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LAMPIRAN  

SINOPSIS  

 Mikuriya Asahi adalah seorang fotografer yang tinggal dan bekerja di kota Misaki. 

Suatu hari, ia diminta mengabadikan acara pernikahan Chiyohara Natsuki. Di 

tengah acara, tunangan Natsuki kabur menggunakan taksi. Natsuki mencoba 

menghentikannya, namun sayangnya ia tidak berhasil. Secara kebetulan, Asahi 

melihat kejadian tersebut dan malah memotretnya, membuat Natsuki marah dan 

meninju perut fotografer tersebut.  

 Hari demi hari berlalu sejak saat itu, namun Natsuki masih belum bisa melupakan 

tunangannya yang kabur. Ia hanya bermalas-malasan di rumah tanpa bekerja, 

karena pekerjaannya sebelumnya sudah diambil oleh orang lain. Ketika ia sedang 

terpuruk, ia mendapat surat dari Asahi, yang isinya tagihan jasa fotografi, sebuah 

surat pribadi dan selembar foto Natsuki yang sedang tersenyum. Surat pribadi dari 

Asahi membuat Natsuki tersentuh dan ia pun mencoba menghubungi pria tersebut.  

 Sementara itu di kota Misaki, Asahi dan teman-temannya sedang bingung karena 

Setsuko, pemilik kedai di pinggir pantai bernama kedai Aoyama, tidak bisa 

membuka kedai tersebut. Setsuko baru saja melahirkan dan masih harus menjalani 

rehabilitasi, sehingga mereka berusaha mencari solusi lain agar kedai Aoyama 

dapat dibuka kembali musim panas tahun ini. Saat sedang bingung, Asahi mendapat 

telepon dari Natsuki yang ingin berterima kasih atas surat pribadinya. Asahi pun 

langsung teringat bahwa Natsuki adalah koki yang handal, sehingga ia langsung 

meminta bantuan Natsuki.  

 Keesokan harinya, Natsuki pergi ke kota Misaki dan menemui Asahi. Sejauh yang 

Natsuki tahu, ia diminta membantu sebuah restoran yang sedang kesulitan selama 

satu hari penuh. Setelah mengetahui kenyataan bahwa ia diminta membantu kedai 

pinggir pantai selama musim panas, ia pun langsung menolak untuk membantu 

karena tempat tersebut jauh berbeda dengan restoran mewah tempat ia bekerja dulu. 

Meskipun Asahi sudah mencoba membujuk Natsuki, namun wanita tersebut tetap 



 

Universitas Darma Persada  
  

pada pendiriannya dan malah berbalik marah karena Asahi menyinggung mengenai 

tunangannya yang kabur. Akibatnya, Natsuki memilih untuk turun dari mobil dan 

berjalan kaki sampai stasiun sehingga ia ketinggalan kereta terakhir. Untungnya, 

Asahi yang sudah memperkirakan hal ini menjemput Natsuki di stasiun dan 

meminta tolong kepada temannya wanitanya, Hanae, agar Natsuki dapat menginap 

di rumahnya.  

 Karena menginap di rumah Hanae, Natsuki mulai mengenal teman-teman 

sepermainan Asahi. Selain itu, Hanae juga membawa Natsuki untuk bertemu 

langsung dengan Setsuko. Setelah merasakan kebaikan dari orang-orang di kota 

tersebut selama satu hari penuh, akhirnya Natsuki memutuskan untuk membantu 

mengurus kedai Aoyama selama musim panas.  

 Bekerja di kota Misaki membuat interaksi antara Natsuki dan Asahi menjadi lebih 

banyak. Banyaknya jumlah interaksi tersebut lama-kelamaan membuat Natsuki 

tersadar bahwa Asahi adalah orang yang baik, berbeda dengan kesan pertamanya 

yang menganggap Asahi adalah pria yang menyebalkan.  

Di sisi lain, Hanae sudah menyukai Asahi selama sepuluh tahun. Natsuki 

yang mengetahui hal ini mengatakan bahwa ia mendukung dan siap membantu 

percintaan Hanae dan Asahi. Namun, setelah menyadari bahwa Asahi adalah pria 

baik hati, Natsuki pun mulai merasa tertarik kepada Asahi.  
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