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Detective Conan Live Action Movie 1 

 

Cerita tentang Shinichi Kudo sebelum berubah menjadi Conan Edogawa. Shinichi suka main bola dan 

sangat terkenal di kepolisian karena telah berkali-kali bantu pecahin kasus .. berkali-kali diliput berita 

.. dan sangat tampan .. mengidolakan Sherlock Holmes .. 

Di SMU, Shinichi Kudo memiliki seorang sahabat, Ran Mouri .. jago karate. Pas Shinichi buka loker, 

ribuan surat cinta berjatuhan tapi tak satupun dibalesin. Shinichi ngucapin happy birthday to Ran .. 

dan Ran minta ditemani ke Tropical l and kalau dia menang tournament karate .. 

Challenge Letter To Kudo Shinichi .. 

Shinichi yang tadinya menolak ikut school trip, tiba" datang. Mereka semua masuk ke dalam bus, 

ditemani guru dan pemandu wisata mereka Nishida Mai. Shinichi mendapat surat tantangan bahwa 

dalam masa school trip itu, salah satu teman sekelas Shinichi akan diculik dan jika Shinichi dapat 

selesaikan kasus .. Shinichi menang .. kalau tidak .. berarti Shinichi kalah dan harus melepaskan ge lar 

sebagai detective SMU .. 

Kemudian mereka naik kapal bersama captain, Azuma Kunio, crew member Minamida Kyousuke. 

Ran sempatin foto" bareng Shinichi saat terdengar teriakan, ternyata cuma Sonoko yang mengalami ' 

seasick ' .. Sonoko adalah sahabat Ran, sekelas dengan Shinichi dan Ran .. Sonoko suka pada 

Minamida Kyousuke .. karena mengalami ' seasick ' .. Sonoko harus istirahat di ' restroom ' .. 

Terdengar sesuatu terjebur ke laut .. dan itu adalah Sonoko's headband .. Shinichi minta kapal 

dihentikan dan setelah memeriksa ' restroom ' .. suasana ' restroom ' berantakan dan Sonoko 

menghilang .. 

Shinichi mulai berpikir dan mencari kemana-mana .. Shinichi sempat putus asa karena mengira 

Sonoko telah diserang orang tak dikenal dan dilempar ke laut .. polisi mulai dilibatkan ... Shinichi 

minta diizinkan ikut dalam proses investigasi tapi tidak diizinkan ..  

Saat itulah Shinichi menerima telepon dari ' kidnapper ', orang yang menuliskan surat tantangan pada 

Shinichi. Shinichi tertantang untuk selesaikan kasus itu sendirian dan saat itulah Ran datang 

membawakan makanan .. tak jauh dari kapal ditemukan seperangkat pakaian selam .. Ran menduga 

bahwa pelaku mengambil Sonoko dari air, tapi Shinichi ga setuju .. peralatan selam itu jebakan .. 

mereka kembali ke dalam kapal .. Shinichi tetap mencurigai 4 orang, gurunya .. pemandu wisata, 

captain dan crew member .. 

Ran menghilang .. pertama Shinichi mencurigai sang guru. Shinichi mencari Ran kemana-mana di 

seluruh hotel. Telepon berdering lagi dari ' kidnapper ' .. dan mengatakan bahwa dia meletakkan 
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sebuah bom di tempat Sonoko dan Ran disekap .. Shinichi memiliki waktu 12 jam untuk mengungkap 

kasus .. 

Shinichi terkejut melihat bahwa Azuma Kunio, the captain, tiba" gantung diri dan meninggalkan 

tulisan ' I am a Kidnaper ' .. dibalik kertas tulisan itu terdapat pesan berupa tanda panah berwarna 

merah darah ... Shinichi yakin bahwa Azuma bukan pelaku tapi dibuat seolah dia pelaku .. 

Shinichi mencari lagi .. hingga waktu tinggal 1 jam .. Shinichi akhirnya tahu bahwa pelakunya adalah 

Nishida Mai, pemandu wisata mereka. Shinichi berhadapan satu lawan satu dengan Nishida .. 

membongkar trik Nishida ... melalui pesan kematian Azuma .. ' KIDNAPPER ' ditulis ' KIDNAPER ' 

oleh Azuma .. jika kertas itu dibalik, maka anak panah berwarna merah itu jadi memiliki arti : Kidna 

pper A -> MA I .. 

Nishida Mai mengakui bahwa memang dia yang telah mengirimkan surat tantangan pada Shinichi dan 

mengantarkan Shinichi ke tempat Sonoko dan Ran disekap ... Nishida mengakui bahwa dia benci 

Shinichi karena kekasihnya yang ditangkap gara" kasus, oleh Shinichi meninggal dunia di penjara .. 

Nishida Mai ditangkap oleh polisi ... kasus selesai .. tapi justru di situlah dimulailah kasus lain, k 

arena penasaran pada orang" berbaju hitam saat kencan dengan Ran di Tropical Land .. Shinichi 

terkena obat yang membuat dia mengecil menjadi anak SD, dengan kemampuan tetap seperti anak 

SMU .. Say goodbye to Shinichi Kudo and say hello to Conan Edogawa .. 

The End .. 

 

Detective Conan Live Action Movie 2 

 

Ini adalah cerita dimana Conan Edogawa berubah lagi menjadi Shinichi Kudo .. untuk sementara aja, 

dibantu oleh obat buatan Ai Haibara :-), Who is Ai Haibara ? You should read its comic number 18 :-

D 

Ran, Sonoko, Conan, Ai, dan Professor Agasa menghadiri acara Miss Japanesse . Conan telah 

berubah menjadi Shinichi .. dan merasa tertantang dengan adanya sebuah ' blackmail ' yang ditujukan 

pada Miss Jappanese, Kotobuki Karen ! Saat Shinichi melakukan investigasi, Shinichi bertemu 

dengan Ran .. setelah lama sekali ga ketemu .. 

Seperti biasa Ran ikut melakukan investigasi bareng Shinichi .. 

Tiba" saja, Kotobuki Karen ditemukan tewas terjatuh dari atas panggung setelah digantung beberapa 

saat like a puppet. Justru saat orang" panik itulah, Shinichi berusaha sembunyikan Ai Haibara dengan 
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segala cara karena acara ini disiarkan LIVE oleh seluruh televisi .. Ran tidak pernah tahu sebelumnya 

bahwa Shinichi memiliki teman dekat wanita selain dia, Ran tidak mengenal Ai .. belum lagi sikap 

Shinichi acuh tak acuh .. kembali fokus pada kasus pembunuhan itu .. bersama Inspektor Megure .. 

Saat orang" organisasi hitam mencoba menangkap Ai, Ran melindungi Ai dengan ilmu karate. Ran 

menanyakan tentang Ai pada Professor Agasa ... tapi Professor Agasa cuma meminta Ran untuk 

percaya pada Shinichi .. Shinichi akan selalu menjadi tetap Shinichi .. 

Shinichi ganti menginvestigasi kasus bareng Ai Haibara ... saat itulah Ai Haibara mengatakan 

bagaimana jika Shinichi dan dia sama" tidak ada kesempatan untuk kembali ke tubuh semula dan 

menjalani masa anak" bersama .. sampai dewasa tapi Shinichi mengatakan bahwa dia tidak akan 

menyerah .. " I'll definately will return to my original body, destroy that black organization and then 

Ai Haibara also has a chance to take revenge for her sister " - Shinichi .. 

" Until you tell me everything, Shinichi, I'll wait for you ... I have faith in you " - Ran 

Shinichi membongkar kasus. Pengirim ' blackmail ' dan pembunuh Karen adalah dua orang berbeda. 

Pembunuh Karen adalah Amano Shouichi .. Shinichi seperti biasa membongkar trick Amano Shouichi 

.. Amano Shouichi is a left hand .. kemudian Amano Shouichi yang merupakan mantan kekasih Karen 

terpaksa membunuh karena jengkel dibentak-bentak terus oleh Karen .. 

Kasus selesai .. tapi sayangnya setelah kejar-kejaran dengan organisasi hitam .. Shinichi harus 

kembali lagi menjadi Conan Edogawa dan meninggalkan Ran lagi .. gitu terus .. my question is how 

long Ran supposed to wait for Shinichi ?? No clue .. no answer .. 

The End .. 


