
Cd 1 Title 1 : Declaration of war !

Cerita diawali dengan pengenalan anggota F4 .. Mimasaka Akira, Dia suka merayu istri orang yang 10 

tahun lebih tua. Ayahnya juga suka main wanita, gosipnya juga pemimpin dunia " bawah tanah " .. 

Nishikado Sojiro, Dia mewarisi bisnis teh keluarganya, dan menyukai wanita juga .. Hanazawa Rui,  

Ayahnya adalah presiden dari sebuah perusahaan raksasa . Keadaannya yang selalu terlihat depresi 

selalu menjadi misteri ... Domyoji Tsukasa, Anak dari plutokrat Domyoji yang terkenal, ( Pluktokrat :  

org kaya kelas atas yang mengontrol pemerintah ), Dia adalah pemimpin dari F4 dan juga diktator  

sekolah ini ..

F4 adalah orang" paling istimewa di SMU Eitoku .... sekolah Makino Tsukushi, saking istimewanya 

adalah mereka ga perlu pakai seragam dan suka membully siswa - siswi lain di sekolah dengan memo 

merah .. terutama siswa - siswi yang berani menentang mereka ..

**********

Tsukushi terpaksa berurusan dengan F4 untuk belain seorang teman perempuannya yang ga sengaja 

nabrak Tsukasa dan menumpahkan jus jeruk di baju Tsukasa .. 

Tsukushi mendapat memo merah dari F4 .. dan sejak itu Tsukushi di-bully abis"-an oleh teman satu 

sekolah, teman perempuan yang dulu dia belain justru ga bisa ngebelain balik .. Sakurako, teman 

perempuan itu, bahkan nyapain Tsukushi di sekolah aja ga berani ..

Tsukushi  melampiaskan kekesalannya dengan cara berteriak-teriak di  tangga darurat  sekolah ..  ga 

disangka di situ untuk pertama kali Tsukushi bertemu dengan Rui, Hanazawa Rui, salah satu anggota 

F4 yang selalu dingin, misterius, dan acuh tak acuh dengan urusan orang lain .. tapi justru Rui adalah  

orang pertama yang nyapain Tsukushi  setelah Tsukushi  dapat  memo merah,  meskipun sapaan itu  

cuma ucapan dingin " jangan teriak" lagi di tangga darurat, berisik " :D

Tsukushi kerja sambilan di toko kue tradisional Jepang, masalah sekolah dia ceritakan pada nyonya 

bos dan teman perempuannya, Yuuki .. mereka ikut perihatin mendengar Tsukushi di-bully abis"-an di 

sekolah ..

Penderitaan  Tsukushi  belum  selesai,  bahkan  di  laboratorium  sepi,  Tsukushi  nyaris  diperkosa 

sekumpulan laki" .. untung Rui datang menolong .. tapi saat Tsukushi mengucapkan terima kasih,  

dengan dingin, Rui cuma jawab, " aku tidak nolongin kamu, aku cuma ga suka melihat perbuatan 

macam itu "
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Tsukushi berasal dari keluarga sederhana, kedua orang tua dan adik laki"-nya sampai harus berhemat 

mati"-an agar dia bisa bersekolah di sekolah mewah macam Eitoku ..

Suatu hari saat sedang makan bekal yang Tsukushi bawa dari rumah , Tsukasa tiba" mendatangi meja 

Tsukushi dan membanting kotak makan Tsukushi .. padahal uang saku Tsukushi ga bisa buat beli  

makanan di  kantin  karena terlalu sangat  mahal,  itulah sebabnya  Tsukushi  bawa kotak  bekal  dari 

rumah, kini masakan ibunya itu telah berantakan di lantai ..

Tsukushi benar" marah pada Tsukasa ..... mengomeli Tsukasa bahkan memukul wajah Tsukasa agar 

Tsukasa ga sombong lagi sekaligus mendeklarasikan bahwa dia tidak akan mundur dan akan terus 

melawan Tsukasa ..  ini  pertama kalinya ada yang bisa gituin Tsukasa,  Rui  aja  sampai  tersenyum 

melihat Tsukushi .. padahal jarang" juga Rui tersenyum ..

Cd 1 Title 2 : The worst first kiss !

Suatu  pagi  saat  akan  berangkat  sekolah  ..  Tsukushi  ditangkap  oleh  bodyguard"-nya  Tsukasa  ..  

Tsukushi  bikin  jadi  cantik  dan  berkelas  dengan  dandanan  mewah  kemudian  dibawa  menemui 

Tsukasa .. saat itu dia ada di ruangan yang mewah sekali .. melihat bayangannya di cermin yang mirip 

seorang putri  jadi  kaget  sendiri  ....  lebih kaget  lagi  melihat  Tsukasa akan memberi  apa aja  yang 

Tsukushi inginkan kalau Tsukushi mau jadi kekasihnya ..

Tsukushi  menolak  dan  mengatakan  ,  bahwa  tidak  semua  di  dunia  ini  bisa  dibeli  dengan  uang, 

termasuk dirinya .. Tsukushi pulang tapi untuk keluar dari rumah mewah aja dia kesusahan, kesasar ke  

kamar  kakak  Tsukasa,  kesasar  ke  ruang  meeting  yang  mirip  ruang  makan  Harry  Potter  saking 

banyaknya  meja  di  sana,  bahkan  bertemu ibu  Tsukasa  yang  sedang berjalan  masuk  ke  rumah  .. 

bodyguard ibu Tsukasa yang " membantu " Tsukushi keluar ..

Tsukushi pulang dengan baju seragamnya lagi, meninggalkan semua dandanan mewah itu .. dan rada" 

merasa rumah Tsukasa mewahnya ga masuk akal :D :-D

*********

Masalah di sekolah datang lagi .. Tsukushi difitnah pelacur dan pernah tidur dengan cowok 5 kali ..  

saking jengkelnya Tsukushi seperti biasa teriak" lagi di tangga darurat .. seperti biasa juga Rui ada di  

sana, mereka ngobrol" .. Rui nanyain apa Tsukushi tahu perbedaan waktu Jepang dan Perancis .. 

Sepulang  sekolah  dan  bekerja  di  toko  kue,  Tsukushi  melihat  poster  Toudou  Shizuka,  pewaris  

perusahaan Toudou,  model  sekaligus  pengacara  internasional,  menurut  Tsukushu,  Shizuka  adalah 

alasan dia bersekolah di Eitoku, Shizukan lulusan Eitoku dan Tsukushi ingin jadi seperti Shizuka .. 



Ada kabar baru .. Sakurako, teman yang dibelain Tsukushi dulu, tiba" aja mendapat memo merah ..  

teman" satu sekolah mem-bully Sakurako di depan Tsukasa .. seperti biasa F3 menikmati bullying itu,  

cuma Rui yang ga ada di sana .. lagi" Tsukushi coba belain Sakurako dengan menentang Tsukasa ..  

Eh, yang menyebalkan Tsukasa malah minta Tsukushi menjilat sepatunya yang kotor sampai bersih .. 

kalau bisa bersih, maka Tsukasa akan melepaskan Sakurako ..

Tsukushi baru akan menunduk untuk melakukannya, tiba" Rui datang mengatakan perbedaan waktu 

Jepang dan Perancis adalah 7 jam ... ga penting sich yang Rui katakan tapi cukup untuk membuat 

Tsukasa pergi dan tontonan bullying itu bubar ..

Besok paginya, keadaan SMU Eitoku sudah berubah .. tiba" siswa-siswi SMU Eitoku menjadi ramah 

pada Tsukushi dan nyapain Tsukushi :D Bahkan Tsukushi diundang pe pesta penyamputan kedatangan 

Shizuka ke Eitoku .. semacam kunjungan alumni mungkin ..

**********

F4 menjemput Shizuka di bandara .. Shizuka benar" datang ke Jepang dan langsung memeluk Rui .. 

Rui  mengatakan dia sangat  rindu pada Shizuka ...  Shizuka justru mengatakan rindu pada mereka  

berempat ... sempat minta Rui cari pacar juga, dasar .. bener" ga ngerasa Rui suka Shizuka, Rui juga 

ga mengungkapkan secara jujur ..

Pesta  diadakan  di  kediaman  Shizuka  yang  tak  kalah  mewah  dari  kediaman  Tsukasa  ..  dengan 

penampilan sangat  sederhana di  tengah gadis" dengan dandanan kalangan atas,  Tsukushi  berjalan 

memasuki ruang pesta .. dan seperti biasa di-bully .. 

Rui  memasuki  ruang  pesta  dengan  menggandeng  Shizuka,  saat  itulah  ada  beberapa  orang  yang 

menyiram Tsukushi dengan air minuman .. Rui sekali lagi menolong Tsukushi dengan meminjamkan 

sapu  tangan,  Shizuka  juga  belain  Tsukushi  dengan  cara  menyiram balik  orang"  yang  menyiram 

Tsukushi .. Hehe .. Shizuka mengajak Tsukushi ke kamarnya dan membantu Tsukushi berdandan ..  

menurut Shizuka mungkin Rui suka pada Tsukushi karena Rui tak pernah tertarik untuk membantu  

orang sebelumnya ..

Tsukushi memasuki ruang pesta kembali dengan ditemani Shizuka dengan dan danan yang cute bagai  

seorang  putri  bahkan  Rui  juga  memuji  Tsukushi  cantik  ...  Hehe  ..  Tsukasa  malah  marah"  dan 

menyalahkan Shizuka yang menolong Tsukushi berdandan, demi untuk belain Shizuka .. Rui berani  

menentang Tsukasa ... Tsukasa memukul Rui .. gantian Tsukushi coba melindungi Rui, tapi justru 

tanpa sengaja Tsukushi jadi berciuman dengan Tsukasa .. Hehe ..

Cd 1 Title 3 : Tears ! Good-bye to the person I like
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Kabar kalau Tsukushi mencium Tsukasa di Pesta Shizuka sudah menyebar kemana-mana .. Hehe ..

Shizuka ngobrol" dengan Rui seusai pesta, meminta Rui baikan dengan Tsukasa .. herannya Shizuka 

terus  mengatakan  bahwa  dia  menduga  Rui  suka  melihat  Tsukushi  ..  kalau  itu  terjadi  mungkin 

Tsukushi adalah cinta pertama Rui, saat itulah Rui mengatakan bahwa yang dia suka sejak dulu cuma 

Shizuka  tapi  Shizuka  ga  pernah  mau  ngerti  malah  menjodohkan  Rui  dengan  Tsukushi,  juga 

mengatakan bahwa Shizuka ingin kembali ke Perancis untuk mencapai impiannya .. bukan menjadi  

boneka keluarga Toudou ..

*********

Tsukushi mencari Rui kemana-mana di sekolah untuk mengembalikan sapu tangan, tapi Rui tak ada 

dimana-mana, bahkan di tangga darurat juga ga ada :-D, Hmm ..

Ga disangka Tsukushi malah bertemu Tsukasa .. mereka kejar"-an masalah ciuman itu .. tiba" datang 

lagi seorang wanita cantik .. kakak Tsukasa .. Tsubaki :-D Tsubaki memberikan kartu namanya pada  

Tsukushi, kalau diperlukan atau untuk menanggulangi Tsukasa, asalkan Tsukushi menelepon, dari Los 

Angeles  pun dia rela  datang ke Jepang dengan pesawat  jet  pribadi  ..  Tsubaki  merestui  hubungan 

Tsukushi dengan Tsukasa .. Hehe .. 

Tsubaki duduk" di kamar Tsukasa .. Tsukasa aja sampai kaget .. Hehe .. ternyata hubungan Tsukasa  

dan Tsubaki  sangat  akrab sebagai  kakak adik ..  mendengar  kakaknya cuma seminggu di  Jepang, 

Tsukasa agak sedih tapi gengsi mengakui dengan mengatakan, " ga pulang juga gapapa " .. Tsubaki 

malah menggoda Tsukasa dengan mengatakan kalau ada masalah cinta, dia siap ditelepon kapan saja 

oleh Tsukasa .. Hehe ..

Tsukushi coba ke tangga darurat lagi untuk mencari Rui .. kebetulan Rui ada di sana, seperti biasa 

dengan gaya cool selalu bawa" buku untuk dibaca sambil menyendiri ...  Rui cerita pada Tsukushi 

kalau Shizuka akan kembali ke Perancis, kelihatan banget Rui sangat sedih dengan kepergian Shizuka 

.. 

Rui ngajakin Tsukushi untuk ketemuan lagi dengan Shizuka .... jadilah mereka kembali lagi ke rumah 

mewah keluarga Toudou .. saat Rui menyapa ibu Shizuka ada kesempatan Tsukushi untuk ngobrol" 

berdua  aja  dengan  Shizuka  ..  Tsukushi  memohon  demi  Rui  agar  Shizuka  membatalkan  rencana 

Shizuka untuk kembali ke Perancis dan menetap di Jepang .. Shizuka mengatakan bahwa keputusan 

yang sudah dia buat tak mungkin diubah lagi, karena Shizuka paling tidak suka menyesali hal" yang  

tidak jadi dia lakukan ..



Rui mendengar percakapan dua perempuan itu .. benernya terharu bahwa demi dirinya, Tsukushi rela 

mohon" pada Shizuka ... tapi yang ada justru Rui marah" pada Tsukushi meminta agar Tsukushi tidak 

mencampuri urusan dia .. dimarahin oleh Rui, Tsukushi jadi sedih ..

Cd 1 Title 4 : First time coming home in the morning

Rui memutuskan menyusul  Shizuka ke Perancis  ..  saat  itulah Tsukasa memanfaatkan kesempatan 

dengan mengajak Tsukushi  kencan untuk pertama kalinya ...  Tsukushi  dateng telat,  Tsukasa udah 

nungguin 4 jam di bawah hujan deras, alasan Tsukasa adalah dia takut Tsukushi kenapa-napa di jalan,  

jadi Tsukasa putuskan nungguin Tsukushi biarpun hujan deras ..

Karena  merasa  bersalah  Tsukushi  berniat  mentraktir  Tsukasa  minum teh  dan  juga  makan kue  di 

tempat murah .. ga sangka lift tempat itu rusak, mereka berdua kekunci di dalam lift ... tapi di dalam  

lift Tsukasa justru demam karena kehujanan tadi ..

**********

Tsukushi merawat Tsukasa, kebetulan Tsukushi bawa obat penghilang demam juga bawa air mineral ..  

kemudian Tsukushi juga pakaikan jacket dan syal-nya untuk Tsukasa ..

Tsukasa terharu dan mengatakan bahwa memo merah F4 dia tarik kembali  ...  Tsukasa senaaaang 

sekali diperhatikan Tsukushi ... malam itu mereka bermalam berdua di dalam lift ... hingga besok pagi  

petugas datang membukakan pintu lift.. mereka pulang ke rumah masing-masing ..

Kemudian di sekolah, teman" SMU Eitoku menjadi super ramah pada Tsukushi, foto Tsukasa saat  

hendak mencium Tsukushi diabadikan di mading sekolah, ketahuan mereka pernah bersama di malam 

sebelum ini .. saat di kantin pun Tsukasa menyapa Tsukushi dengan ramah meskipun rada kaku juga, " 

Yo " .. Tsukushi ceritakan itu semua pada Sakurako yang udah dianggap Tsukushi sebagai sahabat  

baiknya di sekolah ... juga cerita pada Yuuki, sahabat Tsukushi di toko kue ..

Tsukasa ingat nasehat kakaknya bahwa dia tidak boleh buru" dalam membina sebuah hubungan, kalau 

ingin dicintai, maka terlebih dahulu harus mencintai ...

Tsukasa memutuskan mendatangi  rumah Tsukushi  untuk bertemu kedua orang tua dan adik laki"  

Tsukushi .. Tsukushi surprise sekali .. 

Tsukasa membawa Tsukushi di sebuah rumah makan, Sundays Sun, tempatnya disewa khusus untuk 

mereka  berdua  aja  ..  Tsukushi  surprise  sekali  ..  tapi  saat  itulah  Tsukasa  melihat  Tsukushi  masih 

simpan  sapu  tangan  Rui,  secara  jujur  Tsukasa  menanyakan  apakah  Tsukushi  suka  pada  Rui  ..  

meskipun Rui suka pada Shizuka apakah Tsukushi akan tetap suka .. Tsukushi jawab itu ga mungkin, 
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karena udah ada Shizuka .. tapi Tsukasa mengatakan bahwa kalau Tsukushi suka Rui, maka Rui, pasti  

akan  suka  juga  pada  Tsukushi,  karena  Tsukushi  adalah  gadis  yang  mendapat  pengakuan  dari  

Tsukasa .. Hehe ..

**********

Akira  dan  Sojiro  mengunjungi  toko  kue  tradisional  untuk  menculik  Yuuki  ,  saat  nyonya  bos 

melarang ,  Akira  mengatasi  masalah itu  dengan mengatakan dia  akan beli  semua kue asal  Yuuki  

diizinkan pergi .. jadilah Yuuki pergi bersama Sojiro dan Akira ..

Sojiro membawa Akira  dan Yuuki  ke  rumahnya untuk diskusikan hubungan antara  Tsukushi  dan 

Tsukasa .. tapi Yuuki menolak berkomentar dan memilih untuk pergi ..

Tsukushi  sendiri  sedang coba pergaulan kelas atas dengan dipaksa clubbing oleh beberapa teman 

perempuan di Eitoku ....  di  sana Tsukushi  berkenalan dengan seorang laki" ...  karena kebanyakan 

minum sake, Tsukushi ga ingat apa" lagi, tahu" pada pagi hari dia udah kebangun aja di hotel tanpa  

busana ..

Besoknya Tsukasa menjemput Tsukushi dan ngajakin berangkat bareng ke sekolah juga mengajak 

Tsukushi makan bersama Akira dan Sojiro di lantai dua, meja makan khusus F4 di kantin sekolah ..

Yuuki diskusikan dengan Tsukushi masalah dia dibawa oleh Sojiro dan Akira, kalau Tsukasa benar" 

serius pada Tsukushi .... kalau ga suka pada Tsukasa, lebih baik Tsukushi segera menolak Tsukasa ..

Muncul lagi masalah .. di Eitoku muncul foto" Tsukushi tanpa busana di sebuah hotel bersama tangan 

laki" yang ga jelas wajahnya .. parahnya lagi ini dilihat oleh Tsukasa .. Tsukasa tampak shock hingga 

ga mau berkata apa-apa lagi ..

Cd 2 Title 1 : Confession of life - threatening love

SKIP - DVD RUSAK ... GAMBAR PUTUS" -_- Maaf sudah terlalu lama disimpan di lemari, lanjut 

ke yang selanjutnya aja yaa ..

Cd 2 Title 2 : A love triangle of a roller - coaster ride hair - trigger crisis

Tsukasa mencari tahu, ternyata yang memfitnah Tsukushi dengan foto" itu adalah Sakurako .. Tsukasa 

langsung mengenai sanksi pada Sakurako dan Tsukasa langsung mengumumkan pada semua siswi-

siswa Eitoku bahwa Tsukushi adalah kekasihnya .. justru saat itulah Rui tiba" muncul lagi di Eitoku ..  

sudah bereskah urusannya di Perancis ???



Tsukasa umumkan pada Rui juga kalau Tsukushi dan dia sudah menjadi sepasang kekasih .. Tsukushi  

menolak  ...  Rui  justru  ikut  senang,  bersama  Akira  dan  Sojiru,  Rui  ajak  Tsukasa  dan  Tsukushi  

merayakan ini .. sikap Rui aneh sekali, tiba" jadi banyak bicara dan sering tersenyum .. 

Tsukasa memberi Tsukushi sebuah handphone .. bukan itu aja, perabotan" di rumah Tsukushi pun oleh 

Tsukasa telah diganti dan diisi  baru hingga rumahnya kesempitan dengan barang" baru tersebut ..  

Tsukushi buru" memprotes tindakan Tsukasa melalui handphone barunya, Tsukasa justru mengundang 

Tsukushi untuk datang ke tempat Tsukasa biasa nge-club ..

Akira  dan Sojiro seperti  biasa dikelilingi  gadis"  ..  yang beda ternyata Rui  juga bersikap playboy 

seperti Akira dan Sojiro .. dikelilingi gadis" .. ini aneh sekali .. Tsukushi sendiri seperti biasa duduk 

bareng Tsukasa tapi tetap memperhatikan si Rui .. Hehe ..

Keesokan  harinya  di  sekolah  Tsukushi  bertemu  lagi  dengan  Rui  di  tangga  darurat  untuk 

mengembalikan sapu tangan Rui dan ucapkan terima kasih .. lebih aneh lagi secara tiba" Rui minta  

Tsukushi menjadi kekasihnya .. Eh ???

**********

Rui mengatakan bahwa selama ini dia juga suka Tsukushi .. meminta Tsukushi untuk lupakan Tsukasa 

..  tapi beberapa menit kemudian Rui tertawa dan mengatakan dia cuma bercanda, Tsukasa adalah  

sahabat Rui, ga mungkin dia berbuat begitu .. 

Tsukushi jadi merinding sendiri :-D

Tsukushi ga tahu bahwa jauh di belakang sana, ibu Tsukasa sudah mulai coba selidiki latar belakang 

dan segala hal tentang Tsukushi .. untung aja dibelain Tsubaki .. Yapz .. Tsubaki jauh" datang dari  

L.A. ke Jepang cuma untuk minta agar sang ibu merestui Tsukasa dengan Tsukushi .. tapi sang ibu 

tidak semudah itu setuju ..

Tsubaki menjemput Tsukushi di toko kue dan mengajak Tsukusi makan malam bersama, Yuuki juga 

diajak .. membicarakan keseriusan Tsukasa serta dukungan sang kakak untuk Tsukushi dan Tsukasa .. 

sang kakak mengusulkan ide double date antara Tsukasa Tsukushi, Yuuki dan kekasih Yuuki .. sebagai 

uji coba apa Tsukasa bisa sesuai dengan kehidupan biasa Tsukushi .. Hehe ..

Malam hari, Rui datang ke rumah Tsukushi untuk sampaikan .. bahwa Tsukasa pasti datang besok. Rui 

juga cerita bahwa hari"-nya di Perancis sangat bahagia, sering juga membicarakan Tsukushi ... tapi  

kemudian hari" Shizuka di Perancis menjadi sangat sibuk dan Rui ga bisa bantuin apa" .. sehingga 

merasa useless dan memutuskan kembali lagi ke Jepang .. saat itu handphone Tsukushi dari Tsukasa 

jatuh dan disimpan Rui ..
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Tsukasa benar" datang menemui Tsukushi, Yuuki dan kekasih Yuuki yang sangat aneh dan terkesan 

kebanyakan " gaul " .. mereka semua sepakat kencan di kebun binatang .. kekasih Yuuki berkali-kali  

mengejek  Tsukasa  dan  demi  Tsukushi,  Tsukasa  bersabar  ..  Tsukasa  benar"  menikmati  waktunya 

dengan Tsukushi .. hingga Tsukasa tidak tahan lagi dan memukuli kekasih Yuuki saat kekasih Yuuki 

berniat mengenalkan Tsukasa dengan gadis lain, dia saja bosan dengan Yuuki mungkin Tsukasa juga 

bosan dengan Tsukushi, maka dia bisa bantu cari yang lain ..

Tsukasa ga cerita alasan dia memukuli kekasih Yuuki pada Tsukushi dan pergi begitu saja ... menurut 

kekasih Yuuki, dia tak bicara apa" cuma memeluk punggung Tsukasa saja Tsukasa bersikap begitu .. 

Tsukushi meminta maaf pada Yuuki dan kekasih Yuuki .. Tsukushi ga tahu kalau kekasih Yuuki itu 

bohong dan Tsukasa tepat bertindak begitu ..

Masalah belum selesai juga, Tsubaki memberi tahu Tsukasa, bahwa saat ini ibu mereka sedang berada 

di rumah Tsukushi untuk memberikan uang cash 300 juta agar Tsukushi mau memutuskan hubungan 

dengan Tsukasa .. tentu aja keluarga Tsukushi tersinggung dan mengusir ibu Tsukasa pulang dengan  

cara siramkan garam ke kepala direktur terkenal itu .. Hehe ..

Saat ngumpul" bareng F3 .. Tsukasa coba menelepon Tsukushi dan kaget sekali melihat Rui serahkan 

handphone itu .. gimana bisa handphone Tsukushi pemberiannya ada pada Rui ???

Besoknya Tsukasa langsung menanyakan hal itu pada Tsukushi, dan Tsukushi justru minta lebih dulu 

jelaskan kenapa Tsukasa memukul kekasih Yuuki .. Tsukasa ga mau cerita .. mereka bertengkar lagi .. 

belum lagi Tsukushi cerita ibunya Tsukasa kemarin datang ke rumah Tsukushi, berikan sejumlah uang 

agar mereka putus .. Tsukushi bilang bahwa tak usah begitu .. tak usah pakai uang juga dia dengan 

sukarela akan menjauhi Tsukasa ..

Tsukushi ngomel" di tangga darurat .. dan seperti biasa di sana ada Rui ... Rui tiba" memeluk Tsukushi 

.. Tsukasa melihat itu ..

Cd 2 Title 3 : Battle F4 dissolution !

Tsukasa ngamuk" .. mengumumkan pada Sojiro dan Akira didengar oleh semua bahwa mulai hari ini  

F3 akan mengabaikan Hanazawa Rui, Rui keluar dari F4, karena menurut Tsukasa .. Rui menusuk dia 

dari belakang dengan bersikap begitu pada Tsukushi padahal tahu Tsukushi adalah kekasihnya ..

Rui dengan gaya santainya malah menggenggam tangan Tsukushi dan mengatakan bahwa dia bersedia 

menjaga Tsukushi :D Mereka ngobrol" lagi di tangga darurat .. Rui mengajak Tsukushi kencan ..



Tsukasa dengan terbuka mendatangi rumah Tsukushi .. saat tahu Tsukushi sedang bersiap-siap kencan 

dengan Rui pun, Tsukasa tetap minta Tsukushi lupakan Rui ..

**********

Tsukushi meninggalkan Tsukasa .. memasuki toko buku dan mencari Rui, saat itulah Tsukushi buka" 

majalah untuk menunggu Rui, dan membaca berita" pertunangan Shizuka .. buru" Tsukushi ajak Rui 

keluar dari toko buku itu .. Hehe .. mereka ga tahu bahwa Tsukasa terus mengikuti mereka berdua ..

Tsukushi minum teh bareng Rui .. sepi .. tak tahu harus bicara apa karena pada dasarnya Rui memang 

pendiam, introvert .. beda dengan pas ama Tsukasa, pasti ada aja yang mereka perdebatkan, ga bakal 

sesepi ini :-D Tapi ada kejadian lucu .. Tsukushi lupa kunci pintu toilet dan Rui masuk begitu aja .. 

Hehe .. kelucuan itu bikin Rui jadi bisa tertawa .. Hehe ..

Ga sangka setelah keluar dari tempat makan, mereka bertemu Tsukasa dan Sakurako .. seperti biasa  

terjadi  debat  antara  Tsukushi  dengan  Tsukasa  ..  baru  kemudian  Tsukushi  mengajak  Rui  pergi  ..  

Tsukasa  mengusir  Sakurako  juga  tapi  Sakurako  mengatakan  bahwa  dia  ga  akan  mungkin 

meninggalkan  Tsukasa  karena  dia  suka  Tsuka  sudah  dari  lama  ..  lebih  lama  dari  Tsukasa  kenal 

Tsukushi ..

Rui cerita pada Tsukushi kalau masalah pertunangan Shizuka sich ga usah Tsukushi sembunyiin juga 

Rui udah tahu .. tapi Rui tetap mengucapkan terima kasih karena Tsukushi sembunyikan itu dari Rui 

pasti dengan maksud untuk melindungi Rui agar tidak terluka ..

Sepulang dari  kencan itu,  Tsukushi  menemui  Yuuki  untuk  cerita  dan  kaget  sekali  mereka  sama" 

melihat kekasih Yuuki jalan dengan wanita lain bahkan berpura-pura tidak mengenal Yuuki .. Yuuki  

langsung pergi ga tahu kemana, ternyata yang nemuin Yuuki justru adalah Sojiro .. 

Sojiro mengajak Yuuki ke rumahnya dan menyuguhkan teh .. Hehe .. teh memang adalah keahlian 

Sojiro, bisnis keluarga Sojiro .. Sojiro juga ajarkan pada Yuuki untuk tegar bahkan Sojiro mengajak 

Yuuki  balas  dendam  bersama  ..  Sojiro  mengajak  Yuuki  menemui  mantan  kekasihnya  ..  Sojiro 

menggoda wanita  yang sedang bersama kekasih Yuuki  hingga wanita  itu  mencampakkan kekasih 

Yuuki ... tapi saat wanita itu mengajak Sojiro pacaran, Sojiro mengatakan bahwa dia udah memiliki  

kekasih impian yaitu Yuuki ..

Tsukushi melihat itu semua .. dan tahu bahwa dia telah salah paham pada Tsukasa, Tsukasa memukul  

kekasih Yuuki karena ngajakin Tsukasa selingkuh .. secara refleks Tsukushi juga ikut"-an memukul 

kekasih Yuuki .. Hehe ..

Tsukasa sendiri berniat menemui Rui .. Akira dan Sojiro mengikuti .. untuk selesaikan urusan diantara 

mereka, Tsukasa memukul Rui, mereka pukul"-an, duel antara lelaki .. setelah puas, mereka tertawa 
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bersama ... Rui mengatakan bahwa Tsukushi selama kencan dengannya ga bisa berhenti ngobrolin 

Tsukasa, berar-- ti mereka sama" tahu bahwa yang disukai oleh Tsukushi sebenarnya adalah Tsukasa 

bukan Rui .. Hehe ..

Besoknya di tangga darurat, gantian Tsukushi yang heran melihat wajah Rui yang penuh luka .. Rui 

tiba" saja berniat mencium Tsukushi tapi Tsukushi menghindar .. Hehe .. Rui mengatakan bahwa ada 

kemiripan Tsukushi dengan Tsukasa .. lebih baik mereka jadian aja lagi .. Hehe ..

Tsukasa menelepon Tsukushi dan meminta Tsukushi datang menemui dia, tapi saat itu terjadi musibah 

di keluarga Tsukushi ... ayah Tsukushi dihentikan dari pekerjaannya .. ulah siapa lagi kalau bukan ibu 

Tsukasa ..

Cd 2 Title 4 : Now the female high school student's " Top of Japan " decision war

Tsukasa menunggu Tsukushi untuk diajak lihat planet Saturnus melalui teropong .. tapi Tsukushi ga 

datang" .. Tsukasa jadi sebal, besoknya Tsukasa ceritain kejengkelannya pada F3 yang lainnya terkait  

dengan ketidakmunculan Tsukushi ..

F3 lain coba mencari tahu kenapa Tsukushi tidak datang dengan bertanya melalui Yuuki .. barulah 

mereka tahu kalau Tsukushi tidak datang karena ayahnya dipecat dan saat ini Tsukushi sedang sibuk 

mencari pekerjaan tambahan selain di toko kue ... karena ayah Tsukushi juga meninggalkan banyak  

hutang buat  dibayar  ..  Tsukushi  menjadi  sangat  sibuk hingga ditelepon Tsukasa pun Tsukushi  ga  

sempat angkat juga mengundurkan diri dari sekolah ..

Tsukushi mendapat tawaran untuk menjadi model , aturan mainnya cuma diambil foto aja Tsukushi  

akan dibayar mahal .. tergiur oleh bayaran itu, Tsukushi setuju ... tapi ternyata kenyataannya beda,  

Tsukushi diminta buat video dan foto tanpa busana .. jelas aja mahal .. 

**********

Tsukushi  jelas  menolak  dan  berusaha  keluar  dari  studio  foto  itu  tapi  ga  mungkin  bisa  menang 

melawan  banyak  laki"  di  sana,  untung  diselamatkan  Rui  ..  Rui  mengajak  Tsukushi  ngobrol"  di  

taman .... Rui mendiskusikan bahwa ada kemungkinan ibu Tsukasa di balik semua ini tapi jangan 

khawatir, demi Tsukushi dan Tsukasa, Rui bersedia bantuin ..

Keluarga Tsukushi coba mencari pekerjaan, tapi ditolak dimana-mana , bahkan adik laki" Tsukushi 

yang cuma mau jadi pengantar koran dan susu pun ditolak ... apalagi kalau bukan ulah ibu Tsukasa,  

mungkin Rui benar :D Tsukushi pun nekat menemui ibu Tsukasa ..



Ibu Tsukasa membenarkan bahwa memang ini semua ulahnya, sampai Tsukushi mau putus dengan 

Tsukasa,  sampai  saat  itulah  keluarga  mereka  akan  dipersulit  ..  Tsukushi  bukannya  takut  malah 

menantang ibu Tsukasa dan menyakinkan bahwa dia tidak akan menyerah .. Cool ..

Tsukasa  dasar  lamban  baru  tahu  semuanya  dan  langsung  menemui  Tsukushi  :-D Mereka  makan 

malam bersama sambil  ngobrol  di  lantai  paling  atas  sebuah rumah makan dengan pemandangan 

indah, bisa melihat seisi kota .. Tsukasa kagum melihat keberanian Tsukushi melawan ibu Tsukasa dan 

Tsukasa berkata dia akan selalu di pihak Tsukushi bukan sang ibu ..

Tsukasa bersedia melunasi hutang" keluarga Tsukushi .. tapi Tsukushi menolak karena itu sama aja  

Tsukushi terima uang dari ibu Tsukushi dan berencana untuk kerja sambilan aja .... kemudian Tsukasa 

menawarkan agar Tsukushi mau ikut Teen of Japan, semacam kontes kecantikan, pemenangnya dapat  

hadiah yang lumayan .. ibu Tsukasa, Tsubaki dan Shizuka semua pernah menjadi pemenang di acara 

itu .. Tsukushi setuju ..

Semua bantuin, Tsubaki bersedia membagi pengalamannya sekaligus menjadi tutor Tsukushi .. dulu 

Tsubaki bisa menang karena jasa okonomiyaki,  untung dulu Tsukasa suka makanan itu dan minta 

dibuatin  jadi  Tsubaki  belajar  cara  memasak  okonomiyaki  dan  okonomiyaki  itu  yang  membawa 

Tsubaki unggul dari peserta lainnya ..

Ada guru" terbaik yang disewa Tsukasa untuk membantu Tsukushi  belajar  ..  belum lagi  F3 juga 

keluarkan  keahlian  mereka  masing"  untuk  mengajari  Tsukushi  ..  Sojiro  mengajari  Tsukushi  seni 

meminum teh  ..  Akira  mengajari  bahasa  mandarin  ..  Rui  mengajari  main  piano  ..  dan  Tsukushi 

surprise ternyata Tsukasa menguasai semua keahlian itu dengan baik, menemani Tsukushi belajar ..  

pantes saja Tsukasa jadi pemimpin F4, skill Tsukasa memang di atas F3 .. Hehe ..

Sakurako menemui ibu Tsukasa dan mengatakan dia ingin mengikuti T.O.J juga untuk mengalahkan 

Tsukushi dan merebut Tsukasa, Sakurako bersedia melakukan apa aja ..  ternyata Sakurako adalah 

musuh dalam selimut, selama ini berpihak pada ibu Tsukasa .. tapi ibu Tsukasa mengusir Sakurako 

dan berasa Sakurako udah ga bisa dia " pakai " lagi .. ibu Tsukasa menghubungi wanita lain yaitu  

Ayano ..

Masalah datang lagi .. orang" ibu Tsukasa menutup usaha toko kue Nyonya Bos .. belum lagi keluarga 

Tsukushi juga diusir dari rumah kontrakan mereka .. melihat ini Tsukushi jadi sedih dan baru tahu 

siapa lawannya, siapa ibu Tsukasa yang sebenarnya ..

Tsukushi menemui Tsukasa dan mengatakan kalau dia pengin menyerah aja dan batal ikut T.O.J. ..  

Tsukasa meyakinkan bahwa Tsukushi pasti  bisa dan bukan kebiasaan Tsukushi untuk menyerah ..  

Tsukasa  memeluk  Tsukushi  dan  mengatakan  Tsukushi  akan  baik"  aja  ..  Tsukushi  untuk  pertama 

kalinya menangis dipelukan Tsukasa dan mengatakan bahwa orang" di sekitarnya akan jadi korban ..  
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saat itulah Tsukasa cerita kalau Rui udah mencarikan rumah kontrakan baru untuk keluarga Tsukushi,  

Sojiro dan Akira juga tetap mengorder kue dengan jumlah besar ke Nyonya Bos jadi meskipun ga ada 

toko bukan berarti ga ada pemasukan malah dapat pemasukan lebih besar .. karena itu Tsukasa minta 

agar Tsukushi jangan mundur dan tetap berjuang :-D

Hari - H tiba .. Tsukushi ke lokasi T.O.J. ditemani oleh F4 .. Cool :-bd Saat itulah datang Ayano yang  

datang dari London dan juga merupakan peserta T.O.J. dengan rekomendasi ibu Tsukasa ..

Kurimaki Ayano adalah putri anggota DPR dan merupakan tunangan Tsukasa, Rui menjelaskan siapa 

wanita  cantik  itu  ..  ternyata  putri  orang  yang  berpengaruh  di  pemerintahan  pantas  aja  diatur 

pernikahan politik dengan Tsukasa, pemerintah kan mengatur negara, bisnis mengatur kekayaan  ... itu 

bisa membuat keluarga Tsukasa ( Domyoji ) menjadi nomer satu ..

Wow .. akan seperti apakah T.O.J - Teen of Japan ???

Cd 2 Title 5 : The greatest last present

Tsukushi  memulai  satu  per  satu  tantangan  T.O.J  ..  Pertama  adalah  menampilkan  bakat  masing" 

peserta, Ayano memainkan biola, Tsukushi lebih aneh lagi dia memperlihatkan ilmu bela diri tentang 

cara menghadapi pengganggu .. Rui ketawa habis"-an karena ga sangka Tsukushi akan mengeluarkan 

ide ini :D, Tapi itu mengantarkan Tsukushi masuk seleksi berikutnya, Ayano juga masuk ..

Kedua  adalah  kecantikan,  diminta  memilih  pakaian  dan  menunjukkan  dandanan  terbaik  masing" 

peserta :D Ayano memilih baju dengan cepat, Tsukushi bingung harus milih baju gimana .. semua 

terasa  ga  cocok  ..  belum  lagi  Tsukushi  mengalami  sabotase,  baju  pilihannya  digunting-gunting 

padahal ga ada waktu lagi untuk pilih baju .. 

**********

Ayano tampil menarik, sangat modis seperti model :-D Tsukushi beda lagi, dia berusaha memodifikasi 

baju pilihannya yang lebih mirip kain perca menjadi sesuatu yang menarik .. ternyata design baju  

Tsukushi disukai juri dan dianggap bagus serta kreatif .. Tsukushi bisa masuk babak ketiga .. Ayano 

juga ..

Babak ketiga adalah pidato dalam bahasa Inggris bertema " Anak-Anak yang Kurang Beruntung " ...  

jelas aja Ayano lebih unggul karena dia kan menempuh studi di London, topik yang dia angkat pun 

menarik  tentang  anak"  di  Irak  dan  Afganistan  ..  Tsukushi  beda  lagi  ..  Tsukushi  cerita  tentang  

kehidupan  dia  dan  juga  keluarganya  kemudian  mengatakan  bahwa  yang  dibutuhkan  anak"  yang 

kurang beruntung adalah keluarga yang hangat .. topik sederhana ini mengantarkan Tsukushi masuk 



ke babak empat cuma bersama dengan Ayano .. Yupz .. selanjutnya di babak keempat, Tsukushi harus  

berduel cuma dengan Ayano .. Tsukasa berikan dukungannya cuma buat Tsukushi, Ayano agak jealous 

..

Babak keempat adalah keahlian rumah tangga ..  jurinya adalah anak" ..  baik Tsukushi dan Ayano 

diberi  waktu  30  menit  untuk  memenangkan  hati  anak"  itu  :-D  Pertama  Ayano  lebih  unggul  ..  

mengajak anak" itu bernyanyi bersama sementara dia sendiri main piano .. tapi Tsukushi kemudian 

mengungguli  dengan cara memainkan permainan tradisional  ,  anak" yang biasa main video game 

tentu saja awalnya ga terbiasa dengan mainan tradisional itu, tapi itu justru menarik perhatian anak" .. 

main kejar"-an, lempar bola, dan lain-lain .. semua menuju ke

arah Tsukushi yang hangat bahkan saking kewalahannya Tsukushi minta untuk dibantuin Ayano ..  

lawan dianggap jadi kawan .. Hehe .. saat penjurian, anak" itu aja ga bisa memilih siapa yang lebih  

menyenangkan dari Ayano dan Tsukushi karena menurut mereka dua" sangat menyenangkan ..

Terpaksa  juri"  sebelumnya  mengambil  alih  dengan  mengumumkan  bahwa  pemenangnya  adalah 

Ayano karena  memang Ayano  lebih  unggul  dari  Tsukushi  :-D,  Tapi  karena  dianggap istimewa ..  

hadiah uang diberikan pada Tsukushi ... gelar, piala dan mahkota untuk Ayano .. Hehe .. dan kelihatan  

banget penonton lebih suka Tsukushi dengan memberikan standing applause .. Tsukushi juara dua 

dalam acara T.O.J. kali ini ..

Saat Ayano menemui ibu Tsukasa, Ayano mengatakan bahwa dia berniat mundur sebagai tunangan 

Tsukasa karena dia sendiri tahu kenapa Tsukasa mencintai Tsukushi .. Hehe .. Ayano memutuskan 

pertunangan antara dia dengan Tsukasa karena dia sendiri sudah menyukai Tsukushi ..

F3 menyambut kedatangan Tsukushi dalam sebuah pesta meriah untuk merayakan kemenangannya 

walau cuma juara dua bersama murid" Eitoku .. tapi herannya Tsukasa ga ada di sana .. 

Tsukasa cuma menelepon Tsukushi untuk kasih ucapan selamat .. Tsukasa mengundang Tsukushi ..  

janjian  kencan ..  semua"  juga  kembali  normal,  ayah  Tsukushi  bekerja  lagi  di  tempatnya  semula 

bahkan naik pangkat ... Nyonya toko kue juga boleh buka toko lagi sehingga Yuuki dan Tsukushi bisa 

bekerja sambilan lagi di sana ..

Tsukushi datang ke tempat janjian, malah yang datang Rui .. mengabarkan kalau Tsukasa membikin 

perjanjian dengan ibu Tsukasa, kalau Tsukushi kalah maka Tsukasa harus melanjutkan studi ke New 

York belajar Ekonomi Manajemen .. tapi ibu Tsukasa mengatakan asal Tsukasa setuju belajar ke New 

York, maka ayah Tsukushi bisa bekerja lagi, nyonya toko juga boleh membuka toko lagi ... semua jadi 

normal lagi .. Tsukasa sudah setuju ..
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Rui  mendorong  Tsukushi  untuk  mengejar  Tsukasa  ..  Tsukushi  setuju  ..  setelah  itu  Rui  berjalan 

sendirian dan ga sangka ketemu lagi dengan Shizuka, biarpun sudah jadi tunangan orang, Shizuka 

sengaja pulang dari  Perancis ke Jepang untuk merayakan Natal  bersama orang yang dia sayangi,  

Hanazawa Rui .. Sebagai hadiah Natal, Tsukasa memberi Tsukushi hadiah kalung berliontin planet  

Saturnus .. Tsukushi nekat mengejar Tsukasa sampai bandara .. sempat ketemuan, Tsukasa tetap pada 

keputusannya untuk berangkat  ke  New York  ..  tapi  Tsukasa  berjanji  akan  kembali  lagi  menemui 

Tsukushi ..

Cd 1 Title 1 : One year later .. At last, it returns !! This time the stage is New York !! New  

developments in love and friendship full of ups and downs .. - But wasn't it supposed to be a  

happy ending !?

Cerita diawali dengan Makino Tsukushi berada di New York melihat Tom Cruise, Madonna, Brad Pitt,  

Eminem, Beyonce dan Paris Hilton .. sementara Tsukus hi sendiri bawa" peta ga tahu harus kemana ..  

dengan  Bahasa  Inggris  pas"-an  coba  menanyakan  arah  jalan  pada  orang  ..  Hehe  ..  tampaknya 

tersesat ... bahkan kecopetan pula .. udah gitu hampir dikeroyok preman pula ..

**********

Cerita beralih ke SMU Tsukushi, tempat siswa-siswi kaya raya berkumpul .. kaya-nya tidak wajar  

dalam arti  terlalu kaya :-D Kemudian beralih  lagi  ke  acara  wisuda F4 ..  Nishikado Sojiro -  The 

successor to Japan's largest tea house. The mos t famous for being a player within F4 .. Mimasaka 

Akira  -  The madame killer  tha  t  likes  older  women.  His  father  is  a  prominent  figure  in  Japan's  

underground .. H anazawa Rui - The person that was Tsukushi's first love ... Domyoji Tsukasa - F4' s  

leader .. Tsukushi's boyfriend, Tsukushi's love, who are currently in New York .. study abroad .. 

Rui  menjemput Tsukushi  dengan mobil,  mengajak lunch bersama ..  membicara- kan Tsukasa dan  

Tsukushi cerita bahwa Tsukasa belum menghubungi Tsukushi sama sekali .. 

Tsukushi memutuskan untuk move on, bekerja part time dan berniat untuk kuliah di jurusan hukum 

seperti Shizuka, idolanya, sekaligus wanita kesukaan Rui, Hehe .. Tsukushi mulai mempersiapkan diri  

..  belajar dengan baik ..  terutama bahasa Inggris ..  berkeliaran di perpustakaan ..  bertemu dengan 

Oribei Junpei, a dik kelas yang nerd, berkacamata, tapi kalau di luar Eitoku terlihat sangat cool, dan  

tampan .. semacam berkepribadian ganda .. Junpei berbuat begitu agar di sekolah tak terlalu menarik  

perhatian .. Junpei mengatakan ingin berteman de-- ngan Tsukushi bahkan jujur ingin menjadi kekasih 

Tsukushi .. Junpei ngirain s aat ini Tsukushi dan Tsukasa udah putus ..



Tsukushi mulai dekat  dengan Junpei  ..  ternyata Junpei  adalah seorang model  :- D Bahkan Junpei 

ngajakin Tsukushi foto bareng .. masuk majalah deh .. majala h itu adalah majalah kelas atas, lebih  

tepatnya  majalah  orang  dewasa  bahkan  k  alau  menurut  Sojiro  dan  Akira,  itu  adalah  majalah  

internasional yang mungkin akan sampai ke New York .. kalau dilihat Tsukasa pasti deh bikin Tsukasa 

jealous ..

Rui bahkan datang ke sekolah menemui Tsukushi langsung ..  ngirain juga Tsukushi udah pacaran  

dengan Junpei .. bener aja majalah itu pun sudah sampai k e tangan Tsukasa di New York sana ..

Pembukaan F4 lounge di Eitoku .. Yapz .. F4 membuka lounge di Eitoku agar mereka tiap ke Eitoku 

ada tempat ngobrol :D Tapi sayang saat ini cuma ada F3, T sukushi sendiri adalah satu"-nya orang di  

sekolah itu yang dapat kesempatan u ntuk berada di F4 lounge .. ngobrol" bareng F3 seperti  saat 

pembukaan ini .. So- jiro mengajak Tsukushi langsung .. Hehe ..

Mereka reunian .. semua rata" kuliah di Universitas Eitoku sekarang .. cukup dekat dengan SMU  

Eitoku,  jadi  F3 masih suka  mampir  :-D Bener"  akrab  ..  ga  san gka  besoknya di  loker  Tsukushi 

terpampang red card again from F4 ... benarkah saat" bullying itu datang lagi .. apakah ini perbuatan  

Tsukasa ??

F3 merapatkan hal ini, Sojiro mendapat kabar dari Yuki, sahabat Tsukushi di toko kue .. sama" ga  

percaya benarkah ini  perbuatan  Tsukasa ..  Rui  bahkan me---  nemui  Tsukushi  langsung di  rumah 

Tsukushi untuk mengajak Tsukushi ke Ne- w York menemui Tsukasa langsung .. mencari kebenaran 

memo merah tersebut .. secara kebetulan papa Tsukushi memenangkan tiket ke New York dari kantor-

nya .. tiketnya cuma untuk satu orang, Tsukushi memutuskan berangkat, meng enakan kalung saturnus 

dari Tsukasa untuk menemui Tsukasa ..

**********

Cerita  kembali  ke  saat"  dimana  Tsukushi  kecopetan,  dan  hampir  dikeroyok  oleh  orang"  hitam 

( negro ) .. untung aja Rui datang untuk selamatkan Tsukushi ber-bekal pistol air .. 

Rui dan Tsukushi ngobrol" di taman, Sojiro dan Akira akan datang menyusul besok dan F3 berniat 

membantu Tsukushi agar dapat bertemu Tsukasa :-D Tsukushi membelikan Rui hotdog sementara Rui 

sendiri  nunggu di  taman sambil  b aca buku ..  ga sangka pas di  tempat  beli  hotdog itu,  Tsukushi 

bertemu dengan T sukasa .. Tsukasa juga udah lihat Tsukushi .. 

Tsukasa ngajakin Tsukushi ngobrol menanyakan alasan Tsukushi ke New York apa karena Tsukasa,  

tapi  dasar  Tsukushi  ga  mau  ngaku,  katanya  cuma  ingin  ja  lan"  aja  karena  kebetulan  ayahnya 

memenangkan  tiket  dari  perusahaan  ..  Tsukasa  meninggalkan  Tsukushi  begitu  aja  dengan  alasan 

Tsukasa sangat" sibuk, dan Tsukasa pun pergi dengan mobil .. 
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Rui mengajak Tsukushi dinner bersama di salah satu rumah makan di New Yor k :-) Besoknya di  

taman, Sojiro dan Akira datang menemui Rui dan Tsukushi, A kira mengembalikan tas Tsukushi yang 

dicopet karena ayah Akira memang pen guasa gangster dimana-mana .. mudah bagi dia menemukan 

pencopet :-P F3 me ngatakan bahwa masalah Tsukasa, serahkan saja pada mereka, sambil menung gu 

lebih baik Tsukushi jalan" aja menikmati New York ..

Ga disangka pas jalan" .. Tsukushi bertemu Tsubaki .. langsung deh diajakin jalan" membeli beberapa 

dress, sebagai hadiah di pusat perbelanjaan mahal yang ada di New York .. merk terkenal .. Tsubaki  

juga  mengatakan  sengaja  terbang  k-  e  New  York  dari  LA untuk  menemui  Tsukushi  bahkan 

mengatakan bahwa untu k dua tiga hari ke depan .. kalau butuh apa" Tsukushi bisa telepon Tsubaki ..

Siangnya .. Tsukushi menemui F3 di cafe ... ga sangka Sojiro, wajah playboynya luka" digebukin 

Tsukasa  ..  rupanya  Tsukasa  bener"  ga  mau  bertemu  Tsukushi  ..  Tsukushi  ga  menyerah  dan 

memutuskan untuk menemui Tsukasa sekali lagi ..

Tsukushi  mendatangi  kampus  Tsukasa  di  New  York  seorang  diri  ..  Tsukasa  rada  surprise  juga 

benernya pi dengan dingin dia berkata, " I have no time for this " .. Tsukushi tetap minta waktu untuk 

ngobrol bareng .. Tsukasa mengajak Tsukushi ke lapangan bola .. Tsukushi menanyakan perihal memo 

merah di SMU, Tsukasa tampak ga ngerti apa" soal memo merah itu tapi tetap bersikap dingin di  

hadapan Tsukushi dan tetep sok sibuk .. meninggalkan Tsukushi sendirian lagi ..

**********

Tsukushi kembali lagi bersekolah di Eitoku sepulang dari New York .. sementa-- ra Tsukasa ga bisa  

bobo' sendirian di kamarnya yang mewah, bermimpi buruk terus tentang seorang laki" ..

F3 datang lagi menemui Tsukasa di kamar Tsukasa, saat itu New York malam h ari sementara Jepang  

siang  hari  :-D F3 mengajak  Tsukasa  ngobrol"  dan  menceritakan  soal  memo merah  ...  bener  aja  

ternyata Tsukasa ga tahu apa" soal memo merah itu .. siapa yang berani"-nya memberi memo merah 

F4 pada Tsukushi, berarti lancang menggunakan nama F4 ???

Tsukushi disekap di sebuah bangunan tua .. apakah ini ulah anak" Eitoku .. mengejutkan ternyata 

dalang semua ini adalah Junpei, memo merah palsu itu ju-- ga buatan Junpei, foto model di majalah  

juga bagian rencana Junpei, semua itu untuk memancing Tsukasa datang dari New York, dan masuk 

jebakan Junpei di Jepang .. Junpei mengaku dia mau balas dendam ... di tahun pertama F4 masuk ke  

Eitoku, ada salah seorang teman Junpei yang cuma mengingatkan agar F4 b erhenti membully siswa-

siswi Eitoku dengan kartu merah, habis dipukuli Tsuka sa .. teman itu sangat penting buat Junpei 

karena itu Junpei berniat balas dend am ..



Tsukushi  melarikan  diri  dari  gudang  tua  itu  ....  diselamatkan  oleh  Tsubaki  yang  datang  sambil  

membawa polisi, Junpei dan kawan" diamankan oleh polisi . Tsu-- baki mengajak Tsukushi ke rumah 

keluarga Domyoji yang ada di Jepang, meng obati luka" Tsukushi, mentraktir Tsukushi makan enak ..  

banyak sekali sushi, k oki keluarga mereka yang memasak makanan itu .. Tsubaki mengatakan bahwa 

dia udah anggap Tsukushi seperti adik perempuannya sendiri ... tapi justru saat itulah Tsukushi curhat 

kalau dia berniat menyerah mempertahankan relation-- shipnya dengan Tsukasa karena merasa dunia  

mereka beda jauh .. Tsubaki bija ksana mengatakan ga papa asal Tsukushi bahagia, semua ga papa ..  

pas Tsubaki mengantar Tsukushi pulang, karena terharu pada kebaikan Tsubaki .. Tsukushi akhirnya 

bisa  jujur  juga  pada  perasaannya  bahwa  Tsukushi  benar"  suka  pa-  da  Tsukasa  ..  bahkan sampai 

nangis" .. Haha .. akhirnya bisa jujur juga ama per asaannya sendiri .. gantian Tsubaki yang terharu 

sekarang ..

Tsukushi keinget kenangan"-nya bersama Tsukasa ... Check Hana Yori Dango 1 ..

Tahun baru .. 2007 ... F3 mengundang Tsukushi untuk datang ke pesta ulang tahun Tsukasa, bahkan 

Nishida sekretaris pribadi ibu Tsukasa juga memberi invitation resmi untuk datang ke acara ulang 

tahun itu .. diadakan di Jepang .. di s- aat bersamaan Tsukasa oleh sang ibu juga ditugaskan balik dari 

New York ke J- epang untuk keperluan bisnis ..

Tsukushi begadang semalaman membuat kue untuk Tsukasa .. tapi setelah datang ke pesta ulang tahun 

itu Tsukushi agak terkejut juga melihat pesta super" mewah kalangan kelas atas bahkan melebihi pesta  

ulang tahun Shizuka .. Tsuk ushi mendapat pinjaman gaun dari Tsubaki dan Rui adalah orang pertama 

di p esta itu yang mengajak Tsukushi ngobrol dan jalan bareng agar tidak grogi .. baru kemudian  

bertemu dengan  Sojiro  dan  Akira  ..  Tsukasa  dimana  ???  Tsukasa  muncul  di  panggung  utama  ..  

mengucapkan terima kasih atas kedatangan semua tamu, di saat bersamaan ibu Tsukasa juga muncul 

di atas panggung mengumumkan pertunangan Tsukasa dengan Ookawahara Shigeru .. gadis to mboy 

yang cuek lagi makan saat pertunangan itu diumumkan .. Tsukasa kaget, apalagi Tsukushi .. shock ..

Cd 1 Title 2 : The Strongest Rival

Tsukasa memprotes ulah ibunya habis"-an .. Shigeru sama sekali ga ada anggu- n"-nya, ceria, tapi  

jago  main  musik  dan  jago  menyanyi  ..  beda  banget  ama  tuna-  ngan  Tsukasa  sebelum ini  yang 

ngelawan Tsukushi di T.O.J, Ayano .. ibu Tsuku shi benar" ga tanggung" .. minta Tsukushi main piano 

di  hadapan para tamu ..  s  engaja ingin mempermalukan dan membuat  Tsukushi  sadar diri  bahwa 

Shige--- ru jauh lebih pantas jadi tunangan Tsukasa .. 

Tsukushi jengkel dan main piano asal"-an .. mengucapkan selamat pada Tsukas a dengan dingin ..  

Tsukasa mengejar Tsukushi mati"-an .. disusul F3, ibu Tsuka sa dan Shigeru .. tapi Tsukasa malah 
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menggandeng  Shigeru  pergi  bersama  ...  benernya  salah,  yang  pengin  Tsukasa  gandeng  adalah 

Tsukushi ..  koq jadi  Shigeru ??? Tsukasa surprise ..  Tsukushi tambah jengkel  ..  Shigeru adu duel  

bareng T sukasa dan adu mulut, mereka bertengkar .. Hehe .. seru juga .. bahkan ada sce- ne dimana 

Shigeru gigit telinga Tsukasa .. Shigeru jadi suka pada Tsukasa ..

**********

Besok paginya, Shigeru datang ke Eitoku untuk mencari Tsukasa di F4 lounge ... tempat meeting F4 .. 

Shigeru  melihat  Tsukushi  sangat  antusias  karena  menu-  rut  Shigeru  permainan  piano  Tsukushi  

kemarin sangat unik, Shigeru langsung mengajak Tsukushi ngobrol di F4 lounge .. kemudian Shigeru 

pergi ke toilet, sa- at itulah Tsukasa datang dan melihat ada Tsukushi di sana .. Tsukushi buru" p- 

ergi .. pas Tsukasa mau menjelaskan, Shigeru udah kembali dari toilet dan lang sung ngajak Tsukasa  

duel .. Shigeru bisa menghajar Tsukasa mirip Tsukushi d- an Tsubaki .. Hehe ..

Shigeru secara mengejutkan datang ke rumah Tsukushi untuk makan malam bareng dan mengenal  

keluarga Tsukushi, Hehe .. Shigeru menganggap Tsukushi sebagai teman dan pas nginep di rumah 

Tsukushi,  Shigeru  banyak  cerita  soal  T  sukasa  ..  Shigeru  tanya"  soal  Tsukasa  bahkan  minta 

dicomblangin ama Tsuka--- sa karena kelihatannya Tsukushi sangat dekat dengan Tsukasa ..

Besoknya ... Shigeru juga datang ke toko kue tradisional tempat kerja Tsukushi, berkenalan dengan 

Yuki  dan  ngajakin  Tsukushi  shopping  bareng  untuk  menge-  tahui  selera  Tsukasa  ..  malamnya 

mentraktir Tsukushi dinner bareng di sebuah restaurant .. 

Tsukasa sendiri ngobrol" bareng F3 di club kesukaan mereka .. Tsukasa menga- takan bahwa dia ga 

berniat menikahi Shigeru sama sekali bahkan dia tidak tah u apa" soal perjodohan ini sebelumnya tapi  

ini juga demi perusahaan, pernikahan politik ..

Sojiro  dan  Akira  berusaha  mengenal  Shigeru  dan  kaget  diajak  naik  roller  coaster,  pergi  ke  toko  

binatang  aneh  seperti  ular  dan  iguana,  makan  banyak"  ga  jaim",  semua  itu  untuk  mengalihkan 

perhatian Shigeru pada Tsukasa .. tapi Shigeru t ahu dan tetap menegaskan bahwa yang Shigeru suka 

cuma Tsukasa .. Hehe .. 

Tsukushi memberanikan diri untuk menelepon Tsukasa .. begitu denger suaran ya Tsukasa di seberang 

telepon, Tsukushi mau ngomong apa jadi lupa malah menangis .. Hehe .. Tsukushi mengajak Tsukasa 

kencan di tempat dulu pertama k alinya mereka berkencan ..

Tsukushi mengenakan kalung saturnus pemberian Tsukasa .. datang ke tempat dulu Tsukushi pertama 

kencan dengan Tsukasa .. sampai di tempat, Tsukushi senang sekali melihat Tsukasa .. tapi lha koq 

Tsukasa datang bareng Shigeru bahkan mereka berciuman tepat di depan Tsukushi ..



Cd 1 Title 3 : Bye bye, Stupid Guy

Tsukushi shock melihat Tsukasa dicium oleh Shigeru di tempat kencan pertama antara Tsukushi dan 

Tsukasa dulu ..

Rui mendatangi Tsukushi di toko kue tradisional .. mereka ngobrol" berdua sambil jalan" di taman ..  

minum teh bersama di sebuah rumah makan .. Rui mengatakan bahwa saat ini pasti Tsukasa sedang 

nungguin Tsukushi .. dan bener aja si Tsukasa masih nungguin Tsukushi .. Shigeru aja sampai heran  

siapa yang ditungguin Tsukasa .. malam hari baru Tsukasa pulang setelah dijemput sopir pribadinya ..  

Tsukasa baru tahu dari ibunya kalau Tsukushi datang tapi setelah melihat Tsukasa dicium Shigeru, 

Tsukushi  balik  pulang lagi  ..  Tsukasa  shock ..  lebih  shock lagi  tahu  pertunangannya  telah  diatur 

sedemikian rupa oleh keluarganya dan keluarga Shigeru ..

Shigeru mampir ke rumah Tsukushi membawa makanan enak buat keluarga Tsukushi .. terus curhat 

semalaman di rumah Tsukushi, bicarain Tsukasa .. besok-nya Tsukushi cerita mengenai kedatangan  

Shigeru ke F3 di F4 lounge .. Tsukasa tiba" datang dan ngomelin Tsukushi karena Tsukushi bikin  

Tsukasa nunggu lama .. Tsukushi jengkel dan ngomel" di atap sekolah .. seperti biasa didengerin oleh  

Rui ..

Rui malah nemenin Tsukushi ke perpustakaan untuk belajar bareng , Tsukushi cerita kalau selepas  

SMU dia ingin masuk jurusan hukum seperti Shizuka .. wanita kesukaan Rui ..

Akira mengundang Tsukushi dan Yuki datang ke rumahnya .. rumah Akira sangat unik, sangat girl-y .. 

pink dimana-mana, boneka dimana-mana .. ibu-nya dan adik kembar perempuannya terlihat sangat 

dominan di rumah itu .. Hehe :D :-D Tak berapa lama Sojiro juga datang .. Yuki ngejar" Sojiro ..  

Sojiro jadi takut dan buru" pergi .. Tsukasa juga datang .. gantian Tsukushi yang kikuk .. ngobrol"  

berdua terasa canggung .. Tsukushi cerita Tsukushi pulang karena melihat Shigeru mencium Tsukasa 

dan  menganggap  hubungan  Tsukushi-Tsukasa  sudah  berakhir  ..  mendengar  kejujuran  Tsukushi, 

Tsukasa diem aja mendengarkan .. le bih terkejut lagi saat Tsukushi secara resmi memutus hubungan 

mereka ..

Rui mendengarkan dan melihat dari jendela .. Tsukushi pulang sendirian sambil menangis dan diikutin 

oleh Rui diem" dari belakang .. 

Besoknya di toko kue .. Yuki cerita pada Tsukushi soal pertemuannya dengan Sojiro, mereka sempat 

minum teh bareng di sebuah rumah makan ... karena tahu Sojiro suka teh, maka Yuki berniat belajar  

teh tradisional di sebuah lembaga pendidikan .. berguru pada seorang gadis .. kira" sebaya Tsubaki ..  

beda dua atau tiga tahun aja .. ga tahu siapa namanya ..
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Tsukasa mulai  memikirkan semua ...  nasib perusahaannya tergantung pada pernikahannya dengan 

Shigeru, cuma keluarga Shigeru yang bisa bantu ... padahal Tsukasa cuma suka Tsukushi ... akhirnya 

Tsukasa menelepon Shigeru dan mengatakan bahwa Tsukasa bersedia coba kencan dengan Shigeru 

dan coba mencintai Shigeru ..

Tsukushi  mendengar  langsung  kabar  itu  dari  Shigeru  dan  Tsukushi  putuskan  saat  ini  tidak  lagi 

pikirkan Tsukasa, serius belajar aja .. mempersiapkan kuliah :-D Tsukasa pun mengumumkan resmi 

pada F3 bahwa dia akan coba mencintai Shigeru dan melupakan Tsukushi .. demi perusahaan .. 

Tsukasa dan ibunya menghadiri pesta pertunangan bersama .. dihadiri juga oleh keluarga Shigeru .. 

Shigeru mengenakan kimono sementara Tsukasa memakai jas modern formal .. mereka makan malam 

bersama .. saat itulah Tsukasa menerima pesan bahwa Tsukushi masuk Emergency Room ( ER ) -  

Rumah  Sakit  karena  kecapaian  kerja  dan  belajar  ..  Tsukasa  tanpa  pikir  panjang  langsung 

meninggalkan makan malam dan lari ke rumah sakit .. Ooouuiii .. masih peduli dan cinta rupanya ..

Cd 1 Title 4 : Perilous Battle

Tsukasa lari ke rumah sakit .. dan melihat Rui berjalan memasuki ruangan Tsukushi .. bahkan melihat 

sepertinya kedua orang tua Tsukushi sangat dekat dengan Rui .. ada apa .. ada apa .. 

Rui ngejagain Tsukushi sampai pagi ngegantiin kedua orang tua Tsukushi, Hehehe .. tangan Tsukushi 

digenggam Rui sampai pagi :P Shigeru juga pagi" udah datang ke rumah Tsukasa .. biarpun acara  

pertunangan dan makan malam antar keluarga semalam berantakan karena kepergian tiba" Tsukasa,  

Shigeru tetap anggap Tsukasa sebagai tunangan ..

Rui  mengatakan  jujur  terang"-an  di  depan  Tsukushi  bahwa  Rui  suka  Tsukushi  ...  dan  secara 

mengejutkan Rui mencium Tsukushi saat Tsukushi bangun .. Tsukushi kaget ..

**********

Rui cerita pada Sojiro dan Akira bahwa semalaman Rui menjaga Tsukushi .. Rui pikir itu ga masalah  

karena Tsukasa dan Tsukushi  kan sudah putus  ..  bertepatan dengan itu  Tsukasa datang ..  mereka  

makan bersama, berempat ..  Tsukasa sangat" aneh .. hingga dapat telepon dari Shigeru .. Tsukasa 

buru"  pergi  ..  tapi  kelihatan  banget  berulang  kali  pengin  nanya  Rui  ada  hubungan  apa  dengan 

Tsukushi tapi karena Rui selalu cool .. Tsukasa juga bingung gimana cara nanyain, Hehe ..

Sojiro, Akira dan Rui menjenguk Tsukushi di rumah sakit .. Sojiro dan Akira ngajakin Yuki keluar,  

padahal Yuki juga baru datang .. jadi ada kesempatan Rui untuk berduaan aja dengan Tsukushi ..

Kesempatan buat Yuki untuk cerita pada Sojiro tentang Rui dan Tsukushi .. tapi justru saat itulah 

Sojiro si playboy justru cerita bahwa mencintai orang dengan serius itu cuma bikin sakit, lebih enak  



main" aja .. Yuki jadi penasaran .. siapa kah yang benar" dicintai Sojiro .. siapa yang bikin sakit Sojiro 

.. Hehe ..

Sepulang dari rumah sakit, Tsukushi kaget melihat kedua orang tuanya tidak tinggal bersama mereka 

lagi,  bahkan Tsukushi putuskan untuk tinggal di sebuah apartement yang lebih kecil  ..  berdua aja 

bareng  adik  laki"-nya  ...  kedua  orang  tua  mereka  ada  di  desa  nelayan  sekarang  :-|  Malem"  pas 

Tsukushi  makan malam berdua aja bareng adiknya,  datang seorang laki" yang mengendap-endap, 

kirain  maling  ternyata  Tsukasa  ..  kaget  ..  malem"  Tsukasa  main  ke  apartement  Tsukushi  dan 

mengatakan bahwa Tsukasa sudah beli seluruh gedung apartement itu, sekarang Tsukasa juga bebas 

ada di sana ..

Rui sendiri sibuk menjemput Shizuka di bandara ... mereka berpelukan dan tampak akrab seperti biasa  

.. mereka ngobrolin Tsukushi .. dinner bersama .. ngobrolin kegiatan Shizuka dan rencana Tsukushi  

untuk  ambil  jurusan  hukum ..  Tsukushi  sangat  mengagumi  Shizuka  dan  itu  menurut  Rui  sangat 

menarik ..  Shizuka merasa Rui sudah dewasa bukan anak kecil  lagi yang dulu lari" di sekitarnya 

sambil manggil Shizuka .. Shizuka .. Hehe ..

Rui nganterin Shizuka sampai depan rumah .. Shizuka justru pesan agar Rui bikin Tsukushi bahagia,  

jangan sampai bikin nangis .. Rui ngucapin makasih untuk semua buat Shizuka .. sepertinya Rui udah 

mantep milih Tsukushi nich .. ceritanya tapi ama Shizuka aja ..

Tsukasa sendiri menikmati masa" berduaan bareng Tsukushi di apartement kecil itu .. Hehe .. saat itu 

Rui  nelepon  dan  tahu  Tsukasa  ada  di  apartement  Tsukusi  ..  Shigeru  juga  pas  datang  main"  ke  

apartement Tsukushi .. 

Cd 1 Title 5 : We Like You

Tsukasa jujur pada Tsukushi kalau dia belum resmi tunangan dengan Shigeru, karena malam itu tiba" 

ada  kabar  Tsukushi  masuk rumah sakit  ..  Tsukushi  balik  cerita  kalau  malam itu  justru  Tsukushi  

ciuman dengan Rui ..

Tsukasa dan Tsukushi  jadi  berantem ..  Tsukasa meninggalkan apartement  ..  tapi  Tsukushi  ga ada 

waktu mikirin hal itu, Tsukushi harus konsentrasi pada ujiannya di sekolah ..

Tsukasa datang ke F4 lounge di SMU .. di sana sudah ada F3, termasuk Rui ... Tsukasa langsung 

ngajakin Rui berantem ..  Tsukasa marah karena Rui mencium Tsukushi ..  tapi Rui untuk pertama 

kalinya  bisa  melawan  Tsukasa  dan  mengatakan  bahwa  Rui  serius  pada  Tsukushi  ..  dan  Rui  

mengatakan bahwa Tsukasa sudah meninggalkan Tsukushi ke New York tanpa kabar 2 tahun, pulang" 

bawa Tsukasa bawa tunangan ..  jadi  Rui  minta  Tsukasa berhenti  pura"  mengaku sebagai  kekasih 
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Tsukushi karena selama ini yang ada buat Tsukushi cuma Rui ... Tsukasa marah dan jengkel dibilang 

begitu .. dan berantakin seluruh SMU ..

**********

Selesai ujian, Tsukushi menelepon Rui untuk mengucapkan terima kasih karena selama ini Rui-lah 

yang memberinya semangat .. Tsukushi ngobrol" bareng di cafe bareng Rui .. 

Ada cerita baru, Susumu, adik Tsukushi, sedang naksir cewek di sekolah .. Tsukasa bantuin bersama  

Sojiro dan Akira agar Susumu bisa lebih percaya diri  sehingga berani katakan cinta .. Hehe .. ini  

selingan .. selingan .. cuma untuk nunjukin Tsukasa ga cuma peduli ama Tsukushi tapi juga peduli 

ama adik Tsukushi ... 

Susumu berani  juga bilang suka pada cinta pertamanya itu ..  setelah bilang langsung mendatangi 

Tsukasa,  tapi  sayang  Susumu ditolak  ..  tapi  bagi  Tsukasa  itu  ga  masalah  asalkan  Susumu udah  

berusaha melakukan yang terbaik, Susumu juga berterima kasih sekali pada Tsukasa .. 

Tsukasa  nganterin  Susumu pulang dan  ketemu lagi  dengan Tsukushi  ..  tapi  terjadi  salah  paham, 

Tsukushi  justru  takut  Tsukasa  membawa  pengaruh  buruk  bagi  Susumu ..  saat  itu  Tsukasa  justru 

mengaku telah belajar  banyak dari Susumu soal cinta dan sekali  lagi  di depan Tsukushi,  Tsukasa 

mengatakan  bahwa  Tsukasa  cuma  mencintai  Tsukushi  dan  tak  bisa  memikirkan  wanita  lain  lagi  

termasuk Shigeru .. Tsukushi ga percaya dan menarik Susumu pulang ..

Tsukushi malam hari menelepon Rui tapi malah ga tahu harus ngomong apa tiba" aja diputus .. saat  

itulah ada tamu di apartement Tsukushi ..

Cd 1 Title 6 : Confession Turns Chaotic !!

Rui mendatangi apartement Tsukushi malam itu juga dan melihat Tsukushi jalan keluar apartement 

bareng ama Nishida, orang kepercayaan ibu Tsukasa .. saat itulah Nishida cerita pada Tsukushi bahwa 

di New York terjadi sebuah kejadian yaitu karena omongan Tsukasa dimana saat itu padahal Tsukasa 

cuma bercanda aja tapi dianggap serius oleh media dan disebar kemana-mana .. penjualan produk  

perusahaan Tsukasa  sempat  menurun  dan  mengakibatkan  Ken  Uchida,  orang  yang dekat  dengan 

Tsukasa dan sudah dianggap sebagai kakak .. terpaksa dipecat dari perusahaan, jadi pemulung bahkan 

bunuh diri di depan Tsukasa karena kehilangan pekerjaan, stress ngadepin krisis keuangan keluarga ..

Karena itu perusahaan sangat penting bagi Tsukasa, agar tidak ada lagi kejadian pemecatan pegawai 

seperti  Ken  Uchida  ..  pernikahan  Tsukasa  dengan  Shigeru  juga  dimaksudkan  untuk  selamatkan 

perusahaan Tsukasa ..  setelah obrolan" dengan Nishida,  Tsukushi  jadi  pikir"  banyak ..  saat  itulah 



Tsukushi melihat  Rui ..  bersama Rui sempat ngobrol" tapi pas Rui mau cium Tsukushi,  Tsukushi 

menolak .. apakah karena memikirkan Tsukasa ???

Sudah mendekati valentine .. di toko kue tradisional Jepang tempat mereka kerja, Yuki cerita pada 

Tsukushi bahwa Yuki masih penasaran siapa wanita yang paling istimewa buat Sojiro ..

Tsukasa  malam"  menggedor  apartement  Tsukushi  untuk  minta  gula,  kebetulan  kedua  orang  tua 

Tsukushi  baru  balik  lagi  ke  desa  nelayan  jadi  di  apartement  Tsukushi  cuma  ada  Tsukushi  dan  

Susumu  ..  saat  itulah  Susumu  malah  ngajakin  agar  Tsukasa  mau  makan  bareng  di  apartement 

mereka .. Tsukushi yang masak, Sweet .. seperti biasa ada adegan romantis terus ada fighting juga ..  

Hehe .. 

**********

F3 ngobrol" di F4 lounge SMU Eitoku ... membahas keseriusan Rui pada Tsukushi ... Rui jawab sich 

serius bahkan menurut Rui, hubungan Rui dengan Shizuka sudah berakhir karena Rui pengin serius 

pada  Tsukushi  ...  tapi  Rui  menghargai  apapun  keputusan  Tsukushi,  mau  pilih  Rui  atau  Tsukasa 

terserah pada Tsukushi ..

Hari valentine semakin dekat .. Shigeru mati"-an siapkan surprise buat Tsukasa :-D Tapi Tsubaki lebih 

jago  dalam  siapkan  surprise,  Tsubaki  bawa  Tsukushi  ke  rumah  untuk  bertemu langsung  dengan 

Tsukasa, dimasukin kotak, mirip kado aja -_-

Tsubaki  ngajakin Tsukushi  curhat,  bahwa dulu Tsubaki  juga pernah mencintai  seorang anak laki"  

biasa,  tapi  demi kepentingan keluarga,  Tsubaki  harus mengikuti keputusan sang ibu ..  Tsubaki ga 

pengin kejadian seperti itu menimpa Tsukasa, karena itu Tsubaki akan mendukung mati"-an hubungan 

Tsukasa dan Tsukushi demi kebahagiaan mereka ..

Shigeru  menunggu Tsukasa  di  sebuah cafe,  siap"  mengejutkan Tsukasa  di  Valentine  ini  ..  dinner 

berdua membicarakan pernikahan .. seperti bisa membaca pikiran Tsukasa, Shigeru buru" mengatakan 

kalau apapun yang terjadi dia tak akan mau putus dengan Tsukasa ..

Tsukasa pulang ke rumah dan kaget mendengar Tsubaki mengatakan bahwa sejak hari ini Tsukushi  

akan hidup bareng mereka, serumah, Susumu sendiri berencana tinggal bareng kedua orang tua di 

desa nelayan .. Tsukasa senang sekali dengan keputusan sang kakak .. tapi Tsubaki juga mengingatkan 

bahwa dia cuma bisa bantu sampai sini,  Tsukasa harus bisa tegas memutus Shigeru dan memilih  

Tsukushi .. semua keputusan ada di tangan Tsukasa ..

Besoknya di sekolah, Tsukushi diajak makan bareng Sojiro dan Akira .. saat itulah Tsukasa datang dan 

kembali  bertingkah aneh, terlalu senang :-D Tsukasa cerita pada Sojiro dan Akira kalau Tsukushi 

sekarang tinggal serumah dengan dia .. saat itulah Rui datang .. Tsukasa ngajakin Rui ngobrol berdua 
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aja .. tapi Rui malah ngajakin ngobrol Tsukushi, Tsukushi cerita kalau Tsukushi berhasil keterima di 

Jurusan Hukum dan makin dekat dengan impian Tsukushi untuk menjadi pengacara .. Tsukasa jealous  

banget, kenapa cerita ama Rui ? :-P

Tsukasa  jujur  mengatakan  bahwa  Tsukasa  belum  mau  melepaskan  Tsukushi,  saat  itu  Rui  justru 

nantangin .... lihat saja siapa yang dapat coklat valentine dari Tsukushi .. Cool Rui :-D 

Sojiro lain lagi .. berjalan-jalan bareng Akira ke sekolah teh Yuki .. Hehe .. Sojiro suka Yuki mau 

belajar teh demi dia .. tapi justru saat Yuki cerita bahwa gurunya Yuki adalah Sara, Hinata Sara, Sojiro 

buru" pergi dari sekolah itu .. tampaknya Sojiro kenal tapi ga mau mengakui ... Sara sendiri begitu  

melihat Sojiro datang ke sekolah teh itu buru" sembunyi ..

Hari Valentine !!!

Tsukushi menemui Tsukasa .. kirain Tsukasa, Tsukushi mau kasih coklat, ga disangka Tsukushi justru  

balikin kalung planet saturnus pemberian Tsukasa dulu .. karena Tsukasa masih belum bisa putuskan 

memilih Tsukushi atau Shigeru, Tsukushi putuskan sendiri untuk mundur .. Tsukasa kecewa karena 

kalung itu dibalikin, langsung aja dibuang ke sungai oleh Tsukasa .. Tsukasa pergi ..

Tsukushi turun ke sungai .. berusaha ngambil lagi kalung itu sendirian .. basah-basahan di sungai .. 

untung masih sempat mendapatkan kalung itu lagi dan belum hanyut terlalu jauh ..

Tsukasa pulang ke rumah dan melihat  bahwa di  kamarnya  sudah menunggu sekotak hadiah dari 

Shigeru ... semalaman sampai pagi, hadiah itu ga dibuka oleh Tsukasa ... lebih mengejutkan lagi pas  

pagi,  Tsukushi  muncul  di  depan Tsukasa  berseragam pelayan,  Tsukushi  ga  mau menerima gratis 

pemberian Tsubaki untuk bobo' dan makan jadi putuskan untuk bekerja di rumah itu jadi pelayan 

pribadi Tsukasa .. selain Tsubaki itu juga atas ide Bibi Pengasuh Tsukasa dari kecil .. Hehe .. Tsukasa  

surprise sekali ..

Cd 1 Title 7 : Once - in - a - lifetime First Love

Tsukasa senang Tsukushi menjadi pelayan pribadinya .. Hehe .. :-D Tsukasa sangat berterima kasih  

pada si Bibi Pengasuh .. 

Besoknya di sekolah Rui ngajakin ngobrol Tsukushi, Tsukushi cerita semua bahwa Tsukushi butuh 

tempat tinggal dan bersedia menerima pekerjaan sebagai pelayan pribadi Tsukasa .. Tsukushi masih 

belum bisa putuskan pilih Rui atau Tsukasa .. Rui merasa masih ada kesempatan ..



Ada masalah .. sejak hari valentine .. sudah seminggu Yuki dan Sojiro sama" menghilang, Tsukasa  

coba mencari Sojiro .. Tsukushi tentu saja coba mencari Yuki .... kira" kemana mereka berdua koq ga 

bisa dihubungi dan ga ditemuin dimana-mana ..

Tsukasa ngajakin Tsukushi cari Yuki ..

**********

Tsukasa ngajakin Tsukushi cari Yuki dan Sojiro bersama-sama .. saat itulah Tsukasa beliin Tsukushi 

hotdog di pinggir jalan .. jarang" Tsukasa makan makanan di pinggir jalan, kata Tsukasa itu sebagai 

tebusan karena dulu pas di New York Tsukasa ga sempat traktir Tsukushi hotdog .. rasa ga seberapa  

enak .. tapi tetep aja senang ..

Tsukasa, Tsukushi dan Akira coba mendiskusikan masalah ini ..  Akira justru critain cinta pertama 

Sojiro,  tapi  mereka sama" ga tahu siapa cinta pertama Sojiro,  wanita yang selalu dipikirkan oleh 

Sojiro selama ini .. 

Bener aja Sojiro mendatangi rumah Sara, Hinata Sara ..  Sara kaget melihat kedatangan Sojiro :D 

Sojiro ternyata teman masa kecil Sara, bisnis teh keluarga Sojiro sering memesan keramik dari Sara ..  

ayah Sara adalah pengrajin keramik ... bahkan Sojiro masih simpan keramik buatan Sara :-) Sojiro 

ngajakin Sara ngobrol berdua .. Sojiro salah paham dan mengira Sara menyukai kakak lelaki Sojiro .. 

Sara membantah dan cuma anggap kakak lelaki Sojiro sebagai kakak .. lalu terhadap Sojiro .. Sara 

justru jodohkan Sojiro dengan Yuki, Sara mengatakan bahwa saat ini sudah bertunangan dengan anak 

teman ayahnya dan bersiap bahwa dia akan menikah .. Sojiro ikut bahagia mendengar itu padahal  

aslinya enggak, Sojiro patah hati :-D

Akira menugaskan anak buah ayahnya yang mafia untuk mencari Yuki, dan berhasil ditemukan ...  

Yuki berkeliaran di bawah menara Tokyo, Akira cerita pada Tsukasa .. Tsukasa langsung ngajakin 

Tsukushi  menemui  Yuki  ..  setelah  ketemu Yuki  justru pingsan kecapean ..  Tsukasa  melihat  buku 

catatan  Yuki  penuh berisi  catatan  gedung"  ..  Yuki  cerita  bahwa di  hari  valentine,  memang  Yuki 

menemui Sojiro untuk serahkan coklat, ga disangka Sojiro malah ngajak Yuki bicarain Sara .. menurut 

Sojiro dulu Sara ngajakin Sojiro datang ke gedung tertinggi jam 6 pagi di gedung tertinggi dimana 

bisa melihat Menara Tokyo .. lha selama ini Yuki sibuk mencari gedung yang dimaksud oleh Sara ..  

mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Sara saat itu .. 

Tsukasa dan Tsukushi bersedia membantu Yuki .. Yuki dengan tulus ingin kasih tahu Sojiro pesan Sara  

yang tak pernah diketahui  Sojiro karena Sojiro ga pernah datang ke tempat janjian :-D , Tsukasa 

sarankan agar Sojiro mau datang ke gedung tempat Sara dulu pernah meminta Sojiro datang jam 6 

pagi tapi Sojiro tak mau datang ..
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Sojiro setuju datang .. sebelum jam 6 pagi,  Sojiro udah sampai di gedung ..  dan bertemu dengan  

Yuki .. Yuki menarik Sojiro ke puncak gedung tertinggi untuk melihat matahari bersama .. jam 6 pagi  

adalah waktu matahari terbit .. di situ ada pesan " Suki Jiro " .. kalau terlambat .. maka akan kembali  

lagi ke kata semula " Sukiyaki " dan " Jiro " .. tapi kalau tepat waktu, pancaran sinar matahari terbit  

itu bisa menutup sebagian kata sehingga cuma tertulis " Suki Jiro " ... Sara udah sejak lama suka pada 

Sojiro, tapi karena hari itu Sojiro ga datang .. pesan itu tidak tersampaikan .. sekarang pas Sara mau 

menikah .. baru ketahuan ..

Sojiro berterima kasih pada Yuki .. sekalipun terlambat, tapi Sojiro senang sudah tahu pesan Sara itu 

dan berjanji akan membayar rasa terima kasihnya kepada Yuki suatu hari nanti .. 

Belajar dari kisah itu .. Tsukushi putuskan untuk jujur pada perasaannya sendiri, ga mikirin orang  

lain ... ga mikirin rasa ga enaknya pada Shigeru, ga mikirin rasa terima kasihnya pada Rui .. Tsukushi 

juga pengin bisa jujur bilang kalau sebenarnya Tsukushi suka pada Tsukasa ..

Malam"  Tsukushi  mengetok  pintu  kamar  Tsukasa  ..  Tsukasa  mempersilahkan  Tsukushi  masuk  .. 

Tsukushi cerita ke Tsukasa kalau besok Tsukushi akan menemui Rui dan putuskan hubungan dengan 

Rui karena keputusan Tsukushi adalah Tsukushi memilih Tsukasa .. 

Tsukushi menelepon Rui .. dan ngajakin ketemuan besok .. Rui setuju ... mereka akan bertemu jam 4  

sore besok di Perpustakaan Pusat .. Tsukasa ga mau kalah, malam itu juga pas Shigeru datang ke 

rumahnya, Tsukasa juga berniat untuk bilang putus .. tapi susah buat Tsukasa .. semua menunggu 

sekarang .. 

Cd 2 Title 1 : The love square is settled

Tsukasa coba mengatakan pada Shigeru tapi  Shigeru menolak mendengarkan karena menganggap 

usaha  Tsukasa  untuk  mencintainya  belum  maksimal  ..  di  hadapan  Tsukasa,  Shigeru  nekat 

menanggalkan keseluruhan bajunya, Tsukasa tetap aja dingin dan mengaku tidak merasakan apa-apa ..  

Tsukasa  coba  bilang  kalau  yang Tsukasa  suka  adalah  Tsukushi  ..  Shigeru  ga  mau dengar  malah 

memeluk Tsukasa dan sekarang mereka berdua di atas tempat tidur .. tepat pada saat itu Tsukushi  

masuk dan buru" keluar .. Tsukushi salah paham dan shock !! Tsukushi ga tahu bahwa Tsukasa tetap  

menolak dan dingin pada Shigeru ..

Besoknya, Rui tetap setia menunggu Tsukushi di tempat janjian sambil baca buku .. Tsukushi datang 

dan mereka ngobrol" .. Rui sudah tahu kalau Tsukushi akan memilih Tsukasa, Tsukushi membenarkan 

sekalipun terluka karena Tsukasa ga bisa tegas memilih antara Tsukushi atau Shigeru .. mendengar itu  

Rui justru mengatakan bahwa Rui tak akan nyerah juga karena Rui percaya cuma Rui-lah yang bisa 



bikin Tsukushi bahagia .. kapanpun Tsukasa melukai Tsukushi, saat itu juga Tsukushi boleh datang 

mencari Rui ..

Malam hari .. Tsukasa datang mencari Rui .. Shigeru juga datang mencari Tsukushi .. Seru .. ada apa 

ini ..

**********

Shigeru mengarang cerita bohong dan mengatakan bahwa malam itu dengan Tsukasa, Shigeru dan 

Tsukasa sudah " melakukan " itu .. bahkan mengatakan kalau Tsukasa berniat menikahi Shigeru .. 

Tsukushi down ..

Rui beda lagi .... di hadapan Tsukasa, Rui jujur mengatakan bahwa Rui percaya diri bahwa yang bisa 

bikin Tsukushi bahagia adalah Rui .. Rui ga akan nyerah ... ga disangka Tsukasa malah berlutut di  

hadapan Rui dan minta Rui melepaskan Tsukushi, minta Rui berhenti melindungi Tsukushi .. Tsukasa 

rela mengorbankan harga dirinya .. Wow .. Rui jadi speechless .. 

Besoknya  ..  Rui  mengatakan pada  Sojiro  dan  Akira  bahwa dia  menyerah  demi  Tsukasa  :-D Rui 

berencana pergi meninggalkan Tsukasa dan Tsukushi .. Rui mundur secara gentle demi sahabatnya ..  

Tsukasa berterima kasih pada Rui .. kali ini Tsukasa berjanji di hadapan Tsukushi bahwa tak perlu Rui 

lagi .. Tsukasa akan melindungi Tsukushi sekarang ..

Tsukushi  masih  belum  percaya  pada  Tsukasa  100  %  mengingat  perkataan  Shigeru  ..  apa  benar 

Tsukasa mampu melepas orang yang bisa menolong perusahaannya ... benarkah Tsukasa bisa cuek 

dengan nasib perusahaannya ?? Bener saja masalah langsung datang, ibu Tsukasa sudah kembali ke  

Jepang .. 

Tsukasa  dengan  gentle  mendatangi  kedua  orang  tua  Shigeru  untuk  minta  maaf  karena  tak  bisa 

menikahi Shigeru .. Shigeru juga datang di pertemuan keluarga tersebut .. makan malam bersama 

orang tua masing-masing dalam satu meja ... tapi secara mengejutkan justru Shigeru yang pertama 

bicara bahwa Shigeru berniat membatalkan pernikahan dan minta maaf sudah bikin kerepotan ... Hehe 

Shigeru masih melindungi Tsukasa, kalau keputusan pembatalan karena Shigeru berarti Tsukasa ga 

salah .. Tsukasa berterima kasih pada Shigeru .. Shigeru tegar dan mengatakan bahwa Tsukasa harus 

bisa bikin Tsukushi bahagia karena Shigeru juga sayang pada Tsukushi sebagai teman .. tegar di depan  

Tsukasa tapi begitu jauh dari Tsukasa, Shigeru nangis .. Hehe .. 

Posisi  ini  menguntungkan  Tsukasa,  karena  keluarga  Shigeru  merasa  bersalah  jadi  kerja  sama 

perusahaan tetap bisa dilakukan :-D Shigeru juga minta maaf pada Tsukushi karena udah bikin jealous 

.. Shigeru sendiri berencana kembali lagi ke New York bersama kedua orang tua Shigeru .. Tsukushi  

minta anter Rui ke bandara untuk mengantar kepergian Shigeru .. koq Rui .. lha Tsukasa ngapain aja 
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:-P Shigeru senang melihat kedatangan Tsukushi .. mengucapkan do'a untuk kebahagiaan Tsukushi .. 

Tsukushi juga sempat bilang bahwa silahkan aja kalau Shigeru mau main ke tempat Tsukushi untuk 

ngobrol kapan aja .. Tsukasa juga datang tapi telat .. 

Tsukasa mantapkan hati  buat  Tsukushi  ....  Tsukushi  juga mantapkan hati  buat  Tsukasa ..  mereka  

bergandengan tangan ..  Hehe ..  baru aja gandengan udah di  lepas lagi  oleh Tsukushi  melihat  ibu  

Tsukasa juga datang ke bandara ..

Cd 2 Title 2 : Painful goodbye in the rain

Ibu  Tsukasa  mengira  Shigeru  membatalkan  pernikahan  tersebut  untuk  melindungi  Tsukushi  dan 

Tsukasa ....  Tsukasa membenarkan dugaan sang ibu bahkan mengatakan di depan sang ibu bahwa 

Tsukasa memilih Tsukushi sebagai istri .. bahkan dikeluarkan dari perusahaan pun Tsukasa rela karena 

Tsukasa sangat" optimis dia bisa bangun lagi perusahaan dari awal bersama Tsukushi ..

Tsukasa ngajakin Tsukushi makan bareng .. semacam kencan berdua dan ngobrol" .. Sweet .. tapi ada 

masalah, credit card Tsukasa ga bisa digunakan buat bayar makan siang mereka itu .. untung Tsukushi  

bawa uang cash, Tsukushi bayarin dulu dan ngajarin Tsukasa bahwa ada banyak hal yang bisa bikin  

senang tanpa uang .. 

Tsukushi ngajakin Tsukasa jalan" ke petshop .. ternyata Tsukasa takut anjing :-D Kemudian Tsukushi  

juga ngajakin Tsukasa ke taman .. mereka ketemu Nishida .. orang kepercayaan ibu Tsukasa ..

**********

Nishida  cerita  pada  Tsukasa  bahwa  sang  ibu  telah  memecat  dia,  karena  Nishida  pada  akhirnya 

ketahuan terlalu belain Tsukasa dan Tsukushi .. Tsukasa dan Tsukushi ngobrol" dengan F3 mengenai 

kejadian hari ini, Tsukasa curiga bahwa ibu Tsukasa telah mengunci semua kartu kredit Tsukasa dan 

seluruh deposito Tsukasa ..  F3 support  dengan mengatakan bahwa kalau Tsukasa perlu apa" bisa 

hubungi  mereka  bertiga  sementara  Tsukushi  karena  ga  bisa  balik  ke  rumah  Tsukasa,  maka 

memutuskan menginap di rumah Yuki .. Tsukasa juga ga bisa pulang dan putuskan menginap di rumah 

Rui ..

Rumah Rui bener" kosong dan ga banyak barang meski sama besarnya juga dengan rumah F3 yang 

lain .. selain ga banyak orang juga sepi" aja .. pelayan ga banyak lalu lalang .. Tsukasa bisa bebas 

curhat .. Rui dapat kabar bahwa sejak pernikahan dengan Shigeru dibatalkan, ternyata kedua orang tua  

Shigeru batal-kan rencana kerjasama bareng .. ini akibatkan perusahaan Tsukasa menurun .. banyak 

terjadi  pemecatan  dan  krisis  ekonomi  terjadi  di  Jepang  ....  bahkan  orang  tua  Yuki  juga  terkena 

dampaknya .. nyaris kehilangan pekerjaan akibat krisis ekonomi ini ..



Tsukushi ambil keputusan nekat, menemui ibu Tsukasa :-D Tsukushi menawarkan perjanjian, kalau 

Tsukushi mundur, apakah semua akan kembali normal lagi .. Ibu Tsukasa membenarkan .... Tsukushi  

pun putuskan mundur dan berjanji akan menghilang dari kehidupan Tsukasa ..

Justru  saat  itu  Tsukasa  sedang  curhat  dengan  Rui,  coba  menyusun  hidup  baru,  hidup  bersama 

Tsukushi biarpun sederhana ga masalah :-D Tsukasa berniat menemui Tsukushi dan membicarakan 

hal itu .. saat itu hujan deras .. di bawah hujan deras Tsukasa bertemu dengan Tsukushi .. secara  

mengejutkan  Tsukushi  justru  minta  putus  pada  Tsukasa  ....  bahkan  dengan  dingin  Tsukushi 

mengatakan kalau Tsukushi sudah bikin perjanjian dengan ibu Tsukasa untuk tidak akan muncul lagi 

di  depan  Tsukasa  karena  Tsukushi  merasa  hubungan  mereka  memang  ga  seharusnya  terjadi, 

merugikan orang banyak .. Tsukushi minta Tsukasa bekerja keras dan lupain Tsukushi ..

Tsukasa bertanya, apakah Tsukushi pernah melihat Tsukasa sebagai laki" .. lepas dari sang ibu, lepas  

dari perusahaan, lepas dari semua .. cuma ada mereka berdua aja .. Tsukushi jawab bahwa Tsukushi ga  

pernah mencintai Tsukasa, kalau Tsukushi cinta Tsukasa tentu ga akan tega memutus Tsukasa seperti 

sekarang .. tentu aja Tsukushi bo'ong .. 

Tsukushi naik kereta sendirian .. jauh" dari Tsukasa .. pergi ke desa nelayan untuk berkumpul kembali  

bareng Susumu dan kedua orang tua Tsukushi .. keluar ga yang hangat .. jauh di sana Tsukasa patah  

hati berat, kembali dingin, pemarah dan suka hajar orang .. F3 sampai khawatir Tsukasa kembali tak 

terkendali lagi seperti dulu .. selama ini yang membuat Tsukasa lebih manusiawi cuma Tsukushi ..  

sekarang Tsukushi ga ada ..

Mengejutkan .. Tsukasa bertemu Ken Uchida .. yang selama ini dianggap Tsukasa telah meninggal 

dunia karena bunuh diri ..

Cd 2 Title 3 : Lost memories

Tsukasa ngejar" Ken Uchida .. dan Ken pun meminta maaf pada Tsukasa ... dan ceritakan semua  

bahwa itu semua cuma skenario karangan ibu Tsukasa .. Yuppie ibu Tsukasa cuma ingin beri pelajaran 

Tsukasa agar Tsukasa ada perasaan bersalah sehingga lebih mudah dikendalikan .. 

Jadi Ken tidak mati, malah diberi imbalan karir baru lebih cemerlang oleh sang ibu ... dengan syarat 

Ken harus ganti identitas diri sehingga Tsukasa ga pernah tahu skenario ini .. Tsukasa jadi ketawa" 

sendiri merasa dipermainkan sang ibu, Hehe .. ketipu ..

Sojiro support Tsukasa dengan membuatkan kartu kredit, Akira memberi uang" cash sementara Rui  

beri  handphone  ..  F3  sewakan  helikopter  ..  Yup  ..  Tsukasa  berniat  mendatangi  Tsukushi  di  desa 

nelayan .. tahu aja Tsukushi dimana :-D Tsukushi sendiri sedang sibuk mencegah niat bapak" tua yang 

berniat bunuh diri, Hehe .. ternyata si bapak tua adalah President Perusahaan yang nyaris bankrupt ..
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Tsukasa  benar"  datang  ke  desa  nelayan  untuk  menemui  Tsukushi  ..  Tsukasa  mengatakan  bahwa 

Tsukasa bersedia putus hubungan dengan perusahaannya demi Tsukushi .. Tsukasa juga cerita tentang 

Ken .. tapi ada kejadian .. demi selamatin Susumi, Tsukasa terjatuh dan kepalanya kebentur batu .. 

Waa .. Tsukushi belum jawab apa-apa ..

**********

Tsukushi membawa Tsukasa ke rumah sakit .. F3 juga datang .. Tsukasa pingsan tak sadarkan diri ..  

mengejutkan setelah siuman, Tsukasa ingat pada F3 .. ingat pada semua kecuali Tsukushi .. Yupz ..  

Tsukasa lupa pada Tsukushi dan lupa pada semua kenangan bersama Tsukushi ... menurut dokter itu  

adalah amnesia sebagian ..

Tsukushi shock .. untung seperti biasa Rui selalu menemani :-D Tsukushi coba bikin Tsukasa ingat ..  

mengenakan seragam SMU .. menempelkan memo F4 di lemari pakaian Tsukasa .. tapi Tsukasa tetep 

ga ingat  juga  ...  di  sela"  itu  Tsukushi  berkenalan dengan Nakashima Umi,  seorang gadis  sebaya  

mereka semua, sangat popular di rumah sakit itu ..

Umi  bahkan  berani  marah"-in  Tsukasa  yang  turun  dari  tempat  tidur  sebelum  waktunya  demi 

keselamatan Tsukasa .. Umi sangat cute dan selalu ceria, Akira dan Sojiro juga suka .. cuma Rui satu"-

nya yang tidak suka pada Umi ..

Umi sering ngobrol" dengan Tsukasa .. heran sekali Tsukasa bisa tampak akrab dengan Umi .. Umi  

ngajakin Tsukushi dan Tsukasa menikmati pemandangan dari atap rumah sakit agar tidak bosan .. Umi 

tampak sangat cepat akrab dengan Tsukasa .. Tsukushi aja sampai merasa agak tersisih ..

Tapi  Tsukushi  ga  menyerah  ..  Tsukushi  masih  coba  mengembalikan  ingatan  Tsukasa  dengan 

membawa kue  serupa  hadiah  ulang tahun Tsukasa  dulu  sambil  pakai  kalung saturnus  pemberian 

Tsukasa .. saat Tsukushi tiba di kamar Tsukasa, Tsukasa sedang tidur .. Tsukushi taruh aja kue di  

samping Tsukasa ..

Saat Tsukasa bangun, Umi sedang bantu beres"-in kamar Tsukasa .. Tsukasa melihat bingkisan kue 

kering bergambar wajahnya itu .. memakan dan seperti ingat sesuatu .. tapi Tsukasa salah paham dan 

mengira orang yang dia lupakan sekaligus pembuat kue itu adalah Umi .. Umi tersenyum, mencium 

Tsukasa, mengaku bahwa memang benar Umi adalah kekasih Tsukushi .. jahat .. bener banget feeling  

Rui .. Umi menyebalkan ..

Cd 2 Title 4 : The world's best proposal ever - Final Special 



Saat  Tsukushi  dan  F3  kembali  ke  rumah  sakit,  Tsukasa  menghilang  ..  Umi  juga  ..  F3  ngajakin 

Tsukushi ke rumah Tsukasa, mungkin aja Tsukasa sudah pulang :-D 

Tsukushi mengetok pintu kamar Tsukasa dan terkejut melihat ada Umi di kamar itu .. Tsukasa sendiri  

kaget melihat Tsukushi datang dan jengkel hingga tega mengusir Tsukushi .. 

Tsukasa  minta  agar  Umi  buatkan  Tsukasa  kue  kering  lagi  ....  tahulah  Tsukushi  kalau  Umi  telah 

khianati  dia,  mengaku  sebagai  pemilik  kue  kering  Tsukushi  ..  :D  Tsukushi  kecewa  dan 

mengembalikan kalung saturnus pemberian Tsukasa ...  kemudian curhat pada F3 dan Yuki bahwa  

Tsukushi berniat menyerah pada hubungannya dengan Tsukasa ..

Tsukushi kembali ke desa nelayan .. hidup tenang bersama kedua orang tuanya dan Susumu .. Rui  

nelepon bahwa Akira berniat ngadain pesta dan Tsukushi diundang untuk ikut, Yuki juga ..

Pesta itu diadakan di gunung es .. Gunung Fuji ??? Jadi bisa sambil sekalian ski.. Sojiro tampak dekat 

dengan Yuki, Tsukasa datang bareng Umi .. Rui masih aja kelihatan ga suka pada Umi .. Umi dengan 

" keceriaan "-nya ngajakin Tsukushi mandi air panas bareng dan ngobrol seolah tak terjadi apa-apa  

bahkan katakan kalau Umi suka pada Tsukasa .. 

Tsukasa ketemu dengan Tsukushi di koridor dan mereka ngobrol" bareng berdua aja .. tampak akur ..

**********

Umi datang pada Tsukasa membawa kue kering .. tapi saat dicoba oleh Tsukasa, rasa kue itu beda jauh 

.. tahulah Tsukasa kalau Umi bo'ong .. kue kering itu bukan bikinan Umi .. Tsukasa marah pada Umi ..  

ngusir Umi .. tangan Tsukasa masih menggenggam kalung saturnus yang dilempar Tsukushi sambil 

coba mengingat-ingat ..

Umi jengkel pada Tsukushi dan bo'ong dengan mengatakan bahwa Yuki menunggu Tsukushi di luar 

villa .. Tsukushi mencari Yuki di luar villa sendirian padahal terjadi badai salju .. semua berkumpul 

untuk makan malam,  kecuali  Tsukushi  ..  F3 dan Yuki  mendesak Umi untuk mengatakan dimana 

Tsukushi .. Umi ceritakan semua dan mengaku terpaksa karena jealous ..

Ga  disangka  tanpa  pikir  panjang Tsukasa  lari  keluar  villa  mencari  Tsukushi  ..  lari  dengan cepat 

sekali .. F3 dan Yuki kaget melihat reaksi Tsukasa, menurut Rui sich belum tentu Tsukasa ingat tapi  

instinct Tsukasa adalah selamatkan Tsukushi apapun yang terjadi, maka itu ga heran kalau mendengar 

Tsukushi dalam bahaya, Tsukasa cepat bereaksi ..

Tsukushi hampir pingsan kedinginan terjebak badai salju .. tepat pada saat itulah Tsukasa datang ..  

Tsukasa gendong Tsukushi  sampai  ke bangunan terdekat  masih terlalu jauh untuk sampai  villa  .. 
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Tsukasa ribet sendiri bikin api unggun, untuk selamatkan Tsukushi, selimuti Tsukushi dengan jaketnya 

.. sampai Tsukasa sendiri kedinginan .. 

Herannya Tsukasa masih belum inget Tsukushi itu siapa .. cuma pas itu refleks aja Tsukasa pergi  

selametin Tsukushi .. ga disangka malam itu Tsukasa ikut"-an demam .. untung di tas Tsukushi selalu 

ada obat demam .. langsung aja diminumkan ke Tsukasa .. jaket kembali dipakaikan ke Tsukasa ..  

Tsukasa merasa nyaman dan ingat bahwa dulu pernah kejadian seperti ini di kencan pertama mereka ..  

Tsukasa nunggu kehujanan dan demam, kejebak di lift, untung ada Tsukushi .. Yapz .. Tsukasa mulai 

mengingat kembali Tsukushi .. Tsukushi senang sekali .. apalagi saat Tsukasa ingat bahwa Tsukushi  

adalah kekasih Tsukasa satu"-nya, mereka tercipta bersama .. Hehe .. Tsukushi ucapkan terima kasih 

kare na Tsukasa sudah berusaha mengingat ..

Tsukasa pakaikan lagi kalung saturnus .. Tsukasa ingat terakhir dia lempar kalung itu ke sungai ..  

Hehe .. ternyata diambil oleh Tsukushi :-D Pagi" ada tim penyelamat datang selamatkan mereka ..  

kembali lagi bareng F3 dan Yuki .... Umi menangis dan menyesal, kata Rui menangis ga akan bikin 

semua orang memaafkan Umi, Umi harus berubah dulu dari hati paling dalam .. tapi seperti biasa ...  

Tsukushi paling bisa maafin Umi ..

Bapak tua yang pernah diselamatkan Tsukushi di pantai bersemangat lagi membangun perusahaannya 

di bidang IT .. bahkan sanggup menawarkan bantuan ke ibu Tsukasa .. ibu Tsukasa diminta berterima 

kasih pada Tsukushi dan serahkan kembali kedudukan pemimpin perusahaan pada Tsukasa .. Tsukasa 

bersedia kembali dan minta Nishida jangan dipecat, disuruh jadi sekretaris pribadi Tsukasa ..

Tsukasa bahkan ngobrol" dengan Tsubaki berencana ke New York untuk bicara lagi dengan keluarga 

Shigeru .. pernikahan memang gagal tapi kali ini Tsukasa akan coba ajak bicara mereka dari segi  

bisnis tanpa bawa" masalah pribadi ..

Tsukushi sendiri pun senang .. besok adalah hari kelulusannya dari SMU Eitoku .. untuk acara prom 

night  Eitoku,  Tsukasa  sudah kirimkan gaun ..  keluarga  Tsukushi  pun sudah tinggal  di  kota  lagi,  

memiliki mobil dan pekerjaan ... bye bye desa nelayan ..

Mengejutkan di pesta prom kelulusan itu, Shizuka datang menemui Rui .. Cool :D Rui menggandeng 

Shizuka memasuki ruang prom ..  Sojiro,  Akira,  Yuki nungguin ..  ternyata Tsukasa datang bareng 

Shigeru  ..  tunggu  ..  tunggu  ..  bukan  sebagai  kekasih  tapi  sebagai  partner  bisnis  ..  Tsubaki  juga 

datang ..

Paling mengejutkan adalah Tsukushi datang bersama Bibi Pengasuh + Ibu Tsukasa ..  Ibu Tsukasa 

merestui hubungan Tsukushi dan Tsukasa .. tapi datang tetep telat .. Tsukushi masuk ke dalam gedung 

sudah dalam keadaan gelap gulita ... cuma ada Tsukasa di sana .. Tsukasa melamar Tsukushi, meminta 



Tsukushi untuk menikah dengan Tsukasa .. Tsukushi setuju .. lampu menyala .. waa .. mereka ada di  

panggung utama, disaksikan oleh seluruh siswa-siswi Eitoku dan beberapa tamu ..

Tsubaki orang pertama yang kasih Tsukasa - Tsukushi ucapan selamat .. dilanjutkan seluruh ruangan, 

termasuk Shigeru, Yuki, Bibik Pengasuh, Sojiro, Akira, dan tentu aja Rui dan Shizuka ..  Sweet ..  

Tsukasa ngajakin Tsukushi dansa bersama .. Super Sweet .. 

Mimasaka Akira - Is the kindest and the most mature in F4 

Nishikado Sojiro - Is the biggest playboy but innocent underneath. He always encouraged me to live 

my own way

Hanazawa Rui - My first love. The one who understood and supported me the most whenever and 

wherever I was. I really, really want to give him a lot of thanks :)

Dumyouji Tsukasa - Is the one I was destined to be with. The person I'll always .. always, always, 

always be with from now on

Ending .. Tsukasa dan Tsukushi ciuman di tempat kencan pertama mereka .. Sweet ..

Tsukushi pergi berwisata bersama Tsukasa ..

Dua minggu sebelumnya, Tsukasa mengumumkan pada semua orang bahwa dia berencana menikah ..  

Tsukasa dengan bangga memamerkan foto Tsukushi .. saat itulah foto itu diputar LIVE oleh seluruh  

televisi, ditampilkan di media cetak juga .. Tsukushi sedang makan mie, polos sekali :-D 

Tsukushi membawa foto itu, mendatangi Tsukasa di kantor dan protes abis"-an, Hehe :-D Tsukasa 

malah dengan romantis  ngajakin Tsukushi  diskusiin masalah ini  di  tempat  kencan pertama antara  

Tsukasa dan Tsukushi .. 

Pertunangan Tsukushi  dan Tsukasa ada dimana-mana,  keluarga Tsukushi  juga disorot,  masa kecil 

Tsukushi,  video"  lama  ...  semua ditayangin  LIVE berulangulang di  Jepang  dan  beberapa  negara 

tetangga yang memiliki kerjasama dengan perusahaan Tsukasa :-D 

Tsukushi  juga  mulai  dididik  oleh  keluarga  Tsukasa,  salah  satunya  adalah  belajar  minum  teh 

tradisional, ibu Tsukasa juga memberikan Tsukushi mahkota yang bertahta empat perusahaan langka 
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di dunia .. mendo'akan keabadian cinta antara Tsukushi dan Tsukasa ... dan keluarga Tsukushi juga 

diungsikan ke hotel mewah baru agar tidak diusik oleh wartawan ..

Tiba" ada maling .. mencuri mahkota Tsukushi pemberian ibu Tsukasa yang diberi nama " The Smile 

of Venus " .. Tsukasa berusaha mengejar maling itu .. kejar-kejaran .. skill beladiri Tsukasa not bad .. 

Tsukushi juga menyusul .. hingga akhirnya mereka sampai di atas gedung dan tu maling melarikan 

diri naik helikopter .. maling macam apa ..

Tapi setelah Tsukasa dan Tsukushi kembali ke hotel .. tak ada yang berantakan bahkan kaca yang 

pecah juga tidak pecah lagi .. jadi selain Tsukasa dan Tsukushi ga ada yang percaya atau melihat  

maling itu .. faktanya mahkota itu hilang tapi bukti kemalingan ga ada .. Tsukasa dan Tsukushi mati"-

an coba buktikan kejadian itu nyata tapi tetap aja susah ..

Rui menelepon Shizuka di Perancis, Shizuka tampak sedang bersiap menikah ... Shizuka menanyakan 

rencana hidup Rui selanjutnya, tapi Rui ga jawab dan cuma ucapkan selamat pada Shizuka .. selesei  

nelepon, ga sangka Tsukasa udah nungguin untuk cerita .. karena Sojiro sibuk ngurusin bisnis teh 

tradisional keluarganya, Akira pun sibuk jadi mafia meneruskan sang ayah .. cuma Rui yang masih  

memiliki banyak waktu luang ..

Tsukasa ngajakin Tsukushi pergi ke Las Vegas untuk mencari keberadaan mahkota dan si maling,  

menurut informasi" Tsukasa .. keduanya ada di Las Vegas ... bukannya menyuruh anak buah, tapi kali 

ini Tsukasa pengin pergi berdua saja, wisata bareng Tsukushi .. makan bareng .. naik mobil bareng ..  

Sweet .. nginepnya di hotel murah .. misi ini benar" dirahasiakan dari ibu Tsukasa, kalau ketahuan  

pasti dimarahi :D

Ga disangka di  Las Vegas ..  Tsukushi  dan Tsukasa bertemu Shigeru ..  makan malam bersama di  

restaurant .. Shigeru juga cerita kalau dia sudah bertunangan, mengejutkan sekali bahwa tunangan 

Shigeru adalah Kaburagi .. orang yang diduga adalah pencuri mahkota milik Tsukushi dan Tsukasa ..  

tapi Kaburagi yang suka berjudi membantah itu semua .. Las Vegas adalah kota judi, jelas aja suka 

judi .. 

Tsukushi dan Tsukasa kerepotan mencari bukti bahwa Kaburagi terlibat dalam kasus ini .. tapi mereka 

tetap ga lupa untuk menikmati Las Vegas ..  makan bareng di rumah makan sederhana ..  bobo' di 

penginapan sederhana .. ga disangka .. tiba" Kaburagi datang ke kamar mereka memberikan uang, 

dikira  karena  mahkota  itu  hilang,  Tsukasa-Tsukushi  jadi  miskin  ..  Tsukasa  merasa  Kaburagi  ada 

maksud lain .. 

Tsukasa berencana mengajak Tsukushi main di casino, Kaburagi kasih uang itu cash tapi dalam mata 

uang Las Vegas, untuk menukar menjadi dollar  internasional,  mau ga mau Tsukasa harus main ..  

sedang enak" main, si maling menampakkan diri .. orang itu memang bukan Kaburagi tapi dipercaya 



Kaburagi  ada kaitan dengan ini  ..  Tsukasa buru" ngejar si  maling ..  dianggap membuat  keributan 

mereka dikeluarkan dari casino dan kalah ..

Untung F3 datang ke Las Vegas .. F4 berkumpul lagi bersama Tsukushi .. ngobrol" bersama .. menurut  

Akira terakhir mahkota itu terlacak di Hongkong, kemudian dengan jet pribadi F4, mereka langsung 

dari Las Vegas menuju Hongkong, Cool .. 

Pesawat itu tak tampak seperti  pesawat,  malah seperti  hotel  ..  sebentar aja ga trasa mereka udah 

sampai Hongkong untuk menghadiri acara lelang yang melelang mahkota itu .. mengejutkan di sana  

juga ada si maling dan juga Kaburagi :D Tsukasa dan F3 berusaha menawar dengan harga tertinggi 

untuk mendapatkan mahkota tersebut .. tapi terdengar fakta baru, Tsukushi melihat si maling ngobrol" 

dengan Rui bahkan berjabat tangan .. Tsukasa sudah memegang mahkota itu antara percaya dan tak 

percaya mendengar cerita Tsukushi bahwa Rui ikut terlibat dalam kasus ini ..

Tsukushi menanyakan itu pada Rui .. tapi menurut Rui, Rui ga sedang atau habis bertemu siapa", 

mungkin  Tsukushi  salah  orang  ..  Tsukasa  minta  agar  Tsukushi  berhenti  mencurigai  Rui,  karena 

gimanapun mereka tak akan bisa dapatkan mahkota itu kalau bukan karena Rui, Akira dan Sojiro ..  

Tsukasa pilih mempercayai Rui .. Tsukushi jengkel karena Tsukasa ga percaya ..

Mereka putuskan pulang naik kapal pribadi yang juga mewah seperti rumah aja :-D F3 heran melihat  

Tsukasa bertengkar lagi dengan Tsukushi .. Tsukasa juga ga mungkin cerita kalau Tsukushi curigai 

Rui .. Hehe ... tapi Rui justru tiba-tiba datengin Tsukasa dan ngajakin ngobrol berdua .. Tsukasa jujur 

mengatakan bahwa Tsukasa percaya pada Rui .. " I believe in you, Rui " - Tsukasa ..

Sementara itu Tsukushi justru ngabisin waktu bareng Kaburagi, makan malam bersama di kaki lima ..  

murah sich bukan di rumah makan mewah .. tapi Kaburagi tampak nyaman" aja .. Kaburagi cerita 

bahwa dia ada di tempat lelang atas permintaan Shigeru untuk menolong Tsukushi dan kawan" .. baru 

Tsukushi  ngerasa  kalau  mungkin  Kaburagi  ga  jahat,  Tsukushi  titipkan  Shigeru  pada  Kaburagi  ..  

Tsukushi merasa Kaburagi jauh lebih dewasa dari Tsukasa ..

Tsukushi menemui Tsukasa untuk minta maaf dan tiba" menanyakan apa impian Tsukasa .. belum 

sempat jawab .. mereka ketiduran, di minuman ada obat bius dan mahkota kembali dicuri ..

Tsukushi bangun" sudah ada di pantai .. Tsukasa bobo' di sebelahnya .... mereka berdua ada di pulau 

terpencil .. untuk bertahan hidup mereka harus seperti manusia purba, menyalakan api dengan cara  

manual .. gosok"-in ranting kayu ... sedangkan untuk makan .. Tsukasa menangkap ikan atau buah"-an 

.. 

Tsukushi bikin tulisan " HELP " besar di atas pasir, berharap ada yang melintas dan melihat tulisan itu 

serta  menolong  mereka  dengan  segera  :D  Tapi  justru  saat  seperti  ini  Tsukushi  meragukan 
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keputusannya menikah dengan Tsukasa .... kalau Tsukasa sich seperti biasa tetap optimis .. walaupun 

penuh rintangan, Tsukasa tetap yakin ga salah menjatuhkan pilihan pada Tsukushi,  pernikahan itu 

menurut Tsukasa bukan keputusan salah justru salah kalau ga menikahi Tsukusi .. How confident .. 

Cool ..

Berdua mereka coba bertahan hidup di pulau terpencil itu .. makan seadanya, hadapi binatang buas .. 

bagus  sich  ..  biasa  kehidupan F4 penuh kemewahan,  sekarang harus  bertahan di  alam terbuka .. 

sempat terpisah pula ..  mereka jadi sangat  kucel  ..  bener" kucel ..  setelah melalui  berbagai  hal  ..  

Tsukushi  baru  yakin  Tsukasa  orang  yang  tepat,  lebih"  yang  bikin  Tsukasa  menarik  adalah 

keyakinannya Tsukasa untuk cuma mencintai Tsukushi dan tak mau lepaskan Tsukushi ..

Tiba"  ada  helikopter  datang ke  pulau  terpencil  itu  ..  Tsukasa  dan  Tsukushi  balik  lagi  ke  Jepang 

diselamatkan oleh helikopter itu .. mereka bertemu dengan seorang kakek dan di rumah kakek itu ada  

mahkota " Smile of Venus " yang menghilang .. menurut si kakek, " Smile of Venus " tak pernah ada, 

mahkota itu palsu .. tidak berharga sama sekali .. semua itu cuma rangkaian tes yang dilakukan oleh 

orang tua Tsukushi bekerja sama dengan ibu Tsukasa untuk memantapkan niat Tsukasa dan Tsukushi 

bahwa menikah itu tidak bisa cuma dari sekedar passion ..

Tsukasa justru merasa bahwa melewati rangkaian kejadian kemarin justru semakin mantap menjaga 

Tsukushi .. Tsukushi terharu dan baru pertama kali melihat sisi dewasa Tsukasa .. orang tua masing" 

merestui mereka, bahkan paling mengharukan ibu Tsukasa memeluk Tsukushi dan Tsukasa .. Sweet ..

F3 juga sudah tahu ceritanya, ternyata pas itu Rui ngobrol" ama si maling diceritain semua itu cuma 

skenario untuk memantapkan cinta Tsukushi dan Tsukasa ... F3 merancang hadiah buat Tsukushi dan 

Tsukasa dengan mempersiapkan pesta pernikahan sebaik mungkin .. 

Yup .. Tsukasa menikah dengan Tsukushi .. Shigeru juga datang mainin piano :D Yuki dan nyonya 

toko kue lemparin bunga" .. semua teman" datang .. termasuk Shizuka dan suami .. Sweet .. Tsukushi  

paling  terharu  tentu  ama  Tsukasa,  ni  cowok  benar"  yakin  dan  suka  ama  Tsukushi  apapun  yang 

terjadi .. 

Rui juga datang dan mengucapkan selamat secara langsung di depan Tsukasa juga Tsukushi .. bersama 

Akira dan Sojiro .. acara tukar cincin .. sumpah .. semua berjalan lancar .. ditutup dengan kiss .. Sweet  

..

Setahun kemudian .. Sojiro nerbitin buku dan bertemu dengan Yuki yang minta tanda tangan, tetep aja 

Sojiro lari  dan takut terikat wanita .. sementara Akira secara resmi jadi bos mafia dan memimpin 

ratusan anak buah .. Rui juga digambarkan sudah move on dari Shizuka maupun Tsukushi .. bahkan 

Rui udah mau keluar kamar dan ga menyendiri  lagi ....  " in life,  it  is normal to say goodbye " -  

Hanazawa Rui ..



Tsukasa dan Tsukushi juga menjadi pasangan berbahagia .. nostalgia mengunjungi pulau terpencil ..  

Tsukushi sudah hamil .. Tsukasa surprise sekali ..
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