya diri. 

"Sekarang saatnya untuk melihat bunga-bunga." Hiro tersenyum, "Saat kita bingung harus 
berbuat apa, kita perlu tersenyum dan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Tidak ada 
gunanya menjaga wajah murung." 

Aku menurunkan mataku dan menggelengkan kepalaku. Aku tidak bisa begitu riang, dan 
aku sedang tidak mood untuk menerima piala sebelum aku. 

Saya kembali ke sepeda saya yang diparkir di pintu belakang, mengambil Lilicu di 
keranjang, menaiki tangga, dan berpikir untuk tidur di kantor. 

"Hei, anak berkebun ..." 

Saya tiba di perputaran, dan menoleh begitu saya mendengar suara dari lantai bawah. Saya 
menemukan Yondaime menaiki tangga, jadi saya berhenti, terlihat tegang saat saya 
berkata, 

"Benar... maaf." 
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"Mengapa kamu meminta maaf?" Yondaime mengerutkan kening. 

"I-itu bukan apa-apa. Saya pikir saya membuat Anda marah. 

"Kamu orang bodoh." 

Yondaime berkata, menunjuk boneka beruang di bawah ketiakku, 

"Itu jatuh." 

"Eh?" 

"Hidungnya jatuh. Serahkan." 

Yondaime menyambar boneka itu, naik ke tingkat ketiga, dan masuk ke kantor detektif. 
Aku buru-buru mengejar. 

Dia duduk di koridor, dan mengeluarkan kotak plastik hitam dari saku jasnya. Ada jarum, 
gunting, dan gulungan benang. Ini adalah kotak jahit. Jadi dia membawa itu bersamanya 
setiap saat? 

Aku berlutut di samping Yondaime, melihatnya dengan terampil memperbaiki hidung 
beruang yang jatuh. 

Begitu dia selesai, Yondaime meluruskan kerahnya, dan menatap mata kuning dari boneka 
beruang itu. Aku mengira dia akan berbicara tentang 'bukti' yang disebutkan Alice di video, 
tapi dia hanya meletakkan beruang itu di atas lututku. 

"... Dia berutang banyak padaku." 

Yondaime menghela nafas, dan bergumam, 

"Dan aku berutang banyak padanya." 

Skor sudah ditentukan. Sepertinya dia bermaksud mengatakan bahwa dia belum membalas 
kebaikannya, jadi tidak masalah jika Alice tidak ada, kan? Aku menangkupkan boneka itu 
ke perutku, daguku di atas lutut. 

"Kamu mengirim video ke Mayor, berharap orang lain memikirkan ide untukmu, kan?" 

Yondaime tidak benar-benar menegur atau mengejekku, hanya menyatakan kebenaran 
dengan datar. 

"...Ya." 

"Nah, itu masalahmu. Berhenti mengandalkan orang lain. Jika Anda secara pribadi meminta 
untuk menyelamatkannya, ketulusan Anda mungkin membuat semua orang membantu 
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Anda, selama situasinya memungkinkan. Ini berlaku untukku, Tetsu dan yang lainnya, tapi 
kaulah yang harus membuat keputusan." 

Aku menatap kosong ke wajah samping Yondaime, berkedip beberapa kali. Di wajah itu ada 
kekasaran yang dingin dan keras yang selalu menyenggolku dari belakang. 

"Milikku...? Tidak, itu...masalah Alice. Jadi itu masalah semua orang." 

Yondaime berdiri. 

"Itu tidak ada hubungannya dengan Alice, atau kita. Itu masalahmu." 

Tanpa menatapku lagi, dia meninggalkan kantor, meninggalkanku sendirian di udara 
kering dengan udara dingin yang terhirup, dan Lilicu menatapku dengan cemas. 

Mengapa itu tidak ada hubungannya dengan orang lain? Bukankah itu terlalu keras pada 
Alice? Tidak, dia selalu seperti ini. 

Mengandalkan orang lain. 

Saya kira itu benar. Tanpa Alice, aku tersesat, takut membuat keputusan sendiri, hanya 
ingin mengelak dari tanggung jawab. 

Aku terhuyung-huyung, melepas sepatuku, mengembalikan Lilicu ke teman-temannya, dan 
melepas piyama yang tergantung di kamar mandi untuk dilipat. Di ruangan ini yang berisi 
jenazah Alice, yang bisa kurasakan hanyalah rasa sakit yang manis dan lembut di gigiku 
tidak peduli apa yang aku lihat atau sentuh. 

Aku dengan ceroboh mengingat kata-kata yang dikatakan Alice, dan membandingkan pola 
dan warna pada piyama. Begitu ya, jadi pola beruang dan kain biru sedikit berbeda, dan 
semuanya terlihat seperti logo bunga krisan. Dia benar. Mereka semua dari merek yang 
sama, dengan sedikit perbedaan. Tidak heran saya tidak menyadarinya... jadi saya mencoba 
untuk memaafkan diri saya sendiri, tetapi itu tidak menghibur saya sama sekali. Bagaimana 
saya tidak menyadarinya? Saya telah berada di sisi Alice selama satu setengah tahun, 
melayani sebagai asistennya, namun saya tidak tahu apa-apa tentang dia. 

Kali ini, dia tidak akan memberitahuku apa pun sebelumnya. Saya mencoba mengambil 
inisiatif untuk berbicara dengannya, tetapi dia tidak mau mengucapkan sepatah kata pun. 

Apa yang telah saya lakukan selama satu setengah tahun terakhir? 

Aku telah diselamatkan oleh Alice berkali-kali, dan mempelajari banyak hal. Dengan 
dorongannya, saya membuat tubuh saya yang babak belur bergerak, tetapi saya tidak dapat 
melakukan apa pun untuk membalasnya, selalu mengajukan pertanyaan bodoh, melakukan 
sesuatu tanpa berpikir, dan membuatnya khawatir. Setiap kali saya mengangkutnya 
dengan sepeda, dia akan meratap. Setiap kali saya memberinya sekaleng Dr. Pepper tanpa 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



gas, saya akan dimarahi olehnya. Ini benar-benar bukan hal yang patut dibanggakan. Aku 
jadi asisten detektif apa? Ini benar-benar lelucon yang buruk. 

──Tinggalkan aku sendiri. 

Itu adalah perintah terakhir yang ditinggalkan detektif itu... untuk asistennya yang bodoh. 

Air mata akan jatuh. Yeah, Alice... orang sebodoh aku bisa dengan mudah melakukan ini. 

Aku meninggalkan kantor detektif, dan anggota geng Hirasaka-gumi terus membuat 
keributan di lantai bawah. Mengesampingkan apakah Alice ada, bunga-bunga terus mekar. 
Tiba-tiba aku merasakan kemarahan, mencerca fakta bahwa Musim Semi telah tiba. 

* 

Saya kembali ke rumah, dan menyelinap ke kepala saya. Saya pikir saya tidak bisa tidur 
karena saya tidur pada waktu yang tidak teratur, jadi saya mencoba untuk melamun, 
berbaring di tempat tidur. Langit sudah gelap ketika aku bangun. Saya melihat ponsel saya 
di samping tempat tidur, dan ternyata sudah jam 7 malam. Adikku mengirimiku pesan, 
memberitahuku untuk menyelesaikan makan malamku sendiri. 

Ada beberapa kebisingan di lantai bawah, dan sepertinya aku terbangun karenanya. Karena 
kakakku tidak pulang sepagi itu, itu mungkin berarti ayah sudah kembali. Aku 
menundukkan kepalaku dengan sedih di tempat tidur. Baru-baru ini, dia lebih sering 
pulang ke rumah, hanya dua atau tiga kali setiap bulan daripada biasanya setiap dua bulan 
sekali. 

Aku merasa melankolis sendirian dengan ayahku di rumah. Aku memakai selimut, ingin 
tidur. Namun, karena saya baru saja bangun, saya benar-benar tidak bisa tidur. 

Jadi saya menyerah, dan turun dari tempat tidur untuk menghadapi situasi. 

Tubuhku basah oleh keringat, jadi aku melepas bajuku. Ada rasa kotor dari kotoran dan 
minyak yang menempel di kulitku, jadi aku membuka laci, mengambil baju, dan ternyata 
itu adalah T-shirt yang Mari-san berikan kepadaku. 

Benar, aku ingin tahu apa yang terjadi padanya? Dia mencoba berbicara untuk saudara 
perempuannya begitu dia mengetahui bahwa yang terakhir telah membunuh ayah mereka. 
Apakah dia menemani Alice? Mustahil. Alice membencinya---jadi pikirku, sebelum aku 
menyadari sesuatu. 

Ada logo berbentuk krisan pada label di kerah belakang T-shirt. Mereknya berbeda, namun 
desainnya sama dengan piyama Alice. 

Aku bergegas ke meja, dan membuka laptopku. Memasukkan login dan kata sandi saya 
membuat saya frustrasi. Saya mencari nama 'Shionji Mari', dan menemukan situs resminya 
di bawah hasil pertama. Membukanya, saya menemukan seluruh foto Mari-san 
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mengenakan gaun putih di halaman depan, dan foto-foto dari menu popup menunjukkan 
nama tiga mereknya, pakaian wanita, pria dan anak-anak. Semuanya memiliki logo krisan 
itu. 

Bagaimana mungkin aku baru menyadarinya pada titik ini? 

Merasa tercengang, mataku kehilangan semua fokus saat goyah melintasi monitor. 

Piyama Alice semuanya adalah merek Mari-san, dan aku memahami kata-katanya secara 
harfiah, tidak melihat melampaui permukaan. Aku mengira Alice benar-benar membenci 
kakak perempuannya. Itu bodoh. Saya benar-benar tidak mengerti apa-apa. 

Mereka sangat merindukan satu sama lain. 

Aku sudah sangat dekat dengan Alice begitu lama, namun aku tidak pernah membaca 
pikirannya. Saya tidak berhak menjadi asistennya. 

Apa lagi yang saya lewatkan? 

Berbagai hal yang terjadi malam itu terbangun kembali dengan jelas di benakku, satu per 
satu. 

Tiba-tiba aku berdiri, begitu gelisah sehingga aku tidak menyadari kursi telah jatuh di 
belakangku. Berbagai warna dan kata-kata berputar dalam pusaran, runtuh, berhamburan 
menjadi fragmen, dan menyatu lagi, 

Nafas berapi-api pendek keluar di antara bibirku. 

Jantungku menjadi tenang, berdetak kencang dan kuat. 

Saya mengerti. 

Aku mengerti apa yang terjadi malam itu. Itu sangat mudah dimengerti. Bukan hanya satu 
petunjuk, semuanya terungkap di hadapanku, hanya saja aku tidak tahu bagaimana 
membuka mata. 

Aku memakai T-shirtku, meraih ponselku, dan menghembuskan nafas untuk menenangkan 
diri. 

Namun, ada satu poin yang tidak saya dapatkan. Mengapa 'dia' melakukannya? Namun itu 
bisa dibiarkan nanti; Saya harus mengambil tindakan. Saya tidak bisa tetap di tempat saya 
berada, saya tidak bisa mundur. Saya harus maju ke suatu arah. 

Yang? 
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Saya meninggalkan kamar saya, dan turun ke lantai pertama, melihat siluet di koridor saya. 
Itu ayahku, punggungnya menghadap lampu di ruang tamu. Dia mungkin keluar dari toilet, 
karena saya bisa mendengar suara air yang lembut. 

Mata kami bertemu. Dia melewati saya, memegang pegangan pintu ke ruang tamu. Saya 
juga mengalami kecanggungan, tetapi setelah satu langkah, saya berhenti, jari kaki saya 
berderit di lantai. 

Beberapa kata yang terpaku di dadaku mendesis lagi, jantungku berdenyut. 

Ini masalah saya sendiri. Saya hanya menolak untuk menghadapinya secara langsung. 

Jadi saya berbalik, dan berkata kepada sosok lemah di balik pintu penutup itu, 

"──Ayah." 

Ayahku meletakkan tangannya di pintu yang akan ditutup. Dia tidak memalingkan 
wajahnya, dan aku tidak bisa melihat ekspresinya. Kapan dia memiliki lebih banyak rambut 
putih? Jadi saya berpikir ketika saya melihat bagian belakang kepalanya. Tidak peduli 
bagaimana dia mencoba melarikan diri dari kenyataan dan mempercepat waktu di dalam 
hatinya, dia tidak bisa membohongi tubuhnya. 

"Kak mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa dia melakukan lembur...Aku akan keluar 
sekarang. Dia bilang kita harus menyiapkan makan malam untuk diri kita sendiri." 

Ayah tidak menjawab, dan tetap diam di pintu yang terbuka beberapa sentimeter; Saya 
bertanya-tanya apakah dia akan larut menjadi pasir pada saat itu, pergi bersama angin. 
Akhirnya, saya putus asa, dan berbalik untuk duduk di koridor, memakai sepatu saya. 

"──Narumi..." 

Akhirnya, sebuah suara terdengar. 

Butuh waktu lama dan menggelikan bagi saya untuk memahami bahwa itu adalah suara 
ayah saya. Apa yang saya lihat ketika saya berbalik adalah wajah tua ayah saya melalui 
celah di pintu, ditutupi dengan kerutan yang ditinggalkan oleh bertahun-tahun yang 
berlalu. 

"Bagaimana dengan makan malammu?" 

Aku mengunyah jawaban yang agak tidak berwujud di mulutku. 

"Aku akan keluar untuk makan. Ada toko ramen yang sering saya kunjungi." 

Pada akhirnya, hanya itu yang bisa saya katakan. 

"...Saya mengerti." 
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Balasan datar Ayah terpotong dengan dingin saat pintu tertutup. 

Begitu saya keluar dari rumah, angin malam yang redup menyerempet rambut saya. 
Kegelapan tidak terasa dingin bagiku. Cabang-cabang pohon bergoyang, dan di antara 
mereka, lampu-lampu bangunan berkelap-kelip. Aku bisa mendengar kucing berkelahi di 
suatu tempat, dan jangkrik berkicau, tidak sabar menunggu musim panas. Nafas kehidupan 
berlama-lama di atmosfer. Itu adalah bau musim semi yang penuh dengan kelahiran dan 
pembusukan. 

Begitu saya sampai di jalan, saya mengeluarkan telepon dari saku saya, ragu-ragu siapa 
yang harus dihubungi, sebelum memilih untuk menelepon Yondaime. 

"...Apa itu?" 

Segera setelah itu, saya mendapat jawaban dinginnya, dengan sekelompok orang yang 
keras di latar belakang. 

"... E-erm, apa kalian masih minum?" 

"Di toko keempat. Kami berada di sebuah bar di Sakuragaoka." 

Aku bisa mendengar nyanyian yang tidak koheren dan kurang ajar. Saya kira Hirasaka-
gumi juga berkumpul di sana. 

"Aku... ingin meminta bantuanmu." 

"Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, cepatlah." 

Aku menarik napas dalam-dalam, berniat untuk menenangkan diri, hanya untuk 
mendengar beberapa gelas dan benda besar berjatuhan, membuatku menjauhkan ponsel 
dari telingaku. 

"Tetsu, apa yang akan kamu lakukan?" Dan suara mabuk senpai menginterupsi Yondaime. 
"Hei Narumi? Mengapa Anda menelepon Yondaime? Anda harus menelepon saya dulu! 

Suara mayor juga terdengar. "Kalian semua adalah prajurit, tidak ada logikamu yang 
berlaku untukku!" Hiro juga berbicara dengan ketenangan yang dipertanyakan, "Saya 
senior Anda di sini. Mengapa Anda tidak membicarakannya dengan saya terlebih dahulu? 
Saya menelepon Yondaime karena saya tahu kalian akan mabuk berat. 

"Abaikan para idiot itu, bicaralah." 

Yondaime sepertinya akhirnya mendapatkan teleponnya kembali saat dia mendorongku. 
Setelah kehilangan motivasi karena mabuk, saya menarik napas dalam-dalam, dan mulai 
dari awal lagi. 
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"...Aku ingin mendapatkan Alice kembali dari keluarganya. Saya membutuhkan bantuan 
Anda. 

"Bagaimana dengan pembayaran?" 

Seperti yang diharapkan, Yondaime akan mulai berbicara tentang masalah uang. Sikap 
seperti bisnis ini benar-benar membuat saya bersyukur, dan saya tidak perlu melihat 
kembali betapa kosongnya saya 10 menit yang lalu. 

"Alice bilang dia akan membayar begitu dia kembali." 

"Bukankah dia sudah mengatakan untuk meninggalkannya? Bukankah itu berarti dia tidak 
perlu menabung? Kami mungkin tidak dapat menyelesaikan pembayaran saat itu. " 

"Aku akan membuatnya membayar. Saya tidak peduli apa yang dia pikirkan saat ini, tetapi 
begitu kami mendapatkannya kembali, saya akan meminta dia membayar sebagai ucapan 
terima kasih " 

Benar, ini bukan masalah Alice, bukan masalah Yondaime, Tetsu-senpai, Hiro atau Major, 
tapi apa yang aku inginkan. 

Saya berharap bahwa Alice dapat kembali. 

Tidak mungkin saya menerima bahwa saya tidak dapat melihatnya lagi, tinggalkan aku 
sendiri. Dia dapat mengatakan bahwa semua yang dia inginkan. Jika dia benar-benar 
berharap untuk tidak terlibat denganku, dia bisa saja menghilang tanpa berkata apa-apa. 
Mengapa meninggalkan pesan untuk saya? Dasar bodoh. Tidak peduli betapa canggungnya 
penampilanku, aku akan menangkapmu dan menarikmu kembali. Saya berhasil berbohong 
dan berbicara lebih banyak, tetapi saya tidak bisa berbohong pada hati saya sendiri. 

Aku tidak ingin kehilangan Alice. 

"Kamu cukup percaya diri. Lagipula aku di sini untuk berbicara denganmu, dan apa yang 
menurut Alice bukan urusanku." Yondaime berkata tanpa emosi, 

"Menurutmu apa yang akan terjadi jika kamu membawanya kembali? Bagaimana jika 
tindakannya terungkap──" 

"Bukan Alice yang membunuhnya." 

Keheningan panjang memberi isyarat. Jadi bahkan Yondaime akan ragu bagaimana dia 
harus berbicara. 

"──Begitu, bagus." 

Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku menghela napas lega, bersyukur bahwa dia benar-
benar saudara angkatku. 
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"Temui aku di kantorku, kami akan segera ke sana." 

Panggilan berakhir. Aku menyelipkan ponselku ke dalam sakuku, berpikir bahwa aku harus 
mengambil sepedaku yang ada di 'Ramen Hanamaru". Saat meninggalkan agensi, saya takut 
melihat semua orang, dan merasa tak tertahankan, jadi saya meninggalkan sepeda saya di 
sana, dan kembali. Jika saat itu aku bisa memutuskan untuk meminta semua orang 
mengambil Alice, aku tidak perlu mengambil jalan memutar yang panjang. 

Tidak, membuat jalan memutar adalah bagaimana saya selalu hidup. Bukankah aku selalu 
seperti ini di masa lalu? Jika saya ingin menyesal, saya akan melakukannya begitu saya 
memasuki kuburan saya. 

Sekarang saatnya untuk terus mengisi daya. 
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Volume 9 Chapter 5 

Bab 5 
Ada gedung sepuluh lantai baru di persimpangan antara gedung Bunkyo-ku dan Toshima-
ku. Pintu masuk utama menghadap ke jalan utama, dan memiliki desain avant-garde, 
seolah-olah sudut persegi panjang dipahat. Dinding kaca memantulkan sinar matahari 
musim semi, dan ada papan pajangan 'selamat datang untuk menyewa' di pintu. Tanganku 
menutupi dahiku untuk menghalangi sinar matahari saat aku melihat ke atas gedung. 

"Aku menemukan di mana Alice berada." 

Selama rapat operasi di agensi Hirasaka-gumi, Mayor mengumumkan ini, 

"Saya telah menganalisis video yang Anda kirimkan kepada saya. Ada klakson kereta api di 
sebuah stasiun di latar belakang, jadi mudah bagi saya untuk mengetahuinya." 

Itu mudah, saya terkesan dia bisa mengatakannya tanpa berpikir lebih jauh. 

"Jadi kami memindai kemungkinan area yang ditandai Mayor, dan menemukan gedung baru 
ini terdaftar di bawah Perusahaan Shionji." Tetsu-senpai melanjutkan, "Ini cukup baru. 
Seharusnya tidak salah." 

Dengan kata lain, sementara aku membuang-buang waktu untuk merasa sedih, mereka 
telah mengetahui posisi Alice. Itu sama setiap saat, tetapi saya benar-benar menyadari 
betapa saya memiliki visi terowongan. 

Saya mengambil inisiatif untuk meminta orang-orang di sekitar saya untuk menyelidiki, 
dan itu untuk mengurangi kekurangan saya. 

Saya menghabiskan sepuluh menit mengitari gedung sekali, mengamati jendela di setiap 
tingkat, pintu masuk ke setiap tingkat, tempat parkir bawah tanah. Setelah itu bagian yang 
paling merepotkan. Saya perlu mencari tahu apakah Alice benar-benar ada di sana, di lantai 
mana dan di ruangan mana dia berada, dan mulai merencanakan dari sana. 

Aku tidak boleh cemas. Saya hanya menyelidiki kali ini untuk membuat penutup yang 
bagus untuk memasuki gedung. Saya mendekati pintu utama, mengambil foto pagar di 
berbagai lantai. Perusahaan mana pun di sini adalah informasi berharga yang dapat saya 
gunakan. Sebagian besar lantai kosong, dan ada banyak ruang. Mungkin itu benar-benar 
tempat yang tepat untuk memenjarakan seorang gadis di sini ── 

"Anda disini. Itu cepat." 

Kata-kata itu membuatku tersentak kaget. 
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Melihat ke belakang, saya menemukan seorang pria berjubah putih masuk melalui pintu 
otomatis. Itu Shionji Keiichi. 

"Ahh, ya ..." 

Saya tidak pernah berpikir saya akan bertemu dengannya pada saat ini. Saya tidak siap 
sedikit pun, dan hanya bisa terhuyung-huyung ke belakang. 

Karena orang ini ada di sini, apakah ini berarti Alice benar-benar ada di gedung ini? Apa 
yang harus saya lakukan? Mayor dan Tetsu-senpai berusaha keras menemukan tempat ini 
untukku, dan tindakanku terungkap dengan mudah. Sekarang mereka pasti akan 
memindahkan Alice. Sementara pikiran ini terus berdenyut di belakang kepalaku, Shionji 
Keiichi memiringkan kepalanya, berkata, "Ah, Yuuko tidak ada di sini." 

Aku menelan ludah, kembali menatap wajahnya. 

"Kalian menemukan stasiun dan suara kendaraan di latar belakang video, dan menemukan 
jalanmu ke sini. Apakah saya benar?" 

"...Eh...ya..." 

"Saya mendengar bahwa kalian setidaknya memiliki keahlian seperti itu, jadi saya ingin 
mencobanya, dan menambahkan beberapa audio yang salah arah ke dalam video. Sangat 
tidak mudah untuk menemukan jawaban yang tepat dalam dua hari." 

Aku tercengang, tidak bisa berkata apa-apa. 

Dia mencampur sinyal suara palsu ke dalam video? Untuk menguji kemampuan kita...? 

"Tapi apakah Yuuko tidak menyuruhmu meninggalkannya?" 

Aku mengepalkan tinjuku, dan bisa mendengar persendianku bergesekan, kukuku 
tenggelam ke dalam dagingku. Tenang, sekarang bukan waktunya untuk panik. Kami 
mendapat umpan ke telapak tangannya. Renungkan ini nanti. 

"Apa yang ingin kamu lakukan dengan Alice?" 

Aku bertanya, mencoba yang terbaik untuk meredam suara gemetarku. 

"Sekarang mengapa aku harus memberitahumu?" 

"Jangan lupa, aku tahu apa yang terjadi malam itu di rumah sakit. Anda yakin tidak takut 
saya mengungkapkan sesuatu kepada media? 

Shionji Keiichi menghela nafas kecil, 

"Masuk. Kita tidak bisa membicarakan ini di pintu masuk." 
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Aku mengikutinya melewati pintu. Tidak ada seorang pun di meja layanan dan lift. Tidak 
ada seorang pun di meja layanan atau resepsionis lift, dan ada bau menyengat dari 
konstruksi yang telah selesai di dalam gedung. Dia membawa saya ke sudut kecil di tingkat 
pertama, diisolasi oleh sekat, dengan beberapa sofa di sana. 

"Sebelum kita mulai, aku punya permintaan." 

Shionji Keiichi duduk di sofa, mengangkat kaki sambil berkata. 

"...Permintaan apa?" 

"Tolong matikan perekam di dalam saku Anda." 

Aku tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahku, dan menepukkan tanganku ke 
benjolan di saku dada mantel pendekku. 

"Jangan terlalu memikirkan ini. Saya tidak memiliki indera tajam yang tidak normal dari 
Anda. Anda di sini untuk menyelidiki, jadi rekaman adalah suatu keharusan." 

Aku menggigit bibirku dengan keras, dan merogoh sakuku, mengeluarkan pena perekam 
seukuran telapak tanganku. 

"Dan ponselmu." Shionji Keiichi menambahkan, jadi saya meletakkan telepon di sebelah 
alat perekam. 

Orang ini sangat menjengkelkan. Sebagai asisten detektif, saya telah menghadapi berbagai 
kasus, dan berhadapan dengan berbagai jenis orang, tetapi Shionji Keiichi ini tidak 
diragukan lagi adalah orang yang paling membuat saya kesal. Dia tahu trik kami dengan 
sangat teliti, dan telah mempermainkan kami. Yang paling menakutkan, dia tidak benar-
benar memusuhi kita. 

Kita perlu merebut Alice dari pria ini, tapi langkah pertama kita dicemooh olehnya, benar-
benar hancur berkeping-keping. 

Begitu dia melihat perekam dan telepon dimatikan, Shionji Keiichi berkata, 

"Pertama, kamu tidak punya bukti tentang apa yang terjadi malam itu." 

Saya tidak setuju atau tidak setuju, jadi saya mendengarkannya dengan tenang. 

"Untuk menjelaskannya, kita memiliki sarana untuk menyembunyikan sesuatu." 

Tentu saja, saya tahu bahwa kekayaan dan pengaruh Shionji dapat membungkam polisi dan 
media. 
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"Tapi itu akan membutuhkan harga yang lumayan. Dalam pengertian ini, ancaman Anda 
adalah taktik negosiasi yang layak. Saya akan memberi Anda beberapa berita tanpa rasa 
sakit. 

Kenapa dia memujiku sekarang? Berbicara dengan pria ini terasa seperti ada penyedot 
debu di telingaku, menyedot jiwaku. 

"Kamu bertanya padaku apa yang aku rencanakan dengan Yuuko?" Shionji Keiichi 
mengangkat kakinya yang lain, "Tidak apa-apa. Tepatnya, saya hanya ingin mengamatinya, 
kagum padanya." 

aku menghela nafas. Ini benar-benar konyol. Menjelaskan mekanika kuantum kepada 
kelabang atau kalajengking mungkin lebih konstruktif daripada ini. 

"Yuuko adalah manusia yang istimewa, dan keberadaannya adalah semacam keajaiban. 
Apakah kamu mengerti?" 

"Tidak, aku tidak mengerti sama sekali." 

Aku pura-pura bodoh, tapi Shionji Keiichi mengabaikanku sambil melanjutkan, 

"Saya belum pernah bertemu dengan kecerdasan yang begitu mempesona dengan 
keinginan untuk belajar. Naluri saya mengatakan bahwa dia bisa melahap dunia, jadi saya 
memberinya komputer. Anda mungkin berpikir bahwa saya adalah mentornya, tetapi 
sebenarnya dia otodidak, dan saya hanya membuka tirai untuk menunjukkan betapa 
luasnya dunia ini. 

Aku tetap diam saat aku menatap mata robot di balik kacamata. Apa yang Anda 
maksudkan? 

"Selama beberapa tahun terakhir, saya diam-diam melihatnya tumbuh. Saya tahu dari 
mencoba meretas komputernya. Namun, saya berharap untuk tetap berada di sisinya dan 
mengamati bagaimana dia membuat kode atau mengonfigurasi. Itu akan membuat saya 
semakin terkesan." 

Saya bisa merasakan perasaan aneh dan tak terlukiskan dari pria bernama Shionji Keiichi 
ini; kata-kata negatif 'mengintimidasi', 'keterlaluan' jelas tidak mampu menggambarkan 
dirinya. Aku tidak merasa jijik padanya, hanya terpikat seperti dia makhluk laut dalam. 

Namun, sekarang bukan waktunya untuk mengagumi hal ini. Aku harus mencari tahu di 
mana Alice berada, dan tidak ada lagi yang penting sekarang. Setelah akhirnya menemukan 
celah untuk menyela, saya berkata, "Jadi Alice berada di bawah pengawasanmu?" 

"Tentu saja." 

"Tolong biarkan dia pergi." 
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Shionji Keiichi sedikit memiringkan kepalanya, berkata, 

"Permintaanmu benar-benar berbeda dari permintaan yang kamu buat. Poin bagus tentang 
Anda adalah Anda tidak tahu malu, tetapi Anda harus menyadari batasan Anda sendiri. 

Ada apa dengan orang ini? Dia membuatku gila. Kenapa dia memujiku dan memarahiku 
seperti orang tua? 

"Juga, aku tidak membatasi Yuuko." 

Aku memelototi matanya, berusaha sebaik mungkin untuk tidak melewatkan apa pun yang 
baru saja dia katakan. 

"Aku hanya menyembunyikannya. Tentu saja ruangan itu terkunci, tapi itu untuk mencegah 
orang luar masuk. Kepala berhasil tetap hidup, secara ajaib, tapi hanya masalah waktu 
sampai dia mati. Saat itu terjadi, keadaan Yuuko akan sangat genting. Kakek saya berharap 
Yuuko akan tetap diam selamanya, dan saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan." 

"Kakek Anda?" 

Saya tidak bisa mengerti. Kakeknya, saudara laki-laki Kepala, Shionji Mikitsugu secara logis 
harus menjadi penerus berikutnya untuk warisan, bukan? 

"Apa lagi yang dia inginkan dengan Alice? Secara hukum, bukankah warisan itu menjadi 
miliknya? 

Shionji Keiichi mengatupkan bibirnya, dan tetap diam untuk waktu yang sangat lama. Dia 
mungkin bertanya-tanya berapa banyak yang bisa dia ungkapkan. Sementara saya mulai 
merasa gugup, dia akhirnya angkat bicara. 

"Malam itu, ketika Mitsuki-san menghembuskan nafas terakhirnya, ada sebuah dokumen di 
sampingnya. Kakek saya adalah yang pertama di sana, dan segera menanganinya, tetapi 
pelakunya pasti melihatnya." 

"Dokumen apa itu?" 

"Lebih baik tidak tahu, dan kamu tidak ingin berurusan dengannya setelah mengetahuinya, 
kan? Yuuko tahu tentang hal yang tak terkatakan ini." 

"Setuju... apa maksudmu? Bagaimana situasinya sekarang?" 

Shionji Keiichi menunduk, dan bergumam, seolah-olah pada dirinya sendiri, 

"Kau masih tidak tahu apa-apa tentang kegilaan Shionji, tapi itu yang terbaik." 

Kegilaan Shionji? Apakah ada sesuatu yang lebih dari masalah warisan yang tidak saya 
ketahui? 
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Tidak, tidak ada gunanya memikirkan hal ini. Orang ini tidak akan pernah mengatakan apa-
apa selama dia mengambil keputusan. Yang paling penting adalah mencari tahu tentang 
situasi Alice "Kamu mengatakan kamu melindungi Alice, sehingga dia tidak akan dirugikan 
oleh kakekmu, tapi itu tidak ada bedanya dengan mengurungnya, kan?" 

"Saya memberikan saluran komunikasi dan lingkungan terbuka kepada Yuuko, persis sama 
seperti ketika dia berada di kantor detektif. Jika dia mau, dia dapat menerobos jebakan 
yang saya buat untuk menghubungi Anda, mengungkapkan lokasinya, dan bahkan 
membuka kunci dirinya sendiri untuk keluar. 

Aku mengerutkan bibirku. 

Karena dia tidak mau kembali, dan tidak, malah tinggal di kurungan atas kemauannya 
sendiri. 

Bukankah keterampilan meretas Anda lebih baik daripada Alice? Saya menduga dia tidak 
bisa meretas jalan keluarnya, bukan? Namun, tidak ada gunanya mempertanyakan hal ini. 
Ada banyak hal yang ingin saya tanyakan. 

"...Bagaimana kabar Mari-san sekarang? Aku tidak bisa menghubunginya sejak hari itu. Apa 
kau juga melakukan sesuatu padanya?" 

"Mari-san berada di rumah sakit sepanjang waktu, mengawasi Kepala. Kepala sangat 
menyayanginya, sama seperti Yuuko." 

Dia berada di rumah sakit sampai saat ini? 

"Jadi pada dasarnya dia dikurung di rumah sakit?" 

Shionji Keiichi melanjutkan. 

"Tidak salah bagimu untuk mengatakannya. Istilah awam, dia dirawat di rumah sakit 
karena kelelahan. Tidak seperti Yuuko, dia adalah figur publik yang sibuk dengan 
pekerjaan." 

Dengan kata lain, apakah Alice rela dipenjara karena saudara perempuannya ada di 
tanganmu? Jadi saya pikir, tetapi saya tidak bisa berbicara. 

"...Dengan kamu menyembunyikan sesuatu, bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah 
kematian ayah Alice?" 

"Ini bukan sesuatu yang bisa kau tanyakan." 

Jadi ini tabu, karena ini melibatkan sesuatu yang ilegal, potensi yang bisa mengancamku. 
Namun, tidak sulit untuk menebaknya, karena kemungkinan besar mereka akan 
menganggapnya sebagai kelalaian medis. 
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Mari kita coba mengoceh dia lagi. Jadi saya pikir. 

"Bukan Alice yang membunuhnya." 

Dan wajah Shionji Keiichi tetap tidak bergerak, 

"Dan sebagainya?" 

Tidak ada ejekan dalam nada bicaranya. Dia benar-benar ragu, jadi bagaimana jika bukan 
Alice pembunuhnya? 

"Bahkan jika bukan Yuuko yang membunuhnya, tidak masalah bagiku. Selama dia tetap di 
sisiku, tidak peduli apakah itu bohong atau khayalan, itu tidak masalah bagiku." 

Aku diam, dan bangun. Sepertinya aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadanya. 
Begitu sampai di pintu, Shionji Keiichi memanggilku dari belakang. 

"Apa itu?" Aku menghentikan langkahku, dan berbalik. 

"Apa yang biasanya Yuuko makan?" 

"...Hah?" 

semburku, tiba-tiba terpana oleh pertanyaan yang tiba-tiba dan aneh ini. 

"Berdasarkan penyelidikan saya, saya memberinya Dr. Pepper dan ramen tanpa mie dan 
daging, bahkan memiliki rasa yang mirip dengan toko ramen yang disebut 'Hanamaru', 
tetapi dia tidak mau makan." 

Aku mengedipkan mata, dan menjawab, 

"...Eh, karena dia memiliki nafsu makan yang kecil sejak awal." 

"ini hari ketiga. Dia belum minum seteguk pun." 

Bahkan bukan Dr. Pepper? Itu aneh. 

"Dia benar-benar lemah sekarang. Dia sudah memiliki konstitusi yang lemah sejak awal, 
jadi..." 

Aku tersentak, dan mendekati Shionji Keiichi, berteriak, 

"Apa yang dilakukan para dokter!?" 

"Dia menolak infus. Apakah Anda bermaksud agar saya mengikatnya dengan jaket 
pengekang? 

"I-bukan itu. Tapi, apa ini? Dia tidak minum?" 
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"Mungkin ini 'penebusan' yang dia bicarakan. Dia memang menyebutkan ini padamu di 
video yang dia kirimkan padamu, kan?" 

Lambat, bunuh diri? 

Sebelum saya menyadarinya, saya menemukan tangan saya meraih kerah jubah putih 
Shionji Keiichi. 

"Kembalikan Alice padaku sekarang juga!" 

Dia menyipitkan matanya di bawah kacamata, memberikan pandangan kasihan. 

"Jangan membuatku mengulangi diriku terlalu sering. Anda tidak dalam posisi untuk 
meminta apa pun. 

"Jadi tidak masalah bagimu jika Alice mati!?" 

"Tentu saja tidak." 

"...Kamu──" 

Shionji Keiichi melepaskan pergelangan tanganku, berkata, 

"Jika dia memilih itu, itu akan menjadi bagian dari kehidupan Yuuko yang indah." 

Saya terdiam, sedemikian rupa sehingga kemarahan menghilang dan menyebar. 

"Dan bahkan jika aku melepaskannya, dia mungkin tidak akan berubah pikiran. Saya akan 
melihatnya layu sampai saat-saat terakhirnya. 

Dia gila, pikirannya tidak waras. Dalam arti tertentu, dia sama dengan Alice. Aku 
mendorong Shionji Keiichi kembali ke sofa, dan berlari ke pintu, cairan otak yang mendidih 
sepertinya keluar dari telingaku. 

* 

Malam itu, kami memulai pertemuan di luar pintu belakang 'Ramen Hanamaru', tetapi 
Mayor sudah murung sejak awal, bergumam, dan tidak membantu sama sekali. 

"Tertipu oleh suara palsu..." 

Menguping dan analisis suara adalah dua spesialisasi utama Mayor, sedemikian rupa 
sehingga dia menganggap dirinya sebagai operasi sonar JSDF. Dia tampak benar-benar 
terguncang bahwa dia telah memiliki. 

Namun, sekarang bukan waktunya untuk repot-repot dengannya. Tetsu-senpai, Hiro, dan 
aku terus merengut dan memelototi meja kayu, mendiskusikan bagaimana kami harus 
mendapatkan Alice kembali. 
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"Pokoknya, kita tidak punya banyak waktu. Kami hanya bisa memaksakan diri atau 
mengancam." 

Senpai bergumam, dan aku setuju. Kami tidak bisa berpikir untuk mundur pada saat ini. 

"Dari apa yang kamu katakan, Keiichi-lah yang memenjarakan Alice sendiri, kan?" 

Hiro terus mengetuk-ngetukkan ujung jarinya di lutut, tampak gelisah. 

"Mungkin. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin orang lain dalam keluarga menemukan 
Alice." 

Mendengar jawabanku, senpai melipat tangannya, dan mengerang, 

"Melihat ini, ada kemungkinan lokasi lain...tapi dia adalah bos dari perusahaan IT-nya 
sendiri. Siapa yang tahu berapa banyak bangunan yang dia miliki. 

"Menurutku Shionji Keiichi adalah orang mesum yang terlalu terobsesi dengan Alice? 
Karena dia ingin mengamati dari dekat, dia pasti tidak terlalu jauh darinya." Hiro mencatat. 

"Kamu benar. Mungkin dia tidak berhati-hati, dan mengunci Alice di rumah atau kantornya. 
Mari kita mulai dari perusahaan real estate." 

Senpai berdiri, menendang kaki Mayor yang hancur, berkata, 

"Sampai kapan kau akan terus tidur? Apakah Anda tidak akan memata-matai dan 
menguping target? Dia mungkin akan kembali ke Alice sebentar, kau tahu." 

"Ya!" 

Mata Mayor hidup kembali, kacamatanya melompat. 

"Memata-matai dan menguping adalah misiku! Lihat musuh, bunuh musuh! Lihat musuh, 
bunuh musuh!" "Cukup membunuh, ayo pergi." 

Keduanya meninggalkan gang di antara gedung-gedung, satu mengikuti yang lain. Hiro 
melambai sambil tersenyum, dan begitu langkah kaki mereka menghilang, dia tampak 
murung lagi. 

"Kita perlu mengancamnya sampai dia terpaksa berkompromi." 

gumamku. 

Pria bernama Shionji Keiichi ini memiliki pemahaman nilai yang bengkok, tetapi proses 
pemikirannya masih logis, dan dia tahu cara menimbang pro dan kontra. Dengan kata lain, 
ancaman itu efektif. Jika saya memiliki cukup materi pemerasan untuk mengancamnya, dia 
mungkin akan melepaskan Alice. 
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"Untungnya, atau mungkin tidak, tapi bagaimanapun juga, keluarga Alice memiliki banyak 
hal yang tak terkatakan, jadi mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu dari menggali di 
sana." 

"Kamu benar. Saya pikir Yondaime menyebutkan bahwa dia menyelidiki rumah sakit itu, 
jadi saya memintanya untuk terus mencari di sana." 

"Kalau begitu aku akan mulai mencari ibu Alice. Karena dia seorang nyonya rumah di 
Ginza, aku mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk, meski sudah lebih dari dua puluh 
tahun..." 

Hiro juga berdiri, meninggalkan gang. Segera setelah itu, pipa knalpot mobil berangkat, dan 
hanya saya yang tertinggal. Saya melihat pesan yang dikirim semua orang, dan 
terperangah, bertanya-tanya apakah kami punya cukup waktu. Apakah masalah ini akan 
berakhir bahkan jika kita menyelamatkan Alice? Shionji Keiichi mengatakan bahwa 
meskipun dia melepaskannya, bukan berarti Alice akan berubah pikiran── 

Aku membenamkan tanganku ke telapak tanganku. 

Kenapa dia mencari kematian? Apakah dia idiot? Apa maksudnya, melangkah melampaui 
batas seorang detektif? Terus? Tidak ada yang lebih penting daripada hidup, kan? 

Pikiran ini berulang dengan sendirinya dalam benakku, mengejekku, 

Sampai saat ini, saya menemukan banyak orang yang menganggap hal-hal lebih penting 
daripada hidup mereka sendiri. Tidak ada yang salah dengan itu, dan tidak ada yang 
beruntung atau tidak beruntung dengan itu. Itu hanya berarti manusia telah berevolusi 
terlalu cepat, dan mereka terlalu banyak berpikir. 

Alice mengambil keputusan, jadi ini masalahku. Saya berharap Alice terus hidup, 
menunjukkan emosi di samping saya, dan memperlakukan saya sebagai orang idiot. 

"...Fujishima-kun?" 

Pintu belakang terbuka, dan Ayaka menjulurkan kepalanya keluar, mengenakan celemek 
hitam. Jadi ini waktunya bisnis makan malam? 

"Mau makan?" 

Ayaka menghidangkan sepiring empat onigiri untukku. Aku menggelengkan kepala. 

"Maaf, aku tidak terlalu lapar." 

"Saya mengerti." 
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Ayaka duduk di atas tumpukan ban bekas di hadapanku, menggerogoti, dan sesekali 
melirik ke arahku. Setelah menelan yang ketiga, dia mengambil keputusan, dan bertanya, 
"...Apakah ada sesuatu yang saya bisa lakukan?" 

Untuk sesaat, saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. 

Sejujurnya, tidak. Bahkan aku tidak bisa membantu sama sekali di sini. Jika saya memiliki 
keterampilan atau koneksi seperti trio detektif senior atau Yondaime, saya bisa 
memikirkan sesuatu. Namun, Ayaka dan aku hanyalah siswa SMA. 

Namun, saya merasa bahwa mencoba membujuknya atau menepisnya hanya akan lebih 
menyakitinya. 

"Tidak saat ini." 

Aku mencoba memperhatikan nadaku, mencoba memastikan bahwa aku tidak menjauh 
dari Ayaka, tapi aku mengacau. Dia benar-benar orang yang baik, tersenyum dan 
mengangguk, dan saya merasa sangat bersalah. 

"Setelah Alice kembali──" 

Mengatakan ini, aku menahan napas. Sangat sulit membayangkan... apa yang akan terjadi di 
masa depan. 

"Akan ada banyak hal yang kami perlu Anda bantu. Saya mendengar bahwa dia tidak 
makan atau minum sekarang. Paksa dia untuk makan sesuatu begitu dia kembali ... " 

"...Hm, ya. Dan dia mungkin belum merawat rambutnya." 

"Benar, tebak begitu. Aku ingin tahu apakah dia sudah mandi." 

Aku tidak lagi merasa tegang, karena entah bagaimana aku bisa bercanda sebanyak itu. 
Ayaka mungkin mendengar detail tentang kesulitan Alice dari Hiro, tapi dia tetap kuat, dan 
dia tetap kuat. 

Memikirkannya, aku mulai memiliki nafsu makan. 

"Saya pikir saya akan memilikinya. Bisakah saya?" 

Sambil tersenyum, Ayaka membawa wajah itu ke hadapanku. 

Aku terus mengunyah nasi, memikirkan Alice. Di mana tepatnya 'rumahnya'? Keluarga 
Shionji dipenuhi pertumpahan darah bertahun-tahun, atau rumah sakit yang bersih tapi 
mati, atau toko ramen tempat kita berada? 

* 
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Pagi berikutnya, saya pergi ke kantor Hirasaka-gumi. Yondaime mengirimi saya pesan, 
memberi tahu saya bahwa dia menemukan beberapa intel baru dari rumah sakit. 

"Kerja bagus!" "Kerja bagus, aniki!" 

Saya melewati pintu besi, dan sekelompok pria berkaos hitam membungkuk dengan benar 
ke arah saya. Saya pergi ke gudang, dan melihat Yondaime duduk di ruangan gelap, cahaya 
laptop terpantul di wajahnya. 

"Kamu bilang kamu tidak bisa mengirim ini melalui surat, jadi ini sesuatu yang sangat 
besar, kan?" Aku duduk di tempat tidur, dan bertanya. 

"Itu belum semuanya." Yondaime melengkungkan bibirnya, "Bukankah master Shionji 
Keiichi Alice? Tidak akan sulit baginya untuk membaca surat kami. Anda tidak ingin dia 
tahu kartu apa yang kita miliki, bukan? 

"O-oh ya... kurasa begitu." 

"Aku menelepon Tetsu dan yang lainnya." 

"Maaf untuk semuanya..." 

Bangun sudah, jadi saya mencaci diri sendiri. Bagaimana saya tidak menyadarinya? Saya 
tidak memiliki keahlian atau otak pada dasarnya sangat berat saat ini. 

"Saya pergi untuk mengancam para dokter di rumah sakit itu, dan menemukan sesuatu 
yang sangat menarik. Ayah Alice, Shionji Mitsuki, juga lahir di sana." 

"...Oh, jadi---apa yang menarik dari itu?" 

"Ini rumah sakit besar sekarang, tapi dulu, itu hanya klinik yang rusak. Tidak mungkin 
keluarga Shionji meninggalkan putri kecil mereka ke tempat ini." 

Benar, rumah sakit memiliki fasilitas sebesar itu yang diinvestasikan secara besar-besaran 
di tempat itu sebelum Alice lahir. 

"Sepertinya pemilik klinik itu adalah kenalan gelap Shionji Mitsutoshi di masa mudanya, 
seorang dokter yakuza yang berurusan dengan pekerjaan kotor." 

"Eh, jadi itu artinya keturunan Shionji Mitsuki bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh 
orang luar, kan?" 

Yondaime mengangguk. 

"Saat dia menjadi ibu Mitsuki──Shionji Terumi, sepertinya belum lahir." 

"... Itu masalah yang cukup besar bagi seorang wanita yang lahir dari keluarga bergengsi." 
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"Dan juga, tidak ada yang tahu siapa ayah Mitsuki." 

Untuk sesaat, saya tidak dapat memahami poin utamanya, dan berkedip karena terkejut. 
Yondaime membungkam suaranya, dan melanjutkan, "Dengar, yang berikut ini hanyalah 
firasatku. Untuk seorang anak yang ayahnya masih belum diketahui, bukankah menurutmu 
Shionji Mitsuki diperlakukan dengan sangat baik?" 

"... Sekarang setelah kamu menyebutkannya... itu benar." 

Kepala telah menganggapnya sebagai ahli waris, mengangkatnya sebagai anak baptis, dan 
membuka jalan baginya untuk mengambil seluruh warisan. Itu benar-benar tidak normal 
bagi para Shionji, yang sangat menghargai hubungan darah. 

Ini membuat saya memikirkan kemungkinan tertentu. Hubungan darah...? 

Dan aku menggigil pada gagasan itu. Mustahil? 

Yondaime sepertinya telah memperhatikan wajahku yang kaku, lalu dia melanjutkan 
dengan tenang, "Itu hanya tebakanku, tapi aku yakin Shionji Mitsutoshi adalah ayahnya." 

"Dengan kata lain... saudara kandung inses." 

Aku melihat kembali ke kilatan tenang di mata Yondaime, dan membeku. Tidak mungkin, 
pemikiran itu langsung digantikan oleh pemikiran bahwa tidak, semuanya mungkin. Saya 
mengingat semua yang telah saya selidiki, suasana aneh yang saya rasakan dari Shionjis di 
rumah sakit, dan dengan demikian saya semakin yakin. 

Penyulingan garis keturunan keluarga kaya Shionj. 

Anak haram yang lahir di antara saudara kandung── Shionji Mitsuki. 

Kepala Mitsutoshi menganggap Mitsuki sebagai putranya sendiri, dan sangat mencintainya, 
sehingga dia meninggalkan seluruh warisan untuk yang terakhir. Jika mereka sudah 
menjadi ayah dan anak sejak awal, maka semua yang dilakukan Mitsutoshi masuk akal. 

"Tapi... tidak ada bukti untuk itu, kan?" 

"Menggunakannya untuk mengancam mereka sudah cukup. Setiap sedikit informasi yang 
kita dapatkan seharusnya merupakan kemajuan yang cukup. Jika tebakanku benar, pihak 
utama yang terlibat bukanlah satu-satunya yang mengetahui rahasia ini." 

"Saya rasa begitu." 

Setelah jawaban yang tidak jelas, otak saya bergerak, dan benar-benar bingung dengan 
kemungkinan yang saya pikirkan. Jika Shionji Mitsuki benar-benar anak dari Kepala 
Sekolah Mitsutoshi, apa efek selanjutnya? 
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Yondaime melanjutkan dengan tenang, 

"Begitu masalah ini terungkap, masalah pertama adalah warisan. Saat ini, Mitsuki adalah 
"keponakan" Mitsutoshi , dan warisan tidak akan dialihkan ke putrinya karena 
kematiannya. Namun jika dia adalah 'putranya' , segalanya akan jauh berbeda. 

"Begitu ya, jadi itu artinya Alice dan Mari-san bisa mendapat warisan, kan?" 

"Ini bukan tentang apakah mereka dapat mengambil warisan. Warisan yang ingin diambil 
oleh saudara laki-laki Ketua akan menjadi nol, dibagi antara cucu perempuan Ketua. 
Mitsutoshi masih hidup, dan ada kesempatan baginya untuk mengenali mereka." 

Itu rahasia tingkat nuklir untuk Shionjis. 

"Bukankah saudara perempuan Alice merawat Mitsutoshi? Itu akan sempurna. Begitu 
lelaki tua itu bangun dan mengidentifikasi mereka, warisan akan dibagi antara Alice dan 
saudara perempuannya." 

"Tidak, tapi Alice dan Mari-san tidak ingin mewarisi, kan?" 

"Apakah kamu bodoh? Kami tidak akan melakukan ini secara nyata. Kami hanya akan 
menggunakan ini untuk mengancam para Shionji, bahwa ini akan terjadi jika semuanya 
terungkap." 

Ah, begitu. Jadi itu yang dia maksud. 

"Tapi" Yondaime membungkam suaranya lagi, "Jika itu benar, resikonya akan sama besar. 
Bagaimanapun, kita berbicara tentang sosok yang sangat tinggi yang terlibat di sini. " 

Aku menelan ludahku yang pahit. Dia mengatakan bahwa kita harus siap menghadapi yang 
terburuk, bahwa kita akan dibungkam selamanya. 

Dan dengan demikian, saya menyadari inilah yang dimaksud Shionji Keiichi. Ada dokumen 
di ruangan saat Shionji Mitsuki dibunuh, Apakah itu bukti garis keturunan orang tuanya 
dengan Kepala Mitsutoshi? Dan Alice mengetahui rahasia fatal ini kepada Shionji Mikitsugu, 
yang dapat mengambil seluruh warisan untuk dirinya sendiri. 

Jadi itu sebabnya dia ingin Alice dibungkam selamanya? 

Ketika Shionji Mitsuki masih hidup, Shionji Mikitsugu berkata bahwa dia lebih suka Alice 
mewarisi daripada jatuh ke tangan orang luar. Namun, dia mendapat kesempatan untuk 
mewarisi segalanya, dan berniat melenyapkan Alice, yang mengetahui kebenarannya. 

Pusaran busuk darah dan hasrat membuatku mual. 

Kegilaan para Shionji 
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Terlalu berisiko untuk memeras mereka dengan ini untuk mendapatkan Alice, 

"Jika perlu, serahkan negosiasi kepadaku." 

"Eh...ti-tidak, aku tidak bisa membiarkanmu melakukan hal berbahaya seperti itu." 

"Ini lebih buruk jika kamu menangani ini. Kamu terlalu jujur." 

Untuk sesaat, saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Apakah rahasia ini berguna? 
Yang menyembunyikan Alice bukanlah Mikitsugu, melainkan Keiichi. Jika dia menimbang 
antara warisan yang bisa didapat kakeknya melawan Alice, Keiichi pasti akan memilih 
Alice, bukan? 

Atau mungkin saya harus mengungkapkan apa yang saya ketahui tanpa mengancamnya. 
Shionji Mitsuki adalah putra Kepala Mitsutoshi sendiri. Jika ini diungkapkan kepada semua 
orang di bawah matahari, tidak ada gunanya membungkam Alice, dan tidak ada lagi alasan 
untuk menyembunyikannya. 

Tidak, mungkin tidak ada alasan lagi untuk menyembunyikannya, tapi itu tidak cukup 
alasan untuk melepaskannya. Itu tidak menyakiti Shionji Keiichi secara pribadi dengan cara 
apapun. 

Saya tidak tahu harus berbuat apa. Ada begitu banyak yang tidak saya mengerti, dan saya 
tidak dapat menentukan arah saya. 

Terima kasih telah membantu saya, saya akan kembali dan memikirkannya; mengatakan 
itu, aku berdiri. 

"Jadi apa yang akan kita lakukan!?" 

"Di mana kita akan bertarung !?" 

"Siapa yang akan kita bentuk!?!" 

Yondaime dan aku meninggalkan gudang, dan gerombolan gorila mengepung kami, 
menyalak. Terkejut, aku tersandung ke belakang, menabrak Yondaime di belakangku. Aku 
menoleh ke belakang, mencoba mengukur reaksinya, "Atasi." tapi dia dengan dingin 
membalas. Serius, kami belum memutuskan apa yang akan kami lakukan. 

"Erm, apa yang aku ingin semua orang lakukan ──" 

"Kami bersedia memberikan segalanya untuk Alice nee-san!" 

Pole berkata, melotot dengan keganasan, 

"Kami bodoh. Kami tidak memahami hal-hal yang rumit, tetapi kami bersedia melakukan 
apa saja!" 
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Rocky juga menambahkan dengan mata merah, 

"Nee-san selalu menjaga kami, tapi kami belum membayarnya dengan cara apa pun!" 

"Beri tahu kami apa yang perlu dilakukan, kami tidak akan mengecewakanmu, aniki!" 

"Kami akan melakukan apa saja untuk nee-san!" 

Aku bermaksud untuk membujuk mereka dan melarikan diri, tetapi kata-kataku tersangkut 
di tenggorokanku, dan aku akhirnya terpaku di tengah-tengah sekitar dua puluh tatapan. 
Aku tiba-tiba merasakan kehangatan jauh di dalam perutku, dan dengan bibirku yang 
bergetar, aku menelan kembali emosi yang meluap-luap ke dalam paru-paruku. Saya 
akhirnya membuatnya nyata, dan berbicara, "...Aku akan segera membuat strategi. Sampai 
saat itu, saya akan membutuhkan bantuan semua orang. Tolong pinjamkan aku 
kekuatanmu." 

"──Roger!" 

"Roger!" 

Anggota geng menjawab. 

Begitu saya meninggalkan kantor, saya dan melihat ke langit berawan bunga, dan 
mengayuh sepeda saya. Saat angin bertiup di wajah saya, panas di tubuh saya menjadi lebih 
jelas. 

Aku memanggil Alice, yang berada di suatu tempat di bawah langit yang sama. 

Di sini banyak yang menunggumu. Semua orang mengkhawatirkanmu. Kota ini adalah 
rumahmu, bukan? 

Jika Anda lupa, atau mencoba melupakan ini ── 

Saya akan memastikan bahwa Anda akan ingat. 

* 

Investigasi Hiro tidak berjalan dengan baik. Masalah terbesar yang kami miliki adalah kami 
tidak tahu apa nama keluarga ibu Alice. Sudah terlambat untuk menyesal tidak bertanya 
pada Alice atau Mari-san, dan aku tidak bisa memanggil Shionji Keiichi (Dia mungkin 
memberikan nama itu dengan mudah, tapi dia akan mengendus niat kami), Hiro hanya bisa 
bertanya pada kenalannya di Ginza, dan mencoba teman keberuntungannya. Ada juga 
kemungkinan pesan kita diretas, jadi dia hanya bisa menelepon atau bertemu langsung. 

Jadi, dia benar-benar lelah begitu dia kembali ke 'Ramen Hanamaru' pada siang hari. 
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"Saya tidak tidur sepanjang malam. Sudah lama sejak terakhir kali aku berjalan sebanyak 
itu, tapi sayang sekali aku mencium semuanya." 

Hiro mengatakan itu dengan letih, dan segera menghabiskan botol PET-nya. 

"Sudah lebih dari dua puluh tahun yang lalu ketika ibunya adalah seorang nyonya rumah, 
kan? Aku tidak tahu apakah toko tempat dia bekerja saat itu masih ada...melihat pada 
tingkat ini, sepertinya kita tidak akan menemukannya, dan bahkan jika kita melakukannya, 
kita mungkin tidak dapat memperoleh sesuatu yang benar-benar berharga." 

"Jadi maksudmu lebih baik bagi kita ... menyerah pada ibu?" 

Hiro dengan lemah mengangguk, dan aku melihat ke bawah, menyortir pikiranku. 

Kami membutuhkan setiap dan setiap senjata yang memungkinkan kami mengambil 
inisiatif dari tangan Shionji Keiichi. Kami mendapat satu berkat Yondaime, tapi itu tidak 
bisa diandalkan. Poin tentang Shionji Mitsuki yang lahir dari inses hanyalah dugaan, tidak 
ada bukti nyata, dan kami tidak tahu berapa banyak kerusakan yang dapat ditimbulkannya. 
Sudah berakhir jika dia mengabaikannya, "Silakan dan ungkapkan." Kami membutuhkan 
sesuatu yang lebih konkret. Melihat apa yang dikatakan selama pertemuan keluarga 
Shionjis di rumah sakit, aku tahu keadaan di balik kematian ibu Alice sangat mencurigakan. 
Jika kita terus menggali di sana, itu bisa menyebabkan kerusakan fatal pada Shionji. 

Tapi kita benar-benar tidak punya banyak waktu. Sementara aku terus memikirkan tentang 
ini, Alice mungkin akan pingsan. 

"Akan lebih mudah jika hanya ada seseorang yang memiliki hubungan langsung dengan ibu 
Alice..." 

Seseorang yang memiliki hubungan langsung dengan ibu Alice. The Shionjis, klub mewah di 
Ginza─ 

"-Ah" 

Hiro mendongak, 

"Apa?" 

"I-mungkin ada satu." 

Aku mengeluarkan ponsel dari sakuku, dan menelepon. Benar, pasti ada mama di klub 
Ginza. Nomor berapa itu lagi? 

"Narumi-kun, kamu kenal orang seperti itu?" Hiro melebarkan matanya. 

"Wanita Gorou-sensei." 
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"Ahh!" beberapa saat kemudian, Hiro menyadari. 

Mari-san menyebutkan bahwa Shionji Mitsuki bertemu dengan wanita yang akan menjadi 
kekasihnya setelah Gorou-sensei membawanya ke klub. Seseorang seperti Gorou-sensei 
tidak mungkin tidak melakukan apapun pada wanita di klub itu. Aku mencari nomor 13 
wanita yang diberi hadiah perpisahan Gorou-sensei. Salah satu dari mereka mungkin 
mengenal ibu Alice. 

Tentu saja, saya sudah lama lupa siapa nama-nama ini, jadi saya harus memanggil mereka 
satu per satu. Ini pekerjaan yang memilukan. 

Pada keenam── 

"...Ya itu betul. Gorou-sensei membawa serta keponakannya ─eh? Betulkah? Ya, ya... benar, 
benar, tentu saja!...Ehh, itu...erm, begitu. Itu yang terbaik." 

Begitu saya menutup telepon, saya mengacungkan jempol pada Hiro, 

"Aku akan pergi ke Ginza." 

Aku lari, dan di belakangku, aku bisa mendengar Hiro mendesah, 

"Jadi kemampuan gigolomu telah melampaui kemampuanku, Narumi-kun..." 

Dia bukan kekasihku, kau tahu? 

 

Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, saya memasuki klub mewah di Ginza. 

Saya keluar dari lift, dan ada papan pajangan kecil yang terbuat dari lampu gas, dengan 
tulisan 'Sawa' di sana. Seperti sebelum jam operasional, hanya lampu di sudut ruangan 
yang tetap menyala, dan tidak ada bunga di vas yang indah. Saya dibawa ke tempat 
terdalam, dan duduk di sofa kulit putih. Lampu gantung yang mempesona dan grand piano 
putih bersih terlalu menyengat di mataku. Saya benar-benar tidak terbiasa berada di 
tempat seperti itu, dan tidak bisa duduk dengan nyaman. 

"Selamat datang, Fujishima-san." 

Mama Sawa-san berusia lima puluhan, mengenakan gaun cherry blossom pink yang sangat 
cocok dengannya. Dia meletakkan gelas berisi ginger ale dingin di hadapanku, dan duduk 
90 derajat di sampingku. 

"Maaf merepotkanmu terakhir kali." Sawa-san membungkuk sopan. Dia mungkin mengacu 
pada hadiah perpisahan. Karena pemakaman adalah pertunjukan yang kami mainkan 
untuk Gorou-sensei, aku merasa sangat bersalah karenanya. 
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"Maaf sudah mengganggumu di tokomu." 

"Tolong jangan pedulikan itu. Saya minta maaf karena telah menunjukkan Anda saat toko 
ini masih dalam persiapan. Sepertinya Anda ingin membicarakan sesuatu yang mendesak, 
dan saya tidak bisa memikirkan tempat yang nyaman untuk kita bicara, jadi saya hanya 
bisa dengan rendah hati mengundang Anda. Anggota staf lain tidak ada, jadi yakinlah. " 

Sikap melayani dari pemilik klub mewah ini benar-benar membuat saya semakin bersalah. 

"Kurasa sesuatu yang sangat besar terjadi, bukan? Anda memiliki kehadiran yang 
berbahaya seperti Gorou-san, Fujishima-san. Laki-laki seperti itulah yang benar-benar 
tidak bisa [dilepaskan] oleh perempuan." 

"Yah ... aku mengerti." 

Aku tidak tahu bagaimana harus menanggapinya, dan memutuskan untuk langsung ke 
intinya saja. 

"Erm, kamu bilang kamu kenal Shionji Mitsuki?" 

"Ya...kamu ingin tahu tentang Aiko-san, kan?" 

Seto Aiko, nama ibu Mari-san dan Alice. 

"Erm, apakah lebih baik aku tidak tahu kenapa kamu bertanya tentang Aiko-san sekarang?" 

Rasa bersalah hampir membuatku kewalahan saat aku menunduk, berkata, 

"Aku benar-benar minta maaf, Erm...Aku punya masalah dengan Shionji, dan aku harus 
menyelesaikan ini, jadi kami perlu tahu tentang apa yang terjadi pada Aiko-san di masa 
lalu...tapi aku benar-benar tidak bisa menyatakan secara spesifik. " 

"Tidak apa-apa." Sawa-san tersenyum, "Kamu adalah murid Gorou-sensei, jadi aku percaya 
padamu." 

Saya memiliki banyak kata untuk dikatakan, seperti saya bukan muridnya, atau Anda tidak 
dapat benar-benar mempercayai murid orang itu, tetapi saya melakukan yang terbaik 
untuk menelan kata-kata saya. 

"Sawa-san, kamu rekan kerja Aiko-san?" 

"Ya. Itu sebelum saya membuka toko, sekitar tiga puluh tahun yang lalu. Benar-benar 
nostalgia." 

Sawa-san pernah menjadi nyonya rumah, dan bekerja di sebuah klub di Ginza (meskipun 
tampaknya klub tersebut sudah tidak ada lagi). Seto Aiko sedikit lebih muda dari Sawa-san, 
dan setiap kali dia merasa tidak stabil, dia akan berbicara dengan Sawa-san. 
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"Aiko-san mengundurkan diri segera setelah berkumpul dengan Shionji Mitsuki, tapi kami 
masih berteman, dan mungkin akan makan sebulan sekali. Aku memang terlihat putrinya 
Mari-san beberapa kali saat dia masih muda. Sekarang dia adalah superstar global..." 

Sawa-san terlihat melankolis. 

"Kalau Aiko-san masih ada, pasti dia akan merasa bangga. Dia sering mengatakan bahwa 
keinginan terbesarnya adalah memiliki pakaian sendiri." 

Apakah Seto Aiko mendiskusikan mimpinya sendiri dengan putri kecilnya Mari-san, yang 
kemudian memenuhi impian ibunya untuk melangkah ke panggung dunia? 

Tiba-tiba aku merasakan sakit yang menyengat di hatiku. Setelah itu, tangan kotorku harus 
menggali ingatan orang mati, untuk mendapatkan materi yang bisa mengancam para 
Shionji. 

"Erm, apakah Aiko-san itu... menyebutkan tentang Mitsuki-san?" 

"Kebanyakan mengomel tentang dia. Aiko-san tidak pernah benar-benar mengatakan 
bahwa hubungan mereka buruk, tetapi tampaknya setiap minggu, ketika Mitsuki-san 
mengunjungi mereka, dia tidak ada di sana untuk mencarinya, tetapi untuk putri mereka 
Mari-san, jadi dia benar-benar menggerutu. banyak. "Sawa-san tertawa, "Dia benar-benar 
cemburu pada putrinya sendiri." 

Cemburu pada putrinya sendiri? Aku ingat tatapan terpesona Mari-san ketika dia 
mengingat tentang ayahnya dan masa kecilnya, dan itu membuatku tidak bisa menelannya. 

"Jadi nanti, para Shionji menemukan hubungannya dengan Mitsuki-san?" 

Wajah Sawa-san tenggelam, 

"Dia telah menikah. Itu masalah waktu." 

"Kudengar dia dibawa ke keluarga Shionji?" 

"Ya. Aiko-san dibawa untuk bernegosiasi di kediaman mereka, dan Mari-san diambil dari 
mereka, bahkan nama keluarganya diubah menjadi Shionji...Kurasa kakek atau orang lain 
yang memerintahkannya." 

"Apakah Mitsuki-san mengunjungi apartemen Aiko-san lagi?" 

"Mustahil." Sawa-san menatapku dengan konyol." Mereka memastikan Aiko-san tidak akan 
pernah bertemu Mitsuki-san lagi. Saat itu, dia benar-benar kecewa, dan saya sudah muak. 
Sepertinya istrinya telah mengatakan sesuatu yang sangat kasar padanya." 
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Saya rasa begitu . Keraguan yang kumiliki saat bersama Alice di rumah sakit muncul lagi. 
Nyonya seharusnya dipisahkan dari Shionji Mitsuki karena Shionji itu sendiri, jadi mengapa 
dia bisa melahirkan anak kedua, dan kelahiran itu dibiayai oleh Shionji? 

Alice berkata bahwa dia kurang lebih menyimpulkan kebenarannya, tapi aku tidak berani 
menanyakan jawabannya. Bagaimana Mari-san berbicara tentang asal usul Alice? 
Memikirkan kembali tentang itu, sepertinya dia hanya membuat beberapa referensi yang 
tidak jelas tentang itu. 

"Mari-san punya saudara perempuan, sekitar sepuluh tahun lebih muda." 

Mendengarku mengatakan itu, Sawa-san melebarkan matanya karena terkejut, 

"...Apa katamu?" 

"Jadi kupikir hubungan antara Aiko-san dan Mitsuki-san tidak berakhir di situ hanya 
karena terungkap. Sekarang setelah Anda mengatakannya, sepertinya bukan itu 
masalahnya. Apakah mereka malah berpura-pura putus dan bertemu diam-diam?" 

"Tidak mungkin." 

Kata Sawa-san, memberikan pandangan skeptis, 

"Aiko-san sering memberitahuku bahwa mereka tidak akan membiarkannya bertemu 
putrinya. Suatu ketika, ketika Mari-san meninggalkan rumah untuk mencari Aiko-san, dia 
tinggal selama satu malam, dan keesokan harinya, keluarga Shionji menangkapnya. 
Sepertinya ada kata-kata kasar yang diucapkan padanya, bahwa jika Mari-san berani 
melarikan diri, Aiko-san akan meninggalkan Tokyo selamanya." 

Mengatakan ini, Sawa-san mengeluarkan sapu tangan, dan menutup mulutnya, 

"... Kupikir setelah itu dia melakukan hal bodoh itu ..." 

"... Dia... bunuh diri, kan?" 

Sawa-san mengangguk, dan berkata dengan sedih. "Kenapa dia tidak membicarakannya 
denganku ..." 

Mari-san mengatakan ibunya dibunuh oleh Shionjis. 

"Aku minta maaf karena membuatmu mengingat kenangan menyakitkan seperti itu, tapi 
ada sesuatu yang harus aku yakini. Berapa tahun yang lalu Aiko-san meninggal?" 

"Bagaimana, bertahun-tahun yang lalu itu ..." 

Sawa-san berkedip, berpikir sejenak, berkata, 
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"Oh ya, aku ingat. Aiko-san mengatakan putrinya baru saja masuk sekolah dasar ketika dia 
bermalam di sana, dan berbicara banyak tentang sekolah. Berapa umur Mari-san 
sekarang...26, 27? Itu seharusnya dua puluh tahun yang lalu." 

Roda pemikiran mulai berbunyi klik di sudut pikiranku. 

Tunggu, angkanya tidak bertambah. 

Seto Aiko meninggal sebelum melahirkan Alice? 

Apakah Mari-san berbohong? Apakah Alice terlalu tidak tahu apa-apa tentang kelahirannya 
sendiri? 

Semburat udara dingin naik ke tanganku, mendinginkanku. Lalu dari siapa Alice 
dilahirkan? 

"Apakah adik perempuannya, benar-benar anak Aiko-san?" 

Sawa-san bertanya. Aku menatap ujung meja, menggelengkan kepala. 

"...Aku boleh bilang begitu...tapi...sepertinya bukan itu masalahnya." 

"Jadi dia juga bukan anak istri?" 

Apakah Alice dilahirkan dari istri Shionji Mitsuki, Kyouka? 

Dalam arti tertentu, itu logis. Sebuah rumah sakit yang melahirkan keponakan yang lahir 
dari incest tidak mungkin menawarkan fasilitas terbaiknya kepada nyonya rumah. Namun, 
jika istri yang melahirkannya, itu masuk akal. 

Tapi ini akan menciptakan poin mencurigakan lainnya. Jika Alice adalah anak dari istri, 
mengapa menutupinya? 

Aku ingat apa yang dikatakan Mari-san, bahwa Shionji Mitsuki tidak mau mewarisi bisnis 
Shionji. Begitu dia melahirkan ahli waris, akan lebih sulit bagi Kepala Mitsutoshi untuk 
menerimanya sebagai anak angkat. Apakah dia menggunakan anak simpanan sebagai 
istrinya sendiri?...Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Bahkan jika Shionji Mitsuki benar-
benar memiliki pemikiran seperti itu, dia akan membutuhkan bantuan dari istrinya Kyouka 
untuk membodohi seluruh dunia, dan tentunya dia tidak akan setuju. 

Benar. Seseorang mengatakan hari itu bahwa Shionji Kyouka segera pulang ke rumah 
begitu dia mengetahui perselingkuhan suaminya, dan tidak pernah kembali ke keluarga 
Shionji. Karena dia tinggal jauh dari ayahnya, kecil kemungkinan dia akan melahirkan. 

Jadi Alice memang bukan anak Seto Aiko? Tapi karena dia sangat mirip dengan Mari-san, 
sepertinya mereka tidak memiliki ibu yang berbeda. 
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"Erm, Sawa-san...apakah kamu melihat mayat Aiko-san?" 

Pertanyaan ini mungkin benar-benar menentang semua akal sehat. Ekspresi Sawa-san 
membeku, sebelum dia rileks, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tidak, itu yang aku 
dengar. Dia tidak mengadakan pemakaman." 

Bahkan bukan pemakaman? Lalu── 

Dengan asumsi bahwa Seto Aiko tidak mati, dan masih hidup sampai dia melahirkan Alice, 
apa artinya? Apakah dia memalsukan kematiannya agar dia bisa terus bertemu dengan 
Shionji Mitsuki, hamil, dan menderita komplikasi. Kemudian dia hanya bisa menyerah 
untuk bersembunyi, dan melindungi putrinya melalui kekuatan para Shionji. 

Dari segi hasil, tampaknya berhasil, tetapi memikirkannya, ada sesuatu yang bertentangan. 
Mencoba memalsukan kematian seseorang sangatlah sulit; Saya melakukannya sekali, jadi 
saya mengerti betapa sulitnya itu. Ini sangat melelahkan, dan tidak ada gunanya 
melakukannya kecuali ada alasan yang sangat bagus. Memalsukan kematian hanya untuk 
mempertahankan perselingkuhan. Selain itu, Seto Aiko bunuh diri. Polisi akan menyelidiki 
penyebab kematian yang sebenarnya, dan memalsukan kematiannya sendiri akan terlalu 
merepotkan. 

Saya benar-benar tidak mengerti. Apa yang terjadi di antara waktu itu? 

Saya sangat percaya bahwa masih ada rahasia kematian ibu Alice, yang tidak terduga. Aku 
mengusap jari-jariku di pelipisku yang sakit. Cinta, hasrat, kebencian, semua ini tetap 
terjalin, dan aku benar-benar tidak bisa memikirkan apapun untuk membuka misteri ini.. 

"Anggota staf akan mulai bekerja." Sawa-san meminta maaf. 

"Ah, begitu, maaf." 

Aku merasa linglung saat aku berdiri, dan nyaris tidak bisa menahan diriku dari meja. 

"Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Anda memberi tahu saya begitu banyak, tetapi saya 
benar-benar tidak bisa mengatakan apa-apa. Aku sangat menyesal." 

"Jangan katakan itu. Saya sangat senang bisa membantu." 

Matahari terbenam ketika saya meninggalkan gedung klub 'Sawa' berada, Toko dan lampu 
jalan di Jalan Maronie terus menyilaukan dan menyilaukan pada kerumunan dan 
kendaraan yang padat. Angin malam awal April tetap dingin, dan saya menarik bagian 
depan jumper saya, bergerak menuju stasiun metro. 
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Tidak ada yang menungguku ketika aku kembali ke 'Ramen Hanamaru'. Jam operasional 
makan malam akan segera dimulai, jadi Min-san dan Ayaka sedang sibuk di dapur. Saya 
tidak melakukan apa-apa, dan melamun di kursi ban, sebelum saya berdiri dan. 

Setiap kali aku memutar kenop kenop agen detektif, akan selalu membayangkan Alice 
menggerutu dan melemparkan kaleng kosong ke arahku, turun dari tempat tidur dengan 
marah dan memarahiku karena tidak menekan bel pintu. Namun kenyataannya, yang 
menyambut saya adalah kekosongan udara dingin di ruangan itu. Tidak ada seorang pun di 
dalam, hanya suara lembut dari lemari es yang melarikan diri. 

Aku duduk di tempat tidur, menunggu objek yang kental dan bergetar di pikiranku menjadi 
dingin dan tenang. 

Apakah perjalanan ini benar-benar bermanfaat? 

Saya menemukan kebenaran baru di balik motif Shionji. Ada teka-teki yang hilang antara 
kelahiran Alice dan kematian ibunya. Kebenaran dan alasan menyembunyikannya masih 
belum pasti, dan Mari-san mungkin juga salah satu kaki tangannya. Apakah dia juga 
dibodohi oleh para Shionji sepanjang waktu? Saya mencoba mengingat setiap kata yang dia 
katakan kepada saya. Sementara ingatanku agak kabur, aku bisa mengingat percakapanku 
dengan Sawa-san, dan kata-kata terakhir yang kuucapkan pada Alice di rumah sakit. 

Mungkin saya tidak melihat untuk melihat kebenaran dengan jelas, bahwa pertama-tama 
saya harus membuang semua yang saya tahu, dan melihat bagaimana reaksi Shionji Keiichi. 
Saya akan berpura-pura tahu segalanya, dan memainkan semua kartu saya satu per satu, 
membuatnya berpikir saya mungkin memiliki bom yang mematikan. Tidak perlu tahu 
kebenarannya. 

Tapi Shionji Keiichi yang saya hadapi, dan jumlah kartu efektif akan lebih banyak dari yang 
kita miliki. Saya kira dia akan melihat melalui tipu muslihat ini dengan sangat cepat. 

Ini tidak berguna. Kepalaku berantakan. Mari kita tidur siang saja. Aku pergi ke banyak 
tempat hari ini, dan tubuhku terasa berat. 

Tapi sementara aku memikirkan hidup Alice yang mengalir pergi untuk semua waktu yang 
kusia-siakan, aku tidak bisa tidur. Aku benar-benar lelah, tapi aku tidak berani 
memejamkan mata. 

Jadi saya membalikkan tubuh saya, dan berbaring telungkup. 

Saya harus mengamati tempat tinggal detektif itu dari sudut yang berbeda, hanya melihat 
apa yang dia lihat. 

Alice, mengapa kamu rela melakukan itu? Katakan padaku. Jika apa yang dikatakan Shionji 
Keiichi benar, jaringan komputer Anda harus dapat terhubung, dan Anda harus 
menggunakan kecerdasan Anda yang tak terbatas untuk membongkar pertahanan bajingan 
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itu, meretas internet dan masuk ke telepon. Aku sangat ingin berbicara denganmu, 
mendengar suaramu, melihat wajahmu...Aku ingin bertemu denganmu lagi. 

Tiba-tiba, aku mengangkat mataku. 

Di rak yang tidak sesuai dengan selera seorang gadis, di antara berbagai perangkat yang 
dijejalkan, ada benda berwarna biru. 

Tulang punggung sebuah buku. 

Saya bangun, dan memeriksa buku yang belum pernah saya temukan sebelumnya. Pada 
saat itu, saya melihat beberapa novel kecil di belakang rak, karena saya duduk di ruang 
pribadi Alice saat dia tidak ada. 

Saya menariknya keluar, dan menemukannya diterbitkan di bawah Label Cetak Hayakawa 
SF. 

'Sepuluh Ribu Tahun Cahaya dari Rumah' 

'Cinta adalah Rencana Rencana adalah Kematian' 

'Satu-satunya hal yang rapi untuk dilakukan'... 

Masing-masing ditulis oleh James Tiptree Jr. 

Apakah ayahnya memberinya buku-buku ini? Masing-masing terlihat sangat tua, dan 
kepala serta ekornya telah berubah warna, seperti kopi. Saya membolak-balik beberapa 
halaman dan menemukan bahwa halaman terakhir 'Satu-satunya hal yang rapi untuk 
dilakukan' robek. Itu adalah halaman sesudahnya, pesan terakhir yang disembunyikan 
Alice di bawah pita boneka beruang untukku. Melihat halaman itu, aku merasakan sakit 
saat itu, dan aku berbaring di tempat tidur es, menutupi buku di dadaku. 

Akankah saya mengerti apa yang dipikirkan Alice setelah membacanya? 

Saya mencoba untuk mengambil buku lain, tetapi saya sangat tidak termotivasi, dan saya 
tidak dapat mengerahkan keinginan untuk membaca cerita-cerita ini, jadi saya hanya bisa 
membolak-balik kata penutup tanpa tujuan. 

Begitu saya membolak-balik buku keempat, 'Sepuluh Ribu Tahun Cahaya dari Rumah', saya 
membaca kata penutup penerjemah, dan menemukan sebuah kata yang sedikit mendesis di 
kepala saya. Saya tidak tahu apa itu, jadi saya membacanya lagi. Ada biografi penulis James 
Tiptree Jr., atau Alice Sheldon, dan penjelasan tentang berbagai cerita pendek. Tidak ada 
gunanya bagi saya pada saat ini, tetapi saya membacanya kembali tiga kali. 

Kemudian, saya akhirnya mengerti, menutup buku, dan duduk tegak. 

Semuanya masuk akal. 
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Setiap keraguan menjadi begitu jelas bagiku, berkilau di cakrawala, membakar mataku, dan 
sakit hati serta kegembiraan terus berdenyut di dadaku. 

Jadi, itu sebabnya ini terjadi? 

Itu sebabnya dia mencoba satu-satunya hal yang rapi untuk dilakukan? 

Saya mengerti. Dia benar-benar tidak punya pilihan lain, dan aku juga sama. Seluruh 
kebenaran berdarah harus dikubur jauh di bawah. Beberapa jam yang lalu, saya berpikir 
bahwa saya akan menggali semua yang dapat digunakan untuk memeras para Shionji, 
tetapi pada titik ini, saya benar-benar malu pada diri saya sendiri. 

Alice, begitu aku duduk di tempatmu, aku akhirnya mengerti rasa dingin yang kamu alami 
saat kamu mencerna kebenaran untuk setiap kasus. Untuk setiap kuburan yang Anda gali, 
hati Anda pasti berdarah untuk orang mati, bukan? Saya selalu mengatakan kepada Anda 
bahwa saya berharap untuk berbagi rasa sakit itu, meskipun persentasenya sangat kecil. 
Saya sangat naif untuk berpikir bahwa saya bisa. Aku benar-benar orang bodoh yang 
sombong. Bagaimana perasaan ini bisa dibagikan kepada orang lain? Seseorang hanya bisa 
menggigil dengan kedua lutut ditangkupkan, dan mengertakkan gigi, menahan ini. 

Saat udara dingin menghujaniku, aku menatap tanganku, merentangkan jari-jariku yang 
kaku ke depan, mengepalkannya, dan meluruskannya lagi. 

Apa yang harus saya lakukan? 

Pikiran itu terus menggema dalam keahlianku. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya 
lakukan? Apa yang saya lakukan...? 

Jawabannya sudah lama terbukti di hadapan saya, dan pada akhirnya, saya masih belum 
memiliki bakat untuk menjadi seorang detektif. Aku hanya bisa menjadi seorang penipu, 
menumpuk lapisan tanah dan abu di atas kebenaran, menyegel dan menyembunyikannya 
dengan kekuatan emas, dan mengarangnya sebagai kebenaran yang bisa dilihat semua 
orang. 

Aku akan melawanmu. 

Saya melompat dari tempat tidur, meninggalkan kamar, dan ketika saya mengunci pintu, 
saya mengangkat mata saya, dan melihat papan dengan font lucu di atasnya. 

 

Agen detektif NEET 

Itu satu-satunya hal NEET yang harus dilakukan. 
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Itu satu-satunya hal yang rapi untuk dilakukan（Itu satu-satunya hal NEET yang harus 

dilakukan.） 

Itu saja? 

Tentu saja, karena saya juga memiliki satu kehidupan untuk dijalani. Saat saya menuruni 
tangga darurat, saya menemukan empat kepala berkumpul di pintu belakang. Masing-
masing dari mereka memandang ke arahku satu per satu, sepertinya mendengar langkah 
kakiku. Aku bisa melihat wajah Tetsu-senpai yang kecokelatan dan ganas, wajah Mayor 
yang tidak dewasa dan tampak licik ditutupi dengan kacamata, senyum Hiro yang lelah 
namun lembut, dan cemberut Yondaime yang biadab dan penuh perhitungan. 

"Kami sudah tahu di mana Alice berada." 

kata Tetsu-senpai. Aku duduk di kursi kosong antara Yondaime dan Hiro. 

"Itu di perusahaannya, gedung Aster Tataricus terletak di gedung, Mayor melihat seorang 
dokter masuk. Kami tidak dapat memastikan hari ini saja, tetapi perusahaan real estat 
mengatakan bahwa mereka mengirim paket yang diletakkan di lantai atas, dan salah 
satunya jelas merupakan tempat tidur berukuran besar. Kemungkinan besar, dia ada di 
dalam." 

Mereka berempat bertukar pandang, dan mengangguk, sebelum melihat ke arahku. Mayor 
melanjutkan, "Namun kami tidak tahu di lantai mana dia berada, dan kami tidak bisa 
mengirim terlalu banyak penjaga. Jika semua orang Hirasaka-gumi memeriksa setiap lantai, 
mungkin kita akan menemukan mereka." 

"Tapi tidak ada gunanya jika mereka semua terkunci." Yondaime membantah, dan saya 
mengingat kunci keamanan yang ketat di ruang ketua Aster Tataricus. Jika dia menginstal 
fungsi keamanan seperti itu di tempat Alice, tidak ada gunanya membuat lebih banyak 
orang mencarinya. 

"Apa yang kita lakukan sekarang? jika kita dapat menambahkan lebih banyak ke 
pembayaran ──" Yondaime mendesis, "Aku tidak terlalu suka ini, tapi kita mungkin harus 
menggunakan cara yang paling buruk." 

"Apakah kita menginterogasi Shionji Keiichi untuk lokasi Alice?" Tetsu-senpai pun 
mendesiskan suaranya. 

"Benar." 

"Tidak." Hiro menimpali, "Apa yang akan kita lakukan nanti? Dia kaya, dan memiliki 
kekuasaan. Ada kemungkinan dia bisa mengurung kita dan membawa kembali Alice 
dengan mudah. Semuanya akan berakhir saat itu." 

"Tentu saja yang masuk penjara adalah kita." 
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"Itu benar-benar tidak bagus, Yondaime. Pikiranmu benar-benar seperti yakuza." 

"Tentu saja, saya tahu opsi terbaik adalah menangkap kelemahan mereka dan memastikan 
dia tidak akan melakukan apa pun lagi. Tidak bisakah kita menerobos masuk ke kantornya 
untuk menemukan sesuatu? Jika kita dapat menemukan bukti bahwa dia memenjarakan 
Alice, kita dapat menggunakannya." 

Tetsu-senpai menggelengkan kepalanya, 

"Jika semudah itu, aku pasti sudah menyelamatkan Alice. Setiap tingkat gedung itu 
menggunakan sistem keamanan terbaru, dan tidak ada cara untuk masuk. Jika ada Alice, 
kita mungkin bisa meretas dan merusak segalanya..." 

"Bisakah kamu menemukan sesuatu yang bisa kamu lakukan, Hiro?" 

Hiro menjawab Yondaime dengan sedih. 

"Tidak ada apa-apa. Aku benar-benar tidak berguna kali ini. Bagaimana denganmu, 
Narumi-kun? Bukankah kamu pergi ke Ginza? Apakah Anda menemukan sesuatu untuk 
memeras mereka? 

"E-erm..." 

Aku menjawab dengan setengah hati, menjulurkan lidah untuk melembabkan bibirku, dan 
merasakan tatapan berkumpul padaku. 

Sekali lagi, saya menyadari ini benar-benar kasus saya. Akulah yang mengajukan 
permintaan, dan bertindak sebagai detektif. Sederhana saja, saya hanya ingin mengambil 
kembali yang berharga bagi saya, yang akan saya hilangkan. 

Jadi, saya harus mengambil keputusan sendiri. 

"Aku belum menemukan apa-apa, tapi aku punya ide tentang bagaimana kita akan 
melakukan ini. Tidak perlu mengancam, dan seperti biasa ──" 

Tapi mengatakan ini benar-benar membuatku gugup. 

"Aku akan menggertaknya." 

Mereka berempat menunjukkan ekspresi yang berbeda. Angin sepoi-sepoi terasa dingin 
dan menyengat, mungkin karena atmosfir telah mendingin, tetapi di bawah lapisan tipis 
kulit ada api yang tidak dapat dihalangi, berdenyut. 

"Tetsu-senpai──" 

"Baik!" 
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"Kurasa, pada akhirnya, kami membutuhkanmu dan anggota geng untuk masuk, jadi tolong 
analisis tata letak bangunan, cari tahu kemungkinan lokasi Alice, dan pilih jalurnya." 

"Mengerti, sudah diselesaikan." Senpai terkekeh saat dia mengeluarkan cetak biru itu, 
melambaikannya. Seperti yang diharapkan darinya. 

"Besar." 

"Apa yang harus saya lakukan?" 

"Apakah Anda terbiasa dengan lift? Bisakah kamu mengendalikannya?" 

Mata yang belum dewasa di bawah kacamata berkedip beberapa kali, 

"Tangga berjalan? Tentu saja. Saya bisa menangani mesin apa pun di dunia ini dalam 
sekejap." 

"Dipahami. Aku akan menjelaskan detailnya nanti. Hiro──" 

"Aku akan melakukan apa saja." 

Hiro yang sudah lelah tiba-tiba menjadi bersemangat, wajahnya memerah. 

"Aku ingin kamu berkencan dengan seorang wanita ... besok." 

"Aku bisa menyelesaikannya hari ini." 

Permintaan ini sejauh ini bukanlah bagian yang sulit. Apa yang akan saya katakan 
selanjutnya benar-benar membuat saya tidak dapat mempertahankan ketenangan saya. 

"Yondaime..." 

"Apa?" 

Dia melirik ke arahku, tatapannya ke wajahku. 

"Pinjami saya uang." 

Tetsu-senpai, Major dan Hiro terkejut, sementara Yondaime tidak berkedip. 

"Berapa banyak?" 

"Saya tidak tahu berapa banyak yang saya butuhkan saat ini, jadi saya tidak bisa memilah 
jumlahnya. Namun kita mungkin akan membutuhkan puluhan juta." 

Jumlahnya sangat besar, dan tiga lainnya tercengang. Saya pikir saya akan membalas ke 
kerajaan datang. Namun saudara laki-laki saya yang disumpah setuju dengan mudah. 
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"Diskon untukmu. 30% tahunan. Pastikan Alice membayarnya." 

"──Tidak...tidak masalah!" 

 

Malam itu, saya mengayuh sepeda saya ke Shinjuku, dan pergi ke gedung tujuh lantai di 
persimpangan di sebelah kediaman kerajaan. Lampu di setiap tingkat tetap menyala, 
menunjukkan logo perusahaan 'ZODIAC'. 

Saya tidak pernah berpikir saya akan kembali ke sini lagi, jadi saya berpikir ketika saya 
berdiri di trotoar, menatap gedung. 

Gejolak pernikahan Min-san, krisis 'Ramen Hanamaru' hampir ditutup, konflik kita 
melawan triad Hong Kong; itu semua terjadi tahun lalu di bulan November. Rasanya seperti 
sebulan yang lalu ketika aku bersepeda bersama Alice, tangannya menggenggamku. Saya 
menghembuskan napas, melihat angin malam musim semi yang dingin berlalu, dan merasa 
itu bertahun-tahun yang lalu. 

Saya menelepon ke konter, dan menunggu beberapa saat. Seorang wanita jangkung kurus 
mengenakan setelan celana keluar dari lobi. Rambut pendek dan mata tajam tampak tanpa 
semua pesona feminin keluar. Itu adalah Huang Xiao Ling, sepupu Min-san, cucu dari bos 
triad Hong Kong, dan manajer umum perusahaan IT 'ZODIAC' ini. Dia wanita yang sangat 
menakutkan. 

"Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi di sini." 

Begitu kami memasuki lift bersama, kata Xiao Ling-san sambil menghela nafas. Sama di 
sini, jadi saya hampir membalas, tetapi saya menelannya, dan malah membuang basa-basi 
yang biasa. 

"Aku benar-benar minta maaf karena mengganggu pada waktu selarut ini, terutama karena 
kamu sedang sibuk." 

"Cukup. Tentunya Anda tidak di sini untuk mendiskusikan sesuatu yang baik. 

Xiao Ling-san membawaku ke kantornya di lantai enam, yang rapi dan luas. Ada dekorasi 
feminin seperti vas dan boneka di rak, yang membuatku sedikit rileks. Dia mengundang 
saya untuk duduk di sofa, dan menyajikan teh untuk saya sebagai bagian dari basa-basi. 

"Aku tidak akan mengatakan bahwa aku tidak berutang budi padamu, jadi beri tahu aku 
apa yang kamu ingin aku bantu?" 

Saya merasa lebih sulit untuk berbicara. 

"Pertama, ini." 
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Saya menyerahkan cetakan dan kartu memori USB. Xiao Ling-san melihatnya, dan berkata, 

"Saya ingin Anda mempublikasikan laporan ini di halaman depan ZODIAC. Saya akan 
menentukan waktunya." 

"Ini berita palsu, kan?" 

"Tidak. Setelah Anda menayangkannya, itu akan menjadi kenyataan." 

Xiao Ling-san menatap curiga ke tanganku, menghembuskan napas, dan mendesah lagi, 

"Karena kita berbicara tentang 'pertama', itu berarti ada 'kedua' kan?" 

"Ya. Selain itu, ada bangunan lain yang terhubung langsung dengan stasiun Shinjuku Timur. 
Ada subsidi untuk ZODIAC yang terletak di sana, kan?" 

Dia memiringkan kepalanya dengan bingung, 

"Apa yang ingin kamu lakukan?" 

"Aku ingin meminjam beberapa orang." 

Xiao Ling-san menatapku tajam. Lalu, dia berkata, 

"Apakah sesuatu terjadi pada detektif cilik itu dan keluarganya?" 

"...Eh, kamu tahu siapa bos dari Aster Tataricus?" 

"Sudah jelas, bukan? Kami berada di industri yang sama, jadi kami akan melakukan 
penyelidikan." 

Saya rasa begitu. Bagaimanapun, perusahaan berada di gedung yang sama. 

"Alice memiliki beberapa perselisihan melawan Shionjis. Erm, detailnya agak merepotkan. 
Demi keselamatan Anda, lebih baik tidak melakukannya. 

Dia mendesah kecil di antara bibirnya, dan berkata, 

"Selalu dengan hal-hal yang teduh, dan kamu mungkin tidak akan kembali menjadi orang 
normal di masyarakat." 

"Terima kasih banyak atas sarannya..." 

Saya sendiri sangat menyadari hal ini. 

"Tapi ini menyangkut nyawa Alice. Saya tidak punya banyak waktu tersisa, dan tidak ada 
orang lain yang bisa saya andalkan. Kami membutuhkan banyak orang di sini, dan 
meskipun Hirasaka-gumi dapat membantu personel, mereka terlalu kentara, dan mudah 
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bagi musuh untuk mengetahui rencana kami. Jadi, erm... aku sangat membutuhkan 
bantuanmu. Saya akan membayar." 

Xiao Ling-san menggelengkan kepalanya, akhirnya merasa cukup denganku, 

"Perusahaan itu tidak dikelola di bawah saya." 

"...Eh?" 

"Itu perusahaan Hong Lei, jadi kamu harus bertanya padanya. Saya akan menjelaskan 
situasinya untuk Anda. 

"Ehhhhhhhhhhhh?" 

seruku. Huang Hong Lei, kakak laki-laki Xiao Ling-san, dan tuan muda dari triad Hong 
Kong. Dia yang paling berbahaya dan kejam dari mereka semua. Anda ingin saya 
menanyakan itu kepada Huang Hong Lei? 

Tidak, tidak apa-apa. Saya memang mempertimbangkan kemungkinan ini. Saya pikir saya 
seharusnya mencari Huang Hong Lei secara langsung untuk mempermudah, tetapi saya 
benar-benar takut dia akan melakukan sesuatu yang menakutkan kepada saya, jadi saya 
memutuskan untuk menghubungi Xiao Ling-san. Setidaknya, dia tidak akan memukuliku 
atau menjejalkan pisau ke mulutku. 

"Jika kamu perlu menemukan beberapa pejuang, kamu harus mencari bantuan Hong Lei, 
kan?" 

"Erm ... ya, itu benar ..." 

"Kamu orang yang aneh. Anda dapat menyeret sekelompok orang untuk ikut serta berbagi 
risiko dengan Anda, dan merencanakan sesuatu yang akan menyebabkan kematian Anda 
jika Anda tidak berhati-hati. Sekarang kamu takut bertanya pada Hong Lei?" "... Kurasa aku 
benar-benar kekurangan imajinasi saat momen genting terjadi." 

Aku menggaruk kepalaku, berkata. 

"Kurasa begitu." 

Xiao Ling-san mengangkat telepon, mungkin berniat menelepon Huang Hong Lei. 

"Anda dapat melakukan hal-hal besar tanpa sepatah kata pun, namun ragu-ragu pada hal-
hal kecil. Saya kira Anda benar-benar memiliki bakat untuk menjadi bos triad. " 

Tolong jangan membuat lelucon seperti itu. 
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Itu adalah hari berikutnya ketika saya kembali ke rumah. Saya menaiki tangga gelap, 
memasuki kamar saya sendiri, dan jatuh ke tempat tidur saya tanpa menyalakan lampu. 

Ini benar-benar melelahkan, dan anggota tubuh saya lemas seperti kain perca. Saya tidak 
ingin mengalami harus meminta bantuan Huang Hong Lei dan menegosiasikan harga 
dengannya lagi. Saya tidak pernah berpikir saya akan membuatnya setuju. "Mungkin bukan 
ide yang buruk untuk membuatmu berutang budi padaku." Aku tidak bisa menghilangkan 
kata-kata itu di telingaku. Saya merasa bahwa kelemahan saya ditangkap oleh orang yang 
paling buruk. 

Tidak, apa yang membuat tidak senang sekarang? Saya harus melakukan apa yang harus 
saya lakukan. 

Setelah usaha saya, saya mengangkat tangan saya yang lemas, dan mendorong tubuh saya 
dari tubuh. Saya menyalakan lampu, dan pergi ke komputer di meja. 

Saya membuat terjun. Saya meminjam uang dan mempertaruhkan segalanya untuk ini. 
Tidak ada jalan kembali. Saya harus mengandalkan ingatan saya sendiri, dan saya harus 
memeras semua yang ada di sel otak saya. 

Tiba-tiba, saya teringat kata-kata Shionji Keiichi, mengobrak-abrik rak CD, dan 
mengeluarkan album Mr. Ketukan American Rock tahun 80-an sangat membantu pekerjaan 
komputer, ya? 

Benar, mari kita coba. Saya mengocok CD ke dalam dek disk, menyesuaikan volume, dan 
mulai memutar. Gonggongan anjing diikuti oleh riff gitar yang intens, naik dan turun saat 
desibel mengayunkan irama berapi-api yang mengoyak jiwa. 

'Buldog Colorado'. 

Itu lagu yang menghubungkan Alice dan aku. 

Tentunya ikatan ini belum terputus. Aku hanya bisa percaya dan menariknya ke arahku. 
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Volume 9 Chapter 6 

Bab 6 
Misi utama yang paling berbahaya harus dilakukan sehari sebelum operasi. Rencana kami 
akan bocor jika saya muncul di kamp musuh, karena saya telah menunjukkan wajah saya 
sebelumnya, jadi saya hanya bisa menunggu di 'Ramen Hanamaru' sampai Mayor melapor. 

Di malam hari, Mayor akhirnya kembali dengan penuh semangat, mengenakan pakaian 
kerja langka berwarna millet, "Kemenangan yang bagus, kemenangan yang bagus! 25 detik 
terlalu lama bagi saya. Lihat sendiri videonya." 

"Aku akan pergi melihat-lihat." 

Saya menerima kartu SD Mayor dari Major, memasukkannya ke laptop, dan menonton 
videonya. 

Ditampilkan di layar adalah gedung kantor pengawasan Aster Tataricus berada. Karena itu 
adalah umpan langsung dari kamera digital yang diproses ke monitor pengawasan, kualitas 
rekamannya sangat buruk. Meski demikian, orang masih bisa melihat pergerakan di dalam 
lift. 

Lift terbuka di tingkat pertama, dan seorang pengangkut laki-laki bergerak dengan kargo 
yang lebih tinggi darinya. Pintu lift tertutup, dan mulai naik. Butuh sekitar 25 detik untuk 
mencapai level ke-12. Begitu pintu dibuka, pengangkut mendorong barang masuk. 

Mayor sendiri tidak terekam dalam film dengan cara apa pun. 

"... Apakah kamu benar-benar melakukan ini saat ini?" 

tanyaku tidak percaya. 

"Saya baru saja membuka panel dan menyesuaikan beberapa bagian." 

aku menghela nafas. Keterampilan itu hanya bisa digambarkan seperti dewa. Mayor 
mengambil tindakan saat kargo membuat titik buta di video. Namun, pengangkut itu sama 
sekali tidak bertindak tidak wajar, dan Mayor tidak muncul karena dia masih kecil. 
Penyamarannya sempurna. 

"Satu hal lagi. Saya memasang beberapa tali di atap 

"Eh?" 

Tali? 
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"Bukankah ada jendela besar di kamar target? Jika kita bisa memfilmkan ruangan dari luar, 
akan ada failsafe bahkan jika operasinya gagal." 

"E-erm... tunggu sebentar. Dari luar jendela? Seperti menggantung tali dari atap seperti 
pembersih gedung yang tergantung di luar?" 

"Benar. Saya selalu ingin menjadi Spiderman!" 

"A-bukankah ini... terlalu berbahaya?" 

Saya berkomentar sebagai orang biasa, tetapi Mayor bersinggungan panjang tentang 
betapa ketatnya pelatihan menurun, sehingga dia bertahan berjam-jam, dan bahwa tali 
yang dia kembangkan ringan dan kokoh. Pada akhirnya, saya hanya bisa menyerah untuk 
mencoba meyakinkannya. 

"Saya mengerti. Aku akan membiarkanmu melakukan apa pun yang kamu inginkan ... " 

Begitu matahari, Tetsu-senpai, Hiro dan Yondaime berkumpul, dan kami bisa bertemu. 
Sebelum itu, Ayaka menyajikan makan malam untuk semua orang, dan mengajukan 
pertanyaan ceroboh, "Fujishima-kun, apakah kamu sudah selesai dengan tugas musim 
semimu?" 

"...Eh?" 

Hanya itu yang bisa saya jawab. Saya buru-buru memeriksa kalender di ponsel saya, dan 
menemukan bahwa hari berikutnya akan menjadi hari terakhir liburan musim semi. Tugas 
musim semi, yah, saya lakukan sedikit sebelumnya, tetapi saya sudah lama melupakan 
keberadaannya setelah itu. 

"Itu sempurna, Narumi. Ini adalah kesempatan sempurna untuk putus sekolah sekarang. " 

Tetsu-senpai menepuk pundakku, mengatakan ini. 

"Mengirimkan laporan yang berkaitan dengan penipuan dan pemerasan seharusnya 
berhasil." 

Mayor melanjutkan dengan kata-kata sarkastik. 

"Bagaimana kamu belum keluar?" 

Dan yang paling menyakitkan dari semuanya adalah Yondaime, yang jelas tidak terdengar 
seperti sedang bercanda. 

"Sebenarnya saya suka menyelesaikan semuanya di hari terakhir liburan! Setelah 
semuanya beres besok, mari kita bekerja sama!" 

Kata Ayaka, menepuk kepalaku dengan nampan, dan kembali ke dapur. 
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Hiro mencibir, 

"Untuk tugas, tidak bisakah kamu tidak meminta Alice untuk menyelesaikannya untukmu? 
Dia berutang banyak padamu, dan tugasnya tidak banyak, kan?" 

Kami menertawakan diri kami sendiri, mengambil mangkuk kami, dan menyeruput mie. 

Semuanya akan segera berakhir. Kami akan mendapatkan kembali kehidupan sehari-hari 
kami dengan tangan kami sendiri, kehidupan dengan Alice yang menemani kami. 

Lima mangkuk kosong ditumpuk menjadi satu, dan pertemuan strategis terakhir kami 
dimulai. 

"Dokter mampir lagi." Tetsu-senpai mulai dengan laporannya, "Tapi kami tidak tahu dia 
pergi ke lantai berapa. Lift berhenti di lantai 14, tapi itu mungkin dokter yang akan 
menyapa. Lantai 14, 15, dan 16 semuanya disewa oleh Aster Tataricus, dan Alice mungkin 
berada di salah satu dari tiga lantai tersebut. Dia tahu kita sedang mencari Alice, dan 
mungkin dia bersembunyi di level yang berbeda." 

"Jika ada seorang gadis yang akan disembunyikan di perusahaan, itu akan mengharuskan 
menyembunyikannya dari semua anggota staf. Ini akan sangat sulit, jadi kurasa dia berada 
di level yang berbeda." Hiro juga mengangguk setuju. 

"Sepertinya kita hanya bisa berpencar dan melihat-lihat kemana-mana. Kami akan bereaksi 
sesuai jika ada yang muncul. Mengatakan itu, Yondaime mulai menulis jumlah orang di 
cetak biru gedung perkantoran. Saya hanya akan tunduk sepenuhnya kepada pemimpin 
Hirasaka-gumi di sini. 

"Ah, benar. Ketika saya pergi misi hari ini, saya menemukan beberapa orang yang 
mencurigakan." 

Mayor tiba-tiba menimpali, 

"Mereka terlihat sangat galak, dan ada banyak dari mereka di setiap level. Mereka juga 
berkeliling memeriksa pintu jebakan dan semacamnya. Benar-benar mencurigakan." 

Serius, apakah itu benar-benar meyakinkan datang dari Mayor yang sudah diam-diam? 
Besar? Dia bilang dia mengambil foto, dan menunjukkan kamera digitalnya. 

Beberapa pria di layar tampak akrab. Saya mengingat kembali sejenak, "Ah", dan akhirnya 
menarik perhatian dari yang lain. 

"Kamu bertemu mereka?" Aku mengangguk saat menjawab Yondaime. 

"Di tempat parkir rumah sakit. Mereka memarkir mobil mereka di sana..." 
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Karena mereka tidak menghadiri rapat, itu berarti mereka bukan Shionji, yang bekerja 
untuk mereka. Jika mereka muncul, pasti ada hubungannya dengan Alice. Shionji Keiichi 
memang mengatakan bahwa kakeknya, Shionji Mikitsugu, bermaksud untuk berurusan 
dengan Alice. 

"Jadi lelaki tua itu hampir mengambil warisannya, merasa sangat cemas, dan ingin 
menemukan Alice sekarang? Kenapa dia mengacaukan segalanya pada saat yang sangat 
penting ... " 

Tetsu-senpai mengacak acak rambut pendeknya. 

"Orang-orang ini ... mungkin berada di bidang pekerjaan yang sama denganku." 

Yondaime memelototi layar, bergumam, 

"Pekerjaan teduh?" Mayor memperbesar visual kamera, memfokuskan pada wajah ganas 
mereka. 

"Ya. Kau bilang mereka pergi ke rumah sakit juga. Tidak mungkin orang-orang ini hanya 
sopir. Shionji yang mempekerjakan mereka mungkin juga tidak layak." 

Tiba-tiba, saya punya ide. 

Bahkan jika kejadian itu tidak terjadi, ayah Alice mungkin telah dibunuh, tepat di hadapan 
Kepala Mitsutoshi. Orang-orang ini muncul di rumah sakit hari itu, mungkin agar Mikitsugu 
dapat mengambil warisan untuk dirinya sendiri. 

Aku membuang pikiran dingin itu sejenak, dan berkata, 

"Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tolong minta semua orang di Hirasaka-gumi 
untuk melihat foto ini." 

Yondaime mengangguk, mengeluarkan kartu SD dari kamera digital, dan menyelipkannya 
ke dalam sakunya. 

Saat kami sedang menjalani rencana perjalanan untuk hari berikutnya, Xiao Ling-san 
meneleponku. 

"Kami baru saja selesai di sini. Apakah Anda ingin datang untuk melihat-lihat?" 

"Tidak. Aku ingin pergi sekarang, tapi ada kemungkinan dia akan menyadarinya." 

"Mengerti. Apakah saya harus mengirim tagihan ke Hirasaka-gumi?" 

"Ya terima kasih banyak." Setelah panggilan berakhir, saya menghembuskan napas di 
ruang yang gelap dan sempit. 
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"Ngomong-ngomong, pengaturanmu ini terlalu berlebihan. Itu jumlah uang terbanyak yang 
kamu habiskan di sini, kan?" Tetsu-senpai mengeluh. 

"Ini menyangkut kehidupan Alice. Uangnya tidak seberapa dibandingkan dengan itu." 

"Saya yang membayar. Jika Anda ingin bersikap keren, tunggu sampai semuanya selesai." 

Celaan Yondaime membuat Hiro terkekeh. 

* 

Hari berikutnya── 

Saat itu jam 9 pagi, dan saya keluar dari stasiun kereta bawah tanah, melihat-lihat jalanan 
Shinjuku Timur yang masih terlelap. Ke mana pun saya melihat, hanya ada gedung 
perkantoran, apartemen, dan truk konstruksi, pemandangan yang biasa saja dan tak 
bernyawa. 

Aku memutar kepalaku, dan melihat ke gedung-gedung besar di belakangku. Dinding 
cokelat yang terbentuk dari balok-balok jigsaw terbentang jauh ke langit. Itulah medan 
perang kami pada hari itu. 

Saya sudah menghafal tata letaknya sepenuhnya, tetapi dengan hati-hati saya membuka 
tata letak yang telah saya lihat untuk kesekian kalinya, dan melihatnya berulang kali. Tidak 
ada masalah. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, semuanya akan berakhir dengan baik. 

Suara mayor mencapai saya melalui earphone. 

"Pemeriksaan akhir sudah selesai. Semuanya normal." 

"Benar ... apakah talinya baik-baik saja?" 

"Tentu saja. Mulai turun. Selama operasi ini, tolong panggil aku Spiderman." 

Apa di dunia? Seriuslah. Mendengar suara ini, Hiro menyela. 

"Mobil target mendekati posisimu." 

"Salin itu, mulai operasi." 

"Hati-hati." "Kita akan bertemu lagi di Yasukuni!" 

Saya pergi dari tangga ke jalur pejalan kaki, dan ada Benz putih besar berbelok ke arah 
tempat parkir bawah tanah. Aku bergegas, dan berlari menuruni lereng. 

Sepertinya Shionji Keiichi sudah memperhatikanku, karena dia sedang bersandar di pintu 
mobilnya yang diparkir, menungguku. 
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"Selamat pagi." 

Saya merasa itu megah, tetapi saya menundukkan kepala. Dia melepas headphone-nya, 
mengalungkannya di leher, dan memasukkan kunci mobil ke dalam saku jubah putihnya. 

"Apakah ada sesuatu?" 

Tidak ada kebaikan dalam kata-katanya, tapi sepertinya aku tidak merusak suasana 
hatinya. Bagaimanapun, saya benar-benar bertanya-tanya apakah pria ini benar-benar 
memiliki 'emosi'. Akankah strategi saya benar-benar berhasil melawan orang aneh seperti 
itu? Jantungku berdegup kencang. Tenang. Saya tidak bisa membiarkan dia tahu bahwa ini 
adalah pertaruhan di pihak saya. 

"Aku ingin berbicara denganmu tentang Alice." 

kataku dengan tenang, 

"Bisakah kita bicara di kantormu?" 

"Di sini sudah cukup." 

aku menelan ludah. Bukan apa-apa, hanya jawaban yang diharapkan. Aku tidak bisa 
membiarkan diriku disesatkan olehnya. 

Itu harus di kantor Anda. Saya tidak dapat menunjukkan kartu saya sekarang, dan yang 
paling penting, saya ingin Anda masuk untuk mengonfirmasi informasi yang saya berikan 
kepada Anda, atau kita tidak dapat bernegosiasi." 

Mengatakan itu, aku memaksa diriku untuk memelototi wajah Shionji Keiichi. Setidaknya 
aku tidak bisa kalah darinya dalam hal kemauan. Lensa kacamata memantulkan sinar 
matahari, memutih. 

"Baik." Shionji Keiichi mengangguk, dan melangkah ke pintu kaca di dekat jalur parkir. Dia 
mungkin tidak akan mempercayai semua yang saya katakan, hanya saja tidak ada gunanya 
mempertahankan kebuntuan di sini, dan lebih baik memastikan apakah yang saya katakan 
itu benar. Risiko saya memasuki kantornya mungkin tidak signifikan baginya. 

Jadi saya memasuki lift bersamanya, dan melihat nomor di panel layar elektronik naik, 
jantung saya berdegup kencang tanpa henti. Jika saya gagal di sini, setidaknya kerugiannya 
akan sangat menghancurkan "Tentang Alice──" 

Lidahku yang kering menempel di mulutku, dan aku tergagap. Aku batuk, dan mengulangi, 

"Bagaimana kabar Alice sekarang?" 

"Santai saja." Shionji Keiichi menatap pintu lift, menjawab, "Dia seharusnya memiliki 
kekuatan yang cukup untuk bergerak sendiri dan menggunakan komputer." 
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Saya merasa nomor. Dia dengan acuh tak acuh bisa mengatakan sesuatu yang pada 
dasarnya berarti dia tidak akan bisa melakukannya segera. 

Level 14 ditunjukkan dan diumumkan, dan pintu dibuka. Begitu Shionji Keiichi masuk, dia 
mengambil kartu akses dan memindainya. Pintu kaca dengan logo ungu 'Aster Tataricus' 
meluncur ke samping tanpa suara. 

"Pagi, ketua." 

Wanita muda yang mengunjungiku terakhir kali muncul di koridor, dan wajahnya 
membeku begitu dia melihatku. 

"Aku akan membawanya ke ruang ketua. Jangan ganggu kami." 

Shionji Keiichi berkata dengan dingin, dan wanita itu membungkuk malu-malu. 

Kami menyusuri koridor panjang, dan memasuki ruangan ketua. Seperti biasa, saya tidak 
melihat siapa pun di sekitar. Shionji Keiichi mengetuk pintu masuknya di bel ke ruang 
ketua, dan aku, begitu tegang hingga hampir pingsan, merasa berdoa saat mengikutinya ke 
dalam ruangan. 

Seperti biasa, ada karpet ungu terhampar di lantai, bersama dengan meja kantor berwarna 
ungu putih yang bersandar di sisi jendela. Tiga monitor membelakangi saya. 

"Kalau begitu aku akan mendengar apa yang kamu katakan. Tetap singkat." 

Shionji Keiichi berbalik di depan meja. 

Aku mengangguk, dan mendekatinya selangkah demi selangkah, mengeluarkan tablet dari 
saku jaketku, menyalakannya, dan menyerahkannya kepadanya. Ditampilkan di monitor 
adalah beranda ZODIAC, dan saya menunjukkan berita penting tertentu. 

Alis tajam dan tipis Shionji Keiichi berkerut, mata di balik kacamatanya melihat bolak-balik 
dua kali antara monitor dan wajahku. Ini ditulis, "Diduga detail akun Aster Tataricus telah 
bocor" . 

Shionji Keiichi mengulurkan tangannya untuk mengetuk monitor, dengan cepat memindai 
laporan, dan memelototiku. 

"Jika itu terjadi, saya seharusnya sudah menerima informasi sebelum berita itu 
ditayangkan." 

Semuanya mengikuti ini akan menentukan hasilnya, jadi saya meyakinkan diri saya seperti 
yang saya katakan, "Anda tidak akan menerima informasi apa pun. Laporan ini baru saja 
dirilis oleh pembocor." 
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Dalam sekejap mata, Shionji Keiichi mengeluarkan tablet kecilnya dari saku jubahnya, dan 
masuk ke beranda ZODIAC untuk melihat itu nyata. Ini adalah reaksi yang diharapkan, 
karena dia curiga saya mengarang halaman web ini. 

Dia mengambil langkah ke arahku, berkata, 

"... Kamu tahu bos ZODIAC. Bukan tidak mungkin dia menerbitkan berita palsu untukmu, 
kan?" 

Jadi dia tahu itu juga. Aku merasakan hawa dingin yang berderit di perutku. Setiap gerakan 
dibaca olehnya dan dinetralkan. Ini belum berakhir. Masih banyak lagi setelah ini. 

"Tidak apa-apa jika kamu ingin mencurigaiku, kerusakannya hanya akan menyebar. Apa 
yang ingin saya katakan adalah sederhana. Kami telah meretas sistem perusahaan Anda, 
dan intel penting Anda bocor. Jika Anda ingin kami berhenti, biarkan Alice pergi dan beri 
tahu saya di mana dia berada. 

Shionji Keiichi terus bekerja di depan komputer dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. 
Sepertinya, dia sedang mencari di internet untuk berita terkait, tapi itu mungkin tidak 
dapat membantunya mengetahui rencana ini sepenuhnya. Segera setelah itu, dia 
memasukkan komputer ke dalam sakunya, berjalan mengitari meja, dan berkata, "Tanpa 
Yuuko, kamu mungkin tidak memiliki tingkat keahlian seperti itu." 

Apakah dia masih mencoba menyelidiki saya? Dari mana datangnya perasaan tidak 
berperasaan ini? Saya melakukan yang terbaik untuk menghilangkan kecemasan saya 
kembali ke paru-paru saya, dan menjawab, "Karena kamu tahu bahwa aku mengenal bos 
ZODIAC, kamu masih punya waktu untuk mencurigaiku?" 

Saya mungkin bertindak berlebihan. Mata kami bertemu. Shionji Keiichi adalah orang 
pertama yang memalingkan muka, menatap keyboard di tangannya. 

"...Kamu mencoba membuatku masuk dan memeriksa kerusakannya, kan?" 

Shionji Keiichi bergumam, menggali lubang keputusasaan di belakang kepalaku. Kata-
katanya begitu kejam sehingga aku benar-benar terguncang. Orang ini adalah antagonis 
terberat yang harus dihadapi. Dia terus bekerja di monitor dengan belokan, dan dinding di 
belakang meja mulai gelap. Dia menurunkan tirai. 

"Kamu berencana untuk menggunakan visual teleskopik dari luar jendela, atau kamera 
yang kamu bawa ke ruangan ini secara diam-diam, berharap untuk memfilmkanku 
memasukkan kata sandiku, kan?" 

Pada saat itu, lampu berkumpul di 'panggung' saya. Wajahku menegang, mataku sedikit 
melebar, kata-kata tersangkut di tenggorokanku. 

Dia melihat semuanya. Permainan telah berakhir. 
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Saya menyadari bahwa saya terlihat sangat sedih, bahwa saya tampaknya benar-benar 
tersesat. Itu semua adalah tindakan yang dilakukan kepada saya. 

Benar, kau menutup jendela merusak salah satu karyaku, aksi berbahaya seperti film 
Major. Namun itu hanya failsafe. Apa yang akan membunuhmu akan datang nanti. 

Shionji Keiichi terus bergumam, 

"Ini bukan ide yang buruk, tetapi komputer saya memerlukan identifikasi sidik jari 
bersama dengan kata sandi untuk masuk. Memfilmkan jari saya saja tidak akan berhasil. 
Untuk alasan keamanan, saya juga menurunkan tirai." 

Setelah mengetik, jari-jarinya meluncur melewati identifikasi sidik jari di samping 
keyboard. 

Pada saat itu, saya sepertinya mendengar suara aneh. 

Tampaknya ada roda gigi kuno yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul bersama 
dengan cara yang rumit, menyatu namun membusuk karena tetap tidak aktif. Roda gigi 
mulai berbunyi klik, dan berputar. Pekikan tulang saya, denyut nadi saya yang gila, dan 
rasa sakit di gigi saya sepertinya disebabkan oleh ketegangan yang ekstrim ini. Namun, 
mereka tampak jauh, karena sesuatu yang besar sepertinya bergemuruh. 

Shionji Keiichi mengangkat matanya. 

Saya mencoba memindai emosi apa pun di wajahnya, tetapi saya tidak menemukan apa 
pun. Apakah saya gagal? Kesadaranku hampir jatuh ke dalam kegelapan, tapi yang 
menarikku kembali adalah pantulan monitor di kacamatanya. . 

Layarnya benar-benar biru. Komputer terputus 

"...Ini─" 

Shionji Keiichi bergumam monoton, sedatar chip logam berukuran nano. 

"Ini bukan komputerku...kan?" 

Aku mengangguk, dan menelan ludah. Sensasi terbakar di dalam tenggorokan telah 
menyebar ke bagian belakang telinga. Saya tidak bisa lagi menekan detak jantung saya, dan 
ujung jari saya sangat gemetar, mati rasa. 

"Melakukan itu sederhana. Monitor dan keyboard Alice sama dengan milikmu." 

Suaraku pecah-pecah karena kekeringan. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Kau menukarnya? Bagaimana kamu melakukannya? Apakah Anda menyelinap ke ruangan 
ini? Tingkat keahlian Anda seharusnya tidak memungkinkan Anda untuk membobol kunci 
dan sistem keamanan." 

Benar, saat ini, kita tidak bisa melakukannya, atau kita akan mendobrak pintu dan sistem 
keamanan untuk menyelamatkan Alice. Itu karena kami tidak memiliki kekuatan seperti itu 
sehingga kami menciptakan gertakan yang menggelikan dan menggelikan ini. 

"Saya memang mengubah banyak hal, bukan hanya komputer." 

Shionji Keiichi menyipitkan mata dengan skeptis. Aku menggigit bibirku yang gemetar, 
hampir tidak menghilangkan ketegangan karena rasa sakit, dan melanjutkan, "Itu adalah 
kesalahanmu untuk menutup jendela secara langsung. Jika Anda membukanya, Anda bisa 
menyadarinya sebelum Anda masuk. 

Tangannya meraih tepi meja, dan dia menekan tombol untuk membuka tirai, matahari 
bersinar setelahnya. Pencakar langit di jantung Shinjuku memotong awan dari tanah, 
berdiri tegak di luar jendela. 

Aku mengitari meja, dan mendekati jendela, 

"Ini sedikit berbeda dari pemandangan biasa yang kamu lihat, kan?" 

Aku menunjuk ke balik dinding kaca yang tebal, mengatakan ini. Shionji Keiichi memutar 
kepalanya. Akhirnya, saya melihat ekspresi terkejut di wajahnya. Mata di bawah 
kacamatanya sedikit melebar, meskipun sangat kecil sehingga hampir mustahil untuk 
dilihat. 

"Aku menukar seluruh level." 

Aku tidak tahu apakah Shionji Keiichi yang terengah-engah, atau aku yang terengah-engah 
setiap kali aku berbicara. 

"Ini bukan level 14, tapi level 12, ZODIAC Electronics. Tata letaknya sama, jadi kemarin 
dihabiskan untuk memodifikasi level untuk meniru kantor Anda. Namun bagian tersulit 
adalah memodifikasi lift dan papan sirkuit, dan juga meminta anggota staf Anda untuk 
membantu kami " 

Shionji Keiichi benar-benar menekan tombol ke lantai 14, dan layarnya memang 
menunjukkan lantai 14. Papan sirkuit Mayor yang dipasang ulang hanya menyebabkan 
elevator beroperasi secara berbeda, dan membawanya ke lantai 10. 

Bagian terakhir yang paling penting adalah Hiro menaklukkan anggota staf perempuan 
Aster Tataricus. Hiro memang mengatakan bahwa dia menghindari gaya hidup seorang 
gigolo, dan pada dasarnya mengintimidasinya. Namun dia mendengarkan permintaan 
kami, dan menunggu ketua di tingkat 12, merawatnya seolah-olah dia berada di 
perusahaannya yang sebenarnya. 
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Shionji Keiichi melepas kacamatanya, dan meletakkannya di atas meja. Itu mungkin 
gerakan paling berlebihan yang pernah dia lakukan, tapi ekspresinya tetap tidak tergerak. 

"Sekarang kamu mengerti, kan? Kata sandi dan sidik jari yang Anda masukkan adalah 
duplikat yang disiapkan oleh kami. Laporan kebocoran itu benar-benar saya buat, tetapi 
ternyata nyata. Dengan kata sandi dan sidik jari Anda, kami dapat meretas sistem Aster 
Tataricus melalui komputer asli di kantor Anda." 

Shionji Keiichi menghela nafas panjang yang mendarat di keyboard palsu. 

"Kata sandi itu hanya bisa masuk ke komputer kerja saya yang biasa. Anda tidak dapat 
benar-benar melakukan apa yang Anda inginkan dalam sistem internal perusahaan saya 
seperti yang Anda inginkan mengingat tingkat keahlian Anda, bukan? 

Napas kering membentuk beberapa retakan di tenggorokanku. 

Benar, kita tidak memiliki kekuatan semacam itu. Ini 'semua' yang bisa kami lakukan untuk 
operasi kami, tapi── 

"Kami tidak perlu melakukan apa pun sendiri." 

Suaraku lemah seperti rumput layu. 

"Ada satu orang di gedung ini yang mampu melakukan ini, kan?" 

Retakan muncul di wajah tabah Shionji Keiichi. Menahan penderitaan ini, saya 
melanjutkan, 

"Kamu mengatakan bahwa dia tidak meninggalkan kandangmu karena dia tidak mau, kan? 
Saya kira tidak demikian. Karena Anda memberinya jalan untuk terhubung ke jaringan 
Anda, dia pasti masih berjuang sekarang, mengawasi semua jaringan yang terhubung ke 
fasilitas ini, mencari celah di dinding. Dia adalah tipe orang yang tidak pernah melepaskan 
harga dirinya, bahkan jika dia harus menyerahkan hidupnya." 

Baris terakhir saya praktis dilahap oleh panas yang menempel di tenggorokan saya. Saya 
tahu, lebih dari siapa pun, bahwa tidak peduli seberapa bersemangat saya mencoba 
mengatakannya, saya tidak berani menegaskan apakah itu hanya sebuah harapan, atau 
sebuah doa. Kami mengerahkan banyak dana dan tenaga untuk operasi ini, tetapi hal yang 
paling penting ada pada dirinya, yang tidak dapat kami hubungi. 

Tetapi pada saat ini, saya bisa melihat jari-jarinya yang ramping berlari di atas keyboard 
seperti tetesan air hujan. Binari terus berubah dalam miliaran ketika dia mencoba 
menerobos firewall, memotong awan yang memenuhi langit, mencapai satelit, dan melihat 
ke bawah ke permukaan, mengisi setiap kekosongan. 

Ponsel di sakuku mulai bergetar. Deru gitar, bass dan drum bergoyang di telingaku, 
kembang api yang menggelegar menyerbu kakiku. 
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'Buldog Colorado'. 

Aku menahan napas, mabuk saat mendengarkan melodi yang menjengkelkan dan berulang 
yang menggores kulitku. 

Kami terhubung dengan lagu ini. 

Saya kemudian membawa ponsel di tangan saya ke telinga saya. 

"...Kamu orang bodoh." 

Suara nostalgia itu penuh dengan air mata. 

"Bukankah aku sudah memberitahumu untuk meninggalkanku sendiri?" 

Udara dipenuhi dengan sensasi listrik, membuatku mengangkat kepalaku, dan aku melihat 
wajah Alice muncul di tiga monitor. Dia mengenakan gaun biru, pipinya sedikit lebih kurus, 
kulitnya putih menakutkan, matanya yang basah hampir pecah menjadi ribuan tetesan. 

Aku tidak bisa mengeluarkan suara, dan memeras semua udara di paru-paruku, tapi itu 
juga terdengar bodoh, "... Sudah lama. Kamu jauh lebih kurus." 

"Aku bukan lagi detektifmu!" 

"Tapi tidak peduli apa yang kamu katakan, aku selalu menjadi asistenmu." 

"... dengar, sebagai detektif, aku selalu bekerja untuk melayani yang hidup. Tidak peduli 
betapa tak tertahankan dan jeleknya kebenaran itu, yang hidup harus hidup menerimanya, 
membuat keputusan, menderita karenanya, dan terus hidup. Itulah yang saya katakan 
selama ini..." 

Tetesan kecil berkilau membentuk jejak kecil di pipinya, 

"T-tapi! Setelah melihat ayah saya seperti itu, saya tidak dapat mempertahankan tekad saya 
dan berbicara untuk orang mati! Menjadi detektif adalah segalanya bagiku, tapi aku tidak 
berhak melakukannya!" 

Terus? Jadi saya pikir saya sambil mencengkeram ponsel dengan tangan saya yang 
gemetaran. Tidak perlu ada hak untuk melanjutkan hidup. Cacing tidak takut gelap. 
Penguin tidak malu karena tidak bisa terbang. Bukankah kamu mengatakan itu 
sebelumnya? 

"...Jadi kamu ingin membunuh Alice di hatiku juga?" 

Apa yang saya katakan selanjutnya benar-benar emosional, tanpa berpikir. Seharusnya ada 
cara yang lebih rasional dan logis untuk mengekspresikan diri, tapi aku tidak bisa lagi 
menahan sensasi memukau di dalam tubuhku. 
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"Tapi Alice, bukankah kamu masih hidup? N-tidak peduli berapa banyak Anda menderita ... 
Anda harus menerimanya, menderita rasa sakit, dan membuat keputusan. Kamu masih 
hidup!" 

Air mata mengacaukan wajah Alice di monitor. Atau mungkin yang kacau adalah mataku. 

"... Serius, kamu──" 

Suaranya melemah, hancur. Kekejaman bertahan hidup menghancurkan tubuh kecilnya, 
mengungkapkan hati yang lebih baik dari siapa pun. 

Tapi Alice, tidak peduli bagaimana kamu mencoba memanipulasi kata-katamu, aku tidak 
akan tertipu olehmu. Anda telah menerima sinyal saya, membuka kunci rantai, dan 
memanggil saya melalui lagu takdir, jadi Anda kalah. Anda mengalahkan diri sendiri 
melalui mata, telinga, dan jari mahakuasa Anda. 

Jadi, 

"Cukup dengan omong kosong dan buka pintu belakang. Kamu lapar, bukan?" 

Aduh. Alice menelan kata-katanya, dan terisak dua kali, menggosok mata dengan telapak 
tangannya. Semburat merah muncul di pipinya, dan itu adalah bukti bahwa dia masih 
hidup. 

"... Serius... kamu selalu seperti ini!" 

Mata yang memerah menunjukkan air mata baru lagi. 

"Kau tidak pernah mendengarkanku. Kamu selalu ceroboh!" 

Dia melepas headset, dan melemparkannya ke kamera. 

"Cukup! Kebodohanmu semakin parah tanpa aku melemparkan kaleng kosong padamu 
sepanjang waktu!" 

Tangan Alice terulur ke arahku, dan aku bisa merasakan energi di tubuhku mengalir 
dengan bebas, ketukan sekilas pada keyboard mendesis/ 

Segera setelah itu, pintu kecil di belakangnya pada monitor terbuka. 

Panas di tubuhku akan meledak seperti bendungan, keluar dari tenggorokanku. Aku 
hendak berbalik dan meninggalkan kamar Ketua, tapi aku kembali ke komputer lagi, 
karena aku lupa bertanya di mana kamar Alice. 

"Aku akan pergi menjemputmu. Lantai berapa itu──" 

Teriakan Shionji Keiichi tiba-tiba terputus, 
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"Tidak, tutup pintunya!" 

Tertegun, aku memutar kepalaku. Alice tidak mendengar, karena dia sudah berdiri dan 
meninggalkan mikrofon di depan komputer, terhuyung-huyung menuju pintu. 

"Bukankah aku mengatakan bahwa kakekku menginginkan Alice──" 

Aku tidak mendengar akhirnya, karena ketika Alice melangkah melewati pintu yang 
terbuka, seorang pria besar mengenakan setelan hitam kebetulan muncul di koridor. 
Jeritan Alice mencapai telingaku. Dia ingin mundur ke kamar, hanya agar pria itu 
mencengkeram lengannya dengan kasar. 

"Alice?" 

Pria itu adalah salah satu orang yang kutemui di tempat parkir rumah sakit, dan muncul di 
foto Mayor. Jadi mereka menemukan Alice sebelum kita? Shionji Keiichi mendorongku ke 
samping, dan mengetuk keyboard. Monitor kiri menunjukkan kata-kata di layar, dan 
perintah yang dia masukkan melesat ke kanan. Dua monitor lainnya menunjukkan pria di 
pintu, mencoba menarik Alice, hanya untuk melepaskannya karena rasa sakit. Kebetulan 
pintu itu tiba-tiba dibanting ke arahnya, menjepit bahunya. Memikirkan kembali tentang 
itu, saya menyadari itu karena Shionji Keiichi menunjukkan keterampilan seperti dewa. 
Dalam hitungan detik, dia meretas sistem keamanan gedung melalui komputer palsu, 
melepas fitur keamanan pintu, dan menutup pintu. Namun, saya tidak punya waktu untuk 
memikirkan hal itu. Juga ditampilkan di monitor adalah tubuh kecil Alice yang 
membantunya keluar, "Dia ada di lantai sepuluh, cepat!" 

teriak Shionji Keiichi. Saya segera kabur dan menghubungi Yondaime melalui telepon. 

"Menemukan Alice, dia ada di lantai sepuluh! Orang-orang itu ada di sini!!" 

Lantai sepuluh berada di luar posisi yang kami alokasikan, jadi saya mungkin harus tiba 
lebih dulu. Saya tidak punya waktu untuk menunggu lift, jadi saya melesat ke tangga 
darurat, turun dua tingkat, buru-buru membuka pintu besi, dan memasuki gedung lagi. 
Koridor di tingkat yang tidak terpakai ini redup, bau cat dan material baru menyengat 
kulitku. Aku bisa mendengar beberapa langkah kaki yang lembut. 

"Alice!" 

teriakku, berlari di koridor berkarpet. 

Saya hampir bertabrakan dengan tubuh mungil berbaju biru di tikungan. Kami berdua 
tersandung, tersandung. Aku nyaris tidak berhasil tetap tegak, karena punggungku 
menempel di dinding, tetapi dia akhirnya jatuh terlentang. 

Mata kami bertemu. 

"Ah..." 
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Kami berseru serempak. 

Di bawah rambut hitam yang berantakan itu terdapat mata biru gelap Alice, berkilau 
dengan cahaya. Mata kami bertemu, bersama dengan emosi yang tak terhitung jumlahnya 
yang kami miliki. Namun, kami tidak memiliki kesempatan untuk berbicara, karena ada 
langkah kaki yang panik, bersamaan dengan siluet yang menghampiri kami. 

Dan aku segera mengangkat Alice. 

"──Narumi?" 

Aku mengabaikan pekikan Alice saat aku berlari ke arah lain. Saat melewati sebuah sudut, 
aku mengeluarkan kain pel dari pembersih, mendorong pintu keluar darurat, dan keluar. 
Kecerahan yang tiba-tiba menyilaukan mataku, tapi aku dengan lembut menjatuhkan Alice 
ke lantai, berputar, dan menempelkan pel di bawah gagangnya, menggunakan pagar 
sebagai penopang. Begitu saya melepaskannya, seseorang mulai menggedor pintu di sisi 
lain, memutar pegangannya, dan membengkokkan pel dengan kuat. Pintu berderak, dan di 
belakang mereka, ada seorang pria keji mengutuk pergi. Sementara aku pikir mereka sudah 
menyerah untuk membanting pintu--- "──Tangga darurat! Dia ada di tangga darurat, pergi 
dari luar!" 

Sial! Dia memanggil bantuan! 

Aku menjatuhkan Alice di pundakku, dan mengejutkannya sampai dia meronta-ronta dan 
berteriak. "Aku akan lari sendiri!" Diam dan berhenti bergerak. Anda bahkan tidak bisa 
berjalan lurus. Langkah kaki memekakkan telinga di lantai atas membuat perutku terikat. 

"Menemukannya!" "Bocah itu juga ada di sana!" 

Suara banyak pria mendatangi saya, dan saya mulai melompat tiga langkah sekaligus. 
Haruskah saya menemukan lantai untuk mencari bantuan, atau haruskah saya terus berlari 
ke lantai dasar? Keragu-raguan ini menyebabkan saya melambat. 

Di tangga, pintu besi ke lantai 9 terbuka, dan saya berhenti. Pria berjas gelap memasuki 
tangga darurat, satu per satu. Mereka mengangkat kepala, dan melihat Alice dan aku, 
mengangkat bahu. Keputusasaan menyebabkan kesadaran saya memudar. 

"Siapa bocah itu?""Yang hari itu.""Bertemu dengannya di rumah sakit." 

Aku bisa merasakan pria-pria itu mencibir, dan memelototiku. 

"Apakah kita berurusan dengannya?" "Dia tahu terlalu banyak." 

Aku merasakan hawa dingin di hatiku, tangan di pagar menggigil. 
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"Tidak." Ada suara di lantai atas, mengutuk kesadaranku yang membeku. "Dia orang biasa 
yang membawa teman. Kami tidak bisa menyelesaikan semuanya. Berurusan dengan 
wanita itu sendirian." 

Kuku Alice tenggelam jauh ke bahuku. Ahh, orang-orang ini benar-benar berencana untuk 
membunuh Alice. Jika mereka mengatakan bahwa mereka dapat menghadapinya, itu 
berarti mereka akan melenyapkan orang-orang di dalam Shionji. 

"Jangan berani-berani menyentuh Narumi!" 

Alice berteriak dengan suara serak, 

"A-aku akan ikut denganmu kalau begitu!" 

Dia ingin melompat dari pundakku, tapi tanganku tetap menempel di pinggangnya, dan aku 
mengerahkan kekuatan. Jika saya melepaskannya, usaha kita akan sia-sia, bukan? 

"Narumi, lepaskan aku!" 

Ada langkah kaki mendekat dari atas dan bawahku, dan darahku mengalir deras di 
telingaku. Aku tidak melepaskannya, tidak peduli apa yang kau katakan. Apakah Anda tahu 
berapa banyak bantuan yang saya berutang hanya untuk sampai ke titik ini? Berapa kali 
saya harus mengubah asumsi dan tebakan saya yang lemah, dan menipu mata saya untuk 
mengambil risiko pertaruhan ini? Aku mencondongkan tubuh ke pagar, dan mengerahkan 
kekuatan ke kakiku. 

Tiba-tiba, ada benda itu di sudut mataku. 

Jadi saya menahan napas, mendengarkan dengan saksama pada heartbeasts kami yang 
tumpang tindih. Dalam diri saya, sebuah pertanyaan diajukan kepada diri saya sendiri. 

Bisakah saya melakukannya? 

Saya mengesampingkan pertanyaan ini bersama dengan kenyataan. Ini bukan pertanyaan 
apakah saya bisa melakukannya. Aku harus melakukannya. 

"Tunggu, Alice. Jangan lepaskan." 

"Apa──" 

Alice terdiam. Orang-orang yang mendekat juga tampak tercengang, langkah kaki mereka 
semakin cepat. Kakiku berada di pagar, dan aku mengangkat Alice. 

Alice mencengkeramku erat-erat, matanya kabur karena ketakutan. Ingatan yang terkubur 
jauh di dalam hatinya sedang hancur, hendak menelannya. Kau benar, Alice, aku akan 
melakukan hal yang sama seperti yang ayahmu lakukan, kecerobohan, bodoh, biadab 
berbahaya, ide bunuh diri yang sangat berisiko. 
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Tapi ada sesuatu yang sedikit berbeda. Aku tidak sendirian. Aku masih punya teman-
temanku. 

Aku melangkah ke pagar. 

Udara dingin langsung menyelimutiku. Dinding bangunan memenuhi pandanganku 
mendekat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Saat ini, aku dapat dengan jelas 
merasakan kehangatan tubuh Alice. Ketakutan dan tekanan angin mengiris telingaku, dan 
kesadaranku akan direnggut dari tubuhku, ditinggalkan jauh di belakangku. 

Tidak, saya tidak bisa pingsan di sini. Saya perlu berpegangan. 

Jadi saya mengulurkan tangan saya, mencoba meraih kesadaran saya yang memudar--- 

Dan tali yang benar-benar ada. 

Telapak tanganku langsung terasa panas yang begitu kuat tak terbayangkan. Lengan, leher, 
bahu, dan punggung saya dikerahkan sepenuhnya, terasa sakit. Sendi dan otot saya 
menjerit-jerit. Lengan Alice tenggelam jauh ke dalam leherku, membuatku kesulitan 
bernapas. Rasa panas yang mual menyelimutiku dari kepala hingga ke tubuhku, 
membakarku. Aku meraih tali yang berlumuran darah dengan sekuat tenaga, dan mengunci 
kakiku. Tali itu sangat tergantung, dan saya terbanting ke dinding beberapa kali "──Wakil 
Laksamana Fujishima!" 

Begitu guncangan berhenti, saya mendengar geraman dari belakang. 

"A-apa yang kamu lakukan? Kamu ingin mati!?" 

Bahkan dengan angin kencang yang bertiup kencang, suara Mayor jelas terdengar di 
telingaku. Aku menggerogoti rasa sakit dan ketakutanku, dan menunduk meskipun aku 
tahu seharusnya tidak. Ujung tali menyentuh tanah jauh di bawah saya, dan Mayor sekecil 
kacang. Tiba-tiba, saya merasa menggigil, seolah seluruh bagian bawah tubuh saya hilang. 
Saya buru-buru berkonsentrasi, mengumpulkan kekuatan saya, dan melangkah ke dinding, 
mencoba menstabilkan diri, melirik suara-suara yang mengganggu. Pria berjas gelap 
berbaris di pagar tangga darurat, hanya untuk diblokir di pintu darurat oleh beberapa 
orang. Itu kaos hitam dari Hirasaka-gumi. Saya memejamkan mata, mengalami rasa sakit di 
sekujur tubuh saya, dan memeriksa apakah anggota tubuh saya masih bisa untuk saya. 
"Selangkah demi selangkah, mundur perlahan! Beristirahatlah saat ada langkan di dinding" 
Raungan Mayor yang tak terdengar terus terdengar. Gigi Alice bergemeretak di telingaku. 
Namun semua suara ini, secara praktis disembunyikan oleh detak jantung saya. 

Aku bisa melakukan ini. Saya harus. Aku berkonsentrasi penuh pada kehangatan Alice, dan 
anggota tubuhku. Perlahan, turun perlahan. Bagus dan perlahan--- Pada saat kakiku 
mendarat, aku santai, dan terjatuh, hampir tertindih oleh berat badan Alice. 

"Laksamana madya! Bangun! Kami bergerak!" 
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Mayor berteriak di telingaku. Aku mengangkat kepalaku dengan gusar, dan sebelum aku 
bisa mengatakan apa-apa, sebuah tangan terselip tepat di bawah ketiakku, mengangkatku 
dengan keras. 

"Mayor, bawa Alice dan pergi." Wajah miring Yondaime ada di sebelahku. Tubuhku yang 
layu tiba-tiba berakselerasi, dan pandanganku memantul bolak-balik antara punggung 
Yondaime dan lantai beton. Sepertinya dia menggendongku, jadi aku berpikir dengan 
bingung. 

Aku lupa semua yang terjadi setelah Alice dan aku didorong ke belakang mobil Yondaime. 
Aku benar-benar pusing, dagingku berlumuran darah akibat tali yang terbakar, 
menyebabkan tetesan merah di gaun biru Alice. Dia juga menangis, tinju kecilnya 
menghantam dadaku. 

"Kamu orang bodoh! Sungguh...kau seceroboh ini...setiap kali..." 

Gerutuan basah kemudian menimpaku. 

Aku meraih pergelangan tangan Alice, dan dia menggigil, sebelum dia menangis keras, 
wajahnya terkubur di bawah daguku. Isak tangisnya, detak jantungnya dan kehangatannya 
mencapaiku. 

Itu bukti dia masih hidup. 

Ini cukup. Sangat menyenangkan dia hidup kembali. Ini cukup ── 

Akselerasi mendorong tubuhku ke kursi, menghancurkan kesadaranku dan meratakannya 
menjadi serpihan saat aku perlahan tenggelam dalam kegelapan. 

Lengan kiriku melingkari bagian belakang jas, dan saat aku melihat bahwa Alice benar-
benar ada di sana untuk terakhir kalinya, aku memejamkan mata, dan membiarkan tidur 
mengambil alih kesadaranku. 

* 

Sebelum menyadarinya, pohon sakura menunjukkan warna hijau. 

Saya memulai tahun ketiga sekolah menengah saya dengan rekor absen dari sekolah 
selama dua hari. Pada hari pembukaan sekolah, otot saya memar dan sakit, dan saya 
menghabiskan sepanjang hari berbaring di tempat tidur, tidak bisa bangun. Keesokan 
harinya, kaki saya masih lemah, dan saya tidak bisa mengambil beberapa langkah. 

Jadi, Ayaka akhirnya menyampaikan semua informasi dan pelajaran yang diberikan 
sekolah ke rumahku. 

"Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya aku memasuki kamarmu, Fujishima-kun." 
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Ayaka, masih berseragam, memasuki kamarku, dan mengamati kamar polosku dengan 
antusias. Ini pertama kalinya dia di sini? 

"Dan kamu tidak bisa menulis tugasmu sama sekali." Ayaka melihat tanganku yang 
diperban, tersenyum. 

"Erm, ya... maaf." 

"Teman sekelas kami bertanya mengapa kamu mengambil cuti. Aku benar-benar tidak bisa 
berbohong, tapi aku tidak bisa menceritakan semuanya, jadi kuberitahu mereka bahwa kau 
terlibat dengan nyonya rumah dari Ginza, dan benar-benar terluka." 

"Kamu benar-benar membunuh keinginanku untuk pergi ke sekolah ..." 

Mengapa hanya menyebutkan garis-garis provokatif ini? Cukup dengan itu. 

"Oh ya, survei aspirasi masa depan! Kamu harus menyerahkan ini besok. Guru ingin aku 
membuatmu menyelesaikan ini." 

Ayaka mengeluarkan selembar kertas dari tumpukan. 

"Aspirasi...aku harus menulis tiga? Ugh..." 

Aku sedang tidak mood memikirkan masa depan. Setiap kasus membuatku lari kemana-
mana, lelah, babak belur dan lesu. 

"Oh ya, kamu tidak bisa benar-benar menulis. Bagaimana dengan geng detektif NEET? Atau 
cukup NEET saja?" 

"Mengapa memberi saya dua pilihan?" 

"Tapi kamu tidak berpikir untuk melanjutkan studi atau mencari pekerjaan, kan?" 

"Jangan berasumsi sendiri, oke!? Meskipun saya belum benar-benar memikirkannya! 

"Tapi jika kamu menulis Hirasaka-gumi, bukankah orang salah paham bahwa kamu 
bergabung dengan yakuza?" 

Itu sudah tidak salah paham, oke? 

"Ahh, yah, aku hanya ingin memikirkan ini sedikit sebelum menulis sendiri." 

Saya bertanya tentang rencana masa depan Ayaka, dan saya tidak pernah berpikir bahwa 
(meskipun saya harus meminta maaf padanya) dia benar-benar menyebutkan universitas 
dan fakultas pilihannya, dan saya benar-benar merasa bahwa saya jauh di belakang dia. 

"Saya ingin bekerja di perusahaan IT untuk melakukan pekerjaan pemasaran. Ada banyak 
orang di sekitarku yang bisa mengajariku." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Ayaka sangat pekerja keras, dan bisa sukses dimana saja. 

Belakangan, dia mendiskusikan banyak hal tentang sekolah dengan saya. Setelah selesai, 
dia duduk di kursiku di dekat meja, dan menatap pohon sakura yang mekar di luar jendela. 

"... Bagaimana keadaan Alice sekarang?" 

Aku pura-pura baru memikirkannya, dan bertanya. 

"Hm〜" 

Ayaka menunjukkan sedikit seringai, memperhatikan dahan pohon sakura hitam, dan 
menjawab, 

"Dia ada di dokter yang dikenal Yondaime, dan masih belum bisa makan. Dia 
mengandalkan infus sekarang. Saya mendengar bahwa dia meminta Dr. Pepper dari 
perawat, dan dia dimarahi." 

"Begitu... bagus." 

Benar benar hebat. Itu saja yang saya pikirkan. Saat itu, Alice memilih kematian. Jika dia 
tidak berubah pikiran, tindakan kita akan sia-sia. Sungguh, syukurlah. Aku menjulurkan 
kakiku ke atas beg, dan menghela nafas panjang. 

"Aku mengunjunginya kemarin..." Ayaka menggerutu, "Tapi dia tidak mau memberitahuku 
apa-apa. Dia malah menanyakan banyak hal padaku." 

Aku diam-diam menatap perban di lenganku. 

"Jadi kurasa kamu mungkin tidak akan memberitahuku." 

Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dan tidak berani menatap wajah Ayaka. 

"Aku akan memberitahumu setelah semuanya berakhir." 

Saya hanya bisa mengatakan kata-kata kosong seperti itu. 

Tapi Ayaka berbalik sambil tersenyum, 

"Begitu ya ... jadi, ini masih belum berakhir?" 

Aku mengangguk. Masih ada satu hal yang harus saya lakukan. 

Pekerjaan detektif. 

* 
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Itu adalah hari Senin berikutnya ketika Alice kembali ke agen detektif. Tepat sepulang 
sekolah, aku langsung menuju 'Ramen Hanamaru', memarkir sepedaku di pintu belakang, 
menyapa Min-san, dan menaiki tangga darurat.. Aku membuka pintu, dan menemukannya 
sedang berganti pakaian. 

"Ah──" 

Alice hanya mengenakan pakaian dalam, dan sebagian kaus kaki panjangnya. Dia pergi bit, 
dan layu. 

"Benar... maaf." 

"Apakah kamu tidak tahu cara menekan bel pintu !?" 

Saya menutup pintu dengan hati-hati, dan saya mendengar benturan tajam dari kaleng-
kaleng kosong yang membentur pintu. Dengan punggung bersandar di pintu, aku menarik 
napas dalam-dalam, dan merenungkan momen ini. Alice tidak ada selama beberapa hari 
terakhir, dan aku terbiasa memasuki agensi tanpa mengetuk. Ini adalah kesalahanku. 
Salahku. 

Setelah lima belas menit, saya menekan bel pintu, dan lampu biru berkedip-kedip. 

"Dengan serius. Bagaimana setelah pergi selama beberapa hari, Anda lupa semua tata 
krama dasar? Kemampuan belajar dari kemeja memori bentuk lebih unggul dari milikmu! 

Alice mendidih saat dia tetap di tempat tidur, menyambutku. 

"Maaf ..." 

Sementara saya tampak merendahkan diri dan meminta maaf, saya diam-diam merasa lega 
bahwa saya bisa dimarahi seperti ini lagi. Merasa sangat tercela, aku menundukkan 
kepalaku dengan meringis, sehingga Alice tidak bisa melihatnya. 

Tapi meski begitu, aku segera mengangkat kepalaku, dan menilai detektif kami. 

"...Pakaian berkabung?" 

Alice mengenakan gaun goth hitam, kepalanya dihiasi topi dengan kerudung hitam yang 
menutupi matanya. 

"Kei nii-sama menghubungiku kemarin." 

Alice berkata dengan sedih, 

"Kalau dipikir-pikir, ada sepuluh, tapi ini pertama kalinya aku menggunakannya untuk 
tujuan yang dimaksudkan." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Begitu ya, kamu ikut juga?" 

Alice turun dari tempat tidur, mengangguk, dan memegang tanganku. 

Alice sedang berkabung pada hari ini, dan bukan pembicara orang mati, seperti tujuan 
biasanya. 

"Aku baru saja melakukan perjalanan ke sana ... kamu akan menjadi detektif." 

"Saya tahu." 

Alice dan aku tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun saat kami naik taksi, hanya 
berpegangan tangan, memperhatikan sisa-sisa musim semi yang lewat di luar jendela. 
Kami tahu bahwa semuanya akan segera berakhir, bahwa jika kami mengatakan sesuatu, 
hal-hal yang tidak dapat kami katakan satu sama lain akan layu. 

Tak lama kemudian, taksi tersebut sampai di rumah sakit, dan masuk ke tempat parkir 
melalui pintu belakang. Ada seorang pria berjubah putih di gang sempit menuju ke 
halaman. Dari kejauhan, kupikir ada dokter yang menyambut kami, tapi dari dekat, aku 
menemukan bahwa itu adalah Shionji Keiichi. Dia mempertahankan wajah tabah, dan dia 
memakai headphone membuatnya terlihat semakin merendahkan. Namun begitu dia 
melihat saya, dia menghapusnya, dan saya merasa dia mengungkapkan rasa hormatnya 
dengan caranya sendiri. 

"Yuko, bagaimana perasaanmu?" 

Shionji Keiichi melirik ke arahku, dan menoleh ke Alice. 

"Masih bagus." Alice mengangkat bahu, "Saya pikir para dokter di rumah sakit ini adalah 
ilmuwan jahat yang memperlakukan saya sebagai tikus laboratorium, tetapi dokter yang 
diperkenalkan Yondaime lebih buruk, mendorong saya ke tempat tidur dan memasukkan 
makanan ke dalam mulut saya. Ini seperti angsa yang dibesarkan untuk Foie gras." 

"Bagus kalau begitu." 

Shionji Keiichi tampak tidak senang saat dia mengatakan itu, dan kemudian dia 
mengalihkan pandangannya ke arahku. 

"──Kamu di sini untuk menyelesaikannya, bukan?" 

Aku mengangguk. 

"Aku detektif kali ini... tapi tidak mungkin aku bisa melakukannya sebaik Alice." 

"Kamu bisa meninggalkan Yuuko bersamaku. Aku punya beberapa hal untuk diselesaikan. 
Kamarnya ada di lantai enam, kamar pertama." 
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"Terima kasih." Aku meninggalkan Alice di belakang, dan pergi ke gedung jauh di belakang 
halaman. Sejujurnya, aneh rasanya aku bisa mempercayai pria bernama Shionji Keiichi ini. 
Keluarga Shionji mungkin ada di rumah sakit ini. Saya sangat yakin bahwa pilihan terbaik 
adalah meninggalkan Alice bersamanya, meskipun saya membuat tipu muslihat yang rumit 
padanya, semuanya untuk mendapatkan Alice kembali. 

Baru pada akhirnya saya menyadari bahwa dia hanya menyayanginya. 

Aku hendak melewati pintu yang diwarnai dengan kaca patri, tapi Shionji Keiichi 
memanggilku, dan aku berbalik. Dia bertanya, "Saat itu, kamu bilang kamu tidak bisa 
menjawab pertanyaan kelimaku." 

Di sebelahnya, Alice memiringkan kepalanya dengan bingung. 

"Ini sekarang harus menjadi jawabanmu, bukan?" 

Pertanyaan kelima Shionji Keiichi. 

Saya ingat percakapan aneh yang saya lakukan dengannya pada hari itu. 

── ""Jika Yuuko ingin menghilang dari hidupmu, apa yang akan kamu lakukan?" 

Aku mengangguk, dan menjawab, 

"Aku akan melakukan ini berulang kali, tidak peduli berapa kali." 

Shionji Keiichi juga balas mengangguk. Tampilan tabahnya tampak cukup puas, atau 
mungkin hanya aku. 

Pintu kamar bangsal pertama di lantai enam tetap terbuka, dan tidak ada selimut di tempat 
tidur. Angin yang menenangkan berkibar di ambang jendela, mengayunkan matahari di 
lantai. Mari-san memasukkan barang-barang terakhir ke dalam tas kecil, dan berhenti 
begitu dia melihatku, bangkit dari kursi bundar. 

"... Narumi-kun". 

Dia memanggil namaku, dan terdiam cukup lama. Tampilan yang mengandung berbagai 
emosi dituangkan ke dada T-shirt saya, merembes ke dalam, dan menyebar. 

"...Anda baik-baik saja?" 

Setelah mengatakan itu, saya menyadari betapa bodohnya pertanyaan itu. Mari-san 
terkekeh. Itu adalah fasad, seperti yang sering dia lakukan setelah saya bertemu 
dengannya. 

"Aku sudah menemani kakek untuk sementara waktu. Saya tidak diizinkan keluar, tetapi 
dia tidak pernah melakukan sesuatu yang sombong kepada saya. 
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"Aku mengerti, itu bagus." 

"... Saya menulis di pesan, dia meninggal tadi malam." 

Aku melihat ke arah kaki. 

Untuk ekspresi Mari-san tidak lagi melankolis, tapi putih tidak wajar seperti seprai, dan 
aku tidak bisa melihatnya secara langsung. 

"Yuuko tidak bersamamu? Keiichi-san mengatakan bahwa dia menghubunginya." 

Aku menunjuk ke jendela, tempat matahari bersinar, 

"Dia sedang berbicara dengan Keiichi-san di halaman." 

Mari-san mendekati jendela, dan mengikat tirai. Rambut hitam itu berkibar tertiup angin. 
Dia sangat mirip dengan Alice. Jadi saya berpikir ketika saya melihat wajahnya yang 
menyamping lagi, dan naik ke punggungnya. 

Di halaman yang dipenuhi tanaman hijau yang semarak, ada seorang pria berpakaian putih 
dan seorang gadis berpakaian hitam berjalan berdampingan di bawah naungan pohon, 
membentuk kontras yang aneh. Tumbuhan hijau di sekitar mereka terus menambah warna 
musim panas, dan ada perasaan hidup di mana-mana. Namun, siluet mereka membuat saya 
benar-benar berempati akan keberadaan kematian. 

"Musim panas akan segera datang" 

Mari-san menatap Alice, kata-katanya keluar dari bibir. 

"Sudah lama sejak saya mulai bekerja. Ini buruk. Saya harus mulai dengan busana 
perempuan di bulan Mei." 

"Musim baju renang juga ada di sini." 

Aku juga menatap halaman, mengatakan ini, 

"Saya punya teman yang tahu fashion. Dia mengatakan pada dasarnya Anda adalah model 
untuk semua pakaian Anda di bawah merek Marie Shion, tetapi Anda tidak mengenakan 
pakaian renang. 

Mari-san mengangkat matanya dengan skeptis, matanya mengamati wajahku. 

Aku menelan ludah, dan melanjutkan, 

"Kamu tidak mengenakan pakaian renang di depan siapa pun karena operasi caesar di 
tubuhmu, kan?" 

Lama berlalu, dan dia tidak pernah menjawab. 
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Angin semakin kencang, dan tirai yang berkibar tinggi di jendela menampar pipiku yang 
lain. Mengapa itu sangat menyakitkan? Rasa sakit dan cemoohan karena menggali mayat 
tidak jatuh ke tangan orang mati, tapi ke detektif. Jadi seperti itulah rasanya. Alice 
menggertakkan giginya dan menahan ini berkali-kali, namun aku yang berkemauan lemah 
ini tidak bisa bertahan hanya dengan tamparan kecil itu. 

"... Kamu tahu." 

Akhirnya, Mari-san berkata, tampak tercengang, 

"...Saya mengerti. Jadi, Yuuko juga mengetahuinya?" 

Aku menggigit bibir, dan mengangguk. 

"Kalau begitu, aku benar-benar telah melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Itu adalah 
usaha yang sia-sia...apakah dia menyadari setelah aku melakukan hal bodoh itu?" 

Aku mencari semua yang bisa kupikirkan untuk menghiburnya, tetapi kebenaran di hatiku 
adalah semua bilah tajam yang dapat dengan mudah dicungkil dengan sedikit sentuhan. 
tidak lain adalah mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan detektif. 

"Kamu membunuh ayahmu agar DNA-mu tidak cocok, kan ??" 

Ini benar-benar cara yang mengerikan untuk mengatakan ini. Apa pun itu, mari kita tidak 
memikirkannya. tunjukkan berdarah dengan cara dia akan berdarah jadi biarkan darah 
mengalir keluar dari luka. Katakan saja semuanya. 

"Jika kakekmu meninggal lebih dulu, kamu dan Alice akan terlibat dalam krisis suksesi. 
Akan ada orang yang bertanya-tanya apakah kalian berdua dilahirkan dari Mitsuki-san, dan 
mereka akan meminta kalian berdua untuk melakukan verifikasi DNA, yang paling kalian 
takuti. Saya tidak tahu apakah itu akan dilakukan dengan cara yang Anda takuti, tetapi 
Anda benar-benar takut akan kemungkinan itu, dan tidak ingin fakta bahwa Alice adalah 
putri Anda terungkap." 

Jadi malam itu, Mari-san secara pribadi membunuh ayahnya Shionji Mitsuki, yang 
dengannya dia memiliki cinta terlarang. Dia menghapus ventilasi buatan, dan 
menghancurkan Alice dan dirinya sendiri dari kekayaan besar Shionji Mitsutoshi. 

"Tentu saja, motifmu tidak mungkin sesederhana itu. Setelah menyaksikan ayahmu 
menanggungnya selama bertahun-tahun, kamu mungkin berniat untuk melepaskannya. 
memutuskan untuk melakukannya karena malam itu, Alice hadir, terlibat dalam kekacauan 
atas warisan keluarga Shionji." 

Dari sudut mataku, aku bisa melihat Mari-san mengangguk. 

"Bahkan setelah melihat Alice dianggap sebagai pembunuh, kau tidak bisa mengatakan 
yang sebenarnya. Anda hanya bisa mengatakan bahwa Anda berada di sepanjang waktu, 
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dan berbohong untuk melindunginya. Jika mereka tahu bahwa Anda membunuhnya, 
mereka dapat menyimpulkan kebenaran dari motifnya." 

Mari-san terisak, dan berkata, 

"... Betapa bodohnya aku... Yuuko berpura-pura menjadi yang terbunuh untuk 
melindungiku, bukan? Dengan kata lain, dia sudah mengetahuinya saat itu...Aku benar-
benar bodoh." 

Aku tahu dia tidak menatapku, tapi aku menggeleng. Tidak, Anda hanya setengah benar, 
Alice tidak mengetahuinya saat itu. 

"Aku sudah melakukan hal-hal bodoh sejak awal. Melakukannya... dengan ayah" 

Suara Mari-san memanas, meredam. 

"Tapi aku... sangat mencintai ayah. Aku ingin dia bertemu ibu lagi. Ketika ayah mendengar 
bahwa ibu bunuh diri, dia menjadi sangat lemah, dan saya juga sudah muak. Jadi saya 
mencoba menghiburnya... menemaninya di tempat ibu, dan kemudian..." 

Kata-kata yang merembes ke dalam air mata menetes di ambang jendela. 

Mari-san, yang menawarkan tubuhnya kepada ayahnya sendiri, hamil pada usia sebelas 
tahun. Tak perlu dikatakan, itu adalah waktu yang sangat berbahaya untuk hamil. Kepala 
Mitsutoshi ingin memastikan keselamatan ibu dan anak, dan rahasia bahwa ayah dan anak 
perempuan kawin bersama, jadi dia menginvestasikan jumlah yang sangat tinggi ke rumah 
sakit di mana dia juga mengandung anak terlarang dengan seorang wanita, adik 
perempuannya sendiri, membantu Mari-san hamil di usia yang sangat muda. Bagi 
Mitsutoshi, yang begitu terobsesi dengan 'garis keturunan Shionji', dia akhirnya 
menyebabkan kelahiran seorang anak yang seharusnya tidak dilahirkan. 

Dan bayi itu disembunyikan di kandang Shionjis begitu saja, tumbuh menjadi seorang gadis 
yang sangat mirip dengan ibu / saudara perempuannya Mari-san, dan memiliki segalanya 
kecuali kebebasan, dan nama 'Yuuko'. 

Sekali lagi, aku melihat ke tubuh mungil Alice, berdiri di antara pepohonan. 

"Narumi-kun, untuk memberitahumu ..." 

Suara Mari-san bisa dibilang tersebar oleh nafasnya yang panas. 

"Apakah kamu tahu mengapa aku ingin tinggal di sisi kakek? Saya ingin mengatakan, setiap 
siang dan malam, bahwa Mitsuki tersayang telah mati sebelum dia, dibunuh oleh saya. Ini 
akan menjadi balas dendam saya. Orang-orang ini membunuh ibuku, dan aku tidak akan 
pernah memaafkan mereka. T-tapi..." 

Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, meratap dengan kesedihan yang luar biasa. 
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"Tapi apa gunanya melakukan hal seperti itu...ibu tidak akan kembali padaku!" 

Orang mati tidak akan pernah bisa hidup kembali. 

Bahkan aku yang bodoh ini mengerti kebenaran yang sederhana dan kejam itu. 

Tapi aku bukan detektif, hanya membelanya. Aku hanya bisa menemani sang detektif, dan 
melihatnya mengoyak kebenaran dengan pedang kata-kata. Saya hanya menjadi seorang 
penulis yang rendah hati yang membolak-balik untuk menulis di halaman baru, merekam 
cerita, mengisinya, dan membentuk semua kebahagiaan dan keinginan. 

Jadi saya akan mencoba menggertaknya. 

"Dia akan kembali." 

Jawabanku memakan waktu lama, sangat lama hingga aku bisa melihat sinar matahari 
miring sebelum mencapai mata Mari-san. Dia mengangkat kepalanya, dan mata lautnya 
yang dalam, sama seperti mata Alice, menyemburkan air mata. 

"Bukankah kamu melahirkan Alice? Dia adalah adik perempuanmu. Ibu Alice pada 
dasarnya adalah ibumu. Bukankah kau bilang ingin menggantikan ibumu? Bukankah ini 
menjadi kenyataan sekarang? Anda melahirkan kehidupan baru. Kamu seorang ibu." 

Anda ingin menggunakan cara ini untuk memanggil ibumu untuk memasuki hatimu lagi. 
Sekarang, ada seorang gadis berjalan-jalan di luar jendela, kan? Itu jawabanmu, bukan? 

Mari-san menggigit bibirnya dengan marah, dan menggelengkan kepalanya dengan keras, 
bintik-bintik cahaya menyebar dari matanya, menghilang ke dalam angin musim semi. 

"Anak itu seharusnya tidak dilahirkan." 

Suara kesakitan keluar dari bibirnya yang berdarah. 

"Pada hari kakek jatuh sakit, dokter mengatakan bahwa kakek adalah kakek kandung saya, 
ayah kandung dari ayah ... dia punya anak dengan saudara perempuannya sendiri..." 

Aku melihat wajah Mari-san tenggelam dalam bayang-bayang. Saya tahu itu, tetapi pada 
saat itu, saya tidak tahu harus berkata apa kepadanya. 

"Dokter ingin mengatakan...bahwa karena mereka berdua adalah ayah dan anak, 
transplantasi organ tidak akan benar-benar ditolak. Apakah kamu mengerti? Jika otak ayah 
mati, mereka sebaiknya menyumbangkan organ untuk kakek. Dia berusia 90-an, dan 
mungkin tidak akan bertahan melalui operasi, tetapi sekecil apa pun kesempatannya, 
mereka berharap familiar akan setuju. Mereka tidak bisa memberi tahu istri ayah tentang 
rahasia ini, jadi mereka hanya bisa membicarakannya denganku..." 
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Saya menyadari. Shionji Keiichi menyebutkan bahwa saat Mitsuk-san meninggal, ada 
'dokumen' di ruangan itu. Tentunya itu membuktikan hubungan kebapakan antara Shionji 
Mitsutoshi dan Mitsuki, seiring dengan kesepakatan untuk melakukan transplantasi organ. 
. "Setelah mengetahui hal ini, saya hanya tertawa tak percaya. Ini menunjukkan bahwa 
keluarga kita semua sama. Saya akhirnya tidur dengan ayah, karena garis keturunan 
Shionji yang gila ini." 

Aku terus menggelengkan kepala. Itu tidak benar. Tolong jangan berpikir seperti ini. 

"Yuuko memiliki konstitusi yang aneh karena darahku." 

Air mata mengalir di mata besar Mari-san, mengalir di pipinya. 

Darah setebal cat menciptakan tanaman aneh dalam kegelapan, seorang gadis yang tidak 
bisa tidur, makan, atau tumbuh dewasa, seseorang yang bertahan hidup dengan 
pengetahuan. 

"Sebenarnya, kakek pernah bangun sekali sebelum dia meninggal." 

Mari-san tidak menyeka air matanya saat dia melengkungkan bibirnya, merasa jengkel, 

"Sepertinya dia menganggapku sebagai Yuuko, dan terus meminta maaf padaku. Maaf 
Yuuko, mohon maaf, bahwa ibunya sebenarnya adalah aku, bahwa dia adalah puncak dari 
garis keturunan Shionji, ciptaan yang sempurna. Itu sebabnya dia ingin dia tetap di sisinya, 
dan tidak membiarkannya keluar ke dunia luar... " 

Gemetarnya mengguncang udara, dan aku juga merasakannya. 

Alasan mengapa Alice dikurung dengan keluarga Shionji dan dibesarkan di sana bukan 
karena mereka ingin menyembunyikan anak haram ini, tetapi karena seorang lelaki tua, 
yang terobsesi dengan 'garis keturunan', menganggapnya sebagai harta paling langka dari 
mereka semua. "Aku tidak mengatakannya. Apa yang dikatakan kakek benar-benar 
membuatku jijik, dan aku sendiri merasa kotor, karena aku juga melakukan hal yang sama 
seperti kakeknya, dengan ayahku sendiri. Ini salahku karena Alice dikunci di kamar dan 
dibesarkan di sana." 

Setiap kata dipenuhi dengan air mata saat jatuh, membentuk genangan air. 

"Aku benar-benar tidak berharap Yuuko mengetahui rahasia ini." 

Mari-san menunduk, 

"Ketika mereka menyebutkan verifikasi DNA, saya benar-benar panik. Istrinya tidak 
pernah kembali ke keluarga Shionji, dan tidak pernah mengetahui kelahiran Yuuko, jadi 
pasti dia akan meminta untuk memeriksa DNA Yuuko." 
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Sepertinya keluarga Shionji sudah tahu siapa ibu kandung Alice, dan yang tidak tahu adalah 
'orang luar', Shionji Kyouka yang tinggal jauh, bersama kerabatnya. 

Juga, ada satu lagi, Alice sendiri. 

"Jadi saya pikir jika ayah meninggal lebih awal dari kakek, kita tidak akan ada 
hubungannya dengan warisan, dan ayah akan dibebaskan dari keluarga... tetapi 
sebenarnya... saya hanya ingin melepaskan diri..." 

Jadi malam itu, dia datang ke kamar Shionji Mitsuki, dan secara pribadi melepas ventilasi 
buatan, mengakhiri hidup ayahnya, atau suaminya. 

Mungkin di suatu tempat di dalam hatinya, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk 
memutuskan garis keturunan yang menjerat dia dan saudara perempuannya. 

"Pada dasarnya, seluruh masalah pada dasarnya hanya aku yang merasa bersalah atas 
kompleks ayahku. Aku membujuk ayah melalui pikiran kotor seperti itu, dan bahkan 
melahirkan seorang anak...Aku benar-benar tidak ingin Yuuko mengetahui hal ini. Jika dia 
melakukannya, dia pasti akan membenciku." 

Aku melihat Mari-san melecehkan dirinya mungkin secara verbal, tapi mau tidak mau aku 
melihat kakiku. Aku kemudian mengangkat mataku, berkata, "Dia tidak membencimu." 

Diriku yang terpantul di mata Mari-san sepertinya diselimuti oleh bulan yang diselimuti 
oleh awan tipis. 

"Alice tidak akan membencimu karena alasan ini." 

Sekali lagi, saya mengulangi apa yang saya katakan. 

Bukan karena belas kasihan, bukan untuk menghiburnya, tapi hanya untuk mengatakan 
yang sebenarnya. 

"... Narumi-kun, hanya kamu." 

"Bukan hanya aku." 

Saya bukan seorang detektif, dan itulah mengapa saya dapat berbicara untuk hidup tanpa 
ragu-ragu. 

"Alice sudah lama mengira bahwa kamu adalah ibunya, mungkin saat dia masih bersama 
keluarga Shionji." 

Lautan di mata Mari-san tersebar oleh angin. Bibirnya tetap lemah tetapi dia mengeluarkan 
jawaban singkat, "...Kamu berbohong." 

Aku menggelengkan kepala. 
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"Aku bukan... nama 'Yuuko' diberikan oleh ayahmu, Mitsuk-san, kan?" 

Meski merasa skeptis, Mari-san mengangguk. 

"Mitsuki-san adalah penggemar karya James Tiptree Jr. Itu nama laki-laki, tapi orang itu 
sebenarnya perempuan, dan nama aslinya adalah Alice Bradley Sheldon. Nama 'Yuuko' 
berasal dari Alice." 

"... Aku tidak pernah mendengar itu. Tapi apa gunanya mengatakan ini? 

Aku menarik napas, dan panas dan dinginnya kebenaran merobek tenggorokanku. 

"Ibu Alice Sheldon bernama Mary." 

Aku menunggu emosi menyebar di hati Mari-san yang terdiam, dan sepertinya waktu 
berhenti untuk masalah ini. Dia tidak menjawab, dan matanya tetap berkaca-kaca karena 
dia tidak melakukan apa-apa lagi. 

"Mitsuki-san pernah memberi Alice satu set buku Tiptree, dan masalah ini ditulis di salah 
satu kata penutup penerjemah. Mungkin dia mengirimkan buku-buku ini kepada Alice 
adalah dia mencoba mengisyaratkan kebenaran. Itu sebabnya dia menyebut dirinya 'Alice', 
dan itu berarti dia tahu sejak awal bahwa 'Mary' adalah ibunya. Piyama teddy bear yang dia 
kenakan setiap hari juga merupakan kreasi ibunya." 

Sekali lagi, aku melihat ke luar jendela. 

Sosok hitam mungil itu berpindah dari bayangan pohon ke matahari, dan terhalang oleh 
bayangan ... 

Bagaimana dia bisa membencimu? Karena kamu dia hidup, berjalan di hijau yang 
memasuki mataku, mengalami hidup, bernafas, berjalan dengan kakinya. Anda tidak dapat 
melihat kebenaran yang jelas saat air mata Anda mengaburkan mata Anda? 

Jika itu benar-benar terjadi, saya akan memberi tahu Anda apa yang sebenarnya saya 
pikirkan, di bagian paling akhir ini. 

Ini mungkin terdengar hampa dan tidak berarti, bahkan sama sekali tidak perlu, tapi, 

"Sebenarnya, Mari-san...Aku sangat berterima kasih padamu. Mungkin aneh bagiku untuk 
mengatakan ini, tapi ... " 

Eh, kenapa saya selalu mogok tepat sebelum bagian-bagian penting? Saya bahkan tidak 
bisa mengatakan sesuatu yang baik di sini. 

"Karena kamu melahirkan Alice, aku bertemu dengannya, dan aku memiliki kesempatan 
untuk berpartisipasi dalam kehidupan ajaibnya. Setidaknya aku lebih tua satu tahun, tapi 
aku benar-benar ─" 
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Tarik dirimu. Jadi saya menegur diri saya sendiri. Jika saya akan menangis di sini, siapa 
yang harus saya hibur? 

"──Sungguh, berterima kasih. saya benar-benar. Jadi... jadi..." 

Tolong jangan katakan bahwa Anda seharusnya tidak melahirkannya. 

Mari-san memalingkan wajahnya ke samping, meraih tirai, dan menutupi matanya, 
bahunya bergetar. Rambut hitam yang tersebar berkibar dengan, membelai punggung 
tanganku. 

Jadi saya meninggalkan sisi jendela. 

Sebelum saya keluar dari ruang bangsal, saya mendengar isak tangis di belakang saya, 
setenang dan sebening salju yang mencair. 

Aku sampai di halaman, dan Alice, di bawah pohon dekat gedung, berlari keluar dari 
bayangannya, gaun dari pakaian berkabungnya berkibar. Siluet putih mempesona Shionji 
Keiichi kemudian mengikutinya. 

"Apakah ini sudah berakhir?" 

"Ya, sudah berakhir." 

Aku mengangkat kepalaku ke arah gedung bangsal. Jendela lantai enam tetap terbuka, 
tetapi tidak ada seorang pun di samping jendela, dan saya bertanya-tanya apakah itu 
semua hanya mimpi. Aku berbalik, melihat Alice ragu-ragu, dan bertanya, "Alice...kau tidak 
akan bertemu dengannya?" 

Alice menggelengkan kepalanya di bawah cadar hitam. 

"Terkadang, lebih baik tidak bertemu, kurasa?" 

"Saya mengerti..." 

"Kamu akan merasa tidak nyaman jika orang tuamu menangis di sebelahmu, kan?" 

Aku tidak bisa menahan tawa. Dia benar. Tiba-tiba menyebutkan kejadian umum ini 
membawa saya kembali ke kenyataan. 

"Perlu aku mengantarmu keluar?" Shionji Keiichi mendekati kami, bertanya, "Atau taksi?" 

Aku melihat ke arah Alice. Dia memegang topi yang hampir tertiup angin. 

"Aku akan naik kereta. Tidak apa-apa untuk berjalan-jalan sesekali. Stasiunnya tidak terlalu 
jauh." 

Itu mengejutkan. 
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"Sangat jarang bagimu untuk melakukan itu. Ada apa denganmu? Bukankah kamu biasanya 
benci berjemur atau cuaca panas ─" 

Alice mendengus licik, 

"Kali ini saya memakai kerudung dan pakaian berkabung, jadi matahari tidak terlalu 
menakutkan. Dokter yang diperkenalkan Yondaime menertawakan saya karena kaki saya 
lemas, saya tidak bisa berjalan 500m. Lain kali, saya akan berjalan ke rumah sakit untuk 
membuktikan bahwa dia salah." 

aku terkekeh. 

Alice dan aku berjalan berdampingan di bawah sinar matahari sore yang lembut, 
menyusuri jalan setapak sungai yang dikelilingi pepohonan cokelat. Angin sepoi-sepoi yang 
menenangkan menyerempet kepala, dan itu benar-benar cuaca yang bagus untuk berjalan-
jalan. 

"Naik kereta hanyalah alasan yang kukatakan pada Kei nii-sama." 

Kami terus berjalan sampai rumah sakit tidak terlihat lagi, dan Alice berkata. 

"Hm?" 

"Sebenarnya, aku punya sesuatu yang ingin kutanyakan padamu sekarang." 

"... Oh, ada apa?" 

Jadi ini percakapan yang hanya bisa kita berdua dengar, maksudmu? Apa? 

"Erm, dengan kata lain..." 

Ujung jari Alice yang bersarung gelisah. 

"Pertama-tama, saya meminta ini untuk memastikan bahwa Anda telah sepenuhnya 
memenuhi peran Anda sebagai seorang detektif." 

"Benar, bicaralah." Apa yang ingin dia tanyakan? 

Wajah terengah-engah yang tersembunyi di bawah cadar hitam tampak tanpa kehidupan. 

"Kamu tahu segalanya tentang apa yang aku lakukan malam itu ... bukan?" 

"Ya, saya bersedia." 

"A-aku tidak percaya padamu. Sekarang beritahu saya!" 

"Yah, sebelum alarm berbunyi di tengah malam, Mari-san yang datang ke kamarku adalah 
kamu yang sedang menyamar." 
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Alice menurunkan topinya melewati matanya, tangan kanannya mengipasi. 

Benar, itu bukan Mari-san, tapi Alice menyamar dengan pakaian Mari-san. Meja-meja yang 
dilipat di luar meja itu hanya dimaksudkan untuk menutupi kurangnya tinggi badannya. 
Sangat memalukan untuk dibodohi oleh trik sederhana seperti itu Saya tidak pernah 
berpikir dia bisa bertindak tanpa mengedipkan mata. Kedua saudara perempuan itu 
memecahkan blok yang sama. Sedikit akting, dan mereka bisa menggertak siapa pun. 

"U-uuu, kupikir orang bodoh sepertimu tidak akan menyadarinya. Bagaimana Anda 
menyadarinya?" 

"Yah, aku menyadarinya setelah memikirkannya kembali. Saat itu, Mari-san...ehh, pada 
dasarnya kamu yang menyamar mengatakan "Yuuko adalah murid yang dirawat Keiichi" , 
bukan?" 

Mata di bawah kerudung berkedip beberapa kali, 

"Jadi-jadi apa?" 

"Mari-san tidak tahu kalau Keiichi-san sering berinteraksi denganmu. Dia mengatakan 
bahwa ketika kamu berada di keluarga Shionji, kamu hanya bertemu dengannya dan 
Gorou-sensei." 

"Ahhh..." 

Tertegun, Alice menghentikan langkahnya. 

"...Aku tidak pernah mempertimbangkan bagian ini..." 

"Kamu seharusnya lebih memperhatikan di sini jika kamu ingin berbohong, kamu tahu?" 

"A-ada apa dengan nadamu itu? Mengapa Anda bertingkah seperti senior tua? Kamu 
mengatakan bahwa kamu jauh lebih baik dariku dalam menggertak!?" 

Yah, saya tidak benar-benar bermaksud untuk itu, tetapi tidak heran pendengar akan 
merasa seperti itu. 

"E-erm..." Wajah di bawah cadar Alice memucat. "Kamu ingat apa yang aku katakan ketika 
aku menyamar sebagai nee-sama? Anda tidak ingat detail yang bagus, bukan? Katakan 
padaku kau tidak melakukannya!!" 

"Eh, ya, aku ingat semuanya." 

"Kenapa kau mengingat hal-hal itu!? Anda biasanya memiliki saringan kepala, dan tidak 
dapat mengingat hal-hal yang lebih penting! 

Aku melompat mundur, menghindari pukulan yang diayunkan Alice padaku. 
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"Apa yang membuatmu marah? Itu karena hal-hal itu penting yang saya ingat. 

"A-apa yang penting! Lupakan semuanya! Sekarang. Hapus, semuanya!" 

"Tidak semuanya. Omong-omong, Alice, saat itu kau belum selesai, kan?" 

"A-apa yang kau katakan!?"!" 

"Kamu bertanya apakah aku ingin meninggalkanmu, dan aku berkata kamu adalah mitra 
yang sangat penting bagiku." 

"Ahhhhhhhh!" Alice ingin menutupi kata-kataku dengan teriakan. 

"Dan kemudian, kamu berkata, "Yuuko pasti akan──" , sebelum alarm berbunyi." 

"Lupakan semuanya sekarang! Aku hanya bertanya karena aku ingin membodohimu!!" 
Wajah memerah di bawah cadar hitam tidak tampak begitu malu. Itu tidak benar; dia 
sangat malu, lehernya berteriak-teriak, dan dia benar-benar bingung. 

"Sekarang, apakah kamu akan menambahkan?" 

"Kamu orang bodoh! Siapa yang akan pergi!?" 

Alice berputar, dan menyerbu ke depan. Aku tersenyum masam, dan menyusulnya. Saya 
tidak bergerak terlalu cepat, tetapi perbedaan langkah kami memungkinkan saya 
melakukannya dengan cepat. 

Segera setelah itu, kami terus berjalan diam-diam di bawah matahari. Ada orang yang 
jogging dan berjalan-jalan dengan anjingnya, orang yang mengendarai sepeda, dan orang 
yang memakai sepatu roda melewati kami. Mereka semua menatap Alice dan aku dengan 
aneh, tapi aku tidak keberatan. 

Karena aku berjalan sendirian dengan Alice, dalam cuaca yang sangat bagus. 

Ini mungkin kesempatan terakhir. 

Sebuah jembatan muncul di hadapan kami, dan Alice bergumam, 

"... Lalu, kamu tahu pentingnya tindakanku sekarang, bukan?" 

Aku menyipitkan mataku ke matahari menyilaukan yang terfragmentasi di permukaan air 
di sebelah kanan, menjawab, "Ya." 

"Saya mengerti." 

Keheningan yang hangat menyelimuti kami sekali lagi. 

Apa arti tindakan Alice? 
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Mari-san meninggalkan kamar tidur mereka mengatakan setengah kebenaran bahwa dia 
akan memberiku sesuatu untuk dimakan. Alice segera menyadari dia berbohong, dan apa 
yang sebenarnya ingin dia lakukan. Itu sebabnya dia mengganti pakaian kakaknya, dan 
mengunjungiku di kamar bangsalku di lantai pertama, menciptakan alibi untuk adiknya. 

Tapi bukan hanya itu yang Alice lakukan. Dia meretas sistem rumah sakit, dan mungkin 
menunda alarm saat ventilasi buatan Shionji Mitsuki dilepas. 

Tanpanya, alarm tidak akan berbunyi saat Mari-san masih berbicara denganku. 
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Juga, jika alarm berfungsi normal, staf medis seharusnya bisa menyelamatkan nyawa 
Shionji Mitsuki tepat waktu. 

Tindakan Alice menunda waktu kejahatan kembali, salah satu alasannya adalah untuk 
menutupi kejahatan Mari-san, dan kedua, untuk membunuh ayahnya yang merupakan 
mayat hidup. 

Pengakuan yang dibuat Alice dalam rekaman itu bukanlah kebohongan; itu adalah 
kebenaran. 

"Saya ingin melepaskan ayah saya, dan juga diri saya sendiri." 

"Saya tidak punya pilihan." 

Sang adik menyadari kejahatan yang akan dilakukan sang kakak, pura-pura tidak tahu apa-
apa, dan memenuhinya. 

Alice yang membunuhnya. 

Saya tahu itu. Karena itulah aku tetap diam, dan menemani Alice sampai ujung jalan. 
Tangan kananku dan tangan kiri Alice kebetulan bersentuhan bersamaan, dan mereka 
saling menggenggam. Kehangatan kecil di tanganku menggigil, menyentuh telapak 
tanganku saat kami menunggu di lampu merah. Begitu lampu lalu lintas akhirnya berubah 
menjadi hijau, dia dan saya terus maju lagi, ke ujung lain saat musim berganti. 

Saat itu sore musim semi, dan sementara angin samar-samar berbintik-bintik dengan air 
mata dari kejauhan, segala sesuatu yang terlihat begitu jelas. 
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Volume 9 Chapter 7 

Bab 7 
Dua hari kemudian, dia meninggalkanku. 

Saya punya perasaan ketika saya sampai di kantor sepulang sekolah. Alice sedang 
mengemasi boneka di tempat tidur, dan itu mengejutkanku. 

"Cepat dan bantu aku! Uu, sungguh menyedihkan memikirkan bagaimana aku harus 
memasukkan begitu banyak temanku ke dalam kotak kecil ini..." 

Meskipun Alice agak berkaca-kaca, dia memasukkan boneka-boneka itu, yang berjumlah 
lebih dari seratus, ke dalam kotak kardus. Dia meminta bantuan saya, jadi saya hanya bisa 
melakukannya. Tapi tidak peduli bagaimana aku melakukannya, itu membuatnya tidak 
bahagia. Dan dia terus menggerutu, "Punggung lumba-lumba bengkok!", "Kapibara tidak 
ada bedanya dengan roti gosong kalau diremas seperti ini!" "Jangan satukan anak anjing 
dengan monyet! Hubungan mereka tidak baik!" 

Satu jam kemudian, pengepakan kardus akhirnya selesai. Jumlahnya sangat banyak 
sehingga memenuhi seluruh dapur; Alice dan aku berbaring berdampingan di tempat tidur. 
Melihat kasur putih lebar, saya menyadari bahwa itu sangat besar, dan itu adalah perasaan 
yang menyegarkan. 

"Apa yang kita lakukan dengan boneka-boneka itu?" 

tanyaku sambil menatap Alice. Lengan piyamanya berwarna hitam, mungkin karena 
boneka di sudut ruangan tertutup debu. Dia menatap langit-langit sebentar, rambut hitam 
panjangnya menutupi tempat tidur seperti madu yang tumpah. 

"Aku mungkin akan menyerahkan mereka pada Kei nii-sama. Tempat yang akan aku tuju 
selanjutnya mungkin bukan tempat di mana aku bisa membawa teman." 

Kata-kata ini akhirnya mengeluarkan rasa panas yang tak tertahankan dari dadaku. Tidak, 
mungkin sudah ada sejak lama, tetapi baru belakangan ini saya berani mengakuinya. 

Alice mengulurkan tangannya, mengambil benda persegi panjang seukuran telapak 
tangannya dari rak gadget. 

Itu adalah remote control. 

Jarinya mengetuknya, dan dengungan AC, menyuntikkan udara dingin ke kantor detektif ini 
sepanjang tahun, menghilang seolah tersedot ke dalam jurang. 

Itu mati. Sudah berakhir. Ratapan seperti itu melonjak dalam diri saya, tidak dapat ditahan. 
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Alice memalingkan wajahnya ke samping, dan aku mengikuti matanya untuk melihat 6 
kamera keamanan di monitor di samping tempat tidurnya. Ada dua mobil yang diparkir di 
depan 'Toko Ramen Hanamaru'. Salah satunya dicat hitam putih, sedangkan yang lainnya 
berwarna jingga kemerahan. 

Beberapa pria berjas parit terlihat turun dari mobil. Min-san meninggalkan toko untuk 
berbicara dengan mereka. 

"...Sepertinya nee-sama menyerah kemarin." 

Alice bergumam sambil menatap langit-langit. 

Aku juga mengangguk saat menghadap langit-langit. 

"Aku tidak pernah mengindahkan hukum negara ini, dan sekarang aku berakhir seperti ini. 
Sungguh menggelikan... tapi kurasa aku tidak punya pilihan." 

Tanpa suara AC yang menghentikan kami, kata-kata Alice menggema di dadaku tanpa 
ampun. 

"Hei, Alice." 

"Apa?" 

"Bisakah aku mengatakan sesuatu yang memalukan?" 

"Apakah ada sesuatu yang biasanya kamu katakan yang tidak memalukan?" 

Saya tidak bisa tertawa. Mungkin ini masalahnya. 

"Aku benar-benar tidak berharap kamu pergi bersama mereka." 

"Bodoh." 

Itu mungkin satu-satunya saat detektif ini memberitahuku begitu enteng. 

"Ini adalah dosa yang kamu pilih untuk diungkapkan. Bahkan jika kamu adalah 
penggantinya, ini adalah kasus yang kamu selesaikan. Tidak peduli seberapa sakitnya, 
kamu harus menanggungnya. Aku sudah mengalami ini beberapa kali." 

Aku ingin menjawab, tapi aku tidak tahu harus berkata apa. Suara Alice meleleh di udara 
tipis ini, "Tetapi bagi saya--saya kira itu sedikit lebih mudah bagi saya sekarang. Saya 
memiliki seorang asisten yang dapat memikul sebagian dari beban saya." 

Jangan katakan ini sekarang. Aku bahkan tidak bisa melihatmu sekarang. 

"Narumi. Jika kamu mengulangi semuanya lagi sambil mengingat semuanya, apakah kamu 
akan memilih jalan yang berbeda?" 
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Mendengar ini, saya mengangkat tangan untuk menghalangi cahaya putih kebiruan, 
menegaskan, "Tidak." 

Jawaban saya sangat jelas bahkan saya terkejut karenanya. 

"Aku pasti akan melakukan hal yang sama." 

"Ya saya juga." 

Saya duduk, ingin turun dari tempat tidur, tetapi kaki saya tidak dapat mengerahkan 
kekuatan, dan saya berbaring kembali di tempat tidur yang dingin. Alice membungkuk, 
duduk di sisi tempat tidur, dan aku yang tidak berguna ini tidak bisa mengangkat kepalaku 
untuk melihatnya. 

"Alice. Begitu banyak hal yang terjadi sampai sekarang. Rasanya seperti--" 

Kataku sambil menatap lututnya di depan mataku, 

"Rasanya seperti semuanya ditulis dari awal, di tempat tertentu, dan kami mengikuti 
naskahnya setiap hari." 

Pada titik ini, Alice pasti menatapku dengan senyumnya yang hangat dan singkat. Segera 
setelah itu, suara lembut gadis itu menghampiriku, "Kurasa. Namun, itu adalah cerita 
milikmu sendiri. Keberanianmu, eksploitasimu, kegagalanmu. Tidak peduli apa pun yang 
kau pilih, apakah kau mengukirnya di atas tablet batu, jadi apa? Bagaimanapun, aku merasa 
senang bahwa kamu bisa menghadapiku seperti ini sekarang. Bagaimana denganmu?" 

Aku menatap wajah Alice, tapi tiba-tiba, mataku memerah, dan aku tidak bisa mengangkat 
kepalaku. 

"Jadi, apa yang akan kamu lakukan di masa depan?" 

Adapun saya -- apa yang akan saya lakukan mulai sekarang? 

saya telah memutuskan. 

Itu adalah satu-satunya hal yang layak dilakukan. 

"Aku akan menulis ceritaku." 

Dengan suara bergetar, aku menjawab, 

"Aku akan menulis semua yang telah terjadi sampai saat ini, sehingga diriku di masa lalu 
dapat menemukan jalannya." 

Ini juga demi membuatku mengingat Alice selamanya. 

Sebuah tangan kecil terulur di depan mataku. 
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Akhirnya, aku bisa mengangkat kepalaku. Saya merasa tidak adil bahwa saya adalah satu-
satunya yang menangis, tetapi saya meraih tangannya. 

"Nah, ini adalah hadiah dari detektif untuk penulis." 

Alice tersenyum. 

"Aku akan menamai ini untukmu. "Buku Catatan Tuhan" Pasti. Bukankah ini judul yang 
tajam?" 

 

--Dengan kata lain, itu adalah buku yang sedang kamu pegang. 
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Volume 9 Chapter 8 

Bab 8 
Bahkan ketika ceritanya berakhir, kehidupan setiap orang harus berlanjut, dan Buku 
Catatan Tuhan ini secara alami mencatat kejadian mereka di dalamnya. 

 

Major mendirikan perusahaan pengembang game, dan mengembangkan beberapa game 
menembak senjata yang dipuji dengan penuh semangat oleh beberapa kelompok pemain. 
Dia menikmati dirinya sendiri dan sibuk sepanjang hari, tetapi masih dengan tulus 
menerima wawancara saya. Ketika saya mengunjunginya di kantor, dia dengan gembira 
mengacungkan koleksi senjata asli di kantor yang digunakan sebagai referensi (apakah 
boleh dia memilikinya?) 

 

Yondaime juga membuka beberapa perusahaan baru, dan yang paling sukses tampaknya 
adalah pesanan pakaian melalui pos. Tampaknya rahasia suksesnya berasal dari selisih 
harga lokal, dan wawancaranya bisa dilihat di beberapa majalah. Namun, dia masih sama 
seperti sebelumnya, kadang-kadang datang ke 'Toko Ramen Hanamaru' dan membuat 
keributan dengan Tetsu-senpai dan yang lainnya. 

 

Tetsu-senpai memulai 'Layanan Kantong Punching'. Sebagian besar dari kita yang 
mendengar hal ini untuk pertama kali akan bertanya 'Apa itu?" Yah, itu tugas dia untuk 
menyelesaikan perselisihan. Begitu pelanggan mendapat masalah, mereka hanya perlu 
meneleponnya untuk meminta bantuan, dan dia akan sampai di sana cepat untuk 'menjadi 
karung tinju'. Sepertinya ruang lingkup pekerjaannya sedikit lebih luas dari itu; Saya kira 
saya akan menanyakannya tentang itu lain kali. Saya menduga sebagian besar permintaan 
berasal dari Yakuza. 

 

Namun yang paling mengejutkan dari mereka semua adalah Hiro. Dia sudah menikah. 
Pernikahan diadakan di sebuah bar yang dikelola oleh Yondaime, dan dia mengajak semua 
orang yang mengenalnya untuk merayakannya. Min-san mengenakan gaun pengantin, dan 
lebih cantik dari pengantin mana pun yang kulihat. 

Saat ini, Hiro mengenakan celemek hitam sepanjang pinggang, berdiri di dapur toko ramen. 
Dikatakan bahwa dia menghapus nomor semua wanita yang dia rekam di teleponnya, dan 
tidak lagi bermain-main dengan perempuan. Tanggapan Min-san untuk ini adalah 
mengatakan "Saya tidak keberatan, apakah dia idiot?". Setelah beberapa saat, 'Toko Ramen 
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Hanamaru' dideskripsikan sebagai "Toko ramen misterius yang dimiliki oleh pasangan 
cantik dengan es krim yang lezat", menjadi sedikit terkenal, dengan ledakan besar 
pelanggan wanita. Saat ini, ramen mereka juga enak, jadi saya harap semua orang bisa 
terus memuji mereka. 

 

Ayaka mendaftar di jurusan kuliah. "Eh? Tunggu, bukankah itu universitas nasional yang 
sulit untuk masuk?" Ketika saya menanyakan hal itu, dia tertawa, mengatakan "Saya 
memilih fakultas yang lebih mudah". Namun, saya menduga dia hanya berusaha untuk 
rendah hati, dan itu adalah hasil dari kerja kerasnya di mana saya tidak bisa melihatnya. 
Saya tidak mengenal mahasiswa biasa, jadi saya sering meminta bantuannya untuk 
membantu saya menyelinap ke perpustakaan mereka. 

 

Dan seperti yang diprediksi semua orang, saya tidak dapat termotivasi, dan tidak masuk 
perguruan tinggi. Setelah saya lulus, saya tidak melanjutkan pekerjaan paruh waktu, dan 
tinggal di rumah, mengerjakan tugas untuk sementara waktu (dengan kata lain, NEET). 
Baru-baru ini, sebuah novel yang saya tulis di masa lalu menerima penghargaan tertentu, 
dan saya berhasil mendapatkan sejumlah uang. Volume penjualannya tidak banyak, tapi 
saya terus menulis. Saya pindah ke apartemen dekat 'Toko Ramen Hanamaru', sehingga 
saudara perempuan saya bisa menikah lebih awal tanpa ada kekhawatiran; ini adalah 
pertama kalinya aku hidup sendirian. 

Tirai ditutup ketika saya duduk di depan komputer, mengingat kasus-kasus yang saya 
alami di sekolah menengah, dan menuliskannya dalam draf. Tiba-tiba, saya merasa bahwa 
setiap langkah yang saya ambil sampai hari ini adalah hasil yang telah ditentukan 
sebelumnya. 

Untuk seorang asisten detektif telah memutuskan menjadi seorang novelis. 

 

Tanpa pikir panjang, saya berhenti mengetik, dan kembali mengingat. 

Saya bertemu dengan berbagai macam orang. Orang hidup, orang mati. 

Saya memukuli orang-orang ini, saya dipukuli oleh mereka; Saya menangis untuk orang-
orang ini, saya terpaksa menangis, dan saya tertawa bersama mereka. Melalui landmark 
seperti itu, saya tiba di posisi saya saat ini. Apakah buku catatan itu seperti yang tertulis? 
Atau apakah catatan dicatat dengan mengikuti jejak saya? Dengan asumsi bahwa waktu 
adalah satu putaran, tidak akan ada perbedaan antara keduanya, dan apapun itu. 

Bagaimanapun, aku di sini sekarang, menulis kisah tentang dia yang meninggalkanku. 
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Pada saat yang sama, ini adalah kisah saya, kisah orang-orang yang saya andalkan, dan 
bahkan kisah ribuan orang tak dikenal yang melewati saya dan menghilang ke dalam hiruk 
pikuk kota. Meski begitu, dari pertemuan awal hingga perpisahan terakhir, kisah ini tetap 
menjadi lautan luas, dan dia tidak terlihat di mana pun. 

Jadi, saya hanya bisa menggunakan fragmen saya sendiri untuk menulis cerita ini, 
menyebarkannya ke seluruh dunia, berharap saya di planet ini akan dapat menemukannya 
di mana pun saya berada di dunia ini, tidak peduli seberapa jauh di dunia ini. masa depan 
itu. 

"Apakah kamu tidak merasa kesepian?" Min-san pernah bercanda menggodaku saat dia 
bertanya, 

"Kukira." Aku menjawab. "Adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa aku tidak 
kesepian." 

"Sejak kamu menjadi seorang novelis, kamu menjadi lebih bijaksana dalam apapun yang 
kamu katakan." Min-san tertawa. Mungkin itu masalahnya. Aku tidak bisa menangis saat 
sedih seperti biasanya, memarahi saat marah, tertawa saat senang, dan mengatakan 
apapun yang ada di pikiranku seperti biasa, dan karena itu, aku mulai menulis ceritaku. 
cerita sendiri. 

Aku disini. 

Bahkan sekarang, aku tidak bisa melupakanmu sekarang. 

Hanya itu yang ingin saya katakan padanya. 

Editor-in-charge dari penerbit menelepon saya. "Benar, aku sudah selesai dengan kata 
penutupnya. Tidak apa-apa, aku akan mengirimkannya sekarang juga." Setelah menutup 
telepon, saya akan menyimpan file saya dalam format teks, sebelum saya berhenti. 

Smartphone berjemur di bawah sinar matahari jendela di tepi meja bergetar. 

Kemudian, perangkat kecil itu mulai bernyanyi. Gonggongan anjing kemudian memanggil 
gitar, bass, dan drum yang membentuk lengkungan yang keras. 

Itu lagu nostalgia. Saya tidak pernah mendengarnya sejak saat itu, dan saya pikir saya tidak 
akan pernah mendengarnya lagi. Itu adalah lagu yang memiliki makna luar biasa. 

--'Bullbog Colorado'. 

Belenggu berkarat di dalam diriku mulai menggiling dan menarik satu sama lain, dan 
ingatan yang tersegel di dalam diriku mulai membuka pintu, gelombang mengalir deras. 
Semua jenis gambar, warna dan suara, wajah tersenyum dan menangis mengalir ke dalam 
pikiran saya dengan jelas. 
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Saya mengambil smartphone, memeriksa nama yang ditampilkan di layar dengan sangat 
tidak percaya, dan meletakkannya di telinga saya. 

"...Halo?" 

Aku mendengar suara, kicau, tawa, dan-- 

'--Kenapa kamu masih menggunakan nada dering ini sekarang? Kebaikan. Apakah Anda 
tidak mengganti ponsel sesudahnya? Atau apakah Anda selalu mengaturnya seperti ini?' 

Suaranya tidak pernah berubah. 

Dan dadaku tertahan di dadaku, tidak bisa keluar. 

"... Ahh ..." 

Satu-satunya tenggorokanku yang bisa keluar adalah suara aneh yang mirip dengan 
penghapus yang mencicit di papan tulis. Aku praktis bisa melihatnya mengerutkan kening 
di ujung telepon. 

'Apa? Apakah Anda lupa suara saya atau sesuatu?' 

Saya melihat ke langit-langit, menundukkan kepala untuk melihat lutut saya, dan kemudian 
mata saya kembali ke cerita yang saya ketik di PC saya. Saya tidak dalam cerita, ini 
kenyataan. 

Aku menarik napas dalam-dalam, dan setelah banyak usaha, aku mengeluarkan suara dari 
tenggorokanku yang kering. 

"...Aku tidak mungkin melupakan itu, kan?" 

'Untunglah.' 

Dia tertawa di ujung telepon. 

"Hei, di mana kamu benar--" 

Saya bertanya, dan kemudian, saya mengingat baris pertamanya. Bagaimana dia bisa 
mendengar nada dering ponselku? 

Maka, aku berdiri, menarik tirai dan jendela ke samping, dan mencondongkan tubuhku 
untuk melihat sekeliling. Udara berumput masuk, dan matahari di siang hari menyinari 
mataku, menyakitinya. 

Akhirnya, saya menemukannya, mengenakan gaun one piece putih, berdiri di lapangan 
kosong di belakang apartemen yang tertutup pasir dan rumput layu. Dia meletakkan 
telepon di dekat telinganya, dan tersenyum dari bawah bayang-bayang topi jerami kecil. 
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"Sudah lama." 

"Alice..." 

Aku hanya bisa memanggil namanya. 

Jantungku terasa seperti ada darah baru yang dimasukkan ke dalamnya pada saat ini, dan 
vitalitas yang disuntikkan ke seluruh tubuhku membuat ujung jariku mati rasa. Saya tidak 
dapat mengatakan apa-apa, dan buru-buru mundur ke kamar saya, berlari ke koridor, 
memakai sandal, bergegas menyusuri koridor, jatuh dari tangga berkarat, melesat 
melewati gang, dan sampai ke belakang apartemen. Alice masih menungguku. Sekali lagi, 
saya mengerahkan upaya untuk bergegas ke arahnya, terengah-engah. 

Melihat wajahnya dari dekat, aku akhirnya santai. Dia dengan malu-malu cemberut, 
mengalihkan pandangannya; itu benar-benar dia. 

"Ap-ada apa? Kenapa kamu hanya menatapku tanpa bicara? Sudah katakan sesuatu." 

Dia tidak berubah; sungguh, tidak ada yang berubah sama sekali. Sejak hari itu--aku 
bertanya-tanya berapa tahun telah berlalu? Tidak peduli bagaimana dia terlihat, saya tidak 
tahu apakah ada sesuatu yang berbeda. Buang-buang waktu bertanya-tanya berapa hari 
telah berlalu. 

"...Kamu belum berubah sama sekali, kan?" 

Saya tidak sengaja mengatakannya. Alice pergi bit, dan merengut, 

"Itu hal pertama yang muncul di pikiranmu!?" 

Dia melepas topi jeraminya, dan menyerbu ke arahku, begitu dekat hingga hidung kami 
hampir bersentuhan. 

"Perhatikan baik-baik. Lihat! Aku tumbuh 6cm!" 

"Ah, ah, ya." 

Omong-omong, saat itu, Alice sepertinya berada setinggi dadaku. 

"Saya juga bisa berevolusi setiap hari, tidak selemah dulu. Sekarang saya bisa membawa 
laptop 17 inci!" 

Apa yang bisa dibanggakan? Lagipula laptop dimaksudkan untuk dibawa-bawa. 

"Aku tahu cara mengendarai sepeda sekarang." 

"Heh ... itu ... yah, itu luar biasa." 

Alice menyandarkan bagian atas tubuhnya dengan ragu, dan menatap wajahku dari bawah, 
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"Ada apa denganmu? Selama ini kau bertingkah aneh. Apakah kau lupa cara berbicara 
karena terlalu lama mengurung diri di kamar dan menulis draf?" 

"Tidak, itu tidak terlalu dibesar-besarkan." 

Sepertinya dia tahu bahwa saya menjadi seorang novelis. Saya senang. 

"... Hanya saja... terlalu banyak yang ingin kukatakan padamu... dan aku tidak tahu harus 
mulai dari mana." 

Aku dengan jujur menyatakan kata-kataku yang tulus, dan Alice melebarkan matanya, 
sebelum dia dengan malu-malu mengalihkan pandangannya, 

"Aku mengerti...hmph. Aku bisa memaafkanmu untuk itu." 

Dan kemudian, dia dengan lembut menambahkan, 

"Aku juga sama." 

Aku menyipitkan mataku, dan sekali lagi menaksir Alice dari ujung kepala sampai ujung 
kaki. Saya khawatir jika saya berkedip, dia akan menghilang seperti uap, tetapi dia tidak 
pergi lagi. 

"Banyak yang ingin kutanyakan padamu, banyak yang ingin kukatakan padamu. Mungkin 
seribu satu malam tidak akan cukup bagiku untuk menyelesaikannya." 

"Ya, aku juga. Tapi bagaimanapun--" 

Saya menahan emosi saya yang gelisah, dan menghembuskan napas untuk melampiaskan 
suasana hati saya. Sekarang bukan waktunya untuk menangis. 

"Aku senang kau kembali." 

Alice menoleh ke samping, wajahnya benar-benar merah, begitu pula telinganya, membalas 
dengan suara kecil yang tidak bisa kudengar. Tidak apa-apa. Saya mengerti. saya memiliki 
perasaan yang sama. 

"Ngomong-ngomong, ada beberapa hal yang benar-benar harus aku tangani sekarang, 
segera!" 

Alice tiba-tiba melolong, dan sangat mengejutkanku sehingga aku mundur. 

"Aku membaca novel yang kamu tulis. Mengabaikan detail lainnya, deskripsimu tentang 
aku dan bonekanya terlalu ceroboh!" 

Anda membacanya? Mengapa terima kasih untuk itu. Tidak, jangan bicara tentang Alice. 
Boneka-boneka itu detailnya sekarang? 
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"Bukankah kamu yang menulis volume terakhirnya? Sebelum kamu mengirimkannya ke 
penerbit, perbaiki semua yang saya tunjukkan!" 

"..Eh? Bagaimana kamu tahu--ah, kamu meretas komputerku?" 

"Tentu saja itu hak saya. Saya seorang detektif. Bagaimana mungkin Anda bisa mengingat 
setiap detail hanya dengan pikiran Anda sendiri? Bawa saya ke kamar Anda!" 

Kata Alice, dan meraih tanganku, menyeretku ke tangga apartemen. Hatiku dipenuhi 
dengan rasa manis dan pahit. 

Dia seorang detektif. 

Tidak ada yang berubah sama sekali. Dia kembali. 

"Oh ya, apakah kamarmu memiliki AC yang sangat dingin, dan apakah ada selusin Dr 
Pepper di lemari es menungguku?" 

Aku tersenyum sambil mempercepat langkahku, memegang tangannya. 

Bahu kami berdampingan, kami menuju jalan pertama bersama. 

Menunggu kami di depan di gurun tak dikenal tanpa jejak kaki. Bahkan jika seorang 
detektif mencari di seluruh dunia, dia tidak akan bisa memeriksa masa depan. Satu-satunya 
cara adalah menuliskannya dengan tangan, kaki, dan darah kita sendiri. Itu adalah jalan 
datar yang tidak akan mengarah jauh, mendesis karena panas. Ini adalah lautan biru yang 
luas tanpa bangun yang terlihat. Sebuah patung yang belum diwarnai kebenaran atau 
kebohongan, keputusasaan, kebahagiaan dan kenyataan-- 

Ini adalah kisah, tentang Alice dan aku. 
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Volume 9 Chapter 9 Tamat 

Kata penutup 
Dua bab terakhir dalam buku ini ditulis empat tahun lalu. 

Ada alat praktis nilai dalam file, yang disebut 'tanggal yang dimodifikasi'. Berkat itu, saya 
tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk mengetahui bahwa modifikasi terakhir dari 20 
file draft kertas 'Kamisama no Memochou X' ini adalah pada tahun 2010. 

Saya melakukan wawancara ketika cerita pendek jilid kelima dirilis ke pasar, dan ketika 
reporter bertanya bagaimana seri ini akan berakhir, itu adalah pertama kalinya saya 
memikirkan hal itu. "Saya tidak tahu volume berapa, tetapi jika suatu hari, saya akan 
menulis cerita Alice sendiri, itu akan menjadi yang terakhir." Jadi saya menjawab. Setelah 
kembali ke rumah, saya merenungkan kata-kata saya, dan mengangguk pada diri saya 
sendiri, berpikir bahwa ya, memang begitu. Jadi, ending seperti apa jadinya... jadi saya 
bertanya-tanya ketika saya mengetuk keyboard, dan berakhir dengan dua bab terakhir 
yang telah Anda baca (Anda mungkin harus membaca cerita utamanya terlebih dahulu, jadi 
saya harus meminta maaf kepada pembaca yang terbiasa membaca kata penutup terlebih 
dahulu). Saya menyalin dua bab terakhir ini hampir persis seperti empat tahun yang lalu, 
dan menulis mundur sehingga alur dan penutupnya menjadi lancar. 

Ada satu bagian yang saya ubah di dua bab terakhir, ponsel yang digunakan Narumi di bab 
terakhir jelas tertulis sebagai 'smartphone'. Setting di Kamimemo adalah tahun 2006, saat 
saya menulis jilid pertama. Itu terjadi setahun sebelum iPhone Apple mengguncang dunia 
dan mengubah masyarakat telekomunikasi sepenuhnya. Tidak ada smartphone untuk 
dilihat sebelum itu. Sebuah karya modern telah ditulis sejak lama, dan akan selalu ada isu 
ketika masyarakat modern yang berkembang akan berbeda dengan karya tersebut. 

Ada tiga cara untuk mengatasi hal ini. 

Pertama: Mempercepat jangka waktu pekerjaan agar sesuai dengan kenyataan. Ini akan 
menyebabkan banyak perubahan pada plot, dan tidak sesuai untuk semua contoh. 

Kedua: Tidak memperbaiki kekurangan itu, dan mengimpor teknologi modern dan tren 
sosial ke dalam pekerjaan secara langsung. 

Ketiga: Menerima bahwa itu telah menyimpang, dan terus menulis. Inilah yang saya pilih. 
Ada seorang hacker jenius dalam cerita yang menikmati teknologi terbaru, namun geng 
detektif NEET berkomunikasi melalui ponsel flip. Saya sering merasa berkonflik menulis 
ini, tetapi saya tidak punya pilihan. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Saya ingat ketika saya mengubah 'ponsel' menjadi 'smartphone' di bab terakhir, saya 
benar-benar merasa lega, memikirkan bagaimana akhirnya saya bisa mengejar zaman 
modern. 

Dan begitu saja, saya akhirnya mengejar waktu. Saya benar-benar minta maaf karena 
membuat para pembaca menunggu tiga tahun untuk 'Kamisama no Memochou'. Jika Anda 
bertanya-tanya apa yang telah saya lakukan kali ini, jawabannya, seperti yang Anda 
ketahui, saya telah menulis seri lain. 

'Kamisama no Memochou' membutuhkan banyak waktu, sepanjang karirku sebagai 
penulis, jadi setiap kali Narumi berpikir "Sudah satu setengah tahun sejak aku bertemu 
Alice..." Aku akan berpikir "Sudah satu setengah tahun. ..." dan benar-benar bernostalgia 
tentangnya. Bagi seorang pengamat, ini mungkin tampak sangat menjijikkan. 

Saat mengirimkan jilid kelima, saya menulis garis waktu untuk menentukan urutan 
berbagai acara. Saya pikir saya harus menyelesaikannya pada titik ini. 

 

• Tahun pertama di SMA, Oktober, Insiden Angel Fix (Volume 1) 

• Tahun pertama SMA, Maret, Insiden Pencucian Dua Ratus Juta (Volume ke-2) 

• Tahun ke-2 di SMA, April, Insiden Pencurian Sarashi (Volume ke-5, bab 
pertama) 

• Tahun ke-2 di sekolah menengah, Mei, Insiden Anggur Dengan Kotoran (Volume 
ke-5, bab kedua) 

• Tahun ke-2 di SMA, Mei, Gardening Club Crisis (Volume ke-3) 

• Kelas 2 SMA, Juli, Konflik Hirasaka-gumi (Volume 4) 

• Kelas 2 SMA, Agustus, Insiden Penculikan Pelacur (Volume 5, bab ketiga) 

• Tahun ke-2 di SMA, September, Pertandingan Bisbol (Volume ke-5, bab 
keempat) 

• Kelas 2 SMA, Oktober, Keributan Pernikahan Min-sn (Volume ke-6) 

• Tahun ke-2 di SMA, November, kunjungan Gorou-sensei (akhir Volume ke-6) 

• Kelas 2 SMA, Desember, Insiden Serangan Tunawisma (Volume ke-7) 

• Tahun ke-2 di SMA, Januari, Insiden Ruang Tamu Mahjong (Volume ke-8, bab 1) 

• Kelas 2 SMA, Januari, Insiden Kekerasan Kencan Kompensasi (Volume 8, bab 2) 
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• Kelas 2 SMA, Februari, Kelanjutan dari Insiden Angel Fix (Volume 8, bab 3-4) 

• Kelas 2 SMA, Maret, Keributan Warisan Shionji (Volume ke-9) 

 

... Satu setengah tahun yang panjang, baik untuk Narumi maupun aku. Saya tidak menulis 
ini hanya untuk mengisi halaman. Jika Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk 
membolak-balik cerita sebelumnya atau membeli kumpulan volume lain, itu akan sangat 
bagus. 

 

Memikirkan kembali, ketika saya menulis jilid pertama, saya tidak pernah memikirkan 
plotnya, hanya saja saya mengumpulkan beberapa karakter yang menarik, dan kemudian 
menulis apa pun yang dapat saya pikirkan. Jika saya harus bertanya 'kenapa dia melompat', 
dan memberikan alasan selain 'narkoba', ceritanya mungkin tidak berpusat di Tokyo. Saya 
mungkin menggunakan 'Taman Gerbang Barat Ikebukuro' sebagai referensi, dan menulis 
misteri yang berbasis di desa pedesaan seperti yang dilakukan Yokomizo Seisho, atau 
cerita horor yang terjadi di daerah pinggiran kota seperti Stephen King, atau romcom 
misteri yang melibatkan sekolah besar. Nyatanya, saya memang menulis yang ketiga 
(dengan penerbit lain). 

Sebelum memikirkan langkah pertama ke depan, saya masih diganggu oleh kemungkinan 
tak terbatas di depan saya, dan menemukan bahwa saya sudah selesai dengan jilid terakhir. 
Saya benar-benar percaya saya ditakdirkan untuk menulis ini, atau bahwa saya hanya 
membongkar sesuatu yang telah lama ditulis di buku catatan, tetapi jujur saja, menjadi 
seorang novelis adalah profesi yang aneh. Saya merasa seperti ini tidak peduli 
pekerjaannya. Singkatnya, saya tidak merasa bahwa kata-kata yang saya tulis di kata 
penutup volume 8 ditulis oleh saya, tetapi ceritanya memohon untuk itu. Penulis sering 
mengatakan bahwa 'karakter mulai bergerak sendiri', dan pada dasarnya begitu. Perlu 
diketahui, pemikiran ini baru muncul setelah selesai dan melihat kembali karya tersebut. 
Benar-benar kacau memikirkan bagaimana karakter harus bertindak, namun setelah 
mengirimkan naskah, saya akan melupakan semua masalah yang saya miliki. Mungkin 
untuk memudahkan diri saya menulis jilid berikutnya. Dikatakan bahwa wanita melupakan 
rasa sakit persalinan setelah melahirkan untuk menghindari rasa takut hamil lagi---logika 
yang sama mungkin berlaku di sini. 

Jadi, saatnya berpisah dengan Narumi dan Alice, lupakan rasa sakit melahirkan mereka, 
dan lanjut ke karya berikutnya. 

 

Pekerjaan ini berakhir dengan sukses karena bantuan banyak orang. Pertama, memikirkan 
editor yang bertanggung jawab Yuasa-sama yang mendukung saya sampai akhir, Kishida 
Mel-sama yang menghidupkan karakter dengan ilustrasinya yang cantik, mangaka Tiv-
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sama yang saat ini berkolaborasi dalam karya baru dengan saya, berbagai editor di Dengeki 
Daioh, dan banyak staf serta pengisi suara yang membawa karya ini ke tingkat yang baru. 
Saya bertemu dengan aktor dan aktris yang memulai debutnya sebagai karakter utama, 
mengisi suara Narumi dan Alice[2] , dan tampil dengan penampilan luar biasa nanti; 
meskipun tidak ada upaya yang diberikan dari saya, saya masih merasa bangga dengan 
mereka. Akhirnya, terima kasih kepada siapa pun kecuali Anda, pembaca karya ini. Saya 
ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya di sini. Terima kasih kepada 
semua orang bahwa ini adalah karya yang luar biasa. Terima kasih untuk semua orang. 

Mei 2014, Sugii Hikaru. 

Catatan 

1. ↑ Judul lengkap-- Bushido: Jiwa Jepang 

2. ↑ Narumi disuarakan oleh Yoshitsugu Matsuoka, yang mungkin Anda kenal 
sebagai pengisi suara Kirito. Yui Ogura mengisi suara Alice. Ya, ini adalah peran 
penting pertama duo ini 
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