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Shinohara Erika adalah gadis SMA biasa yang ingin mempunyai teman baru di 

kelasnya. Dia adalah gadis yang periang dan cukup mudah beradaptasi dengan 

lingkungan barunya. Suatu hari ketika Erika dan teman semasa SMP yaitu Sanda 

sedang berjalan menuju ke sekolah, Erika melatih diri untuk tersenyum agar mudah 

mendapatkan teman. Sesampainya di kelas, ternyata tidak semudah itu untuk 

mendapatkan teman, semua teman-teman di kelasnya sudah membentuk kelompok 

masing-masing. Lalu Erika memilih bergabung dengan Tezuka dan Marin, masing-

masing dari mereka sudah mempunyai kekasih dan suka membicarakan tentang 

pengalaman percintaan mereka dari yang biasa sampai ke hal-hal yang berbau 

mesum. Erika terpaksa berbohong tentang mempunyai kekasih agar dia 

mendapatkan teman dan tidak dikucilkan.  

Suatu hari ketika Erika dan Sanda sedang berada di toilet, mereka mendengar 

suara ketukan kaki yang akan berjalan kearah toilet. Mereka pun bergegas untuk 

bersembunyi di bilik toilet karena mereka mendengar suara yang sangat familiar 

sedang membicarakan Erika. Erika dan Sanda menguping pembicaraan Tezuka dan 

Marin. Tezuka dan Marin mencela Erika karena mereka pikir Erika telah 

membohongi mereka. Mendengar hal itu, Erika membuat inisiatif agar 

kebohongannya tidak terbongkar yaitu dengan memfoto laki-laki yang dianggapnya 

pantas menjadi pacarnya. 

Ketika Erika sedang berjalan-jalan keluar, dia menatap seseorang yang sangat 

menarik yaitu laki-laki tampan bertubuh jenjang seperti model. Tidak lama 

kemudian Erika memutuskan untuk memotret laki-laki tersebut dan berbohong 

kepada teman-temannya bahwa itu adalah foto kekasihnya. Setelah beberapa hari 

kemudian akhirnya terbongkarlah siapa laki-laki dalam foto itu yaitu Sata Kyouya 

siswa populer yang berada dalam sekolah yang sama dengan Erika. Mereka pun 

bertemu dan akhirnya membuat perjanjian untuk menjadi pacar bohongan. Erika 



 

 

harus menuruti perkataan Kyouya agar Kyouya tidak membocorkan rahasia kepada 

teman-temannya. 

Hari demi hari Erika dan Kyouya semakin dekat karena Kyouya terus 

mengganggu Erika. Kemudian Erika berpikir untuk mendapat pacar sungguhan agar 

Kyouya berhenti mengganggunya. Erika mulai menyukai Kimura, namun dia malah 

dipermainkan olehnya. Saat Erika terus-terusan mencari laki-laki yang akan dia 

jadikan pacar, lama-kelamaan tumbuhlah rasa suka terhadap Kyouya, Erika terus-

menerus menggunakan segala cara agar Kyouya juga menyukainya, tetapi Kyouya 

selalu bersikap dingin kepadanya dan seakan tidak peduli dengan keberadaannya. 

Saat Erika mulai menyerah menyukai Kyouya, munculah sosok baru yang 

menghampiri hidup Erika, laki-laki yang bernama Kusakabe. Walaupun tidak 

sepopuler Kyouya, Kusakabe memiliki hati yang baik. Erika ingin berpaling dari 

Kyouya, namun tetap tidak bisa.  Sampai pada suatu hari, ketika Erika sedang 

bersama Kusakabe, tiba-tiba Kyouya muncul dan menggenggam tangan Erika serta 

membawanya pergi dari hadapan Kusakabe. Erika yang masih terkejut hanya pasrah 

dan mengikuti langkah Kyouya. Erika terus menanyakan kenapa tidak membiarkan 

dirinya dengan Kusakabe, alih-alih menjawab, Kyouya malah mendekatkan 

wajahnya dan mencium Erika. Erika kesal karena Kyouya terus-terusan bertindak 

semaunya. Selang beberapa saat, akhirnya Kyouya mengutarakan isi hatinya jika 

selama ini dia teah menyukai Erika. Mendengar hal itu, Erika pun sangat senang 

karena saat ini dia tidak perlu berbohong lagi tentang hubungannya dengan Kyouya. 

Mereka akhirnya menjalin hubungan yang sebenarnya. Hubungan mereka tidak 

berjalan lurus, sampai suatu hari munculah Nozomi, laki-laki yang cukup popular 

seperti Kyouya, tetapi dia laki-laki yang gemar bermain dengan perempuan. 

Nozomi ingin memisahkan Erika dan Kyouya karena menurutnya mereka tidak 

pantas bersama. Keteguhan hati Kyouya diuji karena Nozomi terus-terusan 

menawarkan berbagai macam perempuan yang dapat dikencaninya. Kyouya 

menolak tawaran Nozomi perihal selingkuh dan memilih untuk setia kepada Erika. 

Hari demi hari berlalu, Reika kakak Kyouya dari Kobe datang menjenguk 

Kyouya yang hidup sendirian. Keluarga Kyouya mengalami perceraian saat masih 

kecil, karenanya Kyouya enggan bercerita mengenai keluarganya. Reika membujuk 



 

 

Erika untuk ikut ke Kobe menemani dirinya dan Kyouya yang hendak pulang ke 

rumah ibunya. Erika pun mengiyakan ajakan itu, akhirnya mereka bertemu dengan 

ibu Kyouya. Setelah beberapa hari di Kobe, hubungan Kyouya dan ibunya membaik. 

Reika berpesan kepada Erika untuk selalu berada di samping Kyouya. Pada akhir 

cerita, Erika dan Kyouya hidup bahagia menjalani kehidupan SMA nya bersama-

sama.  

 


