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Seorang pria berdiri dengan bingung di kamar kosong. Tanda-tanda kelelahan bisa terlihat 
di wajahnya dan garis-garis kelabu bisa terlihat di rambutnya; dia kemungkinan besar 
berusia 40-an, meskipun sosoknya sepertinya menyangkal hal itu. 

Pria itu berpakaian untuk tidur, hanya mengenakan kemeja sederhana dan celana pendek, 
membuatnya mudah untuk melihat sosoknya. Berlawanan dengan penampilannya yang 
sudah lanjut usia, tubuhnya marah, dipenuhi dengan otot dan kekuatan. 

"Hah...? Dimana ini?" [???] 

Ketika pria itu mengucapkan kata-kata itu, tiga orang muncul di depannya. 

"Sudahkah kamu datang ke?" [Orang Tua] "Apakah pikiranmu jernih sekarang?" [Bocah] 
"Kamu tahu itu akan baik jika kamu mengatakan sesuatu." [Wanita] "Umm... Ya. Saya baik-
baik saja sekarang. Anda tiba-tiba muncul entah dari mana, jadi saya dibawa kembali 
sedikit. Permintaan maaf saya. Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Ryouma 
Takebayashi. " " Tidak perlu formal seperti itu. Mari kita bicara sambil minum teh. "[Orang 
Tua] 

Lelaki tua itu melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, sebuah meja teh muncul, di atasnya 
ada cangkir-cangkir berisi teh dan bantal untuk duduk di sepanjang sisinya. 

"Ayo, duduk." [Wanita] "Terima kasih." [Ryouma] 

Wanita muda itu tersenyum dan memohon Ryouma untuk duduk, yang segera diambil oleh 
Ryouma. Yang lain mengambil tempat duduk mereka juga; perempuan itu duduk di sebelah 
kanan, sementara lelaki itu duduk di sebelah kiri, dan lelaki tua itu duduk di seberang 
Ryouma. 

Ketika mereka semua duduk, semua orang, termasuk Ryouma, menyesap teh mereka. 

"Aku harap kamu tidak akan keberatan jika aku mengajukan beberapa pertanyaan." 
[Ryouma] "Tentu saja tidak. Untuk itulah kami berada di sini. Tapi aku sudah punya ide apa 
yang ingin kamu tanyakan, jadi bagaimana kalau mendengarkan cerita kita dulu? "[Orang 
Tua] " Baiklah, baiklah. "[Ryouma] 

Setelah Ryouma mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya, pria tua itu mulai. 



"Kami adalah apa yang kamu sebut 'dewa'. Saya Gayn, Dewa Penciptaan. Wanita di sebelah 
kanan Anda adalah Rurutia, Dewi Cinta, dan anak laki-laki di sebelah kiri Anda adalah 
Dewa Kehidupan, Kufo. Kami adalah dewa-dewa dari dunia yang berbeda. 

Anda mungkin tidak tahu ini, tapi tadi malam, Anda mati. Ketika jiwamu meninggalkan 
tubuhmu, kami mengambilnya dan membawanya ke sini ke alam ilahi. "[Gayn] " Begitu . 
Jadi itulah yang terjadi. "[Ryouma] 

Ryouma dengan jujur menerima penjelasan Gayn sambil menyesap tehnya. Tiga dewa 
bingung dengan reaksinya, terutama yang paling muda dari mereka semua, Kufo. 

"Umm, tunggu, apa itu !? Bukankah kamu seharusnya sedikit lebih panik dan berkata 'Tidak 
mungkin!' "Itu tidak mungkin!" "Kenapa aku mati?" atau sesuatu? "[Kufo] " Kamu tahu ... 
yang lain sebelum kamu semua bingung ketika kita berbicara dengan mereka. "[Gayn] " Oh, 
jangan salah paham , aku terkejut, meskipun aku mengakui bahwa semua ini tidak ada 
terasa nyata bagiku sekarang. Selain itu, jika semua ini tidak lebih dari mimpi, maka aku 
akhirnya akan bangun, tetapi bahkan jika itu tidak, well ... semua orang akan meninggal 
juga. 

Dan saya sudah mengharapkan ini sampai batas tertentu. Pekerjaan saya, Anda tahu, 
benar-benar melelahkan. Begitu melelahkan sehingga banyak rekan kerja saya harus 
pensiun dini karena tubuh mereka hancur. Karena itu saya selalu percaya bahwa saya akan 
mati lebih awal. Mampu hidup hingga 39 atau 40, tergantung cara Anda menghitung, lebih 
dari banyak, semua hal dipertimbangkan. 

Belum lagi, sama memalukannya dengan mengakui mempertimbangkan usia saya, saya 
otaku besar permainan dan manga, jadi saya cukup menyukai cerita seperti ini. Lagipula 
aku tidak punya keluarga atau kerabat, jadi pergantian kejadian ini jauh lebih baik 
daripada hanya membakar habis. "[Ryouma] 

Ryouma benar-benar puas dari lubuk hatinya, tetapi itu hanya menyebabkan para dewa 
semakin kebingungan. 

"B-Benarkah? Apakah manusia benar-benar berpikir seperti itu? Tidak adakah yang pernah 
mengatakan kepada Anda bahwa cara berpikir Anda aneh? "[Kufo] " Saya tidak berpikir itu 
ada hubungannya dengan hobi Anda juga. Ada banyak orang dengan hobi yang sama 
seperti Anda, dan mereka semua benar-benar bingung. Begitu bingung, pada kenyataannya, 
beberapa dari mereka bahkan tidak mau mendengarkan. Bertemu seseorang yang tidak 
suram adalah suatu prestasi tersendiri. "[Rurutia] " Yah, bagaimanapun, ini membuat 
segalanya lebih mudah bagi kita. Meskipun ini juga membuat kita terlalu banyak waktu. 
Apakah ada hal lain yang ingin Anda ketahui? "[Gayn] 

Ryouma menjadi bijaksana sejenak sebelum berbicara. 

"Bagaimana aku mati?" [Ryouma] "Hmm? Anda mulai di sana? "[Gayn] " Ya. Saya pikir tidak 
ada yang aneh dengan pertanyaan saya. Lagipula, aku tidak memiliki ingatan tentang 



kematian. "[Ryouma] " Yah, kau memang mati seperti itu, jadi tentu saja kau tidak ingat. 
"[Rurutia] " Kau mati karena pendarahan otak setelah mengenai kepalamu. "[Kufo] " Hah !? 
Bukankah saya hanya tidur di kamar saya? "[Ryouma] " Ya, tentu saja. Tapi kemudian kamu 
bersin saat tidur ... Sebenarnya, banyak. "[Rurutia] " Kamu bersin empat kali. Setiap kali 
bantal Anda terpeleset dan kepala Anda terbanting ke tanah. Sayangnya, futon Anda adalah 
jenis yang murah, jadi terlalu tipis untuk menutupi kepala Anda. "[Gayn] "Dampaknya tidak 
cukup untuk membangunkanmu, jadi pendarahan internal terus berlangsung, dan ketika 
fajar datang, kamu lewat." [Kufo] 

Ketika dia mendengar itu, mata Ryouma jatuh ke tanah dan dia bergumam pada dirinya 
sendiri, lalu tiba-tiba, dia berteriak dengan pahit. 

"Aku tidak bisa menerimanya ... Kenapa? Kenapa aku mati karena bersin !? "[Ryouma] " 
Hah? "[Kufo, Gayn, Rurutia] " Aku selamat dari botol bir bosku, pipa besi dari pria setengah 
baya, dan bahkan pelecehan yang tak terhitung jumlahnya di bawah ayahku, namun setelah 
semua itu, satu hal untuk benar-benar mengambil hidupku adalah bersin !? "[Ryouma] 

Dipenuhi dengan kesedihan, Ryouma kehilangan pandangan tentang lingkungannya saat 
bergumam pada dirinya sendiri. 

"Ah, dia depresi." [Kufo] "Meskipun dia baik-baik saja setelah diberi tahu bahwa dia sudah 
mati, anak yang aneh." [Rurutia] "Sepertinya dia cukup bangga dengan tubuhnya. Ya, dia 
dilatih secara paksa oleh ayahnya sejak usia muda dan terus dikemudikan hari demi hari. 
Hmm ... Kufo, Rurutia. "[Gayn] " Apa? "[Rurutia] " Ada sesuatu? "[Kufo] " Ada sesuatu 
tentang anak ini yang menggangguku. Ayo bantu aku selagi kita menunggu dia tenang. 
"[Gayn] 

Ekspresi Gayn dengan cepat berubah serius saat dia berbicara, sementara dua dewa 
lainnya, merasakan ada sesuatu yang salah, menjawab kembali dengan kata-kata yang 
tidak bisa didengar oleh manusia. Mungkin usaha mereka sia-sia, karena Ryouma sangat 
tertekan sehingga dia tidak bisa mendengar apa pun. 

"Ah, maaf ... aku kehilangan diriku untuk sesaat di sana." [Ryouma] 

Ketika Ryouma memulihkan diri dan mengangkat wajahnya, para dewa masih di sana 
minum teh setenang biasanya. 

"Tidak apa-apa. Kami biasanya bebas, dan kami telah menjadwalkan waktu kami dengan 
Anda, sehingga tidak perlu terburu-buru. Selain itu, kita sudah terbiasa dengan orang yang 
kehilangan akal setelah meninggal. 

Lagipula, jiwa manusia terhubung ke tubuh mereka, jadi ketika Anda memutuskan koneksi 
itu, sedikit ketidakstabilan akan terjadi. Ketidakstabilan itu biasanya mengakibatkan emosi 
seseorang menjadi liar. 



Pokoknya, intinya adalah kita benar-benar tidak keberatan, jadi jangan berkeringat. 
"[Gayn] " Waktu mengalir berbeda di sini di alam ilahi dan jiwa tidak kelaparan. Harus 
menunggu empat tahun sebelum manusia mendapatkan kembali kewarasannya cukup 
normal. "[Kufo] " 4 tahun !? "[Ryouma] 

Ryouma terkejut. 

"Kita tidak bisa campur tangan dengan ceroboh ketika manusia panik, atau mereka 
mungkin hanya perlu mengangkat penjaga mereka. Beberapa manusia juga menjadi gila 
saat kita berbicara, tetapi bagaimanapun, kita biasanya hanya menunggu sampai mereka 
dapat menenangkan diri. Menunggu hingga empat tahun adalah normal, jadi kamu masih 
baik-baik saja, Ryouma-kun. 

Ngomong-ngomong, karena kamu sudah kembali, aku harap kamu tidak akan keberatan 
jika kita melanjutkan. "[Gayn] " Tentu saja. "[Ryouma] 

Gayn mengangguk. 

"Benar, biar aku jelaskan mengapa kami memanggil jiwamu. Jika saya meringkaskan 
alasannya dalam satu kata, itu akan menjadi: Klise. Apakah Anda mengerti? "[Gayn] " Klise? 
Ah ... saya yakin begitu. Anda berharap saya hidup di dunia lain, ya? Jika demikian, apakah 
saya akan bereinkarnasi atau hanya dipindahkan? " " Kamu benar-benar cepat untuk 
menjemput. "[Rurutia] 

Rurutia terkejut melihat Ryouma begitu mudah memahami apa yang sedang terjadi, tetapi 
Gayn mengabaikannya dan melanjutkan. 

"Kamu akan dipindahkan, dalam arti tertentu. Saya akan membuat tubuh baru untuk Anda 
huni di dunia kita, jadi Anda tidak akan memiliki orang tua. "[Gayn] " Tubuh baru Anda 
akan jauh lebih muda, jadi Anda bisa mengatakan itu seperti bereinkarnasi. Jika Anda 
memiliki permintaan, saya dapat mengubah tubuh Anda sesuka Anda. "[Kufo] " Tepatnya 
berapa usia tubuh baru saya? "[Ryouma] " Anda akan berusia kurang dari 10 tahun. Pada 
usia itu, Anda harus baik-baik saja bahkan jika Anda tersesat di hutan. Anda akan terlihat 
seperti anak kecil bagi orang lain, sehingga mereka tidak akan curiga dan Anda akan dapat 
dengan aman pergi ke kota. Tentu saja, kami akan memiliki asuransi juga untuk 
memastikan semuanya berjalan dengan baik. 

Karena Anda akan menjadi yatim piatu di dunia lain, kami akan mengirim Anda ke negara 
yang relatif toleran terhadap status sosial. Dengan itu seharusnya tidak ada masalah 
bagimu untuk menjalani kehidupan normal. "[Gayn] " Terima kasih. Untuk penampilan 
saya, jangan membuatnya aneh. Apakah ada hal khusus yang perlu saya lakukan di dunia 
Anda? Semacam misi? "[Ryouma] " Tidak. Jika ada, yah, Anda telah menyelesaikannya pada 
saat Anda bertransmigrasi, jadi secara teknis tidak ada. Anda pergi ke dunia lain adalah 
satu-satunya misi Anda. "[Rurutia] " Tujuan kami adalah untuk mentransfer mana dari 
dunia Anda ke dunia kami, yang saat ini sangat rendah pada mana. "[Kufo] 



Ryouma mengangguk setelah mengerti, tapi kemudian terlintas di benaknya. 

"Tidak bisakah kamu mentransfer mana dengan sendirinya?" [Ryouma] "Tidak. 
Sederhananya, ada dinding di antara dunia yang berbeda. Biasanya, mana tidak bisa 
melewati 'dinding' ini, jadi kita harus membuat lubang terlebih dahulu. Masalahnya adalah 
bahwa membuka lubang dan mempertahankannya sama-sama membutuhkan energi, jadi 
jika lakukan secara normal, kita akan kehabisan kekuatan. 

Untungnya, kami punya kamu! Anda akan pingsan selama proses itu, tetapi dengan 
menjejalkan jiwa Anda -- diperkuat oleh kekuatan kami -- di sela-sela lubang itu, kami 
dapat mencegahnya menutup sementara kami mentransfer mana dari bumi ke dunia kami. 
"[Kufo] " Dunia kita bergantung pada sihir. Jika mana mengering, kehidupan sehari-hari 
orang akan terpengaruh, monster yang memakan sihir akan mati, dan ekosistemnya akan 
hancur. 

Bumi, di sisi lain, tidak menggunakan sihir. Mereka juga tidak punya monster. Karena 
mereka tidak menggunakannya, kami pikir kami akan mengambilnya. "[Rurutia] 

"Jika tidak ada alasan khusus untuk mana mengering, maka mungkinkah laju produksi 
mana tidak bisa mengimbangi penggunaannya?" [Ryouma] 

"Ya persis. Ada banyak alasan untuk itu, tetapi manusia, khususnya, merasa sangat nyaman 
untuk mengandalkan sihir. Karena sihir itu telah mengalami banyak perkembangan, dan 
secara bertahap, konsumsi mana menjadi semakin besar. "[Kufo] 

"Tidak mudah untuk mengurangi konsumsi mana. Selain itu, jika Anda menggunakan mana 
mana terlalu banyak, tubuh Anda akan berantakan. Jadi pada akhirnya jauh lebih mudah 
untuk menggunakan mana dari lingkungan Anda. Ini benar-benar hal yang menyedihkan. 
"[Gayn] 

Ketika para dewa menggerutu tentang manusia, Ryouma sendiri menjadi bersemangat. 

"Umm ... Bisakah aku juga menggunakan sihir?" [Ryouma] "Tentu saja." [Gayn] "Kamu 
bertaruh." [Kufo] "Kamu bisa." [Rurutia] "Sungguh! Ah, maaf. "[Ryouma] " Tidak apa-apa, 
tidak apa-apa. Ketika Anda dipindahkan, Anda akan memiliki tubuh yang sama dengan 
manusia asli, sehingga Anda juga dapat menggunakan sihir. Tentu saja, semuanya akan 
tergantung pada latihan Anda. "[Gayn] " Juga, seperti yang saya sebutkan beberapa waktu 
yang lalu, kami akan memperkuat jiwa Anda untuk menjaga lubang terbuka, sehingga 
sebagai hasilnya, sebagian dari kekuatan itu akan menjadi bagian dari kamu. Bahkan tanpa 
bakat apa pun, Anda akan dapat menggunakan sihir. Tapi aku tidak yakin menjadi penyihir 
terbaik di dunia. "[Kufo] 

Ryouma merasa wajahnya menjadi panas ketika para dewa menatapnya dengan ekspresi 
geli, tetapi bagaimanapun, dia senang menemukan bahwa dia akan dapat menggunakan 
sihir. 



"Adapun sihir apa yang akan bisa kamu gunakan ... Ayo beri kamu akses ke semua sihir 
unsur." [Gayn] "Umm ... Bukankah itu terlalu mencolok?" [Ryouma] 

Tiga dewa tertawa ketika mengatakan itu. 

"Heh, manusia yang datang ke sini mengatakan itu banyak. Terutama, orang-orang yang 
membaca banyak novel ringan. "[Kufo] " Tapi masalahnya, sementara itu tidak terlalu 
umum, itu juga tidak begitu menakjubkan. "[Rurutia] " Benarkah? "[Ryouma] " Ya. Orang-
orang yang terlahir dengan bakat tidak sedikit, dan dengan usaha yang cukup, siapa pun 
bisa menjadi mahir dalam semua elemen. Bahkan, ada sekitar 10 hingga 20 orang dalam 
urutan ksatria negara mana pun yang terlahir dengan keterampilan itu. 

Ada juga fakta bahwa sementara Anda mungkin memiliki banyak elemen yang dapat Anda 
gunakan, kecuali jika Anda melatih semuanya, Anda tidak akan menjadi ahli dalam hal itu. 
Jika Anda melatih semuanya, progresnya cukup lambat. Antara seseorang yang bisa 
mengucapkan mantra elementer dari semua elemen dan seseorang yang bisa melemparkan 
mantra tingkat lanjut dari elemen tunggal, mana yang menurut Anda lebih dihargai? Yang 
terakhir. "[Gayn] " Dengan kata lain, jack semua perdagangan dan master tidak ada. 
"[Ryouma] " Tepat. "[Gayn] " Karena tidak ada kerugian untuk itu, jangan Anda pikir itu 
adalah sangat cocok untuk Anda yang ingin bermain dengan sihir? "[Rurutia] " Kalau 
begitu, aku akan menerimanya. "[Ryouma] 

Setelah itu Ryouma dan para dewa terus berdiskusi tentang kemampuan calonnya. 

"---Bagus, dengan ini kita sudah selesai. Tapi apakah Anda benar-benar yakin Anda baik-
baik saja dengan semua bonus Anda berhubungan dengan sihir? Kami juga dapat memberi 
Anda beberapa keterampilan pertempuran jarak dekat jika Anda mau. Mampu 
menggunakan banyak sihir itu bagus dan semuanya, tetapi akibatnya, kamu tidak akan bisa 
menggunakan sihir yang kuat langsung dari kelelawar. "[Gayn] " Selama aku tidak akan 
punya masalah hidup, aku Saya sangat senang dengan apa yang telah kita diskusikan. 
"[Ryouma] " Baiklah. Yang paling penting adalah Anda puas. Ayo beralih ke bagian terakhir. 
"[Gayn] 

Merasakan tekad Ryouma, Gayn mengeluarkan papan kayu yang di atasnya ada selembar 
kertas dan pena bulu dan menyerahkannya kepada Ryouma. Di selembar kertas itu semua 
yang mereka diskusikan, dan di kanan bawah ada ruang kosong untuk nama Ryouma. 

"Menandatangani kontrak setelah kamu mati sedikit ..." [Ryouma] "Oh, kamu tidak suka?" 
[Rurutia] "Bukannya aku tidak suka itu. Rasanya sedikit ... aneh. "[Ryouma] " Yah, kita bisa 
menghapus kontraknya jika kau mau. "[Kufo] " Hah? "[Ryouma] 

Tangan Ryouma berhenti ketika dia mendengar ucapan Rurutia dan Kufo. 

"Sebenarnya, kami hanya memastikan bahwa kamu baik-baik saja dengan semua yang 
telah kita diskusikan dan bahwa kamu memahami semuanya dengan sangat jelas. 
Tandanya hanyalah satu metode. Jika Anda tidak ingin menandatangani, kami bisa 



melakukannya secara lisan. "[Gayn] " Benarkah? "[Ryouma] " Kami menyesuaikan metode 
kami tergantung orangnya. Lisan biasanya untuk anak kecil, karena lebih mudah. "[Rurutia] 

Setelah diberitahu itu, Ryouma membaca kontrak dengan hati-hati, dan ketika dia yakin 
semuanya baik-baik saja, dia menandatangani. 

---Saat yang dia lakukan, cahaya redup tiba-tiba melilitnya. 

"!?" [Ryouma] "Tenang. Itu hanya pertanda bahwa ini dimulai. Anda tidak akan terluka. 
"[Rurutia] " Sayangnya, ini adalah aturannya. Setelah semuanya diputuskan, Anda tidak 
akan bisa tinggal lama di sini. "[Kufo] " Sigh ... Aku bertanya-tanya mengapa yang 
menjengkelkan bertahan begitu lama, tetapi yang baik selalu pergi begitu cepat. "[Gayn] 

Mendengar itu, Ryouma mengerti bahwa waktu untuk perpisahan telah tiba. 

"Aku mengerti ... Sangat disayangkan. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak akan melupakan 
tindakan kebaikan ini seumur hidupku. "[Ryouma] " Jangan berkeringat. Ini hidupmu, jadi 
hiduplah sesukamu. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mengirim Anda ke hutan 
yang aman, jadi yakinlah. "[Gayn] " Kami akan selalu mengawasi Anda. Dan Anda tahu ... Ini 
adalah yang terakhir kalinya, sehingga Anda bisa sedikit lebih egois. Kami tidak akan 
keberatan. "[Rurutia] " Kamu benar-benar tidak harus begitu formal dengan ucapanmu. 
"[Kufo] " Tidakkah kamu akan menunjukkan kepada kami dirimu yang sebenarnya? 
"[Gayn] " ... Benar. Terimakasih untuk semuanya. Saya kira itu benar-benar tidak sulit 
untuk melihat seseorang ketika dia hanya melalui formulir. "[Ryouma] " Kami adalah dewa. 
Tentu saja, kami akan perhatikan. Dan ada saat-saat ketika Anda tersandung pada pidato 
Anda. "[Gayn] "Kamu bisa saja berbicara secara informal dari awal." [Rurutia] "Aku tidak 
berpikir sopan berbicara dengan para dewa." [Ryouma] "Tentu saja, terlalu banyak yang 
buruk, tapi kamu baik-baik saja. Selain itu, hatiku besar. Bagaimanapun juga, aku seorang 
dewi. "[Rurutia] " Benar. "[Ryouma] " Ada rencana begitu kau tiba di dunia kami? "[Gayn] " 
Jika ada sesuatu yang mengkhawatirkanmu, katakan saja. "[Rurutia] " Kami akan 
mendengarkan. "[Kufo] 

Ryouma tampak berpikir sejenak, tetapi tidak banyak waktu berlalu sebelum dia secara 
alami berkata. 

"Sebenarnya ... aku tidak baik dengan orang-orang. Saya hidup selama 39 tahun, tetapi saya 
tidak pernah rukun dengan orang lain. Bahkan jika saya pergi ke dunia lain, saya akan tetap 
menjadi saya. Saya tidak benar-benar berpikir bahwa bagian dari diri saya akan berubah 
setelah pergi ke dunia lain. Jujur, saya menemukan hubungan manusia melelahkan. 
Mungkin aku akan hidup sendiri sendirian. "[Ryouma] " Kamu bisa melakukannya juga jika 
kamu mau. Itulah hidup. "[Gayn] " Aku juga berpikir itu akan sia-sia. Maksud saya itu 
adalah dunia lain. Sayang sekali tidak bepergian. "[Ryouma] " Kalau begitu, kenapa kamu 
tidak hidup sendirian untuk sementara waktu, dan kemudian ketika kamu merasa seperti 
itu, bepergian? "[Kufo] 

Ryouma bertanya apakah itu benar-benar baik-baik saja. 



"Tidak peduli apa, tempat pertama kamu akan tiba adalah hutan. Jika kami memanggilmu 
di tengah kota, itu akan menyebabkan keributan besar. Jadi yang bisa Anda lakukan adalah 
pertama-tama tinggal di hutan, dan kemudian pergi ke kota. Selain itu, saya yakin Anda 
ingin dipusingkan dengan sihir Anda, kan? "[Kufo] " Ah, sekarang Anda menyebutkannya. 
"[Ryouma] " Ambillah lambat. Anda terlihat seperti tipe orang yang rajin melewati semua 
jalur yang ada di depan Anda, tapi kali ini, coba lalui satu per satu. Dan jika pada akhirnya, 
kamu tidak melewati semuanya, itu baik-baik saja. "[Rurutia] 

Anda sudah mati sekali, jadi di satu sisi, Anda benar-benar bisa dilahirkan kembali. Anda 
dapat menjalani kehidupan yang berbeda dari kehidupan yang Anda jalani di Bumi. 
Terutama karena Anda akan menjadi anak di dunia kita. Selain hal-hal yang perlu Anda 
lakukan untuk melindungi diri sendiri, Anda bisa bermain dan bersenang-senang. 
"[Rurutia] " Oh, dan jangan lupa bahwa Anda kemungkinan besar akan baik-baik saja 
bahkan jika Anda menemukan beberapa bandit dengan keahlian Anda. " [Gayn] " Hiduplah 
sesukaku dan lakukan langkahku sendiri, ya. Maka dalam hal itu, saya kira saya akan 
tinggal di hutan sebentar, dan ketika saya merasa seperti itu, pergi. Terima kasih. 
"[Ryouma] " Jika Anda pergi ke kota, pastikan untuk mengunjungi gereja. Kami tidak akan 
dapat bertemu, tetapi jika Anda mendapatkan keterampilan Oracle, setidaknya kami akan 
dapat berbicara sebentar. Semakin tinggi levelnya, semakin lama dan semakin sering. 
"[Kufo] "Mengerti. Saya pasti akan mampir ketika saya pergi ke kota. Saya tidak tahu kapan, 
tapi saya berjanji. "[Ryouma] " Bagus, kita akan menunggu. Ketika Anda mampir, kami akan 
berbicara banyak. "[Rurutia] " Lagipula, kami punya banyak waktu luang. Ho Ho ho! 
"[Gayn] 

Ketika Gayn tertawa, cahaya pada Ryouma mulai mengembang. 

"... Sudah waktunya." [Kufo] 

Cahaya berangsur-angsur tumbuh lebih kuat sampai menutupi penglihatan Ryouma. 

"... Semuanya sudah siap, sepertinya." [Gayn] "Perpisahan dan hidup bahagia, oke?" 
[Rurutia] "Aku akan ... Terima kasih ... Terima kasih banyak !!" [Ryouma] "Sekarang 
pergilah! Kami tidak bisa membuka pintu selamanya! "[Gayn] " Berkat kami bersamamu. 
"[Rurutia] " Semoga cahaya menerangi jalanmu! "[Kufo] " Nikmati hidup baru Anda! 
"[Gayn, Kufo, Rurutia] 

Setelah itu cahaya menelan Ryouma. 

Ketika cahaya menghilang, Ryouma menghilang, dan begitu pula para dewa. 

Catatan: 

Ini adalah reboot (penulis menyebutnya direvisi) dari TMPG. Ini akan diposting setiap 
bulan. Ini adalah bab untuk bulan lalu, jadi akan ada bab lain di akhir bulan ini. 



Juga, pidato formal dan informal yang disebutkan para dewa hanyalah pidato formal dan 
informal Jepang. 

"Kerja ... Tabuchi-kun, laporan sedang berlangsung ..." [Ryouma] 

Ryouma bangun di bawah naungan pepohonan, jauh di dalam hutan. Seperti yang 
dikatakan para dewa kepadanya, tubuhnya telah kembali ke usia puluhan. Ketika dia 
bangun, dia sedang bersandar di pohon dengan satu set pakaian rami. 

Ryouma bangun bergumam. Ketika dia melakukannya, dia melihat sekelilingnya, masih 
setengah linglung. 

"Sebuah hutan? Itu bukan mimpi, begitu ... "[Ryouma] 

Saat aroma bumi dan angin menghembus ke hidung Ryouma, dia berangsur-angsur ingat 
mengapa dia ada di sini. 

"Oh, benar ... aku di dunia lain. Hmm? "[Ryouma] 

Ryouma memperhatikan tas kulit dan sebuah buku seukuran notebook yang diletakkan di 
depannya. Ketika dia melihat sampul buku, di atasnya ada kata-kata dari bahasa yang jelas 
bukan bahasa Jepang. Bunyinya: Surat. Pengirim tampaknya adalah tiga dewa yang 
mengundangnya ke dunia ini. 

"Gayn, Kufo, Rurutia ..." [Ryouma] 

Ketika Ryouma membacakan nama-nama yang ditulis, dia mengingat para dewa yang dia 
temui. 

(Mereka sudah menjelaskan banyak hal kepada saya sebelum mengirim saya. Mereka 
bahkan memberi saya pengetahuan dan kekuatan. Namun mereka masih bekerja keras dan 
meninggalkan saya surat ini. Saya kira itu jauh lebih dekat dengan manual daripada surat, 
meskipun ... ") 

Membalik buku itu, dia melihat tiga hal tertulis di halaman pertama. 

Hal pertama yang ditulis adalah tentang dunia. 

Dunia ini dikenal sebagai Seiruforu. Ada tempat yang dikenal sebagai Hutan Gana di 
Kerajaan Riforu. Monster relatif langka di sini, menjadikannya tempat yang lebih aman 
dibandingkan hutan lainnya. 

Hal kedua yang ditulis adalah tentang situasi Ryouma saat ini. Meskipun hutan itu aman, itu 
tidak sepenuhnya aman, jadi para dewa menyarankan agar Ryouma pergi ke tempat yang 
layak huni sesegera mungkin. Para dewa termasuk peta kecil. 



Halaman terakhir terikat erat, dan di atasnya terbaca: "Baca halaman berikutnya hanya 
setelah Anda tiba di area yang ditentukan." 

Ryouma tersenyum melihat keanggunan para dewa, lalu Ryouma berdiri. Ketika dia 
melakukannya, dia merasakan sensasi aneh menyerangnya. 

"Tubuhku benar-benar telah berubah menjadi tubuh seorang anak ... Ryouma Takebayashi, 
39 tahun, lajang, pekerjaan: insinyur sistem. Satu-satunya yang tersisa adalah ingatan saya. 
Mengingatkan saya pada seorang detektif tertentu. " 

Ryouma mungkin pernah mendengar para dewa memberitahunya tentang apa yang akan 
terjadi sebelumnya, tetapi dia masih tidak dapat terkejut ketika dia benar-benar melihat 
tubuhnya kembali ke tubuh anak-anak. Ketika dia yakin tidak ada yang salah, dia mulai 
menggerakkan tubuhnya. 

Ryouma perlahan menggerakkan tubuhnya, dimulai dengan pembukaan dan penutupan 
sederhana dari tangannya dan tekukan kakinya, kemudian dia mulai meregangkan. Lambat 
laun, dia membuat gerakan yang lebih kompleks. Ketika akhirnya dia bisa melakukan 
perang bela diri yang diajarkan ayahnya dalam kehidupan masa lalunya, dia berhenti. 

Ryouma berbalik ke arah pohon di dekatnya, lalu ketika matanya menyipit, dia mengirim 
tendangan tajam ke belalainya. 

"PI!" "Chi chi!" 

Suara ledakan terdengar di seluruh hutan ketika pohon yang ditendang Ryouma dengan 
mudah pecah, menyebabkan burung-burung yang beristirahat di pohon-pohon di dekatnya 
melarikan diri. Dalam kepanikan berikutnya, beberapa burung bahkan jatuh. Sementara 
itu, Ryouma dengan tenang merenungkan apa yang baru saja terjadi. 

(Aneh ... Kekuatanku saat ini sama atau lebih besar dari sebelumnya. Tidak masuk akal, tapi 
untuk beberapa alasan tubuhku bergerak jauh lebih mudah. Tentu saja, jangkauannya telah 
berkurang secara signifikan, tapi ... Bagaimanapun juga , sepertinya satu-satunya hal yang 
aku harus biasakan adalah masalah jangkauan. Berjalan atau berlari sepertinya tidak akan 
menjadi masalah, tetapi untuk sisanya, aku harus mengejar ketinggalan dengan yang baru 
tubuh pertama.) 

Dengan itu, Ryouma kembali ke pohon di bawah tempat dia tidur dan melihat peta dengan 
cermat. Di peta ada dua lokasi yang disematkan. Satu menunjukkan di mana dia saat ini, 
sementara yang lain menunjukkan tujuannya. Setelah mengukur jarak, dia menyimpan peta 
ke dalam tas. Pada saat yang sama, dia melihat ada pisau yang tersisa untuknya, jadi dia 
meletakkannya di pinggangnya agar mudah diakses, lalu dia berjalan ke tempat yang 
disuruh para dewa untuk pergi. 

2 jam kemudian. 



Sepanjang jalan, Ryouma menemukan beberapa "monster", organisme hidup yang tidak 
ada di Bumi, tetapi mereka semua lemah dan melarikan diri sendiri, jadi Ryouma 
mengabaikan mereka. 

Dengan kakinya yang kecil, ia akan membutuhkan banyak waktu untuk menempuh jarak 
yang ia butuhkan, tetapi berkat pengetahuan yang diberikan para dewa, ia dapat 
mengidentifikasi tanaman herbal dan tanaman pangan di sepanjang jalan, membuat hal-hal 
yang jauh lebih baik. lebih nyaman baginya. 

Setelah berjalan melalui hutan yang remang-remang, Ryouma akhirnya tiba di 
kedalamannya. Ketika pohon-pohon terbuka dan bebatuan terbuka terungkap, Ryouma 
disambut oleh sebuah tebing. Ketika dia yakin bahwa dia aman, dia meletakkan barang-
barangnya dan melakukan seperti yang diperintahkan surat itu kepadanya. 

"Oh? Ada sungai di dekat sini? Ini harus menjadi tempat yang baik untuk menetap. " 

Ryouma akan bergumam pada dirinya sendiri dari waktu ke waktu ketika dia membaca 
suratnya. Dia bahkan tidak berpikir untuk keluar dari hutan, karena dia berniat untuk 
tinggal di hutan terlebih dahulu seperti yang telah dia diskusikan dengan para dewa. 

"Sepertinya ada tenda yang disediakan, tapi kupikir gua akan lebih baik mengingat ada 
monster dan semuanya." 

Dengan tenda, bahkan seekor hewan besar akan cukup untuk menyebabkan masalah 
Ryouma, jadi dia mendekati tebing dan meletakkan jari telunjuknya di permukaan batu 
saat dia membaca surat itu. Di halaman surat itu ada instruksi tentang penggunaan "sihir". 

"Langkah pertama adalah menenangkan diri, lalu kita berkumpul di dalam tubuhnya ... 
Seperti ini? ... Tubuhku terisi seperti diisi dengan air seperti balon atau semacamnya, ugh ... 
" 

Meskipun Ryouma mengeluh dengan mulutnya, dia masih agak senang dan bersemangat, 
jadi dia tidak bisa menahan senyum. 

Namun, sementara dia mungkin memanjakan dirinya dengan hobi otaku seperti novel 
ringan dan permainan, dan sementara dia mungkin membayangkan dirinya menggunakan 
sihir berkali-kali selama istirahat, Ryouma tidak pernah benar-benar menggunakan sihir. 

"Umm ... Setelah merasakan sihir di tubuh, aku harus ... memindahkannya dengan 
membayangkan itu bergerak, dan aku seharusnya mengarahkannya ke luar. Sana." 

Ryouma membaca instruksi dengan keras ketika dia mencoba mengikuti mereka, 
memberikan suasana yang mirip dengan seorang pria tua yang berjuang dengan teknologi. 
Saat dia membayangkan sihir mengalir dari ujung jarinya, kekuatan sihir mulai mengalir 
keluar. 

Sihir memiliki 12 elemen. Mereka: 



Netral, Api, Air, Angin, Bumi. 

Es, Listrik, Kayu, Racun. 

Terang, Kegelapan, Luar Angkasa. 

Penyihir mampu mengubah elemen kekuatan sihir mereka sesuai dengan gambar dalam 
pikiran mereka, dan kemudian berdoa mantra dengan mantra. 

Ketika Ryouma membaca bagian itu, ia memilih mantra bumi dari banyak mantra yang 
tercantum dalam surat itu. 

"Kekuatan sihir akan mengalir ke tebing dan batu-batu yang runtuh akan ... 'Break Rock'." 

Dengan gambar yang jelas, Ryouma meneriakkan dua kata terakhir itu, dan tiba-tiba, 
meskipun hanya sedikit, sebuah lubang kecil berlubang di bagian tebing yang disentuhnya. 
Itu hanya cukup kecil untuk sekitar tiga jari telunjuk untuk masuk, membuatnya lebih 
seperti penyok daripada lubang yang sebenarnya, tetapi ketika Ryouma melihat mantra itu 
berlaku, dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. 

(Sudah berapa lama sejak terakhir kali aku menikmati diriku sendiri? Aku selalu menarik 
sepanjang malam dan lembur dan menemani bosku untuk minum ... Bukannya aku tidak 
pernah punya waktu untuk bersantai, tapi ... Ya, sudah beberapa saat, belum sejak aku 
merasa seperti ini.) 

Meskipun Ryouma terus mengawasi dengan ketat di sekelilingnya, dia melemparkan Break 
Rock setelah Break Rock dengan ekspresi bodoh di wajahnya. 

Setelah mengucapkan mantra demi mantra untuk sementara waktu, Ryouma bergumam 
pada dirinya sendiri. 

"Ini tidak terlalu efisien." [Ryouma] 

(Akhirnya aku mulai memahami itu, tetapi pada tingkat ini, aku tidak akan selesai sebelum 
matahari terbenam. Selain itu, harus ada batasan berapa kali aku bisa menggunakan sihir.) 

Ketika Ryouma memikirkan itu, dia memutuskan untuk beristirahat dan mengambil air 
dari sungai. Ketika dia kembali, dia membuka surat itu lagi. 

(Akan sangat bagus jika ada sesuatu yang bisa saya gunakan, tetapi dalam kasus terburuk, 
saya hanya harus menggunakan tenda itu. Saya telah tidur beberapa di satu kembali di 
Bumi, jadi seharusnya tidak ada masalah ... Ah.) 

Sementara Ryouma mencari solusi untuk kesulitannya, ia menemukan halaman yang 
menunjukkan statusnya. 



(Status, ya. Yah, ini seharusnya nyaman. Paling tidak, aku akan bisa mengerti apa yang bisa 
dan tidak bisa kulakukan.) 

Ketika dia melihat halaman itu lagi, terbaca: 

Nama: Ryouma Takebayashi Jenis Kelamin: Laki-laki Usia: 8 Ras: Manusia 

(Namaku dan jenis kelaminku sama dengan kehidupan masa laluku. Aku tidak begitu ingat 
anak seperti apa aku waktu itu. Yang kuingat hanyalah ayahku yang mengalahkan 
semuanya. Pokoknya, lanjutkan ...) 

HP: 10.486 MP: 102.300 

Catatan: Untuk rata-rata orang, HP mereka biasanya sekitar 1000, sedangkan seorang 
petualang, seorang prajurit, atau orang yang terlatih biasanya memiliki antara 2.000 hingga 
3.000. 

"Orang aneh macam apa aku seharusnya?" [Ryouma] 

(Maksudku, tentu saja, aku mungkin telah bekerja sedikit lebih banyak daripada 
kebanyakan orang muda atau para petinggi dengan perut melotot, tapi aku tidak berpikir 
itu cukup untuk membuat perbedaan besar. Kekuatan sihir masuk akal karena para dewa 
berkata kekuatan sihirku secara alami akan meningkat sebagai efek samping dari prosedur 
mereka, tetapi itu seharusnya tidak berlaku untuk HP.) 

MP memiliki catatan di bawahnya seperti HP. Orang normal memiliki 100 MP. Prajurit yang 
mendukung kemampuan bertarung mereka dengan sihir berkisar antara 500 -- 700 MP. 
Seorang penyihir normal berkisar antara 1.000 -- 5.000 MP, dan pesulap pengadilan 
kerajaan berkisar antara 10.000 hingga 50.000. 

(Yah, lebih banyak tidak akan sakit. Sekarang tentang keterampilan itu ...) 

Keahlian Domestik Pekerjaan Domestik LV10 Etiket LV7 Alat Musik Bernyanyi LV3 
Perhitungan LV5 

Keterampilan Pertempuran Close-Combat Mastery LV7 Pedang Mastery LV7 Pisau Mastery 
LV6 Senjata Tersembunyi Penguasaan LV7 Penguasaan Tombak LV4 Busur Penguasaan 
LV6 Staf Penguasaan LV6 Kontrol Berat LV4 Melempar Senjata Penguasaan LV7 Stealth 
Mastery LV7 Traps LV6 Kontrol Tubuh LV6 Pengendalian Tubuh LV6 Spirit Cultivation LV5 

Keterampilan sihir Familiar sihir LV1 Barrier sihir LV1 Penyembuhan ajaib LV1 Alchemy 
LV1 Api sihir LV1 Air sihir LV1 Angin sihir LV1 Bumi sihir LV1 Netral sihir LV1 Listrik sihir 
LV1 Ice Magic LV1 Poison magic LV1 Kayu sihir LV1 Cahaya sihir LV1 Sihir Hitam LV1 
Ruang sihir LV1 sihir Manipulasi Persepsi LV1 Magic LV1 Meningkatkan MP Recovery LV1 

Ketrampilan Produksi Farmasi LV6 Memetakan Arsitektur LV1 Woodworking LV2 
Moulding LV4 Menggambar LV4 



Keterampilan Perlawanan Resistensi Nyeri Fisik LV8 Ketahanan Mental LV9 Health LV7 

Keterampilan Khusus Keterampilan Bertahan Hidup LV3 Fokus Pikiran LV5 Vitalitas Lebih 
Besar LV3 Stamina Lebih Besar LV6 Regenerasi Yang Lebih Besar LV3 

Gelar Perampok Orang yang Telah Hidup Melalui Kemalangan yang Dipilih Anak Dewa Para 
Murid Bijak Murid Dewa Bela Diri 

Berkat Berkat Gayn, Dewa Ciptaan Berkat Kufo, Dewa Kehidupan Berkat Rurutia, Dewa 
Cinta 

(Mengenai keterampilan, level 1 berarti seseorang telah mempelajari dasar-dasarnya. Level 
2 menunjukkan bahwa ia adalah pekerja magang, sedangkan level 3 menunjukkan bahwa 
ia dipelajari. 4 menunjukkan kemahiran, sedangkan 5 berarti kelas satu. Dari 6 seterusnya 
adalah tanda seorang ahli. 

Saya kira 39 tahun yang saya habiskan tidak sia-sia. Banyak keterampilan tampaknya 
mengambil inspirasi dari hal-hal yang saya pelajari di tempat kerja dan sekolah. Hal-hal 
seperti pemrograman yang tidak relevan dengan dunia ini tidak ditulis. 

Gelar dan berkat tampaknya tidak terlalu bermanfaat saat ini. Sekarang, apa yang harus 
dilakukan?) 

Ryouma membuka halaman berikutnya dan membaca penjelasan tertulis tentang berbagai 
keterampilan. 10 menit kemudian, satu keterampilan menarik perhatiannya. 

Spirit Cultivation, keterampilan yang memperkuat kekuatan hidup seseorang. 

Dengan merasakan ki seseorang di bawah perut dan dengan membiarkannya mengalir ke 
seluruh tubuh seperti yang dilakukan seseorang dengan sihir, kemampuan fisik seseorang 
meningkat. Dengan membiarkan ki untuk mengarahkan melalui senjata seseorang, 
ketajaman senjata meningkat, membuatnya jauh lebih kuat. Penggunaan Kultivasi Roh 
dapat menjadi kodrat kedua setelah penggunaan rutin, jadi ada kasus ketika para praktisi 
menggunakannya tanpa disadari. 

(Ini mungkin adalah alasan mengapa aku bergerak sangat lama. Aku seharusnya bisa 
menggunakannya dengan baik begitu aku memahaminya. Sekarang, di mana mantra bumi 
itu ... Ah, menemukannya.) 

Mantra bumi dasar, Rock. Mantra yang mengeraskan tanah dan mengubahnya menjadi 
batu atau batu. Bentuknya bisa dibentuk sesuai dengan keinginan mage. 

"'Rock'" [Ryouma] 

Saat Ryouma menggunakan mantra pada bagian tebing yang hancur, bumi dan pasir 
dengan cepat berubah menjadi batu. 



"Baik. 'Batu'. 'Batu'. -- "[Ryouma] 

Menggunakan mantra yang sama beberapa kali, Ryouma menciptakan batang batu pendek. 
Menggunakan Break Rock, Ryouma menipis ujungnya, menciptakan bentuk yang mirip 
dengan taring binatang buas. Setelah selesai, Ryouma memegang tongkatnya yang baru 
dibuat dengan pegangan tangan saat ia berjalan menuju tebing. 

Ryouma menghela nafas dalam-dalam saat dia mengedarkan ki dari lengan kanannya ke 
tongkatnya, lalu dia membantingnya ke tebing. 

"Ha!" [Ryouma] 

Batang keras Ryouma menghantam tebing, membuat lubang yang cukup dalam sehingga 
setengah jarinya bisa masuk. 

Ketika Ryouma melihat tongkatnya mulai bekerja, dia membanting tebing itu lagi, 
membuat lubang lebih cepat daripada ketika dia hanya mengucapkan mantra. 

"Cih! Itu rusak! 'Rock' "[Ryouma] 

Kapan pun batang Ryouma patah, dia akan memperbaikinya dan mulai menggali lagi. Pada 
saat matahari terbenam, Ryouma hanya berhasil menggali lubang yang cukup besar 
baginya untuk menyimpan barang-barangnya. Meskipun begitu, karena Ryouma harus 
menggunakan Spirit Cultivation dan Magic, yang dia tidak kenal, gelombang kelelahan 
menghantamnya. 

(Kurasa ini untuk hari ini.) 

Ketika Ryouma berjalan pergi dari tebing untuk mendapatkan makanan dan air yang telah 
dia kumpulkan, tiba-tiba dia mendapati dirinya menatap pemandangan. 

"Luar biasa ..." [Ryouma] 

Sebelum Ryouma menyadarinya, dunia luar telah diwarnai dengan warna matahari 
terbenam. Pohon-pohon dan daun-daun memantulkan warna merah matahari pada daun 
dan tanaman di luar jangkauannya. Ryouma tidak bisa berkata-kata pada keindahan 
pemandangan itu. 

Saat langit merah mulai memudar, langit berbintang yang gemerlapan memenuhi 
tempatnya. 

(Ada begitu banyak bintang. Betapa indahnya. Sudah berapa lama sejak terakhir kali aku 
melihat begitu banyak bintang? Bahkan, sudah berapa lama sejak terakhir kali aku 
memiliki kesempatan untuk mengambil di sekelilingku?) 



Tidak ada yang menjawab pertanyaan Ryouma, tetapi terlepas dari itu, Ryouma puas. Dan 
dengan wajah penuh kepuasan, dia mengambil barang-barangnya dan membawanya ke 
guanya. 

Ryouma mengambil selimut dari tasnya dan membentangkannya ke tanah, menciptakan 
tempat baginya untuk beristirahat, lalu ketika dia bersandar ke dinding, dia mengambil 
seteguk makanan. Dia hanya mengumpulkan buah-buahan dan rempah-rempah yang dia 
bisa makan mentah, jadi tidak banyak, tapi dia masih bisa mengisi perutnya, sementara 
masih menyisakan sekitar setengah dari semua yang dia kumpulkan. 

(Saya akan makan sisanya besok. Saya harus tidur sekarang. Saya harus mengumpulkan 
bahan-bahan dan hal-hal yang dapat saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari saya 
besok. Ada banyak yang harus dilakukan, tetapi ada juga banyak yang bisa didapat.) 

Setelah makan kenyang, Ryouma memblokir pintu masuk guanya. 

"Gayn, Kufo, Rurutia, dari lubuk hatiku, terima kasih atas kebaikanmu ..." [Ryouma] 

Kaki Ryouma yang sibuk akhirnya berhenti, berlindung di pelukan selimut lembut di 
sekitarnya. Ketika kata-katanya menghilang ke kegelapan gua, suara dengkuran bisa 
terdengar tidak lama kemudian. 

Sementara itu, di alam ilahi, tiga dewa mengintip Ryouma. Dewa-dewa ini -- tentu saja -- 
tidak lain adalah Gayn, Kufo, dan Rurutia, para dewa yang mengirim Ryouma ke Seiruforu. 

"Sepertinya semuanya berjalan dengan baik." [Gayn] "Ya, kami juga telah berhasil 
melimpahkan kekuasaan padanya tanpa kesulitan." [Rurutia] "Dia berhasil menemukan 
tempat tinggal juga. Seharusnya berlayar dengan lancar dari sini. "[Kufo] 

Tiga dewa mengekspresikan kelegaan mereka di ruang putih kosong. 

"Memang, tapi mari kita terus mengawasinya untuk saat ini. Kami mungkin telah membuat 
kesepakatan dengannya, tetapi hatiku akan sedih melihat dia mengalami kecelakaan yang 
tidak menguntungkan. Dan selain itu, dia menggelitik minat saya. "[Gayn] " Tentu, Gayn. 
"[Kufo] " Saya setuju, mari kita terus menonton. Selain itu, apa yang dipikirkan dewa bumi? 
Aku tidak percaya dia benar-benar ikut campur dengan takdir manusia yang hidup. 
"[Rurutia] 

Setelah menunjukkan persetujuan mereka terhadap usulan Gayn, Rurutia tiba-tiba 
melontarkan rasa jijiknya pada Dewa Bumi. 

"Tenang, Rurutia. Menggerutu di sini tidak akan ada gunanya bagi kita. "[Gayn] " Tapi aku 
khawatir. Kamu juga, benar, Gayn? "[Rurutia] " Yah, ya. Bahkan jika itu tidak selalu dengan 
niat jahat, tidak ada banyak orang yang nasibnya telah dirusak. Pertama-tama, fakta bahwa 
para dewa tidak seharusnya dengan mudah merusak takdir seseorang adalah akal sehat. 
Dan mencuri kekayaan seseorang hanya bisa diperbaiki. "[Gayn] " Dia bahkan pergi sejauh 



menggunakan 'Pengadilan'. Aku tidak percaya dia benar-benar punya alasan di balik semua 
ini. "[Rurutia] 

Pencobaan adalah semacam kesempatan yang dapat diberikan para dewa kepada orang-
orang yang hidup di dunia fana untuk membantu mereka; biasanya itu diberikan ketika 
bahaya besar membayangi banyak orang, meskipun pada akhirnya, ketika itu diberikan 
sepenuhnya sesuai dengan kebijaksanaan para dewa. 

Ketika persidangan disahkan, orang-orang yang telah menjalani persidangan diberi 
kekuatan besar sebagai hadiah. 

"Dewa itu mungkin bermaksud melukainya, tetapi pada akhirnya, cobaan adalah cobaan. 
Jika kamu bisa hidup melaluinya, kamu bisa mendapatkan kekuatan. "[Rurutia] " Dan 
meskipun cobaan ditekankan ke sedikit kemalangan dalam kehidupan sehari-harinya, 
setelah begitu banyak, efeknya pasti menumpuk. "[Gayn] " Bahkan sedikit sampah di sana-
sini suatu hari bisa membentuk gunung, dengan kata lain. Meskipun kekuatan yang 
diperolehnya tidak pernah menguntungkannya dalam pekerjaan atau keberuntungannya, 
tubuhnya akhirnya menjadi sangat kuat. Untungnya, karena sebaliknya ... "[Rurutia] " Itu 
karena itu yang kami perhatikan. Dan dari melihat ingatannya, tampaknya bahkan 
ayahnya--- "[Kufo] 

Sementara Ryouma tidur, para dewa mengobrol di antara mereka sendiri tentang hal-hal 
yang tidak dia mengerti. 



Chapter 1 
Bab 1 bagian1 

Bab 1 bagian2 

Ryouma Takebayashi mengisolasi dirinya di dalam Hutan Gana, berlatih seni sihir dan 
pertarungan jarak dekat. Tiga tahun kemudian, sudah waktunya untuk--- 

-Makan. 

Meninggalkan hutan adalah hal terakhir dalam benaknya. 

"Sarapan hari ini sangat enak ..." [Ryouma] 

Gua Ryouma yang dulunya kumuh kini lebih besar dan lebih aman. Dengan menggunakan 
sihir bumi, ia dapat membuat lebih banyak ruang di dalam gua, dan dengan membuat 
penghalang di pintu masuk, Ryouma mampu membuat gua lebih aman. Gua itu sekarang 
juga dilengkapi dengan furnitur yang terbuat dari sihir bumi. 

Adapun makanan, Ryouma mendapatkannya dari hutan. Berkat pengetahuan yang 
diberikan para dewa dan sihir netral, 'Identifikasi', Ryouma dapat dengan mudah memilih 
apa yang bisa dimakan dan apa yang tidak. 

Namun, meskipun hidup dengan gaya hidup yang tidak nyaman di sini di tengah-tengah 
antah berantah, di mana seseorang harus berburu atau mencari makan untuk 
mendapatkan makanan dan tidak ada kenyamanan masyarakat yang berfungsi, Ryouma 
tidak pernah sekalipun berpikir untuk meninggalkan hutan; sebagai gantinya, dia 
menghabiskan hari-harinya melakukan hobi yang tidak memiliki waktu untuk kembali ke 
kehidupan sebelumnya. 

Salah satu hobi yang disukai Ryouma adalah penelitian 'Slime'. 

Pada awalnya, Ryouma hanya ingin mencoba cabang sihir yang dikenal sebagai Familiar 
Magic, jadi dia menangkap lendir dari hutan. Selama setengah tahun, dia membesarkannya 
sebagai hewan peliharaan, lalu tiba-tiba, pada suatu pagi yang cerah, dia bangun untuk 
melihat bahwa lendir telah berubah warna. Pada awalnya, dia pikir itu sakit, tetapi setelah 
menggunakan 'Monster Identify', salah satu mantra di bawah cabang Familiar Magic, dia 
menemukan bahwa lendir telah berevolusi menjadi lendir lengket. 

Sejak saat itu, Ryouma menjadi sangat tertarik pada mengapa lendir berevolusi, jadi dia 
menghabiskan hari-harinya mengamati slime. Hal pertama yang dipahami Ryouma adalah 
bahwa slime liar berada di bagian bawah rantai makanan. 

Lendir tidak memiliki kekuatan untuk memangsa makhluk lain, jadi mereka tidak punya 
pilihan selain hidup seperti orang miskin dan mendapatkan sedikit dari yang mereka 



miliki. Lendir Ryouma sendiri, bagaimanapun, hidup seperti raja, karena ia akan 
memberinya makan ulat hijau setiap hari, memastikan bahwa itu selalu penuh. 

Kebetulan, ulat hijau itu sendiri memiliki kemampuan untuk mengeluarkan benang lengket 
yang terbuat dari cairan tubuh mereka sendiri. Karena itu Ryouma berhipotesis bahwa diet 
ulat hijau mungkin telah menyebabkan evolusi. Untuk menguji hipotesisnya, Ryouma 
menangkap setumpuk slime baru dan memberi mereka makan ulat hijau setiap hari. 

2 bulan kemudian, slime semua berevolusi menjadi slime lengket; Namun, masih belum 
jelas apakah itu adalah makanan sederhana atau makanan ulat hijau yang menyebabkan 
evolusi lendir lengket, jadi untuk memperjelas hal-hal, Ryouma menangkap kumpulan 
lendir baru dan memberi mereka makan sesuatu yang berbeda. Pada akhirnya, batch kedua 
slime semua berevolusi menjadi slime yang berbeda. 

Dari sini, minat Ryouma pada slime semakin dalam dan semakin dalam, hingga akhirnya, 
Ryouma memiliki jumlah slime yang mengejutkan. Setelah menangkap dan mencoba 
berbagai diet pada slime, cairan slime Ryouma saat ini telah berubah menjadi ini: 

Slime x13 Monster yang dapat ditemukan di mana saja. Itu dianggap sebagai monster 
terlemah. Ini omnivora dan tubuhnya memiliki diameter rata-rata 20 sentimeter. 
Tubuhnya yang seperti jeli menampung inti, yang ketika dihancurkan, membunuh lendir. 
Setelah mati, tubuh lendir lenyap menjadi kehampaan. itu adalah makhluk misterius, untuk 
sedikitnya. 

Keahlian: Digest Lv2 Menyerap Lv3 Split Lv1 

Lengket Lendir x153 Secara fisik, lendir lengket tidak lebih besar dari lendir normal, tetapi 
mampu menghasilkan cairan yang sangat lengket di dalam tubuhnya. Itu bisa 
memuntahkan cairan ini atau menggunakannya untuk menjebak binatang buas lainnya 
untuk memangsa mereka. 

Keahlian: Sticky Liquid Lv4 Pengerasan Cair Lv1 String Shot Lv1 Intisari Lv3 Menyerap Lv3 
Split Lv3 

Pada awalnya, lendir lengket hanya tahu Sticky Liquid, Digest, Absorb, dan Split. Tidak 
sampai kemudian ia mempelajari Hardening Liquid and Jump. Karena itu Ryouma 
mengetahui bahwa monster dapat memperoleh keterampilan melalui kedewasaan atau 
pelatihan. 

Adapun String Shot, ketika Ryouma mengetahui melalui eksperimennya bahwa ia dapat 
mencampur cairan pengerasan dan cairan lengket menjadi satu, ia membuat slime 
mencampurkannya ke dalam tubuh mereka. Ketika mereka berhasil, mereka mempelajari 
keterampilan, String Shot. 

Acid Slime x100 Suatu evolusi yang dihasilkan dari kebutuhan untuk mencerna makanan 
yang sulit dicerna, seperti tulang-tulang binatang buas. Variasi lendir ini memiliki sistem 



pencernaan yang kuat. Jumlah mereka saat ini adalah produk sampingan dari penelitian 
dan reproduksi Ryouma melalui Split. 

Keterampilan: Menghasilkan Asam Lv3 Tahan Asam Lv3 Lompat Lv1 Mencerna Lv4 
Menyerap Lv3 Split Lv2 

Poison Slime x188 Evolusi yang dihasilkan dari konsumsi konstan ramuan beracun. Banyak 
slime mati selama proses, tetapi mereka yang bertahan hidup, berevolusi menjadi slime 
racun. Angka mereka saat ini adalah hasil dari Split. 

Keterampilan: Menghasilkan Racun Lv3 Resistensi Racun Lv3 Menghasilkan Melumpuhkan 
Agen Lv3 Lompat Lv1 Digest Lv3 Menyerap Lv3 Split Lv3 

Pembersih Lendir x11 Lendir sering minum air, tetapi ada beberapa yang lebih suka 
minum air dari bak mandi Ryouma. Berpikir itu tidak akan membahayakan mereka, 
Ryouma membiarkan lendir ini diminum sesuka mereka. Pada akhirnya, mereka berevolusi 
menjadi lendir yang lebih bersih. 

Keterampilan: Membersihkan Lv4 Menghilangkan Bau Badan Lv6 Menghilangkan Bau Cair 
Lv4 Ketahanan Penyakit Lv5 Resistensi Racun Lv5 Melompat Lv1 Mencerna Lv3 Menyerap 
Lv3 Membagi Lv3 Berpisah Lv1 

Scavenger Slimes x457 Ryouma tidak senang dengan asap yang keluar dari toilet dan 
sampah di dalam gua, jadi ketika dia ingat bagaimana beberapa slime menunjukkan minat 
terhadap mayat-mayat yang membusuk, dia menangkap tumpukan slime baru dan 
melemparkannya ke toilet. sampah. Akibatnya, slime berevolusi menjadi slav pemulung. 
Lendir ini memakan sampah dan mengubahnya menjadi pupuk. Ciri khusus dari variasi ini 
adalah mereka dapat bereproduksi lebih cepat dibandingkan dengan varian lainnya. 

Keterampilan: Ketahanan Penyakit Lv5 Ketahanan Racun Lv5 Timbal Perut Lv5 Bersih Lv6 
Menghilangkan bau badan Lv6 Cairan Penghilang Bau Lv4 Bau Lv4 Menghasilkan Pupuk 
Lv3 Melompat Lv1 Intisari Lv6 Menyerap Lv6 Menyerap Lv3 Membagi Lv6 

Ketika Ryouma memasuki penelitian lendirnya, ia memutuskan untuk memberi penekanan 
pada pemeliharaan slime dengan benar, menyebabkannya hanya memiliki begitu banyak 
variasi, tetapi sebagai hasilnya, jumlah total mereka melampaui 900. Ryouma selalu bagus 
dalam hal sederhana tetapi tugas berulang, jadi tanpa ada yang menghentikannya, Ryouma 
terus pergi dan pergi, dan pada akhirnya, slime berakhir di tempat mereka hari ini. 

Gaya hidup semacam itu memiliki efek penyembuhan pada jiwa Ryouma yang lelah, dan 
meskipun kadang-kadang terjadi pada beberapa bandit atau binatang buas besar, yang 
Ryouma segera urus dengan kekuatannya sendiri dan cairan lendirnya yang mengejutkan, 
Ryouma mampu hidup bahagia. 

Dengan cara inilah Ryouma melewati hari-harinya, selamanya ... 



Atau setidaknya Ryouma mungkin memiliki jika bukan karena perubahan yang terjadi 
suatu hari. Saat berburu di hutan, Ryouma menemukan empat orang yang mengenakan 
baju besi. 

(Itu pemandangan langka ... Peralatan mereka semua sama, jadi mereka mungkin bukan 
bandit ... Saya pikir ini adalah pertama kalinya saya melihat orang lain selain bandit. 
Sepertinya seseorang terluka.) 

Ketika Ryouma mengamati sekelompok pria dari semak-semak, dia mencatat bahwa salah 
satu dari lima pria itu mengenakan perban dan sedang digendong. 

"U, Uu ..." [???] "Tetap bersamaku, Hyuzu!" [???] "Camil, bagaimana sihirmu?" [???] "Maaf, 
itu belum pulih ..." [Camil ] 

(Mereka tampaknya dalam kondisi yang sangat buruk ... Mereka tidak terlihat seperti 
bandit. Setidaknya aku harus memberi mereka tempat untuk beristirahat. Bahkan jika 
mereka berubah menjadi bandit, aku pikir aku akan baik-baik saja.) 

Ryouma berdiri dari semak-semak dan hendak memanggil mereka ketika tiba-tiba terpikir 
olehnya. 

(Bagaimana aku bisa memanggil mereka? Selamat siang? Tidak, salam ceria seperti itu 
tidak sesuai dengan situasinya. Hei, kau bajingan! ... Tidak, itu hanya akan membuat mereka 
waspada. Apa yang akan aku lakukan! ?) 

Ryouma berpikir untuk membantu, tetapi setelah tiga tahun tanpa kontak manusia, 
Ryouma bingung harus berkata apa, dan dia mendapati dirinya berdiri diam. Karena itu, 
sekelompok pria memperhatikannya sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. 

"Siapa yang pergi ke sana !?" [???] "Tunggu. [???] 

Pria di barisan depan grup segera mengarahkan pedangnya ke Ryouma, tapi pria di 
belakangnya menghentikannya dan melangkah maju. 

"Maaf karena tiba-tiba mengarahkan pedang padamu. Ngomong-ngomong ... apa yang 
dilakukan anak seperti kamu di sini? Ini bukan tempat untuk anak-anak. Apakah kamu 
tersesat?" [???] 

Pria itu bertanya, tetapi Ryouma tidak bisa merespons dengan baik. 

"Aku sedang berburu." [Ryouma] "Berburu? Kamu? "[Pria yang Berpenampilan Penting] 

Ryouma mengangguk lebih cepat daripada yang bisa dia katakan. 

"Saya pikir hutan ini agak terlalu berbahaya, tapi ... Apakah ada sesuatu yang Anda inginkan 
bersama kami?" 



Ryouma menunjuk ke orang yang terluka. 

"Ada seseorang, terluka" [Ryouma] 

Dan kemudian dia menawarkan tas kulitnya dengan salah satu tangannya. Sayangnya, pria 
lain itu waspada terhadap Ryouma, dan dia melangkah keluar untuk melindungi pria yang 
diajak bicara Ryouma. 

Ryouma akhirnya menyadari kesalahannya. Menyimpan tas kulitnya di pinggangnya 
seperti pisau di pinggangnya pasti sudah memperingatkan pria itu, jadi Ryouma melompat 
mundur untuk mengambil jarak dan mengambil obat untuk menunjukkan bahwa dia tidak 
memiliki niat buruk. 

"... Apakah obat itu?" [Pendekar] 

Pria yang memegang pedang itu bertanya, yang Ryouma mengangguk. 

"Obat-obatan, untuk ... yang terluka." [Ryouma] "Kau mengizinkan kami 
menggunakannya?" [Pendekar] "Cepat." [Ryouma] 

Sekelompok pria itu saling memandang sejenak, lalu pria bernama Camil itu dengan hati-
hati menerima obat Ryouma. Ketika mereka memperhatikan bahwa wajah orang yang 
terluka itu berubah menjadi lebih baik, kehati-hatian mereka terhadap Ryouma akhirnya 
berkurang. 

"Terima kasih. Ini seharusnya menjaga Hyuzu untuk sementara waktu lebih lama. "[Pria 
yang tampak penting] " Bagaimana, istirahat, beristirahat, di rumahku? (Ini menyedihkan.) 
"[Ryouma] 

Meski butuh beberapa saat, Ryouma berhasil mengucapkan kata-kata dan mengundang 
orang-orang ke rumahnya. Akan memakan waktu cukup lama bagi mereka untuk mencapai 
tempat Ryouma, bagaimanapun, karena orang yang terluka dengan sekelompok pria lapis 
baja. 

"Kenapa anak kecil seperti itu di tempat seperti ini?" [Pria yang tampak penting] "Dia jelas 
masih sangat muda ..." [Pendekar Pendekar] 

(Ya, saya adalah anak berusia 11 tahun. Wajar jika orang curiga melihat seorang anak di 
sini jauh di dalam hutan. Tapi itu bukan perasaan yang baik. Saya akan menghargainya jika 
mereka bisa berhenti begitu curiga. sudah Hmm ... Bagaimana kalau saya mencoba 
berbicara dengan mereka sedikit? 

Setelah dipikir-pikir, saya mungkin tidak seharusnya. Saya memiliki latar belakang yang 
diberikan oleh para dewa kepada saya, tetapi dengan keterampilan berbicara saya yang 
buruk, saya mungkin berakhir hanya dengan menggali kubur saya sendiri.) 



"Apakah benar-benar ada tempat di mana kita bisa beristirahat di sini?" [Pendekar Pedang] 
"Aku tidak tahu, tapi ramuan yang dia berikan berhasil, jadi setidaknya, dia sepertinya 
tidak bermusuhan." [Berpenampilan penting Man] "Pemburu diketahui membuat tempat 
yang aman untuk diri mereka sendiri di hutan. Mungkin ada kemah di sini atau apalah. 
"[???] 

(Tepat. Selama kamu tidak menyerangku lebih dulu, aku tidak akan menyakitimu. 
Ngomong-ngomong, bagaimana kalau mengumpulkan rampasan dari perangkap di 
sepanjang jalan? Dengan begitu aku juga bisa memberi makan orang yang terluka itu ... Jika 
aku melakukan itu, orang yang baik pasti tidak akan menyerangku, kan?) 

Ryouma tiba-tiba berhenti dan memanggil lendir lengketnya melalui kontrak yang sudah 
dikenalnya. Namun, orang-orang yang mengikutinya diberitahu tentang hal itu, dan mereka 
bertanya. 

"Apa yang salah?" [Manusia yang tampak penting] "Perangkap ... Menangkap mangsa ... 
Akan segera datang." [Ryouma] 

Ryouma dengan acuh tak acuh berkata sambil menatap pria yang menanyakan pertanyaan 
itu. 

(Orang ini mungkin yang paling penting. Semua orang tampaknya mendengarkannya dan 
orang lain terlihat seperti penjaga.) 

Saat Ryouma memikirkan itu, rerumputan berguncang, dan kemudian lendir lengket keluar 
dengan kelinci tanduk mati. Sayangnya, orang-orang yang bersamanya tidak tahu bahwa 
itu adalah lendir Ryouma, dan pria yang berpenampilan penting itu menghunus pedangnya. 

(Berhenti!) 

Segera, Ryouma melompat di depan pria itu dan mengambil lendir dan kelinci yang mati. 

"... Apakah itu lendir familiarmu?" [Pria yang tampak penting] 

Pria yang berpenampilan penting itu sepertinya menyadari bahwa lendir itu familier 
Ryouma. Ryouma mengangguk dengan keras pada pria itu, dan pria itu menyarungkan 
pedangnya. 

"Maaf, aku tidak tahu itu familiarmu." 

(Selama kita sudah membereskannya, semuanya baik-baik saja. Seharusnya aku lebih 
spesifik.) 

Lagipula Slime adalah monster, jadi wajar saja kalau mereka akan waspada ketika melihat 
satu di sini di hutan. Ryouma menyembunyikan lendir dan kelinci mati di tasnya, dan 
kemudian mereka mulai bergerak lagi. 



"Ini pasti membawaku kembali. Familiar pertamaku juga lendir. "[Pria Berpenampilan 
Penting] " ... Penjinak? "[Ryouma] " Mantan penjinak. Setelah monsterku berhenti 
bertarung, aku belum membentuk kontrak baru sejak itu. Saya punya kuda merah dan kera 
badai salju. "[Manusia yang tampak penting] " ... Kuat? ... (Saya bertanya karena saya tidak 
tahu apa itu ...) "[Ryouma] " Saya berasal dari garis panjang penjinak , jadi saya sudah 
diajarkan sejak usia muda. Sayangnya, aku tidak terlalu bagus dalam sihir. Tapi aku cukup 
percaya diri dengan lengan pedangku. "[Pria Berpenampilan Penting] 

(Keluarga penjinak dan sekelompok pria bersenjata untuk pengawalan, ia harus menjadi 
bangsawan. Jika tidak, maka setidaknya seseorang yang berpengaruh dengan banyak uang 
atau seseorang yang serupa. Tenang, aku. Negara ini seharusnya relatif toleran ketika 
karena perbedaan antara bangsawan dan rakyat jelata, para dewa secara khusus memilih 
negara ini untukku. 

Dan mereka juga belum bereaksi negatif terhadap perilaku saya sejauh ini, jadi seharusnya 
baik-baik saja. Benar, aku hanya harus memperlakukannya seperti aku melakukan bosku di 
pesta ketika mereka akan memberitahuku untuk tidak peringkat ... Tapi aku masih merasa 
gugup.) 

Meskipun agak panik, Ryouma melanjutkan, mengambil mangsa yang ditangkap saat 
mereka berjalan, sampai akhirnya, Ryouma dan sekelompok pria akhirnya tiba di guanya. 



Chapter 2 
Bab 2 bagian1 

Bab 2 bagian2 

"Silakan tunggu sebentar." 

Bocah itu berkata ketika kami sampai di tebing. 

Tidak ada apa-apa di sekitar, jadi saya pikir dia sedang menunggu slime-nya yang lain, 
tetapi yang mengejutkan saya, bocah itu malah menggunakan 'Break Rock' di tebing di 
depan untuk membuka jalan. 

"Ini ..." [Bocah] 

Jadi ini adalah rumah yang dibicarakan bocah itu. Itu memang gua kokoh yang bisa 
berlindung dari binatang buas dan monster. 

Ketika kami memasuki gua, anak itu memasang penghalang di belakang kami, membuat 
gua itu lebih aman. 

Saya tidak berpikir dia tahu sihir penghalang. Ini berguna tetapi itu bukan sesuatu yang 
bisa digunakan siapa saja. Faktanya, Camil sendiri yang menunjukkan hal itu. 

"Apakah itu penghalang sihir? Anda tentu tahu sihir yang aneh, nak. Efek dari penghalang 
ini adalah penyembunyian, bukan? "[Camil] " Jangan khawatir ... Anda akan dapat ... berlari 
kapan saja. "[Bocah] " Aku mengerti ... Terima kasih. "[Camil] 

Bocah itu mengangguk singkat, lalu dia melewati kami dan pergi jauh ke dalam gua. 

"Dia cukup perhatian." [Reinhart] "Memang, Master Reinhart." [Jill] "Hei, kau akan 
tertinggal." [Zeff] "Ahh, kita pergi, kita pergi." [ Jill] 

Ketika kami memasuki gua, kami segera mencatat bahwa dinding dan lantai telah diratakan 
dengan benar. Seluruh tempat itu bahkan dilengkapi dengan perabotan yang terbuat dari 
batu dan kayu, sementara batu-batu ajaib dipasang di dinding menerangi area itu. 

"Wow ..." [Jill] "Ini lebih jelek dari yang aku duga." [Reinhart] "Yang terluka, taruh dia, di 
sini ..." [Bocah] "Maaf, Hyuzu. Kami harus menurunkanmu sebentar. "[Reinhart] " R ... Benar 
... "[Hyuzu] " Tunggu ... aku akan membawa ... ramuan ... "[Bocah] 

Setelah membaringkan Hyuzu di tempat tidur, aku memperhatikan bocah itu ketika dia 
masuk lebih dalam ke gua. 



"Yah, bagaimanapun juga, dengan ini kita akhirnya bisa sedikit bersantai." [Reinhart] 
"Tempatnya jauh lebih baik dari yang diharapkan. Hyuzu seharusnya bisa istirahat dengan 
baik. "[JIll] " Kami berutang satu padanya. "[Reinhart] " ... "[Zeff] 

Zeff memiliki ekspresi muram di wajahnya saat dia memeriksa sekelilingnya. Zeff adalah 
yang paling berpengetahuan di antara pengawalan ketika datang ke siluman dan 
perangkap, jadi dia ditugaskan sebagai pengintai. Fakta bahwa dia membuat wajah muram 
hanya bisa berarti ... 

"Zeff, ada sesuatu yang salah?" [Reinhart] "Tidakkah kamu berpikir ada yang aneh dengan 
tempat ini? Saya tidak berbicara tentang perangkap. Saya mengatakan rasanya seseorang 
telah tinggal di tempat ini sejak lama di sana hanya ada cukup furnitur untuk satu orang. 
"[Zeff] 

Itu normal untuk sebuah kamp memiliki sedikit perabotan, tetapi peta bisa dilihat 
diletakkan di salah satu dinding di sini. Bahkan ada gambar binatang yang berbeda dan alat 
musik di sudut ruangan. 

Meskipun ruangan itu tampak suram, rasanya seperti kamar anak-anak. Selain itu, seperti 
yang disebutkan Zeff, hanya ada cukup perabotan untuk satu orang. Memang aneh. 

"Apakah bocah itu tinggal sendirian di sini?" [Reinhart] "Tidak mungkin. Tentu, saya 
terkejut melihat dia menggunakan sihir yang akrab, sihir penghalang, dan bahkan sihir 
tanah, tetapi tidak ada anak yang biasanya bisa hidup sendiri di hutan seperti ini Mungkin 
ada orang lain di sini. "[Camil] " Atau dia bisa lebih tua dari penampilannya. Misalnya, jika 
dia peri ... "[Jill] 

Ketika Camil dan Jill bercakap-cakap, bocah itu kembali dengan lendir membawa banyak 
ramuan. 

"Ramuan." [Bocah] "Terima kasih. Saya pasti akan membayar utang ini suatu hari nanti. 
"[Reinhart] " Jangan pedulikan ... saya bisa membuat mereka, jadi ... Ambil sebanyak ... yang 
Anda butuhkan. " 

Ketika bocah itu mengatakan itu, kami semua saling memandang dengan terkejut. Yang 
pertama berseru keras adalah Camil. 

"Kamu membuat ini !?" [Camil] 

Bocah itu tersentak sejenak karena ledakan tiba-tiba Camil, tetapi dia dengan cepat 
menganggukkan kepalanya untuk menjawab. Reaksi Camil sedikit di atas, tetapi ramuan 
anak itu memang sebanding dengan yang dijual di toko-toko. Bocah ini semakin misterius 
pada detik. 

"Air." 



Sementara saya berpikir sendiri, anak itu menawari saya secangkir batu. Itu diisi dengan 
air yang dihasilkan melalui sihir. Dingin sekali. 

"Terima kasih." [Reinhart] "Terima kasih." [Jill] "Terima kasih, Nak." [Camil] "Terima 
kasih." [Zeff] "Oh ..." [Bocah] "Hmm? Ada yang salah? "[Reinhart] " Nama ... Ryouma ... 
"[Bocah] 

Oh benar Kami belum memperkenalkan diri. 

"Jadi namamu adalah Ryouma. Maaf permisi saya yang terlambat, saya Reinhart Jamil, 
penguasa feodal Rumah Tangga Ducal Jamil. Saya berterima kasih telah membantu saya 
selama masa sulit bawahan saya. "[Reinhart] " Duca- !? Maafkan tata krama saya! 
"[Ryouma] 

Aku berusaha berbicara selembut mungkin untuk menghindari menakut-nakuti dia, tetapi 
begitu aku menyebut namaku, dia menegang dan membungkuk dalam-dalam. Yang 
mengejutkan adalah gerakannya jauh lebih halus meskipun kesulitan berbicara. 

"Silakan berdiri. Anda adalah dermawan saya. Anda tidak harus formal dengan saya. 
"[Reinhart] 

Sepertinya dia tidak tahu aku berasal dari keluarga adipati. Dia mengangkat wajahnya 
seperti yang aku tanyakan, tapi sayangnya, dia berhenti bicara. 

Saya tidak begitu keberatan; kesedihan yang bagus ... 

"Umm ... aku Camil. Saya seorang pesulap yang dipekerjakan oleh Master Reinhart untuk 
melindunginya. Senang bertemu denganmu. Dan sungguh, terima kasih telah membantu 
kami. Saya kehabisan mana dan tidak bisa menyembuhkan, jadi jika Anda tidak datang, 
Hyuzu mungkin ... Ah, Hyuzu adalah nama orang yang sedang tidur. 

Anda benar-benar tidak perlu khawatir tentang cara Anda berbicara. Master Reinhart 
bukanlah seseorang yang peduli dengan hal-hal semacam itu. "[Camil] 

"Bahkan, dia bahkan tidak keberatan orang-orang seperti kita. Omong-omong, aku Zeff. 
Saya pengintai kelompok. Senang bertemu denganmu, Nak. "[Zeff] 

"Aku Jill. Maaf karena menunjukkan pedangku padamu beberapa waktu yang lalu. "[Jill] 

"Tidak apa-apa ... Ini normal ... untuk berjaga-jaga." [Ryouma] 

"Terima kasih atas pengertian. Saya juga seorang bangsawan, dan saya tidak berpikir ada 
yang salah dengan cara Anda bersikap. Master Reinhart adalah orang yang murah hati, jadi 
Anda bisa bersikap normal di sekitarnya. "[Jill] 

"Terima kasih." [Ryouma] 



Camil, Zeff, dan bahkan Jill, yang tidak terbiasa dengan anak-anak, melunakkan suara 
mereka sebisa mungkin untuk tidak menakuti bocah itu. 

Bocah itu berpikir sejenak, lalu dia berbicara. 

Meskipun wajahnya masih sedikit suram, wajahnya sudah membaik. 

Dia masih berbicara agak kaku, tapi setidaknya dia jauh lebih santai sekarang. 

"Aku yang seharusnya berterima kasih padamu. Bagaimanapun, Anda memberi kami 
tempat untuk beristirahat dan bahkan merawat penjaga saya. "[Reinhart] 

"Tidak masalah, tapi mengapa?" [Ryouma] 

Apakah dia bertanya mengapa Hyuzu terluka? Atau dia bertanya mengapa kami datang ke 
hutan? Kalau dipikir-pikir, saya belum menjelaskan apa-apa, bukan? 

"Kami seharusnya pergi ke kota Gaunago, di mana rumah saya berada, tetapi di sepanjang 
jalan, di dekat hutan ini, kami diserang oleh beberapa bandit." [Reinhart] 

"Menderita banyak?" [Ryouma] 

"Tidak, ada sedikit dari mereka, tetapi mereka tidak terlalu kuat. Mereka pasti mengira 
mereka bisa mengalahkan kami karena angka mereka, tetapi yang tidak mereka ketahui 
adalah bahwa pengawal saya bukan penurut. Apa yang dilakukan Hyuzu adalah beruang 
hitam yang keluar selama pertempuran. "[Reinhart] 

"Nasib buruk Hyuzu membuatnya diserang di tengah-tengah huru-hara." [Jill] 

"Kami berhasil mengalahkannya pada akhirnya, tetapi kuda-kuda itu lari. Luka Hyuzu juga 
jauh lebih buruk dari yang diperkirakan, jadi kami mencoba untuk pergi ke desa secepat 
mungkin. Biasanya, kami akan berkeliling hutan, tetapi dengan keadaan seperti itu, kami 
pikir kami hanya akan melewatinya. "[Camil] 

Semua orang mengangguk ketika kami menjelaskan kesulitan kami. Karena percakapan 
telah berlangsung seperti ini, saya pikir saya akan mengambil kesempatan ini untuk 
mengajukan pertanyaan saya sendiri. 

"Ngomong-ngomong, apa yang dilakukan bocah lelaki sepertimu tinggal di sini? Saya 
mendengar Anda menyebutkan bahwa Anda sedang berburu, tetapi bagi saya tampaknya 
Anda sudah tinggal di rumah ini cukup lama. Selain itu, fakta bahwa Anda dapat berburu di 
usia Anda, menggunakan berbagai sihir, dan bahkan membuat ramuan benar-benar tidak 
normal. Sejujurnya, ini mengejutkan. "[Reinhart] 

"Aku belajar dari ... kakek-nenek ... Mantan petualang." [Ryouma] 

Oh Jadi, kakek-neneknya adalah petualang. 



"Mereka ... meninggal." [Ryouma] "Maaf." [Reinhart] "Tidak apa-apa. Sudah ... 3 tahun ... 
sudah. "[Ryouma] " 3 tahun !? "[Reinhart and Co.] " Sudah berapa lama kau tinggal di sini !? 
"[Reinhart] " Aku meninggalkan ... desa 3 tahun yang lalu ... aku ... orang luar, jadi mereka ... 
membenciku. "[Ryouma] 

Apakah dia di desa eksklusif? Saya tahu beberapa tempat bisa sangat kejam, tapi tetap saja 
... 

"Sebelum mereka meninggal ... kakek-nenek mengatakan kepadaku ... untuk pergi ke kota 
lain ..." [Ryouma] 

Tampaknya, dia tidak pandai berurusan dengan orang lain, jadi dia berkeliaran sendirian, 
hanya mengandalkan keterampilan yang dia pelajari dari kakek neneknya, sampai suatu 
hari, dia terjadi di hutan ini. Sejak itu dia tidak pernah keluar dari hutan ini sekali pun. 
Berarti dia belum berbicara dengan orang lain selama tiga tahun. 

"Saya mengerti situasinya sekarang, tetapi saya tidak bisa merekomendasikan gaya hidup 
semacam ini. Ada binatang buas dan monster yang kuat yang hidup di hutan. Bahkan jika 
Anda mengatakan Anda memiliki kemampuan untuk bertahan hidup, itu terlalu berbahaya. 
"[Reinhart] 

"Tidak apa-apa. Saya selamat ... selama 3 tahun. "[Ryouma] 

"Tapi!" [Reinhart] 

"Aku tahu! Tunggu sebentar! "[Camil] 

Tiba-tiba Camil menyela, lalu mengeluarkan kristal kecil dari tasnya. 

"Menemukannya! Lihat! "[Camil] 

"Apa ... apa itu?" [Ryouma] 

"Ini adalah kristal evaluasi kecil! Jika kami menggunakan ini, kami akan dapat mengetahui 
identitas Anda dan empat keterampilan tertinggi Anda. Selain itu, orang yang melakukan 
kejahatan akan membuat kristal ini menjadi merah, jika tidak, kristal akan bersinar cahaya 
biru. Setelah cahaya keluar, nama, ras, dan empat keterampilan akan ditampilkan. Jika 
Anda memiliki keterampilan tempur tingkat tinggi, maka saya tidak akan mengatakan apa-
apa lagi. "[Camil] 

Begitu, jadi dia akan membujuknya dengan menunjukkan kepadanya bahwa dia kurang. 

"Al ... benar." [Ryouma] 

Ketika dia mengatakan itu, dia meraih bola kristal, tetapi sebelum dia bisa menyentuhnya, 
dia tiba-tiba bertanya. 



"Aku diserang ... oleh bandit, jadi ... aku membunuh mereka ... apakah itu kejahatan?" 
[Ryouma] 

"Jika itu benar-benar bandit, maka tidak akan ada masalah." [Camil] 

Mendengar itu, bocah itu akhirnya menyentuh kristal itu, dan cahaya biru bersinar darinya. 

Kristal itu tidak benar-benar dimaksudkan untuk membedakan antara penjahat, tetapi 
melihat bahwa anak lelaki itu tidak bersalah membuat hati saya tenang. 

Saat aku memikirkan itu, aku melirik Camil, tetapi karena suatu alasan, wajahnya tampak 
pucat. 

"A-Apa ini?" [Camil] 

"Apa ..." !? [Jill] 

Jill mengintip kristal dari belakang. 

Begitu dia melakukannya, dia menelan ludah. 

Karena penasaran, saya dan Zeff mengintip kristal itu sendiri. 

Masalahnya adalah keterampilan yang terdaftar. 

Keterampilan Tampil: Pekerjaan Rumah Tangga Lv10 Resistance Mental Lv9 Resistance 
Fisik Lv8 Health Lv7 

Ada apa dengan level-level itu !? Keterampilan 'Pekerjaan Rumah Tangga' tidak apa-apa, 
karena sudah ada banyak preseden sebelum ini, tetapi dia sebenarnya memiliki mental, 
fisik, dan kesehatan, dan masing-masing setidaknya Lv7 naik? Kehidupan apa yang 
dihabiskan bocah ini untuk mendapatkan ini begitu tinggi? Dia berumur 11 tahun, bukan? 
Itu berarti dia berusia 8 tahun ketika dia mulai tinggal di sini. 

"Sesuatu ... salah?" [Ryouma] 

"A-Ah ... Sayangnya, tidak ada keterampilan tempur muncul ..." [Camil] 

Apakah itu masalahnya !? Saya berpikir, hampir berteriak. 

Ketika saya melirik Camil, saya perhatikan bahwa penjaga lainnya memiliki reaksi yang 
sama. 

Pertarungan tatapan dimulai di antara kami, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang mau 
mengejar subjek. 

Alasan di balik reaksi kami tentu saja karena fakta bahwa resistensi rasa sakit adalah 
sesuatu yang hanya bisa dipelajari melalui rasa sakit. Fakta bahwa tingkat perlawanannya 



begitu tinggi berarti dia pasti menderita melalui rasa sakit yang tak terbayangkan. Saya 
yakin ada banyak hal yang tidak ingin diingatnya. Jika kita membicarakan masalah ini 
dengan buruk, kita hanya akan menyebabkan anak itu lebih sakit. 

Ada banyak pertanyaan yang tersisa, tetapi saya pikir kita akan berhenti di sini untuk saat 
ini. 

"Maaf, bisakah aku meminjam toiletmu?" [Reinhart] "Aku juga ingin pergi." [Jill] "Aku juga." 
[Zeff] "Toiletnya ada di dalam ... Ada banyak ... slime ... Don ' Jangan khawatir ... Mereka 
tidak akan menyerang ... "[Ryouma] " Jangan khawatir. Saya juga mantan penjinak. Saya 
tidak akan melukai keluarga Anda. "[Reinhart] 

Seperti ini, kami meninggalkan Camil untuk merawat Hyuzu, tetapi siapa yang akan 
mengira bahwa dengan 'slime' ia bersungguh-sungguh? 

"Wow ..." [Zeff] "Kau mengatakannya ... Kurasa aku belum pernah melihat begitu banyak 
slime di satu tempat." [Jill] 

Lendir yang tak terhitung jumlahnya merayap bebas di lorong. Ryouma harus 
memerintahkan mereka untuk memberi jalan bagi kami, karena kalau tidak, kami tidak 
akan bisa lewat tanpa menginjaknya. 

Jumlah familiar yang dapat dikontrak bervariasi dari orang ke orang. Semakin kuat 
monster, semakin sedikit yang bisa dikendalikan. Slime adalah monster terlemah, jadi 
mengikuti logika itu, harusnya beralasan bahwa seseorang akan dapat mengontrak 
sejumlah slime yang terhormat, tapi ini ... Apakah dia benar-benar mengontrak semua ini? 

"Ryouma-kun, adalah semua slimes ini Anda familiar?" [Reinhart] "Ya. Mereka ... untuk 
penelitian. "[Ryouma] " Penelitian? "[Reinhart] " Evolusi lendir. "[Ryouma] 

Kalau dipikir-pikir, lendir yang merayap di daerah itu bukan hanya lendir normal. Ada 
lendir lengket, racun lendir, dan itu mungkin lendir asam ... Adapun mereka berdua, aku 
bahkan tidak tahu apa jenis lendir itu. Mereka juga harus variasi yang lebih tinggi. 

Slime hidup di mana-mana, jadi saya yakin Anda bisa menemukan varian ini di suatu 
tempat, tetapi belum pernah ada laporan tentang penampakan seperti itu di hutan ini. 

Seperti yang dikatakan Jill, saya juga belum pernah melihat slime sebanyak ini di satu 
tempat. 

"Evolusi monster adalah topik penting bagi para penyihir dan penjinak monster, dan fakta 
bahwa kamu melakukan penelitian seperti itu di usiamu bukanlah hal yang luar biasa, 
tetapi sangat disayangkan bahwa mereka semua lendir." [Reinhart] "Apakah slime ... tidak 
baik?" [Ryouma] 



Secara pribadi, saya sangat menghargai kemampuannya. Fakta bahwa ia mampu 
mengumpulkan begitu banyak kelas lanjutan dan mengontrak mereka semua berbicara 
tentang kemampuannya, tetapi sayangnya, dunia tidak terlihat ramah terhadap slime. 

"Terus terang, slime lemah bahkan setelah evolusi. Tamers monster dan conjurers 
terutama menggunakannya untuk mempelajari dasar, dan selain itu, mereka tidak memiliki 
nilai. 

Itulah sebabnya sebagian besar monster tamers membuangnya setelah mempelajari dasar-
dasarnya. Biasanya, mereka akan mengontrak kelinci tanduk berikutnya. Paling tidak, 
kelinci tanduk itu lucu, jadi mereka setidaknya bisa diperlakukan seperti binatang 
peliharaan. "[Reinhart] 

"Dunia adalah tempat yang kejam ..." [Ryouma] 

Apakah itu yang dikatakan seorang anak berusia 11 tahun? 

"Tentu saja, tidak semua monster tamers berpikir dengan cara yang sama. Paling tidak, 
tidak ada yang bisa membuat cahaya racun racun lendir atau asam lendir asam. Itu bahkan 
lebih kuat dari kelinci tanduk. "[Reinhart] " Slime ... Nyaman ... berguna ... "[Ryouma] 

Saya pikir dia akan merasa sedih setelah mengatakan kepadanya betapa sedikit dunia 
berpikir tentang lendir, tetapi dia tampaknya tidak keberatan sama sekali. Biasanya, anak 
seusianya ingin dikenali oleh orang lain. 

Silsilahnya adalah sebuah misteri, tetapi saya tidak berpikir dia berbahaya. Jika ada, dia 
anak yang baik. Lagi pula, dia membantu kami di saat kita membutuhkan. Dia jelas bukan 
anak normal. Tapi bagaimanapun juga, aku ingin membantunya. 



Chapter 3 
Volume 1 Bab 3 

"U ...! Haa, haa .... "[Hyuzu] 

Setelah Ryouma dan yang lainnya kembali dan mengobrol, kondisi Hyuzu memburuk. 

"Hyuzu!" [Reinhart] "Tenangkan dirimu!" [Jill] "Ramuan dan sihir penyembuhan telah 
menghentikan pendarahan, tapi sekarang dia demam. Ini juga cukup tinggi ... "[Camil] " Aku 
punya, obat. "[Ryouma] 

Wajah Hyuzu merah karena demam saat dia mengerang dan berkeringat. 

Ketika Ryouma mendengar apa yang dikatakan Camil, dia segera berlari ke dalam. 

"Bertemu dengan anak itu benar-benar keberuntungan kita, ya, Bos." [Zeff] "Ya, jika kita 
belum bertemu dengannya, kita pasti tidak akan bisa menyelamatkan Hyuzu." [Reinhart] 
"Hyuzu tidak aman belum, tetapi bahkan jika kita entah bagaimana berhasil menggunakan 
sihir penyembuhan, kita masih tidak akan bisa menyelamatkannya. Bagaimanapun, sihir 
penyembuhan tidak bekerja pada demam. "[Zeff] " Yah itu mungkin bekerja secara normal, 
tetapi tentu saja tidak ketika Anda kehilangan banyak darah ... "[Reinhart] 

Ketika mereka berhenti berbicara tentang Hyuzu, topik itu pindah ke Ryouma. 

"Apa yang akan kita lakukan terhadap anak itu? Kita tidak mungkin meninggalkannya 
sendirian di sini. "[Camil] " Dia sudah tinggal di sini selama 3 tahun. Saya yakin dia tahu 
betapa berbahayanya itu. "[Jill] " Dia bertahan selama bertahun-tahun dan dia memiliki 
keterampilan perlawanan itu ... Dia pasti menjalani kehidupan yang mengerikan di 
desanya. Siapa tahu kalau kita bahkan bisa meyakinkannya bahwa kota itu lebih aman. 
Untungnya, dia tidak terlalu jauh untuk menyerang orang-orang saat dia melihatnya. "[Zeff] 
" Ah, kalau dipikir-pikir, ada orang yang membuat keributan. "[Reinhart] " Reinhart-sama, 
sebagai ayah satu anak, bukankah kamu punya ide? "[Zeff] " Kamu satu-satunya yang 
punya anak di sini, Bos. Orang-orang seperti kita tidak tahu apa yang harus dilakukan pada 
saat-saat seperti ini. " "Aku juga tidak tahu apa-apa. Kita tidak bisa meninggalkannya 
sendirian, tetapi kita juga tidak bisa memaksanya pergi bersama kita. Bagaimanapun, kita 
harus kembali dulu. Saya akan berbicara dengan ayah saya dan Elize tentang ini. 
"[Reinhart] 

Setelah itu mereka kehabisan topik untuk dibicarakan dan kesunyian memenuhi ruangan. 
Beberapa menit kemudian, Ryouma kembali dengan lendir membawa vas berisi air dan 
obat-obatan. Ryouma sendiri membawa pelt monster di bawah lengannya. 

"Umm, terima kasih." [Camil] "Perlakukan dulu." [Ryouma] 



Ketika Ryouma mengatakan bahwa dia menutupi Hyuzu dengan kulit yang dia bawa dan 
Camil menuangkan air ke dalam cangkir. 

"Miringkan kepalanya. Buat dia minum. "[Ryouma] 

Saat Ryouma mengatakan itu, Camil membuat minuman Hyuzu. 

"... Dia sepertinya telah meminum segalanya." [Zeff] 

Ketika Ryouma mendengar bahwa dia menyerahkan obat. 

"Obat-obatan." [Ryouma] "Terima kasih." [Reinhart] 

Seperti yang dikatakan Reinhart bahwa dia membuat Hyuzu minum obat. Setelah satu jam, 
kondisi Hyuzu akhirnya membaik. Reinhart dan rombongannya menghela nafas lega. 

Hari sudah mulai gelap, jadi Ryouma mengusulkan agar Reinhart dan rombongannya 
menginap. Melihat bahwa Ryouma tidak bermusuhan dan setelah mempertimbangkan 
situasi Hyuzu, Reinhart memutuskan untuk menerima proposal Ryouma. 

Ryouma memamerkan masakan buatannya sendiri untuk makan malam. Itu adalah 
hidangan sederhana, tidak lebih dari tauge goreng dan sup daging kelinci, tetapi 
bagaimanapun, Reinhart dan kelompoknya senang. 

Hari berikutnya. 

Hyuzu sudah pulih dan bisa berdiri sendiri. Reinhart dan rombongannya tidak segera pergi, 
dan mereka tinggal sampai sore untuk memastikan Hyuzu sehat. 

"Ya ampun, kupikir aku sudah mati. Terima kasih banyak, Nak! "[Hyuzu] " Apakah kamu 
benar-benar ... ok? "[Ryouma] " Kenapa? Kamu khawatir Saya mendengar Anda tidak ingin 
pergi ke desa, jadi saya pikir Anda membenci orang. "[Hyuzu] " ... Setidaknya bisa, khawatir 
tentang orang sakit ... "[Ryouma] " GAHAHA! Saya melihat! Saya melihat! Maaf soal itu! 
Whoops ... "[Hyuzu] 

Saat Hyuzu tertawa, dia tiba-tiba terhuyung. Reinhart dan Camil segera pergi untuk 
mendukungnya. 

"Hyuzu, kamu baik-baik saja?" [Reinhart] "Y-Ya... Sedikit pusing, Bos. Tidak ada yang perlu 
dikhawatirkan. "[Hyuzu] " Kamu baru saja menjadi lebih baik, jadi harap berhati-hati. 
"[Camil] 

Ketika Ryouma melihat itu, dia mengambil obat yang dia siapkan sebelumnya. 

"Minum." [Ryouma] "Hmm? Apa yang ada di dalam botol? "[Hyuzu] " Obat untuk darah. 
Kamu kekurangan darah. "[Ryouma] " Begitukah ? Terima kasih. Lalu aku akan pergi dan 
minum--- Ughk !? Ada apa dengan nyala api !? "[Hyuzu] 



Aroma kombinasi bumbu dan ulat hijau tercium dari botol. Hyuzu bukan satu-satunya yang 
terhindar dari aroma itu, bahkan Jill dan Zeff tidak bisa menahan diri untuk tidak 
menyeringai. 

"Itu bau, tapi ... saya bisa menjamin, ia bekerja." [Ryouma] "Nah, Anda mendengar anak itu. 
Bawahan. "[Reinhart] " T-Tunggu sebentar! "[Hyuzu] " Kami akan bermasalah jika Anda 
tiba-tiba pingsan di sepanjang jalan. "[Jill] " Kami khawatir juga, kau tahu. "[Zeff] 

Jill dan Zeff meraih bahu Hyuzu, membuatnya tidak berlari. " 

"Maafkan aku!" [Camil] 

Camil mengambil botol itu dan mengosongkan isinya ke mulut Hyuzu. 

"% '$'% $" !!!! "[Hyuzu] 

Gumaman yang tidak bisa dipahami meludahkan mulut Hyuzu saat dia mengejang 
beberapa kali. Penampilan menyedihkan Hyuzu ketika dia bersandar ke dinding 
membuatnya tampak seperti apa yang dia minum bukanlah obat tetapi racun. Sebagai 
catatan, itu memang obat yang efektif, hanya berbau sangat buruk. 

"K-Kalian ..." [Hyuzu] "Obat yang bagus rasanya tidak enak, Hyuzu." [Reinhart] "Jangan 
khawatir, obat anak ini efektif." [Jill] "Ramuan yang dia gunakan untuk merawatmu 
berkelas tinggi barang juga. "[Zeff] " Sialan. Ahh ... aku pikir aku akan mati ... Uppu ... 
"[Hyuzu] 

Bau obat yang melayang dari empul perutnya membuat Hyuzu sakit. Dia tampak seperti 
akan muntah, jadi Ryouma memberinya segelas air lagi. 

"Apakah kamu memiliki ... baju besi?" [Ryouma] "Fuu, hmm? Ah, armorku dikerjakan oleh 
beruang itu, jadi, tidak, aku tidak punya. Tidak ada senjata juga. "[Hyuzu] " Saya punya 
beberapa ... Tunggu. "[Ryouma] " Itu akan banyak membantu, tapi Anda yakin Anda ok 
memberi kami barang-barang Anda? "[Hyuzu] " Ya. "[Ryouma] 

Ryouma masuk ke dalam dan kembali dengan beberapa slime membawa lima tombak dan 
3 potong armor all-in-all. 

"Ini." [Ryouma] "Ini adalah beberapa hal yang cukup bagus untuk bandit. Anda yakin tidak 
apa-apa menyerahkannya kepada Hyuzu? "[Jill] " Senjata dibuat, untuk digunakan ... Jika 
Anda tidak mengambilnya, tidak ada yang akan menggunakannya, mereka ... "[Ryouma] " 
Tombak ini akan pergi untuk lima emas kecil koin, Anda tahu? "[Hyuzu] " Bawa mereka. 
"[Ryouma] 

Ketika Jill dan Hyuzu melihat seberapa bagus peralatan itu, mereka bertanya kepada 
Ryouma berulang kali apakah dia yakin akan memberikannya. Pada akhirnya, yang 
pertama kali dilipat adalah Hyuzu sendiri. 



"... Kalau begitu, aku akan dengan senang hati mengambilnya darimu. Tetapi saya tidak 
tahan hanya mengambil barang secara gratis. Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan, 
tetapi jika Anda membutuhkan, panggil saja saya dan saya akan ke sana. Anda dapat 
dengan mudah menghubungi saya dengan memberikan nama penjaga di Gaunago Town. 
Jangan menahan diri, oke? "[Hyuzu] " Mengerti. "[Ryouma] 

Seperti ini, pesta berlima menyelesaikan persiapan mereka dan pergi. Setelah 3 tahun di 
dunia lain, Ryouma akhirnya bertemu dengan orang-orang di dunia ini. 

Ryouma kelelahan setelah bercakap-cakap dengan seseorang untuk pertama kalinya dalam 
waktu yang lama, tetapi terlepas dari itu, dia masih berburu seperti biasa. 

Namun, yang tidak diketahui Ryouma adalah bahwa pertemuan sederhana ini akan sangat 
mengubah hidupnya. 
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Dua minggu setelah sang duke pergi, Ryouma menghabiskan hari-harinya berburu dan 
merawat slime. Suatu hari, empat orang tiba-tiba muncul di depan rumahnya. 

"Hei! Ryouma! Buka! Ini aku! Hyuzu! Kami bukan musuh! "[Hyuzu] 

Berteriak dari depan rumah Ryouma tidak lain adalah orang yang diurusnya. Jill, Camil, dan 
Zeff bersamanya. 

Jalan setapak menuju rumah Ryouma terhalang oleh batu besar, jadi mereka harus 
memanggil dengan suara keras untuk didengar. 

Hanya saja, Ryouma sebenarnya berada di semak belukar di belakang mereka. 

"Aku akan, buka, sekarang." [Ryouma] "Woah !? Kamu ada di luar? "[Hyuzu] " Pergi keluar 
untuk berburu ... Kenapa kamu datang? "[Ryouma] " Aku ingin berterima kasih lagi atas 
bantuanmu terakhir kali. Kami membawa beberapa hadiah bersama ... Ada sedikit, jadi 
kami harus menyimpannya melalui sihir dimensi. Ada kepala pelayan yang bisa 
menggunakannya di keluarga Jamil. Dia saat ini sedang menunggu kita dengan dua pelayan 
lain dan keluarga Reinhart-samas. Mereka punya bisnis di hutan, jadi kami pergi bersama. 
Jika kamu tidak sibuk, aku bisa membawanya sekarang. "[Hyuzu] 

Ryouma menjadi bijaksana sejenak, dan setelah menyadari dia tidak benar-benar memiliki 
masalah mendesak untuk dikejar, dia memutuskan untuk membiarkan Hyuzu memanggil 
mereka. Selain itu, dia tidak benar-benar akan mengusir beberapa orang yang pergi 
mengunjunginya. 

Keempat penjaga pergi untuk memanggil Reinhart dan keluarganya. 

Sementara itu, Ryouma memutuskan untuk memanggil kembali slime-nya bahwa ia 
mengirim perburuan dan bersiap menerima tamu. 

30 menit kemudian Ryouma telah menyelesaikan persiapannya dan gerombolan hampir 
1000 slime dapat terlihat berjemur di depan rumahnya. Gerombolan itu berdesak-desakan 
saat mereka menunggu tamu Ryouma. 

Setelah beberapa saat Reinhart-sama dan rombongannya tiba. 

Ketika slime memperhatikan sekelompok besar orang mendekat, tubuh mereka mulai 
bergetar. 

Ryouma meluruskan pakaiannya dan mengawasi hutan, dan segera dia melihat beberapa 
orang mendekat. 



Semuanya ada 11 orang. Ada seorang wanita cantik dan seorang gadis cantik di belakang 
Reinhart, serta seorang lelaki tua berotot yang bermartabat. Di belakang mereka ada dua 
pelayan dan kepala pelayan seperti yang Hyuzu sebutkan. Keempat penjaga, Hyuzu dan Co., 
berjalan di depan. 

(Menilai dari cara mereka berpakaian, orang-orang di belakang Reinhart-san pasti 
keluarganya. Kepala pelayan, pakaian pelayan itu jelas menonjol. Bukankah sulit untuk 
bergerak di dalam mereka?) 

"... Apakah itu dia?" [Pembantu 1] "Itu banyak slime ..." [Pembantu 2] "Ho? Saya mendengar 
dia menjinakkan banyak slime, tetapi saya tidak berpikir dia benar-benar akan 
menjinakkan begitu banyak. "[Old Muscle Man] " Mereka mungkin hanya slime, tetapi 
masih patut dipuji karena telah menjinakkan begitu banyak. " "Meskipun semakin akrab, 
semakin sulit menjinakkan monster baru." [Gadis Cantik] 

Kelompok Reinhart mendekati Ryouma sementara dia bertanya-tanya tentang praktis 
seragam pelayan. 

Ketika pelayan melihat sekelompok besar slime, mereka tidak bisa membantu tetapi 
menemukan wajah mereka kram. 

Seluruh keluarga Reinhart kecuali dirinya sendiri memandangi sekelompok besar slime 
dengan takjub. 

Ketika mereka akhirnya tiba di pintu masuk rumah, orang pertama yang berbicara dengan 
Ryouma adalah Reinhart. 

"Ryouma-kun, sudah 2 minggu sejak pertemuan terakhir kita. Kami datang untuk 
mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda saat itu. Kami telah membawa beberapa 
hadiah. "[Reinhart] " Terima kasih. "[Ryouma] " Jangan berkeringat, itu hanya beberapa 
barang yang kami miliki tergeletak di sekitar. "[Reinhart] " Sayang, sebelum itu bagaimana 
kalau memperkenalkan kami ?" [Wanita cantik] 

Reinhart memperkenalkan keluarganya. 

"Biarkan aku memperkenalkanmu. Ini di sini adalah ayahku, Reinbach, dan wanita cantik 
ini di sini adalah istriku, Elize. Dan ini di sini adalah putri muda kita yang cantik, Elialia. 
"[Reinhart] " Saya Reinbach Jamil dari Rumah Tangga Jamil, mantan kepala keluarga. 
Sangat menyenangkan bisa berkenalan dengan Anda. "[Reinbach] " Saya Elize Jamil. Terima 
kasih telah membantu suami dan bawahan saya. "[Elize] " Nama saya Elialia Jamil. Saya 
senang berkenalan dengan Anda. "[Elialia] " Kesenangan adalah milikku ... aku, Ryouma 
Takebayashi ... aku berasal dari, tanah yang jauh ... Tidak banyak, tapi tolong izinkan aku 
menawarkanmu, keramahtamahanku. "[Ryouma ] 



Meskipun Ryouma akan berhenti dari waktu ke waktu dan tidak bisa berbicara dengan 
benar, kata-katanya masih sopan. Itu saja sudah cukup untuk membius keluarga Reinhart 
dan rombongan mereka. 

"Kamu tidak perlu formal seperti itu. Berbicaralah dengan kami seperti biasa. Untuk mulai 
dengan, kami yang mengganggu Anda untuk datang ke sini begitu tiba-tiba. "[Reinbach] " 
Terima kasih. Baiklah kalau begitu, tolong ... Ah. "[Ryouma] 

Ryouma hendak membawa orang-orang ke rumahnya ketika tiba-tiba dia sadar bahwa 
pintu masuk dihalangi oleh semua slime, jadi dia harus memerintahkan mereka untuk 
masuk ke dalam. 

"Melihat mereka di tempat yang cerah, saya harus mengatakan itu adalah sekelompok 
slime yang mengesankan yang Anda miliki di sana. Ngomong-ngomong, apakah hanya aku 
atau ada lebih banyak dari mereka sekarang? "[Reinhart] " Mereka berlipat ganda ... Setelah 
semua orang pergi. "[Ryouma] 

Slime Ryouma saat ini diberi nomor sebagai berikut: 

Sticky Slime x 364 Poison Slime x323 Acid Slime x211 Cleaner Slime x11 Scavenger Slime 
x730 Heal Slime x2 (BARU) Keterampilan Menyembuhkan Lv1; Peningkatan Vitalitas Lv1; 
Fotosintesis Lv3; Intisari Lv1; Serap Lv1; Split Lv2 

Terus terang, setelah slime berlipat ganda, Ryouma menemukan mereka terlalu banyak, 
dan dia akhirnya kesulitan memberi makan mereka. 

Selain itu, ia juga mulai khawatir tentang efek jangka panjang dari slime pada ekosistem. 
Sementara itu, Ryouma memutuskan untuk memberi makan slime dengan cukup untuk 
menopangnya, tidak memberi mereka makan lebih banyak untuk memenuhi kondisi 
evolusi atau menambah jumlahnya. 

Jika itu tidak berhasil, Ryouma telah mempersiapkan dirinya untuk menipiskan slime, 
tetapi untungnya, dia menemukan desa goblin baru dua minggu lalu, yang dia musnahkan. 

Desa goblin tidak hanya memberi Ryouma makanan, itu juga memberinya anugerah yang 
tak terduga, karena ketika Ryouma mencoba menyembuhkan lendir yang terluka selama 
pertempuran, dua lendir berevolusi menjadi menyembuhkan lendir, sejenis lendir baru 
yang bisa digunakan sihir penyembuhan. 

Melihat lendir jenis baru muncul sekali lagi menyalakan api Ryouma, tapi untungnya, dia 
berhasil menahan diri setelah mempertimbangkan keadaan. 

"Bisakah semua itu benar-benar cocok di dalam?" [Reinhart] "Itu akan ... baik-baik saja ..." 
[Ryouma] "Apa maksudmu?" [Reinhart] "Ini." [Ryouma] 

Saat Reinhart mengajukan pertanyaan itu, Ryouma memberi perintah kepada slime. 



Space jelas merupakan masalah setelah slime berlipat ganda, tetapi tiga hari setelah fakta, 
masalah itu secara kebetulan diselesaikan. Dan solusinya datang dari pertanyaan belaka. 

Ketika slime telah tumbuh terlalu banyak sehingga tidak muat di kamar mereka, mereka 
mulai tumpah ke kamar Ryouma, dan karena itu, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, 
Ryouma bergumam pada dirinya sendiri. 

Tidak bisakah slime ini melebur atau semacamnya? Anda tahu suka Do * kue? 

Pada saat itu, slime bergetar dengan kuat, dan slime yang bersatu membentuk satu slime. 

Karena panik, Ryouma dengan cepat memeriksa status mereka. 

Lengket Lengket besar Keterampilan x1 Lengket Cair Lv5 Pengerasan Lv4 Lengket String 
Ditembak Lv3, Serangan Fisik, Tahan Lv1, Perbesar Lv2 Kecilkan Lv4 Lompat Lv2 Intisari 
Lv3 Intisari Lv3 Menyerap Lv3 

Racun Besar Slimex1 Keterampilan Menghasilkan Racun Lv4 Racun Menahan Lv4 
Menghasilkan Melumpuhkan Agen Lv4 Serangan Fisik Menahan Lv1 Memperbesar Lv2 
Mengecilkan Lv4 Melompat Lv2 Mencerna Lv3 Mencerna Lv3 Menyerap Lv3 

Lendir Asam Besar x1 Keterampilan Menghasilkan Asam Lv5 Asam Menahan Lv4 Serangan 
Fisik Menahan Lv1 Memperbesar Lv2 Mengecilkan Lv4 Melompat Lv2 Mencerna Lv4 
Menyerap Lv3 Menyerap Lv3 

Lendir Pemulung besar x1 Penyakit Keterampilan Menahan Lv5 Racun Menahan Lv5 
Timbal Perut Lv6 Bersih Lv6 Menghilangkan Bau Badan Lv6 Cairan Penghilang Bau Lv4 
Menghasilkan Pupuk Lv4 Serangan Fisik Serangan Lv2 Memperbesar Lv3 Menyusut Lv5 
Melompat Lv6 Menyerap Lv6 L7 

Bagi nasib baik Ryouma, slime gabungan memiliki kemampuan yang disebut 'Shrink', yang 
memungkinkan mereka untuk mengecilkan tubuh mereka yang biasanya humongous. 

Varian lendir yang lebih besar makan beberapa kali lebih banyak daripada rekan-rekan 
mereka yang lebih kecil tetapi secara efektif mengonsumsi lebih sedikit jika dibandingkan 
dengan konsumsi makanan dari seratus slime. Untuk meletakkan segala sesuatunya dalam 
perspektif, varian yang lebih besar mengkonsumsi sekitar 20 hingga 50 persen lebih 
sedikit daripada bentuknya yang tidak digabungkan. Dengan kata lain, masalah ruang dan 
makanan sebagian besar telah ditangani. 

Melihat bagaimana slime memiliki solusi untuk masalah yang sangat mengganggunya, 
Ryouma tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah ini semacam mekanisme pertahanan diri 
yang slime harus menjaga mereka dari membahayakan diri mereka sendiri dari memakan 
semua makanan atau masalah kelebihan populasi lainnya. 



Diperlukan setidaknya 100 slime untuk membentuk slime besar dan mereka semua harus 
dari jenis yang sama. Setelah fusi slime kehilangan skill 'Split', bertanggung jawab untuk 
reproduksi lendir. 

Itu adalah sebuah misteri di mana semua massa menggunakan 'Shrink', tetapi 
bagaimanapun juga, Ryouma senang melihat ruang dan masalah makanan diselesaikan. 

Ryouma pikir menunjukkan lebih mudah daripada menjelaskan, jadi dia memerintahkan 
slime untuk melebur. 

Ketika mereka menyatu di depan Reinhart dan yang lainnya, mereka tidak bisa tidak 
membuka mata mereka lebar-lebar karena terkejut, banyak dari mereka yang terdiam 
ketika mereka menatap slime besar. 

"Big Slime !?" [Reinhart] "Mustahil !?" [Reinbach] "Tidak, tidak ada keraguan tentang itu. Ini 
pasti lendir besar? Anda berhasil menjinakkan lendir besar? "[Elize] " ... Apakah itu, aneh? 
"[Ryouma] " Tidak ada yang pernah berhasil menjinakkan lendir besar sebelumnya. "[Elize] 
" Eh? "[Ryouma] 

Kali ini yang paling kaget adalah Ryouma. 

Ketika Reinbach menyadarinya, dia menjelaskan. 

"Kontrak tidak berfungsi pada slimes besar. Banyak yang telah mencoba, dan beberapa 
masih melakukannya dari waktu ke waktu, tetapi tidak ada yang pernah berhasil. 
"[Reinbach] " Tapi, tentu saja ... Kontrak ... Tidak ada artinya. "[Ryouma] 

Semua mata tertuju pada Ryouma saat dia menjelaskan. 

"Lendir besar adalah ... kumpulan banyak, lendir; oleh karena itu, ketentuan kontrak tidak 
dapat dipenuhi. Kontraknya, hanya bekerja pada satu monster. Kontrak, beberapa 
sekaligus, adalah mustahil. Mengontrakkan satu dari, seratus, juga tidak mungkin. Karena 
di sana, hanya satu inti ... Jadi, kontraknya tidak akan berfungsi. Saya berhasil, karena saya 
mengontrak, banyak slime secara individual, dan kemudian mengumpulkan mereka. 
"[Ryouma] 
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 Side Ryouma  

...Apa yang salah? Untuk beberapa alasan, setelah saya menjawab pertanyaan mereka, 
semua orang -- terutama keluarga Jamil -- menatap saya dengan mata menakutkan. 

Apakah saya melakukan sesuatu yang buruk? 

"Luar Biasa." [Reinbach] 

Hah? Apa yang luar biasa 

"Itu luar biasa, Ryouma-kun! Kamu benar-benar telah memecahkan sebuah misteri yang 
telah mengganggu penjinak monster sejak lama! "[Elize] "!? "[Ryouma] 

Apa yang salah dengan orang-orang ini !? Mata mereka berkilau dan mereka terlalu 
antusias untuk beberapa alasan ... Ini benar-benar menakutkan! 

"Nyonya, Reinbach-sama, harap tenang. Kamu menakuti Ryouma-sama. "[Butler] " Ah! 
Maaf soal itu, sayang. Aku tidak bermaksud menakutimu. "[Elize] " Maaf. Aku terlalu 
bersemangat di sana. "[Reinbach] " Tidak apa-apa ... "[Ryouma] " Biarkan aku menjelaskan 
apa yang membuat keduanya begitu bersemangat. Penjelasan yang Anda berikan kepada 
kami sekarang tentang mengapa monster tamers tidak bisa menjinakkan lendir besar 
menjadi salah satu misteri yang telah mengganggu para tamers monster. 

Lendir besar tidak kuat, tetapi sulit untuk diperangi, jadi ada banyak orang yang mencoba 
menjinakkannya. Bahkan, Anda masih melihat beberapa orang mencoba dari waktu ke 
waktu, tetapi tentu saja, tidak ada yang pernah berhasil. "[Reinhart] " Karena bangga, 
banyak penjinak monster mencoba mengungkap alasan mencegah kontrak dari bekerja, 
tetapi mereka tidak bisa t mendapatkan hasil apa pun. Pada akhirnya, laboratorium 
penelitian mereka terputus, dan meskipun masih ada orang yang meneliti mereka sampai 
hari ini, tidak ada yang berhasil berhasil ... Setidaknya, sampai Anda, tetap. "[Reinbach] 

Uwaah ... Ini secara tak terduga berubah menjadi sesuatu yang gila. 

"Mu ~, reaksi yang lemah ... Biarkan aku bicara seperti ini. Penelitian tentang slime besar 
telah berlangsung sejak kira-kira pada hari yang sama seni penjinakan monster menyebar 
ke seluruh dunia. 

Ini adalah misteri yang tidak dapat dipecahkan sehingga tidak dapat dipecahkan sehingga 
orang tidak mengharapkan siapa pun untuk mendapatkan hasil. Bahkan, itu diperlakukan 
oleh laboratorium penelitian sebagai pemborosan waktu. Namun misteri yang seharusnya 



tidak terpecahkan itu telah membuat banyak peneliti menyerah diselesaikan oleh Anda! 
Bisakah Anda tetap tenang mengetahui hal ini !? "[Elize] 

kamu bercanda kan? Ini hanya kebetulan. Sial, ini seperti masalah. Apa yang harus 
dilakukan? 

"Apa yang harus aku lakukan?" [Ryouma] "Tinggalkan catatan di guild penjinak dan 
umumkan temuanmu!" [Elize] 

Ah ~ Jadi mereka punya organisasi yang mengumpulkan informasi tentang hal-hal 
semacam ini. Menilai dari reaksi orang-orang ini, sepertinya itu akan membuat saya banyak 
perhatian jika saya mengumumkannya. Oh, tapi ini mungkin kesempatan bagus untuk 
meninggalkan hutan ... 

"Town, huh ..." [Ryouma] 

Ketika kata-kata itu keluar dari mulutku, orang-orang dari Keluarga Jamil dan para pelayan 
bereaksi. 

"Oh maafkan saya. Saya lupa Anda tidak suka kota ... "[Elize] " Kami tidak akan memaksa 
Anda untuk mencatat dan mengumumkan temuan Anda, tapi ini benar-benar suatu 
penemuan, Nak. Aku hanya ingin kamu tahu itu. "[Reinbach] " Aku, mengerti. Ah ... 
"[Ryouma] 

Setelah slime menyatu dan masuk, jalan itu akhirnya bisa dilalui. 

"Bagaimanapun, mari kita masuk, pertama." [Ryouma] 

Ada binatang buas berkeliaran di luar, tidak akan tinggal di sini terlalu lama. 

Saya membawa semua orang ke rumah, lalu saya pergi untuk menyiapkan teh hitam untuk 
semua orang. Teh hitam yang saya miliki dijarah dari para bandit yang menyerang saya di 
masa lalu. Mereka memiliki banyak merek yang sama, jadi itu mungkin barang curian. Saya 
baru tahu saya memilikinya ketika saya pergi mencari tombak untuk diberikan kepada 
Hyuzu-san. 

Saya tidak tahu karena saya sudah lupa tentang barang-barang bandit. Saya tidak 
membutuhkan uang dan saya tidak suka barang curian, jadi saya tinggalkan saja, tapi ... Jika 
saya tahu ada teh di antara barang rampasan, saya akan membawanya keluar lebih cepat. 

Ngomong-ngomong, aku mengeluarkan daun teh yang paling cantik. Mereka sepertinya 
belum kedaluwarsa, jadi seharusnya baik-baik saja. Satu-satunya masalah adalah cangkir 
dan kursi. Saya tidak punya cukup untuk 12 orang, jadi saya harus cepat membuatnya 
dengan sihir tanah. 

Saya membuat teh dengan bahan-bahan yang saya dapatkan dua hari yang lalu. Satu bahan 
adalah madu yang saya dapat dari sarang lebah, dan yang lain adalah jahe yang saya 



gunakan dengan sirup lemon. Hanya itu yang harus saya ganti dengan gula, jadi saya harap 
para tamu menyukainya. 

"Maaf membuat anda menunggu. Tolong, teh hitam. "[Ryouma] " Oh, astaga. Terima kasih. 
"[Elize] " Itu bau yang enak. "[Reinhart] " Hmm ... Kamu sepertinya punya daun teh yang 
enak bersamamu. "[Reinbach] " Itu dari para bandit ... yang menyerang saya. Saya punya 
banyak, lebih banyak dari mereka. "[Ryouma] " Saya mengerti ... Ini bagus. "[Reinbach] " 
Memang. "[Elize] " Anda benar-benar berhasil mengeluarkan aroma daun teh juga. 
Ryouma-sama, di mana kamu belajar membuat teh? "[Butler] 

'Dari dunia lain' jelas bukan sesuatu yang bisa saya katakan. 

"Nenek ... Mengajari saya." [Ryouma] 

Kakek-nenek = Mahakuasa. 

Saya benar-benar harus berterima kasih kepada para dewa untuk mereka. Jika saya harus 
berbohong sendiri, saya pasti akan ketahuan. Saya sering dipanggil 'bodoh jujur' di 
kehidupan saya sebelumnya -- bukan karena saya setuju dengan mereka. Tapi, 
bagaimanapun juga, karena semua yang saya lakukan sekarang adalah menggunakan 
pengaturan yang dipersiapkan para dewa untuk saya sebelumnya -- pengaturan yang 
mereka persiapkan dengan memanggil jiwa-jiwa kakek-nenek saya dan mendapatkan izin 
mereka -- saya tidak merasa seperti saya berbaring sama sekali. Saya sangat berterima 
kasih untuk itu. 

"Ada lagi, sayang, jika kamu mau ..." [Ryouma] "Terima kasih." [Elize] "Biarkan aku juga. 
Madu adalah barang mewah, jadi ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk 
mencicipinya. "[Hyuzu] " Tunggu sebentar, Hyuzu-san! "[Camil] " Aku mendapat madu dari, 
sarang lebah dua hari yang lalu. Gratis, toh, jadi ... Camil-san, tolong, silakan. "[Ryouma] " 
Hah, benarkah? Kalau begitu dalam kasus itu, aku akan punya sedikit. "[Camil] " Heh, kau 
tidak begitu berbeda denganku, kan? "[Hyuzu] 

Sekitar waktu itu wanita muda dari Keluarga Jamil -- Elialia, saya percaya -- 
memperhatikan sesuatu saat dia minum teh. 

"Oh? Sepertinya bukan hanya madu. Ada sesuatu yang bercampur. "[Elialia] 

Kepala pelayan segera pergi untuk memeriksa. 

Saya ingin tahu apakah mereka tidak menyukai jija (jahe) dan lamon (buah seperti lemon). 

"Aku bisa mencicipi jus lamon. Tapi rasanya tidak enak. "[Butler] 

Untungnya, mereka tidak berpikir itu racun. 

Saya memutuskan untuk mengungkapkan misteri itu. Lagipula, itu tidak seperti aku 
menambahkan racun atau apa pun. 



"Aku juga menambahkan, jija root." [Ryouma] "Oh, jadi ini jija. Saya pikir itu hanya sayuran 
asin. Siapa yang tahu itu bisa digunakan untuk mengeluarkan rasa seperti ini? "[Elialia] " ... 
Jija bisa, digunakan dalam memasak ... Dapat menghilangkan bau, daging dan ikan ... 
"[Ryouma] " Itu informasi yang bagus. Terima kasih, Ryouma-sama. Saya akan memberi 
tahu master chef segera setelah kami kembali. "[Butler] " Sama-sama. "[Ryouma] " Nah, 
sebelum saya benar-benar lupa -- kami datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih 
atas bantuan Anda terakhir kali. Mohon terima hadiah kami. Sebasu. "[Reinhart] " Ya, 
Reinhart-sama. 'Item Box'. "[Sebasu] 

Ketika Reinhart-san menyebutkan tentang hadiah, kepala pelayan di belakangnya berdiri 
dan memanggil mantra. Tiba-tiba, lingkaran kosong muncul dari udara tipis. Kepala 
pelayan, Sebasu, mengulurkan tangannya ke dalam dan mengeluarkan sesuatu. 

Kotak Barang Sesuai namanya, itu adalah mantra tipe-dimensional yang menciptakan 
dimensi baru untuk menyimpan item. Ini mantra yang sulit tetapi juga salah satu dasar dari 
sihir dimensi. Saya bisa menggunakannya juga, tetapi saya tidak bisa memasukkan banyak 
item ke dalam barang saya. 

Di atas meja di depan saya, di mana ada ember penuh buah-buahan, jatuh berjatuhan tak 
terhitung gulungan kertas dan kain. 

"Itu, banyak." [Ryouma] "Aku tidak tahu apa yang akan membuatmu bahagia, jadi aku 
membawa berbagai barang. Terimalah mereka. "[Reinhart] 

Reinhart berkata sambil membuka gulungan. 

Di dalam gulungan ada makanan yang diawetkan, pakaian, alat tulis, batu ajaib untuk 
penerangan, jam yang bergerak melalui kekuatan sihir ... segala macam hal, masing-masing 
adalah barang-barang pembajakan yang tidak dimiliki rumah saya. 

Sepertinya dia meluangkan waktu mengingat apa yang kurang di rumah saya. 

"Aku hanya mengepal baju itu, jadi cobalah dulu. Jika mereka terlalu besar ... Arone, Lilian. 
"[Reinhart] " Ya. "[Arone, Lilian] " Kamu bisa meminta mereka berdua untuk membantumu. 
"[Reinhart] 

Saya bertanya-tanya mengapa mereka membawa pelayan mereka ke tempat seperti ini, 
ternyata, mereka ada di sini untuk memastikan pakaiannya pas. 

Saya merasa agak buruk, jadi untungnya pakaian itu tidak membutuhkan banyak 
perubahan. 

Saya harus berterima kasih kepada mereka. 

"Terima kasih banyak. Kamu membawa, begitu banyak. "[Ryouma] " Jangan keringat. 
Mereka tidak semahal itu, dan selain itu, kita juga memiliki sesuatu untuk dilakukan di 
sekitar bagian-bagian ini. "[Reinhart] " Sesuatu, untuk dilakukan? "[Ryouma] " Ingat ketika 



aku mengatakan bahwa kita adalah keluarga monster tamers? Putriku, Elia, telah belajar 
selama ini. Sekarang dia sudah cukup umur, dia perlu menjinakkan monster pertamanya, 
lendir. "[Reinhart] 

Monster pertamanya, ya. Karena dia menyebutkan 'usia' itu pasti berarti bahwa dia belum 
diizinkan sampai sekarang. Nah, monster itu hidup, jadi dia harus mengurusnya dan itu 
juga sedikit berbahaya. Wajar kalau orang tuanya tidak mengizinkannya sampai dia cukup 
umur. 

"Selamat." [Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu, wanita muda itu minum teh tersenyum dan berkata 'terima 
kasih'. 

Karena dia belum menjinakkan monster pertamanya, aku mungkin bisa membantunya. 

"Kami sudah mencari selama ini, tapi kami belum menemukan satu slime." [Elialia] " Slime 
juga monster, mereka adalah makhluk hidup. Ada saat-saat ketika Anda tidak dapat 
menemukannya. "[Reinbach] " ... Lalu, bagaimana, di sini. "[Ryouma] 

Saya berdiri dan menunjuk peta hutan di dinding. 

"Sungai. Seharusnya ada, banyak slime, di sini. "[Ryouma] 

Itu adalah sungai yang tidak terlalu jauh dari rumah. Di situlah saya mendapatkan air saya, 
dan pada kenyataannya demikian juga dengan lendir liar. 

Jika mereka melihat-lihat, mereka harus dapat menemukan pasangan. 

Sebagai catatan, ketika saya pergi mengambil air sekali, saya berhasil menangkap 14 
slimes. Tentu saja, itu hanya satu kali. 

Ketika saya mengatakan itu, wajah wanita muda itu berseri-seri, dan setelah mendapatkan 
izin orang tuanya, dia menanyakan sesuatu kepada saya. 

"Bisakah aku memanggilmu Ryouma-san?" [Elialia] "Tolong." [Ryouma] "Lalu Ryouma-san, 
jika tidak ada masalah, bisakah kamu mengajariku lendir mana yang harus dipetik." 
[Elialia] "Yang mana, untuk memilih? "[Ryouma] " Ya. Saya hanya perlu satu lendir, tapi 
mungkin ada banyak di luar sana. Saya tidak begitu yakin mana yang harus saya jinak. 
"[Elialia] 

Ah, jadi itu yang dia maksudkan. Tidak ada lendir baik atau buruk, meskipun ... 

"Kalau begitu ... Kau harus memilih lendirmu, sesuai dengan jenis dirimu, ingin itu 
berkembang menjadi apa. Akan, butuh banyak waktu, meskipun .... Jika Anda menginginkan 
kekuatan, monster yang berbeda, akan lebih disukai. Jika Anda tidak ingin menaikkan, 
lendir untuk waktu yang lama, Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir ... Apakah Anda, 



masih ingin lendir? "[Ryouma] " Ya, itu akan menjadi monster pertama saya, jadi saya 
berniat untuk menghargainya selamanya. "[Elialia] 

Wajah yang murni. Nah, jika itu dia, dia mungkin akan menghargainya. Saya harus 
membantunya. 

Hmm? Mengapa saya pikir dia akan menghargainya jika itu dia? 

Saya tidak berpikir saya pernah berpikir seperti ini sebelumnya. 

Apakah saya dibodohi? Bisakah saya tertarik padanya? Paman yang berusia mental lebih 
dari 40 tahun seperti saya? 

Berhenti. Jangan terlalu banyak berpikir. 

"Umm, apakah itu tidak mungkin?" [Elialia] 

Saya tidak keberatan mengajarinya, tetapi cara saya berbicara sekarang pasti 
menyebalkan. Akan lebih bagus jika saya bisa berbicara lebih lancar. 

"Jika kamu baik-baik saja denganku, tentu, tapi ... Hanya 3 jenis, yang saat ini dapat dipilih." 
[Ryouma] "Mengapa hanya 3?" [Elialia] "Salah satu kondisi evolusi adalah, tidak diketahui; 
yang lain, saya tidak punya cukup makanan; yang lain, tidak sesuai, wanita ... Yang terakhir 
itu, sebenarnya akan menjadi kemampuan terbaik, meskipun ... "[Ryouma] " Bisakah aku 
punya waktu sebentar? "[Elize] 

Ketika saya sedang berbicara dengan wanita muda dari Rumah Tangga Jamil, nyonya itu 
menyela. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. 

"Ibu, aku sedang berbicara dengan Ryouma-san. Ini penting untuk kontrak pertamaku, jadi 
tolong jangan ikut campur. "[Elialia] " Aku tahu itu tapi ada sesuatu yang menggangguku. 
Ryouma-kun, jika saya sudah mendengar dengan benar, sepertinya Anda benar-benar 
mengetahui kondisi evolusi untuk slime? "[Elize] " Lebih atau kurang. "[Ryouma] 

Seperti yang aku pikirkan, nyonya itu bergumam, lalu dia berbalik ke Reinhart-san, yang 
dengan cepat menggelengkan kepalanya. 

(Saya tidak mendengar tentang ini!) (Saya hanya mendengar dia sedang meneliti!) 

Yah, mungkin itu yang mereka katakan dengan gerakan mereka. 

"Mungkinkah, ini adalah misteri lain, seperti lendir besar?" [Ryouma] "Ya. Slime dapat 
ditemukan di mana saja, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu apa-apa tentang mereka. 
Anda harus lebih berhati-hati dengan siapa Anda mengajarkan kondisi-kondisi itu. "[Elize] 

Saya pikir itu cukup sederhana. 



Tetapi sekali lagi, bahkan Jepang memiliki misteri sendiri. 

Jika saya mendapatkan kesempatan, saya ingin berbicara dengan para peneliti lendir itu. 

Tapi itu masih di masa depan. Saya perlu mencari tahu apa yang harus dilakukan dengan 
masa kini. 



Chapter 6 
Volume 1 Bab 6 

Apa yang harus saya lakukan? Aku bertanya-tanya. 

Jawabanku? Saya akan memberi tahu mereka. 

Bagi saya proses itu lebih penting daripada hasilnya. Saya mulai meneliti slime karena saya 
tertarik pada mereka dan karena saya menikmati prosesnya. Saya tidak terlalu peduli 
dengan hasilnya; dan selain itu, saya sudah memberi tahu mereka. Sudah agak terlambat 
untuk mencoba dan bersikap rahasia sekarang. 

"Tidak apa-apa ... Kondisi untuk evolusi adalah, diet. Diet yang berbeda, menghasilkan 
variasi yang berbeda. Ulat hijau, menyebabkan lendir lengket. Ramuan beracun, 
menyebabkan lendir beracun. Slime punya, preferensi. Jika Anda memberi mereka makan, 
apa yang mereka sukai, mereka pada akhirnya akan berkembang. Jika Anda tidak memberi 
mereka, apa yang mereka sukai, mereka mungkin masih berevolusi, tetapi lebih lambat; 
kalau tidak, mereka mungkin mati ... "[Ryouma] 

"Begitu, jadi begitulah cara slime berevolusi." [Elia] 

Melihat wanita muda itu mengangguk dengan tertarik, aku mengangguk dan melanjutkan. 

"Lebih banyak makanan, akan membuat lendir berevolusi lebih cepat. Kamu bisa memilih 
dari, tumbuhan beracun, ulat hijau, dan tulang-tulang monster yang sudah dicuci ... 
Ketiganya bisa memberimu, racun lendir, lendir lengket, atau lendir asam. "[Ryouma] " 
Jenis mana yang menurutmu aku tidak bisa memilih? "[Elialia] " Lendir pembersih, lendir 
pemulung, sembuhkan lendir. Namun, kemampuan mereka adalah hal yang nyata. 
"[Ryouma] 

Keempat anggota keluarga ducal tidak tahu tentang lendir yang saya sebutkan kecuali 
lendir sembuh, sehingga mereka tidak bisa tidak saling melirik satu sama lain. 

"Lendir macam apa yang merupakan lendir pembersih dan pemulung?" [Elize] "Mereka 
memiliki keterampilan yang bersih dan menghilangkan bau badan." [Ryouma] 
"Membersihkan dan menghilangkan bau busuk? Saya tidak percaya saya pernah 
mendengar tentang itu sebelumnya. "[Elize] " Saya bisa menebak apa yang menghilangkan 
bau badan, tetapi bagaimana dengan bersih? "[Reinhart] " ... Akan lebih cepat, jika Anda 
melihatnya, untuk diri Anda sendiri ... Tolong tunggu sebentar. "[Ryouma] 

Saya meninggalkan para tamu sejenak dan pergi ke dapur. Di sana saya mengambil kain 
dan mencelupkannya ke dalam darah kelinci. Aku mengambil kain itu kembali bersamaku 
bersama dengan satu lendir bersih. 



"Maaf untuk menjaga, kamu menunggu ... Ini bersih, lendir. Tolong, lihat. "[Ryouma] " Kain 
bernoda darah? Apa yang akan kamu lakukan dengan itu? "[Elize] " Ini. "[Ryouma] 

Saya memesan lendir secara mental. 

Segera setelah saya melakukannya, ia mengambil kain itu di tangan saya dan membawanya 
ke tubuhnya. 

Kain berputar di sekitar inti lendir. 

Saya telah melihat adegan ini berkali-kali, tetapi tidak peduli berapa kali saya melihatnya, 
saya tidak bisa tidak diingatkan akan mesin cuci. 

10 detik kemudian. 

Lendir itu membentangkan sebagian tubuhnya dan menyerahkan kain itu padaku. Saya 
membentangkan kain itu terbuka untuk dilihat orang lain. Ketika keempat anggota 
keluarga adipati melihatnya, mereka melihatnya dengan tatapan ingin tahu. Kepala pelayan 
dan dua pelayan khususnya di mana cukup diambil. 

"Darahnya hilang, ya. Warnanya berubah juga. Apakah itu dicerna? "[Reinhart] " Itu 
tersedot oleh lendir, kan? Apakah itu? "[Elize] " Tidak, nyonya. Bukan itu saja. "[Pembantu] 
" Arone? " 

Orang yang menjawab pertanyaan mereka adalah salah satu pelayan, seorang wanita paruh 
baya dengan nama Arone. 

"Ryouma-sama, aku percaya bahwa lendir memiliki kemampuan untuk memakan 'kotoran'. 
Apakah saya memahami ini dengan benar?"[Arone] 'Ini adalah seperti Anda, 
katakan.'[Ryouma] 'Apa artinya?'[Reinhart] "kain Itu bukan hanya kotor dengan darah. Ada 
zat lain yang tercampur. Warna saat ini adalah warna aslinya. " 

Ketika Anda tidak mencuci hal-hal kotor, kotoran menumpuk, sampai akhirnya, tidak 
mungkin lagi dengan mudah menghapusnya. Dalam beberapa kasus, warna asli hilang 
selamanya. 

Jadi, dengan kata lain, keterampilan 'bersih' adalah keterampilan yang dapat 
membersihkan bahkan hal-hal paling kotor! Apakah saya benar? "[Arone] " Kamu ... 
Namun, ini bukan hanya, benda yang tidak hidup. "[Ryouma] 

Saya secara mental memerintahkan lendir saya, dan pada saat berikutnya, ia mengambil 
tangan dan kain saya ke tubuhnya. 

"Wha !?" [Elize] "Jangan khawatir." [Ryouma] 

Slime biasanya mencerna apa pun yang mereka masukkan ke dalam tubuh mereka, jadi 
bisa dimengerti mengapa anggota keluarga adipati berteriak ketika mereka melihat 



tanganku masuk ke slime. Bahkan, bukan hanya mereka. Setiap orang di ruangan itu 
membuat wajah kaku ketika mereka melihat tanganku masuk ke lendir. 

Lima detik kemudian, saya mengambil tangan saya. 

"Apakah kamu baik-baik saja?" [Reinhart] "Lendir pembersih, hanya mencerna kotoran ... 
Mereka tidak akan mencerna daging manusia, atau daging hewan, kecuali diperintahkan." 
[Ryouma] "Siapa yang mengira akan ada lendir seperti itu ? "[Reinhart] " Tolong jangan 
lakukan itu lagi. Ini buruk untuk jantung. "[Elize] " Maafkan aku ... aku sudah terbiasa 
dengan itu, dan ... aku benar-benar tidak ingin menyentuh, kain ini jika memungkinkan. 
"[Ryouma] " Yah, tentu saja bukan t sangat bersih beberapa saat yang lalu. "[Elize] " Dulu 
itu adalah kain pinggang goblin. "[Ryouma] 

Wajah semua orang berkedut ketika aku mengatakan itu, tetapi pelayan menjadi lebih 
tertarik. 

Rupanya, itu karena cawat goblin dianggap sebagai benda paling kotor di dunia ini. 

"Dengan lendir ini tidak peduli seberapa kotor atau seberapa menjijikkannya sesuatu kamu 
dapat menjadikannya sebagus yang baru ... Apalagi, kamu biasanya tidak bisa, mandi saat 
bepergian, kan?" [Ryouma] "Ya, paling-paling aku hanya bisa bersihkan diriku. Ini 
sebenarnya adalah perjalanan pertamaku. Rasanya sangat salah tidak bisa mandi 
setidaknya sekali sehari. "[Elialia] " Yakinlah, dengan lendir ini ... Semua masalahmu, bisa 
diselesaikan. "[Ryouma] 

Setelah saya mengatakan itu, wanita muda dari rumah tangga duke menatap saya dengan 
laser yang keluar dari matanya. Eek! Saya pikir. Ini sangat menakutkan! Karena berbagai 
alasan! 

Lebih buruk lagi, nyonya dan kedua pelayannya juga diperbesar. 

"Karena, lendir ini, bisa memakan kotoran, bau tak sedap, semua hal kotor." [Ryouma] "Itu 
dia! Saya ingin lendir itu! Tolong bantu saya mendapatkan lendir yang lebih bersih! 
"[Elialia] 

... Ups. Bukankah aku hanya mengatakan dia tidak bisa memilih ini? Mengapa oh mengapa 
aku memberikannya padanya? Belum lagi ini yang terburuk dari mereka semua! Ahh, sial! 
Saya kehilangan diri saya terlalu mudah ketika datang ke slimes ... Paling tidak, saya 
seharusnya telah melempar pemulung itu sebagai gantinya! 

"Ini bukan goo-" [Ryouma] "Bagaimana kamu bisa mengatakan itu setelah menunjukkan 
kepadaku hal yang luar biasa? Betapa kejamnya! "[Elialia] " Ryouma-sama, aku adalah 
pembantu Rumah Tangga Jamil dari keluarga yang telah melayani selama beberapa 
generasi. Saya juga telah mempelajari dasar-dasar penjinakan monster. Jika tidak ada 
masalah, bolehkah saya juga mengetahui metode mendapatkan lendir yang lebih bersih? 
"[Arone] " Saya juga ingin tahu ~ "[Elize] 



Para wanita tampaknya menjadi gila setelah dilemparkan dengan lendir yang luar biasa. 
Semangat mereka begitu besar sehingga orang-orang itu benar-benar goyah; para penjaga 
juga ... 

"Ryouma-kun, tolong jangan menggairahkan para wanita lebih dari ini." [Camil] "Metode 
ini, sulit dikatakan kepada wanita ..." [Ryouma] "Kamu tidak bisa mengajar wanita?" 
[Camil] "Aku tidak keberatan mengajar, hanya sulit, untuk mengatakan. "[ryouma] " 
Mereka ingin tahu, "[Camil] 

Camil-san memutuskan untuk membantu saya dengan memimpin sebagian besar pria dan 
saya ke sudut ruangan. 

"... Aku mengerti." [Reinhart] "Siapa yang mengira itu akan menjadi sesuatu seperti itu." 
[Camil] "Itu jelas bukan sesuatu yang bisa kau katakan pada seorang wanita." [Zeff] "Aku 
pikir bahkan tidak ada wanita lain bisa dengan mudah mengatakannya. "[Jill] " Yah, aku 
yakin itu akan beres dengan sendirinya. "[Hyuzu] 

Hyuzu-san, bagaimanapun, tidak membagikan sentimen kami. Dia berbalik tanpa peduli 
pada dunia, dan--- 

"Ojousama! Nyonya! Arone! Aku tahu metodenya! "[Hyuzu] 

---Dia memproklamirkannya dengan senyum lebar di wajahnya. 

Apa yang dia lakukan!? Apakah dia tahu cara yang baik untuk mengatakannya? 

"Benarkah !?" [Elialia] "Ya! Kamu hanya perlu mandi dan menggunakan air sebagai umpan! 
"[Hyuzu] 

Dia mengatakannya !! Dia mengatakannya super langsung !! 

Ah ... Ini tamparannya. 

Ketika para wanita akhirnya tenang, Reinhart-san menjelaskan detailnya. 

Jika Anda menaruh air bekas di samping air bersih, sebagian besar lendir akan mengalir ke 
air bersih. Namun, untuk beberapa alasan, beberapa slime lebih suka air bekas. 

Itu adalah slime yang memiliki kecenderungan untuk menjadi slime yang lebih bersih. 

Setelah memilih slime dengan talenta, yang tersisa hanyalah memberi mereka makan 
kecuali air dan kotoran. Sebum dan keringat mungkin akan bekerja paling baik. 

"Aku tidak percaya lendir seperti itu benar-benar ada." [Elize] "Maaf." [Ryouma] "Umm, itu 
bukan salahmu, Ryouma-san." [Elialia] "Aku pikir itu ... tidak mudah bagi ... wanita untuk 
menangkap lendir yang lebih bersih. "[Ryouma] " Ryouma-san. "[Elialia] "? "[Ryouma] " 
Aku pikir ... bagaimanapun juga, aku akan pergi dengan lendir yang lebih bersih. "[Elialia] 



Sepertinya wanita muda itu belum menyerah. 

"Lalu siapa penjaga ..." [Ryouma] "Itu tidak perlu. Saya mungkin hanya magang, tapi saya 
akan menjadi penjinak monster dari sini. Aku tidak mungkin bergantung pada orang lain 
untuk ini. "[Elialia] " ... Kamu tidak perlu ... melakukan semuanya, sendiri ... "[Ryouma] " 
Bahkan, aku yakin aku harus mengambil langkah pertama sendirian. "[Elialia] " ... 
Panggilanmu ... "[Ryouma] " A-aku ... aku akan melakukannya! Bisakah saya minta air? 
"[Elialia] 

Semua orang menangis mendengar pidato wanita muda itu. Wajahnya merah padam, tapi 
dia menahannya. 

Dia tidak benar-benar harus melangkah sejauh ini. 

Ada apa dengan suasananya? Hampir seperti protagonis baru saja membuat keputusan 
yang mengubah hidup. 

Ngomong-ngomong, rasanya tidak enak hanya mengeluarkan air, jadi aku memutuskan 
untuk menyarankan dia menggunakan bak mandi. Sebagai mantan orang Jepang, ada 
saatnya saya benar-benar ingin berenang, jadi saya membangun kamar mandi ketika saya 
sedang membangun rumah saya. Tapi siapa yang mengira itu akan digunakan untuk hal 
seperti ini? 

"Ada, mandi di sini. Silakan gunakan. "[Ryouma] " Kamu punya? Terima kasih banyak! 
"[Elialia] 

Aku mengisi bak mandi dengan sihir air dan memanaskannya dengan sihir api. Ketika air 
berada pada suhu yang tepat, saya memanggil wanita muda itu. Seluruh persiapan hanya 
memakan waktu beberapa menit. Sihir benar-benar nyaman. 

Setelah wanita muda itu datang dengan dua pelayan, saya kembali ke tempat yang lain. 

"Aduh! Astaga, mereka benar-benar memelototiku. "[Hyuzu] " Kau pantas 
mendapatkannya. "[Camil] " Itu karena kau tidak punya 'itu'. "[Ryouma] 

Dengan 'itu' saya jelas mengacu pada kelezatan. Saya sering diberitahu bahwa saya tidak 
memiliki kembali kehidupan saya sebelumnya, tetapi bahkan saya tidak seburuk dia ... Atau 
setidaknya, saya pikir saya tidak. 

Maksud saya ... Ketika saya dewasa saya harus menjaga mulut saya, atau berisiko dituduh 
melakukan pelecehan seksual. Itu akan menjadi bunuh diri sosial jika saya tidak berhati-
hati. 

"Ah, Ryouma-kun. Selamat datang kembali. "[Elize] " Umm ... Madam, aku ... "[Ryouma] " 
Tidak apa-apa, jangan pedulikan itu. Dia membuat keputusan dan tidak seperti kamu 
berbohong, kan? "[Elize] " Tentu saja. "[Ryouma] " Kalau begitu begitu. Selain itu, saya 



senang melihat dia serius menjadi penjinak monster. Meski begitu, dia bisa saja 
mendapatkan lendir pembersih dengan meminta satu darimu, "[Elize] 

...Apa yang dia katakan? 

"Apa?" [Ryouma] "Aku bilang dia bisa saja mendapatkan satu darimu. Itu tidak terlintas di 
benakmu? "[Elize] 

Ha, ha ha ha ... Kenapa aku tidak menyadari sesuatu yang begitu sederhana. Jika aku 
menyadarinya sebelumnya, kita tidak harus melalui semua kekacauan ini. 

Mungkin berada di sini di hutan selama ini akhirnya mengambil risiko bagi saya. Sudah tiga 
tahun sejak saya mulai tinggal di sini. 

" Ya ampun ..." [Ryouma] "Oh, well, bagaimanapun juga itu menarik. Saya pikir 'itu masa 
muda bagi Anda', atau sesuatu. Ngomong-ngomong, aku senang melihat tekad putriku. 
"[Elize] " Begitukah ... "[Ryouma] 

Saya merasa sangat lelah karena suatu alasan ... 

Setelah wanita muda itu meninggalkan bak mandi, dia mengambil air dan mencari-cari 
slime di sungai. Sementara itu, saya berkonsultasi dengan pelayan tentang pemasangan 
baju baru saya. 

Keberuntungan wanita muda itu tampaknya baik, ketika dia kembali lebih awal, sekitar 
waktu yang sama ketika saya selesai berbicara dengan pelayan. 

Wanita muda itu membawa lendir bersamanya dan mengontraknya di depan semua orang. 

Saat itu hari sudah gelap, jadi saya menyarankan semua orang untuk menginap. Saya 
membiarkan mereka menggunakan bak mandi dan makan malam untuk mereka. 

Kepala pelayan dan 2 pelayan menawarkan bantuan, tapi aku menolak tawaran mereka. 

Saya senang dengan tawaran itu, tetapi dapurnya terlalu kecil. Kami tidak akan bisa cocok 
dengan 3 orang dewasa lagi. Belum lagi, semuanya dibuat untuk anak-anak untuk 
digunakan, jadi jika mereka tidak beruntung, mereka mungkin akhirnya akan mematahkan 
pinggul mereka. 

Kebetulan, menu kami untuk makan malam adalah daging binatang buas goreng dengan 
parutan jija, versi babi dunia saya yang digoreng dengan jahe. Reinhart-san sepertinya 
menikmati dirinya sendiri, dan yang lain juga memujiku. 

Tapi rasanya aneh bagi orang Jepang seperti saya. Tentu saja, saya sudah terbiasa sekarang. 

Sangat disayangkan tetapi tidak dapat membantu karena tidak ada banyak garam batu 
yang bisa didapat dari tebing, dan saya bahkan harus menggunakan alkimia untuk 



memurnikannya karena merupakan campuran berbagai macam mineral. Jika bukan karena 
alkimia, saya mungkin tidak akan tinggal di sini selama 3 tahun. 

Bahan-bahan di sini di hutan cukup untuk hidup, tetapi mereka tidak cukup untuk 
memuaskan perut Jepang saya. 

Setidaknya mereka senang. 



Chapter 7 
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Setelah makan malam, semua orang mengobrol sambil minum teh. 

"Ryouma-kun, apa yang kamu rencanakan mulai dari sini?" [Madam] "... Sejujurnya, aku 
tidak begitu yakin, tapi aku, berpikir untuk pindah ..." [Ryouma] 

Penelitian saya telah mencapai titik di mana saya bisa beristirahat dan slime mulai terlalu 
banyak untuk ditangani oleh rumah. Selain itu, saya juga mulai merindukan perusahaan 
orang dan saya juga membutuhkan lebih banyak bumbu dan makanan. 

Karena itu saya mulai mempertimbangkan berkeliling dunia, tetapi saya tidak yakin harus 
berkata apa. Lagipula, seorang anak yang telah terisolasi sepanjang hidupnya tidak 
mungkin pergi begitu saja dan berkata, 'Aku ingin melihat dunia!' tiba-tiba, kan? Itu terlalu 
tidak wajar. 

Pada akhirnya, saya memutuskan untuk memanfaatkan kakek-nenek saya yang sangat 
kuat. 

"... Kakek-nenekku ... menyuruhku hidup bahagia ... di kota. Gaya hidup saya saat ini tidak 
baik ... saya pikir. Saya tidak berpikir ... kakek-nenek saya akan senang mengetahui ... Saya 
tinggal di sini. "[Ryouma] " Ryouma-kun ... "[Nyonya] 

Ketika suasana di ruangan itu menjadi khusyuk, Reinbach-sama memejamkan mata dan 
merenung sejenak, lalu dia berbicara. 

"Bagaimana kalau pergi bersama kami kalau begitu?" [Reinbach] "Hah?" [Ryouma] 

Hah? Apa yang dia katakan? Bukankah ini pertemuan pertama kita? 

"Kami adalah keluarga ducal, kau tahu? Setidaknya kita bisa mengurus kebutuhan satu 
orang tanpa masalah. Dan selain itu, saya pikir itu sia-sia bagi penjinak monster yang 
terampil seperti Anda untuk mengasingkan diri jauh di dalam hutan. Saya tahu Anda tidak 
suka kota, tapi ... Bagaimana? Tidakkah Anda mencoba keluar sebentar? "[Reinbach] 

... Saya tidak pernah berpikir dia akan mengusulkan sesuatu seperti itu. Orang-orang lain 
tampaknya juga setuju dengan apa yang dengan mata yang seolah mengatakan 'tidak apa-
apa' ... Semua orang di sini sangat baik ... Cukup untuk membuat hatiku sakit. 

"Kita akan pergi ke Gimuru mulai besok. Setelah kita selesai dengan tugas kita, kita akan 
pulang. Kami akan lewat di sini lagi, jadi ... Bagaimana dengan itu? Apakah Anda ingin 
bepergian bersama kami? "[Reinbach] " Bepergian ... "[Ryouma] 



Saya tidak tahu apa-apa tentang dunia ini ... Para dewa mengajari saya beberapa 
pengetahuan dasar, tetapi saya belum pernah melihat sesuatu secara langsung. Bahkan, 
saya bahkan tidak tahu seberapa besar masalah penelitian lendir saya sampai mereka 
memberi tahu saya. Saya yakin pasti ada lebih banyak hal yang tidak saya ketahui. 

"R-kanan ... saya pikir saya mungkin hanya mendapatkan ... cara Anda ... Tapi kalau itu tidak 
terlalu banyak masalah, akan Anda membiarkan ... saya bepergian dengan Anda?" 
[Ryouma] "Oh! Jadi kamu datang! "[Reinhart] " Yah ... Aku juga sudah mulai berpikir ... 
meninggalkan hutan, jadi ... "[Ryouma] " Begitu , aku mengerti ... Kau harus menyiapkan 
barang-barangmu saat itu. Kami dapat memperpanjang waktu keberangkatan hingga besok 
sore. Apakah itu cukup waktu bagi Anda untuk bersiap-siap? "[Reinbach [ " Aku akan siap 
besok pagi. Lagipula, aku bisa membawa semuanya dengan Kotak Barangku. "[Ryouma] " 
Ya ampun, kamu bisa menggunakan Kotak Barang seusiamu? Itu luar biasa! "[Nyonya] 

Benarkah? Saya pikir banyak orang bisa menggunakan Kotak Barang? 

"Nenek bilang itu nyaman, jadi aku belajar, itu. Saya mendengar ... banyak orang bisa, 
menggunakannya? "[Ryouma] " Yah, itu memang sihir tingkat dasar dan banyak orang bisa 
menggunakannya, tetapi fakta bahwa Anda bisa menggunakannya saat masih sangat muda 
adalah suatu prestasi. "[Nyonya] " Saya pikir akan menyenangkan belajar dengan Ryouma-
san. "[Elia] " Terima kasih. "[Ryouma] 

Setelah mengucapkan terima kasih kepada keluarga Jamil, wanita muda, pelayan, dan 
penjaga menawarkan untuk membantu saya berkemas, jadi saya memutuskan untuk 
memulai dengan ruangan yang paling sulit. 

"Whoa, ada apa dengan kamar ini?" [Hyuzu] "Ruangan itu dipenuhi dengan senjata dan 
baju besi." [Elia] "Memilih apa yang akan dibawa dari semua ini tidak akan mudah." 
[Arone] "Apakah itu sebuah melempari ujung kamar yang saya lihat? "[Lilian] " Ada apa 
dengan tumpukan tas di sudut yang terlihat seperti sampah? "[Hyuzu] 

Tempat saya membawa mereka tidak lain adalah ruang penyimpanan. Semua hasil curian 
saya dari bandit yang saya kuasai dalam tiga tahun terakhir dikumpulkan di sini. Kadang-
kadang saya datang ke sini untuk melakukan pemeliharaan senjata, tetapi selain itu, 
hampir semua yang lain telah disimpan. 

"Aku akan, memasukkan semuanya ke dalamku, Item Box. Tas itu di sana, berisi barang-
barang bandit. "[Ryouma] " Secara khusus? "[Hyuzu] " Tidak tahu ... "[Ryouma] " Tidak 
tahu? Anda tidak perlu memeriksa? Jika kamu tidak memeriksa rampasanmu dengan benar 
setelah pertempuran, bukankah itu sama dengan mempertaruhkan nyawamu untuk apa-
apa? "[Hyuzu] " Itu tidak tertarik, jadi ... "[Ryouma] 

Saya menjawab pertanyaan Hyuzu-san dengan singkat, tetapi sebenarnya ada beberapa 
alasan. Satu, sebagian besar barang milik bandit berbau langit yang tinggi, dan dua, jarang 
ada yang patut diperhatikan. Dalam satu kasus yang sangat buruk, saya bahkan menarik 
daging busuk; secara harfiah menjarah sampah. 



Uang itu juga tidak relevan bagi saya. Lagipula, saya tidak pernah pergi ke kota. Untuk apa 
saya membutuhkannya? 

Pada akhirnya, mencari di dalam tas itu cukup merepotkan, jadi aku berhenti mengganggu 
dan hanya melemparkannya ke sudut setelah slime membersihkannya. 

"Kalau begitu, haruskah kita periksa isinya dulu?" [Arone] "Bagus, ayo kita pergi dengan 
itu. Jika kontennya ternyata sampah, kami akan membuangnya. Mari kita membagi 
pekerjaan menyisihkan dan mengidentifikasi konten, sehingga kita bisa menyelesaikan 
sesuatu lebih cepat. Bagaimana menurutmu? "[Jill] 

Aku mengangguk. 

Setelah itu, kami pergi mengidentifikasi isinya kepada nona muda dan dua pelayan, 
sementara kami mengambil peran untuk menyingkirkan barang-barang itu. 

Untuk sementara, kami melanjutkan dengan kelompok saya yang hanya melemparkan 
benda-benda ke dalam lubang hitam itu, tetapi di sepanjang jalan, mereka memperhatikan 
bahwa beberapa peralatan dan pelt dapat dijual dengan harga yang baik. 

Tetapi yang paling tak terduga adalah bahwa di antara barang-barang bandit yang saya 
abaikan sampai sekarang adalah sekantong koin dengan sejumlah besar uang. 40 koin 
emas sedang, tepatnya. 

Bahkan saya tahu nilai 40 koin emas sedang, jadi itu benar-benar sebuah kebetulan bagi 
seseorang seperti saya yang akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota. 

Tapi ... Setelah masalah dengan slime itu, aku khawatir tentang keakuratan pengetahuanku 
tentang dunia ini. Untuk amannya saya harus menanyakan harga komoditas. 

Saya berpikir untuk diri saya sendiri ketika kami membersihkan ruang penyimpanan serta 
kamar lain. Ketika kami sudah membersihkan semuanya, saya menelepon pembersih slime 
dan pembersih scavenger dan meminta mereka menambahkan sentuhan akhir. Ketika 
semuanya berkilau bersih, saya menyarankan keluarga ducal dan para penjaga untuk 
menggunakan kamar yang baru dibersihkan. 

"Kamu yakin? Jika ada pekerjaan yang harus dilakukan, kami tidak keberatan membantu. " 
" Tidak apa-apa. Saya bisa melakukan sisanya sendiri ... Hanya makanan, dan obat-obatan, 
bahan-bahan yang tersisa, setelah semua. "[Ryouma] " Obat, ya ... Itu tentu bukan sesuatu 
yang harus ditangani oleh amatir. Baiklah kalau begitu, tetapi jika ada hal lain yang bisa 
kita lakukan, pastikan untuk memanggil kita. "[Camil] " Terima kasih, Camil-san. "[Ryouma] 
" Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terima kasih untuk kamarnya juga. Jujur saja, setiap kamar 
dengan empat dinding akan cocok untukku, jadi ini benar-benar sangat membantu. 
"[Camil] 

Setelah mengobrol sedikit dan mengucapkan terima kasih, aku pergi 



Nah ... Yang tersisa adalah item pemula yang saya dapatkan dari para dewa ... Oh, benar ... 
Saya ingin tahu apakah saya bisa membawa slime dengan saya? Saya tidak bisa 
meninggalkan mereka begitu saja di sini. Saya harus bertanya. Mereka harus tetap terjaga. 

"Reinhart-san, Reinbach-sama." [Ryouma] "Ada masalah, Ryouma-kun?" [Reinbach] 
"Bisakah aku... membawa lendangku... bersamaku? Akan ada 17, slime semuanya ... 
"[Ryouma] " Tentu, silakan. Wajar jika penjinak monster membawa monster-monsternya 
bersamanya. "[Reinbach] " Kereta itu punya banyak ruang, jadi tidak ada masalah sama 
sekali. "[Reinhart] 

Begitu ya, itu enak didengar. 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu, mereka menjawab sambil tersenyum, mengatakan, 'tidak apa-
apa.' Mereka adalah orang-orang yang berhati baik. Jika ini di Jepang, situasi yang setara 
adalah saya menumpang dan bertanya, "Ngomong-ngomong, saya punya 17 hewan 
peliharaan. Bisakah saya mengambilnya juga? " 

Saya tidak tahu tentang orang lain, tetapi saya pasti tidak akan menyetujuinya. Satu atau 
dua mungkin, tapi 17? Di tempat pertama, saya bahkan tidak memiliki lisensi, jadi ... 

Saya benar-benar tidak bisa melebih-lebihkan betapa bersyukurnya saya kepada rumah 
tangga Jamil. Oh, kalau dipikir-pikir, karena aku akan pergi keluar, aku mungkin akan 
mengatakan satu atau dua kata kepada mereka. 

Ketika saya memikirkan itu, saya pergi ke ruang terdalam di rumah. Itu benar-benar tidak 
lebih dari ruang terbuka lebar, tetapi di dalam, di dinding depan, adalah area kosong di 
mana patung-patung para dewa diabadikan. 

Agama-agama di dunia ini tidak melarang penyembahan berhala, jadi memahat patung 
dewa bukanlah masalah. Bahkan, ada penganut yang membeli berhala kecil sebagai model, 
sehingga mereka bisa memahatnya sendiri. Mereka biasanya melakukannya sambil berdoa 
di daerah yang direkomendasikan oleh gereja mereka. 

Secara pribadi, saya melakukan hal itu dan menciptakan berhala, memungkinkan saya 
untuk berterima kasih kepada para dewa dan mempraktikkan sihir bumi saya. Setelah 
membuat berhala, saya mengabadikan mereka di tempat latihan saya dan melaporkan 
kepada mereka setiap hari. 

Tapi pertama-tama, agar orang lain tidak melihatku, aku akan memblokir pintu masuk 
dengan sihir tanah ... 

... 

Sana. Selesai. 



Saya duduk dalam posisi lotus di depan berhala. Setelah beberapa menit meditasi, saya 
membuka mata dan berbicara. 

"Hari ini berakhir dengan aman juga. Anda adalah dewa, jadi saya yakin Anda tahu, tetapi 
beberapa tamu datang hari ini. Saya akan bepergian dengan mereka untuk beberapa waktu, 
jadi saya tidak akan dapat mengunjungi untuk sementara waktu. 

Saya akhirnya meninggalkan hutan. Saya pikir saya akan bisa menepati janji tentang 
mengunjungi gereja sekarang. 

Hanya saja ... Saya tidak tahu kapan saya bisa kembali, jadi saya memutuskan untuk 
mengambil semua barang milik saya. 

Jika saya memutuskan untuk tidak kembali lagi ke sini, maka saya akan membuat patung 
baru di rumah baru saya. 

Pokoknya ... Sampai waktu berikutnya. " 

Setelah itu saya berdiri, membuka pintu masuk, dan pergi. 

Omong-omong, sepertinya saya hanya mengalami kesulitan ketika saya berbicara dengan 
manusia. Huh ... Yah, aku belum pernah berbicara dengan idola sebelumnya, jadi aku tidak 
pernah menyadarinya, tapi ... Kurasa gagap itu karena saraf, setelah semua. 

Yah, terserahlah ... Dengan ini aku sudah menyelesaikan semua yang perlu dilakukan. Yang 
tersisa bagi saya adalah pergi dengan slime. 

Mari tidur. 

Seperti itu aku pergi tidur, tapi--- 

Aku ingin tahu seperti apa kota itu. 

---Aku tidak bisa berhenti memikirkan kota. 

Tidur lebih sulit dari biasanya. 
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Hari berikutnya. 

Hmm? 

Ketika saya bangun, ruangan terasa berbeda. Untuk apa, saya tidak begitu yakin. 

Ada batu ajaib untuk cahaya di samping tempat tidur, meskipun kecerahannya diturunkan 
sehingga menjadi redup, tapi selain itu tidak ada banyak di ruangan itu. Hah? Dan 
kemudian diklik. Perabotannya hilang. 

Oh benar Saya mengepak barang-barang saya kemarin, bukan? Tunggu, tidak ... Ada yang 
salah. 

Menghidupkan kecerahan batu ajaib dengan mana, aku melihat ke sekelilingku dan melihat 
bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa di ruangan itu. Saya memang meletakkan beberapa 
barang saya di Kotak Barang saya, tapi saya yakin saya tidak menyentuh meja, kursi, atau 
rak. 

Aku juga tidak melanggarnya, jadi di mana mereka? 

Saya tidak melihat mereka di mana pun. 

Sebenarnya, sekarang kepalaku sedikit lebih jernih, bahkan tempat tidurku hilang. 

Apa yang sedang terjadi? Tentunya, saya tidak dirampok, kan? Maksudku, jika ada pencuri 
masuk, aku pasti akan menyadarinya, dan slime akan membuat keributan juga. Duke 
tinggal, tetapi tidak mungkin mereka mencuri barang-barang saya. 

Barang-barang itu tidak akan banyak dijual, dibuat dengan sihir bumi dan sebagainya. Dan 
selain itu, pencuri seperti apa yang akan berpikir ada sesuatu yang dicuri dari gua? 

Rampasan yang saya dapatkan dari bandit bisa bernilai sepeser pun, tetapi saya sudah 
menyimpannya di Item Box saya. Hanya menyisakan slime ... Hmm? Lendir? Oh tidak! 

"Uoo !?" 

Biasanya, setidaknya ada lendir yang lebih bersih di ruangan itu, tetapi itu pun tidak ada. 
Ketika saya mencoba untuk bangkit dari tempat tidur, tiba-tiba, saya merasa seperti 
melayang, dan kemudian pada saat berikutnya, rasa sakit menyapa saya. 

"Hah?" 



Ketika saya bangun, ruangan menjadi redup lagi. Saya menyalakan lampu, dan ruangan itu 
kembali normal. Kursi, meja, dan perabotan lainnya kembali ke tempatnya. Rupanya saya 
jatuh dari tempat tidur. 

"Aku bermimpi?" 

Setelah tenang, saya melihat ke atas tempat tidur. Lihatlah, lendir itu ada di sana, 
membungkuk sedikit ketika menatapku. Saya bisa memastikan bahwa slime lain juga ada di 
gua. 

Astaga, tolong jangan menakuti saya seperti itu, atau begitulah yang ingin saya katakan, 
tapi saya kira itu tidak benar-benar berlaku dalam situasi seperti ini. 

Berapa lama saya tidur? 

Jika saya ingat dengan benar, itu masih di atas meja ... 

"... Ah, menemukannya." 

Ketika saya melihat ke meja, ada alat ajaib yang berfungsi sebagai jam di sana. Arloji jam 
adalah piring emas bundar, tipis, dengan dua pin panjang. Arloji itu berdiri di atas alas 
bundar yang didukung oleh dudukan logam berbentuk y. 

Semua bagian jam dari arloji ke stan memiliki kualitas tinggi, tetapi mekanisme yang 
biasanya membuat jam tidak dapat ditemukan, membuat semuanya tampak seperti cermin. 
Tapi itu tidak salah karena dipoles dengan cukup baik sehingga bisa digunakan sebagai 
satu. 

Jam memiliki angka 1 hingga 12 seperti di Bumi. Revolusi penuh adalah 12 jam, dan dua 
revolusi adalah 24 jam atau 1 hari. Dengan kata lain, bunyinya seperti jam dari Bumi, jadi 
mudah bagi saya untuk menggunakannya. 

Melihat dari dekat, ada sedikit perbedaan dalam detik dunia ini dan Bumi. Tapi saya sudah 
hidup di dunia ini selama tiga tahun dan saya belum melihat perbedaan dalam lamanya 
hari, jadi mungkin itu hanya jam internal saya yang kacau. 

Ngomong-ngomong, dari melihat jam itu, saya bisa tahu bahwa saat ini jam setengah lima. 
Jam tidak memiliki jam atau malam, tapi jelas itu jam. Jika itu malam, itu akan membuatku 
seperti orang yang tidur nyenyak. 

Saya bisa tidur lagi, tetapi saya benar-benar tidak suka. 

Saat aku memikirkan itu, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. 

"Sebasu ... san?" [Ryouma] 

"Selamat pagi, Ryouma-sama." [Sebasu] 



Ketika aku berbalik ke arah suara itu datang, aku melihat kepala pelayan keluarga ducal 
berjalan. 

"Ada apa?" [Ryouma] "Kupikir aku mendengar suara aneh beberapa waktu yang lalu, dan 
kemudian aku melihat lorong menyala, jadi ..." [Sebasu] 

"Oh, apa aku ... membangunkanmu?" [Ryouma] "Tidak sama sekali. Kami para pelayan 
biasanya bangun sekitar waktu ini. Arone dan Lilian sudah bangun juga, tapi yang lain 
masih tertidur. "[Sebasu] " Begitu ... "[Ryouma] 

Bagaimanapun, matahari sudah terbit, jadi saya bisa mengambil air. Itu akan sia-sia jika 
aku hanya berkeliaran di sekitar sini, dan aku yakin aku hanya akan menghalangi orang. 

Ketika aku memberi tahu Sebasu tentang rencanaku, dia tampak bingung. "Tidak bisakah 
kita mendapatkan air dengan sihir?" Tanyanya. 

Saya melakukan sedikit jalan kaki dan beberapa pelatihan ringan sebelum pergi, kemudian 
saya mengatakan kepada Sebasu dan yang lainnya untuk menggunakan fasilitas sesuka 
mereka dan pergi. 

"Fuu." 

Ketika saya meninggalkan rumah, suasana damai pagi dan hutan membelai kulit saya. Saya 
membenamkan diri di dalamnya ketika saya mengambil napas dalam-dalam. Matahari 
sudah mulai terbit di langit yang jauh, jadi ada cukup cahaya untuk dengan mudah berjalan 
di jalan. 

Ketika saya menginjak rumput basah dari embun pagi, saya berjalan santai melalui jalan 
yang akrab. Saya telah berjalan di jalan ini ke sungai berkali-kali. 

Ketika saya mulai menjadi sentimental, tiba-tiba saya menyadari bahwa mimpi pagi ini 
adalah tentang rumah ketika saya pertama kali datang ke dunia ini. 

Sudah lama, jadi itu bukan representasi yang sempurna, tapi di masa lalu, bukan hanya 
perabotan yang hilang, saya juga tidak memiliki peta di dinding atau jalan yang mengarah 
lebih dalam. 

Ketika saya baru memulai, yang saya lakukan hanyalah menggali dan mendapatkan 
makanan dan air. 

Mimpi pagi ini sekitar waktu yang tidak lama setelah saya menggali cukup ruang untuk 
hidup sedikit. 

Oh, ini dia. 



Di depan saya adalah sungai tempat saya selalu mengambil air. Bagian terdalam hanya 
mencapai lutut saya, jadi itu tidak terlalu dalam, tapi itu cukup lebar, jadi nyaman untuk 
mengambil air. 

"'Rock'" [Ryouma] 

Saya membuat kendi air dengan sihir tanah. 

Setelah terbiasa dengan sihir, saya mulai semakin bergantung padanya, tetapi di masa lalu, 
saya pasti menimba air di sini setiap pagi. 

Saya juga mandi, mencuci baju, dan berlatih di tepi sungai saat itu. Sebagian besar waktu 
saya dihabiskan di sini. 

Suatu hari, ketika rumah saya akhirnya sedikit lebih besar, saya pergi ke sini untuk 
menimba air, tetapi kemudian saya menemukan lendir yang telah tersapu. 

Itu bukan pertama kalinya saya melihat lendir dibawa ke hilir, tetapi waktu itu berada pada 
jarak lengan, jadi sambil iseng, saya mengambilnya dan membawanya kembali ke rumah. 
Saat itulah saya pertama kali belajar bagaimana menjinakkan monster. 

Dasar-dasar penjinakan monster, juga dikenal sebagai kontrak, mengharuskan seseorang 
untuk menenun utas dari mana dan menggunakannya untuk menghubungkan diri 
seseorang dengan monster. Begitu kontrak sudah berlaku, praktisi dapat memerintahkan 
monster itu atau memahami maksudnya sampai batas tertentu. Mungkin juga bagi praktisi 
untuk mengetahui posisinya. 

Ketika saya menyelesaikan kontrak pertama saya, emosi samar yang saya rasakan dari 
lendir adalah ketakutan. Ketika saya melihatnya gemetaran, saya memutuskan untuk 
menyebutnya 'Tabuchi-kun' karena itu mengingatkan saya pada pertemuan pertama saya 
dengan mantan bawahan. 

Pada awalnya, Tabuchi-kun lemah karena telah hanyut, jadi itu bergerak cukup lambat. 
Bahkan ketika saya mengulurkan tangan untuk itu, semua yang dilakukannya adalah 
goyang sedikit, tetapi itu tidak mencoba melarikan diri. 

Ketika saya memberinya ulat hijau untuk dimakan, mereka berhasil melarikan diri dua kali 
dari lima kali saya mencoba memberinya makan. Itu tidak bisa mengejar mereka. Itu 
mencoba minum air dari sungai, tetapi hilir membawa Tabuchi-kun pergi lagi. Saya 
bertanya-tanya mengapa slime dihanyutkan. Rupanya, itulah sebabnya. 

Saya terus memberi makan dan melatih mereka, dan setelah mendapatkan satu untuk 
berkembang, saya memulai penelitian saya ... Dan itulah pada dasarnya bagaimana saya 
sampai di tempat saya hari ini. 

Betapa bernostalgia ... Sayang sekali Tabuchi-kun tidak lagi bersama kami, tapi ... Aku masih 
memiliki intinya. 



... Aku ingin tahu bagaimana keadaan bawahanku, Tabuchi-kun, lakukan. 

Dia adalah pria otakuish yang gemuk yang bergabung dengan perusahaan kami tepat 
setelah lulus. Saya memiliki banyak tahun di bawah ikat pinggang saya, jadi saya 
ditugaskan untuk menunjukkan tali padanya. Dia bergetar ketika dia melihat tubuh saya di 
kehidupan masa lalu saya. Aku tahu aku seharusnya tidak mengatakan ini, tapi dia juga 
akrab dengan orang lain. 

Dia tidak pernah terlambat, dan dia selalu menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu 
ketika ditanya. Dia juga akan selalu merasa menyesal setiap kali dia melakukan kesalahan 
terlepas dari apakah orang yang ditanya tahu atau tidak. Kami berdua berbagi hobi otaku, 
jadi meskipun arah dan generasi kami berbeda, kami masih berbicara beberapa. Dia 
memiliki beberapa kesulitan dengan komunikasi, tetapi dia menjadi sedikit lebih baik 
sebelum saya meninggal. 

Saya melihatnya bekerja sebelum saya mati. Dari segi keterampilan, tidak ada masalah, 
tetapi akan lebih baik jika ia mengundurkan diri dan menemukan perusahaan yang lebih 
baik. 

Memikirkan kembali, saya memiliki masalah yang cukup dengan dia, tapi dia jelas salah 
satu bawahan yang lebih baik yang saya miliki. Jika bukan karena itu, saya tidak akan 
menamai lendir setelahnya. 

Ahh, apa yang aku lakukan? Tidak menyenangkan mengingat bos yang tidak baik dan 
bawahan yang tidak baik. 

Slime sudah terlalu banyak, jadi saya tidak menyebutkannya lagi, tapi saya masih bisa 
membedakannya dan memanggil mereka secara individu berkat kontrak. Sangat nyaman. 

"Ups, jam berapa sekarang?" 

Kehilangan diri dalam nostalgia di sana. Melihat matahari memantulkan air dan betapa 
cerahnya daerah sekitarnya, saya kira saya tidak punya waktu untuk latihan. Saya harus 
kembali atau saya akan melewatkan jadwal kami. 

Saya mengisi kendi air yang saya buat dengan air dan membawanya di pundak saya 
kembali ke rumah. Ketika saya kembali, Jill-san dan Zeff-san berdiri di depan rumah. 
Mereka terkejut melihat saya membawa kendi yang lebih besar dari saya, tetapi kami 
bertukar salam, dan kemudian saya pergi ke rumah. 

Jam sudah menunjuk ke 7 pada saat saya kembali. 

Waktu pasti berlalu. 

Ups. 

"Ryouma-kun, kamu kembali. Selamat pagi. "[Reinhart] 



Saya melihat Reinhart mendekat. 

"Selamat pagi." [Ryouma] "Apakah kamu siap untuk pergi?" [Reinhart] "Tidak, masalah." 
[Ryouma] "Senang mendengar." [Reinhart] 

Setelah itu saya diundang makan sarapan, dan kemudian saya melewatkan sisa waktu 
memberi makan para slime. 

Ketika tiba saatnya untuk pergi, saya makan bersama keluarga ducal, dan kemudian saya 
membawa slime bersama saya dan meninggalkan rumah. 

Saya harus memblokir pintu masuk dengan sihir bumi ... Di sana. 

Baiklah, sekarang saatnya memulai perjalanan kita! " 

Singkirkan semua nostalgia dari tiga tahun terakhir ini, saya berbalik. 

Di sana, 11 orang yang akan bepergian dengan saya berdiri. 

"Apakah kamu siap?" [Reinbach] "Ya, ayo pergi." [Ryouma] "Ayo pergi." [Reinhart] 
"Baiklah, ayo pergi! Ojousama, Ryouma, jika terjadi sesuatu, pastikan untuk 
mengatakannya! "[Hyuzu] 

Hyuzu adalah yang pertama berjalan, dan kemudian kami mengikuti dari belakang. 

Seperti ini saya mengambil langkah pertama menuju awal yang baru. 



Chapter 9 
Volume 1 Bab 9 

Setelah berjalan 2 jam melalui hutan, jalan terbuka, mengungkapkan dataran dan tanah 
kosong. Saat kami melanjutkan perjalanan, sekelompok penjaga mengenakan baju besi 
seperti Hyuzu dan yang lainnya datang untuk melihat. 

Ketika mereka melihat kelompok kami mendekat, mereka meletakkan tangan di dada dan 
menyambut kami. Orang-orang ini mungkin berkenalan dengan keluarga adipati. 

"Orang-orang itu?" [Ryouma] "Mereka adalah anggota pasukan pribadi Rumah Tangga 
Jamil. Mereka secara teratur berpatroli di wilayah itu untuk memastikan jalan-jalannya 
aman. "[Elialia] " Hari ini mereka di sini untuk mengawal kita. Kemarin saya minta mereka 
menyelidiki hutan. " 

Ojousama dan Reinbach-sama berkata, tapi apa yang dia maksud dengan 'menyelidiki'? 

"Ryouma-kun, apa kamu tahu? Beberapa tahun terakhir ini, semakin banyak laporan 
tentang penampakan monster dan korban telah datang. "[Reinhart] " ...? Tidak, ini pertama 
kalinya aku mendengarnya. "[Ryouma] " Begitu . Ada pasang surut dalam hal gelombang 
monster, tetapi belakangan ini, kecenderungannya condong ke tertinggi, jadi kita harus 
meningkatkan frekuensi patroli untuk memastikan keselamatan warga. Laporan dari hutan 
ini sedikit seperti biasa, tetapi beberapa hari yang lalu, saya mendengar tentang Anda. 
"[Reinhart] 

Saya? 

"Ketika aku mengetahui bahwa kamu tinggal di sini dan bahwa kamu mengalahkan 
monster terkuat di hutan ini, beruang hitam, aku pikir kamu mungkin secara tidak sengaja 
telah memusnahkan populasi monster. Jadi hanya untuk memastikan, kemarin, saya 
meminta desa terdekat untuk menyelidiki. " 

Oh, jadi ada sesuatu seperti itu ... Apakah itu alasan mengapa dia memberi saya begitu 
banyak hadiah? 

Ketika aku hendak menanyakan itu pada Reinhart-san, seorang lelaki yang mengenakan 
baju besi lebih mewah dari yang lainnya. Dia mungkin adalah wakil dari kelompok itu. 
Mendengar itu, Reinhart-san pergi bersama Sebasu-san dan menerima laporan pria itu. 

Kami tidak ingin menghalangi pekerjaan mereka, jadi kami menjauhkan diri dari mereka. 
Akhirnya, aku melihat Sebasu-san mengeluarkan kereta entah dari mana dengan sihir 
dimensinya. 



Saya tahu mereka memiliki kereta, tetapi siapa yang mengira dia benar-benar 
menyimpannya di ruang dimensinya. Maksud saya, Anda benar-benar bisa menyimpan 
sesuatu yang sebesar itu? 

Saat aku mengintip ke dalam lubang yang diciptakan oleh sihir dimensi Sebasu-san, kupikir 
dia mungkin menggunakan mantra perantara, Dimension Home. 

Ini kompatibel dengan Item Box dan merupakan liga di atasnya dalam hal ruang. Anda 
bahkan dapat hidup di dalamnya. Saya sudah mendengarnya dari para dewa, tetapi ini 
adalah pertama kalinya saya melihatnya secara langsung. 

Saat aku memikirkan itu, Sebasu-san menarik kereta satu demi satu. Berapa banyak ruang 
yang dimiliki sihir itu? 

Sementara aku terkejut, ojousama tampak puas dengan reaksiku dan tertawa. 

"Itu hanya gerbong yang akan kita tumpangi, kau tahu? Yang untuk barang bawaan kami 
masih di rumah Sebasu. " 

Masih ada lagi !? Saya berteriak secara internal ketika saya melakukan tsukkomi diri. 

Setelah itu nyonya mengambil tangan saya dan kami naik kereta bersama anggota keluarga 
adipati lainnya. Secara keseluruhan ada 6 dari kita di dalam. Ada empat dari keluarga Jamil 
+ aku, dan setelah menunggu sebentar, Sebasu-san juga berkuda, yang membuat angka 
kami menjadi enam. 

Adapun slime, mereka ditempatkan di nampan di atap gerbong. Rupanya, itu adalah 
sesuatu yang biasanya digunakan untuk minuman keras dan makanan ringan. 

Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan slime di atap dan bahwa 
semuanya sudah siap, kami berangkat. 

Bagaimanapun juga, kami naik kereta yang sama, jadi aku mengambil ini sebagai 
kesempatan untuk bertanya pada Sebasu-san tentang sihir yang ia gunakan beberapa 
waktu lalu. Rupanya, Sebasu-san berspesialisasi dalam sihir air dan dimensi, dan pada 
kenyataannya, adalah salah satu penyihir terkemuka dalam kerajaan. 

Ketika saya mendengar dia bisa menggunakan sihir dimensi lanjutan, saya mengajukan 
pertanyaan kepadanya. 

"Bisakah kamu juga menggunakan ... 'Dunia Lain'?" [Ryouma] 

Ketika aku menanyakan itu, Sebasu-san menatapku dengan kagum. 

"Oho, jadi kamu tahu bahkan sihir seperti itu?" [Sebasu] "Monster yang dijinakkan , masih 
bisa menakut-nakuti penduduk desa, jadi ... Aku bertanya kepada nenekku tentang sihir 
dimensi, bertanya-tanya ... apakah aku bisa menggunakannya di tempat sulap." [ Ryouma] 



"Bisakah sihir dimensi digunakan untuk memindahkan monster?" [Elialia] "Memang 
mungkin, karena monster bisa hidup di dalam Dimension Home. Hal yang sama berlaku 
untuk Dunia Lain. Jika kamu menyimpan monster di sana, mereka tidak akan bisa menakuti 
penduduk desa. "[Sebasu] 

Syukurlah .. Akan sangat mengganggu jika mereka tidak bisa hidup di dalam. 

Di dunia ini, ada sihir seperti sihir yang saya gunakan untuk menjinakkan monster, itu 
disebut Conjuration. Itu adalah pohon ajaib yang mengontrak monster seperti Monster 
Taming, tetapi monster itu hanya dipanggil saat dibutuhkan. Karena itu jauh lebih nyaman 
daripada Monster Taming, sehingga mendapatkan popularitas yang lebih besar. Saat ini, ini 
lebih umum daripada Monster Taming, tetapi itu tidak terlalu penting. 

Saya memilih Monster Taming karena saya pikir itu mungkin untuk menggunakan 
Dimension Magic untuk memanggil monster seperti yang dilakukan Conjuration. Meskipun 
alasan lain adalah karena aku akan dapat memilih jenis sihir lain jika aku memilih Monster 
Taming sebagai gantinya. 

"Meskipun tergantung pada tempatnya, menjadi monster tamers memang memiliki banyak 
bagian yang tidak nyaman untuknya." [Ryouma] "Ada juga masalah dengan menggunakan 
Dimension Magic sebagai alternatif. Satu, Anda setidaknya menggunakan mantra 
perantara. Dua, hanya seorang penyihir yang bisa menggunakan sihir dimensi yang bisa 
mengeluarkan monster yang tersimpan. 

Bahkan jika Anda menyewa seorang penyihir yang bisa menggunakan sihir dimensi, jika 
penyihir itu mati, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan sihir Anda kembali terlepas 
dari apakah itu masih hidup atau tidak. Anda juga tidak akan bisa memanggil monster Anda 
jika penyihir tidak bisa menggunakan sihirnya karena alasan lain. Ini berlaku untuk semua 
mantra Sihir Dimensi terlepas dari kelasnya. 

Pada akhirnya, beberapa tamers melihat sihir dimensi bermanfaat, sementara beberapa 
tidak karena risikonya. " 

... Kalau dipikir-pikir, aku juga akhirnya mendiskusikan ini dengan para dewa ketika aku 
membahas masalah ini ... 

"Sekarang, mengenai pertanyaanmu, aku memang bisa menggunakan Dunia Lain, tapi itu 
bukan sihir yang bisa aku gunakan sesukaku. Itu mantra yang paling sulit dari pohon Sihir 
Dimensi, jadi penyihir yang dapat menggunakannya dianggap berada di puncak dan diberi 
banyak prestise ... Tapi itu saja. "[Sebasu] " Apa maksudmu? "[Ryouma] " Ini tidak nyaman. 
Jika saya menjelaskannya dalam langkah-langkah, Dunia Lain membutuhkan tiga langkah 
untuk memohon. Pertama, seseorang harus menciptakan ruang besar. Ruang akan 
memutuskan seberapa besar Dunia Lain milik seseorang, tetapi itu sepenuhnya bergantung 
pada kolam mana seseorang. "[Sebasu] " ... Dengan kata lain, jika Anda memiliki banyak 
mana ... Anda dapat membuat dunia besar, tetapi ... jika Anda tidak punya banyak, Anda 
hanya bisa ... membuat yang kecil. "[Ryouma] "Tepat. Selain itu, langkah pertama akan 



menghabiskan semua mana kastor, membuatnya tertidur selama beberapa hari. Dan jika 
kastor gagal, dia harus melakukan semuanya lagi. "[Sebasu] 

Jadi, jika Anda gagal, semua upaya Anda akan sia-sia, ya. 

"Jika Anda berhasil, langkah kedua mengharuskan Anda untuk membuat pintu masuk di 
mana Anda berada dan menghubungkannya dengan ruang yang Anda buat. Ini juga akan 
membutuhkan banyak mana, dan sekali lagi, jika Anda gagal, Anda memulai dari awal. 

Semuanya hingga tahap kedua adalah persiapan untuk tahap ketiga, di mana Anda 
akhirnya membuka pintu masuk yang Anda buat. Secara umum, membuka gerbang akan 
mengkonsumsi mana saja dari 5.000 hingga 10.000 poin mana. 

10.000 poin mana adalah kumpulan minimum yang diperlukan bagi seseorang untuk 
menjadi penyihir pengadilan kerajaan. Itu cukup untuk membuat bahkan penyihir terbaik 
di negara itu pingsan setelah hanya satu pemain. Jadi Dunia Lain benar-benar bukan 
sesuatu yang bisa Anda tarik keluar kapan pun Anda mau. 

Selain itu, harus melalui begitu banyak kesulitan untuk menciptakan ruang yang begitu 
besar juga menyisakan satu pertanyaan tentang apa yang harus dimasukkan ke dalamnya. " 

Setelah mencapai titik ini, ojousama mengajukan pertanyaan. 

"Apa artinya? Karena ada banyak ruang, bukankah Anda hanya akan memasukkan apa pun 
yang Anda inginkan di dalamnya? "[Elialia] " Anda bisa memasukkan barang-barang Anda, 
tetapi biasanya, perantara, Dimension Home, cukup untuk perabotan normal dan barang-
barang seseorang. 

Satu-satunya hal yang Anda perlukan untuk Dunia Lain adalah sesuatu pada skala istana 
atau benteng. Pada level itu, pertanyaan yang lebih besar adalah bagaimana membuat 
sesuatu yang sangat besar cocok di dalam. Pada akhirnya, benar-benar tidak ada gunanya 
membuat ruang sebesar itu. Itu hanya buang-buang mana. "[Sebasu] " Begitu ... "[Elialia] 

Yah, tentu saja ada kekurangannya ... Tapi masalah kecilnya, aku harus fokus dulu untuk 
bisa membawa Dimension Home. Lagipula monsterku adalah slime. 

Saat aku memikirkan itu, Sebasu-san berbicara. 

"Jika kamu memiliki monster berukuran besar, maka ada beberapa yang sebesar istana. 
Jika kamu memilikinya, maka kamu mungkin menemukan Dunia Lain berguna. "[Sebasu] " 
Aku mengerti ... Terima kasih. "[Ryouma] " Tidak masalah. Jika Anda memiliki pertanyaan 
serupa, silakan saja bertanya. "[Sebasu] " Ngomong-ngomong, Ryouma-san, jenis sihir apa 
yang bisa Anda gunakan? Saya dengar Anda bisa menggunakan tanah dan dimensi, dan 
saya juga mendengar Anda memanaskan bak mandi, jadi saya kira Anda harus memiliki air 
dan api juga? " 



Memberi tahu mereka atribut yang bisa saya gunakan harus baik-baik saja. Aku dengan 
jujur menjawab pertanyaannya. 

"Nenek bilang aku bisa menggunakan, semua atribut." [Ryouma] "Semua atribut, ya. Itu 
jarang. Apakah ada sesuatu yang menjadi spesialisasi Anda? "[Sebasu] " Bumi dan dimensi 
terutama ... Kemudian api dan air ... Saya sebagian besar berfokus pada yang saya butuhkan 
untuk ... gaya hidup saya, jadi ... kurasa tidak ada spesialisasi yang nyata. "[Sebasu ] "Hmm ... 
Dan di atas itu, Anda masih memiliki Barrier Magic dan Monster Taming. Mereka yang 
memiliki semua atribut cenderung menjadi jack-of-all-trade. Hati-hati. "[Sebasu] " Aku 
akan. "[Ryouma] 

Kalau dipikir-pikir, para dewa mengatakan hal yang sama, bukan? 

"... Apakah aku mengatakan sesuatu yang aneh?" [Sebasu] "Hah?" [Ryouma] "Ryouma-kun, 
kamu baru saja tersenyum." [Elialia] 

Huh, kurasa itu muncul di wajahku. 

"Nenekku mengatakan hal yang sama, sebelumnya ... Terutama, karena aku mencoba 
tanganku pada sihir penyembuhan, dan juga alkimia." [Ryouma] "Oh, kupikir itu karena 
aku mengatakan sesuatu yang aneh." [Sebasu] "Tapi tetap saja ... Alkimia ya Itu pasti hobi 
aneh lain yang Anda miliki di sana. "[Reinbach] 

Sekarang dia menyebutkannya, hanya ada sedikit informasi tentang alkimia. 

"Apakah itu aneh?" [Ryouma] "Kamu tidak akan menemukan banyak alkemis belakangan 
ini. Di masa lalu, ada banyak yang scammed orang, mengatakan mereka bisa membuat 
emas, jadi itu menjadi profesi yang tidak populer. Dikatakan bahwa pernah ada seorang 
pria yang dikenal sebagai Raja Alkimia yang melakukan pembunuhan melalui alkimia, 
tetapi selain dia, tidak ada orang lain yang berhasil. "[Reinbach] " Salah satu alasannya 
adalah karena Raja Alkimia menggunakan versi asli alkimia , sementara alkimia masa kini 
tidak lebih dari sesuatu yang menghasilkan pencatut dengan harapan akan membuatnya 
kaya. 

Sayangnya, versi alkimia mereka jauh lebih rendah daripada Alkimia King, dan dengan itu 
digunakan terutama untuk penipuan, baik seni dan profesi telah menemukan diri mereka 
dalam situasi yang berbahaya. "[Sebasu] " Alkemis juga bersifat tertutup, sehingga mereka 
memiliki reputasi yang mengerikan. Guild lain bersifat rahasia dalam hak mereka sendiri, 
tetapi alkemis berada di liga mereka sendiri. "[Elialia] 

Tampaknya para alkemis tidak memiliki citra yang baik. Yah, itu tidak jauh berbeda dari 
para alkemis bumi di masa lalu. 

"Akankah lebih baik ... untuk tidak memberi tahu orang yang aku pelajari ... alkimia?" 
[Ryouma] "Itu mungkin yang terbaik." [Reinbach] "Baiklah." [Ryouma] 



Ketika aku mengatakan itu, ojousama bertanya. 

"Ryouma-san, apa yang dilakukan para alkemis?" [Elialia] 

Baik... 

"Aku tidak tahu tentang yang lain ... tapi dalam kasusku ... yang paling bisa kulakukan 
adalah memurnikan garam batu." [Ryouma] "Garam batu? Seharusnya ada beberapa yang 
bisa ditambang di dekat hutan, tapi itu dianggap tidak berguna karena memiliki campuran 
racun. Bisakah Anda membuat sesuatu dari itu? "[Reinhart] " Garam batu di sana memiliki 
banyak mineral ... jadi itu beracun kepada manusia ... Selama kamu mengeluarkan mineral 
... Itu bisa dikonsumsi ... Aku menggunakan alkimia untuk ... memurnikan garam batu dari 
sana ... "[Ryouma] " Kamu bisa melakukan itu !? "[Reinhart] " Ya. Makanan yang kami 
makan di rumah saya ... semua menggunakan garam batu dari sana ... saya 
mendapatkannya dari tebing. "[Ryouma] 

Reinhart menjadi bersemangat ketika mendengar itu, tetapi tidak butuh waktu lama 
baginya untuk tenang. 

"Itu luar biasa! Jika Anda bisa melakukan itu, maka Anda dapat menjual ... Ah, tidak. Ini 
tidak baik. Kata garam dari sana menjadi buruk telah menyebar selama bertahun-tahun 
sekarang, jadi tidak ada yang akan membelinya. "[Reinhart] " Benarkah? "[Ryouma] " Ya, di 
masa lalu, ada petualang yang terjadi di atasnya dan mencoba untuk menjual garam batu 
tanpa melaporkan tambang. Anda dapat berburu dan mencari makan sesuka hati Anda 
simpan untuk tempat-tempat tertentu, tetapi ketika datang ke garam batu, beberapa 
bangsawan kehilangan arah dan mencoba memonopoli itu. Saya yakin para petualang itu 
tidak ingin itu terjadi, jadi mereka mencoba mengambil untung darinya sendiri, tetapi 
orang-orang mulai sakit ketika mereka menjualnya, jadi mereka ditangkap dan dieksekusi. 

Itu adalah insiden besar, jadi semua orang di negara ini sudah tahu bahwa garam batu dari 
Hutan Gana Wilayah Jamil beracun. Yah, bagaimanapun juga, kita tidak pernah punya 
garam, jadi itu tidak benar-benar mempengaruhi kita, tapi tetap saja ... " 

Saya kira bahkan dunia lain memiliki barang palsu ... 

"Tebing itu tidak terlalu besar ... Jadi, kamu tidak bisa mendapatkan banyak garam darinya 
... lagi pula ... Bahkan jika kamu menjualnya ke pasar ... Aku pikir itu hanya akan kalah dari 
sumber lain yang lebih aman dan lebih berlimpah ... Tetapi jika hanya desa terdekat ... atau 
Rumah Tangga Jamil, aku yakin itu akan berguna ... "[Ryouma] " Begitu . Sangat 
disayangkan. "[Reinhart] 

Setelah itu saya mendapat informasi lebih banyak mengenai dunia. Saya menikmati 
goyangan kereta ketika saya mengobrol dengan yang lain. 
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Kereta terus sepanjang jalan, hanya berhenti sesekali istirahat. 

Sekitar waktu ketika matahari akan terbenam ... 

Di depan saya ada 10 koin. 

Dari 10 koin itu, 9 ada di tangan saya. 3 adalah tembaga, 3 adalah perak, dan 3 adalah emas. 
Mereka bervariasi dalam ukuran, yang terkecil adalah seukuran koin 1 yen, sedangkan 
yang terbesar berikutnya adalah sebesar koin 100 yen, dan yang terbesar adalah sebesar 
koin 500 yen. Koin yang tersisa di tangan Nyonya adalah koin platinum seukuran koin 1 
yen. 

"Kita kekurangan dua lagi, tetapi saat ini, kita memiliki koin tembaga, koin perak, koin 
emas, dan koin platinum yang saya miliki di sini. Setiap jenis koin memiliki tiga ukuran, 
berjumlah 12 koin yang berbeda. 

Koin tembaga kecil adalah 1 setelan, koin tembaga sedang adalah 10 setelan, dan koin 
tembaga besar adalah 10 kali ukuran koin menengah sehingga 100 setelan. Nilai koin dari 
perak dan seterusnya sedikit berbeda. Koin perak kecil bernilai 5 kali lipat dari koin 
tembaga besar, membuatnya menjadi 500 jas, sementara mediumnya dua kali lipat, 
menjadi 1.000 jas. Dari sana, Anda bisa mengalikan dengan 5, dan kemudian dengan 2 pada 
koin berikutnya untuk mendapatkan nilai. Koin platinum masing-masing 10 kali. "[Elize] 

"Pengeluaran sehari-hari biasa rakyat jelata akan berjumlah sekitar 100 jas, jadi koin 
tembaga biasanya digunakan. Koin perak biasanya digunakan untuk tabungan atau untuk 
toko kecil. Koin emas terutama digunakan oleh toko-toko besar. Itu juga merupakan koin 
yang paling sering oleh para bangsawan. Adapun koin platinum di sini, jarang digunakan. 
Saat digunakan, itu hanya untuk pembelian besar atau untuk transaksi antar negara. 
"[Elize] 

Baiklah, saya pikir saya kurang lebih memahami bagaimana koin bekerja di sini. 

Sementara saya mengumpulkan pikiran saya, kusir memanggil kami. 

"Semuanya, kita hampir sampai di tujuan. Anda harus segera melihat Kota Kereban. " 

Oh, sepertinya kita sudah sampai di persinggahan. Dan di sini saya pikir kami akan 
berkemah pasti ... Tunggu sebentar, saya tidak berpikir saya memiliki identifikasi. 

"Umm ..." [Ryouma] "Ada sesuatu?" [Sebasu] "Aku punya ... tidak ada identifikasi ... Apakah 
itu ok?" [Ryouma] 



Tenangkan aku! Bukankah saya baik-baik saja dua minggu yang lalu !? Jika saya panik, saya 
akan mulai terbata-bata lagi ... 

"Tolong yakinlah, yang sementara akan diberikan kepada mereka yang tidak. Mereka harus 
melakukan penyelidikan sederhana terlebih dahulu, tetapi tidak ada yang perlu 
dikhawatirkan. "[Sebasu] 

Ahh, syukurlah ... 

Akan lebih baik jika saya bisa melakukan sesuatu tentang masalah bicara ini, meskipun ... 

Saat aku memikirkan itu, aku secara tidak sadar menghela nafas, menyebabkan nyonya 
khawatir untukku. 

"Apa kau baik-baik saja? Anda benar-benar tidak perlu khawatir, Anda tahu. Apa pun yang 
terjadi, saya pasti akan melindungi Anda. Kota ini bukan tempat yang menakutkan. 
"[Nyonya] " Ah ... "[Ryouma] 

Saya pikir dia salah paham, lebih baik saya memperbaikinya. 

"Sebenarnya, aku tidak khawatir, tentang, kota." [Ryouma] "Benarkah? Lalu ada apa? 
"[Nyonya] " Begini ... aku bicara. Aneh, kan? Aku ... Ini ... Cara bicara ... "[Ryouma] " ... Benar 
... "[Nyonya] " Aku belum bicara ... kepada siapa pun dalam 3 tahun ... Hanya ... ketika 
Reinhart-san datang 2 minggu yang lalu ... Aku mulai berbicara lagi ... Jadi kata-katanya 
tidak bisa keluar dengan benar ... Saya terkejut ... sendiri sebenarnya ... Saya sudah 
berbicara dengan slime ... sejak saat itu untuk berlatih ... Dan sementara itu kembali ... 
sampai batas tertentu ... Itu masih aneh. Aku sepertinya tidak bisa memperbaikinya-- !? " 

Apa yang terjadi!? Nyonya!? Kenapa kau memelukku !!? 

"Tidak apa-apa! Ryouma-kun! Luangkan waktu Anda, luangkan waktu Anda ... * SNIFF ... 
Anda tidak lagi sendirian, jadi ... "[Nyonya] 

Dia menangis!? ... Sebenarnya, sepertinya bukan hanya dia. Ojousama dan bahkan para 
lelaki itu ... menangis !? Mengapa? 

... Ah, begitu. Dari sudut pandang orang lain, saya harus terdengar seperti orang yang 
benar-benar kesepian, ya. 

Tidak berbicara dengan orang lain selama 3 tahun, dan kemudian ketika saya akhirnya 
bertemu seseorang, saya bahkan tidak bisa berbicara, jadi saya pergi dan berbicara dengan 
beberapa slimes. 

"Tidak apa-apa! ... Bagaimanapun juga ... Akulah yang memutuskan untuk ... tinggal di hutan 
... "[Ryouma] 



Setelah itu, saya terus berusaha memberitahunya bahwa itu boleh saja, tetapi itu tidak 
efektif. Nyonya memeluk saya sampai saat-saat terakhir ketika kami mencapai gerbang. 

Ketika kami sampai di gerbang, Sebasu-san dan Reinhart-san turun kereta. Rupanya, 
mereka harus berbicara dengan penjaga tentang identitas saya. Setelah itu, nyonya dan 
yang lainnya menemani saya untuk mengunjungi rumah jaga. 

Sebenarnya, saya akan baik-baik saja sendiri, tetapi Nyonya khawatir, jadi dia ikut dengan 
saya. 

Karena itu para penjaga dan orang lain yang bertanggung jawab atas proses menjadi sangat 
gugup. 

Saya benar-benar minta maaf, orang yang saya tidak tahu ... Karena membuat Anda 
terjebak dalam hal ini. 

"TTTT-Lalu bisakah kamu-tolong sentuh kristal ini." [Gatekeeper] 

Orang ini terlalu gugup, bukannya aku dalam posisi apa pun untuk berbicara sendiri. 

"Ya." [Ryouma] 

Dengan patuh aku mengikuti dan menyentuh kristal itu. Ketika saya melakukannya, cahaya 
biru bersinar dari kristal. Ketika penjaga gerbang di depan saya melihat itu, dia melihat 
bergantian antara saya dan kristal. 

"B-Bisakah kamu mengikuti aku sebentar?" [Gatekeeper] 

Apa sesuatu terjadi? Jika saya ingat dengan benar, biru berarti tidak bersalah, tapi ... 

"Apakah ada masalah?" [Sebasu] " Cahayanya biru. Semuanya harus baik-baik saja, bukan? 
"[Nyonya] " A-Memang, cahayanya biru! Tapi! Hadiah harus diberikan! Ada catatan 
mengalahkan ddd seorang bandit bernama. Jadi kita harus mengkonfirmasi dan 
memberikan hadiah! "[Gatekeeper] 

Ketika nyonya dan Sebasu mendengar itu, mereka tenang, tetapi lelaki itu tidak membawa 
saya pergi lagi dan melakukan seluruh prosedur dalam jarak pendengaran nyonya dan 
Sebasu. 

"T-Lalu izinkan saya bertanya kepada Anda, anak muda. Apakah Anda kebetulan 
mengalahkan bandit tahun ini? "[Gatekeeper] " Ya. "[Ryouma] " Kristal mengatakan Anda 
mengalahkan Melzen dari Tombak Merah. Apakah ini benar? "[Gatekeeper] 

Melzen? Siapa itu? 

"Aku tidak tahu ... orang itu." [Ryouma] "Dia membawa tombak merah dan mengenakan 
armor merah. Tidak membunyikan lonceng? "[Gatekeeper] 



Ketika dia menggambarkan pria itu, sebuah bayangan muncul di benak saya. 

Sekarang dia menyebutkannya, sebenarnya ada pria seperti itu. Tombaknya sangat bagus, 
jadi aku segera menyimpannya di dalam Kotak Barangku. 

"Aku ingat sekarang. Aku menyimpan tombaknya di kotak itemku ... Bisakah itu menjadi 
bukti? "[Ryouma] " Tunjukkan padaku. "[Gatekeeper] 

Saya mengambil tombak. 

Ketika penanggung jawab melihat itu, dia memeriksa seluruh tombak dan menguasainya. 
Ketika aku merasakan keberadaan mana yang mengalir melalui tombak, api merah tiba-
tiba menyembur keluar dari ujung tombak. 

Apa!? Tombak itu bisa melakukan itu !? 

Saya tidak tahu. Saya akan mencobanya lain kali. 

"Tidak diragukan lagi. Ini adalah tombak merah dan senjata ajaib, itu pasti senjata Melzen. 
Saya akan mempersiapkan hadiah Anda sekarang. "[Gatekeeper] 

Ketika pria itu memberikan perintah kepada para prajurit, mereka buru-buru pindah. 

Ketika pria itu melihat mereka pergi, dia berbicara kepada saya. 

"Harus kukatakan ... Sungguh menakjubkan kau bisa mengalahkan Melzen. Pria itu telah 
melarikan diri dari banyak petualang dan ksatria, dia pasti tidak bungkuk. Jika Anda tidak 
keberatan, dapatkah Anda memberi tahu saya cara mengalahkannya? "[Gatekeeper] 

"Saya diserang oleh bandit ... Setelah saya mengalahkan mereka, mereka mengatakan 
kepada saya sebelum mereka meninggal ... bahwa mereka dikhianati ... Jadi saya mencari 
daerah ... dan menemukan Melzen dan anak buahnya minum di ... gua." [Ryouma] "Saat 
itulah Anda diserang? "[Gatekeeper] " Tidak. Aku penjinak monster ... aku bilang racun 
lendangku ... untuk masuk ke dalam tong anggur. " " Ahh, begitu, jadi begitu ... Terima kasih 
telah mengalahkannya. "[Gatekeeper] 

Setelah itu, para prajurit membawa uang hadiah, saya menyimpannya dan identifikasi saya 
pergi di Item Box saya. 

Para penjaga keluarga Jamil diperintahkan untuk pergi ke penginapan, sehingga mereka 
tidak lagi bersama kami pada saat kami selesai. 

Diputuskan juga bahwa kami akan berjalan ke penginapan, sehingga ojousama akan 
memiliki kesempatan untuk melihat-lihat. 

Kebetulan, hadiah untuk Melzen adalah 700 koin emas kecil. 



Tiba-tiba, saya kaya. Saya tidak bisa memikirkan cara untuk menggunakannya. 
Bagaimanapun, saya harus mengikuti yang lain dan berterima kasih kepada mereka. 

"Terima kasih." [Ryouma] "Tidak apa-apa ~ Kamu tidak harus begitu dilindungi dengan 
kami." [Elize] "Tetap saja ... itu cukup mengesankan bahwa kamu benar-benar 
mengalahkan Melzen itu." [Reinbach] "Daripada itu, bisakah kita pergi melihat kota sudah 
!? "[Elialia] " Tenang, Elia. "[Reinhart] " Tapi ini pertama kalinya aku berjalan di kota besar 
seperti ini! "[Elialia] " Benarkah? "[Ryouma ] "Ya. Seperti yang saya katakan kemarin, ini 
adalah pertama kalinya saya keluar. Tidak ada tempat seperti kota ini tempat saya berasal, 
dan selain itu, ini adalah kota dagang terbesar di Wilayah Jamil. Anda tidak akan 
menemukan banyak kota dengan lebih banyak orang daripada ini! "[Elialia] " Saya 
mengerti. "[Ryouma] 

Memang ada banyak orang, tetapi itu masih relatif kosong untuk seseorang yang pernah ke 
Tokyo. Lagipula, jika dibandingkan dengan kereta yang penuh sesak di Tokyo, Kota 
Keraban benar-benar kosong. 

Huh, kalau dipikir-pikir, bukankah ini pertama kalinya saya mengunjungi kota dunia lain? 
Tidak semenarik yang saya kira. 

Bangunan-bangunan tua itu pemandangan yang langka, tapi itu bukan sesuatu yang perlu 
diributkan. Tidak ada binatang buas atau elf ... Tunggu, Ojousama! Kamu terlalu 
bersemangat! 

Kerumunan orang yang pergi ke sana kemari tidak sebesar itu, tetapi ojousama terlalu 
mencolok. Jelas hari itu adalah pertama kalinya dia di kota. 

Tampaknya berbahaya, jadi saya menyusulnya. 

"Ojousama, sebelah sini." [Ryouma] "T-Terima kasih. Pasti banyak orang. Saya merasa 
sangat mudah untuk menabrak seseorang. "[Elialia] 

Ojousama ini akan berhenti di tempat yang aneh segera setelah sesuatu menarik 
perhatiannya. Tingkah lakunya yang mencolok pada dasarnya mengumumkan bahwa dia 
tidak tahu apa-apa tentang dunia. Berkat itu, beberapa orang yang mengganggu datang. 

Seorang gadis berjalan di sepanjang jalan yang pasti akan menabrak ojousama, jadi aku 
menarik lengan ojousama untuk membuatnya keluar dari jalan. 

"Ini berbahaya." [Ryouma] "Ups ... Cih ..." [Cewek] 

Setelah menarik ojousama pergi, aku melihat gadis itu mengklik lidahnya saat dia mundur. 
Jadi dia benar-benar pencopet. 

"Oh sayang, terima kasih. Ya ampun, Apa itu? "[Elialia] 



Kali ini seorang lelaki berjalan dari gang. Aku menarik keluar ojousama sebelum mereka 
bisa bertabrakan. 

"Berbahaya untuk melompat keluar." [Ryouma] "Hah !?" [Elialia] "Uoh !?" [Manusia] 

Karena aku menarik keluar ojousama, pria itu melewatkan waktunya dan jatuh ke tanah. 

"Ada orang yang keluar dari lorong ... hati-hati." [Ryouma] "T-Terima kasih ..." [Elialia] 

Setelah berbicara dengan ojousama, aku mendekati pria itu. 

"Apa kamu baik baik saja? Kamu tidak terluka, kan? "[Ryouma] " Si kecil ini--- !? "[Laki-laki] 

Lelaki itu mencoba meraih tengkukku dengan tangan kirinya, tetapi aku dengan ringan 
menangkupkan tangannya dengan tangan kananku dan meraihnya. Pada saat yang sama, 
aku meletakkan tangan kiriku di belakang sikunya. Seperti ini aku memutar lengannya dan 
mematahkan posturnya tanpa membiarkan ojousama memperhatikan. 

Pria itu berencana untuk mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia menyadari bahwa dia jatuh, 
dia berhenti. 

Aku menghentikannya sebelum dia benar-benar jatuh, kemudian aku menatap matanya 
dan berbicara. 

"Kamu tidak terluka, kan?" [Ryouma] "K-Ya ... Maaf tentang itu. Terima kasih telah 
membantu saya ... "[Man] " Tolong hati-hati. "[Ryouma] 

Ya ampun, jangan menyerang anak-anak hanya karena kamu gagal ... Aku sebenarnya 
adalah paman jauh di dalam hati. 

Akhir-akhir ini, saya sudah lupa apakah saya seorang anak atau paman. 

"Ryouma-san! Ayo pergi ke sana! "[Elialia] 

Kamu masih berencana untuk melihat-lihat !? Dan seberapa jauh kalian para penjahat yang 
berencana mengikuti kita !!? 

Setelah itu saya bekerja keras untuk melindungi ojousama dari pencopet, pemeras, dan 
penculik. 

Untuk beberapa alasan, keluarga Jamil tampaknya telah menyerahkan segalanya kepada 
saya. 

Selain itu, apakah kota ini benar-benar baik-baik saja? Bukankah ketertiban umum terlalu 
kacau? 
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Ryouma akhirnya menemani Elialia sebagai penjaganya sampai Sebasu memanggil mereka 
ke penginapan. Saat ini, mereka sudah berada di penginapan untuk mengkonfirmasi 
reservasi mereka, tapi ... 

"Oww ..." [Elialia] "Apa kamu baik-baik saja, Ojousama?" [Ryouma] "Ya, kakiku hanya 
sedikit lelah. Apakah Anda tidak terpengaruh oleh kereta, Ryouma-san? "[Elialia] " Saya 
tidak punya masalah dengan mereka. "[Ryouma] 

Sedikit rasa sakit tidak akan memengaruhi seseorang seperti Ryouma yang memiliki 
stamina dan ketahanan nyeri level 8 yang bodoh. 

Tapi Elialia sedikit kecewa setelah mendengar jawaban Ryouma. Dia masih anak-anak 
seusianya, namun dia baik-baik saja. 

Melihat itu, salah satu pelayan memanggilnya. 

"Pertama kali sakit untuk semua orang, Ojousama." [Arone] "Arone?" [Elialia] "Setelah 
kamu terbiasa naik, rasa sakit juga akan berhenti. Ryouma-sama, kamu sepertinya baik-
baik saja meskipun dalam perjalanan panjang, bisakah kamu memiliki pengalaman dengan 
kuda? "[Arone] " Tidak, ini ... pertama kalinya aku juga. "[Ryouma] " Benarkah? Saya pikir 
pasti Anda memiliki pengalaman dengan seberapa baik Anda mengambilnya. "[Arone] " 
Saya belum pernah naik satu sebelumnya, tapi ... saya telah berlari di samping, satu sambil 
menarik kereta. "[Ryouma] 

Di masa sekolah Ryouma, bagian dari rutinitas berlari adalah berlari bersama kuda sambil 
menarik becak. Dia sebenarnya cukup cepat juga, mampu berlari lebih cepat dari kuda 
beberapa kali. Karena itu ia dibina oleh seorang pria becak, dan ia mulai bekerja paruh 
waktu sebagai satu. 

Ryouma mengenang saat-saat ketika dia mengatakan kalimat terakhir itu, tapi sayangnya, 
dari sudut pandang Elialia dan Arone, mereka hanya bisa mengambil cerita Ryouma ketika 
dia dilecehkan dan dijadikan pengganti kuda. 

Karena kesalahpahaman itu, percakapan tiba-tiba berhenti dan udara dengan cepat 
menjadi suram. 

(... Apa yang salah dengan semua orang? Apakah aku mengatakan sesuatu yang aneh? ...) 

Peluang untuk ketahuan meningkat secara proporsional dengan seberapa banyak dia 
berbicara tentang masa lalunya, jadi dia sengaja mengacaukan pernyataannya, tetapi 
karena komentar tanpa berpikir tentang barusan, Arone dan Elialia tiba-tiba menemukan 
diri mereka dengan ekspresi muram. 



Ryouma sendiri tidak tahu bahwa dia adalah penyebab perubahan suasana yang tiba-tiba, 
tetapi dia tetap mencoba mengubah topik pembicaraan. 

"Umm ... Ojousama, apakah kamu tidak pernah keluar ... sampai sekarang? Sepertinya, 
kamu tidak terbiasa, untuk kereta. "[Ryouma] " Ah, ya. Saya pernah pergi sebelumnya, 
tetapi hanya ke kota-kota terdekat ketika ada sesuatu yang perlu dilakukan. Saya juga naik 
dengan ibu saya atau keluarga kakek saya, jadi ... Dan sementara saya sudah naik kereta 
sebelumnya, tapi pada akhirnya, itu hanya untuk waktu yang singkat, jadi itu tidak masuk 
hitungan. "[Elialia] " Begitu ya. "[Ryouma] 

Ryouma, yang merupakan kegagalan lebih dari empat puluh tahun dalam interaksi sosial, 
tidak memiliki teknik dalam seni berbicara. Setelah dengan paksa mengubah topik, dia 
tidak punya apa-apa untuk ditambahkan, dan keheningan memenuhi udara sekali lagi. 

Keheningan itu baru terpecahkan ketika Reinhart kembali setelah menyelesaikan diskusi 
dengan yang lain mengenai penjaga dan rencana untuk besok. 

"Kamu sudah bekerja keras hari ini, Elia. Kali ini kami tinggal di penginapan, jadi pastikan 
untuk banyak beristirahat. "[Reinhart] " Ya, ayah. "[Elialia] " Ryouma-kun, aku minta maaf 
tentang ini, tapi kami tidak bisa mendapatkanmu kamar yang sama dengan kamar kami, 
jadi kamu hanya harus tinggal bersama para pelayan. "[Reinhart] " Itu lebih dari cukup. 
"[Ryouma] " Ini ruangan besar, tapi Sebasu yang mengerjakan kertas, jadi Anda harus bisa 
tinggal di ruangan yang sama dengan Zeff dan yang lainnya. Saya yakin itu akan lebih 
mudah jika Anda bisa tinggal dengan seseorang yang Anda kenal. "[Reinhart] " Terima 
kasih. "[Ryouma] 

Setelah beberapa saat, Sebasu kembali, dan semua orang pergi ke kamar masing-masing. 

 Kamar Duke  

Ketika keempat anggota rumah tangga Jamil membuat diri mereka nyaman di sudut kamar 
mereka, Reinhart tiba-tiba mengajukan pertanyaan kepada Elialia. 

"Elia, apa yang kamu bicarakan dengan Ryouma-kun di lobi? Suasananya cukup aneh. 
"[Reinhart] 

Ketika Elialia mendengar topik pertanyaannya, dia bergetar dengan sentakan. 

"B-Sebenarnya, aku secara tidak sengaja menyentuh masa lalu Ryouma." [Elialia] 
"Benarkah?" [Reinhart] "Ya, Ryouma-san kelihatannya baik-baik saja walaupun sudah naik 
kereta begitu lama, jadi kupikir dia sudah terbiasa dengan itu, tetapi karena ternyata, itu 
yang pertama baginya juga. Ternyata, dia belum pernah naik satu sebelumnya, tapi dia 
pernah naik satu kuda bersama sambil menarik kereta ... "[Elialia] " Begitu ... Tapi 
sepertinya dia tidak keberatan. Dia tampak normal ketika aku berbicara dengannya, jadi 
Elia, kau juga tidak boleh keberatan. "[Reinhart] " Bersenang-senanglah. Tidakkah Anda 



menariknya ke mana pun Anda inginkan sampai Anda tiba di penginapan? Terus lakukan 
itu. "[Elize] 

Ketika Elialia mendengar ibunya mengatakan itu, wajahnya memerah. 

"Umm, itu ... Itu benar-benar memalukan sekarang aku memikirkannya ... Aku terlalu 
bersemangat." [Elialia] "Kamu memang sedikit terlalu bersemangat." [Elize] "AUu ..." 
[Elialia] "Ho ho, ini senang bisa hidup. Elia, kamu masih anak-anak, jadi tidak apa-apa 
untuk bersenang-senang. Tapi ingat, Anda tidak bisa gegabah. Jika Anda bertingkah seperti 
itu, Anda akan menjadi sasaran bajingan, Anda tahu. Pastikan untuk memperhatikan 
sekeliling Anda. "[Reinbach] " Ya ... "[Elialia] " Bagaimanapun, Anda harus mandi dan 
pensiun untuk hari itu. Kami akan pindah besok dan berkemah lagi, jadi pastikan untuk 
memanfaatkan malam ini. "[Reinhart] " Saya mengerti, selamat malam, ibu, ayah, kakek. 
"[Elialia] 

Ketika Elialia mengatakan itu, dia meninggalkan kamar. 

Setelah mengkonfirmasi bahwa dia memang pergi, tiga anggota keluarga Jamil dan Sebasu 
yang tersisa mengubah topik pembicaraan. 

"Hmm ... Apa pendapatmu tentang Ryouma-kun?" [Reinbach] "Aku bilang pada Elialia 
untuk tidak khawatir tentang dia, tapi jujur, ada banyak yang harus dikhawatirkan." 
[Reinhart] "Tapi dia bukan anak yang buruk. Selain itu, jika dia benar-benar merencanakan 
sesuatu, dia akan bertindak lebih normal. "[Elize] " Saya setuju, tetapi masih menimbulkan 
pertanyaan itu ... Kehidupan seperti apa yang harus Anda jalani untuk berakhir seperti itu? 
Dia bilang dia menggunakan racun lendir untuk membunuh para bandit, tapi kurasa tidak 
semua. Ryouma-kun sendiri tidak diragukan lagi kuat. Fakta bahwa dia dapat dengan 
mudah melindungi Elia ketika diseret olehnya membuktikan hal itu. "[Reinbach] " Bahkan 
mengesampingkan fakta bahwa bajingan itu adalah amatir yang bahkan tidak bisa melihat 
bahwa kita siap untuk mereka, tidak ada yang menyangkal bahwa Ryouma-sama prestasi. 
Dia benar-benar membuat hidup kita lebih mudah. "[Sebasu] "Memang." [Reinbach] 

Saat Reinbach mengatakan itu, dia melihat ke bawah di tangan kanannya. Kepala ular kecil 
mengintip dari balik lengan bajunya. Ular itu merayap ke telapak tangannya dan mengintip 
melalui celah antara jari telunjuk dan jari tengahnya, sementara dia membelai itu dengan 
ibu jarinya. 

Ular itu adalah monster B Rank yang dikenal sebagai Assassin Snake. Itu kecil tapi bergerak 
cepat dan selalu waspada dengan lingkungannya. Reinbach telah menggunakannya untuk 
memantau para bajingan saat Elia berjalan di sekitar kota. 

Bahkan jika Ryouma tidak melakukan apa-apa, Elialia tidak akan pernah benar-benar jatuh 
ke dalam bahaya yang sebenarnya. 

"Jika dia ahli meskipun masih sangat muda, maka ... Mungkinkah?" [Reinhart] "Jangan 
khawatirkan diri kita sendiri tentang itu sekarang. Biarkan saja dia. Yang perlu kita lakukan 



hanyalah mengawasinya. "[Reinbach] " Itu benar ... Meskipun sungguh menyedihkan 
melihat dia bereaksi seperti itu meskipun datang ke kota. "[Elize] " Memang. Itu tidak harus 
diucapkan seperti milik Elia, tetapi anak-anak harus lebih bersemangat dengan hal-hal 
seperti ini. "[Reinhart] " Dia benar-benar tidak terpengaruh oleh kerumunan orang. Dia 
memandang mereka seperti sedang melihat batu di pinggir jalan. "[Reinbach] 

Pengamatan Reinbach tidak salah, tetapi interpretasinya tentang mengapa Ryouma 
membuat wajah itu. Ryouma memang melihat kerumunan tanpa ekspresi, tapi itu hanya 
karena dia datang dari Tokyo, yang selalu penuh sesak dengan orang. 

Secara alami, seseorang yang terbiasa melihat kerumunan yang lebih besar tidak akan 
terkejut ketika disambut oleh kerumunan yang lebih kecil. Mau bagaimana lagi kalau 
matanya benar-benar tanpa ekspresi. Sayangnya, orang-orang ini akhirnya menafsirkan 
ekspresinya sebagai orang yang tidak berjiwa. 

"Suatu hal yang suram untuk menyaksikan pemuda yang sangat berbakat dengan mata 
begitu mati ..." 

Pada hari ini, kesalahpahaman yang tidak perlu tentang Ryouma meningkat. 

 Kamar Pelayan  

Ryouma dibawa oleh Sebasu ke kamar tempat dia akan tinggal. 

"Permisi." [Sebasu] "Maaf mengganggu." [Ryouma] 

Ketika Ryouma memasuki ruangan, dia melihat Jill, Zeff, Camil, dan Hyuzu sudah ada di 
dalam ruangan. Ruangan itu sederhana dengan tempat tidur dan 6 meja yang saling 
berhimpitan. 

"Kamu datang!" [Jill] "Bagus sekali." [Zeff] "Ini hanya akan menjadi satu malam, tapi mari 
kita akur." [Camil] "Tempat tidur di sana gratis." [Hyuzu] "Terima kasih telah saya. 
"[Ryouma] 

Setelah mereka saling menyapa, mereka berlima mulai mengobrol. Ryouma kebanyakan 
menjawab pertanyaan mereka. 

"Ngomong-ngomong, apa yang biasanya kamu lakukan?" [Hyuzu] "?" [Ryouma] "Dalam 
kasus kami, kami biasanya makan di luar dan minum sendiri mati, tetapi kamu tinggal di 
hutan, ya?" [Hyuzu] "Ahh ... Biasanya, aku meneliti slime ... atau melatih sihirku atau 
melatih tubuhku. "[Ryouma] " ... Itu saja? "[Hyuzu] " Ya. "[Ryouma] " Bukankah itu 
membosankan? "[Hyuzu] " Sihir dan penelitian lendir adalah ... menyenangkan. "[Ryouma] 
" Itu idemu tentang kesenangan? Sepertinya kamu memiliki bakat untuk menjadi seorang 
sarjana. "[Camil] " Hal-hal semacam itu tidak mungkin bagiku. "[Hyuzu] " Kalau dipikir-
pikir itu, Ryouma-sama, kamu kadang-kadang mengatakan pengetahuan yang maju atau 
well-pidato sopan santun. Apakah kamu belajar di suatu tempat? "[Sebasu] "Saya belajar 



dari nenek saya. Dia menganggapku sebagai akademisi dan ... bagaimana berperilaku 
sendiri. "[Ryouma] " Nenekmu terdengar seperti orang yang luar biasa. "[Sebasu] " Dia bisa 
melakukan segalanya, kecuali bertarung. "[Ryouma] " Ho, lalu bagaimana dengan kakekmu 
? "[Hyuzu] " Kebalikannya ... Seseorang yang tidak bisa melakukan apa pun selain membuat 
senjata dan bertarung ... Tapi dia benar-benar bagus. Bahkan senjata ... yang dia buat adalah 
kelas satu. Aku juga tidak bisa mengalahkannya.... "[Ryouma] " Hah? Anda bisa pandai besi? 
"[Zeff] " Saya membantu, jadi ... saya setidaknya tahu dasar-dasarnya. Saya tidak belajar, 
benar ... Saya juga belum menggunakannya, dalam tiga tahun, jadi saya tidak bisa membuat 
sesuatu yang layak sekarang. "[Ryouma] " Yah, Anda tentu tidak dapat menemukan bahan 
atau alat yang layak di dalam hutan itu. "[Camil] "Kamu akhirnya meninggalkan hutan 
setelah bertahun-tahun, jadi kamu harus pergi dan membeli barang-barang yang kamu 
butuhkan. Jika ada yang ingin Anda lakukan, Anda bisa berkeliling sampai makan malam. 
"[Hyuzu] 

Ketika dia ditanyai itu, Ryouma mengatakan ini. 

"Lalu bisakah aku bertanya di mana gereja itu?" [Ryouma] "Gereja? Sayangnya, sudah 
ditutup sekitar waktu ini. "[Camil] " Ada banyak orang jahat di kota ini, jadi mereka 
menutup gerbang mereka lebih awal. Kota ini memiliki gereja-gereja dewa penciptaan dan 
dewa cahaya. Dewa mana yang kamu ikuti? "[Jill] " Dewa penciptaan. "[Ryouma] " Kalau 
begitu, aku minta maaf untuk mengatakan ini, tapi kamu tidak akan bisa masuk hari ini. Jika 
itu adalah dewa gereja cahaya, Anda akan bisa menerima suap yang murah hati. "[Jill] " 
sungguh? "[Ryouma] " Gereja dewa cahaya itu besar, tapi ada juga banyak orang-orang 
jahat di antara mereka yang akan melakukan apa saja untuk sumbangan. "[Camil] "Bahkan 
ada penganut yang percaya pada tuhan mereka tetapi tidak percaya pada diaken atau 
imam. Semua donasi-pengganggu bersama dewa cahaya, jadi sering dikatakan bahwa 
hanya orang saleh yang tersisa di dewa gereja ciptaan. "[Hyuzu] " Para dewa yang 
disembah itu sama, sehingga tidak ada banyak perbedaan dalam hal ini. doktrin mereka. 
Sebagian besar orang hanya menaiki gereja berdasarkan skala gereja dan kepribadian 
penganutnya. "[Camil] " Saya tidak tahu itu ... Terima kasih. "[Ryouma] " Tidak masalah. 
Tentu aneh meskipun Anda akan bertanya di mana gereja begitu Anda mendengar Anda 
bisa pergi. Anda yang saleh? "[Camil] " Apakah itu aneh? "[Ryouma] " ... Saya juga pengikut 
dewa ciptaan, tetapi saya hanya pergi sebulan sekali. Saya jarang menghadiri ibadah. 
"[Camil] "Ryouma-kun, apakah kamu sering pergi ke gereja sebelum kamu mulai tinggal di 
hutan?" [Zeff] "Hanya sekali sejak aku lahir ... Aku hanya berdoa kepada idola batu di 
rumahku... Aku punya satu di rumah di hutan juga. Aku membuatnya ... dengan sihir tanah. 
"[Ryouma] " Kalau begitu, kenapa kamu tidak pergi saja dan membeli batu? Penginapan ini 
cukup mewah, jadi kamu bisa meminta beberapa batu untuk membuat berhala. "[Sebasu] 

Ryouma kemudian membeli tiga batu bangunan dari penginapan persis seperti yang 
disarankan Sebasu. Namun, batu-batu yang bisa dibeli dari penginapan terlalu berkelas, 
dan harganya 1 koin emas kecil untuk ketiga keping. 

Setelah itu, dia kembali ke kamar dan menciptakan idola dengan mencukur habis bebatuan 
dengan sihir tanah. 



Patung-patung itu sangat rumit sehingga Camil terkejut. Ryouma bahkan bisa 
mendapatkan cap persetujuan Sebasu. 

Kebetulan, alasan mengapa pekerjaan Ryouma begitu rinci adalah karena dia sudah secara 
pribadi bertemu dengan para dewa, jadi dia punya ide bagus tentang bagaimana mereka 
terlihat. Di atas semua itu, dia memiliki keterampilan Mana Control, yang 
memungkinkannya mengendalikan sihir buminya dengan presisi, dan kembali ke bumi, 
membuat patung-patung adalah salah satu hobinya, jadi dia sudah terbiasa dengan 
pekerjaan semacam ini. 

Seperti itu Ryouma memahat tiga pahatan, dan setelah Ryouma berdoa kepada mereka, 
tiba saatnya untuk makan malam. Ketika makan malam berakhir, Ryouma pensiun untuk 
hari itu untuk mempersiapkan perjalanan besok. 

& nbps; 



Chapter 12 
Bab 12 bagian1 

Bab 12 bagian2 

Hari berikutnya. 

Pada akhirnya, saya tidak bisa pergi ke gereja di Kereban. Ada satu lagi di tujuan kita, 
Gimuru, jadi kupikir aku akan mengunjungi yang itu. Sampai saat itu aku akan berdoa pada 
berhala batu yang kupahat kemarin. 

Jadi, kami melanjutkan perjalanan santai kami, atau begitulah yang saya pikir akan terjadi, 
tapi ... 

"Ini agak dingin, ya ..." [Elize] "Yah, hujan." [Reinbach] "Meskipun hujan sangat jarang di 
musim ini." [Elia] "Keberuntungan kita pasti buruk, ya, Elia." [Reinhart] 

Beberapa jam setelah kami meninggalkan kota, hujan tiba-tiba mulai mengguyur. Kereta 
mengalami kesulitan melintasi jalan yang berlumpur, sehingga ada banyak goncangan bagi 
para penumpang. Kami juga bergerak jauh lebih lambat dari sebelumnya. 

Keberuntungan saya telah berubah menjadi lebih baik sejak datang ke dunia ini, dan sudah 
beberapa saat sejak saya mengalami nasib buruk. Tapi sekali lagi, mengingat bagaimana 
aku berada di dalam kereta sementara menuangkan, kurasa keberuntunganku masih bisa 
dianggap baik. Atau setidaknya itulah yang saya pikirkan ketika tiba-tiba kereta berhenti 
dan salah satu pengawal mendekati kami. 

"Tuanku, sepertinya ada tanah longsor. Kami telah mengkonfirmasi bahwa jalan di depan 
telah diblokir. "[Pengawal] " Apa yang Anda katakan? Apakah itu benar? "[Reinhart] " Ya, 
jalannya benar-benar tertutup. Sebuah batu dan pohon besar telah jatuh, jadi kita tidak 
akan bisa melintas untuk sementara waktu. "[Mengawal] " Tidak bisakah kita 
mengitarinya? "[Reinhart] " Akan jauh jika kita mencoba. Selain itu, sementara kami belum 
mengonfirmasi hal ini, kami percaya ada sekelompok bandit yang cukup besar yang harus 
kami coba dan kunjungi. 

Menurut seseorang dengan keterampilan Prakiraan Cuaca, hujan akan berhenti dalam 
beberapa jam. 

Saya merekomendasikan membuat kemah dan menunggu hujan. Setelah itu kita bisa 
menghilangkan penyumbatan dan melanjutkan perjalanan. Saya percaya ini harus 
memungkinkan kita untuk mencapai tujuan kita dengan tercepat. 

Tuanku, tolong putuskan. "[Escort] 



"Perjalanan panjang akan sulit bagi Elia, dan aku ingin menghindari jalan yang berbahaya ... 
Ayo pergi dengan saranmu." [Reinbach] "Terima kasih banyak. Kami akan mulai bekerja 
sesegera mungkin. "[Escort] 

Setelah itu kereta mulai bergerak lagi. Rupanya, ada pohon yang bisa kita gunakan untuk 
berlindung dari hujan di depan. Secara pribadi, saya pikir itu ide yang buruk untuk tinggal 
di dekat pohon ketika hujan deras, tapi sekali lagi saya belum mendengar guntur, jadi saya 
kira tidak apa-apa? 

Supaya aman, saya harus tinggal setidaknya 2 meter dari pohon. Setidaknya itu seharusnya 
membuatnya lebih aman bagiku jika petir menyambar. 

5 menit kemudian, kereta berhenti, dan Arone-san memasuki kereta dengan tergesa-gesa. 

"Kami sedang mempersiapkan kamp secepat mungkin, harap tunggu sebentar." [Arone] 

Arone berkata sambil tersenyum, tetapi aku lebih khawatir tentang pengawalan yang 
bekerja di belakangnya sementara basah kuyup sepenuhnya. 

Sebagai mantan karyawan sweatshop di Bumi, saya tahu betul bahwa membantu orang lain 
ketika dia malas atau berusaha membantu seseorang walaupun tahu tidak ada resep untuk 
bencana, tetapi saya masih ingin membantu. 

Jika saya ingat dengan benar, harus ada mantra sihir penghalang untuk menangkal hujan. 
Saya sudah lama tidak menggunakannya, jadi saya sudah lupa, tapi itu seharusnya 
memungkinkan saya untuk membantu mereka tanpa menghalangi mereka. 

"Keberatan kalau aku, gunakan sihir penghalang?" [Ryouma] "Kenapa tiba-tiba?" 
[Reinhart] 

Tidak bagus, itu terlalu mendadak. Jika saya mengatakan itu tiba-tiba tanpa penjelasan, 
mereka tidak akan mengerti. 

"Orang-orang di luar, basah ... Aku bisa menggunakan, penghalang untuk, menangkal hujan. 
Itu seharusnya, membuat pekerjaan mereka lebih mudah. "[Ryouma] " Begitu , itu akan 
banyak membantu. Terima kasih. "[Reinhart] 

Setelah mendapat izin, saya mengeluarkan mantel yang terbuat dari kulit bulu dan 
mengenakannya. Bagian luar dari kainnya telah dikeringkan seperti resin dengan cairan 
lengket dari lendir lengket, memungkinkannya mengusir hujan. Hari-hari saya berburu 
menjadi jauh lebih mudah sejak saya membuat benda ini. 

Aku cepat-cepat memakainya, mendekati tempat yang ramai, dan sama cepatnya 
melemparkan sihir penghalang. 

Tutupi dan lindungi mereka dari hujan 'Rain Shelter' 



Saat saya mengucapkan mantra, penghalang berbentuk kubah melindungi orang-orang dari 
hujan. 

Tidak ada penghalang atau mana yang bisa dilihat oleh mata manusia, jadi untuk sesaat, 
para pekerja terkejut, tetapi Camil-san cepat untuk mengambil, dan dia melambaikan 
tangannya untuk berterima kasih padaku. 

Orang-orang lain juga mengucapkan terima kasih, tetapi aku hanya melambaikan tangan 
sebagai balasan dan dengan cepat pergi ke target berikutnya. 

Saya tidak bisa menutupi semua orang dengan satu penghalang, jadi saya masih perlu 
melemparkan mantra di empat tempat lagi. Saya pergi ke yang terdekat terdekat pertama. 
Kebetulan, saya juga akan memasang pembatas di sekitar kuda dan kereta, jadi saya 
kembali ke kereta. 

"Kerja bagus, Ryouma-san." [Elialia] "Terima kasih ... 'Gelombang'" [Ryouma] 

Aku melepas jas hujan sambil membalas ke Ojousama dan Sebasu-san, lalu aku 
mengeluarkan air dari bajuku dengan mantra air dasar untuk menghindari mengotori 
kereta. 

Ketika saya kembali ke tempat duduk saya, ada secangkir teh hangat dan satu set pakaian 
baru disiapkan. Percakapan secara alami bergeser ke jas hujan saya. 

"Perlengkapan hujanmu itu ... Aku tidak percaya aku pernah melihatnya sebelumnya. 
Apakah Anda membuatnya sendiri, Ryouma-kun? "[Elialia] " Ya. "[Ryouma] " Saya 
perhatikan itu sangat efektif dalam menolak air. Apakah ada binatang buas di Hutan Gana 
yang bisa mengusir air dengan baik? "[Elialia] " Aku baru saja memperlakukannya dengan 
cairan lengket lendir lengket ... dan mengeringkannya. Air tidak bisa melewatinya, sehingga 
bisa mengusir hujan. "[Ryouma] " Cairan lengket lendir memiliki efek seperti itu? "[Elialia] 

Hah? Dia tidak tahu itu? 

"Kamu tidak tahu tentang itu?" [Ryouma] "Yang aku tahu adalah itu bisa digunakan sebagai 
perekat." [Elialia] 

Benarkah? Untuk beberapa alasan, Reinbach-sama dan mata Nyonya berkilau. Apakah ini 
penemuan baru juga !? Seberapa sedikit slime yang diteliti? 

"Bisakah aku mencoba perlengkapan hujanmu sedikit?" [Reinbach] "Jika kamu mau, ingin 
mengujinya ..." [Ryouma] 

Saya mengambil beberapa lembar kain dari Kotak Barang saya. 

"Kain-kain ini sudah dirawat. Mereka kurus dan air tidak bisa melewati mereka ... Mereka 
juga usang, tetapi setelah slime pembersih memperlakukan mereka, mereka tidak lagi 
kotor. "[Ryouma] 



Ini awalnya dari bandit atau cawat yang digunakan oleh para goblin, jadi tolong permisi 
semuanya sudah usang. 

Ketika saya membagikan kain, bukan hanya Reinbach-sama dan nyonya yang 
mengambilnya, tetapi Reinhart-sama dan Sebasu-san juga bergabung. 

Mereka membungkus kain di sekitar tangan mereka, dan kemudian mereka mengulurkan 
tangan mereka di luar jendela untuk menyentuh hujan yang mengalir di sepanjang 
penghalang. 

"Ohh! Itu benar-benar dapat mengusir air! "[Reinbach] " Aku sama sekali tidak basah. 
"[Elize] " masih terasa agak dingin, tapi itu tidak akan menjadi masalah selama pelt 
ditambahkan di dalam Ryouma-perlengkapan hujan sama. "[Sebasu] " Ryouma-kun, kenapa 
kamu tidak bekerja dengan kami dan mengumumkan perlengkapan hujan ini sebagai 
produk baru ... "[Reinhart] " Maaf ... Apakah kamu membutuhkan aku untuk sesuatu? "[ 
Arone] 

Sementara empat orang dewasa sibuk menguji kemampuan menolak air dari kain lengket 
cairan lengket lendir saya, Arone-san tiba-tiba membuka pintu kereta. 

Rupanya, para pembantu biasanya duduk di belakang, dan mengulurkan tangan seseorang 
ke luar jendela adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan kapan bantuan mereka 
dibutuhkan. 

"Oh, sebenarnya tidak ada apa-apa. Ryouma baru saja menunjukkan kepada kita 
perlengkapan hujannya yang baru dikembangkan. "[Reinhart] " Begitukah ? Kalau begitu, 
aku akan permisi dulu. "[Arone] 

Ketika Arone-san hendak menutup pintu, terpikir olehku bahwa pakaiannya basah. 

Dia pasti sudah bekerja di suatu tempat di luar penghalang juga. 

Aku memanggilnya dengan panik dan mengeluarkan tirai yang terbuat dari salah satu kain 
yang aku rampas dari para bandit. 

"Tunggu ... Arone-san." [Ryouma] "Ya, ada yang bisa saya bantu?" [Arone] "Ini, bisa 
mengusir, air." [Ryouma] "Aku bisa meminjam ini?" [Arone] "Kau akan menjadi dingin jika 
Anda basah ... jadi tolong kenakan. "[Ryouma] " Terima kasih. Saya akan meminjam ini 
kalau begitu. " 

Arone-san mengucapkan terima kasih dengan senyum dan pergi, meninggalkan kami 
semua untuk mendiskusikan keajaiban kain anti air. 

Rupanya, dunia ini terutama menggunakan kulit untuk membuat produk tahan air mereka, 
membuat produk yang lebih besar seperti tenda secara signifikan lebih berat. 
Dibandingkan dengan itu, kain yang hanya dirawat dengan cairan lengket lengket jauh 
lebih ringan. 



Apalagi, jas hujan cenderung mudah kotor. Menggunakan bahan seperti kulit akan 
membuat jas hujan lebih cenderung ternoda, dan di atas itu, ada juga kemungkinan jamur 
tumbuh. Untuk menghindarinya, seseorang harus mengeluarkan banyak upaya dari 
menggosok kotoran hingga melapisi dengan minyak, dan akhirnya, pengeringan. 

Dibandingkan dengan itu, kain lengket cairan lendir yang lengket bisa dicuci dengan air 
dan juga tidak terlalu kotor. Bahkan, saya sendiri hanya menggunakan mantra air, Wave, 
untuk membersihkan kotoran dari jas hujan saya. Setelah itu yang tersisa hanyalah 
mengeringkannya. Saya tidak pernah punya masalah. 

Setelah menjelaskan bahwa pembicaraan beralih ke produk apa yang bisa kami buat, dan 
saya menyarankan produk modern yang terkenal seperti jas hujan dan payung. 

Mendengar tentang jas hujan dunia ini akhirnya memberi saya perasaan berada di dunia 
lain. 

Meski begitu, rasanya agak aneh bahwa penipu saya tampaknya sedang menuju rute 
urusan domestik. Saya cukup yakin kekuatan yang saya terima seharusnya menjadi sihir 
saya, tetapi entah bagaimana pengetahuan bumi modern saya sebenarnya terbukti sangat 
berguna. 

Sementara kami berbicara, para pelayan akhirnya selesai menyiapkan tenda ... Aku sudah 
lupa tentang itu, sebenarnya. 

"Terima kasih sudah menunggu, tenda sudah siap sekarang. Oh, dan terima kasih juga 
untuk membantu kami. "[Zeff] " Sama-sama. "[Ryouma] " Berapa lama hujan akan turun? 
"[Reinhart] " Pria dengan keterampilan ramalan cuaca mengatakan itu seharusnya 
lanjutkan beberapa jam lagi. Kami akan mulai membersihkan puing-puing setelah hujan 
berhenti. "[Zeff] " Kalau begitu, Anda beristirahat sampai saat itu. Terutama, penyihir bumi. 
Mereka akan menggunakan banyak mana mereka nanti, jadi pastikan mereka beristirahat 
banyak. "[Reinhart] " Keras dan jelas, bos. "[Zeff] 

Setelah itu Zeff-san melihat kami ke tenda. Yang mengejutkan saya, tenda itu sangat luas 
dengan 4 kamar kecil di dalamnya. Tenda yang besar dan luar biasa. 

"Kereta itu bergetar lebih banyak hari ini, jadi saya yakin Anda lelah. Beristirahatlah. 
"[Reinbach] " Baiklah, aku akan beristirahat sekarang ... dan kemudian melakukan yang 
terbaik nanti. "[Ryouma] 

Mereka tidak hanya membiarkan saya naik dengan mereka secara gratis, mereka bahkan 
menutupi penginapan saya. Saya harus melakukan sesuatu untuk mereka. Ini akan menjadi 
pelatihan yang bagus juga, jadi lebih dari itu. 

Reinbach bingung ketika aku berkata aku akan melakukan yang terbaik. 



"Lakukan yang terbaik? Apa? "[Reinbach] " Sihir Bumi ... Aku bisa membantu 
membersihkan puing-puing. "[Ryouma] " Biarkan saja para penjaga yang mengurusnya. 
Anda hanya beristirahat, ok? "[Reinbach] " Kamu sudah sangat merawatku ... Tolong 
biarkan aku melakukannya. Itu akan ... bermanfaat bagiku juga. "[Ryouma] " Hmm ... Jika 
kau akan mengatakan itu, maka kurasa kau bisa. Tapi, Anda pasti harus istirahat ketika 
merasa lelah, oke? Anda sudah memasang penghalang, jadi lebih baik Anda memastikan 
Anda tidak kehabisan mana, atau itu akan menyakitkan. "[Reinbach] 

Ah, jadi itu yang dia khawatirkan. Aku bersyukur. 

"Terima kasih banyak, aku akan berhati-hati." [Ryouma] 

Setelah itu beberapa jam berlalu. Hujan berhenti seperti yang diharapkan dan para penjaga 
yang bisa menggunakan sihir bumi dibagi menjadi beberapa kelompok untuk 
membersihkan puing-puing. 

Saya bekerja di daerah di mana sebagian besar penyihir bumi memusatkan perhatian 
mereka. Saya menggunakan Break Rock untuk menyebabkan batu besar runtuh, kemudian 
saya menggunakan 'Rock' untuk mengeraskan tanah dan pasir, sehingga saya bisa 
membersihkannya lebih efisien. 

Saya juga menggunakan Create Block, sihir yang lahir dari sintesis Break Rock and Rock, 
untuk mengubah tanah dan bebatuan menjadi batu bangunan berukuran batu bata secara 
bersamaan. Setelah itu, lendir saya bawa mereka pergi. 

Berbeda dengan yang lain yang hanya mengerjakan satu area -- tanah atau bebatuan -- saya 
mengerjakan keduanya secara bersamaan. Karena itu saya dapat berkembang lebih cepat. 
Selain itu, slime membawa balok-balok yang saya buat melalui relay ember, membuat 
seluruh proses lebih cepat, karena memungkinkan saya untuk menempatkan hampir 
semua perhatian saya pada sihir saja. Saya membuat kemajuan pada tingkat yang 
menakutkan. 

Ketika penjaga melihat saya melakukan itu, salah satu dari mereka mendekati saya. 

"Boleh aku sebentar?" [Penjaga] "Ada apa?" [Ryouma] "Ryouma-kun, kan? Bagaimana Anda 
menggunakan sihir itu? Saya bisa menggunakan sihir bumi, tapi saya awalnya adalah 
pendekar pedang, jadi saya tidak tahu banyak ... tapi saya pasti belum pernah melihat 
mantra yang bisa menangani tanah dan batu pada saat yang sama seperti yang Anda 
gunakan. Bisakah Anda mengajarkannya kepada saya juga? "[Penjaga] " Mantra ini disebut 
Buat Blok ... Jika Anda dapat menggunakan Break Rock and Rock, maka Anda mungkin bisa 
juga menggunakannya ... Anda menggunakan Break Rock untuk mengubah batu menjadi 
tanah, dan Rock untuk mengubah tanah menjadi batu, kan? "[Ryouma] " Ya. "[Penjaga] " 
Kalau begitu bayangkan proses mengubah batu menjadi tanah dan tanah menjadi batu 
menjadi sebagai satu proses saat kamu memanggil mana. 



Dengan begitu, batu akan berubah menjadi tanah, sementara tanah tetap tanah, dan 
kemudian semuanya bisa berubah menjadi batu. Anda harus memutuskan sebelumnya 
ukuran batu yang Anda inginkan untuk mengubah target menjadi ... Dalam kasus saya, saya 
membuatnya cukup besar untuk dibawa oleh slime. "[Ryouma] 

Ketika lelaki itu mencobanya di atas batu terdekat, ukuran yang dihasilkan agak 
berantakan, tetapi ia masih berhasil mengubah tanah dan batu menjadi batu yang bisa 
diangkut secara bersamaan. 

"Oh! Saya melakukannya! Saya masih perlu mengerjakan keseragaman ukuran dan jumlah 
batu yang dibuat sekaligus, tetapi saya masih melakukannya. Dengan ini aku seharusnya 
bisa mengurangi sihir. Terima kasih, Ryouma-kun. "[Penjaga] " Selama itu berguna 
untukmu. "[Ryouma] 

Dia bertanya apakah dia bisa mengajarkannya kepada yang lain juga, dan karena tidak ada 
perbedaan besar apakah satu atau dua orang mempelajarinya, saya setuju. 

Saya kembali bekerja, dan setelah beberapa saat, matahari akan segera terbenam. Ketika 
sinyal untuk berhenti bekerja diberikan, saya kembali ke tenda. 

"Ryouma-kun, selamat datang di rumah." [Nyonya] 

Nyonya keluar untuk menyambut saya, tapi ... 

"FUGA!" [Ryouma] "Kamu bekerja keras! Ryouma-kun! "[Nyonya] " L-Biarkan aku pergi ... 
tolong ... "[Ryouma] 

Tepat ketika aku hendak menyambutnya, dia tiba-tiba memelukku. Tidak bisa bernafas! 
Aku tersedak dadanya! Saya mohon, lepaskan ... 

"Nyonya! Anda mencekiknya! Tolong lepaskan dia! "[Lilian] " Hah? Ah! "[Nyonya] " * BATU! 
Haa ... "[Ryouma] " Maafkan aku! Apakah kamu baik-baik saja !? "[Nyonya] " Haa... Ya, saya 
baik-baik saja. Umm ... Lilian-san ?. "[Ryouma] " Y-Ya !? "[Lilian] " Terima kasih. Anda 
menyelamatkan saya ... "[Ryouma] " Oh, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, apakah kamu 
akan makan malam sekarang? "[Lilian] " Ya, tolong. "[Ryouma] 

Ketika aku mengatakan itu, Lilian membawaku ke meja makan. 

"Hei, Ryouma-kun. Sepertinya kamu berkeringat. "[Reinhart] " Bisakah kamu makan? 
Jangan memaksakan dirimu, ok? "[Reinbach] " Jangan khawatir, tubuhku baik-baik saja. 
"[Ryouma] " Ho? Saya cukup yakin Anda menggunakan banyak sihir, meskipun. "[Reinhart] 
" Ya, itu luar biasa. Mantra apa itu disebut? Buat Blok? "[Nyonya] " Itu benar. "[Ryouma] " 
Terima kasih kepada Ryouma-kun dan slime-nya, dan dia mengajarkan para penjaga yang 
mengeja, sepertinya puing-puing akan dibersihkan lebih cepat. "[Reinhart] " Itu bagus 
untuk didengar. "[Ryouma] 



Rupanya, pada saat kami selesai untuk hari itu, ada satu orang yang mampu sepenuhnya 
mempelajari mantera dan tiga lainnya yang mampu menggunakannya tingkat yang cukup 
tinggi. Karena kemajuan itu sangat dipercepat. Kebetulan, orang yang mempelajari mantera 
itu sepenuhnya adalah Gorche-san, orang yang saya ajak bicara sebelumnya. 

Sekitar waktu ini makanan akhirnya dibawa dan kami semua mulai menggali. Tiba-tiba, 
Elialia mengajukan pertanyaan kepada saya. 

"Ryouma-san, seberapa besar kolam mana kamu?" [Elialia] "?" [Ryouma] 

Kalau dipikir-pikir, berapa banyak MP yang kumiliki? Saya telah menggunakan mantra 
demi mantra, jadi itu seharusnya meningkat ... 

"Ada sesuatu?" [Elialia] "Aku tidak tahu ... berapa banyak MP yang kumiliki." [Ryouma] "Eh 
!? Tidakkah Anda pergi ke gereja ketika berusia 10 tahun? ... Oh, benar, kamu terkurung di 
hutan, tetapi dalam kasus itu, bagaimana kamu tahu kapan kamu memiliki cukup mana? 
"[Elialia] " Berdasarkan perasaan dan kondisi tubuhku. "[Ryouma] " Apa tidak apa-apa ? 
"[Elialia] " Tidak masalah selama Anda terbiasa. Jadi, orang memeriksakan kolam mana 
mereka pada usia 10? "[Ryouma] " Ya, setelah menginjak 10, keluarga normal akan pergi ke 
gereja untuk memeriksakan status anak mereka. Mereka juga akan dapat mengetahui 
apakah anak mereka bisa menjadi penyihir atau tidak di masa depan tergantung pada 
berapa banyak mana yang dimilikinya. Kami bangsawan diperiksa pada usia 5, sehingga 
kami dapat memulai pelatihan sesegera mungkin. Karena kamu bisa menggunakan begitu 
banyak mantra tanpa kehabisan mana, kamu pasti memiliki sedikit. "[Reinbach] 

Setelah itu kami berbicara tentang kota yang akan kami tuju dan berbagai hal yang harus 
dilakukan setelah sampai di sana. Setelah makan malam saya diberi kamar di tenda. 
Dengan semua yang perlu dilakukan sudah dilakukan dan dengan semua pekerjaan yang 
harus dilakukan besok, saya memutuskan untuk pergi tidur lebih awal, tetapi ada satu hal 
yang mengganggu saya. 

Ketika kami berbicara tentang kolam mana, untuk beberapa alasan, ojousama terus 
menatapku. Tentang apa itu? Saya memerhatikan dia tampak sebentar-sebentar, tetapi 
saya tidak tahu apa artinya. 

Kami hanya berbicara sedikit, tetapi sekarang setelah saya pikirkan, rasanya topiknya 
berubah dengan cepat. Apakah saya mengatakan sesuatu yang buruk? Ini 
mengkhawatirkan, tetapi saya melewatkan waktu untuk bertanya. 

Saya harus bertanya kapan saya mendapat kesempatan. Aku seharusnya bertanya sesantai 
mungkin, tetapi jika aku tidak bisa, maka mungkin lebih baik untuk bertanya ketika kita 
lebih dekat. 

Sudah berapa lama aku berpikir seperti ini? Mataku sangat berat. 

Tidak lagi dalam mood untuk menentang panggilan tidur, saya pergi tidur. 



Chapter 13 
Bab 13 bagian1 

Bab 13 bagian2 

Bab 13 bagian3 

3 hari kemudian. 

Selain tanah longsor yang satu itu, perjalanan kami berjalan lancar. Dan karena selalu ada 
seseorang bersama saya sepanjang waktu, saya secara bertahap belajar berbicara secara 
normal. Saya masih agak kaku ketika berbicara, tetapi orang setidaknya bisa mengerti saya 
sekarang. 

Hari ini, kami akhirnya mencapai tujuan kami: Kota Gimuru. 

"Kami di sini, Kota Gimuru." [Elize] "Jadi ini Gimuru ..." [Ryouma] 

Kota yang tenang dikelilingi tembok tinggi dan tanaman hijau, itulah kesan pertamaku. Itu 
lebih kecil dibandingkan dengan Kereban, kota yang kami singgahi terakhir, tetapi karena 
itu tampak lebih stabil. 

Saya pernah mendengar itu mengkhususkan diri dalam besi dan baja karena tambang di 
dekatnya, jadi saya mengharapkannya menjadi sedikit lebih rowdier, tapi ini bagus juga. 

Namun, sepanjang jalan, Reinhart-san menyebutkan bahwa produksi besi telah menurun, 
dan tahun ini akhirnya mencapai titik di mana mereka mungkin harus menutup tambang 
karena kurangnya keuntungan. Melihat keadaan tambang sebenarnya adalah salah satu 
alasan Rumah Tangga Jamil datang ke sini. 

Meski begitu, sepertinya mereka sudah memutuskan untuk meninggalkannya. "Ada lebih 
dari satu milikku, jadi itu seharusnya tidak menimbulkan masalah terlalu besar jika kita 
menutup satu," kata Reinhart-san. Jadi mereka pasti berharap untuk menutupnya. Ini 
sebenarnya bukan topik untuk dibicarakan dengan seorang anak, jadi dia mungkin tidak 
menjelaskan beberapa detail. 

Tingkat akuisisi dari satu tambang itu sebagian besar nol selama 3 tahun terakhir, jadi 
kecuali mereka menemukan vena baru, mereka menutupnya untuk selamanya. Selain itu, 
para penambang sudah berhenti bekerja di sana sejak tahun lalu. Bukannya itu 
mengejutkan atau apa pun, bagaimanapun, saya yakin ada orang yang lebih suka 
melakukan pekerjaan yang benar-benar mendapatkan hasil. Ketika itu memengaruhi 
penghasilan Anda, terlebih lagi. 

"Kami akan meninggalkan barang-barang kami di penginapan, dan kemudian kita akan 
mampir di guild penjinak untuk mendaftar." 



Guild penjinak adalah guild yang bertanggung jawab atas tamers monster dan conjurers. 
Fungsi utamanya adalah untuk memperkenalkan pekerjaan dan mengumpulkan informasi. 
Ini juga memperkenalkan anggotanya ke penginapan bahwa mereka dapat tinggal dengan 
familier mereka, serta menyediakan makanan dengan harga murah. Dengan kata lain, itu 
bertindak sebagai dukungan kepada anggota terafiliasi. 

Guild lain juga ada, seperti guild petualang, guild mage, dan guild pedagang, tetapi guild 
penjinak memiliki anggota paling sedikit. Karena banyak orang yang menemukan familiar 
menakutkan, penjinak monster sebagai profesi relatif tidak populer. Dengan demikian, 
cakupan guild penjinak jauh lebih kecil daripada yang lain, dan juga memiliki cabang lebih 
sedikit. Kota Gimuru kebetulan memiliki tambang di dekatnya, jadi ada cabang di sini 
karena banyaknya pekerjaan pengangkutan. 

... Tapi aku mendengar sebagian besar dari nyonya. 

Madam itu bersemangat tinggi hari ini, begitu banyak sehingga dia menarik saya dan 
ojousama saat dia bersenandung ... 

Tapi ada sesuatu yang menggangguku, jadi aku bertanya padanya. 

"Berapa banyak informasi yang harus aku berikan kepada guild?" [Ryouma] "Berbagi 
informasi tergantung pada kebijaksanaan penemu, jadi terserah padamu untuk 
memutuskan berapa banyak yang akan baik-baik saja." [Elize] 

Begitu ya ... 

"Kalau begitu, aku akan mendaftarkan informasi mengenai kondisi evolusi lendir dan 
metode untuk menjinakkan lendir besar. Saya juga akan mendaftarkan 2 varian lendir 
baru. "[Ryouma] " Kamu menyimpan rahasia cairan lengket lendir lengket? "[Elize] " Ya 
karena melakukan itu akan meningkatkan peluang untuk produk palsu yang muncul 
setelah kain tahan air diperkenalkan ke pasar. "[Ryouma] " Yah, itu benar. "[Elize] 

Kami awalnya berencana untuk langsung menuju guild penjinak, tapi kemudian Reinbach-
sama mengatakan ini. 

"Ryouma-kun, kamu belum pernah pergi ke gereja sebelumnya, kan? Kalau begitu, aku 
pikir akan lebih baik jika kita pergi ke sana dulu untuk memeriksa statusmu. "[Reinbach] 

Ketika dia mengatakan itu, Reinhart-san dan nyonya itu membuat 'Oh, benar!' wajah. 

Rupanya, seseorang akan menerima papan status setelah statusnya diperiksa di gereja, alat 
ajaib yang memungkinkan seseorang untuk menunjukkan statusnya. Memiliki satu akan 
membuat mendaftar di guild lebih mudah, jadi disarankan untuk mendapatkannya terlebih 
dahulu. 

Sebagai contoh, jika ada persyaratan untuk mengetahui Monster Taming atau Conjuration 
untuk mendaftar, selama seseorang memiliki papan status, yang harus dia lakukan untuk 



membuktikan bahwa dia sudah bertemu mengatakan syaratnya adalah untuk 
menunjukkan kolom di mana keahliannya berada dan dia akan segera dapat mendaftar. 
Tanpa satu, seseorang harus menunggu sebentar, karena petugas yang bertugas harus 
menyiapkan lendir, sehingga pemohon dapat mencoba kontrak untuk membuktikan bahwa 
dia memenuhi persyaratan tersebut. 

Karena itu, kami memutuskan untuk mengubah rencana kami dan pergi ke Gereja Ciptaan 
Dunia terlebih dahulu. Juga, kami meninggalkan slime untuk mengawasi penginapan kami 
sementara kami pergi. Kami bisa saja membawa mereka jika kami hanya pergi ke guild 
penjinak, tapi mau bagaimana lagi. 

Ketika kami sampai di gereja, orang yang menyambut kami adalah seorang wanita tua yang 
mengenakan pakaian agama. 

"Selamat datang, apakah Anda di sini untuk menghadiri kapel?" [Nun] "Kami di sini untuk 
mendapatkan papan status anak ini. Karena beberapa keadaan, dia belum mendapatkan 
papan statusnya. "[Reinhart] " Salam. "[Ryouma] " Begitu , ikuti saya. Aku akan 
membawamu ke aula pembaptisan. "[Biarawati] 

Saya harus mengikuti wanita yang mengenakan pakaian agama saja, karena hanya orang 
yang menerima baptisan yang bisa masuk. 

"Silakan masuk." [Biarawati] "Permisi." [Ryouma] 

Kamar yang dia pimpin untukku punya bola kristal dan alas seperti yang aku lihat di 
Kereban di rumah jaga. Semuanya tampak persis sama kecuali untuk depresi empat persegi 
panjang vertikal sebesar tangan seseorang pada alas. 

"Piring ini akan menjadi papan status Anda. Kami akan menempatkan ini di sini di tempat 
yang tertekan, dan segera setelah Anda menyentuh bola kristal, baptisan akan berakhir. 
Bola kristal akan memancarkan cahaya yang kuat saat menyentuhnya, tapi tolong jangan 
khawatir. "[Nun] " Baiklah. "[Ryouma] 

Wanita itu berkata sambil menunjukkan piring transparan kepada saya. Setelah 
meletakkannya di dalam tempat yang tertekan, dia mendesak saya untuk menyentuh 
kristal. 

"Silakan sentuh kristal." [Biarawati] "Oke." [Ryouma] 

Sambil merasa sedikit bersemangat, saya perlahan mendekati kristal dan menyentuhnya. 
Dalam sekejap itu, cahaya menyilaukan menyala dari kristal. Itu seperti ketika saya datang 
ke dunia ini untuk pertama kalinya. 

Cahaya itu begitu kuat sehingga saya terpaksa menutup mata. Sebenarnya itu sangat kuat 
sehingga bukan eigengrau yang menyapa saya setelah menutup mata saya tetapi warna 
merah yang secara bertahap menjadi semakin lemah ketika cahaya menjadi lebih redup. 



"U ...? !? " 

Ketika cahaya yang menyilaukan hilang, saya membuka mata saya, dan apa yang menyapa 
saya selanjutnya adalah ruang yang sama sekali berbeda dari aula pembaptisan 
sebelumnya. 

Ini adalah para dewa ... 

"Hei! Ryouma-kun! "[Kufo] " Di sini! "[Gayn] " Di belakangmu! "[Rurutia] 

Bingung, saya berbalik, dan di sana saya melihat tiga dewa yang mengirim saya ke dunia 
Sailfall berdiri. Jika mereka ada di sini, maka itu berarti saya benar-benar ada di tempat itu. 

"Gayn, Kufo, Rurutia ... Apakah aku mati lagi?" [Ryouma] "Oh, tidak, tidak sama sekali. Kami 
baru saja menghentikan waktu di Sailfall sedikit dan menarik jiwa Anda ke sini. "[Gayn] " 
Saya tidak berpikir kita akan benar-benar bertemu seperti ini lagi, tetapi siapa yang 
mengira Anda benar-benar akan berdoa setiap hari untuk patung yang Anda buat di hutan. 
"[Kufo] " Ingat bagaimana kau tidak melakukan apa pun selama tiga tahun selain melatih, 
meneliti, dan berdoa? Di atas yang Anda makan hanya cukup untuk mengisi diri sendiri? Itu 
sebenarnya seperti pelatihan pendeta. "[Rurutia] 

Benarkah? 

"Karena kamu sudah bertemu kami sebelum kamu bisa percaya dari lubuk hatimu bahwa 
kita benar-benar ada. Dan setelah berdoa kepada kami setiap hari selama tiga tahun, Anda 
telah membersihkan lebih dari cukup kondisi untuk menerima keterampilan Oracle. 

Pergi ke aula pembaptisan baru membangunkannya, dan pada kenyataannya, begitu Anda 
kembali ke tubuh Anda, Anda akan menyadari bahwa Anda telah mempelajari 
keterampilan baru yang disebut 'Oracle'. Seharusnya sekitar level 2 atau 3. "[Gayn] " Begitu 
... Bagaimanapun, aku senang bisa bertemu denganmu lagi. "[Ryouma] 

Ada banyak yang bisa dicerna bahkan hanya dengan pertukaran singkat ini, tetapi 
semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga saya tidak bisa memproses semuanya. 

"Kami juga senang. Terutama, sejak kamu datang ke gereja. "[Rurutia] " Sepertinya kamu 
menikmati hidup baru kamu. Kami selalu mengawasi Anda, Anda tahu? Dan dari apa yang 
kami lihat, sepertinya Anda selalu melakukan satu hal yang menarik satu sama lain. "[Kufo] 
" Saya tidak pernah berharap Anda terkurung di hutan selama 3 tahun. Ini waktu yang 
singkat bagi kami, tetapi itu cukup lama bagi Anda manusia. Pertama-tama, sementara 
hutan itu relatif aman, ia tidak sepenuhnya bebas dari bahaya. Paling-paling, kami pikir 
Anda akan tinggal di sana selama satu tahun ... "[Gayn] 

Tiga dewa dengan gembira berbicara seperti itu, tapi rasanya seperti mereka mengenakan 
senyum masam yang samar. 



"Tahukah kamu? Kamu benar-benar berhasil membuat rumah yang cukup mewah hanya 
dengan sihir dan keterampilanmu. "[Rurutia] " Rumahmu itu mungkin terlihat sederhana, 
tetapi sebenarnya sangat menakjubkan mengingat di mana ia berada. Maksud saya 
meskipun berada di tengah hutan, itu aman, besar, bersih, dan memiliki banyak fasilitas. 
Terutama pemandianmu, yang sebenarnya merupakan kemewahan di dunia ini. Selain itu, 
saya pikir Anda sebenarnya satu-satunya di dunia ini dengan toilet yang bersih. "[Kufo] " 
Anda membuat banyak kemajuan dengan penelitian lendir Anda juga mengejutkan. Tidak 
banyak orang yang melakukan riset untuk memulainya ... Saya terutama terkejut dengan 
dua varian baru yang Anda hasilkan: pembersih lendir dan lendir pemulung. [Gayn] "... Ah, 
ahh. Jadi mereka benar-benar baru. Saya pikir itu mungkin terjadi setelah mendengar 
seseorang dari keluarga penjinak monster mengatakan bahwa mereka belum pernah 
mendengarnya. "[Ryouma] " Saya menciptakan slime, tapi yang saya lakukan adalah 
memberikannya kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan mereproduksi. 
Karena itu kemungkinannya tidak terbatas. Sayangnya, itu terlalu lemah, jadi itu hanya 
dimangsa oleh hewan lain, dan jumlahnya tidak banyak bertambah setelah lahir. " 

Lendir dilahirkan secara berbeda tergantung pada lingkungan, jadi bahkan saya lupa 
tentang potensinya. Jadi, saya katakan, Anda melakukan pekerjaan yang sangat bagus! 
"[Gayn] 

"Kamu harus menjadi orang pertama yang meneliti slime sebanyak itu." [Rurutia] 

Apakah orang mengabaikan slime sebanyak itu? 

"Yah, aku membuat slime dan bahkan aku lupa tentang mereka ... Bahkan, aku pikir kamu 
mungkin tahu tentang mereka daripada aku." [Gayn] "Jadi kemungkinan slime melampaui 
bahkan pengetahuan dewa?" [Ryouma] "Yah, masih ada banyak hal yang ada dalam 
pikiranmu mengenai slime, kan? Saya mengintip riset Anda, dan Anda terus memunculkan 
ide-ide yang bahkan tidak pernah saya impikan. 

Pertama-tama, saya mungkin dewa, tapi saya tidak sekuat itu. Kami para dewa masing-
masing memiliki spesialisasi kami sendiri dan hal-hal yang kami tidak sukai. Ada saat-saat 
ketika makhluk yang kita ciptakan melakukan hal-hal yang mengejutkan kita juga. "[Gayn] " 
Sebagai contoh, manusia biasanya tidak dapat menyakiti kita karena kita adalah dewa, 
tetapi jika kamu mencoba dan mengalahkan kita sekarang, kamu ' d dengan mudah bisa. 
Lagipula, kita tidak memiliki kemampuan tempur. 

Kami bisa menggunakan kekuatan ilahi kami untuk membuatnya sehingga Anda tidak bisa 
menyentuh kami, tetapi kami tidak bisa menang melawan Anda dalam hal keterampilan. 
Ah, tapi dewa yang berspesialisasi dalam pertarungan tidak akan kalah. "[Kufo} 

"R- ... aku mengerti." [Ryouma] 

Saya tidak tahu itu. 



"Yah, manusia memang cenderung menganggap para dewa itu mahakuasa. Tapi 
bagaimanapun juga, senang melihat Anda bersenang-senang. Selain itu, Anda benar-benar 
melakukan kontak dengan keluarga itu. "[Rurutia] 

Hmm? Para dewa tahu tentang Rumah Tangga Jamil? Oh, tapi para dewa mereka, itu 
seharusnya bukan hal yang aneh. 

"Apakah ada yang spesial dari mereka? Bukan secara sosial, tapi dari sudut pandang para 
dewa? "[Ryouma] 

Orang yang menjawab pertanyaanku adalah Rurutia. 

"Nenek moyang mereka adalah dunia lain yang kami bawa dari Bumi." [Rurutia] "Benarkah 
!?" [Ryouma] "Ya, dia anak yang sangat baik ~ Dia ingin menjadi pelatih binatang, tetapi 
karena beberapa keadaan, dia tidak bisa menjadi satu, jadi dia meminta kami kekuatan 
untuk menjinakkan hewan. " " Mungkinkah itu asal-usul Monster Taming? "[Ryouma] 
"Kamu setengah benar. Sebenarnya, ada teknik serupa pada waktu itu, yang dia pelajari 
juga. Setelah menggabungkan itu dengan kekuatan yang kami berikan padanya, dia 
menciptakan Monster Taming. Setelah menyelesaikannya, ia melanjutkan untuk 
memperoleh berbagai prestasi, mendapatkan gelar bangsawan, dan akhirnya menikahi 
seorang bangsawan. Dia cantik dan cukup populer, Anda tahu. Oh, dan itu adalah 
pernikahan cinta. Setelah itu, garis keturunannya mewariskan tekniknya dan itu menjadi 
garis resmi monster tamers. "[Rurutia] " Rumah Tangga Jamil saat ini juga telah menerima 
banyak perlindungan ilahi. Reinbach punya milikku, Reinhart punya Kufo, dan Elize punya 
milik Rurutia. Putri mereka, Elia, juga sangat mewarisi darah leluhur dunia lain, jadi tentu 
saja, kami mengenal mereka dengan baik. "[Gayn] " Kami paling memperhatikan mereka 
setelah Anda. "[Kufo] "Hmm ... Lalu ojousama sangat berbakat di Monster Taming?" 
[Ryouma] "Berbakat, ya, tapi itu sesuatu yang dia warisi dari sisi ayahnya. Darah dunia lain 
yang dia warisi sebenarnya berasal dari sisi ibunya, dunia lain yang berbeda. 

Dunia lain itu adalah otaku stereotip Anda. Dia membenci olahraga dan tidak ingin belajar 
seni bela diri, jadi dia meminta dibuat tiada banding dalam sihir sebagai gantinya. Tidak 
seperti Anda, dia meminta diberikan mana lebih. Akibatnya, dia berakhir dengan sihir yang 
kuat yang bisa dilemparkan berulang kali. Butuh beberapa saat baginya untuk belajar 
berbagai sihir. "[Gayn] " Itu karena dia tidak tahu bagaimana menjaga dirinya sendiri ~ 
"[Kufo] " Dia seorang pengecut tanpa nyali, jadi sudah beruntung bahwa dia tidak 
melakukan hal buruk. Aku bertanya-tanya apa yang akan terjadi setelah kami memberinya 
kekuatan, tapi dia paranoid sampai akhir. "[Rurutia] 

Betapa menakjubkannya dunia lain itu? 

Masih... 

"Sepertinya ada banyak dunia lain, ya. Apakah saya juga akan bertemu satu di perjalanan 
saya? "[Ryouma] " Seseorang akan dibawa setiap kali kita mengambil mana dari Bumi, jadi 
tentu saja, ada banyak. Tetapi karena ada beberapa dunia lain pada saat yang sama, itu 



cukup langka. Lagipula, biasanya ada jarak 200 tahun antara dunia lain, dan itu dianggap 
pendek. "[Gayn] " Meskipun ada saat ketika konsumsi mana naik -- terutama karena perang 
-- dan kita harus membawa lebih banyak orang daripada biasanya dari Bumi, tetapi 
biasanya, lebih dari satu dunia lain pada suatu waktu tidak terjadi. Saat ini, tidak ada 
perang besar, jadi saya pikir Anda mungkin akan menjadi satu-satunya saat Anda masih 
hidup. "[Rurutia] "Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang dunia lain, kamu harus 
membaca buku. Sebagian besar dari mereka memiliki kekuatan dan keterampilan yang 
mirip dengan para dewa, jadi ada banyak legenda dan dongeng tentang mereka. Ada juga 
epos. 

Sebagai contoh, leluhur mage yang tak ada bandingannya dari pihak Elialia-chan dipanggil 
pada masa perang. Dunia lain itu kemudian terkenal sebagai pejuang pemberani dan 
pahlawan. Ada juga ... Kisah-kisah di mana dunia lain terlalu sombong dan akhirnya 
diperlakukan seperti raja iblis, menyebabkan orang lain membunuh mereka. Anda pernah 
mendengar tentang Raja Alkimia, kan? "[Rurutia] " Ya, apakah dia juga orang lain? 
"[Ryouma] " Itu benar. Dia adalah orang yang sangat menjengkelkan! "[Rurutia] " Dia ingin 
menggunakan alkimia, tetapi ketika kami mengatakan kepadanya bahwa tidak ada alkimia 
di dunia, dia berkata 'Ayo, buatlah itu!' Dia juga benar-benar sombong, sehingga 
bawahannya memanggilnya 'Raja Alkimia' dan menyuruh mereka menyebarkan berita. 
"[Rurutia] "Mau bagaimana lagi, jadi aku harus mencari tahu alkimia apa yang berasal 
darinya dan dari sana aku mengumpulkan sesuatu dengan setengah hati." [Gayn] "Setengah 
hati? Mungkinkah itu sebabnya mudah digunakan? "[Ryouma] " Itu benar. "[Gayn] " Aku 
tahu itu! Menulis formasi sihir sederhana, letakkan bahan di atas, terapkan mana ... Saya 
pikir itu agak terlalu mudah, jadi itu sebabnya! Aku merasa aneh karena itu tidak 
membutuhkan keseimbangan mana yang diperlukan oleh sekolah sihir lain. "[Ryouma] " 
Aku tidak ingin membuang waktu karena keegoisannya, kau tahu. Aku mungkin punya 
terlalu banyak waktu luang, tapi lebih baik aku tidak kesal. "[Gayn] " Aku setuju denganmu 
di sana, tapi ... Bagaimana mengatakannya ... "[Ryouma] "Bahkan saat itu, alkimia masih 
sulit bagi orang-orang di dunia ini. Lagipula, dunia ini tidak memiliki pengetahuan tentang 
Kimia. Raja Alkimia dapat menggunakannya dengan mudah karena pengetahuannya yang 
membumi, yang memungkinkannya untuk melakukan pembunuhan, tetapi setelah itu, 
tidak ada orang lain yang bisa menggunakan alkimia. Yang paling bisa dilakukan orang 
adalah memisahkan beberapa benda menjadi komponen-komponennya. 

Raja Alkimia terobsesi dengan uang, jadi karena dia tidak ingin ada orang mengambil 
keuntungannya, dia tidak pernah menurunkan pengetahuan dan kemampuannya. Sifat 
rahasia para alkemis saat ini juga karena pengaruhnya. "[Gayn] 

"Jadi itu terjadi, ya ..." [Ryouma] 

Dia yakin melakukan apa pun yang dia inginkan, orang lain itu ... 

"Kamu sebenarnya sangat jinak dibandingkan dengan dunia lain sampai sekarang ... 
Sepertinya kamu disapu oleh orang lain, tapi itu sebenarnya bukan masalahnya. Anda 
dapat membuat keputusan untuk diri sendiri, Anda mengikuti aturan yang telah Anda 



tetapkan, dan Anda mencoba berbagai hal. Bagi kami dan Sailfall, kamu adalah jenis dunia 
lain yang terbaik. "[Kufo] " Apa ini tiba-tiba? "[Ryouma] " Fuffu ~ n, kita mungkin bertindak 
seperti ini, tapi kita masih dewa. Harus memainkan peran dari waktu ke waktu. "[Kufo] " 
Ahh, saya mengerti ... "[Ryouma] " Anda tidak perlu berpikir terlalu keras tentang hal itu. 
Bahkan jika Anda hanya mengikuti arus seperti yang Anda lakukan di dunia sebelumnya, 
Anda tidak akan berakhir seperti terakhir kali. Selain itu, tidak terlalu buruk untuk 
mengikuti arus. "[Rurutia] " Cukup untuk menikmati hidup, bukan? "[Gayn] "Itu benar ... Ya. 
Terima kasih. "[Ryouma] " Lagipula , kita semua adalah dewa. Paling tidak yang bisa kita 
lakukan adalah memberi nasihat. "[Gayn] " Anggap itu sebagai terima kasih karena 
membuat hidup kita lebih penting. "[Kufo] " ... Kita hampir mencapai batas waktu. Saya 
akan memberikan beberapa saran sebelum waktu kita habis. "[Gayn] " Saya telah 
kehilangan kata-kata yang saya tahu di kehidupan masa lalu saya, jadi ini yang bisa saya 
katakan untuk saat ini, tapi ... Terima kasih. "[Ryouma] " Sama-sama. "[Rurutia] " Itu karena 
semua orang mengawasiku. "[Ryouma] " Sebenarnya, para dewa lain juga baru-baru ini 
memperhatikanmu. "[Gayn] " Hah, dewa-dewa lain? "[Ryouma] 

Saya membuka mata lebar-lebar pada drop tiba-tiba itu. 

"Dewa perang dan dewa sihir sama-sama memperhatikanmu. Jarang karena mereka 
biasanya membenci dunia lain. "[Gayn] " Kamu baru bertemu dengan kita sejauh ini, tetapi 
kamu akan bertemu dewa-dewa lain juga ketika saatnya tiba. "[Rurutia] " Aku tidak pernah 
mendengar apa-apa tentang itu ... "[ Ryouma] "Jangan khawatir tentang hal itu, bukan 
seperti mereka akan meminta kamu untuk melakukan sesuatu. Ah, tapi sepertinya Dewa 
Seni dan Pengrajin telah memberimu restu. Itu bukan hal yang buruk, jadi jangan khawatir. 
"[Kufo] " Dia mengatakan itu karena dia suka cara Anda minum minuman keras dalam 
kehidupan masa lalu Anda. Pria itu juga adalah Dewa Minuman Keras, dan walaupun Anda 
mungkin tidak pernah mabuk bahagia di masa lalu, bisa minum sebanyak itu masih layak 
dikagumi. 

Dia juga menyebutkan bahwa dia ingin melihat Drunken Fist-mu sekali. "[Gayn] " Drunken 
Fist? Maksud Anda hal yang saya salin dari film di hutan? Dia menonton itu? Siapa yang 
mengira seseorang akan menyukai hal itu ... "[Ryouma] " Kamu tidak pernah tahu apa yang 
akan terjadi dalam hidup. Dan dengan kakek yang seharusnya mengangkat Anda di dunia 
ini menjadi kerdil, baik, Tekun, Allah Liquor, juga kebetulan terutama disembah oleh para 
kurcaci."[Gayn] 'Itu masuk akal.'[Ryouma] "Pokoknya , kami benar-benar kehabisan waktu 
sekarang, jadi kami harus pergi. "[Gayn] 

Eh !? Ah benar ... 

Saya hanya mengikuti arus dan mengobrol, tetapi sebelum saya menyadarinya, waktu kita 
sudah habis. 

Cahaya itu mulai bersinar di sekelilingku lagi. 

"Senang bertemu lagi ..." [Kufo] "Jangan membuat wajah murung. Kami akan dapat 
berbicara lagi ketika Anda mampir ke gereja. Meskipun, kami jujur tidak mengharapkan ini. 



"[Rurutia] " ... Begitu . Lalu, sampai waktu berikutnya. "[Ryouma] " Ya, sampai waktu 
berikutnya. "[Kufo] " Kamu benar-benar orang yang menarik. Saya menunggu hari kita 
bertemu lagi. Saya akan mengawasi Anda sepanjang hari-hari Anda. "[Gayn] 

Seperti yang dikatakan Gayn, cahaya lembut mengalir keluar, dan ketika cahaya itu 
berhenti, aku bisa melihat wanita itu dengan pakaian agama lagi. 

"Wow, itu cahaya yang luar biasa. Semakin cerah cahayanya, semakin banyak dewa 
mencintaimu, sehingga suatu hari kamu mungkin menerima berkat dari para dewa. Periksa 
dengan papan status Anda nanti, oke? " 

Sepertinya waktu di sini benar-benar berhenti seperti yang dikatakan Gayn. Mungkin saya 
harus bertanya tentang berkah? 

"Terima kasih banyak. Apakah ada sesuatu yang harus saya ketahui mengenai berkah? 
"[Ryouma] " Berkat adalah sesuatu yang dilimpahkan dewa kepada Anda. Tidak ada yang 
punya hak untuk mengatakan apa pun kecuali Anda dan tuhan Anda. Saya akan menjawab 
jika Anda memiliki pertanyaan, tetapi saya tidak akan menanyakan apa pun kepada Anda. 
Juga, menunjukkan nama, usia, dan ras pada kartu status Anda adalah hal yang biasa, tetapi 
Anda harus menyembunyikan yang lainnya. Lagipula itu informasi pribadi. Anda dapat 
menyembunyikan atau menampilkan informasi dengan memikirkannya. Cobalah. 
"[Biarawati] 

Ketika dia mengatakan itu, saya melihat informasi yang tertera di papan status saya. 



Chapter 14 
Volume 1 Bab 14 bagian1 

Volume 1 Bab 14 bagian2 

Nama: Ryouma Takebayashi Jenis Kelamin: Laki-laki Usia: 11 Ras: Manusia 

HP: 11.052 MP: 198.000 

Keahlian Domestik Pekerjaan Domestik Lv10 Etiket Lv7 Alat Musik Lv3 Bernyanyi Lv3 
Perhitungan Lv5 

Keterampilan pertempuran Close-tempur Penguasaan Lv7 Sword Mastery Lv7 Knife 
Penguasaan LV6 Tersembunyi Senjata Penguasaan Lv7 Spear Mastery Lv4 Bow Mastery 
LV6 Staf Penguasaan LV6 Weight Control Lv4 Melontar Senjata Penguasaan Lv7 Stealth 
Penguasaan Lv7 Perangkap LV6 Tubuh Kontrol LV6 Roh Budidaya Lv5 

Sihir Keterampilan (Catatan:. Semua tingkat dalam bagian ini sebelumnya Lv1) Rakasa 
Taming Lv2 Barrier sihir Lv2 Penyembuhan ajaib Lv1 Alchemy Lv2 Api sihir LV3 Air sihir 
LV3 Angin magic Lv2 Bumi sihir Lv4 Netral sihir LV3 Listrik sihir Lv1 Ice Magic Lv2 Poison 
magic Lv2 Kayu Sihir Lv3 Cahaya Sihir Lv2 Sihir Gelap Lv1 Ruang Sihir Lv3 Sihir Persepsi 
Lv3 Manipulasi Sihir Lv4 Peningkatan MP Pemulihan Lv2 

Keterampilan Produksi Farmasi Lv6 Smithing Lv1 Arsitektur Lv3 Woodworking Lv3 
Moulding Lv4 Menggambar Lv4 

Resistance Skill Perlawanan Nyeri Fisik Lv8 Mental Resistance Lv9 Health Lv7 Stench 
Resistance Lv3 (BARU) 

Keahlian Khusus Keterampilan Bertahan Lv3 Pikiran Terfokus Lv5 Vitalitas lebih besar Lv3 
Stamina Besar Lv6 Super Regenerasi Lv3 (hanya perubahan TL. Tidak ada perubahan pada 
bahan mentah. Sebelumnya, Regenerasi yang Lebih Besar.) 

Gelar Perampok Orang yang Telah Hidup Melalui Kemalangan yang Dipilih Anak Dewa Para 
Murid Bijak Murid Dewa Bela Diri 

Berkat Berkat Gayn, Dewa Ciptaan Berkat Kufo, Dewa Kehidupan Berkat Rurutia, Dewa 
Cinta Berkat Berkat Tekun, Dewa Minuman Keras 

Nah, mana kira-kira seperti yang diharapkan. Saya diberitahu sebelumnya bahwa itu akan 
meningkat selama saya terus menggunakan sihir, jadi tidak ada kejutan di sana. Keahlian, 
di sisi lain ... Banyak yang pasti naik level. Belum lagi, itu banyak keterampilan sihir ... 
Hmm? Ada apa dengan murid ini? Oh, ini pasti pengaturan yang disediakan para dewa 
untuk memastikan bahwa tidak ada yang mencurigakan tentang tingkat keterampilan 
tinggi saya. Ada juga berkat dari kelompok Gayn dan Dewa Minuman Keras. Ngomong-



ngomong, mari kita sembunyikan yang lain kecuali nama, umur, dan jenis kelamin seperti 
yang diperintahkan. 

"Selesai." [Ryouma] "Aku akan membawamu ke tempat pendampingmu menunggu. Saya 
sarankan bertanya kepada mereka apakah Anda ingin jawaban yang lebih komprehensif 
untuk pertanyaan Anda. "[Nun] 

Ketika kami meninggalkan aula pembaptisan, saya mendengar suara anak-anak datang dari 
luar. 

"Tunggu!" [Anak 1] "Ahahaha! Di sini! "[Kid 2] 

Saya menoleh ke arah sumber suara itu, dan di sana saya melihat anak-anak mengenakan 
pakaian tua bermain. 

"Mereka adalah anak-anak di bawah asuhan gereja ini. Mereka selalu hidup, jadi setelah 
menyelesaikan tugas mereka, mereka akan keluar dan bermain begitu saja. "[Nun] 

Tidak yakin apakah mereka anak yatim atau anak-anak yang tidak tahu keluarga mereka 
sendiri. 

"Silakan ikuti saya." [Biarawati] 

Saya mengikuti wanita itu ke sebuah ruangan di gereja di mana Reinhart-san, nyonya, 
Reinbach-sama, dan ojousama sedang menunggu. 

"Pembaptisan telah berakhir tanpa masalah." [Biarawati] "Maaf telah membuatmu 
menunggu." [Ryouma] "Tidak apa-apa." [Reinhart] 

Setelah Reinhart-san mengatakan itu, wanita itu segera minta diri. 

"Aku akan memaafkan diriku sendiri kalau begitu. Silakan menggunakan ruangan ini 
sampai Anda pergi. "[Biarawati] " Terima kasih. "[Reinhart] 

Saya juga mengucapkan terima kasih. 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] " Sama-sama. Kalau begitu ... "[Biarawati] 

Aku melihat wanita itu pergi ketika dia meninggalkan ruangan, lalu aku berbalik ke 
Reinhart-san dengan ekspresi bingung. 

"Dia sepertinya sedang terburu-buru ... Ada sesuatu?" [Ryouma] "Informasi di dalam papan 
status adalah informasi pribadi, jadi dia sedang mempertimbangkan." [Reinhart] "Ruangan 
ini juga telah disiapkan sehingga yang dibaptis dan kerabatnya mungkin dapat berbicara di 
antara mereka sendiri jauh dari telinga mencongkel."[Nyonya] 'Jadi itulah cara 
itu.'[Ryouma] "lebih baik tidak berbicara sia-sia dari satu status, setelah semua. 
Menyembunyikan papan status seseorang di masa lalu adalah ilegal, tetapi karena itu ada 



banyak orang yang menggunakan informasi itu untuk kejahatan. Karena itu, saat ini 
merupakan praktik umum untuk menyembunyikannya. "[Reinbach] "Mengungkap 
informasi status seseorang mengungkapkan gaya dan kemampuan bertarung seseorang, 
belum lagi HP, MP, dan hal-hal terkait pertempuran lainnya, jadi itu biasanya hanya 
diungkapkan kepada orang yang bisa dipercaya. Berkat tidak terungkap karena alasan yang 
sama. Biasanya, hanya satu nama, umur, ras, dan -- tergantung orangnya -- judul 
diperlihatkan. "[Reinhart] " Begitu. "[Ryouma] " Itulah sebabnya, Ryouma-kun, kamu harus 
memastikan untuk menyembunyikan informasi kamu , baik? Anda dapat bertanya kepada 
kami jika Anda memiliki pertanyaan, tetapi jika Anda tidak ingin mengungkapkan sesuatu, 
Anda tidak harus mengungkapkannya. "[Nyonya] 

Orang-orang ini sangat baik ... Saya akan mencari tahu nanti apa yang harus ditampilkan. 

"Aku mengerti." [Ryouma] 

Ketika aku mengatakan itu, Reinbach-sama mengangguk puas, lalu dia berbicara dengan 
wajah serius. 

"Sekarang setelah kamu memiliki papan status, ada sesuatu yang harus kukatakan 
padamu." [Reinbach] "Apa itu?" [Ryouma] "Ini tentang kemampuanmu. Dari apa yang saya 
lihat sejauh ini, kemampuan Anda harus sangat tinggi dibandingkan dengan anak-anak lain 
seusia Anda. Karena itu saya yakin banyak orang hingga tidak ada niat baik mendekati 
Anda. Jika Anda tidak ingin itu terjadi, Anda harus menyembunyikan keterampilan Anda, 
dan mendapatkan posisi untuk melindungi diri sendiri. 

Masalahnya adalah Anda terlalu terampil, sehingga tidak mudah untuk tetap low profile; 
oleh karena itu, saya pikir akan lebih baik jika Anda mendaftar di guild sesegera mungkin 
dan mendapatkan posisi yang baik, atau lebih khusus lagi, peringkat tinggi. Jika sesuatu 
terjadi, saya akan membantu, tetapi Anda harus tetap berhati-hati. "[Reinbach] " 
Kemampuan Anda tidak sesuai dengan usia Anda, jadi siapa pun dapat segera mengatakan 
bahwa Anda telah menerima berkah dari dewa, tetapi tergantung pada jenis berkat apa itu, 
hidup Anda dapat benar-benar dalam bahaya, jadi berhati-hatilah. "[Reinhart] 

... Memang benar saya belum benar-benar menahan diri sebanyak itu, tetapi apakah saya 
benar-benar melakukan sesuatu yang aneh? Bukannya aku sudah memberikan semua atau 
apa pun ... 

"Aku akan berhati-hati." [Ryouma] "...?" [Ryouma] 

Ketika aku mengatakan itu, terpikir olehku bahwa ojousama menatapku dengan aneh 
seperti terakhir kali. Saya belum benar-benar melakukan sesuatu secara khusus saat ini, 
jadi saya ingin tahu apakah ada sesuatu yang ingin dia tanyakan? ' 

"Ada sesuatu?" [Ryouma] "Eh !?" [Elialia] "Kupikir mungkin ada sesuatu yang ingin kau 
tanyakan." [Ryouma] "Itu ..." [Elialia] 



Ketika aku mengatakan itu, ojousama mulai berbicara dengan jujur. 

"Sebenarnya, aku agak penasaran tentang berapa banyak mana yang kamu miliki." [Elialia] 
"Mana?" [Ryouma] "Ya. Ryouma-san, terakhir kali kamu menggunakan banyak sihir, tapi 
kamu tidak pernah kehabisan mana. Menurut ayah, jumlah mana yang kamu gunakan 
waktu itu sudah cukup untuk membuat orang normal pingsan, jadi aku bertanya-tanya 
berapa banyak sebenarnya yang kamu miliki. "[Elialia] 

Mana, ya. Mungkin akan baik-baik saja bahkan jika saya memberi tahu orang-orang ini. 
Terutama, karena mereka sudah melihatku menggunakan mana yang cukup untuk 
membuat orang normal pingsan. Saya hanya menggunakannya seperti yang saya lakukan 
kembali ketika saya tinggal di hutan, meskipun ... Ah! Itu sebabnya saya disuruh 
menyembunyikan kemampuan saya. Sekarang saya mengerti. 

"Ah ... Aku baru saja memeriksa beberapa saat yang lalu, dan sepertinya aku memiliki 
198.000MP." [Ryouma] 

Ketika aku mengatakan bahwa orang-orang dari keluarga ducal membuka mata lebar-lebar 
dan ojousama menatapku dengan tatapan yang rumit, tapi hanya itu. 

Hah? Bukankah reaksi mereka agak kurang? 

"198.000MP, namun kamu bisa menggunakan begitu banyak mantra." [Elialia] "Yah, 
semakin besar kumpulan mana kamu, semakin banyak mantra yang bisa kau buat." 
[Ryouma] "Eh? O-Oh, bukan itu maksudku. Maksudku, kamu bisa menggunakan sihir 
dengan benar. "[Elialia] " Benar? "[Ryouma] " H-Hah? A-Apa aku mengatakan sesuatu yang 
aneh? "[Elialia] 

Untuk beberapa alasan, percakapan berjalan paralel sepenuhnya. Ojousama mulai 
bermasalah, jadi Sebasu-san menyela. 

"Ryouma-sama, mungkinkah kamu tidak kesulitan menggunakan sihir?" [Sebasu] 
"Kesulitan? Apakah itu seharusnya terjadi? "[Ryouma] 

Ketika saya menjawab seperti itu, semua orang terkejut. 

Rupanya, sementara kolam mana yang lebih besar memberikan keuntungan besar, itu juga 
membuatnya sangat sulit untuk mengendalikannya, membuatnya sulit untuk belajar 
mantra. 

Mencoba melepaskan sejumlah kecil mana, misalnya, biasanya akan menghasilkan mana 
yang memancar seperti keran yang rusak atau sesuatu. Karena itu, orang dengan kolam 
mana yang besar perlu melatih kontrol yang lebih luas dibandingkan dengan kolam mana 
yang lebih kecil. 



... Saya pikir saya punya petunjuk mengapa saya seperti ini. Ketika saya pertama kali datang 
ke dunia ini, mantra pertama yang saya gunakan adalah Break Rock. Pada saat itu, yang 
paling bisa saya lakukan adalah membuka lubang yang cukup besar untuk jari saya masuk. 

Ini adalah pertama kalinya saya, jadi saya tidak menyadarinya saat itu, tapi saya jelas gagal 
untuk mengontrol mana yang saya lepaskan, menyebabkan banyak dari itu untuk bubar. 
Ketika itu terjadi, mantera mantera tidak akan berpengaruh. Dengan kata lain, aku 
mengotori diriku dengan mana, dan aku hanya menggunakan sedikit mana yang kumiliki. 

Ketika saya terus menggunakan sihir, masalah itu menjadi jelas. Dan setelah lebih banyak 
latihan, saya mulai bisa mengendalikannya dengan lebih baik. Kontrol yang lebih baik 
berarti konsumsi mana yang lebih sedikit dan mantra yang lebih efektif. 

Tiga tahun kemudian, saya telah meningkat pesat, dan hasilnya adalah mantra yang saya 
gunakan ketika jalan diblokir. Meskipun itu mantra yang sama, sihir bumi saya saat ini 
adalah liga di atas itu ketika saya pertama kali datang ke sini. Dari sudut pandang saya, itu 
normal untuk tidak dapat menggunakan sihir, jadi saya tidak menemukan sesuatu yang 
aneh tentang itu. Saya hanya berpikir saya telah tumbuh sedikit, tetapi tampaknya, ini 
adalah kesepakatan yang lebih besar dari yang diharapkan. 

Dari perspektif dunia ini, seseorang yang mampu mengendalikan sejumlah besar mana 
adalah orang yang terampil yang telah melalui pelatihan keras. 

... Rasanya agak aneh menyebut diriku terampil, tapi bagaimanapun, aku mengerti 
sekarang. 

"Aku tidak pernah punya orang untuk membandingkan diriku, jadi aku tidak pernah 
memperhatikan. Maaf. "[Ryouma] " Ryouma-san, apakah kamu tidak tahu betapa 
menakjubkannya kamu karena bisa menggunakan sihir dengan mudah? Aku seumuran, 
namun aku tidak bisa menggunakan sihir sama sekali. "[Elialia] " Hah? "[Ryouma] " ... 
Sebenarnya, kolam mana milikku berada pada 200.000MP "[Elialia] " 200.000 !? "[ 
Ryouma] 

"200.000 !?" 

Itu lebih dari saya! Jadi itu sebabnya tanggapan orang dewasa sangat tidak bersemangat! 
Gayn dan yang lainnya benar. Elialia jelas mewarisi banyak darah leluhurnya dari dunia 
lain. Dia mungkin menatapku dengan aneh karena dia pikir aku memiliki kolam mana yang 
besar dan bertanya-tanya bagaimana aku bisa menggunakan sihir dengan baik. 

"Kurasa aku mengerti situasinya sekarang." [Ryouma] "Itu bagus untuk didengar. Ini 
pertama kalinya aku bertemu seseorang dengan kolam mana yang sebanding dengan 
milikku. Sejujurnya, saya juga ingin tahu sejauh mana Anda bisa menggunakan sihir dan 
bagaimana Anda mempelajarinya, tapi saya tidak akan bertanya ... "[Elialia] " Tidak apa-
apa. Saya dapat menunjukkan kepada Anda bagian ajaib dari papan status saya. Lagipula 
aku juga penasaran. "[Ryouma] 



Saya memanggil papan status saya dan menunjukkan kolom sihir. 

"Hmm ... aku melihat kamu telah belajar banyak sekolah sihir yang berbeda. Levelnya juga 
relatif tinggi mengingat usia Anda. Anda memang menyebutkan bahwa Anda dapat 
menggunakan semua atribut, tapi saya tidak berpikir Anda benar-benar dapat 
menggunakannya sampai sejauh ini. "[Reinbach] " Semua mantra pemula setidaknya level 
2, dan Anda bahkan memiliki level 2 atau 3 mantra perantara. "[Reinhart] " Sihir bumi dan 
ruangmu, khususnya, cukup tinggi. Anda telah melakukannya dengan baik mengingat sihir 
ruang dikatakan sebagai salah satu sekolah yang lebih sulit untuk naik level. "[Elize] " Saya 
percaya itu tidak terlalu banyak untuk mengatakan bahwa Anda mungkin melampaui 
bahkan saya. Mengira kamu bahkan memiliki Manipulasi Sihir, Persepsi Sihir, dan 
Peningkatan MP Pemulihan. "[Sebasu] "Itu karena aku banyak menggunakan sihir di hutan 
... Mantra air dan api digunakan untuk memasak dan mandi, sementara aku menggunakan 
mantra bumi dan ruang untuk berburu, jadi aku menggunakannya hampir setiap hari." 
[Ryouma] "Hmm , apakah Anda menggunakan sihir ofensif? "[Elize] " Tidak, saya 
kebanyakan mengandalkan memanah dan menjebak untuk berburu. Saya bisa 
menggunakan mantra bola api, tetapi itu akan membuat daging hangus dan bagian-bagian 
yang bisa saya konsumsi akan lebih sedikit. Adapun Jarum Bumi, saya menggunakannya 
untuk mengisi perangkap saya. "[Ryouma] " Begitu . Jadi kamu bisa meningkatkan sihirmu 
sebanyak ini dengan menggunakannya setiap hari. Dalam hal ini, Anda harus mulai 
mempelajari sihir ofensif. Tidak ada salahnya mempelajari mereka, dan ada monster yang 
kebal terhadap serangan fisik. "[Sebasu] 

Oh benar Ada monster seperti itu. Atau maksud saya, hanya monster yang diberikan 
seperti itu yang akan ada di dunia ini. Novel ringan fantasi mana pun akan berkata begitu! 
Aku seharusnya tidak lupa, tapi aku terkurung di ruang kecilku begitu lama sehingga aku 
benar-benar lupa. Saya harus mulai berlatih sihir ofensif mulai sekarang. 

"Aku ingin mencobanya." [Ryouma] "Mantra pemula relatif mudah, jadi kamu harus bisa 
belajar hingga mantra perantara dengan sedikit latihan. Kamu memiliki banyak mana, jadi 
kamu bahkan mungkin bisa mempelajari mantra lanjutan dari sekolah bumi. "[Sebasu] " 
Kamu memiliki Manipulasi Sihir di atas kumpulan mana yang besar, lagipula. Ditambah 
dengan Peningkatan Pemulihan MP Anda, Anda akan dapat banyak berlatih dalam sehari. 
"[Reinhart] " Hadiah Anda itu sangat nyaman sebagai penyihir. Jangan sia-siakan mereka, 
ok? "[Reinbach] " Ya, saya akan melakukan yang terbaik. "[Ryouma] 

Ketika aku mulai memahami betapa uniknya keterampilanku di luar hutan, Ojousama, yang 
menatap tanpa kata-kata di papan statusku, tiba-tiba berbicara. 

"Jadi Ryouma-san dilatih dengan menggunakan mantranya dalam kehidupan sehari-
harinya ... Maka mungkin jika aku melakukan hal yang sama, aku juga akan ..." [Elialia] 
"Kamu tidak harus menggunakannya untuk hal-hal sepele sendirian . Anda juga bisa 
bermain dengannya. "[Ryouma] " Bermain dengan sihir? "[Elialia] 



Dia tampak seperti dia ingin meningkatkan, jadi saya mengatakan kepadanya tentang hal-
hal yang saya lakukan di hutan, tetapi untuk beberapa alasan, dia menatap saya dengan 
wajah aneh. 

"Kamu belum pernah bermain-main dengan mantra dasar pemula?" [Ryouma] "Tidak. Saya 
selalu mempraktikkan sihir saya sesuai dengan kurikulum saya. "[Elialia] " Keterampilan 
seseorang dalam sihir sangat mempengaruhi pendapatannya terlepas dari apakah dia 
seorang bangsawan atau tidak, sehingga Anda tidak akan mendengar banyak orang 
bermain-main dengan sihir. "[Elize] " Misalnya, sihir api dapat digunakan di tempat-tempat 
yang membutuhkan panas kuat seperti bengkel. Sihir es atau sihir luar angkasa dapat 
digunakan untuk mengangkut makanan. Sihir bumi atau sihir kayu dapat digunakan untuk 
konstruksi atau pertanian. Ada berbagai macam, tetapi permintaan ada di sana. Itulah 
mengapa semakin terampil, semakin sedikit kesulitan yang dia miliki untuk menemukan 
pekerjaan. Atau paling tidak, punya lebih banyak opsi yang bukan penyihir. "[Reinhart] 

Saya melihat. Jadi bukan karena bermain dengan sihir telah dilarang oleh agama, tetapi 
orang selalu melihatnya sebagai sarana untuk meletakkan makanan di atas meja. Karena 
itu, orang-orang di dunia ini memperlakukan bermain dengan sihir sama seperti 
membuang mana. Jadi, kurasa dia tidak bisa menggunakan metode ini? 

Tetapi tepat ketika saya memikirkan itu, ketiga orang dewasa itu mulai mendukung saya. 

"Bermain dengan sihir ... Itu bukan sesuatu yang sering kamu dengar, tapi Elia, jika kamu 
tertarik, kamu harus mencobanya." [Reinbach] " Lagipula kamu punya 200.000MP . Anda 
masih harus memiliki banyak sisa bahkan jika Anda bermain-main sedikit. "[Reinhart] " Itu 
akan membuat Anda bernafas juga. "[Reinbach] 

Saya bertanya apakah itu benar-benar baik-baik saja, dan mereka mengatakan bahwa 
ojousama memiliki banyak mana untuk cadangan. Sedikit tidak akan sakit. Selain itu, itu 
adalah sesuatu yang disarankan oleh penyihir terampil, jadi mereka pikir mereka mungkin 
juga mencobanya. 

Kalau begitu kurasa aku akan mengajari ojousama cara bermain dengan sihir. Atau 
begitulah yang saya pikirkan, tetapi kami sedang meminjam kamar dari gereja sekarang. 
Bukan ide yang baik untuk melakukannya di sini. 

"Kalau begitu aku akan mengajarimu ketika ada kesempatan." [Ryouma] "Benarkah !? Saya 
akan menunggu kalau begitu! "[Elialia] 

Ojousama sangat senang sehingga dia meraih tanganku. 

Itu adalah mantra pemula yang sederhana yang bisa digunakan oleh penyihir mana pun, 
tetapi melihatnya dengan bahagia ini membuatku bahagia juga. 

"Nah, saya percaya kita harus segera pergi. Kami sudah berbicara tentang apa yang perlu 
dibicarakan dan kami masih memiliki tugas lain untuk dijalankan. "[Reinhart] 



Seperti yang dikatakan Reinhart-san, kami masih harus mendaftar di guild. 

Mengingat itu, kami semua meninggalkan gereja dan pergi ke gubernur penjinak. 
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Saat aku pergi bersama yang lain ke guild penjinak, hal pertama yang muncul adalah 
perhentian trem di mana monster itu menarik kereta. Ini adalah kota pertambangan, jadi 
pekerjaan transportasi secara alami adalah pekerjaan paling populer di sekitar sini. 
Mengikuti logika itu, ada banyak monster berukuran besar, yang sebagian besar terlihat 
seperti sapi atau kuda. Ada juga beberapa yang seperti babi hutan. 

Sepertinya monster kecil bisa dibawa masuk ke dalam guild tanpa masalah, jadi aku bisa 
membawa slime bersama kami selama aku meminta mereka menggunakan skill menyusut. 

Itu kebanyakan manusia di dalam guild, tapi ada beberapa goblin di sana-sini membawa 
barang bawaan. 

Reinhart-san membawa kami ke konter. 

"Selamat datang di Cabang Tamer Guild Gimuru. Apa yang bisa saya bantu? "[Petugas] 

"Kami akan mendaftarkan putri saya dan anak ini. Kami juga akan mengirimkan informasi 
baru. "[Reinhart] 

"Sangat baik. Silakan ikuti saya. "[Petugas] 

Orang yang berjaga di meja membawa kami ke sebuah ruangan dan menyajikan teh untuk 
kami. Beberapa menit kemudian, seorang pria berpakaian lebih baik dari anggota staf 
lainnya datang membawa alat tulis. 

Pria itu memiliki rambut merah dan putih dalam perbandingan 8: 2, diatur dengan benar 
seolah-olah dia telah meluangkan waktu untuk menyelesaikannya. Dia terlihat cukup tua. 

Cahaya memantulkan rambutnya saat dia melihat ke arah kami melalui kacamata 
berbingkai emasnya. 

"Sudah lama, Reinbach. Saya melihat anak muda itu, Reinhart, dan putri Elize baik-baik 
saja. 

"Sudah lama." [Elize] 

"Sepertinya kau baik-baik saja, Taylor." [Reinbach] 

Rupanya, dia adalah kenalan dari keluarga ducal. 



"Lagipula tidak buruk. Adapun kalian berdua, ini akan menjadi pertemuan pertama kami. 
Saya Taylor Smith, pria yang bertanggung jawab atas Cabang Tamer Guild Gimuru. 
Ngomong-ngomong, Reinbach, sejak kapan kamu punya dua cucu? Saya pernah mendengar 
tentang cucu perempuan Anda, saya yakin, tetapi belakangan ini saya telah melupakan 
banyak hal, jadi maafkan saya jika saya salah. "[Taylor] 

"Elialia adalah satu-satunya cucu saya. Bocah ini di sini adalah Ryouma-kun. Dengan sedikit 
takdir, kami bertemu dengannya beberapa hari yang lalu. Kami ingin mendaftarkan dia dan 
cucuku ke guild penjinak, dan aku ingin kamu menaikkan pangkatnya sesegera mungkin. 
"[Reinbach] 

Bisakah kau benar-benar menanyakan hal seperti itu !? Saya berteriak dalam hati. 

Ketika aku melirik wajah Reinbach-sama, dia mengatakan ini. 

"Ryouma-kun, Taylor adalah teman lamaku, dia pria yang bisa kau percayai. Tidak akan ada 
masalah. "[Reinbach [ 

Ketika Reinbach-sama mengatakan itu, kepala cabang, Taylor, berbicara seolah-olah tidak 
ada yang salah. 

"Aku bisa mengakomodasi dia sampai batas tertentu karena kaulah yang 
memperkenalkannya, tetapi peringkat cepat akan mengharuskan dia memiliki 
keterampilan untuk itu." [Taylor] 

"Jangan khawatir, sejak awal, alasan aku menanyakan ini adalah karena Ryouma-kun 
terlalu ahli untuk usianya." [Reinbach] 

"Jadi Anda menginginkan posisi yang akan mencegah beberapa orang aneh dari 
mengacaukannya, saya mengerti ... Saya ingin duduk dan mendengar tentang situasinya, 
tetapi untuk sekarang, mari kita lanjutkan dan lanjutkan dengan pendaftaran." [Taylor] 

Taylor mengeluarkan dua lembar kertas dari bungkusan kertas yang dia bawa di ketiaknya 
dan menyerahkannya kepadaku dan Elialia. 

"Isi bagian yang kosong. Ryouma-kun, akankah kamu membutuhkan amanuensis? "[Taylor] 

"Terima kasih, tapi aku bisa menulis sedikit, jadi aku akan mengisinya sendiri." [Ryouma] 

Saya segera mengisi bagian yang kosong dan menyerahkan kertas itu ke Taylor. Blank yang 
diperlukan adalah nama, umur, ras, dan berapa lama aku sudah mengenal Monster Taming 
atau Conjuration. 

"... Jadi wanita muda itu menyelesaikan kontrak pertamanya hanya beberapa hari yang lalu. 
Selamat. "[Taylor] 

"Terima kasih banyak." 



Taylor tersenyum pada Elialia, lalu dia melirik kertas yang aku kirimkan. 

"Ryouma-kun, kamu menyelesaikan kontrak pertamamu 3 tahun yang lalu. Familiar apa 
yang Anda miliki dengan Anda sekarang? "[Taylor] 

"Slime." [Ryouma] 

Ketika saya mengatakan semua yang saya miliki hanyalah slime, Taylor membuat wajah 
yang sulit. 

"Jika semua yang kamu miliki adalah slime, aku khawatir akan sulit untuk menaikkan 
pangkatmu... Pekerjaan di kota ini terutama berkisar mengangkut barang atau koper. Anda 
harus setidaknya memiliki goblin atau kobold jika saya ingin memperkenalkan Anda pada 
suatu pekerjaan. Lagipula, saya tidak bisa hanya memberi Anda pekerjaan yang tidak Anda 
sukai. 

Untuk menaikkan peringkat Anda, hal pertama yang diperlukan adalah semacam jasa. Itu 
sesuatu yang biasanya bisa Anda bangun dengan memenuhi satu pekerjaan demi satu. 
Dengan kata lain, orang yang tidak bisa bekerja tidak bisa mendapatkan prestasi. "[Taylor] 

Yah begitulah. Lagipula, jika guild tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, tidak ada yang akan 
mempercayai mereka. 

Haruskah saya berbicara tentang penelitian saya di sini? Saat aku memikirkan itu, aku 
mencari ke Reinbach-sama dan yang lainnya untuk konfirmasi. Ketika saya melihat mereka 
mengangguk, saya pergi ke depan dan menjelaskan tentang 2 slime baru yang saya 
temukan, serta temuan saya tentang metode untuk menjinakkan Big Slime. 

Taylor tidak menunjukkan banyak reaksi terhadap dua varian baru, tetapi begitu saya 
menyebutkan metode penjinakan Big Slime, dia dengan cepat membuat saya diam sebelum 
saya bahkan bisa mengatakan apa-apa. Setelah itu dia membuat wajah yang sulit dan 
terdiam. 

"Hmm ... Jika Anda benar-benar menemukan metode untuk menjinakkan Big Slime itu 
memang akan menjadi prestasi besar, tapi ..." [Taylor] 

"Apakah ada masalah?" [Ryouma] 

Ketika saya bertanya itu, Taylor membuat wajah yang tampak seperti dia memakan 
serangga. 

"Ada tren saat ini di antara Monster Tamers di mana hanya mereka yang bisa menjinakkan 
monster yang kuat dianggap sangat baik." [Taylor] 

"Itu bukan hal baru. Orang-orang itu ada di sekitar bahkan ketika kita masih anak-anak 
sendiri. "[Reinbach] 



"Itu benar, tetapi tren telah semakin kuat akhir-akhir ini. Orang-orang yang memiliki 
sentimen seperti itu telah meningkat di kalangan petinggi Tamer Guild. Saya bertanggung 
jawab atas cabang di sini, jadi saya dapat mengawasi segala jenis diskriminasi, tetapi 
pekerjaan transportasi masih merupakan pekerjaan utama di sini, jadi pasti ada banyak 
orang yang memiliki sentimen yang sama. Kemampuan seseorang tidak benar-benar 
dimaksudkan untuk didikte oleh standar yang tidak berarti seperti itu, tapi sayangnya ... 
"[Taylor] 

Kami sedikit menyimpang dari topik, tetapi setelah bertanya lagi, sepertinya saya memang 
bisa menaikkan peringkat dengan mengirimkan temuan penelitian saya. Hanya saja, 
perincian promosi akan membutuhkan perincian untuk dikirim ke cabang utama, yang 
kemudian akan memeriksa informasi yang saya kirimkan dan memutuskan apakah saya 
layak mendapat promosi atau tidak. Jika mereka memutuskan saya tidak layak, saya akan 
diselidiki dan saya mungkin akan diturunkan jabatan. 

Selain itu, karena tren baru-baru ini, masalah yang berhubungan dengan lendir saat ini 
tidak dihargai, jadi saya mungkin tidak akan dipromosikan bahkan jika saya menyerahkan 
informasi tentang lendir besar. Kalau begitu, aku hanya akan membuat masalah untuk 
diriku sendiri. 

Saya pikir akan lebih baik jika saya menyerah saja. 

"Banyak yang telah berubah sejak saya aktif." [Reinbach] 

"Muncul seiring waktu. Yang tua pensiun satu per satu, dan sekarang, bahkan petinggi 
semakin muda. Karena itu bahkan pendapat tentang keluarga pun berubah. Ah, maafkan 
aku, aku mulai berteriak-teriak. 

Bagaimanapun, mari kita lanjutkan dengan pendaftaran. Setelah terdaftar, Anda dapat 
membeli feed dari guild dengan harga diskon dan Anda akan dapat menerima bimbingan 
dari senior Anda jika diinginkan. Tidak ada yang salah dengan dokumen Anda, jadi yang 
tersisa sekarang hanyalah mengonfirmasi keterampilan Anda. Anda dapat menunjukkan 
kepada saya keterampilan Monster Taming pada papan status Anda sebagai bukti atau 
Anda dapat memilih untuk menunjukkan kepada Anda familier Anda. Terserah Anda. 
"[Taylor] 

Ojousama dan saya memutuskan untuk menunjukkan kepadanya papan status kami. 

"Tidak perlu melakukannya secara langsung. Tempatkan papan status Anda di atas 
lempengan batu ini. "[Taylor] 

Pelat batu yang ia perlihatkan memiliki bagian berlubang di atasnya seperti yang ada di 
aula pembaptisan. Tapi kali ini ada pelat logam di dalam bagian berlubang. Sepertinya kita 
seharusnya menempatkan papan status kita di bagian yang kosong. 



Ojousama pergi lebih dulu daripada aku. Ketika kami memasukkan papan status kami, 
sebuah karakter muncul di pelat logam. 

"Dan dengan itu, registrasi kamu selesai. Kami dari Tamer Guild menyambut Anda sebagai 
anggota baru kami. "[Taylor] 

Setelah itu kepala cabang, Taylor, bertanya tentang keadaan saya. Saya mengatakan 
kepadanya hal yang sama dengan yang saya katakan pada keluarga ducal. 

"Kalau begitu, kenapa kamu tidak bermain lama untuk guild penjinak dan mendaftar di 
Adventurers Guild juga? Jika Anda dapat hidup di hutan selama 3 tahun sendirian dan 
bahkan berburu beruang hitam, maka Anda harus menjadi pemburu. Adventurers Guild 
harus dapat mengakomodasi promosi Anda. "[Taylor] 

"Saya pikir akan lebih aman untuk mengandalkan Anda, jadi kami datang ke sini." 
[Reinbach] 

"Saya melihat. Maaf karena tidak bisa membantu. "[Taylor] 

"Yah, itu bukan salahmu. Saya yakin Ryouma akan baik-baik saja di Adventurers Guild. 
"[Reinbach] 

Adventurers Guild juga tidak bisa memberikan pekerjaan kepada orang-orang yang tidak 
memiliki kemampuan, tetapi basis pangkat mereka terutama berkisar pada kemampuan 
bertahan hidup seseorang dan kecakapan pertempuran, jadi saya mungkin tidak akan 
memiliki masalah dengan mereka. 

"Meskipun aku tidak bisa membantumu dengan pangkatmu, jangan ragu untuk mampir 
kapan pun kamu memiliki masalah. Setidaknya saya bisa mendengarkan Anda. "[Taylor] 

Saya berterima kasih kepada kepala cabang dan pergi bersama yang lainnya ke 
Adventurers Guild. 

Adventurers Guild. 

Kami tidak terjadi di sepanjang preman atau perkembangan klise semacam itu di sepanjang 
jalan. Saya berjalan ke meja resepsionis dan meminta untuk mendaftar. 

Adventurers Guild memiliki 8 kelas mulai dari Peringkat G. Biasanya, seseorang hanya 
dapat mengambil pekerjaan dengan peringkat yang sama, tetapi juga mungkin untuk 
mengambil pekerjaan yang lebih besar setelah membentuk sebuah partai. Ada juga saat-
saat ketika guild itu sendiri akan mengumpulkan beberapa pihak untuk melaksanakan 
operasi skala besar. Melakukan pekerjaan dengan orang lain, apakah itu hanya dengan satu 
pihak atau dengan beberapa pihak, sangat mengurangi kesulitan pekerjaan, sehingga 
mungkin untuk mengambil pekerjaan bahkan satu atau dua peringkat lebih tinggi. 



Usia minimum untuk registrasi adalah 10 tahun, jadi saya sudah membahasnya. Hanya saja, 
karena aku di bawah 14, guild harus memeriksa kemampuanku, dan aku tidak akan bisa 
bekerja pada pekerjaan bahkan jika itu peringkat yang sama denganku tanpa persetujuan 
guild. Aturan ini diterapkan untuk menghindari anak-anak tanpa kontrol diri dari 
melakukan hal-hal gegabah. Batas itu diangkat pada usia 14 tahun, tetapi pada saat itu, 
seseorang harus bertanggung jawab atas semua kegagalan. Seseorang harus membayar 
penalti karena melanggar kontrak, dan ada juga kemungkinan kehilangan nyawa 
seseorang. 

Setelah meja resepsionis menjelaskan hal itu, diputuskan bahwa saya akan mengikuti ujian 
tempur. 

"Kamu ingin aku pergi keluar?" [Ryouma] "Ya ... Kamu harus melakukan yang terbaik di sini 
dan menunjukkan kepada guild nilainya." [Sebasu] "Itu akan menjadi yang terbaik." 
[Reinbach] "Kami akan mendukung Anda jika sesuatu terjadi. "[Elize] " Semoga beruntung! 
"[Elialia] " Santai saja dan lakukan apa yang biasanya Anda lakukan. "[Reinhart] 

Ketika semua orang menyemangati saya di belakang area pelatihan, resepsionis dari 
sebelumnya datang dengan seorang lelaki kekar dengan wajah menakutkan. 

"Apakah kamu yang mengikuti tes?" [Pria Besar yang Menakutkan] "Ya, aku Ryouma 
Takebayashi. Sangat menyenangkan bisa berkenalan denganmu. "[Ryouma] " Begitu , dan 
orang-orang itu adalah pendampingmu? "[Pria Besar yang Menakutkan] " Itu akan benar. 
"[Reinbach] " Jangan ragu untuk menonton, tapi tolong jangan dapat mengganggu selama 
tes. Itu tidak perlu. "[Pria Besar yang Menakutkan] " Tapi tentu saja. "[Reinbach] 

Pria itu menoleh padaku setelah mengatakan itu. 

"Jadi senjata pilihanmu adalah busur, ya. Baiklah, mari kita mulai segera. Pertama, tembak 
5 target itu dari garis. Anda memiliki 5 panah. Tembak mereka satu per satu. "[Pria Besar 
yang Menakutkan] 

Target yang dia tunjuk hanya berbaris satu sama lain. Mengikuti perintahnya, aku berdiri 
di garis dan mengarahkan target pertama. 

Aku berdiri dengan kaki selebar bahu ketika aku menarik panah dan menarik tali busur. 
Aku mengeksekusi semuanya dengan lancar tanpa berhenti bahkan saat aku 
menembakkan panah pertama. Tidak ada jeda untuk gerakan saya bahkan ketika saya 
menggambar panah lain dan menembak target kedua. 

Saya tidak membuat suara atau panik. Aku hanya menusuk satu demi satu panah saat aku 
diam-diam menembak masing-masing pusat sasaran mati. 

Saya cukup pandai memanah bahkan saat itu, tetapi sejak datang ke dunia ini, memanah 
saya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru berkat semua perburuan yang saya 



lakukan di hutan. Saya pasti tidak bisa menembak target ini secepat dalam kehidupan saya 
sebelumnya. 

Ngomong-ngomong, sekolah memanah yang aku pelajari bukanlah Kyūdō tetapi Kyūjutsu, 
jadi tidak perlu berhenti seperti kyūdōka (orang-orang yang berlatih Kyūdō) lakukan 
dengan delapan sikap mereka. Saya bisa berhenti jika saya mau, tetapi prinsip yang 
diajarkan ayah saya adalah fokus pada kecepatan setelah memastikan bahwa panah akan 
mengenai. Di masa lalu, ayah saya akan memukul saya dan meneriaki saya jika saya 
berhenti sebentar. 

Saya mulai mengenang setelah menembak target saya, tetapi saya dengan cepat 
mengambilnya dan melihat ke arah penguji. Dia sudah berjalan menuju sasaran. Setelah 
memeriksa semuanya, dia kembali. 

"Semuanya ditabrak pusat mati. Mereka mungkin tidak bergerak, tetapi itu masih 
merupakan prestasi yang luar biasa. Tidak buruk. Selanjutnya adalah target bergerak. Lihat 
tembok itu di sana. "[Pria Besar yang Menakutkan] 

Dinding yang ditunjuk pria itu dengan jari-jarinya yang tebal berada tepat di seberang 
pintu masuk. Ada pilar yang berdiri di salah satu bagiannya, di sampingnya ada lubang 
menganga. 

"Dahulu kala, senjata ajaib yang disebut senapan membuat lubang itu. Itu adalah senjata 
proyektil yang dibuat oleh seorang petualang terkenal bernama Kengo. "[Pria Besar yang 
Menakutkan] 

Jelas itu adalah dunia lain. Apa yang dia pikirkan membawa senapan ke dunia pedang dan 
sihir? 

"Tapi akhirnya berhenti bekerja, dan pangkatnya berhenti di C. Tapi karena dia bisa 
menemukan perangkat ini, dia masih bisa hidup makmur. Itulah betapa bermanfaatnya 
perangkat ini. "[Pria Besar yang Menakutkan] 

Berhenti bekerja? Apakah dia gagal mempertahankannya atau hanya kehabisan amunisi? ... 
Dia benar-benar membuat marah Gayn dan yang lainnya! Kalau tidak, mereka setidaknya 
akan memberinya kemampuan untuk mempertahankan dan memuatnya kembali. Selain 
itu, saya ragu mereka akan memberinya dukungan setengah hati jika dia berbicara dengan 
baik kepada mereka. 

Saat aku memikirkan itu, penguji melanjutkan. 

"Target akan keluar dari lubang pilar itu. Tembak mereka begitu mereka datang. Semuanya 
akan ada 50 target, dan Anda juga akan diberikan 50 panah. Nilaimu akan tergantung pada 
berapa banyak yang bisa kau jatuhkan. "[Orang Besar yang Menakutkan] 

Dengan kata lain, dia ingin saya bermain menembak sasaran tanah liat dengan busur. 



"Aku mengerti." [Ryouma] "Baiklah, kita akan mulai dengan peluitku. Semoga berhasil. 
"[Pria Besar yang Menakutkan] 

Pria itu memberi saya getaran dan melangkah pergi. 

Saya memegang busur saya dan menunggu sinyal. 
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Setelah Ryouma menembak lima target pusat mati, Elialia menjadi sangat bersemangat. 
Namun kontrasnya, keempat orang dewasa itu tidak bisa berkata apa-apa. 

"Luar biasa! Baik!? Ayah! "[Elialia] " Y-Ya ... "[Reinhart] " Aku selalu berpikir pemanah 
meluangkan waktu untuk membidik, tetapi mereka benar-benar menembak begitu cepat. 
"[Elialia] 

Sebasu dan Reinbach dengan cepat menunjukkan kesalahpahaman Elialia. 

"Tidak, Ojousama, memanah semacam itu tidak normal, tetapi hanya hasil dari teknik 
Ryouma-sama. Seorang pemanah normal tidak akan pernah bisa menembak secepat itu. 
Seorang pemanah berpengalaman mungkin bisa, tetapi bahkan kemudian, hanya jika dia 
lupa mengenai target. "[Sebasu] 

"Elia, jangan gunakan Ryouma sebagai standar. Menangani busur pada kecepatan itu dan 
mengenai semua target dead center adalah mustahil bagi orang normal. Anda mungkin 
tidak akan menemukan banyak yang bahkan bisa menjadi tentara negara itu. "[Reinbach] 

"Benarkah? Ryouma-san luar biasa! "[Elialia] 

"Itu benar, tapi ..." [Reinbach] 

"Kita mungkin meremehkan kemampuannya yang sebenarnya ..." [Reinhart] 

Ryouma tidak menyadarinya, tetapi setelah menggabungkan pelatihan yang diterimanya 
dalam kehidupan masa lalunya dengan pengalaman tempur langsung di dunia ini melalui 
berburu, keahliannya dalam memanah telah mencapai tingkat nasional dan bisa dikatakan 
sebagai salah satu yang terbaik di negara. Satu-satunya bantuan yang ia terima dari para 
dewa adalah sehubungan dengan sihirnya; karenanya, kemampuan ini bisa dikatakan 
benar-benar menjadi miliknya. 

Setelah target stasioner datang target menembak tanah liat. Ryouma berdiri di lokasi yang 
ditentukan dan menggambar busurnya. Target akan datang dari dinding yang berlawanan, 
sehingga baik Elialia dan Co maupun pemeriksa tidak bisa melihat ekspresi Ryouma. 

Meningkatkan konsentrasinya hingga batas, bahkan tidak ada riak ketidaksabaran dapat 
ditemukan dalam pikirannya, pada kenyataannya, tidak ada kegembiraan maupun 
antusiasme. Dia setenang domba di padang rumput yang tenang saat dia membungkam 
emosinya dan melihat ke depan. 



Ryouma mungkin terlihat muda di luar, tapi dia sudah berusia hampir 40 tahun yang telah 
melatih seluruh hidupnya. Karena itu ia memiliki kemampuan tinggi untuk berkonsentrasi 
yang sering terbuang sia-sia dalam kehidupan sehari-harinya, hanya terbukti berguna 
ketika ia perlu melakukan tugas yang mematikan pikiran yang perlu diulang. 

Hanya pada aspek itu rekan kerjanya, yang biasanya memperlakukannya dengan buruk, 
mengakui dia. Mereka mendorongnya sebagai mesin yang bisa melakukan pekerjaan yang 
menjengkelkan. Tapi pekerjaan itu tidak pernah berhasil memanfaatkan kecakapan 
konsentrasi penuh Ryouma. 

Sepanjang hidupnya, selalu ada hanya satu hal yang dapat memungkinkannya untuk 
menunjukkan konsentrasinya ke puncaknya, dan itu tidak lain adalah seni bela dirinya. 
Ryouma akan melacak kuda-kuda yang sama hari demi hari, menjalankan teknik-teknik 
alami seperti bernafas. Itu sudah pada tingkat bawah sadar dan tidak ada halangan di 
hatinya; karenanya, dia bisa mengeksekusi teknik-tekniknya semaksimal mungkin. Itu 
adalah kekuatan sejati Ryouma, kekuatan yang dia bawa bersamanya dari kehidupan 
sebelumnya. 

Saat itu ia harus beradaptasi dengan lingkungannya dan menutup kemampuannya; kalau 
tidak, orang-orang di sekitarnya akan takut padanya. Tetapi hukum dan akal sehat Bumi 
tidak lagi ada hubungannya dengan dia; karenanya, sejak saat ini dan seterusnya, di tempat 
yang jauh dari jangkauan penjara yang dulunya adalah dunianya, Ryouma akhirnya bisa 
melepaskan kekuatannya yang sebenarnya. 

Pada peluit pemeriksa, satu sasaran tanah liat keluar dari pilar kanan. Ryouma 
meramalkan ke mana perginya dan menembak ke arah itu. Segera setelah itu, target tanah 
liat itu jatuh ke tanah, dan satu lagi melesat keluar, tapi kali ini dari pilar kiri. Ryouma 
melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, dan target tanah liat itu jatuh lagi. 

Meskipun Ryouma harus mencari tahu dari pilar mana target akan menembak, apa yang 
harus dia lakukan adalah sama. Mengandalkan latihan panjangnya, dia hanya menembak 
target tanah liat saat mereka datang. 

Perlahan-lahan, sasaran tanah liat melesat lebih cepat dan lebih cepat, perlahan-lahan 
meningkatkan kesulitan ujian, tetapi Ryouma masih mengenai mereka. Ketika dua target 
tanah liat muncul pada saat yang sama, Ryouma menembak satu terlebih dahulu kemudian 
ia dengan cepat menggambar panah lain dan menembak target tanah liat lainnya sebelum 
menghilang di lubang sisi lain. 

Untuk bagian terakhir, empat target muncul pada saat bersamaan. Sebagai tanggapan, 
Ryouma mengeluarkan 4 panah dan menembak mereka semua dalam rentang satu nafas. 
Ketika semua target jatuh, peluit berbunyi, menandakan akhir ujian. 

 Side Ryouma  

Fuu ... !! 



"! 'Jarum Bumi'! "[Ryouma] 

Ketika peluit menandakan akhir pertandingan terdengar, aku meletakkan busur dan 
mengambil nafas, hanya untuk pisau yang tiba-tiba terbang ke arahku. Untungnya, secara 
refleks, saya berhasil menangkapnya di antara jari-jari saya dan melemparkannya kembali 
ke penguji. 

Saat penguji menghunus pedangnya dari pinggangnya dan memotong pisaunya, aku 
membuang busur dan menggunakan sihir tanah, Jarum Bumi, untuk membuat batang batu 
yang tajam, yang kutendang ke pangkal, pecahkan, dan kemudian pegang sebagai sebuah 
tombak. 

"Berhenti! Ini buruk saya, buruk saya, oke? Ujian telah berakhir. Kamu lulus dengan warna 
terbang, jadi singkirkan benda menyeramkan itu, ya? "[Pria Besar Menakutkan] 

Pemeriksa itu tampaknya tidak bermusuhan. Rupanya, pisau itu juga bagian dari ujian, jadi 
aku mematahkan tombak dengan Break Rock, tapi aku tetap waspada terhadapnya. 

"Maaf tentang itu. Melempar pisau itu adalah sesuatu yang saya gunakan untuk 
memperingatkan pemanah yang mengambil ujian. Pemanah memiliki kecenderungan 
untuk mengabaikan segala sesuatu dan hanya memfokuskan target mereka, jadi ada 
banyak orang yang lupa untuk memperhatikan lingkungan mereka. 

Lempar pisau itu saya katakan, 'jika ini adalah hutan, Anda sudah mati.' Sebagian besar 
pemanah akan membuat wajah yang tidak bahagia mengatakan bahwa mereka sedang 
ujian, sementara yang lain akan mengerti dan bersyukur, dan sementara ada beberapa 
yang berhasil menghindar, sejauh sebenarnya memulai serangan balik, Anda pertama. 

Saya tidak punya keraguan tentang memanah Anda, jadi saya tidak akan membatasi Anda. 
Merasa bebas untuk mengambil pekerjaan dengan peringkat yang sama seperti yang Anda 
inginkan. "[Pria Besar Menakutkan] 

Melihat lebih dekat pada pisau itu menunjukkan bahwa ujung-ujungnya bulat, jadi dia tidak 
berbohong, tapi ... saya pikir dia hanya suka menyodok hidungnya ke dalam urusan orang-
orang tidak perlu. Bagaimanapun, saya akhirnya berhenti mewaspadai dia dan 
mengucapkan terima kasih atas peringatan itu. 

"Saya mengerti. Terima kasih. "[Ryouma] " Benar, aku akan mengharapkan banyak darimu 
mulai sekarang, jadi lakukan yang terbaik tanpa memaksakan dirimu, aight? Saya Wogan, 
ketua guild dari Adventurers Guild Gimuru Branch. Senang bisa berkenalan dengan Anda. 
"[Wogan] 

Dia adalah guild master !? 

"Kesenangan adalah milikku. Saya tidak berpikir guild master sendiri yang akan 
mengawasi ujian. "[Ryouma] " Hah? Ya, Anda tahu ... "[Wogan] 



Ketua guild melirik anggota rumah tangga Jamil dan berkata. 

"Tidak mungkin aku bisa meninggalkanmu di tangan greenhorn ketika keluarga adipati 
datang bersamamu." [Wogan] 

Nah, sekarang dia menyebutkannya. 

"Poin bagus." [Ryouma] "Tidak juga, mengapa mereka bersamamu?" [Wogan] "Aku 
kebetulan bertemu Reinhart-sama ketika aku sedang berburu di hutan dan diundang 2 
minggu kemudian untuk bepergian dengan mereka." [ Ryouma] "Keadaan apa itu?" 
[Wogan] "Maaf karena mengganggu pembicaraan Anda, tapi sepertinya ujian sudah 
berakhir, jadi kami ingin tahu apa hasilnya." [Sebasu] 

Orang yang menyela tidak lain adalah Sebasu. Ojousama tampak gugup saat dia menunggu 
hasilnya. 

"Maaf tentang itu. Dia lulus dengan warna terbang, jadi aku tidak akan membatasi dirinya. 
Tidak ada masalah dari segi kemampuan. "[Wogan] " Begitu . Selamat, Ryouma-sama. 
"[Sebasu] " Selamat, Ryouma-san! "[Elialia] 

Ojousama berlari ke arahku dan meraih lenganku, lalu dia berputar-putar di sekelilingku 
seolah-olah dia menari ... Ketika dia sebahagia ini, aku tidak bisa tidak bahagia juga. 

"Ojousama, tolong biarkan Ryouma-sama pergi. Ryouma-sama masih memiliki beberapa 
hal untuk diselesaikan. "[Sebasu] " Ah! Itu benar ... "[Elialia] " Terima kasih, Sebasu-san. 
"[Ryouma] 

Setelah itu kami dibawa ke ruangan lain, atau lebih tepatnya, kamar ketua guild, untuk 
mendaftar. 

Catatan: Hanya Ryouma yang pergi ke kamar ketua guild. 

"Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya tidak akan membatasi pekerjaan yang 
dapat Anda ambil, sehingga Anda akan dapat mengambil pekerjaan dengan peringkat yang 
sama dengan Anda. Pastikan untuk berhati-hati. "[Wogan] " Ya, saya akan melakukan yang 
terbaik. "[Ryouma] " Secara teknis, Anda cukup kuat untuk mulai di E Rank, tetapi Anda 
akan menonjol terlalu banyak dengan usia Anda dan mungkin akhirnya dibenci oleh orang 
lain, jadi saya telah memutuskan untuk membuat Anda mulai di G Rank. Anda akan 
mendapatkan jalan Anda naik. "[Wogan] " Terima kasih. "[Ryouma] 

Aku membungkuk pada Wogan-san, tetapi dia melambaikan tangannya dan 
menghentikanku. 

"Ah, berhenti, berhenti. Anda tidak harus menggunakan pidato sopan dengan saya. Itu 
hanya merepotkan, jadi jangan. Ngomong-ngomong, siapa yang mengajarimu cara 
memegang busur? Seorang elf? "[Wogan] " Kakekku melakukannya, tapi dia adalah kurcaci. 
"[Ryouma] " Kurcaci, ya ... Kurcaci pemanah jarang terjadi, tetapi mereka memiliki jari yang 



fleksibel, jadi kurasa mereka juga memiliki ahli, " meskipun mereka tidak setenar elf. 
Bagaimanapun, dengan ini pendaftaran Anda selesai. Yang tersisa adalah bagimu untuk 
mengambil ini. "[Wogan] 

Ketua guild memberiku sebuah amplop. 

"Apa ini?" [Ryouma] "Surat pengantar pandai besi hitam, aku tahu. Menilai dari cara kamu 
bertindak setelah membelokkan pisauku, kamu juga bisa menggunakan tombak, kan? 
Pandai besi itu memiliki beberapa tombak, jadi mengapa Anda tidak memilih sendiri 
senjata yang bagus. Dia juga memiliki beberapa baju besi juga, meskipun itu bukan 
keahliannya. Ngomong-ngomong, membeli darinya lebih baik daripada toko murah. 
"[Wogan] 

Saya hanya harus dengan penuh terima kasih menerima kebaikannya di sini. 

"Terima kasih. Saya akan pergi ketika saya membutuhkan senjata baru. "[Ryouma] 

Setelah berterima kasih kepada ketua guild, aku meninggalkan ruangan. 

Hari sudah gelap, jadi setelah bertemu dengan teman-temanku, kami kembali ke 
penginapan kami. Saat itulah saya ingat sesuatu. 

"Sebasu-san, apakah penginapan ini juga menjual batu untuk memahat berhala?" [Ryouma] 
"Ya, apakah kamu berencana untuk membuat yang lain?" [Sebasu] "Sebenarnya, aku 
menerima berkah dari dewa yang belum pernah aku doakan. sebelum saat pembaptisan 
pagi ini. Saya ingin mengukir idolanya. "[Ryouma] " Begitu ... Jika tidak ada masalah, 
bisakah Anda berbagi berkat apa yang Anda terima? "[Sebasu] " Tentu, itu adalah berkat 
Dewa Minuman Keras, Tekun, yang muncul pada papan status saya. "[Ryouma] " Dewa 
Minuman Keras, ya? Jarang bagi manusia untuk menerima berkahnya, tetapi Tekun-sama 
tidak hanya Dewa Minuman Keras tetapi juga Dewa Seni dan pengrajin. Dia biasanya 
disembah oleh para kurcaci. Apa kamu tahu kenapa dia memberimu berkah? "[Sebasu] 
"Kakekku, yang menjemputku, adalah seorang dwarf. Saya juga telah membantu sedikit 
dalam keahliannya. "[Ryouma] 

Saya memberi Sebasu alasan yang saya siapkan dengan Gayn and Co. 

"Aku mengerti, jadi itu sebabnya. Anda pasti telah melakukan sesuatu yang menyenangkan 
Tekun-sama di masa lalu. Sangat aneh mengapa dia tidak memberikan berkah dari Dewa 
Kerajinan, meskipun ... "[Sebasu] " Berkat Dewa Kerajinan? "[Ryouma] " Tekun-sama 
dikenal untuk melimpahkan dua berkah. Yang satu adalah Berkat dari Dewa Kerajinan dan 
yang lainnya adalah dari Dewa Minuman Keras. Dari apa yang saya dengar, yang pertama 
memungkinkan seseorang untuk maju lebih cepat sebagai pandai besi, sedangkan yang 
kedua mencegah seseorang dari mabuk atau mabuk. Oh, dan itu juga meningkatkan 
kemungkinan menemukan minuman keras yang baik. Berkat yang terakhir masih patut 
ditiru, tetapi bukan jenis berkat yang akan mendapatkan permusuhan dari orang lain. 



"[Sebasu] " Aku mengerti. "[Ryouma] "Bagaimanapun, jika kamu berniat untuk memahat 
idola Tekun-sama, maka aku yakin batu ini harus lebih dari cukup." [Sebasu] 

Saat Sebasu-san mengatakan itu, dia mengeluarkan batu dari Kotak Barangnya. Itu adalah 
salah satu batu yang saya buat dari tanah longsor. 

"Itu ..." [Ryouma] "Itu batu yang kau buat, Ryouma-sama. Uang dibutuhkan di kota; dan 
batu ini berukuran standar, jadi saya membawanya karena saya pikir itu bisa membantu 
menutupi biaya hidup Anda. Lagipula, sepertinya kamu tidak berniat terlalu mengandalkan 
aku atau tuan yang aku layani. "[Sebasu] " Terima kasih. Anda benar-benar pergi keluar 
dari cara Anda untuk membawa sesuatu seperti itu. "[Ryouma] " Tolong jangan pedulikan 
itu. Sekarang, tentang idola Tekun-sama, ada berita bahwa ia tidak suka yang mencolok dan 
lebih suka yang dipahat dari hati. Menawarkan anggur ke idola juga merupakan ide bagus. 
Gambar Tekun-sama dan minuman keras juga bisa dibeli bersama dengan batunya. 
"[Sebasu] " Aku akan membelinya nanti. "[Ryouma] 

Saya pergi Sebasu-san ke penginapan karyawan, dan setelah memberi tahu mereka apa 
tujuan kami, mereka memberi tahu kami bahwa minuman keras yang langka dan mahal, 
Air Mata Keromi, baru saja tiba. 

Aku tidak tahu nilainya, jadi aku hanya membeli 3 botol, tapi mata Sebasu-san berubah dan 
dia segera membeli dua barel. Ternyata, itu adalah merek favorit Reinbach, tetapi karena 
produksinya terbatas, itu sangat sulit didapat. 

Dia mengatakan kepada saya bahwa itu berkat berkat saya bahwa dia bisa menemukan itu. 

Hmm ... Bukankah sepertinya dia juga tertarik secara pribadi padanya? 

Setelah itu aku kembali ke kamarku, memahat patung itu, menawarkan anggur padanya, 
menghabiskan makananku, mandi dengan slime pembersih, dan kemudian pensiun untuk 
hari itu. Seperti ini, hari pertamaku di Gimuru berakhir. 



Chapter 17 
Volume 1 Bab 17 

Volume 1 Bab 17 bagian2 

Hari berikutnya. 

Hari ini saya pergi sendirian ke Adventurers Guild. Saya punya slime dengan saya, tetapi 
selain itu, saya sendirian. 

Saya diberitahu saat sarapan pagi ini bahwa mereka harus bertemu dengan gubernur 
prefektur, jadi saya memutuskan untuk pergi sendiri hari ini. Nyonya mengatakan saya 
hanya bisa tinggal di penginapan jika saya tidak ingin pergi sendirian, tetapi saya akhirnya 
mendaftar di guild, jadi saya memutuskan untuk mengambil pekerjaan pertama saya. 

Bagaimana kalau memulai dengan pekerjaan memetik ramuan sederhana demi 
keselamatan? 

Dengan keranjang yang saya buat di hutan terikat di punggung saya -- ada lendir di 
dalamnya -- saya melihat pekerjaan G Rank yang tersedia di papan buletin. 

Ada banyak jenis pekerjaan mulai dari memetik tumbuh-tumbuhan sampai membersihkan 
hingga membantu dengan bergerak. Sangat menarik. 

Pada awalnya, saya berpikir untuk mengambil pekerjaan memetik ramuan, tetapi ternyata, 
saya bisa menerimanya setelah mengamankan ramuan itu. Dalam hal ini, saya mungkin 
hanya melakukan sesuatu yang lain dan mengumpulkan herbal di sepanjang perjalanan 
pulang. 

Saya mencari di papan buletin untuk pekerjaan lain, dan ada 2 posting yang menarik minat 
saya. 

Salah satunya adalah membantu membersihkan rumah dan yang lainnya membersihkan 
toilet umum. Mengesampingkan rumah itu, aku mungkin bisa membersihkan toilet umum 
dengan lendir pemulung. 

Mari kita bertanya pada resepsionis. 

"Maaf, bisakah saya mengajukan pertanyaan?" [Ryouma] "selamat datang, apa yang bisa 
saya bantu?" [Resepsionis] "Bisakah saya mendapatkan rincian tentang dua permintaan 
ini?" [Ryouma] "Yang mana? ... Ahh, itu. Sebenarnya itu sudah cukup lama. Mereka mungkin 
tampak seperti pekerjaan pembersihan sederhana, tetapi pekerjaan itu benar-benar kotor 
dan bau, jadi tidak ada yang mau melakukannya. Belum lagi, ruang lingkup ... "[Resepsionis] 
" Apakah tempat-tempat itu besar? "[Ryouma] " Sangat. Pekerjaan membersihkan rumah 



berasal dari seseorang yang tinggal di sebelah tempat pembuangan sampah. Mereka juga 
tidak terlalu senang dengan itu, tapi itu murah, jadi mereka tetap membeli rumah itu. 

Sayangnya, beberapa bulan setelah membeli rumah itu, dinding yang memisahkan ruang 
bawah tanah rumah dari tempat pembuangan sampah tiba-tiba runtuh, dan semua sampah 
itu masuk ke ruang bawah tanah. Karena itu rumah menjadi pengap, dan sekarang, mereka 
membutuhkan seseorang untuk melakukan sesuatu. 

Membersihkan ruang bawah tanah tidak ada gunanya kecuali dinding sudah diperbaiki 
karena tempat sampah hanya akan terus mengalir, tetapi kemudian, Anda tidak dapat 
benar-benar memperbaiki dinding dengan semua sampah, jadi ... 

Adapun toilet umum, pemerintah semula seharusnya mempekerjakan orang-orang yang 
tinggal di permukiman kumuh untuk membersihkannya, tetapi tampaknya, mereka belum 
membayar, jadi sekarang, penduduk daerah kumuh tidak mau bekerja lagi. 

Lubang kakus belum disentuh selama sekitar 3 bulan, dan orang-orang sudah mulai 
mengeluh. Kalau begini terus, situasinya akan menjadi sangat buruk. "[Resepsionis] 

Itu mengerikan ... Ini sangat mengerikan Anda bahkan tidak bisa mengungkapkannya 
dengan satu kata. 

"Epidemi mungkin akan menjadi masalah yang lebih besar daripada keluhan, meskipun ... 
Untuk kedua pekerjaan itu ..." [Ryouma] "Oh? Anda mendapat informasi dengan baik. Itu 
luar biasa. Seperti yang Anda katakan, tempat-tempat yang tidak bersih membuat penyakit 
lebih mudah menyebar, jadi akan lebih baik jika seseorang dapat melakukan pekerjaannya, 
tetapi sayangnya ... "[Resepsionis] " Seberapa besar tepatnya tempat-tempat itu? 
"[Ryouma] "Rumah itu memiliki basement 200 meter persegi dan toilet umum lebar 7m 
dan panjang 2 km dengan 30 lubang jamban. Permintaan toilet umum dimaksudkan untuk 
diambil satu jamban sekaligus. "[Resepsionis] " Bagaimana dengan sampah? Oh, tidak perlu 
menyebutkan toilet umum, itu sudah jelas. "[Ryouma] " Sebagian besar sampah di rumah 
adalah sampah dapur dan sisanya adalah sisa-sisa kayu. "[Resepsionis] 

Jika seperti itu, saya bisa meminta pemulung memakannya. 

"Begitu ... Bisakah aku mengambil pekerjaan membersihkan rumah?" [Ryouma] "Eh !? 
Kamu menerimanya !? "[Resepsionis] " Ya, aku tahu sihir yang mudah dibersihkan. Hanya 
saja, biayanya sedikit mana, jadi tidak banyak yang menggunakannya. "[Ryouma] " Begitu 
ya ~ kalau begitu keluarkan kartu guildmu. Tidak ada batasan waktu, tetapi jika Anda 
berhenti di tengah jalan, Anda harus membayar biaya penalti. "[Resepsionis] " Gotcha. 
"[Ryouma] 

Saya tidak tahu apakah itu hanya karena benar-benar tidak ada orang yang tertarik pada 
pekerjaan itu atau hanya karena gadis resepsionis didedikasikan untuk pekerjaannya, 
tetapi saya menyerahkan kartu guild kepadanya, dan dia dengan cepat mengurus 
prosesnya. Setelah itu saya menuju ke rumah saya akan membersihkan. 



Klien itu tinggal di bagian timur Gimuru di sebuah distrik yang dipenuhi rumah-rumah 
murah. Sebagian besar rumah kuno, dan bahkan rumah yang akan saya bersihkan adalah 
rumah kumuh yang terbuat dari batu bata. 

Saya mengetuk pintu. 

... Tidak ada yang datang. 

Saya mengetuk lagi. 

... Masih belum datang. 

Apakah mereka keluar? 

Saya mengetuk lagi, tapi kali ini saya berseru. 

"Permisi! Apakah ada orang di dalam? Aku datang untuk permintaan pekerjaan yang kamu 
posting di Adventurers Guild. "[Ryouma] 

Begitu saya mengatakan itu, suara langkah kaki berlari dan kayu yang berderit terdengar, 
lalu pintu terbuka. 

"Apakah kamu benar-benar datang untuk membantu nyaa !?" [Klien] 

Orang yang keluar memiliki telinga kucing di kepalanya dan ekor memanjang dari 
pinggangnya. Itu adalah gadis kucing. Aku tahu ada suku binatang buas dan aku bahkan 
pernah melihat mereka di guild sebelumnya, tapi ini pertama kalinya aku berbicara dengan 
seseorang secara langsung. 

Aku sedikit bersemangat, tapi sangat disayangkan ... Pertemuan pertamaku dengan 
beastman sebenarnya harus ditemani oleh bau busuk yang mengerikan ini. 

Tapi tidak! Saya tidak akan kalah! Saya akan menunjukkan kekuatan layanan pelanggan 
Jepang! Senyumku tidak akan pecah hanya dengan sedikit bau busuk! 

"Ya, aku Ryouma Takebayashi dari Adventurers Guild. Apakah Anda kebetulan menjadi 
klien? "[Ryouma] " Itu benar, nyaa! Apa kau benar-benar datang untuk membantu nyaa !? 
Aku sudah melepaskan nyaa ~! "[Klien] " Sebelum kita mulai, tolong konfirmasikan detail 
pekerjaan. "[Ryouma] " Ya, ya! Itu diaa! Nama saya adalah Miya nyaa! Terima kasih banyak 
telah datang nyaa! "[Miya] " Tolong terima kasih ketika pekerjaan sudah selesai. "[Ryouma] 
" ... Uu, UEEeeeeen! "[Miya] 

Dia menangis!? 

Saya melakukan yang terbaik untuk memperlakukannya dengan normal, tetapi tiba-tiba 
dia menangis ... Sekarang bagaimana? 



"T-Tunggu sebentar! Tolong tenanglah, ok? "[Ryouma] " Maaf... Hanya saja aku sangat 
bahagia nyaa... Semua petualang sejauh ini selalu penuh dengan keluhan... dan mereka 
selalu berakhir meninggalkan tengahnyaa ~ Bahkan ada beberapa anak yang tidak bisa t 
menangani bau dari pintu masuk dan kiri di sana dan kemudian ... Kaulah yang pertama 
benar-benar terlihat bersemangat untuk melakukan pekerjaannyaa ... "[Miya] 

Tidak bisakah kamu bertahan sedikit saja, sesama petualang? Bukannya kau bisa 
menangkap apa pun hanya dengan berdiri di pintu masuk ... 

"Ngomong-ngomong, bisakah kita mulai bekerja? Itu di ruang bawah tanah, kan? 
"[Ryouma] " Itu benara. Tapi apa yang akan kamu lakukan padanyaa? "[Miya] " Aku 
mendengar sebagian besar sampah adalah sampah dapur dan sisa-sisa kayu. Aku punya 
sihir yang cocok yang bisa aku gunakan. "[Ryouma] " Benarkah itua? "[Miya] 

"Ya, harganya cukup mahal mana, jadi tidak banyak orang yang menggunakannya. Saya 
juga membawa familiars saya. "[Ryouma] " Kamu penjinak monster itua? ... Yah, selama 
kamu bisa membersihkannya, semuanya baik-baik saja. Tolong jaga itu nyaa. "[Miya] " 
Tentu. Hanya untuk memastikan, tidak ada barang berharga yang tersisa di ruang bawah 
tanah? "[Ryouma] " Nyan nyan, aku bahkan tidak pernah menggunakannya untuk 
menyimpan sesuatu, jadi tidak ada masalah nyaa. Meski kalaupun ada, setelah dikubur di 
tempat sampah seperti itu, aku tetap saja membuangnya, nyaa. "[Miya] 

Nah, kecuali itu sesuatu yang sangat penting, Anda jarang menyimpan sesuatu yang telah 
terkubur dalam limbah dapur begitu lama. Bagus kalau begitu. 

"Aku seharusnya bisa menyelesaikannya dengan cepat. Kamu tidak akan keberatan jika aku 
menyingkirkan semua yang ada di ruang bawah tanah, kan? "[Ryouma] " Tidak, itua. 
"[Miya] " Aku akan mulai bekerja. Di mana pintu masuk ke ruang bawah tanah? "[Ryouma] 
" Di sini nyaa. "[Miya] 

Miya-san membawaku ke tangga yang membentang ke bawah. Setelah itu, saya 
menemukan diri saya di depan sebuah pintu, di sisi lain, ada segunung sampah dan banyak 
sekali lalat. 

Menutup pintu sejenak, aku membiarkan pemulung besar lendir keluar dari keranjang 
diikat kepadaku dan memerintahkannya untuk membelah di dalam ruang bawah tanah, 
mengubah lendir besar menjadi koloni kolosal berlendir yang mengisi ruangan sampai 
atapnya, lalu aku memesan untuk melepaskan beberapa bau busuk untuk menarik lalat, 
dan ketika mereka berkumpul, aku memerintahkan slime untuk memakan semuanya ... Slav 
pemulung menemukan mereka enak. 

Setelah itu yang tersisa hanyalah meninggalkan lendir untuk menghabiskan sisa sampah. 

Jika seseorang melihat saya, mereka mungkin berpikir saya bermain bohong, jadi untuk 
amannya, saya memasang Barrier of Concealment untuk menyembunyikan diri. 



20 menit kemudian, lendir pemulung memberi tahu saya bahwa sebagian besar sampah 
sudah dimakan, jadi saya akhirnya memasuki ruang bawah tanah sendiri. 

Ini jauh lebih baik sekarang daripada sebelumnya, tetapi masih bau. Selain itu, seperti yang 
disebutkan oleh resepsionis, lebih banyak sampah masuk dari dalam lubang. Tampaknya 
rumah ini dibangun di kaki lereng dan tempat pembuangan sampah tepat di atas, itulah 
sebabnya sampah meluncur ke bawah ke ruang bawah tanah. 

Ide cemerlang siapa itu untuk membangun rumah di sini? Lebih buruk lagi, karena sampah 
telah menguburnya sekali sebelumnya, tanah di luar tembok tidak stabil. Eh, aku yakin kita 
akan berhasil selama pemulung memakan semuanya. 

"Miya-san." [Ryouma] "Ah, apakah sesuatu terjadi nyaa?" [Miya] "Sampah yang 
menuangkan ke ruang bawah tanah ada di sebelah kiri rumah, kan?" [Ryouma] "Ya, itu 
TPA, nyaa . "[Miya] " Aku harus menjaga agar sampah tidak masuk, jadi aku akan mampir 
sebentar. Panggil saja saya jika sesuatu terjadi. "[Ryouma] 

Setelah meninggalkan beberapa kata dengan klien, saya pergi keluar. Kali ini saya akan 
mengambil slime untuk makan di tempat pembuangan sampah. 

"..." [Miya] "Mereka slime." [Ryouma] "Memang ..." [Miya] 

Dia menatapku dengan curiga seperti kerabat lama yang hilang yang kebetulan lewat. 

Saya harus memasang Barrier of Concealment di sini juga. Tidak ada yang salah secara 
hukum dengan lendir untuk famili, tetapi mungkin ada beberapa orang yang memiliki 
masalah dengan itu, jadi hanya untuk aman. 

Barrier of Concealment bekerja karena menggunakan mana gelap, dan membuatnya agar 
orang akan melewatinya secara tidak sadar. 

Ketika saya pertama kali mempelajarinya, saya akhirnya menyesatkan diri sendiri. Saya 
melewati rumah saya sendiri beberapa kali sebelum saya melihat bahwa penghalang yang 
saya buat sedang mengacaukan saya. 

Sambil memikirkan hal-hal seperti itu, lendir pemulung mulai bekerja, dan satu jam 
kemudian, semua sampah sudah dimakan. 

Namun, saya bertanya-tanya ada apa dengan slime ini. Mereka tidak perlu makan banyak, 
tetapi ketika Anda memberi mereka makan, mereka akan terus makan sampai Anda 
kehabisan. 

... Bagaimanapun juga, sampah sudah tidak ada lagi. Dindingnya masih kotor, tapi di situlah 
aku masuk. Aku kembali ke rumah Miya-san dan meminta lendir pemulung dan pembersih 
lendir menyemprotkan ruang bawah tanah dengan cairan penghilang bau. Ketika semua 
bau busuk hilang, saya mencuci kotoran dari dinding dengan air. 



"'Cuci Mist'." [Ryouma] 

Dengan menghasilkan air dengan sihir air dan mengompresnya, saya bisa menyemprotkan 
kotoran dari dinding. 

Saya menemukan mantra ini ketika mencoba melemparkan Water Cutter, mantra 
pemotongan air bertekanan tinggi, dan ketika saya gagal, ini terjadi. Saya perhatikan itu 
mirip dengan salah satu alat pembersih di kehidupan saya sebelumnya, jadi saya pikir saya 
bisa menggunakannya sebagai pembersih sihir. 

Bahkan kekotoran yang keras kepala tidak ada artinya dalam menghadapi mantera ini, 
tetapi ia menggunakan banyak mana, jadi membersihkan seluruh ruangan cukup 
melelahkan. Sisi baiknya, ini bisa digunakan selama ada cukup mana, tapi itu hanya benar-
benar praktis untuk orang-orang dengan kolam mana yang besar. 

"Dan selesai." [Ryouma] 

Setelah membersihkan kotoran dari dinding, saya meminta pemulung mengambil air kotor. 

Kamarnya bersih sekarang, tapi lubang di dinding menggangguku ... Membiarkannya 
seperti itu tidak baik, jadi kupikir sebaiknya aku menutupinya. 

Setelah memutuskan, saya menggunakan Buat Blok untuk mengubah tanah di luar menjadi 
batu-batu seukuran batu bata dan mengubah lubang di dinding menjadi persegi, kemudian 
saya menggunakan cairan pengerasan lendir lengket di tempat semen dan mengisi lubang 
dengan batu bata saya batu. Lendir membantu juga, jadi semuanya hanya membutuhkan 
waktu sekitar 20 menit. 

Setelah semuanya selesai, saya membersihkan lendir yang membersihkan tubuh saya, 
kemudian saya memasukkan slime kembali ke keranjang dan kembali ke Miya-san. 

"Miya-san." [Ryouma] "Nyaa !? Ah, kamu berpakaian seperti ketika kamu datang ... A-Apa 
ada masalah nyaa? M-Mungkinkah kamu akan kembali ... "[Miya] " ... Ya, aku sudah selesai, 
setelah semua. "[Ryouma] " ...... Nyaa? Hah? Apa maksudmu nyaa? "[Miya] 

Menunjukkan mungkin akan lebih cepat, jadi aku mengambil Miya-san dan tanda tanya 
raksasa di kepalanya dan membawanya ke lantai bawah. Saat dia melihat betapa bersihnya 
ruang bawah tanahnya, rahangnya hampir jatuh ke tanah. 

"A-Apa yang sedang terjadi diarnanya !?" [Miya] "Aku membersihkannya." [Ryouma] 
"Hebat nyaa! Anda benar-benar membersihkannya itua! Itu penuh dengan sampah, jadi 
semua orang menyerah sampai sekarang, tetapi Anda benar-benar membersihkannya! 
Kamu bahkan memperbaiki tembok, nyaa !? "[Miya] " Akan bermasalah jika sampah 
dituangkan lagi, jadi aku menutupi lubang dengan sihir tanah. Mungkin agak mencolok 
karena saya menggunakan batu yang berbeda dari yang digunakan dengan sisa dinding. 
Jika kamu tidak menyukainya, aku bisa mengubahnya kembali. "[Ryouma] " Nyo butuh 



nyaa! Aku tidak keberatan, dan selain itu, aku berencana meminta seseorang untuk mengisi 
lubang begitu tempat itu sudah dibersihkan, nyaa. Jadi terima kasih, nyaa. "[Miya] " Begitu , 
maka pekerjaan sudah selesai, ya? "[Ryouma] "Tentu saja, nyaa. Anda membersihkan 
semuanya dengan sempurna dan Anda bahkan memperbaiki dindingnya, jadi saya akan 
membayar Anda nyaa ekstra! "[Miya] " Terima kasih. "[Ryouma] 

Miya-san dengan senang hati menandatangani kolom yang telah diisi dari formulir 
permintaan. 

Setelah itu, pekerjaan selesai, dan yang tersisa hanyalah membawa formulir itu ke 
resepsionis dan mendapatkan bayaran saya. 

Miya-san mengirim saya dengan kata-kata terima kasih. 

Seperti itu saya menyelesaikan pekerjaan pertama saya dan dengan senang hati berjalan 
kembali ke guild sambil merasakan rasa aman bahwa saya bisa bekerja bahkan di dunia ini. 
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Ketika saya kembali ke guild, saya berbicara dengan gadis resepsionis lagi. 

"Permisi." [Ryouma] "Oh, kamu anak dari pagi ini." [Resepsionis] "Sudah selesai." [Ryouma] 
"Eh? Selesai? Ini baru 3 jam, apakah Anda yakin tidak bermaksud menyerah? 
"[Resepsionis] " Tidak, saya menyelesaikan permintaan. "[Ryouma] 

Seperti yang saya katakan bahwa saya menyerahkan formulir permintaan. 

"... Wow, kamu benar-benar menyelesaikan pekerjaan. Anda bahkan mendapat bonus ... 
Luar biasa. Meskipun pekerjaan ini tidak terlalu keras, bau mengerikan dan kebanyakan 
orang kehilangan tekad mereka hanya dari melihat semua sampah mengalir tanpa henti 
melalui lubang."[Receptionist] 'Saya tahu mantra nyaman.'[Ryouma] "Good job . Ini 
hadiahmu untuk menyelesaikan permintaan: 30 koin perak. "[Resepsionis] 

Gadis resepsionis membawakan saya hadiah di atas piring. 

Hmm? Itu lebih dari permintaan yang diposting. 

"Aku dengar aku akan mendapat bonus, tapi bukankah itu sedikit?" [Ryouma] "Miya-san 
telah meningkatkan hadiah sejak semua orang terus menolak, dan di atas semua itu, kamu 
bahkan mendapat bonus. Sebanyak ini benar. "[Resepsionis] " Aku mengerti. "[Ryouma] " 
Ngomong-ngomong, ketua guild memintaku untuk memanggilmu ke kamarnya ketika 
kamu kembali. Pikiran mampir? "[Resepsionis] " Ketua guild? "[???] 

Orang yang menjawab resepsionis bukan saya, tetapi orang di konter berikutnya. 

"Jangan khawatir, tidak ada yang istimewa, hanya yang biasa." [Resepsionis] "Apa 
maksudmu? Ngomong-ngomong, aku Ryouma Takebayashi. "[Ryouma] " Aku Jeff Grange. 
Orang tua itu badan yang sibuk dan hanya suka membantu rekrutan muda baru di bawah 
13 seperti Anda. Dia juga membantu saya ketika saya masih baru. Dia terlihat lebih seperti 
bandit daripada bandit sejati, tapi tidak perlu takut. "[Jeff] " Begitu. Terima kasih. 
"[Ryouma] " Tidak apa-apa. "[Jeff] 

Setelah itu sebuah suara memanggil di dalam konter. Itu adalah guild master. 

"Persis. Anda tidak perlu berterima kasih kepada orang itu. "[Wogan] " Ah, guild master. 
"[Resepsionis] " Geh! Orang tua. "[Jeff] " Kamu pergi 'Geh' setelah melihat wajah seseorang 
!? Dan yang wajahnya lebih mirip bandit daripada bandit sungguhan, huh !? "[Wogan] " 
Sudah jelas, pak tua! "[Jeff] " Diam! Bukan salahku wajahku sangat kaku! Dan saya tidak 
ingat pernah membuat wajah jahat seperti bandit! "[Wogan] " Bukankah perempuan dan 
anak-anak lari ketika mereka melihat Anda di tempat yang gelap? "[Jeff] " Gu ... Tapi orang-



orang di kota ini tidak 't. "[Wogan] " Itu karena mereka sudah terbiasa dengan itu !! "[Jeff] " 
* BATUK! ... Cukup ... Ryouma, ayo. "[Wogan] 

Tampaknya terluka oleh kata-kata Jeff-san, ketua guild mendorong dadanya memanggilku 
saat dia kembali ke dalam. Aku mengikutinya setelah mengucapkan selamat tinggal pada 
resepsionis dan Jeff-san. 

Kamar yang saya bawa adalah kamar yang sama dengan kamar kemarin, kamar guild 
master. 

"Duduklah di tempat yang kamu suka ... Apakah itu keranjang? Anda menonjol seperti 
jempol yang sakit. "[Wogan] " Maaf, familiar saya ada di dalam. "[Ryouma] " Anda penjinak 
monster? Saya pikir pasti Anda adalah seorang pemburu. "[Wogan] " Mereka hanya slime 
dan saya hanya belajar dari menonton, jadi paling-paling, Anda bisa memanggil saya 
pemburu penjinak monster. Saya hanya menggunakan slime lengket untuk perangkap dan 
slime racun untuk melapisi panah saya dengan racun. "[Ryouma] 

Master guild tersenyum lebar. 

"... Itu kombinasi jahat yang kamu miliki di sana." [Wogan] "Menurutmu? Mereka hanya 
lendir, Anda tahu. "[Ryouma] " Saya yakin Anda sudah tahu ini, tapi jangan memandang 
rendah varian lendir tingkat lanjut. 

Banyak petualang berpikir mereka tidak berbeda dari lendir normal, tetapi mereka tidak 
bisa lebih salah. Baiklah, banyak dari mereka masih lemah, tetapi asam lendir asam dapat 
merusak baju besi. Melawan mereka berulang kali akan dengan mudah mengubah baju besi 
baru menjadi kain. Racun bisa merenggut nyawamu, dan lendir tongkat terasa 
menyebalkan. Lagipula, jika kamu tidak bisa bergerak, apa yang akan kamu lakukan ketika 
monster lain muncul? Tidak ada, Anda hanya menunggu dan mati. 

Petualang yang telah bertarung dengan slime seperti itu tidak akan pernah meremehkan 
mereka. "[Wogan] " Begitu ... Sepertinya aku akan memiliki waktu yang lebih mudah di 
Adventurers Guild. Sebenarnya, aku pergi ke Tamers Guild, tapi rupanya, ada tren saat ini 
memandang rendah slime. "[Ryouma] " Aku sudah sering mendengar cerita itu dari master 
guild tua itu. Jadi itu sebabnya kamu datang ke sini, ya. "[Wogan] " Ya. Slime tidak dapat 
menerima kerja manual, jadi saya datang ke sini untuk mencari pekerjaan lain. "[Ryouma] 

Wogan mengangguk beberapa kali. 

"Jadi itu sebabnya ... Pokoknya, untuk urusan bisnis. Saya mendengar Anda sudah 
mengambil pekerjaan pertama Anda. Dari kelihatannya, sepertinya Anda melakukannya 
dengan baik. "[Wogan] " Ya, klien puas dengan pekerjaan saya. Saya bahkan mendapat 
bonus. "[Ryouma] " Ho, Anda bisa melakukannya dengan baik, ya. Aku dengar itu semacam 
pekerjaan pembersihan, pekerjaan apa itu? "[Wogan] " Aku membersihkan rumah Miya-
san. "[Ryouma] 



Mata guild master terbuka lebar. 

"Kamu membersihkan rumahnya?" [Wogan] "Kamu tahu?" [Ryouma] "Yah, Miya adalah 
seorang petualang yang tinggal di kota ini, jadi ya. Aku sering melihatnya di sekitar. 
"[Wogan] " Aku mengerti. "[Ryouma] " Tetap saja, karena kau bisa menyelesaikan 
permintaannya, itu berarti kau bisa membersihkan rumahnya. "[Wogan] " Ya. " [Ryouma] 
"Aku tidak berpikir akan ada orang yang bisa membersihkan rumahnya ... Jadi, bagaimana 
kamu membersihkannya?" [Gowen] "Aku tahu mantra yang cocok untuk pekerjaan itu, tapi 
harganya banyak mana , jadi sulit digunakan dan tidak terlalu populer. "[Ryouma] " Ho? 
Kalau begitu, saya punya pekerjaan lain yang saya ingin Anda ambil. "[Wogan] 

Mungkinkah? 

"Apakah kamu kebetulan merujuk ke toilet umum?" [Ryouma] "Apa? Anda tahu tentang 
itu? "[Wogan] " Ya, saya memilih antara itu dan rumah Miya-san pagi ini. "[Ryouma] " Itu 
akan membuat ini cepat kalau begitu. Kami ditugaskan oleh kantor pemerintah untuk 
membersihkan toilet umum, jadi sekarang kami disalahkan untuk itu. Itu awalnya 
kesalahan mereka karena tidak membayar penduduk daerah kumuh, tetapi orang-orang 
mulai mengeluh. "[Wogan] " Aku mendengarnya dari resepsionis, sebenarnya. Apakah itu 
benar? "[Ryouma] " Ya. Anda tahu pendapatan kota telah menurun beberapa tahun 
terakhir ini, kan? "[Wogan] " Saya dengar itu karena tambang yang menurun. "[Ryouma] 
"Benar, jadi kantor pemerintah mengurangi pengeluaran, tetapi metode mereka terutama 
berkisar memotong anggaran untuk manajemen kota dan mengalihkan masalah kepada 
orang-orang." [Wogan] 

Pemotongan terbesar adalah anggaran yang dialokasikan untuk orang-orang kumuh. 

Kantor pemerintah secara bertahap mengurangi jumlah personel, sampai akhirnya, mereka 
tidak punya cukup orang lagi. 

Ketika pekerjaan tertentu tidak dapat diselesaikan tepat waktu, mereka mengalihkan 
kesalahan pada para pekerja, mengatakan bahwa itu hanya karena mereka tidak 
menganggapnya serius bahwa pekerjaan itu belum selesai, dan kemudian secara paksa 
menurunkan upah mereka. 

Ketika orang-orang mulai mengeluh, mereka berpendapat bahwa tidak ada gunanya 
merekrut kelompok besar dari orang-orang kumuh karena mereka tidak akan menganggap 
pekerjaan itu serius. Tetapi dengan bayaran yang diberikan pada dasarnya nol, wajar saja 
jika orang-orang kumuh tidak tertarik bekerja untuk mereka. 

"Mereka mungkin miskin, tetapi jika tidak ada kompensasi yang cukup, bahkan daerah 
kumuh tidak akan mau bekerja. Bukannya mereka juga banyak bertanya. Tetapi jika 
kompensasi yang mereka terima bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya hidup 
minimum mereka, lalu apa gunanya mempertaruhkan sakit? Yang akan dilakukan hanyalah 
membuat hidup mereka lebih buruk. Itu tidak sebanding dengan risikonya. "[Wogan] 



Begitu, jadi itulah yang terjadi. 

"Biarkan aku bersiap-siap dan aku akan melakukan pekerjaan. Yang paling cepat saya bisa 
lakukan adalah besok. "[Ryouma] " Terima kasih. Saya akan membayar Anda banyak, jadi 
lakukan pekerjaan dengan baik. "[Wogan] " Anda dapat mengandalkan saya. "[Ryouma] 

Saya harus mencoba berbicara dengan Reinhart-san dan yang lain juga. Merekalah yang 
paling berkuasa di sekitar sini. Mereka akan tertarik untuk mendengar apa yang saya 
lakukan hari ini juga. Setelah mereka diberi tahu, saya yakin mereka akan menanganinya. 

"... Apa yang kamu pikirkan?" [Wogan] 

Apakah itu terlihat di wajah saya? 

"Yah, aku sendirian hari ini, tapi aku berpikir untuk berbicara dengan orang-orang yang 
menemaniku kemarin." [Ryouma] 

Master guild tersenyum lebar. 

... Tidak heran Jeff-san mengatakan kamu terlihat seperti bandit. Wajah itu... 

"Yah, bukankah kamu anak yang baik? Apakah Anda pikir mereka akan membantu? 
"[Wogan] " Saya yakin mereka akan melakukan sesuatu selama mereka diberi tahu. 
"[Ryouma] " Atas dasar apa? "[Wogan] " Yah, aku Saya seorang anak yatim yang tinggal di 
hutan, dan mereka kebetulan bertemu dengan saya secara kebetulan, tetapi mereka benar-
benar pergi keluar dari jalan mereka untuk membantu saya. Kami orang asing, Anda tahu. 

Tentu saja, tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan hal yang sama untuk sekelompok 
besar orang seperti seluruh daerah kumuh, tetapi tidak mungkin orang seperti itu hanya 
akan duduk dan tidak melakukan apa-apa setelah mengetahui situasinya. "[Ryouma] " 
Begitu . Aku akan menantikannya kalau begitu. "[Wogan] " ... Jika itu saja, bisakah aku 
pergi? Aku harus bersiap untuk besok. "[Ryouma] " Ya, aku akan menyerahkannya padamu. 
Saya akan memberitahu mereka untuk memprioritaskan Anda ketika Anda mampir, bukan 
karena itu benar-benar diperlukan karena tidak ada yang mau melanjutkan pekerjaan itu. 
"[Wogan] " Itu benar. " 

Kami tertawa dan saya kembali ke penginapan. Sepanjang jalan saya membeli beberapa 
kain murah dan satu set alat jahit dari toko murah. Saya juga membeli gulungan benang 
yang tidak bisa dimasukkan oleh benang. 

Catatan: Tidak begitu yakin apa arti kalimat terakhir itu. Saya tidak tahu banyak tentang 
menjahit selain dari memasukkan jarum, menarik, dan mengulangi, tetapi bagaimanapun, 
itu cukup banyak terjemahan harfiah, jadi jika seseorang bisa mengetahui apa yang 
sebenarnya dibicarakan dan mempostingnya di komentar, itu akan menyenangkan. 

Cara lain untuk menafsirkannya: gulungan benang yang belum dimasukkan atau tidak 
dimasukkan. 



Oh, dan pengingat untuk menggunakan tag spoiler saat mendiskusikan atau menjawab 
pertanyaan dengan informasi dari versi sebelumnya. Saya yakin ada orang yang 
memutuskan untuk tidak membacanya dan hanya membaca versi ini (saya sarankan 
membaca versi lama). Untuk menggunakannya, cukup masukkan konten di antara hal-hal 
ini (tanpa spasi): [spoiler] [/ spoiler] 

Komentar dengan tag spoiler mungkin perlu persetujuan, jadi tunggulah sampai saya 
menyetujuinya. Ngomong-ngomong, aku tidak menetapkan aturan itu, mereka hanya 
tertangkap karena suatu alasan. 
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Di dalam kamar di penginapan kami, aku mengantre barang-barang yang kubeli dan pergi 
bekerja. 

Pertama, saya menggosok cairan lengket lendir lengket pada kain yang saya beli, kemudian 
saya mengeringkannya dengan sihir, Drier -- sihir yang dibuat dengan menggabungkan 
sihir angin dasar, Breeze, dan sihir api dasar, Api -- dan menciptakan beberapa kain tahan 
air . 

Di masa lalu, saya pernah kehilangan kendali atas pengering dan secara tidak sengaja 
mengisi Breeze dengan Api. Hasilnya adalah nyala api yang hebat, dan kelahiran mantra 
yang dikenal sebagai Penyembur Api. Saya tidak bisa kehilangan kendali sekarang. Jika 
saya gagal, tidak ada yang akan tertawa. 

Saya lebih berhati-hati untuk tidak membakar tempat itu, tetapi sebagai hasilnya, saya 
butuh waktu sampai sore. Sangat mudah untuk menggabungkan dua mantra dari atribut 
yang sama, tetapi dua mantra dari dua atribut yang berbeda tidak. Tapi bukan berarti 
mengatakan itu akan mengubah apa pun. 

Selanjutnya, saya meminta lendir lengket mengeluarkan seutas benang dan 
menggulungnya di sekitar gulungan kosong yang saya beli. Kekuatan benang yang 
dihasilkan tergantung pada rasio cairan lengket dan cairan pengerasan. 

Rasio 7: 3 cairan lengket ke cairan pengerasan akan menghasilkan benang yang lembut dan 
indah yang dapat digunakan untuk menjahit, sedangkan rasio 6: 4 akan menghasilkan 
benang yang kuat. 5: 5 menghasilkan benang lentur yang dapat dengan mudah patah jika 
manusia atau binatang menariknya, membuatnya sempurna untuk perangkap. 4: 6 
menghasilkan utas kuat yang berguna untuk mencekik orang atau hewan sampai mati. 

Ketika saya mencoba berbagai rasio di hutan, saya menuntun beruang hitam menjadi 
beberapa lapis benang 4: 6 yang saya buat di antara pepohonan. Beruang hitam hanya bisa 
berdiri satu kali, dan ketika saya memeriksanya, luka kecil terlihat di tubuhnya. 

Saat itulah saya menyadari bahwa utas 6: 4 dapat digunakan untuk membuat jebakan 
berbahaya, jadi saya memutuskan untuk berhenti menggunakannya. Saya belum 
menggunakannya sejak saat itu kecuali saat itu selama wabah goblin dan ketika saya ingin 
membuat gitar. Benang tidak cukup tajam untuk dipotong hanya dengan menyentuh, jadi 
setelah sedikit mengotak-atik, itu sempurna untuk pekerjaan itu. Saya yakin ada cara lain 
yang tidak terlalu berbahaya untuk menggunakannya juga. Saya hanya harus mencarinya. 



Saya selalu ingat masa lalu ketika mengerjakan hal-hal sederhana seperti ini ... Dan selesai. 
Spool thread 6: 4 sudah siap. Selanjutnya adalah memotong kain tahan air, jadi saya 
membaginya menjadi berbagai bagian dan memotongnya. 

Apa yang akan saya buat adalah tiruan dari jumpsuit dan para penyeberang. Aku akan 
membersihkan lubang kakus besok, jadi aku harus siap. Lendir pemulung mungkin 
melakukan sebagian besar pekerjaan, dan pembersih lendir mungkin dapat membersihkan 
saya setelah itu, tetapi saya masih tidak pergi ke sana dengan pakaian normal saya, jadi 
saya harus bersiap-siap. 

Ketika saya hampir selesai dengan para penyeberang, ketukan terdengar di pintu. 

"Ryouma-sama, kudengar kau sudah kembali. Apakah kamu di dalam? "[Sebasu] 

Karena itu Sebasu, aku pergi ke depan dan membuka pintu. 

"Aku di sini." [Ryouma] "Tidak ada yang salah kalau begitu?" [Sebasu] "Tidak ada yang 
khusus." [Ryouma] " Begitu . Pegawai penginapan mengatakan Anda pergi pagi ini dan 
kembali pada sore hari, tetapi sejak itu terkurung di kamar Anda tanpa makan siang. 
"[Sebasu] 

Ahh, sekarang dia menyebutkannya, aku tidak makan siang, kan? 

"Maaf soal itu, aku agak terlalu bersemangat dengan pekerjaanku ... Apa aku membuat 
semua orang khawatir?" [Ryouma] "Jika tidak ada masalah, tolong sapa semua orang, 
terutama ojousama dan nyonya. Jika hanya menjahit, saya yakin Anda bisa melakukannya 
bahkan di kamar mereka. Pelayan akan dapat membantu juga. "[Sebasu] 

Saya ingin berbicara dengan mereka, jadi ini cocok untuk saya. Saya menempatkan alat dan 
kain ke dalam Kotak Barang saya dan pergi ke kamar Duke dengan slime saya. 

Segera setelah kami sampai di kamar, ojousama dan nyonya mendekati kami. 

"Apa kamu baik baik saja!? Apa sesuatu terjadi !? "[Elialia] " Ryouma-kun! Apa kamu baik 
baik saja? Kamu tidak terluka, kan? "[Elize] " Tenangkan kalian berdua. "[Reinbach] " Jika 
kamu mengganggunya seperti itu, Ryouma-kun tidak akan bisa bicara. "[Reinhart] 

Keduanya tenang setelah ditegur oleh Reinbach-sama dan Reinhart-san. 

"Umm ... Aku benar-benar minta maaf karena mengkhawatirkanmu. Tidak ada yang terjadi 
secara khusus, saya hanya sedikit terlalu bersemangat dengan pekerjaan saya dan lupa 
untuk makan. "[Ryouma] " Syukurlah ~ "[Elize] " Astaga, aku berpikir pasti sesuatu telah 
terjadi. "[Elialia] " Ho ho ho, bukankah itu baik tidak terjadi apa-apa? "[Reinbach] " Apa 
yang sedang kamu kerjakan? "[Reinhart] " Aku menjahit sendiri satu set pakaian tahan air. 
"[Ryouma] 

Saya mengambil alat dari Kotak Barang saya dan menunjukkannya. 



"Hmm ... Dari tampak hal, kain ini telah diberikan pengobatan tahan air yang sama dari 
sebelumnya." [Reinhart] "Ya. Saya sudah mengerjakannya sejak saya kembali dan baru saja 
akan membuat pakaian yang sebenarnya. "[Ryouma] " Tapi mengapa tiba-tiba? "[Reinbach] 

Itu adalah antrian saya untuk menjelaskan apa yang terjadi hari ini. Mereka mengatakan 
tidak apa-apa untuk berbicara saat bekerja, jadi itu sebabnya saya melakukannya. 

"---Jadi pada akhirnya, aku akhirnya menerima permintaan pembersihan. Akan buruk jika 
epidemi menyebar, jadi saya berpikir untuk menyelesaikannya sesegera mungkin. 
"[Ryouma] " MUu ... "[Reinbach] " Jadi itu sebabnya. Kami harus berterima kasih. Siapa 
yang mengira kantor pemerintah kota ini akan melakukan hal seperti itu? ... Sebasu. 
"[Reinhart] " Ya. "[Sebasu] " Keluar dan kumpulkan informasi. Saya ingin mengkonfirmasi 
apakah kantor pemerintah benar-benar bersalah atas tuduhan itu. Jika ya, maka biayanya 
harus kurang dari tahun sebelumnya, tetapi laporan yang mereka berikan kepada kami 
tidak menyebutkan hal semacam itu. Mungkin saja beberapa orang menggelapkan uang. 
"[Reinhart] " Ya, Tuanku. "[Sebasu] 

Sebasu-san meninggalkan kamar setelah itu. 

"Terima kasih, Ryouma-kun. Karena Anda, kami mungkin baru saja menemukan beberapa 
kejahatan tersembunyi. "[Reinhart] " Memang. Penggelapan di dalam dan dari dirinya 
sendiri tidak dapat dimaafkan, tetapi menggelapkan dana yang sangat dimaksudkan untuk 
membantu orang-orang dan menyebabkan masalah bagi mereka sebagai hasilnya adalah 
tidak masuk akal. Pertama, upah orang-orang daerah kumuh diputuskan lebih dari satu 
dekade lalu. Mengurangi itu tidak termaafkan! Mereka menempatkan semua usaha saya 
dalam bahaya ... "[Reinbach] 

Upaya Reinbach-sama? 

"Pembangunan toilet umum dan tenaga kerja dari orang-orang kumuh untuk 
membersihkannya dianggap oleh ayah mertua saya sebagai balasan untuk epidemi 
mungkin serta bantuan untuk orang-orang kumuh." [Elize] "Dalam di masa lalu, saya 
memberikan arahan kepada berbagai gubernur prefektur untuk membangun fasilitas, 
tetapi orang-orang kumuh tidak percaya kami akan mempekerjakan mereka, jadi saya 
harus pergi ke kantor manajer daerah kumuh dan bernegosiasi secara pribadi. Butuh 
waktu lama sebelum semua pekerjaan konstruksi dan pekerjaan diselesaikan. Hati saya 
sedih mengetahui bahwa ada orang yang mencoba untuk membuang semua itu ... 
"[Reinbach] 

Reinbach-sama tampak sedih ketika dia berbicara. Mungkin itu bukan hanya pekerjaan 
baginya. 

"Bagaimanapun, jika semua yang kamu katakan ternyata benar, orang-orang ini tidak akan 
turun dengan enteng. Bahkan jika orang lain memaafkan mereka, Rumah Tangga Jamil 
tidak akan. "[Reinhart] " Terima kasih, Ryouma-kun. Sangat beruntung bahwa kami 
mengetahui hal ini ketika kami berada di sini. Pasti ada yang salah, karena permintaan itu 



seharusnya tidak pernah melihat hari terang jika mereka hanya melanjutkan proyek yang 
saya tekan ke depan. "[Reinbach] " Terima kasih. "[Ryouma] " Biarkan para pelayan 
membantu Anda dengan pakaian itu. Arone, Lilian, bantu dia. "[Reinbach] " Ya, Tuanku. 
"[Arone dan Lilian] 

Karena dua pelayan akan membantu, saya membagi pekerjaan di antara kami bertiga. 
Lilian-san akan mengerjakan sarung tangan, Arone-san di jumpsuit, sementara aku merajut 
tali yang akan digunakan untuk berbagai hal. 

"Ryouma-sama, utas apa ini? Saya belum pernah melihat benang yang kuat dan tipis, 
ramping, dan indah seperti ini sebelumnya. "[Arone] " Itu benang lendir yang lengket. 
"[Ryouma] " Slime dapat membuat utas mereka sendiri? "[Arone] " Hanya yang lengket 
lendir, dan mungkin, hanya lendir lengket saya, karena saya pernah mencampur cairan 
lengket dan cairan pengerasan untuk melihat apakah saya bisa membuat sesuatu dari itu. 
Hasilnya adalah zat seperti benang. Saya memiliki slime yang mencampurnya sendiri, dan 
mereka dapat melakukannya. Itu adalah kemampuan yang berharga untuk bisa menenun 
pakaian di hutan. "[Ryouma] 

Saya menelepon Big Sticky Slime dan memintanya mengeluarkan beberapa utas. 

"Itu bisa meludahkan utas seperti ini. Kekuatan benang juga dapat diubah tergantung pada 
rasio campuran dua cairan di dalam tubuh mereka. "[Ryouma] 

Setelah lendir meludah dengan berbagai rasio benang, Arone-san dan Lilian-san 
mengatakan mereka ingin membelinya. 

"Aku tidak mungkin. Kamu sudah keluar dari caramu untuk membantuku, jadi setidaknya 
aku bisa memberikan ini padamu. "[Ryouma] 

Keduanya sangat senang mendengarnya. Rupanya, benang lendir lengket adalah benang 
yang sangat bagus sehingga mereka belum pernah melihat yang seperti itu meskipun 
mereka sudah bertahun-tahun bekerja di Rumah Tangga Jamil, memperbaiki dan menjahit 
pakaian untuk mereka. Saya sudah terbiasa dengan serat sintetis Bumi, jadi saya tidak 
berpikir ada yang aneh darinya, tetapi ternyata itu benar-benar istimewa. 

Setelah itu saya berbicara dengan Reinhart-san sebentar, dan saya memutuskan untuk 
menjual jas hujan dan benang untuk dijual. Sepanjang percakapan, saya juga menemukan 
bahwa karena upaya Reinhart-sama, kota-kota dan desa-desa di bawah wilayah mereka 
memiliki reputasi sebagai bersih. 

Reinhart-san ingin membuat kota-kota dan desa-desa ini menjadi lebih baik dengan 
mengembangkan perdagangan mereka dan membuat mereka makmur. Karena itu, produk-
produk lendir yang saya kembangkan dengan santai sama sekali tidak memikatnya. 



Reinhart-san menundukkan kepalanya dan berkata dia ingin bekerja bersama selamanya 
[1], dan aku menundukkan kepalaku sebagai tanggapan dan mengembalikan sentimen. 
Orang-orang Jamil semuanya orang baik, jadi saya ingin bekerja sama dengan mereka. 

Saya terus bekerja bahkan ketika berbicara dengan keluarga Jamil, sehingga hasilnya, saya 
bisa menyelesaikan semuanya. Ketika saya mencoba meletakkan semuanya, ukurannya 
ternyata pas, tapi ... 

Ketika saya mengenakan sarung tangan, mengikatkan manset lengan dari jumpsuit dengan 
tali yang saya rajut, mengenakan sepasang waders yang secara sempurna melengkapi 
jumpsuit saya, dan kemudian mengikatnya dengan string lain, semua orang mengatakan 
kepada saya bahwa saya terlihat aneh. 

Meskipun mereka setuju bahwa itu praktis sejauh pakaian kerja pergi, jadi Reinhart-san 
mengatakan padaku bahwa dia juga ingin aku mempertimbangkan untuk menjual ini. 

[1] -- Versi selamanya dari yoroshiku tanomu. 



Chapter 20 
Volume 1 Bab 20 

Bab 20 bagian2 

Hari berikutnya. 

Dengan pakaian kerja di tangan dan slime siap, saya memberi tahu semua orang bahwa 
saya akan pergi. 

"Aku pergi." [Ryouma] "Semoga beruntung." [Reinbach] "Jaga dirimu , Ryouma-san." 
[Elialia] "Lakukan yang terbaik." [Elize] "Kami akan mengurus hal-hal pada kami berakhir 
juga. "[Reinhart] 

Ketika semua orang melihat saya pergi, saya pergi ke guild. 

Ketika saya sampai di guild, saya mendekati gadis resepsionis mulai kemarin. 

"Selamat pagi." [Ryouma] "Oh, kamu anak dari kemarin. Ryouma-kun, kan? Jadi kamu 
datang. "[Gadis Resepsionis] " Ya, ada pekerjaan yang ingin saya ambil. "[Ryouma] " Ya, 
saya mendengarnya. Terima kasih telah membereskannya. Kami benar-benar kehabisan 
akal. "[Gadis Penerima Tamu] " Kalau begitu tolong selesaikan surat-suratnya. "[Ryouma] " 
Tentu, tidak masalah ... Oke, seharusnya begitu. Bawa permintaan tertulis ini dengan Anda 
dan pergi ke distrik barat. Oh, dan terima ini juga. Ini adalah kunci pintu masuk lubang 
jamban. Tolong jangan kehilangan itu. "[Gadis Resepsionis] " Tentu saja. Sekarang, permisi 
dulu. "[Ryouma] " Jaga dirimu baik-baik . "[Resepsionis Gadis] 

Saya meninggalkan guild dan pergi ke bagian paling barat dari guild tepat seperti yang 
diperintahkan [1], dan ketika saya sampai di sana, saya menggunakan kunci untuk 
membuka pintu yang ditempelkan ke dinding bata. Di dalamnya ada gudang yang terbuat 
dari batu bata dan pintu lain. 

Saya mencoba menutup pintu pertama dari dalam, tetapi itu tidak mungkin. Rupanya, pintu 
itu dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bisa dikunci dari dalam. 

Saya hanya akan membiarkannya terbuka. 

Setelah mengenakan jumpsuit dan para penyeberang, aku membuka pintu masuk ke 
lubang kakus--- 

"ECK !?" [Ryouma] 

---Dan segera menutupnya. Aku yakin kamu mengerti 



Setelah dibiarkan membusuk sendiri selama beberapa bulan, bau busuk di dalamnya telah 
mencapai tingkat yang sama sekali baru. Bau itu begitu kuat hingga mata saya berkaca-
kaca. 

Lendir pemulung besar tampaknya tidak masalah, jadi saya membiarkannya masuk 
terlebih dahulu dan memerintahkannya untuk membelah dan menangani daerah tersebut. 

Aku menunggu di luar sementara slime mulai bekerja, tetapi aku tidak bisa melepaskan 
kejutan dari bau busuk yang mengerikan itu. 

Ketika akhirnya saya tenang, pembersih lendir saya membasahi handuk dengan cairan 
penghilang bau, kemudian saya gunakan untuk menutupi mulut saya. 

Mata saya juga terpengaruh oleh bau, jadi saya memesan pembersih lendir untuk naik di 
atas kepala saya dan menutup mata saya seperti sepasang kacamata. 

Tubuh lendir pembersih transparan, jadi saya masih bisa melihat bahkan dengan itu 
menutupi mata saya. Slime yang bersih sangat bermanfaat. 

Aku memasuki lubang jamban dengan peralatan lengkap dan menuruni tangga ke 
terowongan bawah tanah yang luas, tempat kotoran terlihat menumpuk di kedua sisi. 
Lendir pemulung berkerumun di gunung-gunung sampah. Sementara itu, saya melakukan 
hal saya sendiri dan membersihkan kotoran dari dinding dan langit-langit dengan Mist 
Wash, dan kemudian memanaskan air yang tersisa dengan sihir listrik asli saya, Range, 
untuk mendisinfeksi. 

Itu sangat kotor, jadi saya melakukan apa yang saya bisa untuk membersihkannya. 
Tampaknya telah berfungsi, jadi saya menggunakan Identifikasi di langit-langit dan apa 
yang awalnya ini: 

Plafon Najis, plafon bertabur kotoran. 

Berubah menjadi ini: 

Plafon Batu, langit-langit salah satu lubang kakus dari toilet umum Kota Gimuru. Itu telah 
dibersihkan dan didesinfeksi melalui pemanasan dan sekarang bersih. 

Informasi yang muncul berubah dari Plafon Najis menjadi Plafon Batu belaka. Ketika saya 
melihat detailnya, saya menemukan bahwa upaya saya untuk mendisinfeksi melalui 
pemanasan adalah efektif. 

Tetap saja, aku hanya bisa bertanya-tanya. Dari mana informasi ini berasal? Tapi sekali lagi, 
itu tidak seperti itu memberiku info yang salah, jadi kurasa aku mungkin 
memanfaatkannya untuk saat ini. 

Kami terus membersihkan seperti ini sebentar, dan setelah 5 jam, kami akhirnya berhasil 
membersihkan satu lubang jamban. Tapi kami belum selesai, dan acara berikutnya 



memakan waktu 3 jam lagi, karena lendir pemakan sudah cukup makan untuk mulai 
membelah lebih banyak lendir. Saya bisa tahu karena kontrak yang akrab. 

Untungnya, tidak ada orang lain yang akan datang ke sini, sehingga saya dapat dengan 
aman membuat slime terbelah di sini. Dan mengingat masih ada 29 lubang kakus, lebih 
banyak slime hanya bisa menjadi hal yang baik. 

Ketika slav pemulung selesai membelah, jumlahnya mencapai 1464. Ada 730 sebelumnya, 
tetapi salah satu dari mereka mampu membelah dua kali, sehingga totalnya menjadi 4 
slimes. Saya kira itu hanya menunjukkan berapa banyak yang mereka makan kemarin dan 
hari ini. 

Yang tersisa sekarang adalah melaporkan ke guild, tetapi tidak seperti dalam kehidupan 
saya sebelumnya, tidak ada yang terburu-buru, jadi saya memutuskan untuk mengambil 
waktu saya dan memastikan bahwa tidak ada yang salah tentang saya atau slime saya. 

Di bawah ini adalah keterampilan sebelum membersihkan. [2] 

Keahlian: Penyakit Menahan Lv5, Racun Menolak Lv5, Timbal Perut Lv5, Membersihkan 
Lv6, Menghilangkan Bau Lv6, Menghilangkan Bau Lv4 Cair, Bau Lv4, Menghasilkan Pupuk 
Lv3, Lv2 Langsung, Lv2 Digest Lv6, Menyerap Lv6, Split Lv6, Split Lv6 

Keahlian: Penyakit Menahan Lv7, Racun Menahan Lv6, Timbul Perut Lv6, Membersihkan 
Lv7, Menghilangkan Bau Lv7, Menghilangkan Bau Lv5 Cair, Bau Lv6, Menghasilkan Pupuk 
Lv5, Lv3 Langsung, Mencerna Lv7, Menyerap Lv6, Split Lv6, Split Lv6 

Keterampilan naik level di seluruh papan. Selain itu, Resist Penyakit naik level 2 poin. Yang 
lain juga keren. Tetapi karena Penyakit Menolak naik level, saya kira itu berarti ada sesuatu 
di sini yang dapat menyebabkan penyakit. Dengan kata lain.......... Saya saat ini dalam hot 
spot !! 

Apakah Anda memahami gawatnya situasi ini? Saya tahu bahwa tempat kotor seperti ini 
pasti akan menjadi rumah bagi beberapa penyakit, tetapi masalahnya adalah lendir 
pemulung memiliki Resist Penyakit tingkat 5, yang menurut nyonya -- saya bertanya 
sebelumnya -- cukup untuk mengabaikan kehidupan -- penyakit yang mengancam. 

Dan lagi! Resist tingkat 5 penyakit itu benar-benar naik level 2 poin! Ini adalah level 
epidemi yang sedang kita bicarakan di sini! Untungnya, kami bisa menanganinya, atau 
kalau tidak, itu benar-benar bisa--- Tunggu! Mungkinkah itu lubang jamban lainnya juga !? 
Itu tidak baik, ini benar-benar tidak baik! Saya perlu memberi tahu orang-orang ASAP--- 
Tidak, sebelum itu, saya harus mensterilkan diri saya sendiri! Tidak akan lucu jika aku 
akhirnya mengorbankan seluruh kota !! 

Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuatku panik, tetapi aku melakukan yang terbaik 
untuk menenangkan diriku ketika aku kembali ke pintu masuk, kemudian aku 
menggunakan Identifikasi pada diriku dan slime. Untungnya, kami aman. 



Ketika kami keluar, saya memesan pembersih lendir untuk memberi saya pembersihan 
menyeluruh, kemudian saya bekerja dengan lendir pemulung untuk mensterilkan daerah 
sekitarnya. Saya menggunakan sihir netral, Identifikasi, pada semua barang saya dan slime, 
dan setelah melihat tidak ada yang salah, menghela napas lega. 

Karena semuanya diberi label 'bersih', itu berarti kemampuan pembersih lendir dan 
pembersih lendir efektif. 

Aku mengunci pintu dan hanya untuk aman, mendirikan Barrier of Concealment, lalu aku 
bergegas ke guild. 

[1] -- Fakta menyenangkan. Salah satu bagian dari kata untuk kebanyakan orang Barat 

dibaca seperti setan. 最 西端 (sai (sebagian besar) + seitan (tepi barat)). 😀 

[2] -- Tidak disebutkan. Jelas itu adalah slav scavenger, tapi saya tidak yakin apakah ini 
versi besar. Mungkin. 

Aku mendapat banyak perhatian di sepanjang jalan menuju guild, karena aku terlalu 
terburu-buru untuk berubah, tapi itu tidak masalah. Ada masalah yang lebih mendesak 
sekarang. Saya perlu memberi tahu guild master dan keluarga adipati ASAP. 

Aku berlari ke guild, tetapi ketika aku hampir sampai, tiba-tiba aku tersadar. Jika saya pergi 
ke guild, ini menjadi panik dan jika kebetulan epidemi menyebar, orang-orang mungkin 
juga menjadi panik. Mungkin aku harus bertingkah seperti petualang normal dulu? 

Dengan pikiranku yang teguh, aku berhenti berlari dan berjalan ke guild. Pakaian saya 
menarik perhatian seperti yang diharapkan, dan bahkan ada yang menunjuk ke arah saya 
dan tertawa. Tetapi saya mengabaikan semua itu dan pergi ke resepsionis. Sekarang bukan 
waktunya untuk khawatir menjadi sasaran lelucon. Aku sudah kehabisan akal untuk 
mencegah kepanikan muncul di wajahku. 

"Permisi." [Ryouma] "Oh, Ryouma-kun... Ada apa dengan pakaian itu? Kamu terlihat aneh. 
"[Gadis Resepsionis] " Itu pakaian kerja untuk dibersihkan! Bagaimana menurut anda? 
Terlihat bagus, bukan? Sangat mudah untuk pindah dan Anda tidak perlu khawatir menjadi 
kotor. Faktanya, sulit untuk mengotori bahkan ketika mengarungi genangan lumpur. 
"[Ryouma] " Sekarang kamu menyebutkannya ... "[Gadis Resepsionis] 

Orang-orang di sekitarnya mengangguk dan bahkan ada yang menunjukkan minat. 

"Ngomong-ngomong, aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku hari ini dan ada sesuatu 
yang ingin aku laporkan kepada ketua guild. Apakah sekarang akan menjadi saat yang 
tepat? "[Ryouma] " Eh? Ketua guild? "[Gadis Resepsionis] " Bisakah aku melihat ketua 
guild? ... Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengannya. "[Ryouma] " Benarkah? Yah ... 
Tentu, tapi ada tamu sekarang, jadi kamu mungkin harus menunggu. "[Resepsionis Gadis] " 
Tidak apa-apa. "[Ryouma] 



Gadis resepsionis masuk ke dalam, dan kemudian setelah beberapa saat, dia kembali. 

"Ryouma-kun, ketua guild bilang kamu bisa masuk." [Resepsionis Gadis] 

Sepertinya saya bisa bertemu dengannya sesegera mungkin. Itu beruntung. Tetapi sebelum 
kami bisa sampai ke kantor ketua guild, resepsionis memperingatkan saya. 

"Ngomong-ngomong, ada beberapa orang yang benar-benar menakjubkan di dalam kamar 
guild master sekarang, jadi pastikan kamu tidak mengatakan sesuatu yang kasar, ok? Saya 
tidak berpikir ada yang perlu dikhawatirkan karena itu Anda, tetapi untuk berjaga-jaga, ok? 
"[Resepsionis Gadis] " Terima kasih. Saya akan berhati-hati. "[Ryouma] 

Ketika kami sampai di kantor ketua guild, gadis resepsionis mengetuk dan memanggil. 

"Permisi. Saya sudah membawa Ryouma-kun. "[Gadis Resepsionis] " Masuk. "[Wogan] 

Kami memasuki ruangan seperti yang dikatakan guild master. Di dalamnya ada ketua guild 
dan empat anggota Rumah Tangga Jamil dan Sebasu. 

"Ryouma-kun, pekerjaan bagus di luar sana." [Reinhart] "Kenapa semua orang ada di sini?" 
[Ryouma] "Kami datang untuk mendengar cerita yang kamu ceritakan kemarin dari guild 
master. Kami juga telah mengerahkan para penjaga untuk mengumpulkan informasi. 
"[Reinhart] " Begitu ... "[Ryouma] 

Tidak terduga, tapi ini bagus! 

"Begitu? Ada apa? "[Wogan] " Saya punya beberapa informasi penting yang perlu saya 
sampaikan. "[Ryouma] " Apa yang terjadi? Dan ada apa dengan pakaian itu. Keranjang 
kemarin adalah satu hal, tapi saya merasa pakaian Anda menjadi lebih unik dari hari ke 
hari. "[Wogan] " Ini adalah pakaian kerja yang saya buat untuk dibersihkan. Itu dibuat 
untuk fungsional, jadi tidak banyak pemikiran telah dimasukkan ke dalam estetika ... Selain 
itu, saya membersihkan salah satu lubang toilet di toilet umum hari ini. "[Ryouma] 

Itu agak kuat, tetapi saya membawa topik kembali ke jalur. Ketika ketua guild dan keluarga 
adipati menyadari betapa seriusnya aku, mereka juga menjadi serius. 

"Benar, kita berbicara tentang itu kemarin. Bagaimana dengan itu? "[Wogan] " Saya 
menggunakan sihir air dan pemulung untuk membersihkan. Lendir pemulung adalah lendir 
yang suka memakan kotoran hewan dan daging busuk dan mereka juga memiliki 
keterampilan membersihkan. Begitulah cara saya membersihkan barang-barang. 
"[Ryouma] " Belum pernah mendengar lendir semacam itu sebelumnya, tetapi saya 
mengerti bahwa Anda dapat membersihkan karena mereka. "[Wogan] " Benar, saya akan 
langsung ke intinya. Kotoran itu kotor, jadi secara alami, tempat-tempat dengan banyak itu 
cenderung menjadi tempat berkembang biaknya penyakit. Untuk mengatasi itu, lendir 
pemulung memiliki keterampilan Tahan Penyakit. Dan baru kemarin, lendir pemulung saya 



memiliki tingkat Penyakit Menolak 5, tetapi setelah membersihkan lubang kakus hari ini, 
tingkat itu melonjak hingga 7. "[Ryouma] 

Segera setelah saya mengatakan itu, suara-suara syok memenuhi ruangan dan udara 
langsung tegang. 

"Apa !?" [Wogan] "Apa itu benar !?" [Reinhart] "Ya. Akan lebih baik untuk mengasumsikan 
bahwa lubang kakus saat ini adalah rumah dari penyakit yang cukup mengerikan untuk 
meningkatkan tingkat keterampilan Resist Penyakit dari 5 dengan 2 poin kekalahan. 

Untungnya, saya menyadarinya sebelum meninggalkan lubang jamban, jadi saya bisa 
membersihkan diri dan semua barang saya dengan keterampilan yang sama. Saya 
menggunakan sihir netral, Identifikasi, sehingga Anda dapat yakin bahwa saya bersih. 

Saya juga memeriksa pintu masuk dan daerah sekitarnya, dan semuanya tampak bersih. 
Saya juga melakukan beberapa tindakan pencegahan untuk mencegah penyebaran 
penyakit. Dan untuk amannya, aku juga mengunci pintu masuk dan bahkan memasang 
Barrier of Concealment. "[Ryouma] 

"Aku mengerti, kamu melakukannya dengan baik. Tapi tetap saja ... Saya tidak percaya 
bahwa iblis penyakit [1] sebenarnya tinggal di sana. "[Wogan] 

"Ketua gubernur. Untungnya, slime saya dapat membersihkan lubang jamban, jadi saya 
sarankan melarang orang lain masuk sampai saya selesai membersihkan semuanya. Saya 
pikir itu juga akan bijaksana untuk memiliki seseorang melihat keluar hanya untuk menjadi 
dua kali lipat aman. "[Ryouma] " Mari kita lakukan itu. Tetapi apakah Anda benar-benar 
berencana untuk bekerja meskipun mengetahui ada wabah yang mengintai di sana? 
"[Wogan] " Bukankah slime yang dibersihkan? Ryouma-kun, kenapa kamu tidak memesan 
slime untuk membersihkan dan membiarkannya? "[Elize] " Terlalu berbahaya untuk 
membersihkan wabah! "[Elialia] " Kita bisa mengumpulkan beberapa orang untuk 
mengurusnya, jadi ... "[Reinhart] 

Semua orang berusaha menghentikan saya, tetapi saya benar-benar harus mengurus ini 
sendiri. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang bisa saya lakukan. Itu tidak benar untuk 
hanya menyerahkan ini kepada orang lain meskipun tahu itu. 

"Sayangnya, slime itu sendiri tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Ada kotoran yang 
terjebak di tempat-tempat yang sulit dijangkau seperti dinding atau langit-langit, jadi 
kecuali saya menyingkirkan mereka yang memiliki mantra air, wabah hanya akan 
menginfeksi daerah itu lagi. 

Saya senang Anda khawatir tentang saya, tapi tolong serahkan ini padaku. Selain itu, jika 
banyak orang masuk dan keluar, itu akan meningkatkan kemungkinan seseorang secara 
tidak sengaja membawa wabah bersama mereka. 



Pada titik itu, jauh lebih menguntungkan untuk meninggalkan segalanya hanya untuk saya 
dan slime saya. Aku akan baik-baik saja, sungguh ... Aku tahu itu mungkin bagi orang lain 
untuk melakukannya, tetapi akan lebih aman jika aku mengurusnya sendiri. "[Ryouma] 

Setelah mengatakan itu, saya mengeluarkan papan status saya dan menunjukkan kepada 
mereka 4 keterampilan untuk membujuk mereka. Jika saya tidak menggunakan cheat ini 
sekarang, kapan saya akan menggunakannya !? 

Kesehatan Lv7 Vitality UP Lv3 Super Regenerasi Lv3 Stamina UP Lv6 

Ketika saya menunjukkan itu kepada mereka, semua orang terkejut, terutama ketua guild. 

"Ap--- !?" [Wogan] "Kesehatan level 7, ini adalah keterampilan yang melindungi terhadap 
segala hal yang membahayakan kesehatan seseorang. Pada tingkat ini, kemungkinan saya 
sakit tidak diragukan lagi lebih rendah daripada orang lain. Dan bahkan jika saya sakit, 
Vitality UP Lv3 dan Super Regeneration Lv3 akan secara drastis meningkatkan peluang 
saya untuk bertahan hidup. Stamina UP juga akan sangat membantu, karena akan 
memungkinkan saya bekerja beberapa hari tanpa tidur, memungkinkan pekerjaan untuk 
berkembang lebih cepat. 

Saya ragu Anda akan menemukan orang yang lebih berkualitas daripada saya. Bagaimana 
menurutmu? "[Ryouma] 

Keheningan memenuhi ruangan saat semua orang terdiam. Tetapi itu bukan karena logika 
saya tidak sehat, tetapi karena emosi mereka, mereka merasa sulit untuk melepaskan saya. 
Karena itu semua orang tampak seperti mereka makan lalat. 

Keheningan berlanjut beberapa saat sebelum Reinbach-sama memecah keheningan. 

"Kamu tentu ......... berkualifikasi. Saya minta maaf karena meminta Anda untuk melakukan 
sesuatu yang begitu berbahaya, tolong urus itu. "[Reinbach] 

Reinbach-sama berdiri dari kursinya dan membungkuk dalam ke arahku. 

"Serahkan pada saya." [Ryouma] "... Saya pikir akan lebih buruk jika seorang anak 
terjangkit penyakit, tetapi dengan semua keterampilan itu, Anda mungkin akan baik-baik 
saja... Ryouma, serahkan perhatian kepada saya. Saya akan memilih seseorang dengan 
Resist Penyakit dan sepasang bibir yang ketat. Ketika Anda bekerja, cobalah untuk tidak 
menarik perhatian. "[Reinbach] " Ya. Untungnya, toilet umum dibuat dengan kuat, jadi 
penyakitnya belum menyebar. Bagus kita bisa menyadarinya sebelumnya. "[Ryouma] " Kau 
mengatakannya. Itu akan mengerikan jika wabah telah menyebar. "[Wogan] " Kebetulan, 
pembersih lendir juga ada di lubang jamban, tetapi keterampilan Penolak Penyakit mereka 
tidak pernah naik, sehingga harus aman untuk mengasumsikan bahwa wabah itu tidak di 
udara. Semuanya mungkin akan baik-baik saja setelah semuanya dibersihkan. "[Ryouma] 
"Airborne?" [Reinhart] 



Mereka tidak tahu? ... Kalau dipikir-pikir, dunia ini memang memiliki obat ajaib yang tidak 
dimiliki Bumi, dan mereka telah berbicara tentang keberadaan setan penyakit untuk 
sementara waktu sekarang ... 

Saya tahu penyakit ini hanya karena virus, tetapi bahkan Jepang mengobati campak dengan 
cara yang sama sebelumnya, jadi mungkin mereka hanya tertinggal dalam pengetahuan 
medis. 

"Penyakit bisa menyebar ke sekelompok besar orang, bukan? Ya, kami menyebut penyakit 
seperti itu sebagai infeksi. Dan metode penyebaran penyakit itu sendiri bervariasi. Kadang-
kadang menyebar sendiri seperti racun, mengharuskan orang lain minum atau 
mengkonsumsinya, sementara yang lain dapat menyebar sendiri hanya dengan dihirup. 
Kami menyebut yang terakhir sebagai infeksi yang ditularkan melalui udara. Dalam kasus 
seperti itu, penyakit akan menyebar dengan cepat dan menangani itu akan terbukti sulit. 

Untungnya, bukan itu yang terjadi kali ini, karena tingkat keterampilan Penyakit Lendir 
pembersih lendir tidak meningkat. Penyakit yang ada di lubang jamban kemungkinan besar 
adalah apa yang kita sebut sebagai infeksi yang ditularkan melalui kontak, yang berarti ia 
memerlukan kontak langsung. Seseorang harus menyentuh benda yang terinfeksi, 
kemudian menyentuh makanan atau minuman untuk menginfeksinya, dan kemudian 
makan / minum zat yang terinfeksi itu untuk terinfeksi sendiri. Tentu saja, memakan 
sumbernya juga langsung berhasil. Bagaimanapun, ini adalah apa yang kami sebut sebagai 
infeksi yang ditularkan secara lisan. 

Karena toilet umum, kotoran langsung jatuh ke lubang jamban, jadi kemungkinan orang 
menyentuhnya adalah nol. Selama saya berhati-hati untuk tidak membawa wabah, 
semuanya harus baik-baik saja ... Ngomong-ngomong, saya bukan spesialis atau apa pun, 
jadi semua informasi yang saya katakan sekarang hanyalah dasar. "[Ryouma] 

Saya bukan seorang dokter, Anda tahu ... Tapi hal-hal semacam ini benar-benar masuk akal 
di Bumi ... 

Tetap saja, aku senang itu tidak mengudara! Saya tahu saya khawatir sendiri, tetapi saya 
masih sangat senang bahwa saya memiliki pemulung bersama saya! Jika bukan karena 
slime, saya tidak yakin apa yang akan saya lakukan. Membakar kotoran akan menyebarkan 
penyakit melalui asap. Kami juga harus menyiapkan banyak desinfektan. Kalau dipikir-
pikir, saya tidak berpikir saya bahkan melihat ada desinfektan yang dijual. 

"Setelah mengatakan semua itu masih dasar saja? Aku bahkan belum pernah mendengar 
hal itu. "[Wogan] " Ryouma-kun, aku ... Tidak, semua orang di sini juga berpikir begitu. Di 
mana Anda belajar itu? "[Elize] 

Seperti yang diharapkan, mereka tidak tahu apa-apa tentang penyakit. 

"Saya belajar di bawah nenek saya. Nenek selalu meneliti obat-obatan, jadi dia tahu banyak 
tentang penyakit. Ah, tetapi akan lebih baik untuk mengatakan bahwa saya baru belajar 



sedikit di sana-sini sambil mengobrol dengannya. Aku bukan murid yang benar-benar 
resmi. "[Ryouma] 

Sementara itu, itu sudah cukup untuk membuat semua orang mengerti. Meskipun 
tampaknya mereka tidak pernah benar-benar bermaksud mengejar subjek, dan mereka 
dengan cepat mulai berbicara tentang apa yang akan kita lakukan setelah ini. 

Setelah berdiskusi di antara kami sendiri, diputuskan bahwa saya akan melanjutkan besok, 
jadi saya kembali dengan 4 anggota Jamil ke penginapan kami. 

Saya tidak benar-benar yakin bahwa tidak ada kesempatan bagi saya untuk menyebarkan 
apa pun, jadi saya menyarankan untuk mengganti penginapan setelah kembali, tetapi 
ketujuh pelayan, termasuk pelayan, dengan tegas menolak tawaran saya. 

Saya mengerti alasan mereka, tetapi apa yang akan mereka lakukan jika saya akhirnya 
menyebarkan sesuatu? Paling tidak, mereka harus menempatkan saya di suatu tempat di 
mana saya dapat dengan mudah diawasi dan ditangani bila perlu. Setidaknya mereka harus 
melakukan itu, kataku. 

... Pada akhirnya, Elialia dan nyonya memarahiku sambil menangis. 

Saya menyerah pada akhirnya, tapi ... Dipedulikan sebanyak itu benar-benar membuat saya 
bahagia 
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Hari berikutnya. 

8 petualang dikumpulkan di ruang pertemuan guild. 

"Wereanna, jadi pestamu ada di sini juga." [Jeff] 

"Kamu di sini juga, Jeff? ... Hei, kenapa kamu pikir kita dipanggil hari ini? "[Wereanna] 

"Siapa tahu? Orang-orang lain juga tidak tahu. Pangkat, umur, ras ... Tidak ada kesamaan 
tentang kita sama sekali. Kriteria apa yang mereka maksud untuk memilih kita, saya 
bertanya-tanya. Adakah petunjuk di pihak Anda? Lagipula kamu adalah satu-satunya pihak. 
"[Jeff] 

"Tidak tahu. Satu-satunya sifat umum yang dimiliki pihak saya adalah bahwa kita semua 
adalah binatang buas. Tapi saya ragu ada hubungannya dengan itu. "[Wereanna] 

"Yah begitulah. Saya seorang pria dan saya juga manusia. Ada kurcaci dan naga, tetapi 
semua orang juga manusia, jadi ras dan gender mungkin tidak ada hubungannya dengan 
itu. "[Jeff] 

Perempuan buas lain memasuki ruangan itu. 

"Selamat pagi, nyaa? Wereanyaa, Mizenyaa, dan Syrnyaa ada di sini juga, nyaa? "[Miya] 

"Kamu juga, Miya?" [Wereanna] 

"Itu benar, nyaa. Ketika saya kembali dari kerja tadi malam, resepsionis mengatakan 
kepada saya untuk berada di sini hari ini, nyaa. Aku yakin tidak berharap melihat kalian 
bertiga di sini, nyaa. "[Miya] 

"Tidak juga--- Hah? Anda tidak bau lagi. Apakah Anda akhirnya meninggalkan rumah Anda 
yang tak bermutu? "[Wereanna] 

"Aku sudah bilang berkali-kali untuk pindah tetapi kamu tidak mau mendengarkan." 
[Mizelia] 

"Apakah Anda akhirnya muak dengan itu?" [Suriah] 

"Bukan itu, nyaa. Aku masih tinggal di sana, nyaa. Aku tahu itu bukan tempat terbaik, tapi 
aku masih membayar banyak uang untuk itu, nyaa. Tidak mungkin aku bisa 
mengabaikannya begitu saja, nyaa. "[Miya] 



"Lalu kenapa kamu tidak bau lagi?" [Wereanna] 

"Yah, kau tahu, ada seorang anak yang mengambil permintaan pembersihanku tempo hari, 
nyaa. Dia membersihkan semuanya, nyaa. "[Miya] 

"Bau busuk yang tak ada habisnya itu? Dia membersihkannya? "[Wereanna] 

"Aku juga tidak bisa mempercayainya, nyaa. Tapi dia benar-benar membersihkan ruang 
bawah tanah dalam waktu kurang dari 2 jam dan bahkan menutup dindingnya, nyaa. 
Seharusnya, dia menggunakan sihir untuk membersihkan tempat itu dan sekarang berkilau 
bersih, nyaa. "[Miya] 

"Itu luar biasa. Siapa itu? "[Miya] 

"Pendatang baru, nyaa. Saya pikir dia masih di bawah 13 tahun, tetapi dia membawa 
keranjang besar yang ditenun dari kayu dan tanaman merambat di punggungnya, nyaa. 
"[Miya] 

Jeff bereaksi ketika mengatakan itu. 

"Hah? Seorang anak di bawah 13 dengan keranjang raksasa? Kamu berbicara tentang 
Ryouma? "[Jeff] 

"Itu dia, nyaa! Aku cukup yakin itu yang dia sebut dirinya, itua. "[Miya] 

"Kamu kenal dia?" [Wereanna] 

"Pria tua itu memanggilnya di hari lain setelah menyelesaikan pekerjaannya. Dia 
kelihatannya tidak tahu mengapa dia dipanggil, jadi aku bilang padanya tidak ada yang 
perlu dikhawatirkan, dan itu hanya orang tua yang sibuk seperti biasa. Dia adalah anak 
yang sangat pandai berbicara, orang itu. "[Jeff] 

"Dia pasti tahu sopan santunnya, nyaa." [Miya] 

Sekitar waktu ini, orang lain memasuki ruangan. Itu tidak lain adalah Ryouma. Miya 
menjerit ketika dia melihatnya. 

"Permisi. Apakah--- "[Ryouma] 

"Ah! Itu anak itu, nyaa! "[Miya] 

"Miya-san? Ah, Miya-san dan Jeff-san. "[Ryouma] 

"Sup, kita bertemu kemarin. Sepertinya kamu dipanggil juga. Kami hanya berbicara tentang 
kamu, sebenarnya. "[Jeff] 

"Tentang aku?" [Ryouma] 



Wereanna mendekati Ryouma dan memperkenalkan dirinya. 

"Senang bertemu denganmu. Jadi kamu Ryouma? Saya Wereanna, anggota suku dogman. 
Saya sudah kenal Miya untuk waktu yang lama sekarang dan kami juga pernah berada di 
pesta yang sama. Saya benar-benar terkejut ketika saya mendengar Anda membersihkan 
rumahnya. Itu luar biasa, Anda tahu. "[Wereanna] 

"Membeli rumah itu bagus dan semuanya, tetapi ketika temboknya rusak, itu adalah 
bencana. Tentu saja, Anda tahu semua tentang itu. Ngomong-ngomong, sungguh sulit bagi 
anggota suku beastmen seperti kita yang hidungnya sangat sensitif, jadi aku menyuruhnya 
pindah beberapa kali, tapi dia terlalu keras kepala ... Ah, omong-omong, aku Mizelia, dari 
suku tigerman. Senang bertemu denganmu. "[Mizelia] 

"Saya Suriah, dari suku kelinci. Sangat menyenangkan bisa berkenalan dengan Anda. 
"[Suriah] 

"Aku Ryouma Takebayashi. Senang bertemu semua orang. "[Ryouma] 

"Aku dulu berada di pesta yang sama dengan ketiga orang ini, tetapi ketika bau busuk 
rumah mulai menempel padaku, menjadi sulit bagiku untuk bekerja dengan mereka karena 
hidung mereka yang sensitif, jadi aku harus pergi, nyaa. Aku hanya tidak bisa meninggalkan 
rumah itu, nyaa. Yah, ada alasan lain juga, nyaa. "[Miya] 

"Miya terkadang bisa sangat keras kepala." [Mizelia] 

"Begitu banyak orang mengatakan kepadanya untuk tidak melakukannya, tetapi dia masih 
bersikeras membeli rumah itu." [Wereanna] 

"Serius, aku tidak percaya kau benar-benar tinggal di tempat seperti itu selama 5 tahun." 
[Mizelia] 

"Kamu sudah tinggal di sana selama 5 tahun? Itu ... pasti sulit. "[Ryouma] 

Wajah Ryouma menjadi kosong saat itu, lalu Jeff mengajukan pertanyaan kepadanya. 

"Ngomong-ngomong, kamu memiliki keranjang yang sama denganmu hari ini, ya? Apa 
isinya? "[Jeff] 

"Familiaku. Bagaimanapun, aku penjinak monster. "[Ryouma] 

"Heh ~ Jadi kamu penjinak monster. Kamu kenal apa? "[Jeff] 

"Berbagai jenis slime. Saya masih magang. Slime agak lambat, jadi saya memasukkannya ke 
dalam keranjang, jadi kita bisa berkeliling lebih cepat ketika saya sedang terburu-buru. 
Selain itu, tidak akan menakuti penduduk kota. "[Ryouma] 

Sekitar waktu ini, ketua guild akhirnya memasuki ruangan. 



"Bagus, semua orang berkumpul. Duduklah di tempat yang kamu suka. "[Wogan] 

Semua orang mendapati diri mereka duduk dan mendengarkan apa yang dikatakan ketua 
guild. 

"Sebelum saya bisa menjelaskan mengapa Anda dipanggil ke sini hari ini, saya ingin Anda 
terlebih dahulu berjanji untuk tidak membocorkan informasi apa pun. Jika Anda tidak bisa 
melakukan itu, maka pergi. Sebagai catatan, Anda tidak harus mengambil pekerjaan setelah 
mendengar detailnya. Anda dapat menolaknya selama Anda tidak membocorkan detailnya. 
Tidak akan ada penalti juga. "[Wogan] 

Semua orang mengangguk tanpa ragu-ragu. 

"Bagus, kalau begitu mari kita mulai ... Tapi yang pertama, biarkan aku memberitahumu 
dengan kriteria apa yang kamu pilih. Pertama adalah kepercayaan, kami membutuhkan 
seseorang yang bungkam. Kedua, skill Disease Resist. Semua orang memilikinya, bukan? 
"[Wogan] 

"Penyakit Menolak? Ya saya memilikinya. Saya yakin Anda sudah tahu, orang tua, tetapi 
saya dulu berasal dari daerah kumuh. Tinggal di sana, Anda pasti akan mendapatkan 1 atau 
2 level di dalamnya. Tambang 5, meskipun. "[Jeff] 

"Kami juga memilikinya karena kota yang harus kami kunjungi untuk bekerja yang 
terganggu." [Wereanna] 

"Untungnya, wabah itu tidak seburuk itu, dan kami dapat kembali hidup-hidup. Kami 
bahkan mendapat keterampilan darinya. "[Suriah] 

"Jika aku mengingatnya dengan benar, kalian semua memilikinya di level 3." [Wogan] 

"Tambang 4 sekarang, nyaa. Aku tidak mengatakan ini karena aku bangga akan hal itu atau 
apa pun, tetapi tinggal di rumah yang penuh dengan sampah seperti itu ... Wajar saja kalau 
naik, itua. "[Miya] 

Dari alur pembicaraan, petualang kurcaci jantan yang berpengalaman bisa menebak 
konten pekerjaan. Ketika dia memberikan dugaannya dengan keras, para petualang muda 
panik. 

"Penyakit Menolak ... Saya kira kita sedang berhadapan dengan epidemi di sini?" [Petualang 
Kurcaci] 

"Apakah sudah menyebar !?" [Adventurer] 

"Tenang, Cher. Hak Gordon tentang hal itu menjadi epidemi, tetapi belum menyebar. 
"[Wogan] 

"Belum ... Saya kira itu berarti satu atau dua sudah jatuh sakit?" [Wereanna] 



"Tidak, kami secara kebetulan menemukan sumber penyakit itu. Orang yang 
menemukannya adalah Ryouma di sana. Sejauh ini belum ada laporan tentang orang yang 
jatuh sakit. "[Wogan] 

Semua orang menoleh ke Ryouma pada saat itu, maka ketua guild, Wogan, menjelaskan 
bagaimana Ryouma dapat menemukan penyakitnya. 

"... Dan, dengan Skill lendir pemulung 'Skill Disease melompat dari 5 menjadi 7, seharusnya 
aman untuk berasumsi bahwa penyakit mengerikan yang bahkan tidak bisa dilawan oleh 
Penyakit tingkat 6 yang sedang bertahan melawan sedang diseduh di lubang jamban. toilet 
umum kota ini. 

Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk menghentikan epidemi sebelum menyebar. Juga, 
mengingat bagaimana orang-orang akan bereaksi seandainya berita ini menyebar, Anda 
harus bekerja secara rahasia. "[Wogan] 

"Apakah kita semua bertanggung jawab untuk menangani wabah--- eh, membersihkan 
lubang kakus?" 

"Tidak, hanya Ryouma yang akan berurusan dengan lubang kakus." [Wogan] 

"Tunggu sebentar! Apakah Anda serius berencana membiarkan seorang anak melakukan 
semua itu sendiri !? Tidakkah menurut Anda itu terlalu berlebihan? Anak-anak juga 
cenderung cepat sakit, terlalu berbahaya! "[Wereanna] 

"Selain itu, konyol untuk meminta satu orang untuk membersihkan semua lubang kakus 
sendirian." [Jeff] 

"Aku membagikan sentimenmu, tapi ini yang terbaik. Ryouma telah berhasil 
membersihkan lubang kakus kemarin hanya dalam satu hari. 

Dan level tertinggi dari Penyakit Menahan di antara kamu adalah 5, milik Jeff. Sayangnya, 
penyakit yang dihadapi di sini bukanlah sesuatu yang dapat ditangani bahkan dengan 
Resist Penyakit tingkat 6. Peluang penyebarannya terlalu tinggi. 

Pada titik itu, Ryouma memiliki tingkat kesehatan 7, membuatnya menjadi orang yang 
paling tidak mungkin jatuh sakit. Selain itu, ia juga memiliki Vitality UP Lv3, Super 
Regeneration Lv3, dan Stamina UP Lv6. Bahkan jika dia jatuh sakit, Ryouma masih memiliki 
peluang tertinggi untuk bertahan di antara semua orang di sini. "[Wogan] 

Semua orang menatap Ryouma dengan kaget. 

Suriah mengajukan pertanyaan kepada Wogan. 

"... Saya mengerti dia cocok, tetapi jika itu masalahnya, lalu apa yang harus kita lakukan?" 
[Suriah] 



"Kamu harus berjaga-jaga saat dia bekerja dan memastikan tidak ada orang lain yang 
masuk. Kami tidak dapat mengunci pintu masuk saat lubang kakus sedang dikerjakan, jadi 
kami harus mengandalkan Anda. 

Juga, orang-orang di antara kamu dengan sihir netral, Identify, harus menggunakannya 
untuk memastikan bahwa Ryouma tidak terinfeksi ketika dia keluar. "[Wogan] 

"Apakah kita benar-benar membutuhkan 9 orang untuk berjaga-jaga?" [Jeff] 

"... Ryouma bisa bekerja selama beberapa hari tanpa tidur. Keahlian 'Kesehatan' -nya 
adalah campuran dari keterampilan Penolak Penyakit, Resistensi Tidur, dan Resistensi 
Racun. Ini dikonfirmasi dengan papan statusnya. "[Wogan] 

"Begitu, jadi ada 9 dari kita, jadi kita bisa berjaga-jaga. Ryouma, apakah kamu benar-benar 
akan baik-baik saja? "[Jeff] 

"Tidak masalah. Bekerja beberapa hari tanpa tidur adalah hal yang lumrah bagi saya. Saya 
juga mengerjakan kemauan saya sendiri, jadi ini tidak akan menjadi masalah. "[Ryouma] 

"Aku mengerti." [Jeff] 

"Awasi dia juga, untuk melihat apakah dia benar-benar tidak memaksakan dirinya sendiri ... 
Anda punya 10 menit. Dalam beberapa hal, ini lebih berbahaya daripada pekerjaan 
penaklukan monster. Anda tidak akan dihukum meskipun Anda menolak, jadi pastikan 
Anda berpikir keras tentang hal ini. "[Wogan] 

Setelah Wogan mengatakan itu, dia meninggalkan kamar. Ryouma juga pergi karena sudah 
diputuskan bahwa dia akan berpartisipasi. 

Setelah para petualang memikirkannya sebentar, Jeff berbicara. 

"Huh ... Apa yang harus dilakukan?" [Jeff] 

Petualang kerdil bernama Gordon menjawab. 

"Aku akan melakukannya. Saya lahir dan besar di kota ini. Saya kenal banyak orang di sini. 
Saya tidak bisa lari begitu saja sekarang. "[Gordon] 

Mengikutinya, petualang naga juga mengungkapkan niatnya untuk bergabung, dan 
kemudian yang lain, dan yang lain ... 

"Yang ini juga harus menerima. Itu paling bijaksana untuk menggigit epidemi sejak awal 
sebelum bisa mekar. "[Dragonewt Adventurer] 

"Aku tidak percaya sesuatu seperti itu muncul di kota ini ... Aku tahu itu berbahaya, tapi 
aku tidak bisa meninggalkan anak seperti itu untuk memperbaikinya sendiri. Saya harus 
melakukannya. "[Wereanna] 



"Kamu mengatakannya. Pertama-tama, yang kita lakukan hanyalah berjaga-jaga. Yang 
melakukan bagian yang sebenarnya berbahaya adalah anak itu. Dengan kondisi seperti itu, 
saya tidak mungkin berbalik dan lari sekarang, bukan? "[Jeff] 

Tampaknya, bahkan tidak butuh 10 menit bagi petualang untuk memutuskan, dan setelah 
Wogan dan Ryouma kembali, semua orang setuju untuk berpartisipasi. 

Setelah itu Wogan menyampaikan pengetahuan yang Ryouma klaim dia terima dari 
neneknya, dan kemudian dengan cepat memutuskan kelompok pengintai. 
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 Side Ryouma  

Persiapan selesai. 

Saya mendahului yang lain dan membuat persiapan di depan lubang jamban. Pakaian saya 
terlalu mencolok, jadi jika saya pergi dengan yang lain, kami pasti akan mendapatkan 
perhatian. Selain itu, saya yakin mereka memiliki persiapan sendiri untuk dibuat, dan 
mereka mungkin juga ingin memeriksa apakah virus benar-benar belum menyebar. 

Dengan persiapan saya selesai, semua yang tersisa adalah menunggu--- Oh, bicara tentang 
iblis. 

Ketika langkah kaki berhenti, pintu terbuka dan tiga orang masuk. Dari ketiganya, satu 
adalah Miya-san, yang pernah bekerja untukku, dan yang lain adalah Jeff-san, yang kutemui 
setelah membersihkan tempat Miya-san. 

"Terima kasih sudah datang." [Ryouma] 

"Tentu, tapi kami belum melakukan apa pun." [Jeff] 

"Kami baru saja bertemu kemarin, tapi kupikir kita harus memperkenalkan diri, nyaa. 
Biarkan saya mulai; Saya Miya Cat, nyaa. Panggil aku Miya, nyaa. "[Miya] 

Ekor berbulu coklat muda Miya-san bergoyang sementara dia memperkenalkan dirinya. Itu 
hampir seolah-olah dia mencoba untuk memohon padanya menjadi anggota suku kucing. 

Setelah perkenalannya, Jeff memperkenalkan dirinya. 

"Seperti yang aku katakan sebelumnya, nama itu Jeff Grange. Saya dibesarkan dengan 
buruk, jadi saya tidak suka sopan santun dan etiket. Anda tidak harus sopan dengan saya. 
Bicara saja secara normal. "[Jeff] 

"Terima kasih, tapi aku tidak memaksakan diriku atau apa pun." [Ryouma] 

"Baiklah kalau begitu. Selanjutnya adalah ... "[Jeff] 

"Yang ini, de gozaru." [Adventurer ke-3] 

Petualang kali ini adalah seseorang yang belum saya kenal. Dia telah memotong rambut 
coklat gelap yang hampir hitam dan berbicara seperti seseorang dari drama sejarah. Dia 



menggunakan katana juga. Tidak, kalau dilihat dari ukurannya, itu adalah o-katana (katana 
besar). Itu yang pertama dilihat sejak datang ke sini. Para bandit tidak memiliki katana 
dengan mereka. Siapa pria ini? 

"Nama yang ini adalah Asagi. Saya meninggalkan desa naga dan memulai perjalanan 
dengan harapan mengasah pedangku. Saat ini, saya telah menetap di kota ini dan saya 
bekerja sebagai petualang. Ada nasib di antara kita, biarlah itu menyenangkan. "[Asagi] 

"Ryouma Takebayashi. Sangat menyenangkan untuk berkenalan dengan Anda. Jadi kau 
naga baru. "[Ryouma] 

Dragonewts juga dikenal sebagai suku dragonman. Tepat pada namanya, mereka dikatakan 
terlihat seperti naga, tetapi dia tidak terlihat sama sekali, jadi saya pikir dia adalah 
manusia. 

Asagi-san memperhatikan itu. 

"Apakah kamu baru menyadari bahwa yang ini adalah seekor naga, de gozaru?" [Asagi] 

"Maaf, ini pertama kalinya aku bertemu." [Ryouma] 

"Itu baik-baik saja. Fitur Dragonewt tidak sejelas suku-suku lain seperti Miya dari suku 
kucing. Sebagian besar memiliki sisik di satu bagian tubuh, sementara beberapa tumbuh 
tanduk. Selebihnya tidak berbeda dengan manusia. Dengan perbedaan sekecil itu yang 
bahkan tidak bisa dilihat secara terbuka, bisa dimengerti kalau kamu tidak bisa 
mengenalinya, de gozaru. "[Asagi] 

Ketika kami berbicara, akhirnya terlintas dalam benak saya bahwa sebenarnya ada 
timbangan -- warna yang sama dengan rambutnya -- membentang dari lehernya ke 
dadanya. Tetapi saya lebih tertarik pada cara dia berbicara dan senjata yang dia bawa. 

"Maaf, apakah kamu keberatan jika aku menanyakan sesuatu padamu?" [Ryouma] 

Saya pikir akan sedikit aneh untuk bertanya tentang aksennya langsung dari kelelawar, jadi 
saya bertanya tentang kota asalnya terlebih dahulu. Ternyata, seseorang yang 
kemungkinan besar adalah dunia lain memang bertanggung jawab untuk menciptakan 
desa naga di pulau yang jauh. 

"Banyak naga yang memiliki kekuatan fisik dan sihir yang lebih besar daripada ras 
manusia. Itu telah terjadi sejak lama, dan dikatakan bahwa itu karena itu kita pernah 
diperintah dengan keangkuhan atas ras lain. 

Namun, orang yang menciptakan desa dragonewt bukanlah dragonewt, tetapi manusia 
yang memiliki tubuh yang lebih kuat daripada yang dimiliki oleh dragonewt. Dia juga 
penguasa pedang. Dikatakan bahwa orang itu mengalahkan semua naga yang menindas 
manusia, tetapi dia tidak membunuh mereka dan malah menyelamatkan nyawa mereka. Itu 
meninggalkan kesan mendalam pada para naga itu dan mereka menjadi muridnya. 



Setelah itu mereka mengikutinya dengan sisa-sisa capung yang tidak menindas orang lain 
ke pulau yang tidak berpenghuni dan menciptakan sebuah desa. Sampai hari ini kami 
membawa jiwanya dan tekniknya sebagai samurai, de gozaru. Ini adalah legenda asal desa 
kami, sebuah ayat dari 'pengasingan'. " 

Asagi-san adalah keturunan murid-murid naga itu. dan aksennya adalah sesuatu yang 
diwariskan para naga dari dunia lain itu. Cukup mengherankan, ternyata namanya diambil 
dari warna kimono ketika samurai pertama kali muncul. 

Sepertinya orang lain benar-benar menyukai samurai. 

... Rasanya tidak enak. Saya tidak tahu apakah ceritanya hanya berubah setelah bertahun-
tahun, tetapi orang lain itu benar-benar merasa seperti orang asing yang sangat keliru 
tentang budaya Jepang. 

"... Hei, bukankah ada yang salah dengan ceritamu, tapi tidakkah menurutmu kita harus 
segera memulai?" [Jeff] 

"Ah, benar." [Asagi] 

"Waktu benar-benar berlalu ketika berbicara." [Ryouma] 

Mengingat apa yang seharusnya kami lakukan, kami kembali bekerja. 

"Aku akan membuka pintu sekarang, tapi sebelum itu, tolong ambil handuk dan celupkan 
ke ini." [Ryouma] 

Aku memesan pembersih lendir untuk memuntahkan cairan penghilang bau ke dalam 
mangkuk. 

"Apa itu?" [Jeff] 

"Ini adalah cairan penghilang bau lendir. Itu harus mencairkan sebagian besar bau busuk. 
Jangan khawatir, itu tidak beracun. "[Ryouma] 

"Aku mengerti." [Jeff] 

Setelah melihat saya mencelupkan handuk ke dalam cairan penghilang bau dan 
melilitkannya ke wajah saya, mereka mengikuti dan menutupi mulut dan hidung mereka. 

"Aku akan membukanya sekarang." [Ryouma] 

Jadi, saya membuka pintu ... 

"Aku pergi---" [Ryouma] 

"UGU! ... * BATUK ... "[Asagi] 



Tepat ketika aku akan pergi, Asagi-san tiba-tiba tersedak. 

"Apakah kamu baik-baik saja?" [Ryouma] 

"Maaf ... aku sudah bersiap untuk bau ketika kamu membuka pintu, tapi aku tidak mencium 
bau apa pun, jadi kupikir tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Menurunkan penjagaan saya 
adalah sebuah kesalahan. Dragonewts memiliki hidung sepeka suku beastmen, de gozaru. 
Saat saya melepas handuk, ini terjadi. "[Asagi] 

Ahh, jadi itu sebabnya ... aku juga seperti itu kemarin. 

"Mau bagaimana lagi. Saya tidak berbeda kemarin, dan saya manusia. Baunya sangat buruk 
bahkan sampai ke mata Anda. Saya mungkin tidak akan tahan tanpa lendir. Saya akan 
meninggalkan cairan penghilang bau, jadi silakan menggunakannya sesuka Anda. Baiklah, 
aku pergi sekarang. "[Ryouma] 

Setelah itu pergi dengan slime saya. Seperti yang diharapkan, lubang kakus ini dalam 
kondisi mengerikan seperti yang kemarin. 

Saya pikir saya mungkin juga memeriksa apakah lubang kakus benar-benar sakit sebelum 
membersihkannya, jadi saya menggunakan Identifikasi di atasnya. 

Inilah yang muncul: 

Virus Idake: Virus yang tumbuh dalam kotoran. Penyebab Penyakit Idake. Masa Inkubasi: 
Aktif 10 jam setelah memasuki tubuh manusia. Gejala: Pusing, demam, dingin, mati rasa 
pada tungkai, kelumpuhan umum, obnubilasi (kekaburan mental), henti jantung. Gejala 
Prognostik: Mati rasa atau kelumpuhan mungkin tetap. Metode Infeksi: Infeksi Oral 
Catatan: Lemah karena panas dan kurang kelembaban. Ada obat khusus untuk penyakit ini. 

Virus Idake: Virus yang tumbuh dalam kotoran. Penyebab Penyakit Idake. Masa Inkubasi: 
Aktif 10 jam setelah memasuki tubuh manusia. Gejala: Pusing, demam, dingin, mati rasa 
pada tungkai, kelumpuhan umum, obnubilasi (kekaburan mental), henti jantung. Gejala 
Prognostik: Mati rasa atau kelumpuhan mungkin tetap. Metode Infeksi: Infeksi Oral 
Catatan: Lemah karena panas dan kurang kelembaban. Ada obat khusus untuk penyakit ini. 

Jadi memang ada virus! Saya tidak bisa memastikan kemarin karena saya sudah 
membersihkan semuanya pada saat saya sudah memikirkannya, tapi akan lebih baik jika 
saya bisa memeriksanya sebelumnya. Dengan begitu tidak akan ada ruang untuk keraguan. 
Tunggu sebentar, ada obatnya !? 

Saat saya mengetahui nama penyakitnya, obat yang sesuai dan metode ramuannya muncul 
di kepala saya seolah-olah saya hanya mengingat sesuatu yang sudah saya ketahui. 
Sepertinya itu termasuk dalam pengetahuan yang diberikan Gayn dan yang lainnya. Saya 
juga harus membagikan informasi ini kepada yang lain. 

"Guys, bisakah kau mendengarku?" [Ryouma] "Ada apa, nyaa?" [Miya] 



Setelah membersihkan diri dan daerah sekitarnya di depan pintu, saya membuka pintu 
sedikit dan memanggil. Miya-san segera memperhatikan saya. 

"Kupikir aku akan mendapat info terlebih dahulu sebelum mulai, jadi aku menggunakan 
Identify, dan ternyata penyakit itu bernama Idake. Rupanya, ada juga obat untuk itu. Saya 
kembali untuk menyampaikan info itu. "[Ryouma] 

"Sungguh, inia !?" [Miya] 

"Ya, tidak ada keraguan tentang itu. Obatnya punya beberapa bahan mahal, jadi mungkin 
sudah terlambat, tapi bisakah kau masih memberi tahu guild master tentang hal itu? 
"[Ryouma] 

"Aku akan memberitahunya sekarang. Jika kita memberi tahu dia nama penyakitnya dan 
fakta bahwa ada obat untuknya, orang tua itu pasti akan membeli cukup untuk menutupi 
kita walaupun harganya mahal. Saya tidak tahu berapa lama dia akan membutuhkan, jadi 
kita harus menyampaikan kabar itu secepatnya. "[Jeff] 

"Tunggu, katakan padanya metode ramuannya juga. Dengan begitu dia bisa membuat 
seseorang segera mengarangnya. "[Ryouma] 

"Kamu tahu metode ramuan juga !?" [Jeff] 

"Ya, aku mengenali obat itu ketika nenekku mengajariku." [Ryouma] 

"Itu paling meyakinkan. Berbicaralah dan yang ini akan menuliskannya. "[Asagi] 

Saat Asagi-san mengeluarkan beberapa alat tulis, aku segera memberitahunya formula dan 
ramuan obatnya. Dia tidak mengerti apa arti jargon medis, tetapi dia masih berhasil 
menuliskan semuanya. 

Kalau dipikir-pikir, aku belum pernah menggunakan sikat selamanya. Saya tidak 
menggunakan apa pun selain pena berbulu sejak datang ke sini, tapi sekali lagi ... Ini tidak 
seperti kami banyak menggunakannya di dunia sebelumnya juga. Paling-paling, kuas hanya 
digunakan untuk menulis kartu Tahun Baru. 

"Selesai. Akankah ini berhasil? "[Asagi] 

Setelah mengkonfirmasi bahwa informasi tertulis itu akurat, Jeff-san mengambil catatan itu 
dan berlari. Saya sendiri kembali ke lubang kakus. 

Sekarang setelah selesai, saya tidak punya urusan dengan kotoran, jadi sudah waktunya 
untuk memusnahkan mereka. Slime, makan semuanya! 

Atas perintah saya, lendir di kaki saya mengembang seperti balon, mengisi tangga ke 
lubang kakus dengan tubuh mereka. 



Pemisahan mereka kemarin mengakibatkan jumlah mereka melampaui 1.000. Karena itu 
mereka tidak menjadi lendir pemulung besar setelah bergabung tetapi lendir raja 
pemulung. Ini jauh lebih besar dibandingkan dengan lendir pemulung besar. 

Juga, itu bisa disebut raja, tetapi masih mungkin untuk tumbuh menjadi versi yang lebih 
besar asalkan jumlahnya meningkat. Saya tidak tahu sejauh mana mereka bisa pergi, tetapi 
keterampilan lendir pemulung raja adalah sebagai berikut: 

X1 Raja Scavenger Slime Keterampilan: Penyakit Resist Lv7 Poison Resist Lv7 Timbal Belly 
LV8 Cleaning LV8 menghilangkan bau LV8 Deodorizing Liquid Lv5 Bau Lv7 Menghasilkan 
Pupuk LV6 serangan fisik Resist LV3 Perbesar Lv4 Shrink LV6 Langsung LV3 makan 
berlebihan Lv1 

Lendir pemulung raja memiliki skill Overeat menggantikan Digestion and Absorption. 
Ketika saya mencoba menggunakannya, lendir raja pemulung menggunakan keterampilan 
Memperbesar untuk membuat dirinya cukup besar untuk mencapai langit-langit lubang 
jamban, kemudian memakan kotoran di sekitarnya dengan kecepatan beberapa kali lebih 
cepat dari sebelumnya. 

Selain itu, karena lendir itu sekarang cukup besar untuk mencapai langit-langit, ia bisa 
membersihkan tempat-tempat yang sebelumnya tidak bisa. Kemudian saya harus dapat 
membagi slime menjadi dua slime king untuk menutupi kedua sisi lubang jamban, 
sementara memiliki beberapa slav scavenger untuk menangani bagian tengah. 

Dengan pikiran yang berubah, saya memerintahkan slime untuk mengatasi kotoran, 
kemudian saya mengerjakan sendiri langit-langit dan dinding. 

Menggandakan jumlah lendir benar-benar sangat membantu seperti yang diharapkan. 

Saya tahu kami bekerja tanpa istirahat, tapi tetap saja ... Kami selesai 2 jam lebih cepat dari 
kemarin. Itu sesuatu. 

Setelah berhasil membersihkan lubang kakus ini, saya membersihkan pakaian dan barang-
barang saya dan pergi keluar seperti kemarin. 

Ketika saya melakukannya ... 

"Oh, apakah sesuatu terjadi lagi?" [Jeff] 

"Oh, aku sudah selesai di sini. Jadi saya ingin Anda menjalankan cek Anda, sehingga kami 
dapat melanjutkan ke cek berikutnya. "[Ryouma] 

"Sudah, inia !?" {Miya] 

"Apakah kamu tidak perlu sehari untuk membersihkan lubang jamban?" [Jeff] 



Hah? ...Ah! Saya hanya membersihkan satu lubang kakus kemarin. Mereka mungkin 
diberitahu itu, jadi akibatnya, mereka pikir saya perlu sehari penuh untuk membersihkan 
satu lubang jamban. 

"Sepertinya ada kesalahpahaman. Sebenarnya, pemulung lendir melakukan pemisahan 
mereka kemarin, jadi saya harus membuat kontrak dengan yang baru. Saya sebenarnya 
hanya membutuhkan 5 jam untuk membersihkan lubang kakus kemarin. Tapi sekarang 
bahkan lebih singkat karena slime telah menggandakan jumlahnya. "[Ryouma] 

"Menggandakan? Bukankah itu hanya memberi Anda dua slimes? Bagaimana dua slime 
bisa tahu --- eh, makan sebanyak itu? "[Jeff] 

Ah, mereka tidak tahu tentang slime yang bergabung untuk membentuk variasi besar. 

"Lendir ini biasanya dalam bentuk kecil, tetapi sebenarnya lendir raja pemulung, varian 
lanjutan. Pernahkah Anda mendengar lendir besar? "[Ryouma] 

"Ya, itu lendir raksasa." [Jeff] 

"Variasi slime dari kelas besar sebenarnya adalah koloni dari banyak slime dari tipe yang 
sama. Jadi meski terlihat seperti hanya satu lendir di luar, yang Anda lihat sebenarnya 
adalah seluruh koloni lendir. "[Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu, saya memerintahkan slav pemulung untuk membelah 20 kali. 

"Unyaa !?" [Miya] 

"Woah ... Serius?" [Jeff] 

"Ini adalah ..." [Asagi] 

"Dari apa yang saya dengar dalam beberapa hari terakhir, lendir jarang diteliti, jadi satu-
satunya yang tahu tentang ini adalah saya dan kenalan saya. Saya selalu meneliti slime, jadi 
saya cenderung lupa bahwa itu bukan akal sehat. Saya minta maaf. "[Ryouma] 

"Nah, selama kamu bisa melakukan pekerjaanmu, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, 
berapa banyak slav pemulung yang ada di benda itu? "[Jeff] 

"1464." [Ryouma] 

"1.000 !? * BATUK Permisi ... Tidak heran Anda bisa bekerja begitu cepat. "[Jeff] 

"Tolong pertimbangkan juga informasi mengenai slime itu rahasia." [Ryouma] 

Setelah itu mereka menjalankan cek mereka, dan ketika mereka yakin semuanya jelas, 
kami pergi ke lubang jamban berikutnya, dan kemudian berikutnya ... Dan seterusnya dan 
seterusnya. 



Tl Catatan: Bab reguler pertama minggu ini. Bab berikutnya pada Rab, karena saya harus 
menerjemahkan KmF dan GK besok. 

Saya agak bingung dengan lubang kakus, karena saya tidak tahu bagaimana mereka 
berfungsi -- Saya tidak ingat lagi ceritanya, sudah bertahun-tahun ... -- tetapi ternyata, 
hanya ada satu lubang kakus per daerah yang mereka kunjungi. Jadi hanya membersihkan 
itu sejak aku menggunakan lubang jamban, jamak, setiap kali Ryouma memasukkannya. 
Saya mendapat kesan bahwa hanya ada satu pintu masuk untuk mengakses semua lubang 
kakus, tetapi sepertinya bukan itu masalahnya. 

Oh, dan sepertinya statistik untuk terakhir kali adalah untuk pemulung lendir. Seorang 
pembaca benar-benar menunjukkan hal itu, begitu pujian kepadanya. 



Chapter 23 
Volume 1 Bab 23 bagian1 

Volume 1 Bab 23 bagian2 

3 hari kemudian. 

Yang ini yang terakhir. 

Saya hampir tidak pernah mengedipkan mata selama tiga hari terakhir. Saya akan 
mengobrol dengan yang lain dari waktu ke waktu, tetapi sebagian besar, saya bersih-
bersih. Ketika saya berpikir tentang bagaimana saya hampir selesai, saya tidak bisa tidak 
memikirkan kembali semua yang telah saya lakukan. 

"Yang ini selesai juga. Ayo pergi ke yang berikutnya. "[Ryouma] 

"Hei, menurutmu berapa lama kau sudah bekerja tanpa istirahat sekarang?" [Jeff] 

"Matahari sudah terbenam, nyaa." [Miya] 

"Ini sudah menghasilkan dua. Kenapa tidak istirahat dulu, de gozaru? "[Asagi] 

"Stamina dan Mana ku bertahan dengan baik. Dan selain itu, saya ingin menyelesaikan ini 
secepat mungkin. "[Ryouma] 

"... Kamu memang terlihat masih punya banyak energi untuk pergi." [Jeff] 

"Yang ini juga berpikir begitu." [Asagi] 

"Sama di sini, jadi tidak ada alasan untuk menghentikannya, nyaa. Akan lebih baik jika kita 
bisa menyelesaikan ini lebih cepat daripada nanti, itua. "[Miya] 

Setelah membersihkan lubang kakus kedua pada hari pertama, saya pergi ke lubang 
berikutnya dengan persetujuan Jeff-san dan Co. Pada saat saya selesai dengan lubang kakus 
ketiga, orang-orang yang berjaga-jaga telah berubah. 

"Oh, kamu keluar." [Wereanna] 

"Kamu anggota partai Miya-san." [Ryouma] 

"Itu Wereanna." [Wereanna] 

"Saya Suriah. Kami ditugaskan menangani shift malam. Ayo rukun, Ryouma-kun. "[Suriah] 

"Ya, mari kita akur. Saya sudah selesai di sini, jadi tolong jalankan cek Anda. Juga, saya 
mendengar Anda memiliki beberapa ramuan MP pada Anda. "[Ryouma] 



"Ya." [Mizelia] 

Obat-obatan dunia ini sebagian besar dibagi menjadi dua kategori. 

Obat-obatan yang menggunakan ramuan medis dan batu seperti yang ada di Bumi dan 
obat-obatan ajaib yang menggunakan mana dari bahan atau bahan yang sifatnya telah 
berubah karena keberadaan mana. Ramuan adalah sejenis obat ajaib yang langsung 
berpengaruh. 

Gadis kelinci, Syria-san, menggunakan Identify pada saya dan sekitarnya, sedangkan gadis 
harimau, Mizelia-san, mengambil botol dari tasnya yang besar dan memberikannya kepada 
saya. Botol diisi dengan cairan hijau tua. 

Mizelia-san memberitahuku bahwa ramuan MP bisa pulih hingga 2.000 MP. Dia juga 
memperingatkan saya untuk berhati-hati agar tidak mengambil lebih dari mana yang bisa 
ditangani oleh tubuh saya, karena itu akan menyebabkan status abnormal yang dikenal 
sebagai Mana Intoxication. 

Setelah mendengar peringatannya, saya melanjutkan dan mengosongkan 10 MP ramuan. 

"Terima kasih. Ayo pergi ke yang berikutnya kalau begitu. "[Ryouma] 

"Sudah? Kenapa kau tidak istirahat dulu? "[Mizelia] 

"Aku dengar kamu belum istirahat sedikitpun sejak kelompok Maya sedang bergeser. Saya 
yakin Anda belum makan juga, kan? Ini. "[Wereanna] 

Wereanna memberiku sekeranjang penuh sandwich. 

"Aku mendapatkannya dari kepala pelayan klien. Saya pikir akan lebih baik jika Anda 
menyelesaikan ini terlebih dahulu sebelum pergi ke yang berikutnya. "[Wereanna] 

"Kepala pelayan? Maksudmu Sebasu-san? "[Ryouma] 

"Ya, itu yang dia sebut dirinya baik-baik saja. Kamu kenal dia? Dia bilang kau punya 
kecenderungan lupa makan saat bekerja. Dia menunggu di sini sampai beberapa waktu 
yang lalu, tetapi tampaknya dia memiliki beberapa tugas untuk berlari dan pergi. 
"[Wereanna] 

Tubuh saya memegang dengan baik-baik saja, tetapi saya benar-benar lupa makan, jadi 
saya berterima kasih. Karena itu saya akhirnya memiliki lebih banyak waktu untuk 
berinteraksi dengan gadis-gadis ini. 

"Apakah informasi tentang penyakit ini mencapai guild?" [Ryouma] 



"Iya. Master guild mendapatkan beberapa ramuan melalui seorang kenalannya. Dia bilang 
dia akan cukup mempersiapkan kita semua. Ngomong-ngomong, apakah kamu benar-
benar berencana bekerja tanpa istirahat? "[Wereanna] 

"Aku berniat untuk beristirahat, tentu saja." [Ryouma] 

"Yah, kamu tidak cukup istirahat. Tidak ada yang salah dengan istirahat setelah setiap 
lubang, jujur. "[Wereanna] 

"Terus terang, aku tidak begitu yakin apakah kamu bisa melakukannya. Apakah Anda yakin 
tidak memaksakan diri? "[Suriah] 

"Aku percaya diri dengan staminaku. Tapi aku bisa mengerti kenapa kamu sulit percaya 
mengingat umurku. "[Ryouma] 

"Lagipula, banyak petualang pemula yang makan lebih banyak daripada yang bisa mereka 
kunyah." [Wereanna] 

"Benar bahwa. Jika bukan karena Anda menunjukkan papan status Anda, saya akan 
memprotes. Jika misi ini gagal karena beberapa klaim petualang yang tidak berdasar yang 
baru terdaftar, konsekuensinya dapat mencapai semua jalan ke jantung kota ... Namun, saya 
pikir Anda memenuhi syarat sekarang. "[Mizelia] 

Kata-kata Mizelia-san agak keras, tapi aku tidak pernah berharap semua orang percaya 
padaku begitu saja pada pertemuan pertama kami. Jika bukan karena papan status saya, 
tidak akan aneh jika mereka melihat saya sebagai anak kecil lainnya. Maksudku, aku benar-
benar hanya anak kecil sekarang. 

Kami mengobrol santai seperti itu sampai selesai makan, lalu kembali bekerja. 

Istirahat berikutnya yang saya ambil adalah ketika matahari terbit. Orang-orang yang 
berjaga-jaga berbeda lagi. 

"Maaf, kami datang untuk mengambil giliran kerja kami." [Cher] 

"Oh, halo, Cher-kun, Raypin-san, Gordon-san." [Suriah] 

"Halo, Suriah. Kerja bagus di sini. "[Cher] 

"Bagaimana pekerjaanmu, de aru?" [Raypin] 

"Yah, dari penampilannya, sepertinya ini berkembang jauh lebih cepat dari yang 
diharapkan, tetapi apakah Ryouma baik-baik saja?" [Gordon] 

"Dia melakukan yang terbaik dan masih punya banyak energi untuk disisihkan. Meskipun, 
saat ini kami terpaksa berhenti bekerja sejenak. "[Suriah] 



"Apakah sesuatu terjadi?" [Gordon] 

"Lihat sendiri ..." [Mizelia] 

"Apa yang kamu--- Uwaa !?" [Raypin] 

"Ada apa dengan semua slime? Ada begitu banyak sehingga tidak ada tempat berjalan. 
"[Gordon] 

"Aku dengar dia menggunakan slime. Apakah penyerbuan terjadi atau sesuatu, de aru? 
"[Raypin] 

"Menyerbu? Ryouma-kun mengatakan slime membelah. "[Suriah] 

"Pemisahan? Dengan angka-angka ini, de aru? "[Raypin] 

Saya telah membiarkan slime terbelah untuk mempercepat pekerjaan kami, tetapi ketika 
mereka berada di tengah perpecahan, kelompok baru tiba. 

"Apakah kamu kelompok selanjutnya? Biarkan saya memperkenalkan diri lagi. Saya 
Ryouma Takebayashi. Saya minta maaf untuk situasi saat ini, tetapi slime perlu dipisah, jadi 
kami tidak akan bisa bekerja sampai selesai. Sebagai gantinya, pekerjaan harus 
berkembang lebih cepat nanti. Harap berhati-hati untuk tidak menginjak mereka. 
"[Ryouma] 

"Benar, saya Gordon. Senang bertemu denganmu. "[Gordon] 

"Aku Cher." [Cher] 

Bertubuh pendek dengan anggota tubuh yang tebal dan wajah yang sebagian besar 
berjanggut. Gordon-san memang benar-benar citra kurcaci. 

Adapun Cher, dia adalah manusia. Dia tampak seperti siswa sekolah menengah atau 
menengah. 

"Hmm ... Mereka tidak terlihat lemah, jadi mungkin bukan penyerbuan kalau begitu ... 
Hmm? Oh, maafkan saya. Saya Raypin. Saya telah menjadi seorang petualang untuk 
meneliti monster. Saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Saya harap kamu tidak 
keberatan. Ini bukan penyerbuan, kan, de aru? "[Raypin] 

"Ryouma Takebayashi. Saya juga meneliti slime sebagai hobi. Jika saya dapat menjawab 
pertanyaan Anda dengan pertanyaan lain, apa yang Anda maksud dengan menyerbu? 
"[Ryouma] 

"Sebuah penyerbuan adalah apa yang Anda maksudkan ketika slime tiba-tiba mulai 
membelah. Itu terjadi ketika slime diperintahkan untuk tidak membelah untuk jangka 
waktu yang lama. Akhirnya, mereka tidak bisa menyimpannya lagi, dan mereka mulai 



berpisah seperti orang gila. Dalam keadaan itu, mereka tidak akan mendengarkan perintah 
dan akan membagi melampaui batas mereka. Dikatakan bahwa ini adalah respons 
instingtual ketika slime dijaga agar tidak bereproduksi. 

Setelah penyerbuan dimulai, slime akan terbelah menjadi angka yang gila, tetapi slime yang 
dihasilkan akan jauh lebih lemah dari sebelumnya dan harus menambah kebutuhan nutrisi 
mereka dengan apa pun yang tersedia di dekatnya, de aru. "[Raypin] 

"Oh? Saya tidak tahu slime melakukan itu. "[Ryouma] 

"Yah, itu tidak benar-benar terjadi ketika slime dibiarkan bereproduksi secara normal. Dan 
selain itu, ada banyak hal gila yang dilakukan di masa lalu untuk menghasilkan bahan 
penelitian, jadi mungkin ada beberapa kelalaian di bagian laboratorium. Saya belum 
pernah melihat penyerbuan secara pribadi, de aru. "[Raypin] 

"Jadi, Anda pikir itu mungkin penyerbuan karena jumlah mereka?" [Ryouma] 

"Tepat sekali." [Raypin] 

Setelah itu saya memberi tahu dia bahwa awalnya ada 1.000 slime. Saya juga memberi tahu 
dia tentang lendir besar, yang menarik minatnya. 

Saya minum ramuan MP dengan satu tangan dan membuat kontrak baru dengan slime 
sambil mengobrol dengan Raypin. 

Pada saat saya hampir selesai membuat kontrak dengan slime, Cher-kun dan Gordon-san 
tidak bisa mengikuti percakapan kami lagi. 

... Antara lain, Sebasu-san akan membawakanku makanan sekali sehari. Ada saat-saat 
ketika dia akan menungguku di pintu juga, tetapi bagaimanapun juga, makanannya selalu 
dibawa dalam keranjang. 

Suatu kali, bahkan ada surat dari ojousama yang disertakan, mengatakan kepada saya 
untuk tidak khawatir tentang slime yang tersisa di penginapan saat mereka merawatnya. 

Banyak orang menjaga saya, bukan hanya 9 penjaga, jadi saya bekerja dan beristirahat 
tanpa henti, dan sebagai hasilnya, pemulung lendir membelah lagi, sehingga jumlahnya 
mencapai 3.033. Dengan itu saya dapat membuat 3 slav king slavenger, masing-masing 
dengan 1.011 slav scavenger, dan meminta mereka berbaris untuk mengisi seluruh lubang 
jamban saat mereka pergi bekerja. 

Tingkat keterampilan mereka juga meningkat. 

X3 Raja Scavenger Slime Keterampilan: Penyakit Resist Lv7 Poison Resist Lv7 Timbal Belly 
LV8 Bersih LV8 menghilangkan bau LV8 Deodorizing Liquid LV6 Bau LV8 Menghasilkan 
Pupuk Lv7 serangan fisik Resist Lv7 Perbesar Lv5 Shrink LV6 Langsung LV3 makan 
berlebihan Lv4 



Disease Resist tidak pernah naik level lagi. Sepertinya level 7 sudah cukup untuk berurusan 
dengan Virus Idake. 

Bersih, Menghilangkan bau badan, dan Makan berlebihan semuanya naik kemungkinan 
besar karena pekerjaan yang telah kami lakukan. Saya tidak begitu mengerti mengapa 
Resist Serangan Fisik naik, meskipun. Mungkinkah karena tubuh mereka bergesekan 
dengan dinding? Atau mungkin itu karena tubuh mereka saling bergesekan? Saya tidak 
begitu yakin, tetapi tingkat keterampilan yang tinggi tidak pernah menyakiti siapa pun. 

Aku mengikuti setelah slime, mendisinfeksi dinding dengan kombinasi Mist Wash and 
Range saat aku berjalan, sampai akhirnya, kami hampir selesai. 

Ketika kami sampai di lubang kakus terakhir. Lendir mengalir menembus dinding dan 
langit-langit sekali, lalu aku membersihkannya untuk kedua kalinya dengan air dan panas. 
Saya menggunakan identifikasi untuk memastikan bahwa semuanya bersih, dan ketika 
saya melihat itu, pekerjaan yang saya teruskan beberapa hari terakhir ini akhirnya selesai. 

"Semua selesai?" [Gordon] 

"Ya, semuanya bersih." [Ryouma] 

"Bagus! Dan dengan itu semuanya sudah diurus. Kerja bagus. "[Gordon] 

"Kamu benar-benar berhasil melakukan semuanya dalam satu jalan." [Cher] 

"Satu-satunya istirahat yang pernah kau ambil adalah makan." [Gordon] 

"Sekarang kamu menyebutkannya ... Ah, Raypin-san, tolong jalankan cek kamu." [Ryouma] 

"Benar ... Oke, tidak ada masalah. Semuanya bersih. Yang tersisa sekarang adalah kembali 
dan melapor ke guild, de aru. "[Raypin] 

"Terima kasih. Bagaimana kalau kita pergi? "[Ryouma] 

"Tunggu. Aku akan membawamu, de aru. 'Warp'. "[Raypin] 

Rupanya, Raypin-san bisa menggunakan sihir dimensi, jadi dia menggunakan mantra 
perantara, Warp, untuk membawa kita ke guild. Dia mungkin berbicara dengan arogan, tapi 
dia pria yang baik. 

Segera setelah kami sampai di guild, gadis resepsionis mengirim kami ke kantor master 
guild. 

"Ryouma, huh. Kamu selesai? "[Wogan] 

"Ya, semua 30 jamban toilet umum sudah dibersihkan. Seharusnya tidak apa-apa sekarang. 
"[Ryouma] 



"Bagus! Itu hebat! Kalian semua harus pulang dan banyak istirahat hari ini! Saya akan 
menghubungi yang lain. Besok, kamu bisa kembali ke sini, dan guild akan memberimu 
pembayaran. Ryouma, kamu mengurus sebagian besar pekerjaan saat ini, sehingga kamu 
dapat mengharapkan hadiah yang bagus. "[Wogan] 

"Tentu. Aku akan pergi--- Oh, benar. Guildmaster. "[Ryouma] 

"Apa?" [Wogan] 

"Tidak ada yang sakit, kan? Aku tidak bisa diberitahu tentang kejadian di kota saat berada 
di lubang kakus, jadi ... "[Ryouma] 

"Jangan khawatir. Saya menelepon seorang nenek yang terhubung dengan baik, saya tahu 
untuk mendapatkan obat, jadi harus ada cukup obat untuk semua orang bahkan jika 
seseorang sakit. Itu dikatakan, tidak. Tidak ada yang sakit sejauh ini ... Anda menyebutkan 
perlu 10 jam setelah memasuki tubuh agar Penyakit Idake itu berlaku, bukan? "[Wogan] 

"Ya, itulah yang muncul ketika saya menggunakan Identify." [Ryouma] 

"Maka itu seharusnya baik-baik saja. Obat yang Anda sebutkan sudah berjalan, jadi pulang 
saja dan tidur. Anda belum mengedipkan mata tidur, kan? Jika ada yang sakit, aku akan 
memberitahumu. Kantuk dan terhuyung-huyung di kaki Anda tidak membantu siapa pun. 
"[Wogan] 

"...Baik. Aku akan segera pergi. "[Ryouma] 

Setelah mengatakan itu, aku meninggalkan guild dan tiga orang yang datang bersamaku. 

Ketika saya berjalan pulang ke rumah sendirian melawan angin dingin, sensasi melayang 
nostalgia setelah beberapa malam tanpa tidur melanda saya. 

Saya kembali ke penginapan hanya dengan angin yang menyenangkan untuk teman saya, 
tetapi ketika saya kembali, anggota keluarga ducal ada di sana untuk menyambut saya. 

"Selamat Datang di rumah! Ryouma-san! "[Elialia] " Selamat datang di rumah, Ryouma-kun! 
"[Elize] " Selamat datang di rumah. "[Reinhart] " Kamu terlihat sehat. Itu bagus, itu bagus. 
"[Reinbach] " Selamat datang di rumah, Ryouma-sama. "[Sebasu] " Silakan tinggalkan 
barang bawaanmu bersamaku. "[Arone] " Sudahkah kamu makan? "[Lilian] 

Semua dari mereka menyambut saya kembali ke rumah. 

Perasaan nostalgia. 

Sudah berapa lama saya terakhir kali disambut seperti ini? ... Apakah itu kembali ketika 
ibuku masih hidup? Tidak, Elialia dan yang lainnya telah menyambut saya berkali-kali, jadi 
mengapa ... Mengapa saya merasa seperti ini? 



"Ryouma-kun, apa ada yang salah? Apakah Anda terluka di mana saja? "[Elize] 

"Tidak ... Tubuhku baik-baik saja. Aku hanya diingatkan sedikit tentang masa lalu ... 
"[Ryouma] 

Keluarga? Ah, benar ... Perasaan itu. Mereka menyerupai ... 

Ketika saya tidak bisa melakukan pekerjaan saya dengan baik, ketika saya kembali ke 
rumah mati lelah, ketika saya dipecat, ketika saya tidak dapat menemukan pekerjaan, 
ketika saya mengalami depresi ... Setiap saat, orang yang selalu ada di sana untuk 
menyambut saya kembali ke rumah adalah ... ibuku. 

"Ryouma-san !? Ada apa !? "[Elialia] 

Baru ketika ojousama berteriak aku menyadari itu. Saya menangis. Tanpa sadar, tanpa 
seizin saya, mata saya mulai bocor sendiri. 

"Ahh ... Maafkan aku ... Tidak apa-apa ... Sungguh ... Aku hanya sedikit mengingat 
keluargaku. Untuk beberapa alasan, disambut seperti ini mengingatkan saya pada masa 
lalu ... Aneh. Kamu bahkan tidak terlihat serupa. "[Ryouma] 

Ibuku tidak berpenampilan buruk, tetapi dia memiliki wajah normal tanpa fitur luar biasa, 
sama sekali tidak seperti keluarga orang-orang berpenampilan sangat aneh ini. 

Sementara aku memikirkan sesuatu yang bodoh seperti itu, sebelum aku menyadarinya, 
nyonya telah membawaku ke pelukannya, Elialia memeluk tanganku, Reinhart-san 
memegangi bahuku, Reinbach-sama menepuk kepalaku, dan Sebasu-san dan kedua pelayan 
itu menatapku dengan mata hangat. 

Setelah itu saya dirawat. Mereka memberi saya makan, mereka menyiapkan mandi untuk 
saya, dan kemudian memasukkan saya ke dalam futon. 

Aku tidak tahu apakah itu hanya karena aku belum bisa tidur semalaman sehingga aku 
tidak bisa berpikir dengan baik sekarang, tapi ... Itu bukan perasaan buruk. 

Kehangatan memiliki seseorang menyambut saya dan rasa kepuasan setelah kerja keras 
selama satu hari yang saya sadari untuk pertama kalinya karena seseorang benar-benar 
ada di sana untuk menyambut saya ... Semua itu memenuhi saya dengan rasa kepuasan 
ketika saya membiarkan kenyamanan tidur untuk membawaku. 



Chapter 24 
Volume 1 Bab 24 bagian1 

Volume 1 Bab 24 bagian2 

Hari berikutnya. 

Saya membuka mata saya ke sinar matahari yang hangat yang mengalir ke kamar saya. 

Ah ~ ... aku tidur nyenyak. Sudah lama sejak saya terakhir melakukan all-nighter seperti itu 
... 

Matahari sudah cukup tinggi ... 

Hmm? Tinggi? ...... Itu tidak baik! 

"Selamat pagi, Ryouma-sama." [Sebasu] 

"Sebasu-san, jam berapa sekarang?" [Ryouma] 

"Tepat sebelum tengah hari. Sepertinya Anda benar-benar kelelahan. Saya harap Anda bisa 
mendapatkan istirahat malam yang baik. Apa kamu mau makan sekarang? "[Sebasu] 

"Terima kasih, tapi aku harus pergi ke guild. Saya akan memilikinya ketika saya kembali. 
"[Ryouma] 

"Baiklah." [Sebasu] 

Saya dengan cepat melakukan persiapan dan pergi ke guild. 

Sayang sekali... Tidak ada waktu lagi. 

... Tidak dapat membantu. 

"Gambarkan kerudung di tubuh ini," sembunyikan "dari mencongkel mata." 

Saya memasang Barrier of Concealment di sekitar saya, memanggil mantra 'Penguatan 
Tubuh' [1], dan kemudian berlari melalui atap untuk sampai ke guild sesegera mungkin. 
Kapan pun tidak ada sesuatu untuk diinjak, saya akan menggunakan Dimension Magic 
untuk memindahkan saya. Seperti itu aku berhasil berlari hampir langsung ke guild. 

"Permisi." [Ryouma] 

Pada saat saya sampai di guild dan dibawa ke kamar, orang lain sudah ada di sana. 

"Ryouma, kamu datang. Dengan itu semua orang hadir. "[Wogan] 



"Maaf membuatmu menunggu." [Ryouma] 

"Kamu berhasil tepat waktu, sebenarnya. Hampir terlambat, tetapi masih tepat waktu, jadi 
jangan berkeringat. Saatnya membagikan hadiah! "[Wogan] 

Selain 3 koin perak menengah yang saya dapatkan karena mengambil pekerjaan 
membersihkan lubang kakus, saya juga mendapat 30 koin emas kecil. Semua orang 
mendapat 10 koin emas kecil masing-masing. 

"Tunggu sebentar di sana, pak tua. Tidakkah Anda pikir Anda menjadi terlalu boros di sini? 
"[Jeff] 

"Nyata. Bukannya saya mengeluh, tentu saja, tetapi Anda menyadari bahwa yang kami 
lakukan hanyalah berjaga-jaga, bukan? "[Wereanna] 

"Tidakkah menurutmu ini terlalu berlebihan? Saya tahu kami bisa saja sakit, tetapi kami 
tidak benar-benar melakukan apa pun secara pribadi. Setengah saja akan baik-baik saja, 
saya pikir. "[Mizelia] 

"Nah, itu benar. Adapun alasannya, itu karena ... Ryouma. "[Wogan] 

"Ya?" [Ryouma] 

"Kamu bilang penyakit di lubang kakus disebut Idake, kan?" [Wogan] 

"Tepat sekali. Ini informasi dari skill Identify, jadi itu harus akurat. "[Ryouma] 

"Ya, yah ... Rupanya, Penyakit Idake itu adalah hal yang sangat jahat. Tas tua yang saya 
kenal dengan baik mengatakan bahwa sangat jahat bahkan jika orang hidup melaluinya, 
mereka tidak akan bisa menggerakkan anggota tubuh mereka, meninggalkan mereka tanpa 
pilihan lain selain mati. 

Hadiah itu dengan tepat mencerminkan risiko yang Anda ambil. Tingkat kematian akibat 
Penyakit Idake itu rendah, pasti. Tapi anak-anak dan orang tua tidak mungkin bertahan, 
dan bagi yang lain, mereka harus menjalani sisa hidup mereka tanpa bisa bekerja. 
"[Wogan] 

Semua orang mengeluarkan keringat dingin pada wahyu yang tiba-tiba itu. 

Itu benar-benar buruk ... Tentu saja, sindrom prognostik itu sendiri buruk, tetapi tidak bisa 
bekerja terus-menerus adalah fatal. Karena itu berarti tidak ada uang. 

Jika dunia ini memiliki asuransi dan hak-hak disabilitas, mungkin itu masih bisa 
ditanggung, tetapi sebagaimana adanya, itu tidak berbeda dari hukuman mati. Jika Anda 
tidak bisa bekerja, maka yang tersisa hanyalah mati kelaparan. 

"Syukurlah kita menghentikan sesuatu sebelum ini menjadi lebih buruk, nyaa ..." [Miya] 



"Di satu sisi, sebenarnya bisa lebih buruk daripada penyakit dengan tingkat kematian yang 
tinggi." [Mizelia] 

"Jika kamu menangkapnya dan mati, kamu meneruskan, tetapi jika kamu bertahan hidup, 
kamu berada di neraka ..." [Jeff] 

"Karena kejadian ini, kantor pemerintah mendapat omelan yang bagus. Firman 
mengatakan bos dan antek-anteknya telah ditangkap, dan mereka yang tertinggal menarik 
rambut mereka mencari tahu apa yang harus dilakukan dengan lubang-lubang jamban 
mulai sekarang. "[Wogan] 

"Tidak bisakah mereka menyerahkannya kepada orang-orang kumuh seperti biasanya?" 
[Wereanna] 

"Sayangnya, itu tidak mungkin lagi. Wig besar yang bertanggung jawab untuk menolak 
membayar mereka dipecat, tetapi bahkan jika kantor pemerintah berjanji untuk membayar 
jumlah yang lama, orang-orang kumuh tidak dapat mempercayai mereka lagi. Selain itu, 
orang-orang kumuh telah menemukan pekerjaan baru. 

Selain kota-kota lain, ini adalah kota pertambangan. Tidak ada kekurangan pekerjaan kotor 
atau kerja yang harus dilakukan di sini. Karena mereka bisa mendapatkan uang di tempat 
lain, tidak ada alasan bagi mereka untuk membersihkan lubang kakus. 

Juga, karena itu adalah kantor pemerintah yang salah sejak awal, mereka tidak bisa benar-
benar menyuruh mereka untuk menyerahkan pekerjaan mereka dan membersihkan 
lubang jamban, jadi mereka sudah menyerah dan sedang mencari solusi lain. "[Wogan] 

"Apa yang akan mereka lakukan? Kami beruntung kali ini karena Ryouma menyadarinya, 
tetapi jika ini terjadi lagi, itu tidak akan lucu. "[Jeff] 

"Benar, benar ... Jujur, satu-satunya alasan kami mengambil pekerjaan ini adalah karena 
guild mendorongnya ke kami. Mulai dari sini, guild mungkin harus mengubah pekerjaan ini 
menjadi pekerjaan wajib untuk menghukum anggota yang gagal banyak misi atau 
melanggar kontrak. "[Mizelia] 

"Kamu bisa serahkan padaku, aku akan melakukan sesuatu, de aru." [Raypin] 

"Kau membuatnya terdengar sangat mudah." [Jeff] 

"Secara pribadi, saya dapat mengambil pekerjaan itu sementara saya di sini." [Cher] 

"Itu akan sangat membantu." [Wogan] 

"Nyaa? Ryouma, apa kamu datang dari kota lain, nyaa? "[Miya] 

Kalau dipikir-pikir, saya langsung bekerja, jadi kami tidak punya banyak kesempatan untuk 
berbicara. 



Saya menjelaskan kepada mereka bagaimana saya berakhir di Gimuru. 

"Kamu tinggal di hutan sendirian di 8? Pria yang ceroboh. "[Wogan] 

"Kau akan kembali ke Hutan Gana?" [Jeff] 

"Aku juga bertanya-tanya tentang itu ... Aku memiliki keterikatan pada rumah tempatku 
tinggal selama 3 tahun, tapi aku juga bisa tinggal di hutan terdekat." [Ryouma] 

"Jika kamu akan tinggal di dekat sini, lalu mengapa tidak tinggal di kota saja? Apakah itu 
harus menjadi hutan? "[Mizelia] 

"Pekerjaan diurus dengan sihir dan makanan diambil dari hutan melalui perburuan. Itu 
sebenarnya gaya hidup yang cukup menyegarkan, Anda tahu. Uang juga tidak dibutuhkan. 
"[Ryouma] 

"Ryouma, yang ini berpikir kamu mungkin terlalu muda untuk menjadi seorang pertapa, de 
gozaru." [Asagi] 

"Rasanya seperti itu ..." [Suriah] 

"Yah, jangan keringat begitu. Ini akan menjadi beban punggungku untuk mengajakmu 
berkeliling, tetapi tidak ada yang menekanmu untuk tetap di sini. Hiduplah sesukamu. 

Bagaimanapun, pejabat pemerintah yang menggelapkan dana kehilangan harta mereka dan 
gaji bawahan mereka berkurang. Uang dari itu digunakan untuk menutupi biaya 
pemeliharaan kota. Dalam kasus terburuk, uang itu dapat digunakan untuk 
mempekerjakan cukup banyak orang untuk melakukan pekerjaan itu, jadi itu harus baik-
baik saja. 

... Baiklah, dengan itu saya telah memberi Anda iuran Anda dan telah memberi tahu Anda 
tentang apa yang perlu Anda ketahui. Saya hanya punya satu hal yang tersisa untuk 
memberitahu Anda. Lusa akan ada pekerjaan besar. 

Ada sebuah tambang yang secara resmi akan ditinggalkan tahun ini, meskipun sebenarnya 
sudah tidak ada sejak tahun lalu ... Banyak monster telah mengambil sarang di dalamnya. 
Mereka semua adalah kentang goreng kecil, tetapi ada banyak kentang goreng, jadi area 
yang perlu ditutup sangat besar. Serikat akan membutuhkan petualang untuk berurusan 
dengan mereka. Jika Anda dapat berpartisipasi, itu akan sangat membantu. Itu saja! 
Diberhentikan! "[Wogan] 

[1] Dulu Memperkuat Tubuh. 

Setelah itu, kami semua pergi. 

Ketika aku kembali ke penginapan, ojousama dan yang lainnya ada di sana menungguku. 



Mereka menunggu sehingga kami bisa makan siang bersama. Saya berterima kasih kepada 
mereka dan duduk, dan kemudian ojousama berbicara. 

"Ryouma-san, bisakah aku mengundangmu untuk berlatih bersamaku?" [Elialia] 

"Kenapa tiba-tiba?" [Ryouma] 

"Aku akan belajar sihir mulai hari ini dan seterusnya, jadi kupikir kamu mungkin tertarik 
juga." [Elialia] 

"Pelatihan Elia sebenarnya adalah bagian dari rencana perjalanan kita." [Reinhart] 

Rupanya, Rumah Tangga Jamil memiliki kebiasaan mengirim anak-anak mereka untuk 
bepergian begitu mereka cukup umur. Tergantung pada apa yang mereka inginkan, mereka 
bahkan mungkin menjadi petualang. 

"Adalah baik untuk memperluas perspektif seseorang dan mempelajari hal-hal baru, tetapi 
sebelum seseorang dapat berangkat, seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan 
kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Melakukan perjalanan disertai dengan penjaga 
juga merupakan pilihan, tentu saja, tetapi itu tidak akan membuahkan hasil. Bepergian 
tanpa perjuangan apa pun hanya akan menghasilkan separuh manfaat, itulah sebabnya 
kami meminta Elia belajar cara melindungi dirinya sendiri. "[Reinbach] 

"Bahkan tanpa bepergian, seseorang mungkin masih dipanggil untuk menghadapi ancaman 
monster atau sekelompok bandit, sehingga kekuatan untuk melindungi diri sendiri adalah 
suatu keharusan." [Reinhart] 

Penjelasan itu sedikit mengejutkan. 

"Ojousama juga?" [Ryouma] 

"Bukan hanya Elia, semakin besar ruang lingkupnya, semakin besar kemungkinan 
bangsawan harus ikut bergabung. Bagaimanapun, itu meningkatkan moral dan melukis 
citra yang baik. Melindungi wilayah kekuasaan seseorang, ada beberapa propaganda yang 
lebih baik dari itu. Tapi itu juga mengapa kekuatan adalah keharusan. "[Reinhart] 

Oh benar Ada keajaiban di dunia ini, jadi tidak ada banyak perbedaan kekuatan antara pria 
dan wanita. 

"Untuk itu, aku akan menghadiri akademi di ibukota mulai tahun ini untuk belajar sihir 
serta mata pelajaran lainnya. Tapi saya ingin memiliki pengalaman sebelum itu. "[Elialia] 

"Jadi itu sebabnya kamu datang ke sini." [Ryouma] 

"Tepat sekali. Saya sudah berlatih sejak pagi ini dan saya akan berlatih sore ini, Jadi, 
bagaimana dengan itu? Apa kau tidak mau berlatih denganku, Ryouma-san? "[Elialia] 



...Tentu, mengapa tidak? Ini adalah kesempatan yang bagus dan saya berjanji untuk 
mengajarinya cara bermain dengan sihir, jadi selama saya tidak akan mengganggu ... 

Ketika saya memberi tahu mereka bahwa mereka setuju, dan diputuskan bahwa kami akan 
pergi ke tempat latihan pada sore hari. 

Pelatihan itu sebagian besar tentang sihir dan tempat latihan akan menjadi perjalanan 20 
menit dengan kereta ke daerah berbatu di luar kota. 

Setelah makan siang. 

Ketika kami sampai di area yang ditentukan, Jill-san ada di sana untuk menemui kami. 

"Ojousama, aku sudah menunggu. Aku melihat Ryouma juga bersamamu. Saya mendengar 
tiga hari terakhir sulit bagi Anda. "[Jill] 

"Aku bisa mengatakan hal yang sama kepadamu." [Ryouma] 

"Yah, ya." [Jill] 

"Ayo, kalian berdua. Ayo mulai! "[Elialia] 

"Ngomong-ngomong, Ojousama. Atribut apa yang dapat Anda gunakan? Aku tidak bisa 
mengajarimu cara bermain sihir tanpa mengetahui itu terlebih dahulu. "[Ryouma] 

"Saya mengkhususkan diri pada api dan es. Aku punya banyak mana, jadi aku yakin aku 
akan bisa menggunakan banyak mantra kuat selama aku berlatih. "[Elialia] 

Sepertinya dia mungkin akan berakhir mengkhususkan diri pada mantra yang kuat. Tapi 
api dan es, ya ... 

"Apakah ada masalah?" [Elialia] 

"Air dan bumi relatif lebih aman, jadi ada banyak cara untuk bermain dengannya. Tapi 
dibandingkan dengan mereka api dan es sedikit ... "[Ryouma] 

"Yah, kamu tentu tidak bisa bermain dengan api di tengah hutan." [Hyuzu] 

"Lagipula itu tidak akan menjadi bahan tertawaan jika kamu menyalakan api hutan." [Jill] 

Hyuzu-san dan Jill berkomentar ketika mereka melihatku dan ojousama dari kejauhan. 

Tapi mereka benar; dan menurut saya, atribut yang paling sulit untuk dimainkan adalah 
racun. 

"Ini adalah satu-satunya game yang bisa aku ajarkan padamu dengan atribut api. 
'Kegelapan' 'Bunga Api Kecil'. "[Ryouma] 



Setelah menggelapkan area di tanganku dengan sihir gelap, Darkness, aku membuat api 
yang sangat kecil di ujung jari telunjukku dan menyalakan kegelapan dengan percikan 
selama beberapa detik. 

"Betapa indahnya." [Elialia] 

"Memang." [Reinbach] 

"Ah, itu berhenti." 

"Agak menyedihkan melihatnya berakhir seperti itu." [Reinhart] 

Nah, itu adalah mainan kembang api. 

Ini mantra yang cantik, tapi hanya itu. Tidak ada gunanya. Suatu hari saya ingin 
mengubahnya menjadi kembang api penuh, tetapi itu harus menunggu sampai saya sedikit 
lebih baik dalam sihir. 

Sedangkan untuk permainan es sihir, yang saya miliki hanyalah bermain skating dan 
membuat patung es. 

Pada awalnya, tangan saya penuh hanya mempertahankan balok es raksasa, tetapi 
kemudian saya berhasil mengubahnya menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. 

Sedangkan untuk memahat es, saya mencobanya karena saya memiliki pengalaman bekerja 
paruh waktu sebagai asisten dalam membuatnya. Memahat es membutuhkan waktu. Itu 
bukan sesuatu yang bisa Anda ambil dan lakukan. 

Dibutuhkan banyak stamina karena Anda harus menumpuk gumpalan es dan ada juga 
kemungkinan semuanya akan runtuh, sehingga juga berbahaya. Karena itu, bayarannya 
cukup baik. 

Membuat patung-patung es dan menyimpannya di gua pasti membuat hari-hari panas 
menjadi jauh lebih nyaman. 

Dalam skala kecil, Anda bisa membuat lensa pembesar dengannya dan memanaskannya 
juga, tapi itu hanya menyenangkan sampai hal-hal baru hilang. Jika Anda ingin menyalakan 
api, lebih cepat menggunakan sihir api. 

Betapa merepotkannya ... 

"Bagaimana dengan air? Ini bukan spesialisasi saya, tapi saya juga bisa menggunakan air. 
"[Elialia] 

"Oh, aku punya banyak. Misalnya, 'Bubbly Water' "[Ryouma] 



Saya menyatukan ujung jari saya untuk membentuk lingkaran, dan kemudian di dalamnya, 
saya menggunakan mantra air untuk menghasilkan air. 

Air yang dihasilkan bukan hanya air, tetapi air yang sangat kental, sehingga mampu 
membuat film tipis. 

Aku meniup film tipis itu dengan lembut, dan sebuah gelembung seukuran kepala manusia 
muncul. 

Gelembung itu melayang di bawah langit tak berangin dengan langit sebagai latar 
belakangnya. Saat sinar matahari menyinari, sepertinya ada banyak bintang yang 
memukau yang terpantul di permukaannya. Namun, tak lama kemudian, gelembung itu 
muncul. 

"Ya ampun, sepertinya itu menyenangkan. Ini seperti gelembung sabun. "[Elize] 

"Sangat cantik." [Elialia] 

Para wanita khususnya tampaknya menyukai sihir gelembung saya. Dunia ini memang tahu 
sabun, tapi harganya mahal, jadi mereka tidak akan pernah menggunakannya untuk hal 
seperti ini. Orang-orang tampaknya juga menikmatinya sampai batas tertentu. 

"Kita bisa menggunakan mana atribut air untuk membuat air lebih lengket. Misalnya, 'Air', 
'Gelombang'. "[Ryouma] 

Saya menggunakan tangan saya sebagai wadah dan menuangkan air di atasnya, lalu saya 
memindahkan air dengan mantra lain. 

"'Gelombang' ini adalah mantra air dasar yang bisa membuat gelombang. Dengan itu kita 
bisa membuat gelombang menggunakan mana air, dan setelah sedikit latihan, kita bisa ... 
melakukan ini! " 

Saya melemparkan air di tangan saya ke atas. Biasanya air akan jatuh kembali karena 
gravitasi, tetapi yang ini tidak. Semua orang menatap bola air yang melayang di atas 
kepalaku. Saya menggunakan mantra yang bisa memindahkan air, jadi secara alami air bisa 
mengambang. 

Semua orang tahu ada mantra ofensif di bawah pohon mantra air yang disebut Bola Air, 
jadi tidak ada yang terkejut, tapi aku baru saja mulai. 

Pergi! 

Ketika saya memindahkan air sedikit, bentuknya berubah dari bola menjadi ikan kecil, 
menyebabkan suara seruan naik dari sekitar saya. 



Saya telah menghabiskan waktu dengan mantra ini selama tiga tahun, jadi itu sudah sangat 
rinci sampai-sampai ada skala di dalamnya. Ikan air itu bergerak melalui langit sambil 
membungkuk dengan bebas dan bolak-balik ... 

"Ah! Berenang di udara! "[Elialia] 

"Kamu cukup bagus." [Reinbach] 

Tepuk tangan merebak di sekelilingku. 

Itu sedikit memalukan. 

"Yah, sesuatu seperti itu. Saya pikir karena saya bisa memindahkan air, saya mungkin bisa 
membuatnya lengket juga. Hasilnya adalah Air Bubbly dari sebelumnya. Anda bisa 
memikirkannya seperti kita bergabung dengan tetesan air bersama-sama. "[Ryouma] 

"Seperti ini? 'Bubbly Water' "[Elialia] 

Setelah mendengar penjelasan saya, ojousama membuat lapisan tipis air di tangannya. 
Sayangnya, itu pecah ketika dia dengan lembut meniupnya. 

"Gunakan sedikit air mana dan bayangkan lengket cairan lengket lendir ketika 
membuatnya." [Ryouma] 

Dia sudah berhasil, jadi saya hanya memberinya beberapa tips praktis. 

Ojousama dengan bersemangat mencoba kiat-kiat itu. Mana mengalir keluar darinya 
seperti air yang mengalir deras, dan kemudian dia meneriakkan nama mantranya. 

"Air Bubbly." [Elialia] 

Air kali ini jauh lebih kental, dan ketika dia menyebarkannya ke dalam lingkaran dengan 
jari-jarinya dan meniupnya dengan ringan, gelembung melayang di udara. 

"Aku berhasil!" [Elialia] 

"Kamu bisa mengubah ukuran gelembung dengan napasmu. Setelah Anda terbiasa, Anda 
juga bisa melakukan ini. "[Ryouma] 

Kali ini saya menggunakan lebih banyak mana untuk membuat gelembung. Hasilnya adalah 
bola basket berukuran melayang di udara. Saya mendorong gelembung itu ke arahnya. 

"Lihat." [Ryouma] 

"Hah !?" [Elialia] 

Saya mendorong gelembung tetapi tidak pecah. Sebagai gantinya, perlahan-lahan terbang 
ke ojousama. 



Ojousama memandangi gelembung itu dengan mata penuh rasa ingin tahu ketika dia 
menerimanya dan menggelembungkannya. 

"Yang ini tidak hilang seperti yang sebelumnya." [Elialia] 

"Semakin banyak MP yang kamu gunakan, semakin kental air jadinya. Gelembung seperti 
ini tidak akan muncul walaupun Anda menyentuhnya. Tentu saja, jika kamu memukulnya 
dengan keras, itu akan pecah, tetapi jika kamu membiarkannya, akhirnya akan muncul 
dengan sendirinya. "[Ryouma] 

Ngomong-ngomong, gelembung-gelembung ini dibuat murni dengan mana air, sehingga 
tidak bisa membahayakan tubuh manusia atau lingkungan. Bahkan bayi yang secara tidak 
sengaja meminumnya tidak akan menimbulkan masalah. 

"Ini seperti lendir." [Elialia] 

Ojousama menusuk gelembung itu, dan ketika itu berguncang, dia tertawa. 

Saya kira itu layak mengajarnya jika dia bersenang-senang sebanyak ini. Ketika ada 
kesempatan saya ingin menunjukkan kepadanya atribut lainnya juga. 



Chapter 25 
Volume 1 Bab 25 bagian1 

Volume 2 Bab 25 bagian2 

"Nah, akankah kita mulai?" 

Kami bermain dengan gelembung sedikit, tetapi setelah beberapa saat, latihan kami untuk 
hari itu akhirnya dimulai. 

"Ojousama telah mempraktikkan kendalinya sejak pagi ini. Ryouma-sama, adakah yang 
ingin kamu pelajari? "[Sebasu] 

"Secara pribadi, aku akan senang mempelajari berbagai mantra ofensif dari atribut yang 
berbeda. Seperti yang saya sebutkan di gereja, saya tidak benar-benar tahu banyak mantra 
ofensif. "[Ryouma] 

"Oh, benar. Kalau begitu ... "[Sebasu] 

"Aku akan mengajar." [Camil] 

Sebasu-san menoleh ke Camil-san. Sepertinya dia yang akan mengajar kita. 

"Sepertinya kamu bisa menggunakan semua atribut. Bagi saya, saya bisa menggunakan 
semua atribut yang lebih rendah, serta pencahayaan dan es. Aku tidak bisa mengajarimu 
racun, kayu, dan atribut canggih, tapi aku bisa mengajarimu mantra dasar untuk yang 
lainnya. "[Camil] 

"Aku akan mengurusmu, Camil-san." [Ryouma] 

"Sama." [Camil] 

"Baiklah, Ryouma-san. Sampai jumpa lagi. "[Elialia] 

Tampaknya, ojousama akan dilatih dariku. 

Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada saya, yang lain pergi untuk menemuinya. 

Kami tidak berlatih di tempat yang sama? 

Ketika saya bertanya pada Camil, dia menjawab. 

"Ini untuk alasan keamanan. Kamu tahu kalau ojousama punya banyak mana, kan? "[Camil] 

"Ya." [Ryouma] 



"Karena itu dia tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Dia menjadi jauh lebih baik 
baru-baru ini, tetapi di masa lalu, ada banyak contoh ketika mantranya pergi ke arah yang 
berbeda dari yang dia maksudkan. Selain itu, mereka mengemas banyak panas. "[Camil] 

Kedengarannya berbahaya ... 

"Tapi jangan khawatir! Itu sebelumnya. Dia jauh lebih baik sekarang. Kami hanya aman. 
"[Camil] 

Camil-san meyakinkan saya bahwa itu akan baik-baik saja. 

Mungkin karena dia bosnya cukup banyak. 

Tetap pada topik ini lebih jauh tidak akan ada gunanya bagi kita, jadi saya menyarankan 
kita memulai pelatihan. 

"Tentu, mari kita mulai. Ryouma-kun, kamu bilang kamu tidak tahu banyak tentang mantra 
ofensif, tapi kurasa kamu tahu sedikit? "[Camil] 

"Ya, tapi hanya mantra pemula." [Ryouma] 

"Tunjukkan padaku." [Camil] 

"Tentu." [Ryouma] 

Seperti yang diminta, saya menoleh ke batu terdekat dan melemparkan mantra dasar api, 
air, angin, bumi, petir, es, dan racun, yang masing-masing adalah Bola Api, Waterball, 
Pemotong Angin, Jarum Bumi, Stun, Tembakan Es, Racun Es, Racun. 

"Dasar adalah dasar, tapi itu cukup bagus. Dengan itu kamu mungkin akan mempelajari 
mantra selanjutnya dengan mudah ... Aku akan menunjukkanmu beberapa mantra baru, 
dan kamu akan menyalinnya, ok? "[Camil] 

"Mengerti." [Ryouma] 

"Ayo mulai. Pertama adalah api. 'Fire Arrow' "[Camil] 

Segera setelah Camil-san membacakan mantra untuk mantera, panah api muncul di telapak 
tangannya dan segera melesat keluar dalam garis lurus ke arah batu, menimbulkan suara 
cahaya saat api meledak. 

"Ini adalah mantra serangan elemental atribut api, Panah Api. Ini lebih cepat dari Fireball 
dan memiliki kekuatan menusuk yang lebih besar. Itu adalah mantra yang paling nyaman 
di bawah pohon mantra api, jadi itu biasa digunakan. Cobalah. "[Camil] 

"Baiklah." [Ryouma] 



Saat aku mengingat Fire Arrow Camil-san, aku melakukan yang terbaik untuk menirunya. 
Saya menghasilkan api di telapak tangan saya sama seperti yang saya lakukan dengan 
Fireball, kemudian saya memampatkannya dan membayangkan sebuah panah keluar. 

"'Fire Arrow'" [Ryouma] 

Saat aku melantunkan kata-kata itu dengan keras, mantra seperti Camil-san melesat keluar 
dan mengenai batu. 

"Sudah selesai dilakukan dengan baik. Karena Anda bisa mendapatkannya pada percobaan 
pertama, Anda harus memiliki pemahaman yang baik tentang sihir. "[Camil] 

Uh oh, apakah dia akan curiga seperti yang biasa dilakukan orang-orang di novel-novel 
ringan klise itu? Mungkin saya harus mencoba salah mengarahkannya sedikit. 

"Aku seorang pemanah, jadi memvisualisasikan panah itu cukup mudah." [Ryouma] 

"Oh ya. Itu juga. "[Camil] 

"Itu juga?" [Ryouma] 

"Dari waktu ke waktu, ada orang-orang dengan sihir tingkat tinggi yang menggunakannya 
dalam kehidupan sehari-hari mereka, tetapi belum belajar mantra ofensif. 

Orang-orang ini biasanya bisa belajar mantra ofensif setelah beberapa kali mencoba selama 
mereka dapat memvisualisasikan mantra. "[Camil] 

Oh, jadi itu bukan klise yang diatur dalam novel ringan ketika protagonis belajar sihir 
terlalu cepat ... Yah, itu bagus. 

Kalau dipikir-pikir, bukankah ojousama juga belajar Bubbly Water dalam dua percobaan? 
Jika saya ingat bahwa saya tidak perlu khawatir. 

Setelah itu saya juga belajar mantra serangan Water Shot, Wind Hammer, Rock Bullet, Stun 
Arrow, dan Ice Arrow. Saya juga belajar mantra pertahanan Tembok Api, Tembok Air, 
Perisai Angin, dan Perisai Es. 

Setelah itu masalah yang berbeda muncul. 

"Yah ~ Dengan itu aku tidak punya apa-apa lagi untuk diajarkan kepadamu ... Haruskah kita 
langsung pergi ke kelas menengah? Kami juga bisa terus bekerja pada mantra dasar Anda ... 
Hmm ... "[Camil] 

Sepertinya sementara kecepatan belajar saya tidak abnormal, itu masih cepat. Akibatnya, 
semua yang Camil-san ajarkan harus habis sebelum zaman kita. 

Saat itulah Sebasu-san datang. 



"Apa yang sudah kamu susahkan?" [Sebasu] 

"Sebasu-san." [Ryouma] 

"Ryouma terlalu cepat belajar. Dia sudah mempelajari semua mantra yang bisa saya 
ajarkan. "[Camil] 

"Oh, begitu? Lalu dalam hal itu, bagaimana kalau saya mengajarinya. Aku bisa mengajarinya 
sihir dimensi. "[Sebasu] 

Beruntung! Saya bisa belajar sihir dimensi dari salah satu penyihir dimensi top negara itu. 

"Aku akan memaafkan diriku sendiri kalau begitu. Semoga beruntung, Ryouma-kun. 
"[Camil] 

"Terima kasih banyak, Camil-san. Aku akan mengurusmu, Sebasu-san. "[Ryouma] 

Aku berterima kasih pada Camil-san dan membungkuk pada Sebasu-san. 

Sebasu-san tersenyum riang dan berbicara. 

"Sebelum kita mulai, saya ingin mengkonfirmasi satu hal. Ryouma-sama, apakah kamu tahu 
mantra di bawah pohon mantra dimensi selain Item Box? "[Sebasu] 

"Aku bisa menggunakan teleportasi." [Ryouma] 

"Bisakah kamu tunjukkan padaku?" [Sebasu] 

"Tentu saja. 'Teleport!' "[Ryouma] 

~ Sebasu Sisi ~ 

Ryouma-sama memanggil Teleport, dan pada saat berikutnya, dia muncul di samping batu 
terdekat. Dia memohonnya 4 kali lagi setelah itu, muncul dan menghilang di sekitarku, 
sampai doa keempat di mana dia muncul di hadapanku lagi. 

Teleport adalah mantra yang secara instan mengubah posisi seseorang, begitu banyak 
pemula kehilangan pijakan mereka setelah melemparkannya, tetapi Ryouma-sama tidak 
kehilangan pijakannya sekali pun. Itu adalah Teleport yang spektakuler. 

Ini mungkin hanya mantra pemula, tetapi Anda benar-benar dapat merasakan 
pengalamannya dengan itu dari cara alami dan seberapa cepat ia memintanya. Dia pasti 
menghabiskan banyak waktu berlatih dengannya untuk menggunakannya sejauh ini. 

"Pertunjukan yang luar biasa, Ryouma-sama. Jika kamu bisa menggunakannya dengan baik 
maka kamu juga harus bisa menggunakan mantra dimensi menengah, Dimension Magic 
dan Warp. "[Sebasu] 



"Benarkah !?" [Ryouma] 

"Iya. Ryouma-sama, apakah Anda tahu mengapa sihir dimensi adalah atribut paling sulit 
untuk digunakan di antara atribut yang lebih tinggi? "[Sebasu] 

"Tidak. Kenapa ini yang paling sulit? "[Ryouma] 

"Bisakah kamu menjelaskan cara menggunakan sihir dimensi?" [Sebasu] 

"Gunakan mana untuk mengganggu ruang dan mendistorsi itu." [Ryouma] 

"Persis. Tetapi konsep yang sangat mendasar yaitu mengganggu ruang yang membuat 
banyak orang bingung. 

Ruang memang ada, tetapi hanya sedikit yang benar-benar bisa menangkapnya. "[Sebasu] 

Untuk membuat segalanya lebih buruk, sebagian besar sihir dimensi buku ajar diisi dengan 
kata-kata berlebihan seperti 'yang menyelimuti semua hal di dunia', membuatnya sulit bagi 
para penyihir dimensi yang bercita-cita untuk memahami gambar yang tepat. Pada 
akhirnya, gambar yang mereka visualisasikan sering kali berakhir buruk, membuat mereka 
tidak lebih dari upaya buruk campur tangan. 

Dalam kenyataannya, hal yang paling penting adalah menggunakan mana secara tepat dan 
menangkapnya secara mendalam di dalam ruang. Sayangnya, itu bukan sesuatu yang bisa 
dijelaskan dengan kata-kata. 

Kata-kata saja hanya bisa memberikan setengah gambar. Tidak ada cara lain untuk berhasil 
selain terus berusaha sampai seseorang dapat menangkap sensasi. Sampai saat itu belajar 
sihir dimensi menengah atau lebih tinggi akan tetap menjadi mimpi. 

"Ini mungkin mengejutkanmu, tapi sebenarnya, mantra dimensi bawah sebenarnya tidak 
berbeda dari mantra perantara." [Sebasu] 

"!?" [Ryouma] 

He he ... Reaksi yang pas. 

"Di masa lalu, sihir dimensi tidak memiliki mantra yang lebih rendah seperti sekarang. Itu 
tidak memiliki perbedaan seperti itu. Lagipula, langkah pertama untuk menguasai sihir 
dimensi adalah memahami ruang, dan mereka yang gagal melakukan itu dianggap tidak 
lengkap. 

Seiring waktu orang-orang yang bisa menggunakan sihir dimensi tumbuh semakin sedikit, 
sampai akhirnya, standar untuk sihir dimensi anjlok dan mantra semakin lemah. Mantra 
dasar hari ini tidak lain adalah mantra menengah yang melemah. "[Sebasu] 



"Jadi maksudmu aku bisa menggunakan gambar yang sama dengan yang aku gunakan 
untuk Item Box dan Teleport untuk menggunakan Dimension Home and Warp?" [Ryouma] 

"Iya. Anda harus menambahkan Dimension Magic dengan sesuatu yang lain, tetapi untuk 
Warp, gambarnya persis sama. Rentang casting Warp jauh lebih besar dari Teleport, jadi 
selama Anda dapat memahami tujuan Anda, Anda dapat pergi sejauh mana izin Anda. Mari 
kita lihat ... Bagaimana dengan puncak batu itu? "[Sebasu] 

Saya menunjuk ke arah batu terjauh dan terbesar di sekitar. 

Bagian atas batu itu datar, jadi ada pijakan yang cukup. Dia seharusnya tidak terluka 
meskipun dia jatuh. 

"Tentu. Aku akan mencobanya. "[Ryouma] 

Oh, Ryouma-sama terlihat sangat bersemangat untuk menguji keberaniannya. Siswa 
seperti dia benar-benar layak mengajar. 

Berapa banyak siswa yang saya ajarkan seperti ini? 

Ketika saya lahir dan diketahui bahwa saya memiliki bakat untuk sihir dimensi, saya 
menghabiskan seluruh waktu melatih dan bekerja sebagai kepala pelayan. 

Sihir saya terbukti paling berguna selama perjalanan saya dengan tuan sebelumnya. Ketika 
tuan sebelumnya berhenti bepergian, saya bekerja setiap hari sebagai ajudannya. 

Saya percaya pada saat itulah saya dipuji sebagai salah satu penyihir terkemuka di negara 
ini. Alasan di balik itu adalah karena saya sering menggunakan Dimension Home untuk 
membawa sebagian besar barang bawaan tuan sebelumnya. Ada banyak waktu ketika saya 
muncul di depan umum juga. 

Karena itu banyak orang yang meminta untuk menjadi murid saya. 

Saya mengabaikan semua surat yang dikirim kepada saya, tetapi ada beberapa yang 
menggunakan koneksi mereka dengan tuan sebelumnya untuk mengajar putra atau 
pengikut mereka. 

Secara alami, saya tidak bisa mengabaikan orang-orang seperti itu, jadi saya mengajar 
mereka. Saya tahu pasti bahwa saya telah mengajar lebih dari seratus orang, tetapi saya 
berhenti menghitung setelah itu, jadi jumlah sebenarnya adalah sebuah misteri, tetapi 
terlepas dari itu, jumlah orang yang bisa menggunakan mantra dimensi menengah pada 
akhir sesi saya tidak genap nomor 10. 

Banyak anak laki-laki dari keluarga kaya menolak untuk mendengarkan ketika saya 
memberi tahu mereka bahwa sihir dimensi tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, dan 
mereka tidak melakukan apa pun selain mengeluh, pada akhirnya, tidak mendapatkan 
banyak pelatihan yang tepat yang dilakukan. 



Seseorang seperti Ryouma-sama yang dengan patuh mendengarkan dan dengan sungguh-
sungguh melatih adalah jenis murid terbaik untuk diajarkan. Terlebih lagi ketika dia 
berbakat juga. Saya bertanya-tanya apakah pernah ada waktu ketika saya secara pribadi 
ingin mengajar seseorang? Mungkin memang ada saat seperti itu, tapi saya tidak ingat lagi. 

Sementara aku memikirkan itu, Ryouma-sama menutup matanya dan fokus. 

Dia masih seperti air yang tenang, hampir seolah-olah dia tidak bisa mendengar apa pun di 
sekitarnya. 

Sungguh luar biasa bahwa ia mampu berkonsentrasi sebanyak ini di usia yang begitu muda, 
tetapi pelatihan seperti apa yang ia jalani untuk mencapai keadaan ini? 

Ketika aku berpikir kembali, sejak pertama kali aku bertemu Ryouma-sama, dia selalu 
menjadi anak muda yang tidak seimbang. 

Dia tidak memiliki orang tua dan mengisolasi dirinya di hutan, tetapi terlepas dari semua 
waktu yang dihabiskan sendirian di hutan, pakaiannya terawat dengan baik. 

Dia mengalami kesulitan berbicara pada awalnya, tetapi bahkan kemudian, dia berbicara 
dengan sopan ketika dia mengundang kami ke rumahnya dan menawari kami teh paling 
mewah disertai dengan madu yang sama-sama mewah. 

Rumahnya sederhana dalam desain tetapi solid dan menyenangkan. Dia bahkan mandi. Dia 
hidup seperti bangsawan. 

Tetapi hal-hal aneh tentang dia adalah pengetahuan dan keterampilannya. 

Dia meneliti slime, yang telah lama ditinggalkan oleh peneliti lain, dan memperbaiki 
hidupnya dengan menemukan slime yang lebih bersih dan slav pemulung. Dia bahkan 
menemukan seutas benang yang belum pernah saya lihat sebelumnya dan pakaian tahan 
air. 

Suatu ketika, dia mengatakan garam dari Hutan Gana dapat digunakan selama racunnya 
didetoksifikasi. Reinhart-sama menunjukkan minat di sana, ingin menjual garam, tetapi apa 
yang dia katakan? 

Tidak cukup untuk menjual. Kompetisi hanya akan menenggelamkannya. 

Dia pasti dibesarkan sebagai seorang bangsawan, jika tidak, maka setidaknya seorang 
pedagang, atau bagaimana mungkin anak seusianya memiliki pengetahuan bisnis seperti 
itu? 

Aku masih ingat bagaimana dia memandang kota pertamanya dengan mata kosong dan 
betapa terampilnya dia melindungi ojousama dari penjahat. 

Dan meskipun masih muda, ia telah mencapai sesuatu dengan mencegah wabah wabah. 



Setiap prestasi ini tidak mungkin terjadi pada anak normal, tetapi ia melakukan semuanya. 

Dari waktu ke waktu, dia tampak seperti orang dewasa, tetapi setelah sedikit membuka 
hatinya, dia akhirnya mulai bertingkah seusianya. 

Ryouma-sama adalah ... 

"Sebasu-san." [Ryouma] 

Oh, sayang ... Sepertinya aku kehilangan pikiranku di sana. 

"Iya? Apa itu? "[Sebasu] 

"Saya pikir saya bisa melakukannya. Saya akan mencobanya. "[Ryouma] 

"Tunjukkan padaku." [Sebasu] 

"... 'Warp'" [Ryouma] 

Pada saat berikutnya, Ryouma-sama menghilang, dan pada saat berikutnya, dia muncul di 
atas batu persis seperti yang telah saya perintahkan kepadanya. 

Saya bengkok ke tempat yang sama. 

"Selamat, Ryouma-sama. Anda telah berhasil menggunakan mantra dimensi menengah, 
Warp. "[Sebasau] 

"Aku melakukannya! Saya benar-benar melakukannya! Terima kasih banyak, Sebasu-san! 
"[Ryouma] 

He he ... Jadi dia bertindak sesuai usianya ketika datang ke sihir, begitu. 

"Kalau begitu, mari kita beralih ke Dimension Home. Anda akan membuka lubang dan 
membayangkan sebuah ruangan besar di dalamnya seperti yang Anda lakukan untuk Item 
Box. Itu adalah proses yang biasa untuk Item Box, jadi saya telah menghilangkan banyak 
detail, tetapi setelah itu adalah di mana segalanya berubah. 

Setelah melalui tahap awal untuk Item Box, Anda sekarang harus membayangkan ruang 
yang Anda buat memiliki lingkungan yang sama dengan yang ada di sekitar Anda. 

Ini adalah alasan mengapa dimungkinkan untuk hidup dan membesarkan monster di 
dalam Dimension Home. 

Tanpa langkah ini, yang Anda akan casting adalah mantra dasar, Item Box. "[Sebasu] 

"Aku mengerti." [Ryouma] 

Saat Ryouma-sama mengatakan itu, dia menutup matanya dan fokus sekali lagi. 



Itu adalah mantra yang jauh lebih rumit daripada Warp, jadi itu wajar bahwa Ryouma-
sama nampaknya sangat menggenggam perasaan mantra itu. 

Dia melantunkan beberapa kali, tetapi tidak lebih dari sebuah lubang hitam muncul. 

Lagi-lagi dia mengucapkan mantra, lagi-lagi dia gagal. 

Dia mengulanginya berkali-kali, satu upaya demi satu diikuti oleh satu kegagalan demi 
satu, dan akhirnya, keringat mengucur. 

Namun terlepas dari itu, Ryouma-sama terus berkonsentrasi. Dia akan mengambil nafas 
sesekali, tetapi dia terus proaktif bahkan ketika jam berlalu. Dan setelah 4 jam pelatihan, 
Ryouma-sama melantunkan sekali lagi, dan ... 

"... 'Dimensi Rumah'" [Ryouma] 

Dalam sekejap itu, sebuah lubang putih muncul di hadapan Ryouma-sama. 

"Selamat, Ryouma-sama. Anda telah berhasil dalam casting Dimension Home. "[Sebasu] 

"Baik! Terima kasih banyak! Dengan ini akhirnya aku bisa memasukkan slime-ku! 
"[Ryouma] 

"Aku senang bisa membantu. Jika Anda menemukan Dimensi Rumah Anda terlalu kecil, 
Anda selalu dapat melemparkannya lagi dengan mana yang lebih besar. Catat saja bahwa 
black hole berarti kegagalan, dan white hole berarti sukses. "[Sebasu] 

"Aku akan ingat." [Ryouma] 

"Nah, apakah kita akan kembali? Sudah gelap. "[Sebasu] 

"Eh ...? Ah!? Wow, sudah selarut ini? "[Ryouma] 

Sepertinya dia tidak memperhatikan. 

Jika dia tidak berhasil sekarang, dia mungkin akan terus berjalan. 

Biasanya, dia sudah lama kehabisan mana, tetapi seperti yang diharapkan dari seseorang 
dengan kolam mana yang menyaingi milik ojousama, dia masih punya banyak cadangan. 

"Kamu benar-benar menyukainya. Baiklah, mari kita berada di jalan kita. 'Warp'. "[Sebasu] 

Ada beberapa hal yang saya khawatirkan, tetapi untuk sekarang, mari kita diam-diam 
mengawasinya. 
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 Side Ryouma  

Aku begitu ke pelatihan sehingga aku lupa waktu ... Untungnya, Sebasu-san 
mengingatkanku pada waktu dan kami pergi ke yang lain melalui Warp-nya. 

Rupanya, ojousama sedang berlatih di daerah yang jauh dari saya daripada yang saya kira. 

"Selamat datang kembali, Ryouma-san." [Elialia] 

"Kau benar-benar menghabiskan waktumu. Berapa banyak yang Anda pelajari hari ini? 
"[Elize] 

"Apakah kamu mempelajari mantra baru?" [Reinhart] 

Ojousama dan Co. segera memperhatikan kami ketika kami tiba. 

"Ya, Camil-san dan Sebasu-san banyak mengajari saya." [Ryouma] 

"Itu terdengar baik. Anda sepertinya masih punya cadangan. Maukah Anda menunjukkan 
kepada kami apa yang telah Anda pelajari? "[Reinbach] 

Saya pertama menunjukkan mantra yang saya pelajari dari Camil-san, lalu saya 
memamerkan Dimensi Rumah saya. Sayangnya, saya perlu 10 detik hanya untuk 
memintanya. Sepertinya saya masih perlu banyak latihan. 

"Dimension Home." [Ryouma] 

Untungnya, itu sukses. 

Ketika pintu masuk ke Rumah Dimensi saya dibuka, terpikir oleh saya bahwa semua orang 
kecuali Sebasu-san membeku. 

Oh, ya ... Menggunakan Item Box di usiaku sudah merupakan prestasi. Saya lupa. 

Baiklah. Sebasu-san tahu, jadi meskipun aku menyembunyikannya, mereka akan tahu cepat 
atau lambat. Faktanya, empat dari mereka sudah mengganggu Sebasu-san. 

Mereka memujiku segera setelah itu. 

Saya tahu itu adalah prestasi yang luar biasa, tetapi menepuk kepala saya sangat 
memalukan. 



Kemudian. 

Matahari sudah akan terbenam, jadi kami memutuskan untuk kembali. 

Dimensi Magic paling baik ditingkatkan dengan pengulangan, jadi aku kembali dengan 
Warp-ku. 

Demi keamanan, Sebasu-san juga menemaniku. 

Sepanjang jalan, Sebasu-san tiba-tiba teringat sesuatu. 

"Ryouma-sama, kita berencana untuk pergi ke tambang yang ditinggalkan besok untuk 
memberi ojousama kesempatan untuk melawan monster. Bagaimana dengan itu? Apakah 
Anda ingin datang juga? "[Sebasu] 

"Selama itu tidak ada masalah." [Ryouma] 

"Tentu saja tidak. Ojousama akan senang memiliki perusahaan Anda. Bisakah Anda 
menggunakan senjata selain busur? Tambang yang ditinggalkan di dalamnya cukup kecil, 
jadi ini adalah senjata yang sulit untuk direkomendasikan. Kamu juga harus memakai baju 
besi. "[Sebasu] 

"Bagaimana dengan pedang pendek? Aku bisa bertarung dengan seni bela diri dan sihirku, 
tapi aku tidak punya baju besi. "[Ryouma] 

"Kalau begitu, itu menangani senjatanya, bukan berarti kau akan memiliki masalah pada 
akhirnya, bagaimanapun. Lagipula, monsternya lemah, akan ada penjaga yang 
menemanimu, dan tujuan utamanya adalah untuk memberikan pengalaman ojousama, jadi 
... "[Sebasu] 

"Baik. Bagaimanapun, aku akan pergi dengan pedang pendek. Adapun armornya ... 
"[Ryouma] 

Aku bisa membuat senjata dengan sihir bumi sampai batas tertentu, tetapi baju besi yang 
dibuat dengan buruk akan menghalangi gerakanku. 

... Oh, sekarang aku memikirkannya, bukankah aku punya surat pengantar dari guild 
master? 

Mari kita gunakan itu. 

"Aku pikir aku akan pergi berbelanja ketika kita kembali ke kota. Aku mendapat surat 
pengantar dari guild master guild petualang, jadi kupikir aku akan menggunakannya untuk 
perjalanan kecil kita besok. "[Ryouma] 

"Saya melihat. Kedengarannya luar biasa. "[Sebasu] 



Setelah itu kami tiba di kota dan berpisah di gerbang. Sebasu-san kembali ke penginapan 
sementara aku mencari toko senjata. 

Ketika saya menemukan toko, saya memasukinya, dan seorang pria yang tampak kasar 
menyambut saya dengan senyum yang mengerikan. 

"Selamat datang, pelanggan yang terhormat. Apakah ada sesuatu yang menarik minat 
Anda? 

"E-Erm ... Aku sedang mencari senjata untuk digunakan di area terbatas seperti tambang 
yang ditinggalkan. Saya pikir pedang pendek akan berhasil. Aku juga butuh baju zirah. 
"[Ryouma] 

"Jika kamu membutuhkan pedang pendek, maka silakan merujuk ke rak ini di sini." 

"... Umm, jangan bersikap kasar atau apa pun, tapi bukankah kamu memaksakan dirimu 
sendiri?" [Ryouma] 

"...... Kamu bisa tahu?" [Pria Berpenampilan Kasar dengan Senyum yang Mengerikan] 

"... Sudah jelas." [Ryouma] 

Senyum terpampang di wajahnya terus pecah setiap beberapa detik, menghasilkan wajah 
yang sangat aneh. 

Setelah saya katakan kepadanya, pria itu membatalkan aksinya dan mengenakan wajah 
yang sama sekali tidak ramah. 

"ARGH! Saya beri! Saya beri! Maaf, Nak, tetapi seorang kenalan saya mengatakan kepada 
saya bahwa saya tidak ramah, jadi saya mencoba memperbaikinya, tetapi sepertinya itu 
tidak baik dengan kepribadian saya. "[Rough-Looking Man] 

"Saya melihat. Ngomong-ngomong, apakah ini Digger Arms Shop? "[Ryouma] 

"Ya, itu tempatnya. Bagaimana dengan itu? "[Pria Berpenampilan Kasar] 

"Aku mendapat surat pengantar dari guild master guild petualang. Saya disuruh 
membawanya ke sini. "[Ryouma] 

Saya menyerahkan surat pengantar. 

"Dari Wogan? Hal-hal aneh bisa terjadi ... Anda rekrut baru? Toko saya mahal, Anda tahu? 
Saya bisa menjamin kualitasnya, tetapi apakah Anda punya koin pada Anda? 

"Iya. Saya tidak tahu harga pasar senjata, tapi saya bisa membayar hingga 30 koin emas 
kecil. "[Ryouma] 



"Itu lebih dari cukup. Apa yang kamu gunakan sampai sekarang? "[Pria Berpenampilan 
Kasar] 

"Aku biasanya menggunakan busur, tapi aku pergi ke tambang yang ditinggalkan, jadi ..." 
[Ryouma] 

"Aku mengerti ... Kalau begitu, mari kita pergi dengan pedang pendek yang kamu sebutkan 
tadi. Kamu juga bisa pergi dengan tombak pendek atau pedang satu tangan jika kamu mau. 
"[Pria Berpenampilan Kasar] 

"Beri aku dua pedang pendek kalau begitu. Oh, dan bisakah kamu melempar pisau ke sini? 
"[Ryouma] 

Saya memiliki keterampilan Menguasai Senjata Melontar, tapi saya hanya melempar batu 
sampai sekarang. Mungkin juga gunakan kesempatan ini untuk membeli sesuatu. 

"10 pisau untuk satu koin emas kecil. Mahal, ya, tapi saya jamin kualitasnya. Selama kamu 
mengambilnya setelah melempar, mereka akan bertahan lama untukmu. "[Pria 
Berpenampilan Kasar] 

"Beri aku sepuluh pisau lempar dan dua pedang pendek itu dari sebelumnya." [Ryouma] 

"Itu adalah 2 koin emas kecil per pedang pendek, jadi tambahkan 10 pisau lempar di 
atasnya, itu akan memberimu 5 koin emas kecil semuanya. Kamu juga akan membutuhkan 
armor, kan? "[Pria Berpenampilan Kasar] 

"Iya. Saya ingin sesuatu yang mudah dipindahkan. Apa yang Anda miliki? "[Ryouma] 

"Sesuatu yang mudah untuk dipindahkan? Maka Anda akan menginginkan pelindung kulit. 
Armor yang dibuat dengan kulit monster bahkan bisa lebih kuat dari logam, dan jika kamu 
memikatnya dengan sihir, kamu bisa menjaga mobilitasmu bahkan dengan pelindung kulit 
seluruh tubuh. Sayangnya, tipe yang terakhir tidak beredar. Saya tidak punya apa pun di 
toko saya. "[Rough-Looking Man] 

"Ayo pergi dengan bersembunyi monster itu." [Ryouma] 

"Baik. Saya hanya memiliki dua set yang sesuai dengan ukuran Anda. Suatu hari akan 
diperlukan untuk penyesuaian jika Anda ingin set lainnya. Apa kau akan memeriksa 
semuanya? "[Pria Berpenampilan Kasar] 

Saya membutuhkannya untuk besok, jadi saya akan mendapatkan apa yang bisa saya beli 
sekarang. 

"Aku akan pergi ke tambang besok, jadi tunjukkan saja yang bisa kubeli sekarang." 
[Ryouma] 

"Baiklah." [Pria Berpenampilan Kasar] 



Pria itu masuk ke dalam, dan ketika dia kembali, dia membawa dua set baju zirah. 

"Kedua set armor itu terbuat dari kulit monster. Salah satunya dibuat dengan Grellfrog 
Hide, membuatnya fleksibel dan mudah dipindah. Ah, tapi jangan tertipu, mungkin 
fleksibel, tetapi jauh lebih sulit. Harganya 4 koin perak sedang. "[Rough-Looking Man] 

Seperti karet. Sembunyikan katak, ya. 

"Yang lain terbuat dari Hard Lizard Hide. Yang ini lebih mahal, seharga 5 koin emas kecil. 
"[Rough-Looking Man] 

"Itu perbedaan yang cukup besar, bukan?" [Ryouma] 

"Itu karena bahannya. Kadal keras hidup di gurun, jadi jarang menemukannya. Selain itu, 
mereka suka menggunakan sihir netral, Harden, jadi memburu mereka itu menyebalkan. 

Serangan setengah hati tidak bisa menembus kulit mereka, dan menggunakan risiko sihir 
menghancurkan kulit mereka. 

Saya tahu ini mahal, tapi ini sebenarnya sudah lebih murah daripada biasanya. "[Pria 
Berpenampilan Kasar] 

Harden menutupi tubuh dengan lapisan mana. Itu mantra pertahanan yang mencegah 
tubuh terluka. Monster yang menggunakan itu pastinya akan sulit untuk diburu. 

"Mencatat satu membutuhkan keberuntungan dan keterampilan, tetapi Hard Lizard Hide 
tidak hanya ringan, itu juga dapat memanggil mantra Harden ketika mana dilewati. 

Harden meningkatkan kecakapan defensif armor sambil membiarkannya sefleksibel itu. 
Sudah sangat sulit tanpanya, tetapi setelah doa, itu menjadi lebih sulit. 

Karena itu itu menjadi hit di antara orang-orang tanpa stamina seperti penyihir. 

Sayangnya, ini dibuat dari sisa set lainnya. Dan karena tidak ada bahan yang tersisa, hanya 
baju besi yang cukup besar untuk seorang anak yang bisa dibuat. Tapi kemudian itu tidak 
seperti ada petualang anak di luar sana yang bisa membeli sesuatu yang semahal ini. Tidak 
dapat mengubah ukuran karena tidak ada bahan. Pada akhirnya, dibiarkan membusuk di 
rak selama 2 tahun terakhir. 

Jika Anda mampu membelinya, itu benar-benar beban dari punggungku jika Anda bisa 
membelinya. Yang ini jauh lebih baik dari segi kualitas daripada baju besi lainnya. 
"[Salesman yang Putus Asa] 

Seperti yang dia katakan, ini sepertinya lebih baik. 

Toko ini direkomendasikan oleh guild master, jadi aku ragu dia hanya mencoba membuat 
koin tambahan. 



"Baiklah, aku akan pergi dengan ini kalau begitu." [Ryouma] 

"Terima kasih, Nak. Itu akan menjadi 10 koin emas kecil secara total. "[Rough-Looking 
Man] 

Saya mengeluarkan sekantong koin emas kecil dari Item Box saya dan membayar orang itu. 

Setelah mengkonfirmasi pembayaran, pria itu menyerahkan peralatan, dan saya 
menyimpannya ke dalam Kotak Barang saya. 

"Terima kasih. 

Agak terlambat untuk perkenalan, tapi namaku Ryouma Takebayashi. 

Aku akan kembali jika aku butuh sesuatu lagi. "[Ryouma] 

"Kembalilah kapan saja. Penggali Darson Nama. Saya memiliki toko ini. 

Baju besi itu seharusnya bisa membantu Anda, selama Anda tidak memaksakan diri terlalu 
keras. 

Kembalilah dan dapatkan satu set baru setelah Anda dewasa. Saya akan memberi Anda 
sesuatu yang baik kalau begitu. "[Darson] 

Saya mengucapkan terima kasih, meninggalkan toko, dan kembali ke penginapan saya. 

Hari berikutnya. 

Hari ini kami naik kereta ke tambang yang ditinggalkan. Jalan menjadi lebih buruk saat 
kami melakukan perjalanan, tetapi cuacanya bagus. 

Setelah 3 jam perjalanan, saya pikir kami akhirnya mencapai tujuan kami, tapi ... 

"..." [Elialia] 

Untuk suatu alasan, ojousama bertingkah aneh di sampingku. 

Dia juga tidak banyak bicara saat sarapan. Aku ingin tahu apakah ada sesuatu di benaknya. 

"Ojousama? Apa kamu baik baik saja?" 

"Ya, aku baik-baik saja." [Elialia] 

Yah, setidaknya dia sepertinya tidak sakit. Mungkin dia gugup? 

"Apakah ini monster berburu pertamamu?" [Ryouma] 

"Tidak semuanya. Saya mungkin tidak memiliki banyak pengalaman, tapi ... "[Elialia] 



"Relakslah sedikit lagi, Elia." [Reinbach] 

"Kakek." [Elialia] 

"Kamu tidak akan meyakinkan orang seperti itu." 

"Ibu juga ..." [Elialia] 

"Ha ha ha, setidaknya kamu tampaknya berpikir jernih hari ini. Kami akan segera tiba, jadi 
mari kita tinjau tujuan kami. "[Reinhart] 

Berpikir lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa, Reinhart-san memulai topik untuk 
mengalihkan perhatian Elialia. 

"Tempat yang kita tuju adalah Tambang Utara Gimuru. Seperti namanya, itu terletak di 
utara. Sudah dinyatakan ditinggalkan, jadi mengapa kita pergi ke sana? "[Reinhart] 

"Kita perlu menyelidiki tambang sebelum kita dapat mengirim permintaan ke guild 
petualang untuk membersihkan monster yang telah berakar di tambang. Kami harus tetap 
pergi, jadi kami mengambil kesempatan ini untuk memberi saya pengalaman. "[Elialia] 

"Persis. Biasanya, kami hanya merujuk pada laporan rutin yang diberikan kepada 
manajemen, tetapi setelah penyelidikan tentang insiden baru-baru ini, tampaknya kantor 
pemerintah mungkin juga mengacaukan pengelolaan tambang utara juga. 

Jadi kita secara pribadi akan memeriksa ranjau dan mengumpulkan informasi tentang 
binatang buas yang bersembunyi di dalamnya. Permintaan ke guild petualang akan 
tergantung pada isi penyelidikan kami hari ini. "[Reinhart] 

Masih belum diketahui berapa banyak monster yang bersembunyi di dalam ranjau, tetapi 
sudah diasumsikan bahwa akan memakan waktu setidaknya beberapa hari untuk 
memusnahkan semuanya, jadi hari ini kita benar-benar hanya akan menyelidiki tambang 
dan melatih pada saat yang sama. 

Laporan-laporan kantor pemerintah tidak benar-benar kredibel, tetapi menurut mereka, 
belum ada penampakan monster peringkat tinggi, sehingga tambang utara seharusnya 
cukup aman untuk dilatih oleh seorang anak. 

Ketika ojousama yang gugup menyaksikan langit biru melalui jendela, aku dengan santai 
membiarkan diriku bergoyang dengan goyang kereta. 
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"Apakah semua orang sudah siap?" [Jill] 

"Ya!" [Elialia dan Ryouma] 

Segera setelah kami sampai di tambang, kami memulai penyelidikan. 

Kami saat ini berdiri di depan pintu masuk satu terowongan, tetapi menilai dari seberapa 
tinggi gulma itu -- mereka hampir sama tingginya dengan saya! -- dan ivies yang tidak 
terkendali yang menutupi bebatuan di sekitar terowongan, tampaknya tidak ada yang 
mengunjungi tempat ini dalam beberapa waktu. 

Yang menemaniku dan ojousama adalah Jill and Co. Ada juga penjaga lain, tetapi mereka 
pergi ke terowongan lain untuk berburu monster. 

Adapun Reinhart-san dan nyonya, mereka pergi ke sebuah terowongan bersama, 
sementara Reinbach-sama pergi ke satu sendirian. 

Saya bertanya apakah itu baik-baik saja, dan Jill-san dan Co. mengatakan ini sebagai 
tanggapan. 

"Jangan khawatir. Mereka bertiga sekali bepergian sebagai petualang. Faktanya, prestasi 
Reinbach-sama begitu besar sehingga negara-negara tetangga menangkap mereka. Orang-
orang seperti mereka tidak akan mendapatkan goresan dari jenis monster yang kamu 
harapkan dari tambang seperti ini. "[Hyuzu] 

"Sebenarnya, mereka tidak benar-benar membutuhkan kita penjaga. Mereka bisa berjalan 
sendiri di sekitar kota. Mereka bisa menjaga diri mereka sendiri, Dan selama Sebasu-san 
ada, mereka tidak akan pernah kekurangan apapun. 

Kami tidak pernah menunjukkan wajah kami ketika Anda berada di kota, bukan? "[Jill] 

"Tidak seperti bangsawan lain, 4 anggota Rumah Tangga Jamil tidak menikmati gaya hidup 
sombong. Mereka bahkan menyuruh orang tidak sopan seperti saya untuk berbicara 
seperti biasanya. "[Hyuzu] 

Sepertinya mereka bertiga cukup terkenal dalam seni sihir dan pedang. 

Saya agak berpikir itu akan menjadi masalah, tapi saya kira tidak apa-apa, kan? 
Membiarkan mereka seperti itu. Ya, mungkin baik-baik saja. 



"Ayo lakukan yang terbaik juga, Ryouma-san!" 

Ojousama biasanya mengenakan gaun sederhana yang terbuat dari kain berkualitas tinggi 
yang sangat berkualitas bahkan aku bisa melihatnya dengan lirikan, tapi hari ini, dia 
mengenakan tidak lebih dari kemeja dan celana panjang, yang di atasnya adalah kulit baju 
zirah. 

Hah, dia benar-benar hidup hari ini, bukan? 

Kurasa ini artinya dia sudah melupakannya? 

Sementara kami berbicara seperti itu, nyonya melambaikan tangan kepada kami dari pintu 
masuk terowongan lain. 

Apakah dia mendengar ojousama? 

Kami balas melambai padanya, dan dia melambai kembali dengan lebih kuat untuk sesaat 
sebelum akhirnya dia berbalik dan memasuki terowongan bersama Reinhart-san. 

Setelah mereka memasuki terowongan mereka, kami memasuki terowongan kami. Yang 
memimpin adalah Zeff-san, Jill-san, dan Hyuzu-san. Di tengah adalah aku dan ojousama. 
Dan di belakang adalah Camil-san dan slime. 

Kami berjalan tertib dalam barisan, tetapi terowongan itu gelap. Hanya beberapa langkah 
dan cahaya hampir tidak bisa mencapai kita lagi. 

"Cih, kurasa sebenarnya tidak ada lampu di sini." [Hyuzu] 

"Bukankah mereka dibawa ke tambang timur?" [Ryouma] 

"Yah, lampu-lampu itu seharusnya tetap dirawat sampai dinyatakan secara resmi 
ditinggalkan, tetapi dari seberapa buruk terowongan itu terlihat di luar, kurasa manajemen 
tidak peduli. Selain itu, jika mereka mengambil lampu dari sini dan menempatkannya di 
tambang timur di atas baja, maka mereka akan dapat mengurangi biaya sementara. 
"[Hyuzu] 

"Mereka orang yang suka uang mudah, kurasa." [Ryouma] 

"Mereka tentu memberi kesan ..." [Elialia] 

"Benar atau tidak, setelah apa yang telah mereka lakukan, sulit untuk mempercayai mereka 
lagi. Itulah kutukan yang akan mengikuti orang-orang yang telah mengkhianati 
kepercayaan orang lain. Harap ingat itu, Ojousama. 'Ringan' "[Jill] 

Saat Jill membungkus percakapan singkat kami, dia mengucapkan mantra cahaya pemula, 
Cahaya, untuk menembakkan bola cahaya. 



Bola cahaya melayang di atas kepala kami dan menerangi sekeliling. 

Cahaya tidak bisa menjangkau lebih dalam ke lorong, tapi itu cukup untuk menunjukkan 
kepada kita sekeliling kita. 

"Ojousama, tuan muda, tolong perhatikan langkahmu. Orang-orang dulu bekerja di 
terowongan ini, jadi tidak ada jebakan, tetapi jika ini adalah labirin, pasti akan ada. 

Menemukan itu adalah tugas pengintai seperti saya. 

Kami hanya berlatih hari ini, tapi tolong lakukan yang terbaik untuk tidak bergerak maju 
dengan sia-sia. "[Camil] 

"Ya!" [Elialia] 

"Baiklah." [Ryouma] 

Kami terus berjalan seperti itu untuk beberapa saat ketika Zeff-san tiba-tiba berhenti. 

Ketika kami melihat ke depan ... 

"Seekor serangga?" [Ryouma] 

Untuk beberapa alasan ada bug seperti belalang sembah di depan kami. Tidak seperti 
belalang sembah yang saya tahu, yang ini sebesar saya dengan sabit yang sesuai dengan 
ukurannya. Itu pasti monster. 

... Jika tidak, maka saya merasa kasihan kepada semua orang yang membenci bug. Dunia ini 
pasti neraka bagi mereka ... 

"Apakah kamu melihat itu, tuan muda? Itu adalah monster tipe serangga yang dikenal 
sebagai Cave Mantis. Ia menggunakan sabit yang dimiliki tangan untuk menggali lubang. Ia 
suka tinggal di gua atau terowongan. "[Camil] 

"Cih! Sepertinya seseorang yang menjengkelkan berasal dari sini ... "[Hyuzu] 

"Apakah itu kuat?" [Ryouma] 

"Tidak juga. Sabitnya tidak tajam dan karapasnya lunak, jadi penambang sebenarnya bisa 
mengatasinya hanya dengan beliung. 

Masalahnya adalah mereka bereproduksi sangat cepat, jadi ada kemungkinan varian yang 
lebih maju, belalang pisau, akan muncul ketika mereka ada. Sayangnya, belalang pedang 
terlihat seperti varian mereka yang lebih rendah, jadi sulit untuk membedakannya. "[Zeff] 

"Tidak seperti belalang gua, belalang belati benar-benar memiliki sabit tajam, jadi jika 
kamu lengah, itu bisa berakibat fatal. Mohon berhati-hati. "[Jill] 



"Bagaimana kamu membedakan mereka?" [Ryouma] 

"Blade mantis hanya sedikit lebih besar, tetapi perbedaannya tidak jelas, jadi beberapa 
pengalaman diperlukan untuk membedakannya. Yang di sana adalah belalang gua. Saya 
akan memancingnya di sini, jadi pastikan untuk mendapatkan tampilan yang bagus. "[Zeff] 

Saat Zeff-san mengatakan itu, dia mendekati belalang gua sendirian dan membawanya ke 
sini. 

Elia dan aku menyaksikan ketika dia dengan mudah menerima serangan belalang gua 
dengan buckler kecilnya. 

"Itu belalang gua. Sabit-sabit itu cukup cepat, jadi harap berhati-hati. "[Jill] 

"Ojou, tolong keluarkan belalang gua sementara Zeff menarik perhatiannya." [Hyuzu] 

"Tapi tidak ada sihir api. Asap tidak akan memiliki tempat lain untuk pergi. "[Jill] 

"Baiklah ..." [Elialia] 

"Aku siap kapan saja!" [Zeff] 

"Lalu ... 'Ice Arrow'! Cih! 'Panah Es'! "[Elialia] 

Ice Arrow pertama yang dilemparkan ojousama berhasil dihindarkan, tetapi yang kedua 
yang dia casting segera berhasil menurunkan belalang gua. 

"Tidak ada masalah dengan kecepatan casting Anda, tetapi Anda harus membidik lebih 
hati-hati." [Jill] 

"Aku mengerti." [Elialia] 

Setelah itu, kami terus berjalan selama dua menit sebelum terjadi pada belalang gua 
lainnya. Namun kali ini, ada 4 dari mereka. 

"Sekarang apa? Ojousama merawat yang sebelumnya, jadi kupikir kita bisa membiarkan 
Ryouma pergi berikutnya, tapi tiba-tiba saja? "[Hyuzu] 

Ketika saya mendengar itu, saya memberi tahu mereka bahwa saya ingin mencoba. 

"Hati-hati." [Hyuzu] 

Mengangguk padanya, aku menggambar dua pedang pendek yang disarungkan di 
pinggangku dan memanggil Penguatan Tubuh, lalu aku berlari ke belalang gua. 

Salah satu belalang gua mengangkat sabit kanan ketika dia melihat saya, tapi saya 
mengirim tendangan ke arah kaki kanannya sebelum bisa menyerang. 



Saat kaki kirinya patah di bawah kekuatan tendanganku, belalang gua kehilangan 
keseimbangan dan jatuh ke tanah, lalu ketika kaki kananku turun ke kepalanya, suara 
renyah yang bagus bergema. 

Pada saat itu, dua lagi memperhatikan saya dan menuju ke arah saya. 

Menyesuaikan waktu mantis gua kedua saat mengangkat sabitnya, aku membalikkan 
tubuhku berlawanan arah 90 derajat, nyaris menghindari serangannya, saat aku memotong 
persendiannya dengan pedang pendekku. Kemudian ketika tubuhku terayun kembali ke 
tempatnya, aku memenggal kepalanya dengan pedang pendek kiriku yang dipegang dalam 
pegangan terbalik. 

Di belakang mantis gua kedua adalah yang ketiga. 

Menggeser pegangan di tangan kiriku dari pegangan terbalik ke pegangan yang tepat, aku 
membalikkan tubuhku berlawanan arah jarum jam dan menahan serangannya, lalu aku 
mengklaim kepalanya dengan pedang kiriku. 

Mantis gua keempat mengayunkan sabit kirinya dengan harapan mengklaim leher saya, 
tetapi saya menghindarinya, menerima serangannya dengan pedang kanan saya, dan 
memotong persendiannya dengan tangan kiri saya. 

Itu mengayunkan sabit kanannya berikutnya dari samping, tapi aku menerimanya dengan 
tangan kiriku dan memotong sendi dengan tangan kananku. Dengan kedua tangan hilang, 
belalang gua tidak lagi memiliki kartu yang tersisa untuk dimainkan. 

Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika aku memotong kepalanya. 

... Sepertinya aku tidak akan mengalami masalah di sini. Pedangku juga baik-baik saja, tidak 
ada satupun celah pada mereka. 

"Kerja bagus. Sepertinya Anda dapat menangani diri sendiri dalam pertempuran jarak 
dekat juga. 

Ojousama, monster tipe serangga itu tangguh, jadi pastikan kamu tidak mencoba apa yang 
Ryouma lakukan dan mencoba memenggal kepalanya. "[Zeff] 

"Aku mengerti." [Elialia] 

"Kau memainkannya dengan pandai memanggil mantra pengerasan di sana. Dengan itu 
tidak akan menjadi masalah bahkan jika salah satu dari belalang gua telah mendaratkan 
serangan. "[Hyuzu] 

"Seperti yang diharapkan dari Ryouma-san." [Elialia] 



Itu karena aku sudah terbiasa dengan monster tipe bug. Setelah bertahun-tahun tinggal di 
Hutan Gana dan berburu makhluk-makhluk ulet itu untuk memberi makan kepada para 
slime, wajar saja aku terbiasa dengan mereka. 

Saat pertempuran pertama kami berakhir, kami melanjutkan sepanjang terowongan. 

10 menit kemudian, saya berjalan di depan sementara ojousama mengikuti dari belakang. 
Entah bagaimana, diputuskan bahwa kami akan menjaga monster yang kami temui. 

Tidak ada apa-apa selain belalang gua di sepanjang jalan, dan pertarungan itu benar-benar 
lebih dekat dengan pembersihan hama daripada pertarungan, tetapi jumlah mereka secara 
bertahap meningkat. Pada satu titik, kami harus berurusan dengan 4 atau 5 dari mereka 
secara bersamaan. Yang lebih buruk adalah interval antara setiap pertempuran semakin 
pendek. 

Tentu saja, itu tidak ada artinya bagiku. 

"Heave ... ho." [Ryouma] 

Tapi tidak untuk ojousama. Dia telah melemparkan mantra satu demi satu pada musuh 
yang kita temui untuk melemahkan mereka dan mengurangi jumlah mereka. 

Saya bersyukur mendapat dukungannya, tetapi semua casting membuatnya lelah. 

Dia juga menggunakan semakin banyak mana dengan setiap mantra yang dilemparkan. 

Saya tahu empat penjaga yang mengikuti kita akan masuk ketika segalanya berubah 
menjadi lebih buruk, tapi ... 

"'Bermain Clay'" [Ryouma] 

"!?" 

Aku menangkap kaki belalang gua yang menyerang dengan sihir tanah dan merusak 
keseimbangannya, lalu aku menghabisinya dalam satu pukulan. 

"Kenapa kita tidak istirahat sebentar?" [Ryouma] 

Setelah itu saya menyarankan agar kita istirahat. 

"Di sini, daging kering. Kamu akan merasa jauh lebih baik setelah makan. "[Hyuzu] 

"Terima kasih." [Ryouma] 

Jadi, kami mengambil nafas. 

Meskipun kami masih jauh di dalam terowongan dan tidak bisa membiarkan pertahanan 
kami turun, kami duduk di tanah dan beristirahat. 



Kami memiliki mantra Cahaya untuk cahaya kami, jadi area itu menyala dengan baik. 
Tampaknya juga ada ventilasi yang terhubung di suatu tempat, jadi tidak sulit untuk 
bernapas. 

"Apakah kamu baik-baik saja, Ojousama?" [Jill] 

"Terima kasih sudah mengkhawatirkanku, tapi aku masih punya kekuatan untuk 
disisihkan. Mana juga. Hanya karena suatu alasan, saya merasa lebih mudah lelah. "[Elialia] 

"Itu normal ketika bertarung di tempat yang tidak biasa kamu lakukan. Terutama, tempat-
tempat seperti ini di mana kita tidak bisa mengatakan berlalunya waktu. Bagaimanapun, 
tidak ada yang lain selain membiasakan diri dengannya. Lagipula itu semacam pelatihan. 

Bagaimana denganmu, Ryouma-kun? Apakah kamu baik-baik saja? "[Camil] 

Camil-san menoleh padaku setelah menasihati Elialia, tetapi tidak seperti dia, aku 
sebenarnya terbiasa dengan tempat-tempat seperti ini. 

"Seperti rumahku, jadi aku baik-baik saja." [Ryouma] 

"Ahh, benar. Sekarang Anda menyebutkannya ... "[Camil] 

"Hei, Ryouma. Mantra apa yang kamu gunakan pada mantis gua tadi? Aku tahu itu mantra 
bumi, tapi aku tidak mengenalinya. "[Hyuzu] 

"Maksudmu Bermain Clay? Itu adalah mantra yang untuk sementara mengubah tanah dan 
batu menjadi tanah liat. "[Ryouma] 

Seperti Create Rock, yang saya gunakan kembali saat tanah longsor, Playing Clay juga 
merupakan mantra yang terbuat dari kombinasi Rock dan Break Rock. Itu adalah mantra 
yang terus-menerus menggunakan Break Rock untuk memecah tanah agar partikelnya 
tetap terhubung. 

Itu juga salah satu game yang saya mainkan ketika saya kesulitan menggunakan sihir. Ini 
benar-benar bermain tanah liat. 

"Itu mantra yang kubuat saat aku kesulitan menggunakan Rock untuk membantuku 
mempelajarinya. Anda mendapatkan batu dan benda-benda seperti ini dan menggunakan 
sihir untuk meremasnya menjadi tanah liat. Akhirnya, kamu akan terbiasa dan kamu bisa 
menggunakan Rock. "[Ryouma] 

Bentuk tanah liat hanya akan bertahan selama ada mana. Setelah mana yang digunakan 
untuk memanggil mantera telah habis, mantera akan hilang, dan objek akan kembali ke 
bentuk aslinya. Jika dulu tanah, maka akan kembali menjadi tanah. Jika dulunya batu, maka 
itu akan kembali menjadi batu. 



Karena itu juga dapat digunakan untuk mengisi celah di antara dinding atau untuk mengisi 
celah. Ini juga dapat digunakan untuk mengecat dinding. Tentu saja, aku tidak memikirkan 
semua itu ketika pertama kali muncul mantra. 

Setelah menjelaskan mantranya, ojousama dan 4 penjaga menatapku, tercengang. 

"Oi, Camil, Jill. Bagaimana menurut anda? Kamu adalah para penyihir dari grup kami. 
"[Hyuzu] 

"Munculkan mantra baru karena kamu tidak bisa menggunakan mantra pemula? Ryouma-
kun, hal-hal yang kamu lakukan benar-benar ... berbeda. "[Jill] 

"Aku tidak akan mengatakan itu tidak mungkin, tapi itu pasti merepotkan. Maksud saya itu 
satu hal jika orang lain telah mengajari Anda, tetapi datang dengan mantra baru hanya 
untuk mempelajari mantra pemula? Biasanya, akan jauh lebih mudah untuk berlatih secara 
normal. "[Camil] 

Seperti itu kami mengobrol dan santai. 

Sementara kami melakukan itu, slime ada di belakang kami memakan semua monster yang 
kami kalahkan. 

Kami tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi kami membuat kemajuan besar 
dalam membersihkan jalan. 
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"Ya. Tidak ada yang mengalahkan luar, oke. "[Hyuzu] 

Setelah menyelesaikan tugas kami di tambang tanpa insiden apa pun, kami kembali ke luar. 

Hyuzu-san cukup senang bisa keluar dari terowongan yang gelap dan suram. 

"Kami tidak punya waktu untuk bersenang-senang, Hyuzu. Kita harus kembali dan menulis 
laporan. "[Zeff] 

"Aku tahu, tapi itu akan sore pada saat kita selesai, jadi hanya sedikit lagi dan sisanya akan 
datang." [Hyuzu] 

Kami dipanggil juga. 

Setelah itu kami semua menuju area dekat pintu masuk tambang. 

Ini adalah area yang luas yang dulunya merupakan dropoff untuk alat-alat penambangan 
dan bagasi lainnya. Karena itu bersih tidak seperti daerah lain yang dipenuhi dengan batu. 

Saat ini, kami hanya menggunakannya sebagai titik pertemuan serta area parkir untuk 
gerbong kami, tetapi di masa jayanya, ia bahkan memiliki area istirahat untuk karyawan. 

"Oh." [Ryouma] 

Ketika saya berjalan melalui gulma tinggi yang mencapai pinggang saya, dari waktu ke 
waktu, hembusan dingin akan bertiup. Itu karena sebagian jalan telah menjadi tebing. 
Tanpa ada yang menghalangi, angin bebas untuk meniup embusan angin dingin. Sangat 
bagus karena sinar matahari benar-benar panas. 

Beralih ke arah angin yang bertiup, aku bisa melihat jalan yang dulu kami tuju, dan 
akibatnya, seluruh kota Gimuru. 

Di bawah langit biru yang sangat jernih tanpa awan, satu-satunya jalan yang terbentang 
dari selimut hijau yang luas melukis pemandangan yang tenang dan santai. 

"Tuan muda, hati-hati. Ada tebing seperti itu. "[Zeff] 

"Terima kasih atas peringatannya." [Ryouma] 

Saya memutuskan untuk memperhatikan peringatan Zeff-san. 



Dia benar. Gulma itu tinggi dan sulit untuk melihat kakiku, jadi tidak masuk akal untuk 
mengatakan bahwa aku mungkin kehilangan pijakanku. 

Ketika saya melihat ke bawah, saya melihat sejumlah besar tanah dan pasir berkumpul di 
bawah tebing. Itu mungkin tumpukan terak. Ini pertama kalinya aku melihatnya. 

Itu tidak benar-benar cantik, tetapi melihat gunung tanah merah yang ditutupi gulma 
anehnya teringat akan vitalitas alam. Tetapi tetap saja... 

"Itu benar-benar sia-sia ..." [Ryouma] 

Mereka berkata bahwa tambang ini tidak menghasilkan zat besi lagi, tetapi apakah 
sebenarnya tidak banyak? 

Merah di tanah itu adalah warna oksida besi ... dengan kata lain, karat. Jika mereka 
menggunakan alkimia, mereka mungkin bisa terus memproduksi besi, tetapi para alkemis 
kurang terkenal di sekitar sini, jadi mereka mungkin tidak bisa. 

Kami berjalan menuju area terbuka lebar saat aku memikirkan itu. Ketika kami sampai di 
tempat itu, untuk beberapa alasan, Reinhart-san dan nyonya tampaknya menunggu di 
pintu masuk. 

"Selamat datang di rumah ~" [Elize] 

"Bagaimana?" [Reinhart] 

"Ibu, ayah, aku mengalahkan banyak belalang gua!" [Elialia] 

"Hmm, sepertinya kamu melakukannya dengan baik." [Reinhart] 

"Ryouma-san mulai membantuku sepanjang jalan untuk menjaga belalang, jadi aku bisa 
melemparkan manteraku tanpa halangan. Ryouma bahkan mengalahkan lebih banyak 
belalang daripada aku! "[Elialia] 

"Jadi Ryouma-kun melindungimu, ya. Terima kasih, Ryouma-kun. "[Reinhart] 

"Masih ... Apakah ada banyak belalang gua?" [Elize] 

"Rupanya, terowongan yang kita masuki adalah sarang belalang gua. Tidak ada apa-apa 
selain belalang gua di dalamnya. "[Jill] 

"Aku mengerti, lalu bagaimana kalau pergi ke terowongan lain sore ini, tapi kali ini dengan 
kita? Aku ingin melihat bagaimana kamu dan Ryouma-kun bertarung juga. "[Reinhart] 

"Benarkah? Saya akan melakukan yang terbaik! "[Elialia] 



"Ya ampun, bukankah kita senang? Tapi sebelum itu mari kita makan siang dulu. Yang lain 
akan segera kembali, jadi sampai saat itu mari kita bicara. "[Elize] 

Seperti itu kami makan dan berbicara tentang detail petualangan saya dengan Elialia di 
terowongan belalang gua. Setelah itu diputuskan bahwa kami akan pergi ke terowongan 
lain setelah makan siang. 

"Ngomong-ngomong, Ryouma-san. Apa yang ada di pikiranmu beberapa waktu lalu? 
"[Elialia] 

"Beberapa waktu yang lalu?" [Ryouma] 

Kami makan bersama 4 anggota keluarga adipati, dan sebagian besar waktu kami berbicara 
tentang refleksi kami tentang peristiwa pagi ini atau cara bertarung Elia. Namun, ketika 
topik itu habis, ojousama -- Elialia -- menanyakan sesuatu kepada saya. Sayangnya, saya 
tidak tahu apa yang dia bicarakan. 

"Bukankah kamu bilang, 'sayang sekali,' ketika kamu melihat pemandangan di sekitar sini?" 
[Elialia] 

Ah, jadi itu yang dia maksud. Sayangnya, sementara saya mengerti apa yang dia bicarakan 
sekarang, topiknya agak bermasalah bagi saya. 

"A-Itu bukan sesuatu yang penting." [Ryouma] 

Aku payah berbohong. Benarkah. Saya yakin bahkan lendir bisa mengatakan dari kalimat 
terakhir bahwa saya hanya mencoba untuk menarik wolnya. 

"Mencurigakan ... Sangat mencurigakan." [Elialia] 

"Kamu benar-benar pembohong miskin." [Reinbach] 

"Apakah itu sesuatu yang tidak bisa kamu katakan?" [Reinhart] 

"Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, Anda hanya harus mengatakannya." 

Yah, kurasa jika orang-orang ini, itu pasti baik-baik saja. 

"Apakah kamu ingat apa yang aku katakan tentang di sepanjang jalan ke Gimuru? Tentang 
garamnya? "[Ryouma] 

"Ahh, begitu, jadi begitu. Jangan khawatir. Tidak ada seorang pun di sini kecuali kita, 
Sebasu, Arone, dan Lilian. Arone dan Lilian pandai menyimpan rahasia, jadi Anda tidak 
perlu khawatir tentang kabar keluar. "[Reinhart] 

"Baik. Ngomong-ngomong, kau tahu aku bisa menggunakan alkimia, kan? "[Ryouma] 



"Aku pernah mendengarnya." [Reinhart] 

Meskipun Reinhart-san yang menjawab, aku fokus pada Arone-san dan Lilian-san. 

Mereka tampak terkejut ketika mendengar kata 'alkimia', tetapi mereka tidak 
menunjukkan perasaan tidak menyenangkan. 

Menghela nafas lega, aku melanjutkan. 

"B-Benar. Dan tambang ini akan ditinggalkan, ya? "[Ryouma] 

"Tepat sekali. Kami sudah selesai dengan surat-surat juga. "[Reinbach] 

"Bagaimana dengan itu?" [Reinhart] 

"Mungkin masih mungkin untuk mendapatkan besi dari tambang ini ... Lagipula dengan 
menggunakan alkimia." [Ryouma] 

Ketika saya mengatakan bahwa semua orang kecuali saya menjadi kaku. 

"Apakah itu benar?" [Reinhart] 

"Iya. Apakah Anda ingat apa yang saya katakan tentang detoksifikasi garam dari Hutan 
Gana? "[Ryouma] 

"Ya." [Reinhart] 

"Itu adalah hal yang sama. Yang perlu saya lakukan adalah mengambil besi dari tanah. Saya 
percaya bahwa merah di tanah sebenarnya adalah warna besi. Umm ... ketika kamu 
menaruh air pada pedang dan membiarkannya seperti itu, itu akan berkarat, kan? 
"[Ryouma] 

"Tentu." [Reinhart] 

"Dengan cara yang sama besi pedang bisa berkarat, begitu juga besi di dalam tanah. Itu 
sebabnya warnanya merah. Selama saya menggunakan alkimia dan hanya mengekstrak 
besi dari tanah, seharusnya bisa menghasilkan besi. Meski begitu, mungkin akan menjadi 
masalah jika sebuah tambang yang ditinggalkan tiba-tiba mulai memproduksi besi dalam 
jumlah besar, jadi itu sebabnya saya pikir itu sia-sia. "[Ryouma] 

"Itu benar, tapi ... Ryouma-kun, jika kamu pikir kamu bisa melakukannya, mengapa tidak 
mencobanya? Saya tertarik apakah itu akan berhasil atau tidak, dan saya juga punya cara 
untuk menjualnya tanpa menimbulkan masalah. "[Reinhart] 

"Baiklah." [Ryouma] 

Aku mengangguk dan memutuskan untuk mencobanya. 



Jika menggunakan alkimia tidak akan menimbulkan masalah, maka tidak ada alasan untuk 
menyembunyikannya. Gayn memang mengatakan bahwa dia hanya secara acak 
mengumpulkan sesuatu untuk membuat alkimia dan memenuhi permintaan orang lain, 
jadi itu sebenarnya cukup mudah digunakan. Yang Anda butuhkan hanyalah pemahaman 
dasar tentang unsur-unsur kimia dan sains, dan Anda akan baik-baik saja. Sayangnya, itu 
juga karena alkimia itu tidak lepas landas di dunia ini. 

Terus terang, jika itu hanya mengekstraksi zat besi, maka ... 

Apa itu oksida besi? Itu besi berkarat, tentu saja. 

Bagaimana dengan oksidasi? Itulah proses ketika oksigen bergabung dengan suatu unsur. 
Dan dalam kasus besi oksida, itu jelas kombinasi besi dan oksigen. 

Apa itu oksigen? Itulah udara yang aku hirup sekarang. 

Apa yang terjadi selama alkimia? Oksigen dihilangkan secara paksa melalui pemanfaatan 
mana, hanya menyisakan besi. 

Jika aku mengajar mereka sebanyak ini, maka aku yakin Reinhart-san dan ojousama akan 
bisa melakukannya. 

Jika itu tidak cukup, maka saya bisa mengajari mereka tentang sifat dasar oksigen juga. 
Saya yakin bahkan sebanyak itu tidak akan membutuhkan lebih dari satu jam untuk 
mengajar. 

Meskipun, jujur saja, saya tidak benar-benar ingin mengajar mereka sebanyak itu kecuali 
mereka bertanya. 

Jika mereka ingin mempelajarinya atau menggunakannya untuk menghidupkan kembali 
perusahaan yang mati, maka dengan segala cara, silakan. 

Gayn dan yang lainnya mungkin membuat alkimia karena tuntutan dunia lain, tetapi pada 
akhirnya, itu masih sesuatu yang menjadi milik dunia ini. 

Setelah makan siang. 

"Ryouma-kun, apakah ini akan dilakukan?" [Reinhart] 

"Ya, terima kasih banyak." [Ryouma] 

Saya menggambar formasi sihir dasar yang diperlukan oleh alkimia -- sebuah kotak 
sederhana di dalam sebuah lingkaran -- di tanah, kemudian saya mengambil mangkuk batu 
yang penuh dengan tanah merah dan meletakkannya di formasi. 

"Mari kita mulai. Ini berbahaya, jadi tolong pastikan untuk tidak masuk ke formasi. 
"[Ryouma] 



Setelah memperingatkan mereka, saya membiarkan jalur mana saya ke dalam formasi, dan 
kemudian cahaya terang menyilaukan dari formasi saat film tipis cahaya dibuat. 

Tak satu pun dari para penonton mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Mereka semua 
memperhatikan dengan penuh perhatian. 

Tidak dapat menyalahkan mereka, saya memiliki reaksi yang sama pada pertama kalinya. 
Saat ini, rasanya tidak ada bedanya dengan menyalakan komputer. Kemudian lagi mereka 
mungkin akan membuat keributan yang lebih besar jika mereka bisa melihat komputer 
menyala. Sobat, saya sangat merindukan komputer. 

Ups, lenyap dalam pikiranku di sana sejenak lagi. Ayo lanjutkan... 

Alkimia memiliki formasi sihir yang berbeda untuk pekerjaan yang berbeda. Formasi ini 
dimaksudkan untuk memisahkan. Dengan itu saya akan dapat mengambil besi teroksidasi 
sendirian, dan sisa tanah secara alami akan keluar dari formasi. 

Ketika cahaya memudar, hanya butiran berwarna merah yang tersisa di mangkuk. Semua 
tanah sudah melewati lapisan tipis cahaya. 

Ketika saya menggunakan sihir netral, Identifikasi, pada butiran merah, saya dapat 
mengkonfirmasi bahwa mereka memang besi teroksidasi. 

Saya perlu melakukan proses pemisahan sekali lagi, tetapi kali ini, saya akan mengeluarkan 
oksigen dari setrika. Setelah melalui proses yang sama seperti sebelumnya, yang tersisa 
hanyalah pasir berkilau dan keperakan. 

Membiarkannya seperti itu akan membuat angin terlalu mudah untuk bertiup, jadi aku 
memutuskan untuk menggambar formasi sihir lain di samping formasi pemisahan. Kali ini, 
yang saya gambar adalah pentagram dan lingkaran, formasi alkimia dimaksudkan untuk 
menggabungkan berbagai hal. 

Seseorang membutuhkan kemampuan untuk memvisualisasikan, serta memiliki 
pengetahuan tentang zat sebelum dan sesudah kombinasi untuk menggunakan formasi ini, 
tetapi dengan itu, seseorang dapat menggabungkan hal-hal. Saya akan menggunakannya 
untuk mengubah pasir besi ini menjadi satu benjolan ... Di sana. 

Saya menggunakan Identify sekali lagi untuk mengkonfirmasi bahwa saya memang 
berhasil membuat benjolan besi. Ini memiliki kemurnian 100%, jadi tidak salah lagi. 

... Tentu saja, alasan aku tidak banyak bereaksi adalah karena aku sudah terbiasa dengan 
alkimia. Ketika saya pertama kali menggunakan alkimia, saya menjadi sangat bersemangat 
dan memikirkan banyak hal. Fakta bahwa saya bisa bertindak tidak terpengaruh seperti ini 
benar-benar berbicara banyak tentang betapa akrabnya saya dengan alkimia. 

"Reinhart-san, ini sukses. Silakan lihat. "[Ryouma] 



Sementara Reinhart-san menatap benjolan besi di tanganku, aku menyerahkannya 
padanya. 

Ketika saya melakukannya, dia menggosok benjolan saya, menamparnya, membaliknya dan 
mengangkatnya ke cahaya, dan kemudian menggunakan Identifikasi di atasnya. 

"Ya, itu besi, oke ... Kamu benar-benar melakukannya ......... Maaf, Ryouma-kun." [Reinhart] 

"Hah!? Kenapa kamu tiba-tiba meminta maaf !? Tolong angkat kepalamu! "[Ryouma] 

Permintaan maafnya yang tiba-tiba membuatku bingung. Apakah sesuatu terjadi dalam 
waktu singkat saya melakukan alkimia? 

Reinhart-san mengangkat kepalanya, tetapi dia masih terus meminta maaf. 

"Umm, begitulah, para alkemis mengklaim bahwa mereka dapat membuat emas adalah 
sangat umum itu pada dasarnya adalah stereotip, jadi ketika kamu mengatakan kamu bisa 
membuat besi -- tentu saja, aku tidak berpikir kamu mencoba menipu kita -- aku tidak 
benar-benar percaya saya t. Saya meragukan Anda dan klaim Anda, untuk itu saya minta 
maaf. "[Reinhart] 

Ahh, jadi itu yang dia maksud. 

"Faktanya aku memintamu menunjukkan alkimia padamu meskipun aku ragu adalah ..." 
[Reinhart] 

"Tidak apa-apa, sungguh. Maksud saya itu tidak bisa membantu jika itu adalah kisah yang 
begitu tinggi. Lagipula, itu tidak seperti aku terluka atau apa. "[Ryouma] 

"Terima kasih. Namun, alkimia nyata sungguh mengesankan. Saya tidak percaya Anda 
benar-benar dapat menghasilkan besi dari tanah itu. "[Reinhart] 

"Dan itu juga sangat cantik. Ini seperti perak. "[Elialia] 

"Memang. Apakah semua yang terbuat dari alkimia berubah seperti ini? "[Elize] 

"Sayangnya, karena itu kami tidak bisa menjualnya. Benar-benar besi, ya, dan alkimia 
Ryouma-sama memang luar biasa, tapi ... "[Sebasu] 

Karena alkimia, atau lebih tepatnya, karena kemurniannya terlalu tinggi, benjolan besi 
tidak bisa dijual. Itu dibuat dengan secara ajaib mengumpulkan semua kandungan besi dari 
tanah menjadi satu benjolan, jadi tentu saja, kemurniannya tinggi. 

Karena itu, tidak hanya lembut, tetapi juga fleksibel, memiliki kilau kemilau, dan berkarat 
lebih keras dari besi biasa. Atau setidaknya, itulah yang saya ingat dari satu segmen berita 
di kehidupan saya sebelumnya yang berbicara tentang besi murni. Meskipun, bahkan itu 
tidak membahas 100% besi murni. 



Ya, ini dibuat dengan sihir, jadi menggunakan standar kehidupan saya sebelumnya tidak 
terlalu cocok. 

Pokoknya, kesampingkan itu ... Karena saya tahu apa masalahnya, saya bisa 
menyelesaikannya. Jika kemurniannya terlalu tinggi, maka saya akan menurunkannya. 

Saya menggambar bintang enam sisi dengan lingkaran di atasnya di tanah, dan meletakkan 
tanah dari sebelumnya di atasnya. 

Formasi sihir bintang enam sisi ini dimaksudkan untuk pencampuran. Itu dapat secara 
merata mencampurkan berbagai zat dari alam yang berbeda. Itu tidak memiliki banyak 
kegunaan dibandingkan dengan formasi lainnya, tetapi dapat digunakan untuk 
menurunkan kemurnian benjolan besi saya. 

Perlahan-lahan, warna setrika semakin lama semakin tidak berkilau, hingga akhirnya 
berubah menjadi warna kehitaman, tidak berbeda dengan besi run-of-the-mill Anda. 

Yang sedang berkata, itu masih berbeda dari besi yang diproduksi melalui cara yang lebih 
normal. 

Meskipun terlihat seperti besi, kotoran yang dicampur ke dalamnya berbeda dari besi 
biasa, yang memiliki banyak karbon dengan mengorbankan viskositasnya, membuatnya 
menjadi lebih rapuh. 

Bagaimanapun, intinya adalah bahwa saya tidak tahu apakah ini benar-benar dapat 
digunakan atau tidak. 

Ketika aku mengatakan itu pada Reinhart-san, dia tertawa. 

"Lalu aku akan mendapatkan pedagang yang bisa kupercaya untuk menyelidikinya. Jika 
Anda mau, saya bisa memperkenalkan Anda juga. "[Reinhart] 

"Benarkah? Kalau begitu tolong. "[Ryouma] 

"Tentu saja, tentu saja ... Sekarang, dengan siapa harus pergi ... Haruskah aku memilih pria 
itu? Atau mungkin pandai besi akan lebih baik? "[Reinhart] 

Saya ingin tahu tentang kualitas besi saya, jadi saya minta diperkenalkan, tapi ... 

Setelah itu Reinhart-san menjadi agak terlalu bersemangat dalam memilih siapa yang akan 
membawa gumpalan besi saya sehingga ia bahkan melewatkan berburu monster kami di 
sore hari. Dan sekarang, ojousama telah menggembungkan pipinya ... Apa yang harus 
dilakukan? 
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Reinhart-san tidak akan bisa bergabung dengan kami di pelatihan sore, jadi kelompok kami 
hanya terdiri dari aku, ojousama, nyonya, dan Reinbach-sama. 

"Astaga, ayah selalu berakhir seperti itu ketika itu menyangkut pekerjaannya ..." [Elialia] 

"Aku tidak percaya dia benar-benar mengabaikan Ryouma-kun dan putrinya sendiri." 

"Aku ikut bertanggung jawab untuk ini juga ... Tapi setidaknya dia benar-benar 
mengabdikan diri untuk pekerjaannya, kan? Maksudku, bukankah akan lebih buruk jika 
sebaliknya? "[Ryouma] 

"Mungkin ... Kita di sini." 

Saat 2 orang dewasa memimpin kami, sebelum kami menyadarinya, kami berada tepat 
sebelum pintu masuk. 

"Mulai sekarang, kalian berdua yang harus memutuskan bagaimana melanjutkan. Aku dan 
kakek diam-diam akan mengikuti. Kami akan membantu ketika segala sesuatu tampak 
buruk, tetapi jangan berharap kami memberikan bantuan apa pun selain itu. "[Elize] 

"Kami di sini untuk membantu Elia mengumpulkan pengalaman. Ryouma-kun kamu sudah 
memiliki banyak pengalaman, jadi aku harus memintamu untuk membiarkan Elia membuat 
keputusan sendiri. "[Reinbach] 

Tiba-tiba, ojousama memiliki pekerjaan yang cocok untuknya. 

"Aku akan melakukan yang terbaik." [Elialia] 

"Aku mengerti." [Ryouma] 

Melihat bagaimana ojousama tidak terganggu sedikitpun, sepertinya dia terbiasa dengan 
keduanya tiba-tiba memberinya tugas. 

Kami melanjutkan ke terowongan tanpa sepatah kata pun keluhan dari ojousama. 

Terowongan kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya, dan sebagian dindingnya ditutupi 
lumut. 

Kita bisa tergelincir jika tidak hati-hati, jadi sebaiknya kita perhatikan langkah kita. 

"Gelap, jadi aku tidak bisa melihat terlalu jauh." [Elialia] 



Saya sudah menyadari hal ini sejak pagi ini, tetapi sepertinya tidak seperti saya yang 
terbiasa berburu di malam hari, ojousama kesulitan melihat di tempat-tempat gelap. 

"Ryouma-san, kamu punya pengalaman berburu di malam hari, kan? Apakah kamu 
menggunakan sihir cahaya? "[Elialia] 

"Hanya jika aku tidak keberatan orang lain memperhatikanku. Kalau tidak, saya 
menggunakan mantra netral, Cari. Masih ada kemungkinan target mungkin memperhatikan 
saya karena aliran mana, tetapi kemungkinannya jauh lebih rendah. "[Ryouma] 

"Saya tidak bisa menggunakan Pencarian dengan sangat baik. Bagaimana Anda 
melakukannya? Saya tahu saya seharusnya menyebarkan kesadaran saya, tetapi saya tidak 
benar-benar mendapatkannya. "[Elialia] 

Cari, huh. Baik... 

Setelah berpikir sedikit, saya membuat bejana dari batu menggunakan sihir tanah, dan 
kemudian mengisinya dengan air menggunakan sihir air. 

"Silakan lihat ini." [Ryouma] 

"?" [Elialia] 

Saya melemparkan batu ke dalam bejana, dan riak naik di permukaan air. 

"Pikirkan pusat sebagai Anda dan riak sebagai aliran mana. Jadikan diri Anda pusat dari 
aliran mana saat Anda menyebarkannya di sekitar Anda, dan ketika monster muncul--- " 

Aku melemparkan beberapa kerikil lagi ke dalam bejana, menenangkan riak-riak dengan 
sihir, lalu melemparkan batu lain ke tengah. Ketika saya melakukannya, riak muncul lagi, 
tetapi batu-batu kecil mengganggu beberapa riak. 

"Mana akan menabrak monster seperti riak ini. Anda harus memperlakukan itu sebagai 
reaksi yang diberikan monster atau manusia terhadap Pencarian. "[Ryouma] 

"Saya melihat. Itu jauh lebih mudah dimengerti. Umm ... 'Cari'! "[Elialia] 

Ketika ojousama memanggil mantra Pencarian, sejumlah besar mana berkumpul di 
sekitarnya. Itu adalah jumlah yang belum pernah kurasakan sebelumnya dari orang lain 
selain diriku. 

Sungguh menakjubkan bagaimana saya bisa merasakan mana yang mengenai saya bahkan 
tanpa fokus, tetapi jika ada penyihir musuh yang hadir, kami pasti akan ketahuan. 

Merasakan mana adalah dasar yang paling dasar, jadi tidak ada yang namanya penyihir 
yang tidak bisa merasakan mana. 



"Ada banyak sesuatu di depan." [Elialia] 

"Kamu berhasil. Tetapi Anda harus mengendalikan mana Anda sedikit lebih. Jika penyihir 
musuh ada di sekitar, kita pasti akan ketahuan seperti ini. "[Ryouma] 

"B-Benarkah? Sepertinya saya benar-benar perlu berlatih lagi. "[Elialia] 

"Untuk saat ini, biarkan aku yang bertanggung jawab atas bagian depan dan Cari. Kamu 
hanya fokus pada mantramu seperti yang kamu lakukan pagi ini. "[Ryouma] 

"Baik. Aku akan mengandalkanmu, Ryouma-san. "[Elialia] 

Saya menggunakan Search untuk melihat apa yang ada di depan, dan seperti yang dia 
katakan, memang ada banyak monster. Tapi sepertinya itu adalah kumpulan banyak 
monster kecil. 

"Jalan terbuka di depan, tetapi tampaknya ada banyak sesuatu yang memenuhi langit-langit 
di sana. Saya pikir mereka mungkin kelelawar gua. "[Ryouma] 

"Itu mungkin kelelawar gua, ya." [Reinbach] 

"Bisakah Elia mengeluarkan mereka semua?" 

"Itu akan memberikan latihan menembak, tetapi jika itu adalah awan kelelawar yang besar, 
maka tidak masalah apakah dia membidik atau tidak, dia pasti akan menabrak sesuatu." 
[Reinbach] 

Kelelawar gua hanya sebesar telapak tangan orang dewasa dan kebanyakan memakan 
serangga. Mereka tidak memiliki banyak pilihan untuk menyerang, tetapi mereka 
beterbangan di sekitar, jadi mereka berada di peringkat F. Bahkan anak-anak bisa 
mengalahkan mereka, tetapi mereka bisa menyusahkan ketika mereka semua berkumpul. 
Kedua orang dewasa itu sepertinya juga tidak mau berurusan dengan awan kelelawar gua. 

"Lalu bagaimana kalau kita mencoba eksperimen?" [Ryouma] 

"Eksperimen?" [Reinbach, Elize, Elialia] 

"Iya. Jika itu berjalan dengan baik, maka kita mungkin bisa mengeluarkan semua kelelawar 
sekaligus. "[Ryouma] 

Saya mengecek ekologi kelelawar gua, dan seperti yang diharapkan, mereka tidak berbeda 
dengan kelelawar bumi. Kalau begitu, aku harus bisa melumpuhkan mereka jika aku 
menyebabkan gelombang suara yang kuat meletus. 

Granat setrum adalah benda dalam kehidupanku sebelumnya, jadi selama aku 
menggunakan sihirku, aku harus mengelolanya. 



Diam, mantra yang menangkap osilasi di udara untuk membisukan suara, dan sebaliknya, 
mantra yang menguatkan osilasi di udara untuk membuat suara lebih keras, Suara Besar. 

Voice Change, mantra yang mengubah suara seseorang seperti ketika seseorang mengisap 
helium, dan Whisper, mantra yang memungkinkan suara seseorang mencapai jarak yang 
lebih jauh. 

Dan terakhir, mantra yang dihasilkan dari perpaduan Suara Besar dan Bisikan, Bom Suara. 

Semua hal di atas adalah mantra yang saya buat setelah banyak eksperimen di hutan. 

Saya datang dengan Bom Suara khusus untuk situasi seperti ini. Ini cukup efektif juga 
mengingat itu mampu memecahkan gendang telinga beruang hitam dan menjatuhkannya. 

Aku seharusnya bisa mengalahkan kelelawar itu selama mantera itu tidak gagal. 

Ngomong-ngomong tentang Whisper, aku banyak berlatih sebelumnya dengan berbicara 
sendiri di kamarku, tapi aku belum menggunakannya sejak itu. 

Bagaimanapun, masalah yang mungkin saya lihat dengan metode ini adalah satu: 
terowongan mungkin runtuh; dua: mungkin ada orang lain di dekatnya; dan tiga: kelelawar 
gua mungkin bertahan hidup. 

"Kamu tidak perlu khawatir tentang terowongan itu. Terowongan ini telah diperkuat 
dengan sihir tanah untuk mencegahnya runtuh, jadi sepertinya Anda tidak akan 
membuatnya runtuh. Adapun orang-orang, kami akan memeriksa dengan Pencarian untuk 
memastikan tidak ada seorang pun di daerah tersebut, dan jika Anda tidak dapat 
membunuh semua kelelawar ... "[Reinbach] 

"... Bagaimana kalau menyerahkannya pada slime-ku?" [Ryouma] 

"Baik. Jika itu masih tidak baik, saya akan bantu. "[Reinbach] 

Dan dengan itu rencana kami diputuskan. 

Saya mengeluarkan lendir lengket besar dari Rumah Dimensi saya. 

"Aku mengandalkanmu." [Ryouma] 

Aku memerintahkan lendir lengket besar untuk memblokir terowongan dengan tubuh yang 
besar sambil berhati-hati untuk tidak memperingatkan kelelawar gua saat mendekati 
mereka. 

Dengan jaring lengket saya siap. 

Terakhir, saya mendirikan penghalang suara untuk menutupi kami. 



"Aku siap." [Ryouma] 

"Kami sudah siap juga." [Reinbach] 

"Lalu ... 'Bom Suara'" [Ryouma] 

Pada saat itu, ledakan mengerikan terdengar dari luar penghalang. Kami benar-benar tidak 
bisa mendengar suara apa pun, tetapi kami masih bisa melihat bayangan jatuh dari langit-
langit. 

"Sepertinya sukses. Ayo pergi. "[Ryouma] 

Setelah menghilangkan penghalang, kami melanjutkan dengan jaring lendir sebagai perisai 
kami. Tak lama kemudian kami menemukan sejumlah besar kelelawar gua yang diletakkan 
di tanah. 

Hampir semua kelelawar tersingkir. 

Dari mereka yang berhasil terbang jauh, mereka tidak mencapai angka 10. Dan bahkan 
kemudian, beberapa kelelawar yang tersisa terbang linglung, akhirnya menabrak tembok. 

Beberapa kelelawar gua berhasil terbang ke arah kami, tetapi mereka segera menemukan 
diri mereka dalam jaring lendir yang lengket. 

"Ho, tidak buruk ..." [Reinbach] 

"Kamu benar-benar mengalahkan mereka semua dengan satu mantra, huh." 

"Itu luar biasa, Ryouma-san!" [Elialia] 

"Sudah lama, tapi sepertinya itu sukses. Kelelawar gua memiliki telinga yang baik, tetapi itu 
juga titik lemahnya. Ah, apakah Anda keberatan jika saya memberi makan ini ke lendir 
saya? "[Ryouma] 

"Mereka rampasanmu. Lakukan sesukamu. "[Reinbach] 

"Kelelawar gua tidak memiliki bagian yang pantas untuk dijual." [Elize] 

Aku memesan lendir lengket besar untuk memecah dan memakan kelelawar gua tidur. 
Ketika saya melakukannya, 364 lendir lengket memanjakan diri mereka sendiri dengan 
prasmanan kelelawar gua makan sepuasnya. 

Oh, kelihatannya kelelawar gua sekarang bisa terbelah lagi. Saya akan minta mereka 
melakukannya kembali di penginapan. 

Setelah itu saya terus mendukung ojousama dengan aksi dan kata-kata nasihat saat dia 
memburu monster yang tersisa di terowongan selama satu jam berikutnya. 



"Hei, Ryouma-kun." [Reinhart] 

Setelah membersihkan terowongan kedua, Reinhart-san sedang menunggu kami di pintu 
masuk. 

"Apa sesuatu terjadi?" [Ryouma] 

"Ini tentang setrika. Bisakah Anda membuat saya sampel untuk ditunjukkan kepada mitra 
yang mungkin? Akan lebih baik jika Anda bisa membuatnya persegi panjang seperti ingot. 
"[Reinhart] 

"Tentu tidak masalah. Alkimia juga memiliki formasi untuk mengubah bentuk. "[Ryouma] 

"Benarkah? Maka jika Anda bisa menyiapkan satu segera, tolong. "[Reinhart] 

Seperti itu saya bertukar tempat dengan Reinhart-san dan mulai bekerja pada ingot. 

Dia menawarkan bantuan juga, tapi itu tidak perlu, jadi aku menyarankan dia mengikuti 
ojousama sebagai gantinya. 

Lagipula itu bukan pekerjaan yang sulit. 

Sebagai buktinya, saya bisa menyelesaikan pembuatan ingot dengan segera. Hampir tidak 
butuh waktu lebih lama daripada berjalan ke tumpukan terak itu. 

"Sebasu-san, ingotnya sudah siap." [Ryouma] 

"Terima kasih. Apa yang akan kamu lakukan sekarang, Ryouma-sama? "[Sebasu] 

"Hmm ..." [Ryouma] 

Setelah menyelesaikan ingot dan menyerahkannya kepada Sebasu-san, aku tidak punya 
apa-apa lagi untuk dilakukan, jadi aku berpikir untuk mengikuti ojousama untuk 
membantu berburu monsternya, tapi mereka sudah masuk cukup lama . 

Haruskah saya langsung saja masuk terowongan sendiri? Tapi monster di sekitar sini 
lemah, jadi tidak ada gunanya melawan mereka, dan itu juga dipertanyakan apakah itu ide 
yang bagus mengingat berapa banyak waktu yang tersisa ... Selain itu, tujuan utama kita di 
sini adalah untuk mencari tempat itu. Banyak petualang akan disewa untuk merawat 
monster di sini, jadi tidak ada alasan untuk terburu-buru. Huh, dalam hal ini, saya pikir 
saya akan membiarkan slime terbelah. 

"Aku pikir aku akan membiarkan slime terbelah untuk saat ini. Setelah itu saya akan 
mengontrak mereka dan melakukan beberapa pelatihan. "[Ryouma] 

"Kalau begitu, silakan gunakan sudut di sana. Itu terbuka dan jika sesuatu terjadi, kami 
akan dapat mendengarmu. "[Sebasu] 



Jadi, itulah yang saya lakukan. Setelah slime terbelah, saya dengan santai menghabiskan 
sisa waktu latihan. 

Satu jam kemudian. 

Ojousama dan yang lainnya kembali. Mereka berjalan ke tempat saya dan slime berada. 

"Ryouma-san!" [Elialia] 

"O-Ojousama. Apakah Anda selesai dengan pelatihan Anda? "[Ryouma] 

"Iya. Kami selesai hari ini. Sebenarnya, aku punya hadiah untukmu. "[Elialia] 

"Hadir?" [Ryouma] 

"He he he ... kupikir kamu akan sangat menyukainya, Ryouma-kun." [Elize] 

Ketika ojousama dan nyonya mengatakan itu, Reinhart-san datang dengan sekotak batu. 

"Di dalamnya ada monster. Itu lemah, tetapi Anda harus tetap berhati-hati saat 
membukanya. "[Reinbach] 

Ketika saya mendengar dari Reinbach-sama bahwa ada monster di dalam, saya dengan 
hati-hati membuka tutupnya. Pada saat berikutnya, saya melihat monster itu di dalam. 

"Lendir?" [Ryouma] 

Di dalamnya ada lendir abu-abu gelap, lendir yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia 
menggeliat di dalam kotak batu seolah-olah sedang mencari jalan keluar. 

"Ini salah satu dari banyak varian lendir canggih, lendir logam. Kami sengaja 
menemukannya secara kebetulan dan menangkapnya. "[Elize] 

"Aku bisa memilikinya? Benarkah? Terima kasih banyak! Aku sangat bahagia! Saya punya 
varian lendir lain yang bisa saya tambahkan ke koleksi saya. "[Ryouma] 

"Ini mungkin lendir, tetapi Anda masih harus mengontraknya terlebih dahulu." [Reinbach] 

Oh benar 

Sama seperti Reinbach-sama mengingatkan saya, saya pergi ke depan dan membentuk 
kontrak. Setelah itu lendir logam mulai berperilaku di dalam kotak. Ketika saya 
mengangkatnya, itu memang terbuat dari logam dan lebih sulit daripada lendir apa pun. 

Jadi ini adalah lendir logam. Saya kira itu harus memakan logam kemudian. 

"Reinhart-san, bisakah aku mendapatkan beberapa tanah besi di sekitar sini untuk 
memberi makan lendir ini?" [Ryouma] 



"Kau akan memberinya makan dengan tanah?" [Reinhart] 

"Itu atau besi dari itu. Saya juga ingin menjalankan beberapa eksperimen dengan slime 
lainnya. "[Ryouma] 

"Ambil sebanyak yang kamu mau. Awalnya, semua tanah ini hanya akan diperlakukan 
sebagai sampah. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan pernah melihatnya lagi. 
"[Reinhart] 

"Terima kasih banyak!" [Ryouma] 

Seharusnya tidak apa-apa jika saya mendapatkan cukup untuk mengisi sudut Dimension 
Home. 

Akankah lendir memakan zat besi? Akankah lendir berubah menjadi lendir logam setelah 
makan besi? Atau akankah itu berubah menjadi sesuatu yang lain? ... Saya tidak sabar untuk 
mencari tahu. 

"Ngomong-ngomong, Ryouma-san. Apa yang kamu lakukan? "[Elialia] 

"Oh, aku membiarkan slime terbelah beberapa saat yang lalu, dan kemudian setelah itu 
kupikir aku akan melatih mereka sedikit ..." [Ryouma] 

"Melatih? Maksudmu slime? "[Elialia] 

Ojousama tidak bisa mengerti. 

Yah, itu tidak seperti saya tidak mengerti. 

Dia mungkin mengerti betapa nyamannya slime, tapi aku yakin dia masih tidak bisa 
melihatnya sebagai sesuatu yang sia-sia dalam pertempuran. 

Lagipula slime itu lemah. Maksudku, mereka adalah monster G-Ranking yang bahkan bisa 
dikalahkan oleh anak-anak. 

Tetapi kebenarannya adalah slime memiliki tubuh semi-cair super fleksibel yang tidak 
akan mati kecuali nukleusnya terluka. 

Slime dapat memindahkan nukleus mereka ke mana saja di dalam tubuh mereka, jadi jika 
misalnya slime ditendang di suatu tempat, ia bisa dengan mudah memindahkan 
nukleusnya untuk melindunginya sambil menghapus kerusakan dengan tubuh semi-
cairnya. 

Pada awalnya, itu hanya teori saya, tetapi setelah menghabiskan banyak waktu berlatih 
dengan slime liar -- dan maksud saya banyak waktu karena pada satu titik saya bahkan 
berpikir itu tidak ada harapan -- slime menjadi gesit. 



Mereka belajar menggunakan seni bela diri dasar, yang memungkinkan mereka untuk 
menghindari senjata yang masuk sambil bergegas ke musuh untuk mengamankan 
lengannya. 

Mereka belajar bagaimana menggunakan tubuh semi-cair mereka untuk menangkis 
serangan -- Ajaran saya berfokus terutama pada pertahanan dan penggelapan -- Dan hari 
ini, bahkan ada beberapa di antara mereka yang dapat memperpanjang bagian tubuh 
mereka dan menggunakannya untuk mengendalikan tombak atau tongkat. . 

"Dikatakan begitu, mereka masih belum bisa mengalahkan goblin satu lawan satu. Mereka 
benar-benar tidak memiliki kekuatan keseluruhan yang dibutuhkan. "[Ryouma] 

"Tidak semuanya! Saya pikir itu sangat menakjubkan bahwa lendir sebenarnya belajar 
menggunakan senjata. "[Elize] 

"Ryouma-kun, apa pendapatmu tentang mengikuti kursus singkat untuk pemula di guild 
tamers? Mungkin ada baiknya Anda mempelajari akal sehat untuk sekali saja. "[Reinbach] 

"Mungkin dia yang seharusnya mengajar mereka ..." [Reinhart] 

Sepertinya mereka mulai mengerti bahwa slime-ku sangat bagus, tapi ... Itu tidak pantas. 

Ekspresi pada tiga orang dewasa dengan cepat berubah menjadi kelelahan ketika mereka 
mendengarkan hal-hal gila yang bisa dilakukan oleh slime saya. 

Tak lama, ojousama datang untuk meminta bantuan dan saya pergi untuk mengambil tanah 
merah saya. 

Setelah itu saya menghabiskan beberapa waktu sampai tiba saatnya untuk kembali. 

Pada saat kami pergi, ada gunung balok merah di sudut Rumah Dimensi saya. 
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"Apakah kamu baik-baik saja, Ryouma-kun? Kamu terlihat lelah. "[Reinhart] 

Reinhart bertanya padaku dalam perjalanan kembali dari tambang. 

"Aku berharap kita bisa mampir ke mitra kami untuk tiga produkmu, tapi ..." [Reinhart] 

"Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Aku hanya terbiasa dengan banyak mana. "[Ryouma] 

Menciptakan semua batu bata tanah merah dengan Buat Blok membawa saya kehabisan 
mana kehabisan. Sudah lama sejak saya terakhir merasa seperti ini, tapi selain itu, saya 
baik-baik saja. Lagipula, aku tidak benar-benar menghabiskan semua MPku. 
Ketidaknyamanan sebanyak ini seharusnya tidak menimbulkan masalah. 

Satu jam kemudian, kereta kami akhirnya mencapai kota. Kami berhenti di depan sebuah 
toko. Itu tidak mewah dengan cara apa pun. Itu adalah toko sederhana yang terbuat dari 
kayu dan memiliki perasaan yang tenang. 

Saya pikir pasti kita akan pergi ke toko mewah mengingat ini adalah adipati, tetapi 
sepertinya bukan itu masalahnya. Karena itu, bagaimanapun, toko itu tidak 
mengintimidasi. 

Segera setelah kami memasuki toko, kami dibawa ke ruang tamu besar di mana lukisan-
lukisan berbaris di dinding dan vas dekoratif dapat dilihat di salah satu sudut. Toko itu jauh 
lebih mewah di dalam daripada di luar. 

Sofa tempat saya duduk itu lembut, dan tubuh saya tenggelam ke dalamnya. 

... Itu hanya sedikit lebih mewah daripada kantor resepsionis untuk klien di duniaku yang 
sebelumnya, tapi aku merasa sedikit tidak pada tempatnya ... Ngomong-ngomong, mari kita 
duduk dan bersikap di samping Sebasu-san untuk saat ini. 

Ketika saya bersikap dan menunggu dengan tenang, tak lama kemudian, seorang lelaki 
berbadan tegap datang. Dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk toko. 

"Ya ampun, kalau bukan orang-orang dari keluarga adipati. Selamat datang. "[Pria Bangun] 

"Sudah lama, Serge." [Reinhart] 

"Sudah lama, memang. Akan lebih bagus jika kita bisa bertemu lebih sering, tetapi 
sayangnya, sepertinya peluang itu hanya menolak untuk menunjukkan diri. Bagaimanapun, 
adalah baik untuk melihat bahwa Anda semua baik-baik saja. 



Saya percaya ini adalah pertemuan pertama kami. Salam pembuka. Saya Serge Morgan, 
presiden Perusahaan Morgan. "[Serge] 

Oh, dia bicara padaku. 

"Aku Ryouma Takebayashi. Saya bertemu Rumah Tangga Jamil dengan sedikit takdir. 
Sangat menyenangkan bisa berkenalan dengan Anda. "[Ryouma] 

Dia balas tersenyum padaku. Aku dengar dia seseorang yang bisa kita percayai, tapi orang 
macam apa dia, aku bertanya-tanya. 

"Baiklah, mari kita mulai bisnis ..." [Reinhart] 

"Apakah kamu membawa sesuatu yang baru hari ini?" 

Sementara saya berpikir sendiri, keduanya mulai berbicara bisnis. 

Tunggu? Hari ini? Kurasa Reinhart-san pasti sudah membawa beberapa barang ke sini. 

"Sebelum aku menunjukkan barang-barangmu, aku ingin kamu berjanji padaku bahwa 
tidak satu kata pun dari ini akan keluar dari ruangan ini. Saya percaya kamu. Tapi saya 
ingin memastikan. "[Reinhart] 

"Tapi tentu saja ... Kami menghargai informasi dari mitra kami. Kami tidak akan pernah 
membocorkannya. Dan faktanya, jika Anda menginginkannya, kami dapat bekerja 
sedemikian rupa sehingga tidak sedikit pun jejak yang tersisa. Tetap saja, aku harus 
mengatakan ini tidak biasa untukmu, Reinhart-sama. Saya tidak pernah berpikir Anda akan 
mengatakan sesuatu seperti ini. "[Serge] 

"Barang kali ini datang dengan beberapa ... keadaan. Tandai kata-kata saya, apa yang saya 
bawa kepada Anda hari ini akan membawa keuntungan melebihi apa pun yang saya bawa 
kepada Anda. "[Reinhart] 

Benarkah? Sejauh yang saya ketahui, jas hujan hampir sama lazimnya dengan mereka, tapi 
... Yah, saya tidak begitu mengerti. 

"Sebasu." [Reinhart] 

Atas perintah Reinhart-san, Sebasu-san mengeluarkan kain tahan air dari Item Box-nya, 
serta benang lendir, dan batangan besi yang kubuat. 

"Oh, kain ini memiliki tekstur yang bagus." 

"Tekstur bukan segalanya untuk itu. Itu juga bisa mengusir air. "[Reinhart] 

"... Apakah itu benar?" 



"Gunakan Identifikasi atau bungkus tangan Anda dengan itu dan sentuh air, saya tidak 
keberatan. Itu produk uji, jadi silakan bereksperimen dengannya. "[Reinhart] 

"Kalau begitu aku akan melakukan itu ..." [Serge] 

Serge-san memanggil seorang pelayan dan meminta semangkuk air. Sampai saat itu ia 
menggunakan Identify untuk memeriksa kain itu. 

Saat mata Serge-san mulai berbinar, semangkuk air datang, dan segera, dia membungkus 
tangannya dalam air, dan kemudian merendamnya ke dalam mangkuk. 

"Reinhart-sama, kain yang benar-benar indah ini!" 

"Baik? Jadi, apakah Anda pikir alat hujan yang dibuat darinya akan laku? "[Reinhart] 

"Tapi tentu saja! Pasti akan! "[Serge] 

Wow, dia sangat menyukainya! 

"Tapi bukan itu yang aku bawa. Lihatlah utas ini selanjutnya. "[Reinhart] 

"Aku akan memeriksanya." 

Dia mengambil gulungan benang ke tangannya dan memeriksanya dengan menyentuhnya 
dan menariknya. 

"Apakah bahan yang sama digunakan untuk membuat benang ini dan kain itu?" 

Dia bisa tahu !? Tanpa satu petunjuk pun, hanya dengan menyentuh, dia bisa tahu !? 

Reinhart-san tersenyum dan mengangguk. 

"Seperti yang diharapkan darimu, Serge. Meskipun ada beberapa perubahan kecil pada 
prosesnya, benang dan kainnya memang dibuat dengan bahan yang sama. Bagaimana 
menurut anda? Utasnya berkualitas bagus, bukan? "[Reinhart] 

"Ya, perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pakaian mewah mungkin bahkan tidak 
akan berkedip sebelum menelan semuanya. Ini indah, ya, tapi yang paling luar biasa adalah 
daya tahannya. "[Serge] 

"Sebenarnya, kami memiliki pakaian yang terbuat dari benang dan kain itu." [Reinhart] 

Kali ini yang dikeluarkan adalah set pakaian yang saya buat untuk membersihkan lubang 
kakus. Hah? Tunggu sebentar. Saya memiliki set saya dengan saya. Kapan mereka 
membuatnya? 

"Ini adalah pakaian yang dimaksudkan untuk bekerja dengan air atau tempat kotor. 
Desainnya agak ... orisinal, tetapi fungsi-fungsinya, sangat bagus. "[Reinhart] 



"Ya, saya yakin buruh akan menyukai ini. Begitu tersiar kabar, itu akan laris manis bak 
kacang goreng. "[Serge] 

"Kita perlu melakukan sesuatu untuk menjadikannya populer terlebih dahulu, tetapi itu 
pasti memiliki banyak potensi. Sekarang, untuk yang terakhir ... "[Reinhart] 

Hal terakhir yang dibawa tentu saja adalah batangan besi saya. 

"Keberatan jika saya menggunakan Identifikasi?" 

"Tidak sama sekali." [Reinhart] 

Serge-san mengidentifikasi ingot dengan izin Reinbach, tetapi setelah itu, dia tampak 
kecewa. 

"Itu bahan yang bagus, ya, tapi ... Jika aku jujur, tidak ada yang istimewa tentang itu. Itu 
hanya batangan besi. "[Serge] 

"Lalu bagaimana dengan yang ini?" [Reinhart] 

Sebasu-sama mengeluarkan ingot lainnya (besi kemurnian sangat tinggi) dan 
menyerahkannya kepada Serge-san. 

"Apakah ini perak? Tidak, berat ini ... " 

Ketika dia mengatakan itu, dia menggunakan Identifikasi di atasnya. Pada saat berikutnya, 
dia tampak terkejut. Dia berusaha menjaga ketenangannya, tetapi dia masih tidak bisa 
menghentikan dirinya dari berkeringat ember. 

"Reinhart-sama, ingot ini adalah ..." [Serge] 

"Luar biasa, bukan? Kami mungkin akan membuat keributan besar jika kami menjual 
barang ini. "[Reinhart] 

"Tentu saja. Dengan kilauan yang cukup untuk dikira perak, siapa pun akan dapat 
mengatakan bahwa itu berbeda dari besi yang kita tahu. Orang-orang pasti ingin 
mendapatkan metode manufaktur. "[Serge] 

"Dan karena itu kita harus puas dengan ingot sebelumnya. Sebenarnya, ingot itu dulu 
persis seperti itu, tetapi dibuat menjadi lebih seperti ingot besi biasa. "[Reinhart] 

Serge-san mengangguk. 

"Itu masuk akal, tapi kemudian itu tidak akan berbeda dari ingot lainnya. Itu tidak akan 
menarik perhatian. Apakah itu baik-baik saja? "[Serge] 



"Tidak apa-apa. Kami hanya ingin menjual ingot ini secara legal tanpa ada yang tahu. Ingot 
ini berasal dari tambang yang terbengkalai, tetapi kami tidak menemukan pembuluh darah 
baru. "[Reinhart] 

"Begitu, jadi kamu ingin merahasiakan metode pembuatannya saat masih menjual ingot?" 

"Iya. Untuk lebih tepatnya, saya ingin mengekspor barang-barang ini ke negara lain. Jika 
kami menjualnya secara lokal, kami harus menunjukkan di mana itu dibuat, tetapi jika kami 
mengekspornya, cukup dengan menyebut negara kami saja. "[Reinhart] 

"Saya melihat. Iya. Itu seharusnya tidak menimbulkan masalah. "[Serge] 

Serius !? Hanya dengan itu !? 

"Juga, Serge, aku ingin memperkenalkan kepada Anda produsen rahasia di balik ingot ini." 
[Reinhart] 

"Terima kasih." [Serge] 

"Pabrikan ingot ini juga pengembang dari ketiga produk yang saya tunjukkan kepada 
Anda." 

Ups, ini bukan waktunya untuk terkejut. Saya dikenalkan. 

"Ketiga produk itu sangat menakjubkan, namun, Anda mengatakan kepada saya bahwa 
semuanya dibuat oleh satu orang? 

Reinhart-san tersenyum. 

"Iya. Orang yang mengembangkan semua ini tidak lain adalah ... Ryouma-kun. "[Reinhart] 

Saat Reinhart-san menyebut namaku, mata Serge-san berubah menjadi titik-titik, dan dia 
melihat ke sana ke mari di antara aku dan Reinhart-san. 

"A-Apa yang baru saja kau katakan?" 

"Ryouma-kun adalah pengembang semua hal ini. Saya tahu ini sulit dipercaya, tapi itulah 
kebenarannya. "[Reinhart] 

"Kamu benar-benar membuat semua ini, Takebayashi-sama?" 

"Ya." [Ryouma] 

"Aku sudah bilang itu benar, tapi tolong rahasiakan ini ... Itu akan menimbulkan masalah 
jika orang mengetahui seberapa terampil seorang peneliti meskipun usianya." Selain itu, 
dia juga seorang alkemis. "[Reinhart] 

Serge-san menjadi curiga begitu dia mendengar kata 'alkemis'. 



Alkemis benar-benar memiliki reputasi buruk. 

"Aku tahu, aku tahu, ini mencurigakan, tapi dia membuat ingot itu di depanku. Ini jelas 
bukan scam. "[Reinhart] 

"Begitu, jadi kamu melakukannya tepat di depan Reinhart-sama. Jika Anda tidak keberatan, 
bisakah Anda menunjukkannya kepada saya juga? "[Serge] 

Oh Dia curiga, tapi dia bersedia mengesampingkan prasangka untuk melihat apakah itu 
benar. Yah, duke memang membawaku, jadi sepertinya dia tidak bisa mengabaikanku. 

Mana saya tidak dalam kondisi terbaik saat ini, tetapi sepertinya saya harus melakukan ini 
sekali lagi. 

"Aku sudah menggunakan banyak mana hari ini. Apa kau keberatan kalau aku membuat 
sesuatu yang kecil? "[Ryouma] 

"Kami memiliki banyak ramuan pemulihan mana di toko kami. Silakan menggunakannya. 
Sebanyak ini bukan apa-apa untuk dibicarakan asalkan kamu benar-benar bisa 
menunjukkan kepadaku alkimia. "[Serge] 

Apakah benar-benar baik jika saya menerima ini? Baiklah. Dalam hal ini, saya akan dapat 
melakukan ini dengan benar. 

"Kalau begitu tolong siapkan aku ramuan, dua lembar kertas, dan pena. Saya perlu 
menggambar formasi sihir, Anda tahu. "[Ryouma] 

Serge-san memanggil pelayan sekali lagi dan menanyakan hal-hal yang aku minta. 

"Apakah ini akan dilakukan?" 

"Iya. Terima kasih. "[Ryouma] 

Setelah berterima kasih padanya, aku mengambil barang-barang yang aku minta dan 
menggambar formasi sihir, lalu aku mengeluarkan batu bata merah dari Kotak Barang. 

"Ini adalah tanah yang mengeras dari tambang. Ini akan digunakan sebagai bahan untuk 
alkimia saya. Silakan lihat. "[Ryouma] 

Serge-san menggunakan Identify. 

"Memang dari tambang, memang." 

"Aku akan mulai saat itu. Ini agak berbahaya, jadi tolong jangan mengulurkan tangan ke 
formasi. "[Ryouma] 



Mana mengalir melalui formasi sihir seperti yang terjadi di tambang. Cahaya bersinar, dan 
dalam sekejap berikutnya, ingot besi dengan cepat dibuat. 

Saya menyerahkannya ke Serge-san. 

"Silakan memeriksanya." [Ryouma] 

Serge-san sudah terbelalak melihat proses itu, tetapi ketika dia mengambil ingot besi saya 
dan menggunakan identifikasi di atasnya, pada saat berikutnya, dia berdiri dari sofa dan 
membungkuk dalam-dalam kepada saya. 

"Permintaan maaf terdalam saya!" [Serge] 

"A-Tidak apa-apa !! Benarkah! Silahkan. Angkat kepalamu. Aku tahu para alkemis memiliki 
reputasi buruk, jadi wajar saja kalau kau curiga, Morgan-sama. Jika ada, saya akan 
mengatakan Anda memperlakukan saya dengan baik. "[Ryouma] 

Duke mungkin memperkenalkan saya, tapi saya bahkan bukan remaja, saya masih anak-
anak. Jika seseorang dengan kedudukan tinggi tiba-tiba meminta maaf kepada saya, saya 
tidak bisa tidak ingin meminta maaf juga. 

Meskipun bos lama saya memberi saya bicara keras bahwa lebih baik menjaga hubungan 
daripada mengabaikan seseorang atau bertindak mencurigakan ... 

"Terima kasih. Saya tidak berpikir Anda benar-benar akan menjadi hal yang nyata ... 
Mungkinkah Anda tidak semuda penampilan Anda? "[Serge] 

...Hah? ..Eh? Tidak mungkin! ...Dia menemukan!? 

"A-Apa yang kamu katakan tiba-tiba?" [Ryouma] 

"Aku sudah mendengar para alkemis sejati bisa membuat obat yang memulihkan masa 
muda seseorang atau memberikan masa muda yang kekal. Saya pikir itu hanya tipuan 
karena semua penipuan, tetapi jika Anda adalah hal yang nyata, maka ... "[Serge] 

"Aku tidak bisa." [Ryouma] 

Jadi begitulah. Sheesh, tentu membuatku takut. 

Saya mengeluarkan papan status saya dan menunjukkan usia saya. 

"Saya tidak bisa membuat obat yang mengembalikan masa muda atau memberikan masa 
muda abadi. Mungkin ada orang yang benar-benar bisa membuat hal seperti itu, tetapi 
tidak mungkin bagi saya. Paling-paling, yang bisa saya lakukan adalah memasukkan 
gumpalan tanah ini ke dalam formasi sihir, dan mengubahnya menjadi sebuah ingot. 
"[Ryouma] 



"Saya melihat. Maafkan saya. "[Serge] 

Reinhart-san menyela di sini. 

"Nah, karena kita sudah menjelaskan bahwa Ryouma-kun adalah yang asli, mari kita 
lanjutkan. Seperti yang ditunjukkan Ryouma-kun kepadamu, dia datang dengan semua hal 
ini dengan kemampuan dan pengetahuannya yang luar biasa. 

Tetapi jika orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang alkemis, mereka pasti akan 
berpikir itu adalah penipuan. Dan bahkan jika mereka mengakui kemampuannya, seorang 
anak berusia 11 tahun terikat untuk mendapatkan banyak permusuhan. Akan ada juga 
orang-orang yang ingin menariknya ke sisi mereka. 

Jadi saya ingin mengusulkan kesepakatan antara Anda dan Ryouma-kun, Serge. Dia akan 
menjual barang-barangnya kepada Anda dengan harga yang wajar, dan sebagai gantinya, 
Anda akan tetap diam tentang identitasnya. "[Reinhart] 

"Sangat baik. Sebanyak itu tidak akan menjadi masalah. "[Serge] 

"Ryouma-kun, Serge adalah pedagang yang bisa dipercaya, jadi singgahlah ke tokonya 
setiap kali kamu ingin menjual sesuatu. Anda juga dapat membeli barang-barang dari sini 
dengan aman. "[Reinhart] 

"Terima kasih. 

Serge-san, saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda. "[Ryouma] 

"Aku juga ingin bekerja sama denganmu, Ryouma-sama. Silakan datang kapan pun Anda 
bisa, saya akan berada di sini untuk menerima Anda. "[Serge] 

"Ryouma-kun, silakan gunakan tanah dari tambang itu sesukamu. Anda bisa memberi 
makan mereka ke slime atau menjualnya sebagai batangan, terserah Anda. "[Reinhart] 

"Apakah kamu yakin? Tapi bagaimana dengan keuntunganmu? "[Ryouma] 

"Itu milikku yang sudah ditinggalkan. Wajar untuk tidak memanfaatkannya. Selain itu, kami 
akan membuat beberapa pajak ketika Anda menjual ingot Anda ke Serge. Tidak ada 
kerugian bagi kita. 

Selain itu, saya berharap banyak keuntungan dibuat dari kain tahan air. 

Anda dapat menjualnya di sini atau di cabang Perusahaan Morgan mana saja, bukan, Serge? 
"[Reinhart] 

"Iya. 



Dan Ryouma-sama, jika Anda memberi tahu saya alamat Anda, saya dapat memberi tahu 
toko terdekat untuk membeli dari Anda. Tentu saja, sambil menyimpan rahasiamu. "[Serge] 

Saya bersyukur, tetapi bukankah orang-orang ini terlalu baik? 

Setelah itu saya memberi tahu dia bahwa saya tinggal di hutan, dan dia secara alami 
terkejut. Saya tidak yakin apakah saya akan kembali ke hutan atau tidak, jadi saya 
memutuskan untuk memberi tahu Serge-san alamat saya setelah saya memutuskan. 

Untuk saat ini, saya akan menjual barang-barang saya di sini di toko, tetapi jika saya 
memutuskan untuk kembali, saya dapat menjual barang-barang saya di toko cabang di 
Gaunago Town. 

Mereka sangat memanjakan saya, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih lagi 
kepada mereka. 

Saya pikir saya hanya akan membuat beberapa batangan dan benang saat saya di kota ini. 
Aku seharusnya bisa menghasilkan banyak jika aku menggunakan Mana selama dua hari. 

Saya mendapat banyak ramuan pemulihan mana dari Serge-san sebagai permintaan maaf 
karena meragukan saya, jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah. 

Namun, saya senang ada tempat saya akhirnya bisa menjual barang-barang saya di. 

Serge-san menyuruhku mampir kapan saja. 

Jika saya menjual kepadanya, saya tidak perlu takut ditipu. 

Setelah itu, serge-san dan seorang pelayan wanita mengantar kami pergi, dan kami kembali 
ke penginapan kami. 



Chapter 31 
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Hari berikutnya. 

Hari ini ojousama kembali ke tambang, mempraktikkan hal-hal yang dia pelajari kemarin. 

Sedangkan aku, Reinbach-sama memintaku untuk mengambil permintaan penaklukan 
monster yang akan diposting di guild petualang. Saya menyarankan untuk membawa 
ojousama, tetapi Reinbach-sama dan madam menentangnya. 

Saya baru tahu tentang ini kemarin, tetapi tampaknya sebenarnya ada celah besar dalam 
pengalaman pertempuran antara saya dan ojousama, yang diterjemahkan menjadi celah 
yang sama besarnya dalam kecakapan pertempuran. Jika ojousama mengambil bagian 
dalam pencarian penaklukan, tidak hanya dia tidak efisien, ada juga kemungkinan besar 
bahwa dia akhirnya terlalu mengandalkanku. 

Saya tidak akan menolaknya jika dia meminta bantuan kepada saya, jadi saya kira ada 
kebenarannya. 

Ngomong-ngomong, karena itu aku pergi ke guild, tapi begitu aku sampai di sana, guild 
master memanggilku ke kantornya. 

"Kamu datang, Ryouma." [Wogan] 

"Kamu menelepon. Apakah ada masalah? "[Ryouma] 

"Oh, tidak ada yang istimewa. Kepala pelayan Duke baru saja mengirimkan permintaan 
penaklukan untuk besok, dan ada sesuatu yang ingin aku konfirmasi. Apakah Anda pergi ke 
tambang yang ditinggalkan kemarin? "[Wogan] 

"Ya." [Ryouma] 

"Ceritakan tentang monster yang kamu temui. Daerah juga. Saya mendapat info yang 
diperlukan dari kepala pelayan, tetapi semakin banyak info semakin baik. "[Wogan] 

"Baik. Monster yang saya lawan adalah mantis gua dan kelelawar gua. Saya juga bertarung 
melawan tikus kecil. Saya mendengar ojousama mengalahkan beberapa slime juga. Selain 
itu, ada juga lendir logam. 

Tempat itu ditumbuhi rumput liar dan berantakan seakan tak ada yang menyentuhnya 
selama bertahun-tahun. Meski begitu, terowongan yang aku masuki dibangun dengan kuat, 
dan aku juga tidak mendengar apa-apa tentang tanah yang jatuh atau terowongan yang 
runtuh dari yang lain juga. "[Ryouma] 



"Kalau begitu, bahkan G Rank seharusnya baik-baik saja, tapi ... Kamu menyebutkan ada 
lendir logam." [Wogan] 

"Iya. Tetapi saya sendirian pada saat itu, dan saya hanya melihatnya ketika itu diberikan 
kepada saya sebagai hadiah. Saya membuat kontrak dengannya di sana dan kemudian. 
"[Ryouma] 

"Oh ya. Anda telah mengumpulkan slimes, bukan? Saya mendengar Anda sudah memiliki 
lebih dari seribu dari mereka. "[Wogan] 

"Ya, lebih tepatnya, saat ini saya memiliki 728 slime lengket, 323 slime racun, 211 slime 
asam, 11 slime bersih, 3.033 slavenger slime, 2 slal heal, 1 slime metal, 1 slime normal, 
yang totalnya mencapai 4.310 slime semuanya ada di semua. "[Ryouma] 

"Itu terlalu banyak." [Wogan] 

Tampaknya angkanya beberapa kali lebih besar dari yang dia duga, karena dia akhirnya 
tersenyum masam. 

"Alasan saya memiliki begitu banyak pemulung adalah karena kasus sebelumnya. Karena 
itu mereka akhirnya melampaui 3.000 dalam waktu yang singkat. 

Untungnya, slimes hanya membutuhkan air untuk bertahan hidup, tetapi jika ini adalah 
monster lain, aku akan kehabisan akal untuk mencoba memberi makan mereka. "[Ryouma] 

"Aku mengerti ... Oh, benar. Permintaan untuk membersihkan lubang kakus keluar lagi. Jika 
Anda bisa, silakan ambil. "[Wogan] 

Saya belum memutuskan apa yang harus dilakukan untuk hari ini, jadi saya tidak 
keberatan, tetapi bukankah ini terlalu cepat? 

"Tapi ini baru beberapa hari." [Ryouma] 

"Itu tidak dibersihkan sejak lama, jadi kali ini kami memposting permintaan lebih awal! 
Atau setidaknya, ada banyak cowok yang berpikiran seperti itu. Mereka bahkan 
mengancam, dengan mengatakan kita akan dimakamkan dalam keluhan jika dibiarkan 
lama. 

Pada akhirnya, kantor publik tidak dapat meyakinkan orang-orang di daerah kumuh. 
Beberapa orang mereka dapat sedikit membersihkan lubang, tetapi mereka pada awalnya 
adalah sekelompok orang yang sombong, sehingga kualitas pekerjaan mereka berbeda 
dengan Anda. "[Wogan] 

"Aku mengerti ... Baiklah kalau begitu. Berapa banyak yang harus saya bersihkan hari ini? 
"[Ryouma] 

"Semuanya 30 orang. Bisakah kamu melakukannya? "[Wogan] 



"Lendir dapat menangani limbah jauh lebih cepat sekarang daripada sebelumnya, jadi saya 
pikir saya bisa mengelola jika saya menggunakan sepanjang hari. Seharusnya juga ada lebih 
sedikit limbah kali ini ... "[Ryouma] 

"Bagus, kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu. Orang-orang dari kota benar-
benar menyebalkan. "[Wogan] 

"Tentu tidak masalah. Ah, bagaimana dengan permintaan penaklukan monster? Saya belum 
mendaftar untuk itu. "[Ryouma] 

"Jangan khawatir. Anda bisa mendaftarkannya ketika kembali. Tidak ada batasan jumlah 
orang yang dapat mengambilnya, dan aku akan memberikan mereka catatan tentang kamu 
juga. "[Wogan] 

"Baiklah. Kalau begitu, aku akan di ... Ah! "[Ryouma] 

Tiba-tiba terlintas di benak saya bahwa saya mungkin bisa membeli monster yang 
ditaklukkan selama pekerjaan sebagai makanan bagi para slime. Ketika saya mendapat izin 
dari guild master, saya dengan senang hati meninggalkan kantornya dan pergi ke gadis 
resepsionis untuk mendapatkan kertas-kertas yang disortir. 

Selama proses itu saya mengetahui bahwa nama gadis resepsionis itu adalah Maelyn. Juga, 
karena saya membersihkan semua lubang kakus terakhir kali ketika satu lubang kakus 
menyamai satu pekerjaan, saya tanpa sadar memenuhi persyaratan 20 pekerjaan untuk 
dipromosikan dari G Rank ke F Rank. Karena itu, mulai hari ini dan seterusnya saya akan 
diperlakukan sebagai F Ranker. 

Persyaratan untuk E Rank adalah penyelesaian lebih dari 30 pekerjaan dan satu pekerjaan 
penaklukan. Jadi, begitu saya menyelesaikan pekerjaan penaklukan monster besok, saya 
harus menjadi E Ranker. 

Promosi dalam sehari sepertinya terlalu cepat, jadi saya bertanya kepada Maelyn-san 
tentang hal itu, dan ini adalah apa yang dia katakan. 

"Cepat, ya, tapi sampai E Rank, kebanyakan hanya memilih yang kuat pada yang lemah 
bahkan selama pencarian monster. Saya berbicara tentang orang dewasa, tentu saja. Dan 
ada banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh hampir semua orang. Itulah sebabnya 
periode ini dianggap sebagai periode observasi. 

Saat guild memeriksa catatan petualang dan berpikir 'oh, yang ini membutuhkan banyak 
pekerjaan, tapi dia gagal terlalu banyak' atau 'oh, yang ini tidak mengambil banyak 
pekerjaan, tapi dia menyelesaikannya setiap saat.' 

Jujur saja, pekerjaan yang Anda lakukan tidak terlalu penting selama Anda menganggap 
serius pekerjaan Anda. Dan dalam kasusmu, Ryouma-kun, kamu tidak gagal dalam satu 
pekerjaan dan semua klienmu senang, jadi kamu tidak perlu khawatir. "[Maelyn] 



Aku menghela nafas lega. Senang mengetahui bahwa saya memiliki reputasi yang baik. 

Begitu saya meninggalkan resepsionis, dia diam-diam bergumam. 

"Serius, jika mereka hanya akan mengambil pekerjaan dan gagal dengan sangat buruk, 
maka mereka seharusnya hanya melakukan pekerjaan lain-lain seperti yang Anda lakukan 
... Siswa pemula sangat menyusahkan ..." [Maelyn] 

Saya kira pemuda berdarah panas lebih suka sesuatu yang lebih mendebarkan, ya. 

Saya harus melakukan pekerjaan lain-lain dari waktu ke waktu, jadi saya tidak 
mengkhianati kepercayaan yang telah saya bangun sampai sekarang. 

Ketika saya memutuskan itu dalam pikiran saya, saya meninggalkan guild untuk 
melakukan pekerjaan saya. 

Hari berikutnya. 

Tadi malam, saya berhasil membersihkan lubang kakus tanpa kecelakaan dan bisa tidur 
lebih awal. Karena itu saya bangun lebih awal dari biasanya. 

Waktu saat ini jam 5 pagi. 

Sementara itu, saya pikir saya akan menyiapkan barang-barang saya. 

Sayangnya, saya masih punya banyak waktu tersisa setelah itu. Pria umumnya tidak perlu 
lama untuk bersiap. Jika saya seorang wanita, saya akan membutuhkan waktu lebih lama, 
tapi ... sayang. 

Saya menghabiskan waktu dengan memberi makan slime setelah itu, dan kemudian 
meninggalkan penginapan beberapa saat kemudian. 

Aku berjalan santai menuju guild petualang, tapi ketika aku sampai di sana, tempat itu 
penuh dengan petualang dan beberapa gerbong terlihat datang dan pergi. 

"Itu jauh lebih daripada yang aku harapkan ..." [Ryouma] 

Semua gerbong yang berhenti di depan guild adalah untuk para petualang yang 
berpartisipasi dalam pekerjaan penaklukan monster. 

Resepsionis mengatakan saya bisa naik kereta gratis jika saya muncul sebelum 8, tapi ini 
jauh lebih banyak orang daripada yang saya harapkan. 

Jika ramai, mungkin aku harus lari ke tambang yang ditinggalkan. Masih ada waktu. Itu 
akan menjadi latihan pagi saya, dan mereka mengatakan tidak ada yang penting selama 
saya sampai di tambang pada pukul 11... 



Sementara saya bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, sebuah suara memanggil saya. 

"Hei! Ryouma! "[Jeff] 

"Hah? Ah! Jeff-san! "[Ryouma] 

Orang yang memanggilku tidak lain adalah Jeff-san. 

Raypin-san dan Cher-san juga bersamanya. 

"Selamat pagi, Jeff-san, Raypin-san, Cher-kun." [Ryouma] 

"Pagi." [Jeff] 

"Selamat pagi, Ryouma-kun." [Cher] 

"Selamat pagi, de aru. Saya melihat Anda telah melakukan pencarian ini juga. "[Raypin] 

"Iya. Aku mengerti kamu juga? "[Ryouma] 

"Orang tua itu menominasikan kita, jadi ya. Kami akan berpartisipasi. Bukan hanya kita. 
Miya dan Asagi juga datang. Mereka sudah maju dulu. "[Jeff] 

"Ada pekerjaan berskala besar seperti ini sebelumnya, tapi ada banyak wajah baru kali ini 
..." [Jeff] 

"Itu tidak bisa dihindari, de aru. Pekerjaan hari ini dapat diambil bahkan oleh G Rankers. 
Belum lagi, ini adalah permintaan dari tuan feodal sendiri, jadi ada uang bagus di dalamnya, 
di atas itu, ada juga orang yang membeli mayat monster. "[Raypin] 

"Aku ingin tahu siapa yang membeli mayat-mayat itu. Saya memeriksa daftar monster yang 
dikonfirmasi, tetapi tidak satu pun dari mereka memiliki sesuatu yang layak dijual. Mereka 
semua kentang goreng kecil, tahu? "[Jeff] 

"Dan ada terlalu banyak mayat bahkan untuk penelitian, de aru. Saya tidak akan mengeluh 
karena saya mendapat manfaat di sini, tetapi itu membuat orang penasaran. "[Raypin] 

"Oh, tidak ada yang istimewa. Mereka hanya akan digunakan sebagai pakan. "[Ryouma] 

"Apakah kamu tahu sesuatu, Ryouma-kun?" 

"Tapi tentu saja. Lagipula, akulah yang membeli mayat-mayat itu. "[Ryouma] 

"Kaulah yang membeli mayat? Ah, tapi jika itu untuk memberi makan lendir besar milikmu, 
maka kurasa itu masuk akal, de aru. "[Raypin] 

"Lagipula, apa yang kamu beri makan pada orang-orang itu?" 



"Aku tahu mereka kelihatannya makan banyak, tapi familiar diharapkan menghabiskan 
banyak uang tergantung dari rasnya, jadi ..." [Ryouma] 

Saat kami mengobrol santai seperti itu, kami naik kereta. 

Kami bertemu satu sama lain seperti ini, jadi kupikir sebaiknya aku ikut dengan mereka. 

Beberapa jam kemudian... 

Ketika kami mencapai tujuan kami, kusir itu memberi tahu kami bahwa kami harus 
melapor ke meja resepsionis yang telah didirikan di depan pintu masuk tambang, jadi kami 
melakukan hal itu dan menunggu sampai kami dapat menyelesaikan laporan kami. 

Ketika jam menunjukkan 11, kami berkumpul di area yang luas dari yang terakhir kali. 

"Ada 264 petualang yang berpartisipasi dalam pencarian hari ini! Demi keamanan, Anda 
harus membentuk enam partai! Tidak akan ada perebutan rampasan! Mereka yang tidak 
berpesta telah dikelompokkan sebelumnya, jadi datang ke sini dan cari nama Anda! 
Sekarang, pergilah ke sana dan hasilkan sebanyak yang kamu bisa! " 

Suara-suara naik pada pidato sederhana guild master, kemudian para petualang berpisah 
dan memasuki terowongan masing-masing. 

...Hah? Itu saja? Saya tidak bisa berlama-lama seperti ini, saya harus menemukan grup saya. 

Ketika saya memeriksa grup saya, saya menemukan bahwa anggota partai saya adalah Jeff-
san, Miya-san, Wereanna-san, Mizelia-san, dan Syria-san. 

Setiap dari mereka adalah seseorang yang saya kenal. 

Apakah ketua guild melakukan ini? 

Bagaimanapun, saya harus bertemu dengan mereka. 

Ketika saya melihat sekeliling saya, saya melihat Wereanna-san memimpin yang lain ke 
arah saya. 

"Wereanna-san, sepertinya kita akan bekerja bersama hari ini. Itu adalah suatu 
kesenangan. Semua orang juga. Senang bisa bekerja sama dengan Anda. "[Ryouma] 

"Sama di sini, Ryouma." [Wereanna] 

"Sama, nyaa." [Miya] 

"Menantikan untuk bekerja sama dengan Anda." [Suriah] 

"Lagipula, aku harus membimbingmu dengan benar sebagai senpai." [Mizelia] 



"Itu mungkin terlalu sulit bagimu, Mizelia. 

Belum begitu lama sejak kami berpisah, tapi ya, tak sabar untuk bekerja sama denganmu. 
"[Jff] 

"Apa yang kamu katakan, Jeff !? Itu tidak sopan, kau tahu! "[Mizelia] 

"Anda mungkin memiliki beberapa keterampilan, tetapi Anda masih terlalu ceroboh untuk 
mengajar seseorang." [Jeff] 

"Permisi !?" [Mizelia] 

"Apa yang kalian lakukan? Sheesh. 

Ryouma, lupakan saja keduanya. Lagi pula, senjata apa yang Anda gunakan? Gua kelelawar 
dan tikus kecil [1] tidak terlalu penting, tetapi bagaimana dengan belalang gua? Punya 
pengalaman dengan mereka? "[Wereanna] 

"Iya. Saya biasanya menggunakan busur, tetapi saya juga bisa bertarung dengan pedang 
pendek saya. Ada sihirku juga. "[Ryouma] 

"Lalu kamu rawat yang terbang dengan sihirmu. Tidak ada orang lain di sini yang bisa 
menggunakan sihir, jadi ... "[Wereanna] 

"Bukannya kita tidak bisa menggunakan sihir, nyaa. Hanya saja kita para beastmen tidak 
memiliki banyak mana, nyaa. Jadi tolong jangan mengandalkan kami ketika datang ke sihir 
dan seni misterius dan semacamnya, nyaa. Ah, tapi Suriah memiliki kolam mana yang 
relatif besar ... "[Miya] 

"Tapi aku hanya bisa menggunakan sihir penyembuhan. Maaf. "[Suriah] 

"Sedangkan aku dan Mizelia, kami mengisap apa pun yang berhubungan dengan sihir. Kami 
telah meninggalkan segalanya kecuali Penguatan Tubuh dan Tempering Tubuh [2]! "[Jeff] 

"Jangan benjolkan aku denganmu! Aku sebenarnya berspesialisasi dalam dua mantra itu! 
"[Mizelia] 

"... Itu adalah hal yang sama bahkan jika kamu menggunakan kata 'spesialis', nyaa. 
Pokoknya, atribut apa yang bisa kamu gunakan, Ryouma, nyaa? "[Miya] 

"Aku bisa menggunakan semuanya, tapi terutama bumi." [Ryouma] 

"Semua atribut, ya. Itu yang langka, nyaa. "[Miya] 

"Tapi dengan itu kita bisa memiliki lebih banyak variasi saat bertarung. Demi bumi, kurasa 
kau bisa menggunakan jarum tanah? "[Weeranna] 



"Jarum Bumi dan Peluru Batu. Adapun atribut lainnya, satu-satunya yang tampaknya 
berguna di gua adalah Ice Arrow dan Stun Arrow. "[Ryouma] 

"Itu lebih dari cukup. Baiklah, ayo pergi! "[Wereanna] 

Seperti itulah pencarian kami dimulai. 

[1] -- Tampaknya dua monster berbeda. Satu adalah tikus kecil dan yang lainnya adalah 
tikus kecil. 

[2] -- Dulu mengeras. Saya pikir Tempering Tubuh lebih baik karena tampaknya terkait 
dengan penguatan tubuh. 
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"Lemah." [Jeff] 

Kami memasuki terowongan baru dengan semangat tinggi, tetapi monster yang muncul 
sangat lemah, seolah-olah kami berjalan-jalan di taman. Terowongan ini sudah yang ketiga. 

"Menurutmu, apa tikus kecil dan lendir itu?" [Mizelia] 

"Akan menjadi masalah besar jika musuh yang kamu anggap tidak lemah benar-benar 
muncul, itua. Kami akan baik-baik saja, tentu saja, tetapi Peringkat G dan Peringkat F akan 
dalam bahaya, nyaa. "[Miya] 

"Pertama-tama, alasan kami di sini adalah untuk menyediakan cadangan saat dibutuhkan." 
[Suriah] 

"Tapi kita tidak bisa duduk diam melakukan apa-apa karena itu akan memberikan contoh 
buruk kepada petinggi." [Wereanna] 

Cara mereka berbicara, cara mereka bertarung ... Mereka jelas merupakan liga di atas 
bandit yang aku lawan. Mereka harus peringkat yang cukup tinggi. Mengapa saya bersama 
mereka? 

"Hmm? Ada masalah, Ryouma? "[Wereanna] 

"Aku hanya mengira semua orang tampaknya adalah seorang ranker tinggi, jadi aku 
bertanya-tanya mengapa aku dikelompokkan dengan kalian ketika aku hanya seorang F 
Rank. Apakah master guild menarik beberapa string? Untuk membuatnya lebih mudah 
karena aku sudah berkenalan denganmu? "[Ryouma] 

"Itu tidak mungkin. Orang tua itu adalah orang yang sibuk, baiklah, tapi dia akan selalu 
memprioritaskan kemampuan di atas segalanya dalam hal bekerja. "[Jeff] 

"Mungkin, dia khawatir kita tidak akan bisa mengalahkan monster yang hanya bisa 
dikalahkan dengan sihir jika hanya 5, meskipun aku yakin dia sangat memperhatikan 
kemampuan dan stamina kamu." [Suriah] 

"Apakah kamu tidak sadar, Ryouma-kun? Kami sebenarnya sudah berjalan dengan 
kecepatan tinggi, Anda tahu. Petualang Peringkat F yang normal biasanya akan mengalami 
kesulitan mengikutinya. "[Mizelia] 



"Awalnya, kami berencana untuk melambat begitu kamu mulai lelah, tetapi kamu tidak 
pernah melakukannya, jadi kami terus berjalan." [Wereanna] 

Benarkah? Saya tidak memperhatikan sama sekali. 

"Ryouma, sama sekali tidak mungkin kemampuanmu yang sebenarnya hanyalah F Rank." 
[Mizelia] 

"Apa monster terkuat yang kamu kalahkan sampai sekarang?" [Jeff] 

"Yah, itu bukan monster, tapi aku telah mengalahkan Beruang Hitam kembali di Hutan 
Gana." [Ryouma] 

Ketika 5 petualang mendengar itu, mereka membuat wajah 'Aku tahu itu'. 

"Black Bear bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan oleh F Rank, nyaa. Kamu membutuhkan 
setidaknya sekelompok D Rankers untuk memburunya dengan aman, nyaa. "[Miya] 

"Jika Anda bisa berburu beruang hitam sendirian, maka kemampuan Anda yang 
sebenarnya harus berada di Peringkat C. Master guild pasti tahu itu." [Suriah] 

Sekarang dia menyebutkannya ... 

"Yah, dia adalah penguji selama pendaftaran saya." [Ryouma] 

"Itu dia." [Mizelia] 

"Tidak diragukan lagi. Dia sudah memperhatikanmu sejak itu. "[Jeff] 

"Jadi itu sebabnya kamu dikelompokkan bersama kami. Masuk akal. "[Wereanna] 

"Jika kamu memiliki skill, maka peringkat tidak ada artinya. Anda akhirnya akan naik ke 
tempat kami berada. Hanya masalah waktu saja. "[Jeff] 

"Apa peringkat semua orang? Saya lupa bertanya. "[Ryouma] 

"Kami tidak menyebutkannya, itua?" [Miya] 

"Semua orang seorang Banker." [Mizelia] 

"Ini adalah titik masuknya petualang kelas satu." [Jeff] 

"Ngomong-ngomong, nyaa. Dari orang-orang yang bekerja dengan kami sebelumnya, Cher 
adalah seorang ranker D, sementara Gordon adalah seorang B Ranker, nyaa. Asagi dan 
Raypin keduanya A Rankers, nyaa. "[Miya] 

Sementara kami berjalan dan berbicara seperti itu, Wereanna-san tiba-tiba berbalik ke 
depan dan mulai mengendus. 



"Ada apa?" [Jeff] 

"Dilihat dari baunya, harus ada awan kelelawar gua di depan. Ada banyak dari mereka. 
Terlalu banyak. Tentu saja, mereka bukan ancaman bagi kita, tetapi dengan angka-angka 
itu, beberapa dari mereka pasti akan melarikan diri selama pertarungan. "[Wereanna] 

"Sungguh menyakitkan, nyaa ..." [Miya] 

"Apakah ada orang di daerah ini?" [Ryouma] 

"Aku tidak mencium bau apa pun. Apakah Anda tahu mantra yang bisa menutupi area itu? 
"[Wereanna] 

"Tidak ada yang akan membunuh mereka secara langsung, tapi aku tahu mantra yang 
nyaman." [Ryouma] 

Saya menjelaskan kepada mereka mantra Bom Suara yang saya uji kemarin. 

"Heh ~ Jadi kamu bisa melakukan hal seperti itu." [Wereanna] 

"Aku belum pernah mendengar mantra semacam itu." [Suriah] 

Ya, ya ... maksud saya itu mantra yang saya gunakan dengan menggunakan pengetahuan 
Bumi sebagai dasar. 

"Mantra itu hanya akan mengetuk kelelawar gua. Bisakah kita menghabisi mereka semua 
sebelum mereka bangun? "[Jeff] 

"Mengalahkan mereka membuat pekerjaan kita jauh lebih mudah, tapi aku masih tidak 
berpikir kita akan berhasil tepat waktu." [Mizelia] 

"Lalu bagaimana kalau mendapatkan bantuan dari orang-orang di belakang kita?" 
[Ryouma] 

Semua orang mengerti apa yang saya bicarakan. 

"Kamu juga memperhatikan?" [Jeff] 

"Aku tinggal di hutan selama 3 tahun, jadi aku peka terhadap kehadiran orang lain." 
[Ryouma] 

"Begitu ... Ayo tunggu sebentar di sini." [Wereanna] 

6 orang telah mengikuti kami sejak kami tiba di sini. Mereka tampaknya tidak bermusuhan, 
jadi kami mengabaikan mereka sampai sekarang, tetapi menurut pihak saya, mereka 
mungkin E Rankers atau lebih rendah dengan pendapatan buruk yang mengikuti kami 
untuk menghasilkan uang dari mayat yang kami tinggalkan. 



Menurut Wereanna-san, E Rankers di bawah ini memiliki pendapatan rendah, jadi ketika 
Anda mempertimbangkan biaya hidup dan pemeliharaan peralatan, masuk akal bahwa ada 
banyak petualang pemula yang memiliki masalah keuangan. 

"Kecuali mereka memiliki sumber pendapatan lain, D Rank adalah tempat dimulainya 
stabilitas bagi para petualang." [Wereanna] 

"Sampai saat itu ada banyak biaya tak terduga karena cedera dan keadaan tak terduga 
lainnya, nyaa." [Miya] 

"Banyak orang menyelamatkan, tetapi kualitas hidup seseorang sebelum promosi 
tergantung pada bagaimana mereka melakukan pekerjaan mereka. Jika mereka 
mengacaukan pekerjaan yang tidak cocok untuk mereka, peluang promosi menjadi lebih 
rendah dan mereka bahkan harus membayar penalti. Itu sering terjadi, sebenarnya. "[Jeff] 

"Di sisi lain, jika kamu bisa melakukan pekerjaan D Rank, maka kamu akan membuat cukup 
untuk mendukung semua biaya hidup. Dan begitu Anda mencapai C Rank, Anda akan dapat 
menjalani kehidupan yang nyaman. Itu juga sebabnya Miya bisa membeli rumah. 

Saya pribadi berpikir dia terlalu tergesa-gesa membeli rumah itu, tapi tetap saja ... Fakta 
bahwa dia mampu membelinya sejak awal berbicara banyak tentang pendapatannya. Tidak 
ada banyak pekerjaan di luar sana yang memungkinkan kita untuk menabung cukup untuk 
membeli rumah seusia kita. Pekerjaan berbahaya, imbalan besar ... Singkatnya, itu adalah 
pekerjaan petualang. "[Syria] 

Sekarang dia menyebutkannya, Miya-san masih berusia awal dua puluhan. Saya tidak tahu 
sudah berapa lama sejak dia membeli rumah itu, tetapi di Jepang, dia akan setua 
mahasiswa biasa. Mampu membeli rumahnya sendiri pada usia itu tentu luar biasa, 
sekarang saya memikirkannya. Yang saya miliki hanyalah apartemen kecil juga ... Sampai 
saya mati ... 

"Risiko meningkat dari B Rank dan seterusnya, jadi ada lebih sedikit petualang, tetapi 
begitu pula hasilnya. Mulai saat itu, kecuali Anda memiliki masalah dalam menangani uang 
Anda, Anda seharusnya tidak pernah memiliki masalah keuangan lagi. 

Di ujung lain dari spektrum, orang-orang yang mengambil risiko paling kecil dan 
menghasilkan uang paling sedikit adalah G Rankers, F Rankers, dan E Rankers. Dan para 
petualang seperti yang mengikuti kita dari belakang tidak akan pernah sampai ke D Rank. " 

Petualang menyimpan apa yang mereka bunuh, tetapi mereka tidak bisa membawa 
semuanya, jadi mereka membuang yang tidak mereka butuhkan. Membuang sesuatu 
adalah sama dengan kehilangan hak mereka untuk itu, jadi ada petualang seperti yang 
mengikuti kita dari belakang yang mencoba mengambilnya dan menghasilkan uang 
darinya. 



Ini tidak ilegal, tapi itu juga tidak terpuji, karena ada kemungkinan hal itu dapat 
menyebabkan masalah di masa depan yang jauh, jadi Anda bisa mengatakan itu di zona 
abu-abu. 

Kami beristirahat sampai para petualang datang cukup dekat untuk memperhatikan kami. 
Ketika mereka melakukannya, mereka berhenti dan Wereanna-san memanggil mereka. 

"Hei, para petualang yang telah mengikuti kita selama ini! Kami tahu Anda ada di sana! 
Tunjukkan dirimu! "[Wereanna] 

6 petualang panik, tetapi mereka masih menunjukkan diri pada akhirnya. 

Mereka memiliki 4 manusia dan dua binatang buas, satu pria, satu wanita, dalam kelompok 
mereka. Saya tahu ini terdengar kasar, tetapi mereka terlihat lusuh. 

Sepertinya semua orang benar, mereka benar-benar orang yang memiliki masalah 
keuangan ... Tetap saja, mereka masih muda. Mereka hanya sedikit lebih tua dariku. 

"Kenapa kamu mengikuti kita?" [Wereanna] 

"Kami mengambil monster yang kamu buang ..." [Adventurer 1] 

"...Baiklah. Pertama, saya ingin Anda tahu bahwa kami tidak memanggil Anda untuk 
memarahi Anda. "[Wereanna] 

Ketika 6 petualang mendengar itu, mereka menghela napas lega dan wajah mereka 
berubah menjadi lebih baik. 

"Tapi kami ingin tahu mengapa kamu melakukan ini." [Wereanna] 

"O-Ok! Sebenarnya, kami hanya Peringkat G dan F, jadi ... Kami memiliki masalah dengan 
uang dan ... "[Petualang 1] 

"Awalnya tidak terlalu buruk, tapi setelah mendapatkan beberapa peralatan, kami 
kehabisan uang." [Adventurer 2] 

"Dan aku mengacaukan pekerjaan, jadi kami harus membayar biaya penalti ..." [Adventurer 
3] 

"Kami nyaris tidak berhasil, dan saat itulah posting untuk pekerjaan ini datang. Kami 
mengambilnya segera setelah kami melihatnya, berpikir kami akhirnya bisa menghasilkan 
uang. 

Monster-monster itu lemah, dan kami menghasilkan uang dengan berpartisipasi dan 
dengan membawa kembali mayat monster, jadi kami pikir kami akan menghasilkan uang 
sebanyak yang kami bisa! "[Adventurer 4] 



"Tapi kemudian kami kebetulan melihatmu, dan ..." [Petualang 5] 

Alasan mereka adalah semua hal yang Jeff dan yang lainnya sebutkan. Sepertinya itu benar-
benar cerita umum. 

Aku hanya diam mendengarkan, tetapi kemudian salah satu petualang manusia perempuan 
tiba-tiba berhenti. 

Jeff-san mendesaknya untuk melanjutkan. 

"Dan apa?" [Jeff] 

"Dan ..." [Adventurer 5] 

"Sementara kami mengikuti kamu, kami melihat anak itu. Jadi kami pikir jika Anda cukup 
baik untuk membawa anak seperti itu, maka Anda mungkin tidak akan keberatan jika kami 
mengambil mayat yang Anda tinggalkan. Maksud saya sekelompok petualang yang cukup 
baik untuk membawa seorang anak yang akan menjadi penghalang pasti murah hati, 
bukan? "[Petualang 6] 

5 petualang lainnya membuat wajah masam ketika mereka mendengar kata-kata orang 
terakhir itu. 

Maksudku, ya, aku masih kecil, tapi tetap saja ... aku anggota dari grup ini, kau tahu? 
Biasanya, Anda tidak akan menyebut anggota grup lain tidak berguna. 

Tapi terlepas dari itu, apakah mereka benar-benar setuju dengan dia atau mulai mengikuti 
kita karena mereka juga berpikir begitu, tidak ada yang mencoba menegur petualang. 

"Kalian benar-benar perlu tahu ..." [Wereanna] 

Wereanna-san ingin menegur mereka karena memandang rendahku, tapi aku 
menghentikannya. 

Tidak ada gunanya bahkan jika dia terlibat. 

"Tidak apa-apa, Wereanna-san." [Ryouma] 

"Ryouma, kamu harus memberi tahu orang-orang seperti ini dengan tegas." [Jeff] 

"Aku pikir ini bukan sesuatu yang bisa kamu ubah walaupun kamu berbicara dengan 
mereka. Selain itu, memang benar aku terlihat lemah di luar. "[Ryouma] 

"...Baik. Tapi tahukah Anda, teman-teman! Jika Anda akan melakukan hal seperti itu, 
bukankah Anda pikir harus meminta izin terlebih dahulu? Jangan hanya mengambil mayat 
sendiri seperti sekelompok bandit! "[Wereanna] 



"Maaf !!" [6 Petualang] 

Setelah meminta maaf, mereka berenam mencoba mengembalikan jenazah yang mereka 
ambil dan pergi, tetapi Syria-san dan Mizelia-san menghentikan mereka. 

"Tunggu! Kami mungkin telah menegur Anda karena mengambil mayat-mayat itu tanpa 
izin, tetapi kami tidak mengatakan kami benar-benar keberatan Anda mengumpulkan 
mereka. "[Suriah] 

"Jika Anda mengalami masalah dengan uang tunai, maka ambil saja." [Mizelia] 

Ketika 6 dari mereka mendengar itu, raut wajah mereka segera menjadi cerah, dan mereka 
berterima kasih kepada semua orang kecuali saya. 

Wereanna-san tidak senang, tetapi Miya-san menyarankan untuk membantu mereka sesuai 
rencana. 

"Sebenarnya, ada alasan lain kami memanggil kalian, itua. Ada awan besar kelelawar gua di 
depan, tapi itu akan membawa kita beberapa saat untuk mengalahkan mereka semua, nyaa. 
Jadi, pikiran bisa membantu kita, itua? Kami akan memberimu mayat-mayat itu, nyaa. 
"[Miya] 

6 dari mereka langsung setuju. 

Sementara aku memastikan tidak ada orang di sekitar dengan Search, Miya-san memberi 
mereka penjelasan sederhana. 

"Kita akan masuk setelah Ryouma membawa mereka keluar dengan mantranya, nyaa." 
[Miya] 

"Bukankah anak itu hanya akan mengingatkan mereka?" [Salah satu petualang] 

Ketika keenam petualang itu terlihat menunjukkan kecemasan mereka, Wereanna-san 
berteriak, "jika kamu memiliki masalah, maka pergi!" Mendengar itu, mereka terdiam, 
tetapi mereka terus bergumam di antara mereka sendiri setelah bergerak sedikit dari 
kelompok. 

Mereka mungkin berbicara tentang kekuatiran mereka terhadap saya, tetapi akan tetap 
berjalan karena mereka menginginkan uang. 

Saya mengabaikan mereka dan memasang penghalang tersembunyi. 

"Aku siap." [Ryouma] 

"Baik! Lakukan itu, Ryouma. Kalian juga ikut! "[Jeff] 

"Ayo pergi! 'Sound Bomb'! "[Ryouma] 



Setelah mengucapkan mantra saya, sebuah ledakan terjadi di dalam terowongan, tetapi 
karena penghalang penyembunyian suara kami tidak bisa mendengarnya. 

6 pikir saya gagal. 

"Namun, tidak ada yang terjadi?" [Adventurer 1] 

"Dia mengacaukannya, ya." [Adventurer 2] 

"Sebenarnya ini sukses. Ini mantra angin, jadi kamu tidak bisa melihatnya dengan matamu. 
"[Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu, saya pergi bersama kelompok ke tempat kelelawar berada. 

6 petualang mengikuti kami meskipun ada keraguan. 

Ketika kami sampai di tempat kelelawar gua berada, mereka memandang dengan linglung 
... Karena jumlah kelelawar gua yang tak terhitung jumlahnya berada di lantai, pingsan. 

"Dengan ini, mereka semua telah dirobohkan. Ayo bekerja bersama dan bunuh semuanya 
secepat mungkin. "[Ryouma] 

Setelah mengatakan itu, saya pergi bekerja. 

Ketika semua kelelawar gua telah ditangani, kami meninggalkan enam petualang dan 
keluar dari terowongan. Itu adalah bagian terdalam dari terowongan, jadi tidak ada lagi 
yang bisa kita lakukan. 

Kami meninggalkan pembuangan kepada mereka karena itulah yang mereka inginkan 
sejak awal. 

Tapi kemudian Wereanna-san menanyakan ini padaku. 

"Ryouma, apakah benar-benar tidak apa-apa untuk tidak mengatakan apa-apa?" 
[Wereanna] 

"Aku menunjukkan kepada mereka keterampilanku dalam sihir, jadi jika mereka masih 
tidak bisa mengerti dengan itu, aku tidak berpikir ada gunanya bahkan jika aku berbicara 
dengan mereka." [Ryouma] 

"Yah, itu benar, tapi ..." [Wereanna] 

Selama mereka jenis pengertian, seharusnya tidak ada masalah lagi, tetapi jika mereka tipe 
yang hanya mengarang alasan untuk menggerutu, maka itu sia-sia bahkan jika Anda 
berbicara dengan mereka. Dan tidak masalah bahkan jika mereka tipe terakhir karena yang 
harus saya lakukan adalah mengabaikan mereka. 



Ada dua tipe orang. Yang dapat Anda ubah diberikan cukup waktu dan usaha, dan yang 
tidak dapat Anda ubah apa pun yang Anda lakukan. 

"Mereka sedang mengalami beberapa kesulitan keuangan, jadi mari kita menunda mereka 
sebagai sekelompok anak-anak nakal yang putus asa mencari nafkah." [Ryouma] 

"Bermuka tebal? ... Apakah itu sesuatu yang harus Anda katakan ketika Anda lebih muda 
dari mereka? Saya cukup yakin mereka sudah 15. "[Suriah] 

"Apakah kamu benar-benar berumur 11 tahun, Ryouma-kun?" [Mizelia] 

"Yah, kalau itu yang kamu pikirkan, maka itu juga baik-baik saja, nyaa." [Miya] 

Saya mungkin terlihat seperti anak kecil, tetapi saya sudah menjadi paman berusia 42 
tahun. Saya tidak akan bertengkar dengan seorang anak sekarang. Selain itu, semua orang 
sudah memarahi mereka dan saya memamerkan sihir saya juga. Lebih dari ini harus 
bergantung pada refleksi diri mereka sendiri. 

"Ah, ngomong-ngomong, ada sesuatu yang menggangguku. Apakah aku benar-benar 
terlihat sangat lemah? "[Ryouma] 

Saya tinggal di hutan selama tiga tahun sendirian dan berjuang banyak kali dengan bandit. 
Agak mengejutkan bahwa saya benar-benar terlihat lemah. 

"Kamu tidak terlihat seperti kamu bahkan bisa membahayakan lendir." [Jeff] 

Benarkah? Meskipun orang-orang di tempat kerja bergosip di belakang saya tentang 
'tekanan yang saya berikan hanya dengan hadir' bahkan ketika saya masih muda? Itu pasti 
wajah. 

"Aku tahu kamu kuat setelah melihatmu bertarung, tapi biasanya, aku tidak akan berpikir 
kamu seseorang yang kuat sama sekali." [Wereanna] 

"Ini mungkin agak kasar, tapi, Ryouma-kun, kamu tidak terlihat kuat sama sekali ... Aku 
tahu dari pekerjaan kita sebelumnya bersama-sama bahwa kamu memiliki stamina dan 
aku juga mendengar kamu bisa berburu, jadi paling banyak Saya pikir Anda tidak akan 
menjadi penghalang, tapi saya tidak akan pernah bisa memprediksi bahwa Anda benar-
benar pandai bertarung ... "[Suriah] 

"Meskipun bagian dari menjadi lebih kuat adalah bisa mengukur kekuatan orang lain, itua." 
[Miya] 

"Jujur, bahkan aku terkejut ketika aku melihat seberapa kuat dirimu sebenarnya." [Mizelia] 

"Yah, mengambil aura seseorang berhubungan dengan indera seseorang, jadi beberapa 
lebih tertarik untuk mengukur orang lain. Kami binatang buas biasanya berada di pihak 
yang lebih tajam, tapi aku harus mengatakan, Ryouma-kun, kekuatan dan aura Anda tidak 



cocok sama sekali ... Mungkinkah Anda sebenarnya sengaja menyembunyikannya? 
"[Wereanna] 

"Tidak terlalu." [Ryouma] 

Saya tidak harus berhati-hati seperti yang harus saya lakukan dalam kehidupan saya 
sebelumnya, jadi saya baru saja melakukan hal-hal dengan kecepatan saya sendiri. Jika ada 
tindakan pencegahan yang saya ambil, paling banyak hanya saya yang mencoba untuk 
tidak mengancam, tetapi itu tidak benar-benar bersembunyi, bukan? Itu hanya akal sehat. 

"Maka mungkin itu hanya sifatmu. Orang-orang seperti itu, bukan? "[Wereanna] 

"Menurutmu? Bahkan bandit yang saya temui di hutan memandang rendah saya. Mereka 
melakukannya setiap waktu juga. Tentu saja, aku membunuh mereka semua, tapi ... 
"[Ryouma] 

"Aku tahu dari mana asalmu, tapi ... Bandit-bandit itu pasti bernasib buruk." [Jeff] 

"Mereka mungkin mengira mereka sedang melawan lendir, nyaa ..." [Miya] 

"Hanya untuk menyadari lendir yang sebenarnya lebih kuat dari pada beruang." [Suriah] 

"Tepat ... Ketika kamu mengatakannya seperti itu, bukankah Ryouma-kun jebakan alami?" 
[Wereanna] 

Sebelum saya menyadarinya, saya diperlakukan sebagai bandit flypaper. 

Kami terus mengobrol seperti itu, sampai akhirnya, sudah waktunya makan siang, jadi saya 
kembali ke area yang terbuka lebar. 
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"Terima kasih atas makanannya." [Ryouma] 

Saat itu istirahat makan siang dan saya baru saja selesai makan di sudut area terbuka lebar 
itu. Petualang lain masih makan, dan faktanya, ada beberapa yang baru saja mulai. 

Saya cenderung makan dengan cepat saat sendirian. Sekarang apa? Jeff-san dan yang 
lainnya pergi mencari informasi dan makan dengan petualang lainnya, jadi saya tidak bisa 
mengganggu mereka. 

Karena tidak ada yang bisa dilakukan, kupikir aku akan mengurus slime dulu. 

"Permisi." [Ryouma] 

Saya memanggil resepsionis yang bertanggung jawab untuk menangani pekerjaan selain 
hal-hal yang berkaitan dengan penaklukan. 

"Ara, Ryouma-kun." [Maelyn] 

"Hai, Maelyn-san. Apakah kamu punya waktu? " [ryouma] 

"Tentu. Apa itu?" [Maelyn] 

"Aku hanya ingin memberi tahu guild bahwa aku akan meninggalkan area itu untuk 
memberi makan slime sampai istirahat berakhir. Juga, apakah kamu sudah menerima 
mayat monster? " [Ryouma] 

"Ya, jadi lanjutkan dan dapatkan sebanyak yang Anda inginkan. Kamu sudah membayar di 
muka, jadi selama kamu menunjukkan kartu guildmu kepada staf guild, mereka akan 
menyerahkannya kepadamu. 

Saya akan mencatat cuti Anda, tapi hati-hati, oke? Dan pastikan untuk kembali setelah 
istirahat berakhir. " [Maelyn] 

"Ada absen per pesta, kan?" [Ryouma] 

"Tepat sekali. Misalnya, Anda terlambat dan tidak dapat bekerja, Anda harus melapor ke 
meja resepsionis. Kami melakukan ini untuk mencegah orang diam-diam meninggalkan 
posnya untuk melakukan perampokan. Jika Anda tidak hadir, Anda akan diperlakukan 
sebagai seseorang yang melalaikan tugasnya dan tidak akan menerima bayaran. Ini tidak 
bisa dinegosiasikan. " [Maelyn] 

"Mengerti. Terima kasih." [Ryouma] 



Setelah mengindahkan peringatan Maelyn-san, aku meninggalkan meja resepsionis, 
mendapatkan empat bagian dari mayat monster, dan meninggalkan area tersebut. 

"Di sini seharusnya bagus... 'Dimension Home'" [Ryouma] 

Setelah berjalan beberapa saat dan mendaki bukit yang terjal, saya berhasil menemukan 
tempat yang tidak ada orangnya. 

Jika ada di sini, saya harus bisa segera mengetahui ketika monster atau seseorang 
mendekat. 

Slime keluar satu demi satu melalui lubang putih dan masuk ke jalan bukit, lalu aku 
memberi mereka mayat monster untuk dimakan. 

Pertama, aku menyuruh pembersih slime memakan kotorannya, lalu membagi sisa-sisanya 
menjadi empat. Setelah itu, saya menempatkan bejana raksasa berisi air di samping sisa-
sisa jasad dan memberi perintah pada slime untuk makan. Ketika saya melakukannya, 
varian besar atau besar dari racun, lengket, asam, dan lendir pemulung muncul dan mereka 
berpesta di gunung makanan. 

Selanjutnya saya harus menyiapkan makanan untuk metal slime, jadi saya melakukan itu, 
tetapi saat menyiapkan makanannya, slime metal mulai menggali lubang di tanah untuk 
memakan tanah. 

Bisakah ia memakan kandungan zat besi di dalam tanah? 

... Tapi itu tidak membuat kemajuan apapun. 

Alih-alih menggali, lendir logam itu benar-benar tampak seperti membuat ulah karena 
menjadi satu-satunya yang tidak memiliki makanan. 

Aku bergegas sendiri dan dengan cepat meletakkan semangkuk penuh bubuk besi di tanah. 
Mendengar itu, slime logam berhenti mencoba menggali dan buru-buru pergi ke 
mangkuknya. Satu-satunya alasan saya tahu itu terburu-buru, bagaimanapun, adalah 
karena kontrak, tetapi jika Anda hanya melihatnya, itu sebenarnya bergerak sangat lambat. 

Saya kira tubuh besi itu pasti benar-benar memberatkannya. 

Saat lendir logam tersedot ke dalam besi, saya duduk di sampingnya dan melihatnya 
makan. 

Dengan cara inilah saya melewatkan waktu. 

Ngomong-ngomong, sembuhkan slime tidak memakan makanan dan malah berfotosintesis, 
jadi mereka berjemur di bawah sinar matahari di belakangku sementara semua orang 
makan. 



Setelah slime selesai makan, ada sesuatu yang menggangguku, jadi aku membawa mereka 
semua kembali kecuali slime beracun, slime lengket, dan slime asam. 

"Silahkan." [Ryouma] 

Saya meletakkan piring di depan setiap lendir dan meminta mereka untuk meludahinya. 
Racun lendir yang beracun, lendir yang lengket mengeluarkan cairan yang lengket, dan 
asam lendir yang meludah asam. 

Tubuh lendir logam itu keras dan memiliki keterampilan 'mengeras'. 

Saya tahu itu kuat terhadap serangan fisik, tetapi saya ingin tahu apakah itu bisa 
menangani racun? 

Saya tidak tahu, jadi kita akan mencari tahu sekarang. 

Hanya aku yang melihat reaksinya saat mendekati berbagai lempengan. 

Pertama datang racun. 

"... Tidak terpengaruh, ya." [Ryouma] 

Lendir logam tidak bereaksi sedikit pun. Lendir lengket akan mundur di sini, tapi lendir 
logam itu tidak peduli. Itu bisa berdiri dengan baik di samping lendir racun. 

Berikutnya adalah cairan lengket. 

"... Tidak masalah dengan yang ini juga." [Ryouma] 

Lendir logam tidak bereaksi terhadap dua yang pertama, tetapi ketika asam datang, 
akhirnya menunjukkan reaksi. 

Ketika mendekati lempengan asam, tubuhnya menggeliat lebih dari biasanya seolah-olah 
sedang meleleh, dan kemudian perlahan-lahan mundur. 

"Jadi, itu buruk dengan asam... Ini pasti mengingatkan saya pada eksperimen sains." 
[Ryouma] 

Ada eksperimen di masa lalu di mana kami harus meletakkan asam klorida pada lembaran 
logam... Betapa nostalgia. 

Saya tidak ingin membuatnya takut, jadi saya mengakhiri eksperimen di sana. 

Setelah saya mengambil piring dan membuangnya, lendir logam itu menjadi tenang. Tetapi 
karena dia lari karena panik, tubuhnya sekarang kotor. 

Saya harus menghapusnya. 



Saat saya coba menggosoknya dengan handuk, bentuknya mengkerut sesuai sentuhan saya. 
Menggosoknya memberikan perasaan misterius yang mustahil bagi metal dan sangat 
menyenangkan. 

"Baik! ... Kurasa sudah waktunya kita kembali...? " [Ryouma] 

Setelah memeriksa waktu pada jam yang saya peroleh sebelumnya, saya menyadari bahwa 
saya harus segera kembali, jadi saya meminta Dimension Home untuk memasukkan 
kembali lendir logam, tetapi saya menjatuhkannya. 

Lendir logam biasanya berbentuk bengkok, tetapi lendir logam saat ini berbentuk bola. 
Bola itu baru saja melakukan kontak dengan tanjakan terjal. 

"Dimensi Ho---!?" [Ryouma] 

Mengikuti suara nyaring dengan mata saya, saya melihat sebuah bola bergulir menuruni 
bukit dengan kecepatan yang menakutkan. 

Ketika saya melihat ke bawah ke kaki saya, saya melihat bahwa lendir logam telah hilang. 

"Tunggu!" 

Saya hendak mengejarnya secara refleks, tetapi kemudian terpikir oleh saya bahwa masih 
ada 3 slime yang tersisa di luar. 

Jika saya meninggalkan mereka di sini, beberapa petualang lain mungkin menemukan 
mereka, dan... 

Jadi, dengan cepat, aku mengambil tiga slime dan mengejar slime logam yang sudah 
terguling dalam jarak yang jauh hanya dalam beberapa detik. 

Seseorang akan mati jika dipukul di tempat yang salah, tetapi slime bahkan tidak perlu 
dipukul di tempat yang salah untuk mati. Mereka adalah makhluk yang rapuh. Karena itu 
aku tidak bisa membantu tetapi khawatir meskipun lendir besi itu mengeras. 

Lendir logam akhirnya berhenti menggelinding saat menabrak semak belukar. 

Lendir logam itu tidak bergerak. 

"Apa kamu baik baik saja?" [Ryouma] 

Saat saya mendekati slime logam untuk memeriksa kondisinya, secara bertahap ia berdiri 
kembali, berputar dan melengkung seperti sebelumnya. Rupanya, itu hanya syok, tapi tidak 
terluka. 

Itu benar-benar membuatku takut. 



Ketika saya punya waktu, saya harus memeriksa seberapa besar kekuatan yang dapat 
diambil oleh lendir logam. Seharusnya aman selama kita tidak mencapai inti ... Atau, tidak. 
Saya pikir saya harus menunda ini sampai lendir logam berkembang biak. 

Setelah mengambil keputusan, saya mengambil lendir logam. 

"......! .........? " [???] 

"...... !!" [???] 

"Hmm?" [Ryouma] 

Suara? 

Saya memfokuskan perhatian saya padanya dan menemukan bahwa saya tidak 
mendengarkan sesuatu. Itu adalah suara seseorang, beberapa suara, sebenarnya. 
Seharusnya... di suatu tempat di dekat area yang luas. Itu pasti salah satu petualang yang 
mengambil pekerjaan itu. 

Suara-suara itu sepertinya bertengkar? Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi 
kedengarannya berbahaya. 

"Itu menggangguku... Mari kita periksa." [Ryouma] 

Tidak ada gunanya bahkan jika aku pergi ke guild master dan meja resepsionis sekarang 
karena aku bahkan tidak yakin apakah mereka benar-benar berdebat. 

Dengan lendir lengket di kepala, lendir beracun, dan lendir asam di kedua bahunya, aku 
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Temukan mereka! 

Setelah berjalan sebentar ke arah suara-suara yang bertengkar, saya menemukan diri saya 
di dekat dasar tambang, di tempat di mana cahayanya redup karena semua pepohonan, dan 
di sana, di sudut, di mana tanah merah berada setelahnya. terlempar dari tebing, adalah 
sekelompok petualang yang bersiap. Ada lebih dari 10 dari mereka. Saya tidak dapat 
melihat dengan jelas karena bayangan gunung, tetapi saya dapat mengetahui bahwa 
mereka mengelilingi seseorang. 

"Sudah cukup!" [???] 

"Kamu hanya pencuri ikat yang bagus untuk mencuri barang milik orang lain!" [???] 

Orang-orang di sekitarnya meneriakkan ejekan. 

Pidato mereka kasar mungkin karena marah atau mungkin hanya karena mereka 
keturunan rendah, tapi bagaimanapun juga, situasi saat ini suram. 



Apakah mereka bertengkar? 

"Kami bukan pencuri !! Kami mendapatkannya dari seseorang !! " [???] 

Hah? Pernahkah saya mendengar suara ini sebelumnya? 

Anak nakal yang mencuri rampasan orang lain ... Dan suara yang akrab. 

Saya memeras ingatan saya yang kabur untuk mencoba dan mengingat. 

... Mungkinkah mereka? 

Memperhatikan dengan cermat arah angin seperti yang biasa saya lakukan saat berburu, 
saya diam-diam bergerak di antara pepohonan dan rerumputan dan berjalan di belakang 
para pria. 

Ketika saya berada sekitar 50 meter, kecurigaan saya terkonfirmasi. 

Di kedua sisi ada tumpukan terak, dan di depan ada dua kelompok pria yang saling 
berhadapan. Di belakang satu kelompok, yang terdiri dari tiga anak laki-laki, ada tiga 
perempuan muda, yang bersandar ke tebing. Meskipun anak laki-laki dan perempuan 
ketakutan, mereka tetap berusaha untuk menutupi satu sama lain. 

Mereka membuat postur yang menunjukkan bahwa mereka siap untuk melawan orang-
orang yang mendekat. 

Ya, anak laki-laki dan perempuan itu memang orang-orang yang saya temui di gua seperti 
yang saya duga. 

...Hah? Sisi mana yang memulai kekacauan ini? 

"Jangan meremehkan kami, anak-anak kumuh !!" [Petualang yang lebih tua] 

Saya tidak tahu bagaimana semuanya berakhir seperti ini, tetapi situasinya terlihat buruk. 
Untungnya, keadaan belum meningkat, tetapi saya tidak bisa menunjukkan diri saya dan 
memberitahu orang-orang seperti bandit ini untuk berhenti. Mari kita lihat dulu dan lihat 
bagaimana hal-hal berkembang. 

Pada pandangan pertama, 10 pria itu terlihat seperti orang jahat karena mereka 
mengelilingi sekelompok 6 anak, tapi itulah yang sedang kita bicarakan, jadi saya bertanya-
tanya. 

Anak-anak itu tanpa berkata-kata mengambil rampasan kita tanpa mengucapkan sepatah 
kata pun, jadi jika mereka melakukan hal yang sama kepada orang-orang itu, akan sulit 
untuk menyalahkan mereka. Mengambil rampasan yang tidak diinginkan nyaris tidak 
termasuk pencurian, tetapi jika orang-orang itu menginginkan permintaan maaf, mereka 
pantas mendapatkannya. 



Saya tidak berpikir mendorong anak-anak ke sudut seperti ini adalah ide yang bagus. 

Dalam kasus kami, semua orang di pesta saya kecuali saya memanggil mereka dan 
memarahi mereka sebagai peringatan, tetapi kami tidak mendorong mereka ke sudut dan 
meneriaki mereka. Ada perbedaan besar antara ini dan dulu. 

Anak-anak tidak lagi berbicara. Mereka sudah berada pada titik di mana mereka merasa 
harus bergerak. Mereka benar-benar selangkah lagi dari perkelahian. 

Tindakan terbaik adalah memanggil seseorang yang bisa menenangkan situasi, tapi saya 
tidak bisa kembali dengan satu Warp... Selain itu, saya tidak bisa mengajak orang lain 
bersamaku saat menggunakan Warp. Tidak mungkin memaksakan diri dan menyebabkan 
kecelakaan. Dan jika saya bertanya kepada orang lain, kami akan menghabiskan waktu 
yang tidak perlu ketika mereka menanyakan lokasinya. 

Saya tidak ingin meninggalkan 6 orang itu terlalu lama karena kelompok lain terdiri dari 
orang-orang yang dengan sukarela akan membantu mereka atau orang-orang yang tidak 
peduli. 

Tentu saja, saya juga salah satu orang yang hanya menonton, tetapi saya yakin saya bisa 
menghentikan mereka dengan paksa jika diperlukan. 

Sigh... Apa yang harus dilakukan? 

Mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi, tinggal di sini mungkin yang terbaik, tapi 
kemudian aku tidak akan bisa menelepon siapa pun. Di satu sisi, saya dapat memanggil 
orang lain untuk menangani situasi ini, tetapi masalahnya adalah hal itu akan 
membahayakan anak-anak sampai saya kembali. 

... Senang rasanya sendirian, tapi saat-saat seperti ini benar-benar tidak nyaman... 

Aku tidak pernah tergesa-gesa oleh siapa pun di hutan, jadi sudah lama sejak terakhir kali 
aku merasa tidak nyaman karena tidak memiliki cukup tangan. 

Hmm... Jumlah pasti pria di sekitar mereka adalah 12 orang. Mereka semua berusia kurang 
lebih 20 tahun, tapi ada satu dengan janggut yang terlihat seperti berusia 30 tahun. 

Dia satu-satunya yang terlihat kuat. Yang lainnya bahkan tidak layak disebut. Tapi bahkan 
pria berjanggut itu sepertinya tidak memperhatikanku. Pada level itu, bandit yang aku 
lawan sebelumnya lebih berbahaya. 

Kelihatannya tidak terlalu berbahaya, tapi 12 anak itu pasti lebih kuat dari anak-anak. 
Karena mereka memiliki keunggulan numerik juga, tidak ada harapan bagi anak-anak 
untuk menang. Pembelaan diri mungkin juga tidak mungkin. 

"Baiklah, katakan sesuatu!" [Petualang yang lebih tua] 



... Nah, jika mereka mencuri sesuatu, maka 10 atau 20 pukulan sudah dianggap benar. Dulu, 
hukuman fisik diberikan baik di sekolah maupun di rumah. Tentu saja, Jepang saat ini akan 
membuat keributan sekarang jika hal seperti itu dilakukan, tetapi ini adalah dunia lain. Di 
sini, sebanyak ini diberikan untuk mendisiplinkan anak-anak. 

Jika mereka mencuri sesuatu, maka biasanya mereka harus diserahkan ke kantor disiplin 
dari guild petualang, jadi jika ada, beberapa pukulan akan hilang dengan mudah. 

Memang benar apa yang mereka lakukan tidak sepenuhnya termasuk dalam kejahatan, 
tetapi itu masih cukup mendekati. Dan Jeff-san dan yang lainnya sudah memperingatkan 
mereka sebelumnya. Jadi karena mereka menolak untuk menerima nasihat mereka, maka 
saya berharap mereka membersihkan kekacauan ini sendiri. Pertama-tama, tidak ada 
gunanya aku menunjukkan diriku saat kita baru bertemu sekali. 

Tentu saja, saya tidak akan hanya duduk diam jika mereka berlebihan. 

Tetapi semua ini didasarkan pada premis bahwa mereka sebenarnya melakukan kesalahan. 
Jika mereka tidak salah, maka tidak perlu dipukul. 

Jadi, apakah ini 6 yang salah atau tidak? 

Pada akhirnya, saya baru saja kembali tepat di tempat saya memulai seperti rekaman rusak 
atau semacamnya. Ini tidak akan berhasil. 

... Ya, mari kita tanyakan saja kepada mereka. 

Saya meletakkan slime logam yang relatif tidak terlatih di tanah dan berdiri. 

"Permisi!" [Ryouma] 

"!?" [Semua orang] 

"Di sana!" [Petualang Tua 1] 

"AA berbicara slime !?" [Petualang Tua 2] 

"Kamu bodoh! Lihat sedikit lebih rendah! Ada kepala di bawah slime! " [Petualang Tua 3] 

"Kenapa bocah itu punya tiga slime di atasnya!" [Petualang Tua 1] 

"Sudah berapa lama kamu berada di sana, bocah !?" [Petualang Tua 2] 

"Maaf mengganggu saat kamu sangat sibuk." [Ryouma] 

Ketika saya meninggalkan semak-semak dan menampakkan diri, orang-orang itu menoleh 
kepada saya dengan curiga. 



Sekelompok anak juga melihat saya, dan ketika mereka melihatnya, salah satu gadis 
mengeluarkan suara. 

"Ah, itu kamu..." [Gadis Petualang 1] 

Ketika para pria mendengar itu, mereka tersenyum. 

"Apa? Jadi kamu salah satunya juga? " [Petualang Tua 1] 

"Tidak semuanya. Sebenarnya aku hanya lewat. " [Ryouma] 

Namun, para pria tidak membelinya. 

"Dari kelihatannya, semua orang di sini adalah petualang yang berpartisipasi dalam misi 
penaklukan monster, ya? Ini hampir waktu yang ditentukan, jadi saya dalam perjalanan 
pulang ketika saya tiba-tiba mendengar beberapa orang bertengkar. " [Ryouma] 

"Benar-benar sekarang? Tapi orang-orang ini sepertinya mengenalmu? " [Petualang Tua 1] 

"Bukankah kamu juga seorang pencuri?" [Petualang Tua 2] 

"Maksudku, itu baju besi yang bagus yang kamu pakai meskipun kamu masih kecil." 
[Petualang Tua 3] 

Para pria mulai menilai saya. Mata mereka semua tertuju pada baju besi yang saya 
kenakan. 

"Saya kebetulan bertemu dengan 6 orang itu di terowongan pagi ini. Apakah mereka 
mencuri sesuatu dari Anda? " [Ryouma] 

"Tepat sekali. Twerps ini--- "[Older Adventurer 4] 

"Kami mendapatkan mayat monster dari kelompok anak itu!" [Petualang Laki-Laki 5] 

"Kami tidak mencuri rampasanmu!" [Gadis Petualang 6] 

"Diam!" [Petualang Tua 7] 

"Apa kamu punya bukti !? Kamu tidak! " [Petualang Tua 8] 

"Mereka mengatakan yang sebenarnya. Kelompok saya setuju untuk memberi mereka 
rampasan. Jika Anda tidak dapat mempercayai saya, maka saya dapat membiarkan Anda 
bertemu dengan salah satu anggota kami. Semua orang di grup saya adalah petualang 
ulung, jadi saya yakin Anda akan menemukan kata-kata mereka dapat dipercaya. 

Bagaimanapun, ini hampir waktunya untuk absen kita. Apakah boleh?" [Ryouma] 

Ketika saya berbicara dengan jujur, perilaku para petualang berubah. 



"K-Kami tidak ingin merepotkan kelompokmu..." [Petualang Tua 9] 

Ini adalah masalah kita. [Petualang Tua 10] 

"Sebaiknya Anda tidak hanya mencoba mengulur waktu untuk menghancurkan bukti!" 
[Petualang Tua 11] 

"Anda mungkin berencana untuk meminta bantuan dari seseorang! Kami tidak bisa 
mempercayai Anda! " [Petualang Tua 1] 

"Kami juga tidak ingin menimbulkan keributan, Anda tahu!" [Petualang Tua 2] 

"Jika ini berubah menjadi skandal besar, anak-anak itu akan kesulitan mendapatkan 
pekerjaan!" [Petualang Tua 3] 

Itu tidak jelas dari kata-kata mereka, tetapi ketika Anda melihat cara mereka bertindak, 
tidak ada bedanya dengan bagaimana anak-anak bertindak ketika mereka mencoba 
bersembunyi di tempat kerja. 

Sepertinya mereka tidak ingin orang lain tahu tentang ini. 

Melihat bagaimana orang-orang itu tidak ingin mengklarifikasi banyak hal, skala yang sama 
dalam pikiranku mengarah ke 6 petualang. 

Setelah beberapa saat, satu orang petualang yang tidak mengatakan apapun sampai 
sekarang akhirnya berbicara. 

"Saya setuju bahwa tidak ada gunanya pembicaraan lebih lanjut." [Petualang Tua 12] 

"Sacchi-san !?" [Petualang Tua 1] 

Pria bernama Sacchi berbicara kepada saya. 

Jadi, dia benar-benar pemimpin mereka. 

Pria lain terdiam saat dia berbicara. 

Yah, dia memang terlihat seperti yang paling tangguh. 

"Kamu punya nyali, bocah. Bagaimana Anda bisa mendekati kami tanpa terdeteksi? Kau 
tahu, aku sedang memperhatikan sekeliling kita dengan cermat kalau-kalau ada monster 
yang mendekat. " [Sacchi] 

"Saya mungkin terlihat seperti ini, tapi saya masih seorang pemburu, jadi saya 
mengkhususkan diri dalam berburu." [Ryouma] 

"Begitu... Kalian, pembicaraan lebih lanjut hanya membuang-buang waktu. Seperti yang 
dikatakan anak itu, hampir waktunya absen, jadi... Mari kita akhiri ini. " [Sacchi] 



Sacchi mengatakan hal yang sama yang aku katakan sebelumnya. Dia mengatakannya 
dengan sangat tegas sehingga Anda tidak akan mengira dia adalah pemimpin dari orang-
orang ini yang membuat keributan beberapa waktu yang lalu. 

Orang-orang itu sepertinya tidak akan menentangnya juga. 

Orang-orang yang menghalangi jalan 6 petualang itu mendengus, lalu mereka 
mengeluarkan senjata mereka . 



Chapter 34 
Volume 2 Bab 34 bagian1 

Volume 2 Bab 34 bagian2 

Catatan: Tolong jangan terlalu memikirkan angka petualang. Sangat sulit untuk 
mengatakan yang mana. 

Volume 2 Bab 34: 

"Jarum Bumi!" [Ryouma] 

"Apa !?" [Adventurer 1] 

"Cih !?" [Petualang 2] 

Tiba-tiba, batu piket ukuran sekitar dua orang dewasa didirikan dari tanah. Ketika dua 
kelompok petualang tiba-tiba dipisahkan, salah satu dari mereka ditarik bersama dengan 
piket batu. 

Ketika orang-orang itu melihat piket batu tiba-tiba muncul entah dari mana, mereka 
terdiam dan menjadi waspada, lalu perlahan-lahan, mereka mundur dari pria yang ditarik. 

Saya mengambil kesempatan itu untuk berjalan ke pusat yang sekarang kosong. 

Akan bermasalah jika para petualang muda disandera. 

"A-Apa yang terjadi !?" [Petualang 1] 

"Ini sihir!" [Petualang 2] 

"Apakah ini yang kamu lakukan !?" [Adventurer 1] 

"Yah, kau menarik senjatamu, jadi ... refleks. 

Ah, omong-omong, mantra ini disebut Pagar Bumi. Itu adalah mantra yang bercabang dari 
mantra bumi, Earth Needle, untuk membuat pagar. Sayangnya, karena itu agak tajam. 
Untungnya, tidak ada yang membuat kami muntah makan siang kami terjadi. "[Ryouma] 

Setelah memberikan penjelasan singkat tentang mantraku, pria yang dijemput oleh salah 
satu piket bersama dengan rekan-rekannya menjadi sedikit kaku ketika mereka 
membayangkan apa yang bisa terjadi. 

Tetap saja ... Ini benar-benar buang-buang waktu. Sudah hampir waktunya untuk absen. 
Saya harus mengakhiri ini ... 



Mereka mengatakan hal yang sama dengan yang saya katakan, namun itu berarti sesuatu 
yang sama sekali berbeda. 

Kata-kata pasti sulit! 

... Yah, cukup dengan lelucon. Orang-orang ini sepertinya terbiasa dengan hal semacam ini. 
Ketika mereka mengeluarkan senjata, mereka berbalik ke arahku, tetapi ada 2 di antara 
mereka yang mendekati para petualang muda. Mereka mungkin ingin menyandera mereka. 

Sepertinya mereka tidak mengatur sesuatu sebelum Sacchi mulai berbicara, jadi mereka 
sudah merencanakannya, atau mereka sudah cukup sering melakukan ini sehingga mereka 
tahu apa yang harus dilakukan. 

Cara bicara seperti bandit itu, sikap kasar itu ... Itu bukan sesuatu yang kamu pelajari dari 
berburu monster. Orang-orang ini pasti salah di sini. Tidak hanya itu, mereka mungkin 
bersalah atas lebih banyak kejahatan. 

"Jangan membuat alasan, idiot." [Sacchi] 

"Aniki ..." [Adventurer 1] 

"Ini hanya mantra anak nakal. Selama Anda tidak memberinya waktu untuk 
melemparkannya, itu tidak berguna. Apakah kalian benar-benar sangat lemah sehingga 
Anda akan berlari dengan ekor di antara kaki Anda dari satu bocah nakal? ... Jika demikian, 
maka saya tidak membutuhkan Anda. Aku tidak butuh kawan seperti itu. "[Sacchi] 

"Psst ..." [Petualang Muda 1] 

Sementara Sacchi menegur rekan-rekannya, sebuah suara kecil memanggilku dari 
belakang. Itu adalah anak laki-laki, yang terpendek dari enam. Cara dia meraih pagar dan 
membungkukkan punggungnya mengingatkanku pada seorang tahanan di balik jeruji. 

Saya ingat dia. Dia bocah yang dengan blak-blakan memanggil saya bobot mati di tambang. 

"Lari. Orang-orang ini serius. Tidak peduli seberapa baik Anda dengan sihir, Anda tidak 
bisa melawan banyak ini sendirian. "[Petualang Muda 1] 

Jadi, dia mengakui sihirku sekarang, bukan? Tapi sepertinya dia masih berpikir aku lebih 
lemah dari kelompok lemah ini. 

"Maka kamu lebih baik bersiap untuk berlari juga." [Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu, saya diam-diam mengatakan kepadanya menggunakan 
Whisper, 'Saya akan menghapus bar itu ketika saya melihat celah.' 



Sayangnya, Anda tidak dapat benar-benar berbicara secara diam-diam ketika Anda berada 
tepat di depan musuh. Terutama, ketika 6 dari mereka bereaksi cukup untuk membuat 
Sacchi memperhatikan. 

"Hei, jangan hanya berdiri di sana. Tolong kami juga. Bocah itu sepertinya dia pandai 
bersembunyi. "[Sacchi] 

"He he he, terima kasih, kakak laki-laki." [Adventurer 2] 

"Sayang sekali, ya. Kalau saja kamu tidak datang ke sini, maka kamu tidak akan terjebak 
dalam kekacauan ini. "[Sacchi] 

"Agak terlambat untuk mengatakan ini, tapi kamu tahu, kami akan memaafkanmu jika 
kamu hanya menunjukkan kami beberapa koin." [Adventurer 1] 

"Jadi mereka mencuri rampasanmu itu bohong, setelah semua?" [Ryouma] 

"Nuh-uh, kami benar-benar berpikir mereka mencurinya. Maksudku, mereka anak-anak 
kumuh, kau tahu? Orang-orang yang bermasalah dengan uang seperti itu tidak bisa tidak 
menemukan diri mereka menjangkau dompet orang lain. "[Sacchi] 

"Tentu saja, jika kamu berjanji untuk menunjukkan kepada kita beberapa koin, kami 
mungkin bersedia untuk membiarkanmu pergi. Maksud saya, Anda terlihat memiliki lebih 
banyak tentang Anda daripada semua anak-anak di sana. "[Adventurer 1] 

"Dengan baju besi seperti itu, aku yakin kamu bisa membayar. Apakah Anda ingin paket 
cicilan? Bagaimana kalau mendapat koin dari orang tuamu? "[Sacchi] 

Sacchi memerintahkan orang-orang yang tersisa untuk menarik senjata mereka, dan ... 
mereka melakukannya. Tetapi mereka melakukannya dengan banyak keangkuhan, 
mendesah seolah-olah mereka hanya penonton. 

............... Mengganggu. 

Ada bandit yang memperlakukan saya seperti anak kecil juga, tapi tidak ada yang membuat 
saya kesal seperti orang-orang ini. 

Ini mungkin yang paling membuatku kesal sejak datang ke dunia ini. 

Saya tidak tahu sama sekali mengapa saya sangat kesal, tetapi apakah mereka meminta 
untuk dibunuh? 

Orang tua saya dari kehidupan saya sebelumnya telah lama berlalu, dan saya tidak 
memiliki orang tua di dunia ini. Di satu sisi, Anda bisa mengatakan Gayn dan yang lainnya 
adalah orang tua saya. Ada juga orang tua yang mereka putuskan untuk saya. Begitu. itu 
membuatku ... pasangan yang sudah mati, sekelompok dewa, dan pasangan yang sudah 
mati. 



Jika Anda memberi tahu saya, saya bisa bertemu orang tua saya, terlepas dari pasangan 
atau kelompok itu, saya masih harus pergi ke akhirat. Bagus. 

Rumah Tangga Jamil mungkin akan membantu saya jika saya bertanya kepada mereka, 
tetapi saya tidak merasa ingin memberikan bajingan ini bahkan satu koin pun untuk ini. 
Lagi pula, kita tidak bisa bertemu sekarang, dan aku tidak akan membiarkan mereka 
membayar bahkan jika mereka mau. 

Tepat saat aku akan bertindak terhadap orang-orang ini yang terlalu percaya pada 
kekuatan dan jumlah mereka--- "T-Tunggu!" [Petualang 3] 

-- tiba-tiba, salah satu petualang yang menyaksikan berseru. Para petualang di sekitarnya 
menatapnya dengan dingin, tetapi dia sangat panik sehingga dia bahkan tidak 
memperhatikan mereka. 

... T-Tapi aku belum melakukan apa-apa ... 

"Anak itu ... A-Bukankah dia anak yang dirumorkan itu !? K-Kami tidak bisa menyentuhnya! 
"[Adventurer 3] 

"... Ahh, maksudmu rumor tentang seorang anak yang sering membawa lendir ke guild?" 
[Adventurer 1] 

"Bocah yang berjalan keliling kota dengan pakaian aneh?" [Adventurer 2] 

"Apa yang salah dengan menyentuhnya?" [Adventurer 4] 

"Bukankah maksudmu kamu tidak punya keberanian untuk menyentuhnya sendiri?" 
[Adventurer 5] 

Petualang lain mencibir saat mereka mengeluarkan senjata, tetapi pemuda dari seorang 
petualang hanya memucat. 

"Bocah dengan pakaian aneh itu terlihat memasuki penginapan mewah bersama keluarga 
sang duke! Dia mungkin terkait dengan mereka! Apakah kamu menyadari itu !? 
"[Adventurer 3] 

"Anak nakal seperti ini?" [Adventurer 4] 

"Kau pasti akan meniduriku. Kenapa orang seperti itu datang ke tempat seperti ini? 
"[Adventurer 5] 

"... T-Tunggu. Bukankah ini permintaan dari ... adipati? "[Petualang 1] 

"Kamu bercanda!" [Adventurer 2] 



"Tapi memang benar bahwa sang duke tinggal di Gimuru, dan banyak dari kantor 
pemerintah baru-baru ini diberhentikan ..." 

Jadi, untuk itulah dia panik. Alasan dia tidak proaktif bergabung dengan yang lain adalah 
karena dia takut mendapatkan sisi buruk sang duke. Sayangnya, sudah agak terlambat 
untuk itu ... 

Tapi ini adalah kesempatan bagus. 

Ada 6 musuh di setiap sisi. Area yang ditunjuk untuk panggilan putar adalah ke kiri. 6 
petualang muda adalah ... Siap! 

"'Buat Blokir'" [Ryouma] 

"Hei!" [Sacchi] 

Saya mengumpulkan piket menjadi satu benjolan, kemudian saya memperkuatnya dan 
tubuh saya. 

Sacchi memanggil, tapi aku mengabaikannya, mengeluarkan benjolan, dan menyapu ke sisi 
kiri dengan itu. 

"Hentikan dia!" [Sacchi] 

"GAH !?" [Adventurer 1] 

Seperti itu saya mengirim tiga orang terbang dengan benjolan sebagai senjata tumpul, 
kemudian saya mengatakan kepada para petualang muda untuk melarikan diri. 

"Lari!! Pergi ke sana! "[Ryouma] 

"Ya!" [Petualang Muda] 

"Jangan biarkan bocah lari !!!" [Sacchi] 

"Tunggu, kau bocah !!" [Petualang 1] 

Catatan: Maaf sudah memotong di sini. Awalnya berencana menyelesaikan ini dalam sekali 
jalan, tetapi ada lebih dari beberapa baris yang memberiku masalah. Idiom dan prosa 
bunga, itu terdengar bagus, tetapi mereka memberi saya banyak masalah. Jangan khawatir, 
saya pikir saya menemukan mereka pada akhirnya. Saya akan memposting lagi besok. 

Juga, apakah kalian memainkan Nioh? Saya memposting panduan untuk pengguna odachi 
senjata tidak hidup, tetapi saya harus menurunkannya untuk membuat beberapa revisi. 
Saya harus dapat mempostingnya lagi besok. Tolong nantikan itu juga! Saya sudah 
mengerjakannya untuk sementara waktu sekarang, jadi saya akan senang jika Anda bisa 
membacanya. 



Kali ini, sekelompok petualang mendatangi saya dari kanan. Sebagai tanggapan, saya 
mengayunkannya dengan benjolan. 

"Hah !?" [Sacchi] 

"Wai- !?" [Adventurer 1] 

"" [Adventurer 2] (Tl Catatan: Ini kosong di raw.) 

Kelima orang yang mengejar saya itu tergencet seperti lalat di depan kekuatan benjolan 
saya. 

Satu-satunya yang selamat, Sacchi, mengacungkan kapaknya, tetapi aku melemparkan 
slime di pundakku ke kiri. 

"!?" [Adventurer 3] 

Dua pria yang berhasil melarikan diri dari serangan saya sebelumnya pergi dan menyerang 
6 petualang muda. Slime saya ditujukan pada mereka. Sebagai tanggapan, mereka mencoba 
untuk mempertahankan diri dengan pedang mereka, tetapi tanpa mengenai inti, semua 
serangan fisik tidak ada artinya. 

Dan di saat berikutnya, suara sesuatu yang mencuat terdengar. 2 slime telah menempel 
pada pedang mereka. Setelah itu, teriakan memekakkan telinga memenuhi daerah itu. 

"GEH! Saya! B-Tubuh! Apakah ... Kaki ... Saya ... "[Adventurer 4] 

"GYaAAAAH! Lenganku!! Lenganku !! "[Adventurer 5] 

Dua slime yang saya lemparkan adalah racun dan asam, dan mereka hanya melepaskan jus 
pada pria. 

"Bocah ini !!!" [Sacchi] 

Sacchi mengayunkan kapaknya ke kepalaku, tapi aku menghindarinya dan melangkah 
mundur. 

"Kamu benar-benar baik, jalang !!" [Ryouma] 

Sekarang, kemana perginya semua ketenangan itu? 

Wajah Sacchi merah padam dan bermunculan dengan pembuluh darah ketika dia 
mengayunkan kapaknya. 

"Berapa lama kamu bajingan berencana tidur !!? Kejar bocah-bocah itu! "[Sacchi] 



Orang-orang yang dihancurkan di bawah gumpalan piket merangkak keluar dan orang-
orang yang kukirim terbang perlahan-lahan berdiri. Satu-satunya pengecualian adalah pria 
yang telah menderita racun. 

"Jangan berhenti! Lari !! "[Ryouma] 

Itu akan membuat hidup saya lebih mudah jika para petualang muda pergi, jadi saya 
mengatakan kepada mereka untuk terus berlari. 

Mereka hanya melirikku sekali sebelum terus berlari. 

"Sial! Dapatkan anak-anak nakal itu atau saya akan mengambil kepala untuk itu! 

Adapun bocah itu, dia mungkin tidak ada hubungannya dengan adipati, tetapi jika dia 
memberitahu kita kepada guild, kita akan berada dalam masalah! Murid-murid yang 
meninggalkan misi mereka ada di mana-mana, jadi tangkap dia dan beri dia pelajaran! 
"[Sacchi] 

"T-Tapi Sacchi-san ... Ini benar-benar buruk!" [Adventurer 1] 

Saya memprioritaskan mengamankan rute pelarian untuk anak-anak, jadi para petualang 
jahat seharusnya tidak banyak terluka, tetapi untuk beberapa alasan, mereka tidak terlalu 
antusias untuk mengikuti perintah Sacchi. 

Apakah mereka jenis yang tidak bisa bertindak jika mereka tidak memiliki keuntungan? 

"Baik. Aku akan melakukannya. Saya tidak tahu apakah itu duke yang mendukung Anda 
atau apa pun, tetapi saya akan mengalahkan Anda begitu keras sehingga Anda tidak akan 
menangis lagi. 

Kamu sudah banyak berlatih penyembuhan, kan? "[Sacchi] 

"Tapi." [Adventurer 1] 

"Diam! Lakukan saja! Ikuti saya! "[Sacchi] 

Sacchi berteriak berteriak perang, lalu dia mengangkat kapaknya dan mendekatiku seperti 
binatang buas. 

Tujuannya mungkin adalah bahuku. 

Dia sepertinya tidak ingin membunuhku, jadi dia mungkin akan memukulku dengan 
punggung kapak. Tetap saja, itu logam. Ini lebih dari cukup untuk menghancurkan tubuh 
manusia. 

Aku mengambil langkah ke depan dan menyapu tangan kanan Sacchi dengan tangan kiriku, 
mengalihkan lintasan serangannya. 



"!?" [Sacchi] 

Dengan lengannya yang terulur, aku melingkarkan tangan kananku ke belakang siku 
kanannya, lalu aku menendangnya dengan punggung lututku untuk mematahkan 
posturnya. Saat dia jatuh berlutut, lengannya menegang. 

Pada saat itu, amarah meninggalkan wajahnya ketika kejutan terjadi, kemudian suara tebal 
bergema dari lengan kanannya. 

"GAH !? MMM! "[Sacchi] 

Ketika saya melepaskan lengan kanannya, itu tergantung longgar, dan kapaknya jatuh ke 
tanah. Dia tidak bisa mengambilnya kembali. 

Menahan rasa sakit, Sacchi mencoba memukulku dengan punggung tangan kirinya, tetapi 
tidak memiliki kekuatan, dan aku dapat dengan mudah mengambil lengan kirinya dan 
menginjak kaki kanannya yang belum berlutut, lalu seperti ranting yang tersentak, Sacchi's 
Tubuh bergetar ketika saya mematahkan lengan kirinya dengan memotong karate. 

"- !! ---- !!? GUUU ... "[Sacchi] 

"... Eh?" [Adventurer 1] 

"Kakak Sulung hanya ..." [Adventurer 2] 

"Pembunuhan instan ...?" [Adventurer 3] 

Sacchi mengerang dan menggeliat ketika dia bersujud di tanah. Dengan dua patah tulang 
dan satu dislokasi, rasa sakit itu seharusnya tak tertahankan, tetapi entah bagaimana dia 
tetap bertahan. 

Mereka mungkin tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Karena ketika orang-
orang yang mengikuti dari belakang melihat Sacchi dikeluarkan begitu saja, mereka tiba-
tiba berhenti ketika wajah mereka sempit. 

"Siapa selanjutnya?" [Ryouma] 

Kataku sambil tersenyum. 

"K-Kami ... Eh ..." [Petualang 1] 

"!!" [Adventurer 2] 

"Ahh !?" [Adventurer 3] 

"Hei, jangan lari sendiri!" [Adventurer 5] 

"'Teleportasi'" [Ryouma] 



Ketika salah satu petualang mencoba melarikan diri, saya segera berteleportasi di 
depannya. 

"Di mana kamu berencana untuk pergi?" [Ryouma] 

"Eek !?" [Adventurer 6] 

"Dimensi Magic !?" [Adventurer 1] 

"Ada apa dengan anak itu !?" [Adventurer 2] 

"Maafkan kami! Kita tidak bisa melawan Sacchi! "[Adventurer 3] 

"Simpan pembicaraan semacam itu untuk ketua guild. Sementara itu, akan sangat 
merepotkan jika kamu mengejar anak-anak, jadi kamu harus menemaniku. "[Ryouma] 

Setelah itu, aku mengikat gerombolan lelaki yang sekarang berantakan dengan lendiranku. 
Ini secara mengejutkan membutuhkan waktu lama. 

Akibatnya, saya terlambat untuk absen. 



Chapter 35 
Volume 2 Bab 35 bagian1 

Volume 2 Bab 35 bagian2 

"Itu seharusnya bisa." [Ryouma] 

Setelah memastikan bahwa para petualang jahat tidak dapat melarikan diri, saya akan 
memanggil seseorang, tetapi sebelum saya bisa, dua orang sudah tiba. 

Awalnya saya waspada, mengira itu mungkin musuh baru, tetapi itu segera terbukti 
sebagai rasa takut yang tidak perlu. 

"Kamu sudah merawat mereka, de gozaru?" [Asagi] 

"Asagi-san! Dan Raypin-san juga? "[Ryouma] 

"Sekelompok petualang berlari ke kami, mengatakan ada seorang petualang yang 
berurusan dengan sekelompok petualang buruk sendiri." [Asagi] 

Jadi, mereka berenam memanggil mereka. 

"Mereka mengatakan petualang itu memiliki beberapa lendir bersamanya, jadi aku pikir itu 
mungkin kamu. Sepertinya saya benar. Senang melihatmu aman, de aru. Bagaimana dengan 
mereka, de aru? "[Raypin] 

"Mereka tidak terlihat mati, tetapi mereka tidak bergerak sedikit pun." [Asagi] 

Mereka mengatakan setelah melihat betapa terikatnya para petualang jahat itu. 

Saya tidak bisa meninggalkan para petualang yang buruk sendirian, jadi untuk 
menyembuhkan mereka dan menjaga mereka agar tidak berlari, saya memasang brace 
pada mereka bersama dengan gips yang terbuat dari gulma dan cairan pengerasan dari 
lendir lengket, kemudian saya muntah mereka dengan bola muntah dengan lubang untuk 
bernafas (terbuat dari batu), dan terakhir, melumpuhkan mereka dengan racun yang 
melumpuhkan dari racun lendir. 

Juga, itu akan menjadi masalah jika mereka diserang oleh monster saat aku pergi, jadi aku 
juga memiliki slime yang mengelilingi mereka sepenuhnya. Saya akui mungkin ada terlalu 
banyak slime. 

"Kamu pada dasarnya telah mengubur mereka, de aru ..." [Raypin] 



"Hmm ... Aku akan berjaga-jaga di sini, de gozaru. Mereka tidak bisa melarikan diri, jadi 
bawa slime Anda dan pergi ke meja resepsionis. Jeff dan yang lainnya sudah menunggu. 
"[Asagi] 

"Ah, benar! Aku harus cepat-cepat. "[Ryouma] 

"Aku akan pergi juga. Aku bisa membawamu ke sana dengan sihirku, de aru. "[Raypin] 

Saya menerima tawaran Raypin-san dan buru-buru mengembalikan slime saya ke 
Dimension Home. 

Mereka berdua sedikit terkejut akan hal itu, tapi kami tetap bergegas kembali. 

Saya sangat terlambat. 

Setelah menjelaskan semuanya kepada gadis resepsionis, saya disuruh kembali bekerja. 

Rupanya, aku sudah merindukan master guild, jadi kita harus membicarakan tentang 
hukumanku nanti. 

Karena itu yang terjadi, saya melanjutkan dan melakukan apa yang perlu dilakukan 
terlebih dahulu. 

"Aku minta maaf karena terlambat!" [Ryouma] 

Saya minta maaf ke pesta saya karena membuat mereka menunggu. 

Jeff-san dan yang lainnya tidak marah sama sekali. Paling-paling, mereka hanya 
menggodaku untuk itu. 

Setelah pekerjaan selesai, ketika semua orang pulang, aku dipanggil oleh ketua guild. 

"Kamu datang ... Nah, duduklah." [Wogan] 

Ketua guild duduk di depan meja resepsionis, tampak sangat kuyu. 

Tidak peduli hukuman macam apa yang saya dapatkan, saya membawa ini pada diri saya 
sendiri ... Saya harap hukumannya tidak terlalu berat. 

"... Hal pertama yang pertama, kamu tidak akan dihukum, jadi berhentilah dengan wajah 
itu." [Wogan] 

"Aku dibebaskan?" [Ryouma] 

"Kamu tidak bisa meminta bantuan karena kamu khawatir dengan enam orang itu, kan? 
Selain itu, terima kasih kepada Anda, keenam itu aman. Kesaksian Anda juga cocok dengan 
kesaksian mereka, dan ... Sacchi dan gengnya agak rumit, tapi kami menangkap mereka 
agar aman. Saya mengakui Anda punya alasan bagus untuk terlambat, jadi ... 



Tidak ada hukuman! Saya yakin Anda juga tidak menyukai hukuman. "[Wogan] 

Aku mengerti, tapi mengapa dia terlihat sangat lelah? 

"Alasan lain adalah karena Sacchi dan gengnya. Mereka tidak terlalu dipercaya, Anda tahu. 
"[Wogan] 

"Apakah mereka bersikeras bahwa mereka tidak bersalah?" [Ryouma] 

"Mereka telah berperilaku buruk sampai tahun lalu." [Wogan] 

"Sampai tahun lalu?" [Ryouma] 

Cara dia mengatakan itu tampak aneh. 

"Aku tahu pemimpin mereka, Sacchi, mungkin tidak melihatnya lagi, tapi dia dulunya 
petualang yang serius dan terampil." [Wogan] 

Ya, tidak sedikit. Tetapi saya tidak mengatakan itu dengan keras dan hanya mendengarkan 
dengan tenang. 

Rupanya, perilaku Sacchi mulai berubah menjadi lebih buruk ketika ia menjadi Canker. 

"Mempromosikan dari C ke B adalah salah satu tembok yang harus diatasi oleh petualang. 
Itulah rintangan besar pertama dalam karier seorang petualang, dan sayangnya, Sacchi 
tersesat setelah mencoba menerobos tembok itu berulang kali. "[Wogan] 

Tampaknya, dia semakin menuntut rekan-rekannya dan dia bahkan mulai minum dan 
sering berkelahi. 

"Dan tiba-tiba dia mulai berkelompok dengan para novis, tetapi mereka semua adalah 
petualang dengan perilaku buruk juga. Hanya saja, mereka mulai bertindak lebih tepat, jadi 
saya pikir semuanya berjalan baik, tetapi kemudian hari ini terjadi. 

Melihat kelompok yang buruk membersihkan diri mereka dan mulai mendapatkan 
beberapa pencapaian, pada awalnya, saya meragukan telingaku, tetapi secara bertahap, 
saya pikir mungkin Sacchi akhirnya bisa bersama dan akan menjadi seseorang yang bisa 
saya percayai untuk membesarkan para siswa, tetapi, yah ... 

Sepertinya mereka lebih baik menyembunyikan kejahatan mereka. Sangat disayangkan. 
"[Wogan] 

Saya melihat. Dia pasti merasa sedih karena bawahan yang dia percayai mengkhianati 
kepercayaannya. 



Dia tidak akan merasa sedih jika dia tidak mempercayai mereka. Meskipun, saya kira 
seseorang juga bisa mengembangkan beberapa keterikatan setelah memantau seseorang 
begitu lama, bahkan jika itu awalnya karena dia tidak mempercayai mereka. 

Pada akhirnya, sebelum dia menyadarinya, dia sudah tumbuh untuk mempercayai mereka, 
hanya agar kepercayaan itu hancur. Ini bukan cerita yang tidak biasa, jadi pasti akan 
terulang kembali. Sayangnya, ini bukan sesuatu yang mudah untuk digunakan. 

"... Kenapa kamu menatapku seperti itu?" [Wogan] 

Suatu hari, Anda akan pensiun, dan Anda akan merasa jauh lebih baik. 

Saya tidak mengatakannya dengan keras, tetapi ternyata, itu terlihat di mata saya. 

"Kamu terlihat seperti berusaha menghiburku, tetapi kamu tahu, kamu juga salah satu 
alasan mengapa aku sangat lelah sekarang. 

... Anda terjebak dalam kekacauan di tengah pekerjaan, jadi sekarang saya harus melapor 
ke Duke. Saya tidak melihat ke depan untuk ini ... "[Wogan] 

Ah, jadi dia juga khawatir tentang apa yang akan dikatakan atasannya. 

Master guild tentu tidak mudah. Dan keluarga adipati juga mengkhawatirkan saya. 

Saya tidak berpikir mereka akan marah padanya karena hal seperti ini, tapi bisa dimengerti 
mengapa dia begitu khawatir. 

"Kamu bahkan belum dewasa tapi kamu tetap membuat wajah itu. Apakah sesuatu terjadi 
pada Anda di masa lalu? "[Wogan] 

Rupanya, dia jelas bisa merasakan iba keluar dari mataku. 

"Ngomong-ngomong, bahkan jika kita mengesampingkan adipati itu, kurasa kau tidak 
bersalah atas apa pun. Itu saja. Anda diberhentikan. 

Jika kamu tidak senang dengan itu, yah ... Renungkan dirimu sendiri. "[Wogan] 

"Terima kasih." [Ryouma] 

Setelah itu saya pergi. 

Saya pergi ke tempat gerbong tempat, dan ternyata, berita tentang apa yang terjadi pagi ini 
sudah menyebar. Banyak petualang memuji saya atas upaya saya, dan bahkan ada 
beberapa yang membiarkan saya naik terlebih dahulu, mengatakan saya pasti lelah. 

Dalam perjalanan pulang, saya teringat kembali apa yang terjadi sore ini. 



Saya tidak menyesal mengalahkan Sacchi dan gengnya, tetapi saya kesal sebelum saya 
menanggapi dengan kekerasan. Saya tahu situasi menuntut pemukulan, tetapi saya ingin 
tahu apakah alasan sebenarnya saya mengalahkan mereka adalah karena saya kesal. Saya 
tidak tahu, tapi saya tidak bisa menyangkal kemungkinan itu. 

Apakah saya seorang anak? Tidak. Tubuh saya mungkin seperti anak kecil, tetapi saya 
sudah menjadi paman berusia 42 tahun. Saya seorang dewasa yang seharusnya bisa 
berpikir rasional. 

Akankah saya memukul seseorang karena saya tidak menyukainya? Akankah saya 
memukul seseorang hanya karena mereka berkelahi dengan saya? ... Dalam hal ini, aku 
tidak berbeda dari para petualang nakal itu. 

Kekuatan dan teknik saya baik-baik saja, tetapi pikiran saya tidak benar. 

... Sejak datang ke dunia ini, tidak ada yang benar-benar berubah. Aku mengisolasi diriku di 
dalam hutan, menghindari manusia karena aku tidak menyukai mereka di kehidupanku 
sebelumnya, dan sejak saat itu, aku selalu sendirian ... Setidaknya, sampai aku bertemu 
Reinhart-san dan yang lainnya. 

Jika saya tidak bertemu mereka, saya akan menjalani seluruh hidup saya di seluruh hutan. 
Mereka sudah merawat saya sejak pertemuan kami. Mereka memberiku tempat tidur, 
memasak makanan untukku, dan menyambutku dengan hangat ... Apakah aku mulai 
dimanjakan oleh mereka? 

Melihat kembali apa yang telah saya lakukan sejak datang ke dunia ini, saya tidak 
melakukan apa pun selain lari dari hal-hal yang saya benci dan tanpa bekerja keras untuk 
apa pun yang hanya bermain-main sambil dimanjakan oleh keluarga adipati ........................ ... 
Ini tidak bisa dilanjutkan. Kalau begini terus, aku akan berubah menjadi orang dewasa yang 
tidak baik. Lagi pula, Anda tidak bisa menyebut orang yang hanya pandai menggunakan 
kekerasan sembrono sebagai orang baik. 

Saya bersyukur kepada adipati dan keluarganya, tetapi saya harus meninggalkan mereka. 
Saya akan mulai melatih diri lagi. Saya tidak bisa terus bergantung pada mereka. Saya 
harus berdiri di atas kaki saya sendiri. 

Saya telah memikirkan berulang kali bagaimana saya harus berterima kasih kepada 
mereka, tetapi dengan berapa banyak yang telah mereka berikan kepada saya, pikiran itu 
sendiri tidak tahu malu. 

Saya memikirkan hal-hal seperti itu sampai saya kembali ke kota. 
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Setelah kembali ke penginapan, saya mengunjungi kamar keluarga adipati. 

Arone-san menyambut saya dan membawa saya ke meja 4 anggota Jamil. 

"Selamat datang di rumah, Ryouma-san." [Elialia] 

"Selamat datang kembali." [Reinbach] 

"Selamat Datang di rumah. Sepertinya Anda mendapat masalah hari ini. "[Elize] 

"Jangan terlalu memaksakan dirimu." [Reinhart] 

Sepertinya mereka sudah mengetahui apa yang terjadi pagi ini. 

"Terima kasih, semuanya ... Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." [Ryouma] 

Ketika saya mengucapkan kata-kata itu, wajah mereka menegang. 

"Baiklah, lanjutkan. Jangan malu-malu. "[Reinhart] 

"Tiba-tiba apa itu, Ryouma-san?" [Elialia] 

Reinhart berbicara dengan ekspresi serius, sementara Ojousama memasang ekspresi 
khawatir. 

"Aku sudah memutuskan. Kamu sudah merawatku selama ini, tapi kupikir aku harus 
mandiri mulai sekarang. "[Ryouma] 

Segera setelah aku mengatakan itu, ojousama berdiri dari kursinya dan berlari ke arahku. 
Tiga lainnya tetap di kursi mereka. 

"Mengapa!? Kenapa tiba-tiba !? "[Elialia] 

"Semua orang memanjakan saya. Pada tingkat ini, saya pikir saya akan berakhir menjadi 
orang yang tidak baik. Semua orang menunjukkan saya begitu banyak kebaikan selama 
beberapa minggu terakhir, tapi saya pikir saya harus pergi sebentar dan melatih diri. 
"[Ryouma] 

"Jika Anda hanya ingin melatih diri sendiri, tidak bisakah kita melakukannya bersama? 
Akan ada banyak guru juga ... "[Elialia] 



"Jika aku bersama semua orang, aku pasti akan manja. Karena itu aku ingin pergi sekarang. 
"[Ryouma] 

Di sinilah Nyonya menyela. 

"'Untuk saat ini', katamu. Saya kira Anda tidak benar-benar berniat untuk tidak pernah 
menunjukkan wajah Anda kepada kami lagi, kan? "[Elize] 

"Iya. Saya tidak pergi karena saya marah atau apa pun, saya hanya ingin melatih diri saya 
sendiri. Setelah saya puas, jika tidak apa-apa dengan semua orang, maka saya ingin 
kembali. "[Ryouma] 

"Tentu saja tidak apa-apa! Padahal, tidak ada salahnya dimanjakan. Kamu baru berumur 11 
tahun. Itu usia yang sangat normal untuk tinggal bersama orang tua Anda. Kami akan 
menyambut Anda kembali kapan pun Anda mau! "[Elize] 

"Ibu!? Apakah kamu tidak menghentikannya? "[Elialia] 

"Elia, bukan berarti kamu akan dipisahkan dari Ryouma selamanya. Dengan cara yang 
sama kamu akan pergi ke sekolah, Ryouma-kun akan belajar juga. Meskipun, terus terang, 
aku tidak berpikir itu perlu bagimu untuk melakukannya, Ryouma-kun. Jika ada, saya akan 
mengatakan apa yang sebenarnya Anda butuhkan adalah menjadi sedikit lebih manja. 
"[Elize] 

"Tunggu sebentar, Elize. Bukankah kita sudah membicarakan ini? "[Elize] 

"Aku tahu. Itu sebabnya saya tidak menolaknya. Saya hanya mengatakan apa yang saya 
pikirkan. "[Elize] 

Berbicara tentang apa? 

"Umm ... Apa maksudmu kamu sudah membicarakan ini?" [Ryouma] 

Reinbach-sama dan Sebasu-san adalah orang yang menjawab pertanyaan itu. 

"Sebenarnya, sejak tiba di kota ini, kami sudah meramalkan bahwa kamu pada akhirnya 
akan mengungkitnya. Saya sudah hidup untuk waktu yang lama, dan saya telah bertemu 
banyak orang dalam hidup saya yang panjang ini. Teman sebaya, bawahan, musuh ... segala 
macam. Dan saya telah melihat banyak anak seperti Anda. 

Saya tidak akan menghentikan Anda, tetapi Anda tidak harus memaksakan diri. Bahkan jika 
Anda menempatkan pekerjaan, itu semua tidak ada artinya jika Anda tidak tahu bagaimana 
harus beristirahat. "[Reinbach] 

"Ryouma-sama, kamu mungkin berpikir kamu sedang manja, tapi kami tidak berpikir sama 
sekali. Memang benar kami menyediakan Anda penginapan dan makanan, tetapi Anda 
mendaftar ke guild di kota yang tidak dikenal dan telah bekerja dengan serius selama ini. 



Hampir seolah-olah hal-hal seperti itu diberikan kepada Anda. Itulah sebabnya, kami pikir 
Anda akhirnya akan mengangkat topik ini. Ini sedikit lebih awal dari yang diharapkan. 

Reinhart-san menambahkan. 

"Ketika aku melihatmu, kadang-kadang aku teringat pada teman dekatku. Dia kebalikanmu. 
Jika Anda rajin, maka dia kebalikan dari rajin. Dia akan selalu mendorong semua 
pekerjaannya ke bawahannya dan ke orang lain. 

Itu jelas buruk, tapi saya pikir Anda perlu belajar sedikit tentang itu. Beristirahatlah dari 
waktu ke waktu, andalkan orang lain, seperti yang selalu dikatakan ayahku dan Sebasu. 
Dan tentu saja, tingkatkan. Teman saya mungkin seperti itu, tetapi saat ini ia melakukan 
cukup baik untuk dirinya sendiri. "[Reinbach] 

........................... Mereka benar-benar orang baik. Saya tidak pernah menyadari mereka 
mengkhawatirkan saya. 

Sebelum saya tahu, saya menangis. 

"Terima kasih ... kamu." [Ryouma] 

"Tidak apa-apa. Tetapi sebagai gantinya, Anda perlu berjanji kepada kami beberapa hal. 
Satu, Anda mungkin pergi, tetapi Anda harus kembali. Dunia ini berbahaya. Terlebih lagi 
bagi para petualang. Saya yakin Anda sudah mengetahui hal ini, tetapi pastikan untuk tidak 
mati dan pastikan untuk sesekali menunjukkan diri Anda. Semakin sering, semakin baik. 
"[Reinhart] 

"Kedua, kamu harus mengirimi kami surat secara teratur. Pada dasarnya, sebuah laporan 
tentang apa yang terjadi. Dengan cara ini kami dapat memberi tahu Anda saat Anda 
mendorong diri sendiri dengan tidak perlu. "[Reinbach] 

"Kami juga bisa menggunakan sihir dimensi saya untuk bertemu Anda secara langsung." 
[Sebasu] 

"Dan ketiga, kamu harus mengandalkan kami! Ini mutlak! Kamu pintar, kamu pandai sihir, 
dan kamu kuat. Bahkan, jika kami akan menyewa, Anda sudah bisa mendapatkan posisi 
yang baik, jadi jika terjadi sesuatu, ingatlah bahwa Anda selalu bisa bekerja untuk kami. 
"[Elize] 

Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Yang saya tahu adalah saya sangat berterima kasih 
kepada orang-orang ini. Sayang sekali kosa kata saya tidak terlalu bagus; kalau tidak, saya 
mungkin bisa mengucapkan terima kasih dengan lebih baik. 

"Ryouma-san." [Elialia] 

Ketika ojousama memanggilku, aku menoleh padanya. Dia menatap lurus ke mataku dan 
mengatakan ini. 



"Aku belum punya banyak kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama seseorang, 
jadi aku sedikit kecewa, tetapi jika kamu sudah memutuskan, maka aku akan menghargai 
keputusanmu. Namun! "[Elialia] 

Ojousama menunjuk jarinya ke arahku dan menyatakan. 

"Aku juga akan menambahkan syarat!" [Elialia] 

"... Kondisi?" [Ryouma] 

"Ayah, kakek, dan ibu sudah memberi tiga, tapi aku akan menambahkan satu lagi. Kami 
akan bertemu lagi 3 tahun kemudian dan lagi 6 tahun kemudian. "[Elialia] 

"3 tahun dan 6 tahun?" [Ryouma] 

"Aku yakin aku sudah memberitahumu ini sebelumnya, tapi aku akan pergi ke akademi 
tahun ini. Butuh waktu 6 tahun bagi saya untuk lulus, tetapi akan ada istirahat panjang di 
tengah jalan, jadi pada saat itu, mari kita bertemu lagi. Sampai saat itu saya akan 
melakukan yang terbaik dalam studi dan sihir saya. "[Elialia] 

Begitu ... Jadi itu yang dia maksud. 

"Aku mengerti." [Ryouma] 

"Bagus, aku tidak akan memaafkanmu jika kamu lupa, ok?" [Elialia] 

Kata ojousama saat dia memelototiku. 

Sekarang dia menyebutkannya, saya cenderung melupakan hal-hal ketika saya terjebak 
dengan sesuatu. 

"Aku akan melakukan yang terbaik untuk tidak melupakan." [Ryouma] 

"Pada saat-saat seperti ini, kamu seharusnya mengatakan kamu tidak akan! Astaga ... 
"[Elialia] 

Ojousama membuat ekspresi muak saat dia mengatakan itu. 

Reinhart-san menyela sambil tertawa. 

"Ha ha ha, yah, seharusnya tidak masalah. Ngomong-ngomong, Ryouma, sudahkah kamu 
memutuskan apa yang akan kamu lakukan mulai dari sini? "[Reinhart] 

"Aku punya slime, jadi aku berpikir untuk tinggal di suatu tempat dekat kota ini. Dengan 
begitu saya bisa bekerja sebagai petualang di sini, terus mengembangkan koneksi saya, dan 
melatih diri saya sendiri. "[Ryouma] 

"Begitu, kalau begitu, ada pekerjaan yang ingin aku percayakan padamu." [Reinbach] 



"Apa itu? Jika itu sesuatu yang bisa saya lakukan, maka tentu saja. "[Ryouma] 

"Aku ingin meninggalkan manajemen tambang tempat kamu berburu monster sekarang. 
Banyak monster telah berakar di dalamnya meskipun telah ditinggalkan hanya selama satu 
tahun ... 

Tidak baik untuk menjadi sarang monster yang begitu dekat dengan kota, jadi aku ingin 
kamu memeriksa tambang dari waktu ke waktu dan memburu monster. Jika Anda butuh 
bantuan, Anda bisa mendapatkan beberapa dari guild. 

Saya dianggap hanya menyegel pintu masuk, tetapi belalang gua dapat menggali jalan 
mereka, jadi tidak ada gunanya. "[Reinhart] 

"Jika itu saja, maka pasti. Saya akan melakukannya. "[Ryouma] 

"Terima kasih. Sebagai terima kasih, Anda dapat melakukan apa pun yang Anda inginkan 
dengan tambang. Jika ada di sana, Anda harus bisa melatih atau melatih sihir Anda tanpa 
masalah. "[Reinhart] 

"Itu ..." [Ryouma] 

Itu akan menjadi tempat yang sempurna bagi saya! Ada cukup ruang untuk membangun 
rumah, cukup jauh dari orang lain, dan tidak berpenghuni sehingga saya bisa melatih diri 
dan membiarkan slime bebas berkeliaran. Itu bahkan lebih berharga daripada uang. 

"Ini kontrak. Ada banyak monster berbahaya, dan membuat mereka membuat sarang dan 
berkembang biak begitu dekat dengan kota itu berbahaya. Anda mengerti kan? 

Biasanya, kantor publik sesekali mengirim seseorang untuk memeriksa ranjau, tetapi 
tampaknya kantor publik kota ini gagal melakukannya. Jadi, yang saya lakukan hanyalah 
mempekerjakan seseorang yang saya percaya bisa saya percayai. Itu saja. 

Jika bukan karena Anda, kami harus membayar orang lain, tetapi dengan ini kami dapat 
bertahan hanya dengan menyerahkan tempat kepada Anda. Kami tidak hanya mengurangi 
pekerja, kami juga mengurangi biaya. "[Reinhart] 

... Itu benar, tetapi bahkan aku tahu dia hanya membuat alasan. Lagi pula, pejabat lama 
kantor publik telah dipecat, sehingga pemerintahan saat ini harus menjadi kelompok yang 
segar dan sehat. 

Selagi aku memikirkan itu, Reinhart-san tersenyum masam dan mengatakan ini. 

"Astaga, kau benar-benar terlalu jujur ... Kau terlalu peduli tentang hal-hal kecil. Ayo 
lakukan ini. Anda akan membuat ingot di sana, dan kami akan mendapat untung dari itu. 
Anda tidak harus bekerja terlalu keras, cukup buat mereka saat Anda tersedia. "[Reinhart] 

"... Aku mengerti, aku akan bekerja sekeras yang aku bisa!" [Ryouma] 



Saya akan menetapkan kuota bulanan dan menjualnya secara grosir ke Serge-san. Saya 
harus melakukan setidaknya ini sebanyak ini. 

"Tidak, seperti yang saya katakan, Anda tidak harus bekerja sekeras itu ..." [Reinhart] 

"Oh, satu hal lagi. Kamu harus menginap di penginapan selagi kita di sini. "[Elize] 

"Umm, itu ..." [Ryouma] 

"Aku tidak mendengarnya. Anda tahu saya pikir kita bisa melakukan perjalanan bersama 
sedikit lebih lama, tetapi kemudian Anda tiba-tiba pergi dan memutuskan sendiri. Ini final! 
Anda tinggal di sini! "[Elize] 

"Ini sekitar satu atau dua bulan lagi. Tidak akan terlambat untuk memulai pelatihan Anda. 
Dan ini juga akan bermanfaat bagi Anda karena Anda bekerja terlalu keras. "[Reinbach] 

... Jika aku tidak menolak mereka di sini, aku akan menjadi manja. 

"Kamu tidak dimanja, Ryouma-sama." [Sebasu] 

Dia membaca pikiranku !? 

"Ryouma-kun, ini sudah terlihat di wajahmu selama ini, kau tahu?" [Elize] 

"Wajah yang sangat mudah dibaca." [Elialia] 

Benarkah? 

"Bagaimanapun! Anda harus tinggal di sini di penginapan sementara kami di sini! Baiklah? 
"[Elize] 

"T-Tapi ..." [Ryouma] 

"Baiklah !?" [Elize] 

"Tapi ..." [Ryouma] 

"Tidak apa-apa, jadi tidak apa-apa!" 

Nyonya tidak pergi untuk tidak menerima jawaban, kan? ... baiklah. Masa bodo... 

Aku ingin tahu apakah aku selalu lemah seperti ini ... Bagaimanapun, aku tidak bisa cukup 
berterima kasih pada mereka ... 

"Saya mengerti. Aku akan membiarkan diriku manja selagi semua orang ada di kota. 
"[Ryouma] 

"Senang mendengarnya ~" [Elize] 



Pada akhirnya, saya tidak bisa menolak mereka, tetapi memiliki orang-orang seperti ini 
yang begitu peduli dengan saya membuat saya bahagia juga. 

Setelah itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua orang, dan kemudian 
saya kembali ke kamar saya. 
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Tl Catatan: Seorang pembaca meminta saya mengembalikan catatan ini dari terjemahan 
lama untuk bab sebelumnya, jadi ini dia. Saya meletakkannya di sini juga, sehingga mereka 
yang sudah membaca bab ini dapat melihatnya. 

'Bertemu' digunakan oleh Elia ketika dia berkata, "Mari kita bertemu lagi." Menggunakan 
逢 う dan bukan 会 う. Berarti ini adalah pertemuan emosional. Jenis pertemuan di mana 

Anda akan pergi, "Cintaku, cintaku! Dimana kamu? Engkau meninggalkan dadaku dingin. 
Dan hatiku hancur berkeping-keping. Ah! Jika saya bisa terbang saya akan dan memelukmu 

sekarang! Ah aku ingin bertemu denganmu! "... ♫ yah, kira-kira seperti itu. Pada dasarnya, 
ini emosional sedangkan yang lain hanya rutin. 

Kami akan berburu monster di tambang hari ini juga. 

Saya memutuskan untuk menjadi mandiri kemarin, jadi saya harus melakukan apa yang 
saya bisa sekarang. 

Pertama, saya perlu menyediakan kebutuhan dasar untuk hidup. Jika saya tidak punya 
pakaian, saya harus membeli dari toko. Sedangkan untuk rumah saya, saya akan tinggal di 
tambang, jadi itu tidak akan menjadi masalah. Sedangkan untuk makanan, saya bisa 
mencari tempat baru untuk berburu, dan kemudian membeli dari kota jika saya 
membutuhkan lebih banyak, tetapi itu akan membutuhkan uang. 

Saat ini saya memiliki 700 koin emas kecil dari hadiah karena mengeluarkan seorang 
bandit, dan 40 koin emas menengah dari para bandit itu sendiri. Saya juga punya banyak 
koin dari semua pekerjaan yang saya lakukan di guild, jadi biaya hidup seharusnya tidak 
menimbulkan masalah. Sebenarnya, saya punya cukup uang untuk hidup mewah, tetapi 
jika saya melakukan itu, saya akan menjadi miskin sebelum saya menyadarinya. 

Yang sedang berkata, saya bisa membuat 30 koin perak sedang atau 3.000 pakaian hanya 
dari membersihkan 30 lubang kakus. Itu cukup untuk membayar biaya hidup seseorang 
selama 30 hari. Selain itu, saya juga bisa menghasilkan uang dengan menjual batangan besi 
dan kain kedap air ke Serge-san, jadi ... ya. Uang tidak akan menjadi masalah, dan jika ada, 
masalah keuangan harus lancar. 

Tetapi ketika saya memikirkannya, saya merasa tertekan. Lagipula, ini bukan seperti aku 
yang membersihkan lubang kakus. Slime pemulung yang membersihkannya. Jika saya 
hidup dari pekerjaan mereka seperti itu, lalu apa gunanya saya meninggalkan keluarga 
adipati? 



Saya butuh sumber penghasilan lain. Sesuatu selain pekerjaan petualang. Bukan hanya 
demi kemerdekaan, tetapi juga sebagai orang yang gagal jika saya tidak dapat terus bekerja 
sebagai petualang dengan alasan apa pun. 

Ini agak ekstrem mengingat aku belum menghabiskan satu setelan pun sejak datang ke 
dunia ini dan bertemu sang duke, tapi itu sudah cukup selama aku hanya membuat cukup 
untuk mengikis. Adapun kekayaan yang saya miliki sekarang, saya hanya boleh 
menggunakannya ketika itu benar-benar dibutuhkan, jadi ... Seratus jas sehari. Ya. Itu harus 
dilakukan. Jika saya menghasilkan setidaknya sebanyak itu, saya seharusnya bisa bertahan. 

"Ryouma-kun. Dia  y, apakah kamu mendengarkan ? "[Mizelia] 

Ups, saya seharusnya tidak tertidur seperti ini. 

"Maaf, aku sedang memikirkan sesuatu. Apa itu? "[Ryouma] 

"Kepalamu seharusnya tidak berada di awan selama pertempuran --- adalah apa yang akan 
kukatakan, tapi ..." [Mizelia] 

"Meskipun kamu tidak fokus, kamu masih bisa menjatuhkan monster dengan mudah, ya." 
[Suriah] 

"Kami belum bisa mendapatkan satu pun, kau tahu." [Wereanna] 

"Ah maaf. Tubuhku baru saja bergerak sendiri. "[Ryouma] 

"Aku tidak terlalu keberatan, nyaa, tapi tolong berhenti bergumam pada dirimu sendiri 
sambil membunuh semua monster dengan acuh tak acuh. Menakutkan, nyaa. "[Miya] 

"M-Maaf ..." [Ryouma] 

Apakah saya berbicara dengan keras? 

"Apakah Anda bermasalah dengan uang? Saya pikir saya mendengar Anda mengatakan 
sesuatu tentang biaya hidup. " 

"Sebenarnya ..." [Ryouma] 

"Rapat telah diadakan! Semua orang harus berkumpul di pintu masuk tambang !! 
"[Petualang Pria] 

Saya baru saja akan membicarakan keadaan saya, tetapi tiba-tiba, seorang petualang pria 
datang entah dari mana, panik. 

Apakah ada keadaan darurat? 

"Apa sesuatu terjadi !?" [Wereanna] 



"Rupanya, kota goblin terlihat di salah satu bagian terowongan. Itu juga besar. Untungnya, 
tidak ada yang meninggal, tetapi beberapa dari G Ranks terluka. "[Petualang Laki-Laki] 

"Desa goblin, ya. Itu menyakitkan. Jika kita tidak menyingkirkan mereka sekarang, mereka 
akan berlipat ganda. "[Jeff] 

"Aku harus memanggil yang lain, jadi kalian pergi dan berkumpul di pintu masuk tambang 
!!" [Petualang Pria] 

Setelah pria itu mengatakan itu, dia pergi. 

Kami bergegas kembali ke pintu masuk tambang tepat seperti yang diperintahkan, dan 
ketika kami sampai di sana, sudah ada banyak sekali petualang. 

Kami menunggu sebentar, dan kemudian ketua guild naik ke panggung yang disiapkan 
guild. 

"Aku pikir kamu sudah diberitahu, tapi aku akan tetap menjelaskan situasinya! Beberapa 
saat yang lalu, kami menemukan beberapa goblin di sebuah terowongan, dan tak lama 
kemudian, sebuah desa goblin! Dengan demikian, kita sekarang akan memulai operasi 
untuk memusnahkan para goblin! Ini akan menjadi operasi skala menengah dan setidaknya 
ada 500 goblin yang diprediksi! Untuk meminimalkan korban, hanya D Rankers di atas 
yang dapat bergabung! Kumpulkan sesuai peringkat dan ikuti perintah Anda !! "[Wogan] 

Setelah itu guild master memanggil saya. 

"Juga ... Ryouma, kamu di sana?" [Wogan] 

"Hadir." [Ryouma] 

"Kamu saat ini seorang Fanker, tetapi kemampuanmu sudah di atas E Rank, jadi karena 
kamu sudah memenuhi syarat untuk promosi dengan pekerjaan ini, kamu akan 
dipromosikan ke E Rank lebih cepat dari jadwal." [Wogan ] 

"Dimengerti." [Ryouma] 

"Ada yang punya masalah dengan itu?" [Wogan] 

Tidak ada yang menjawab pertanyaan guild master. Sepertinya kejadian kemarin cukup 
efektif. 

"Baik! Sekarang, bersiaplah! Jika Anda kekurangan kebutuhan, datanglah ke saya! Jika itu 
sesuatu yang dapat kami berikan, kami akan memberikannya kepada Anda! Setelah Anda 
siap, kumpulkan sesuai dengan peringkat dan hafal rencana pertempuran Anda! "[Wogan] 

Kumpulkan menurut peringkat ... Hmm, pemimpin untuk petualang E Rank haruslah 
seorang wanita bernama Prolia. 



Setelah bertemu dengan kelompok saya, pertemuan lain dimulai dengan dia sebagai 
fasilitator. 

"Aku akan menjelaskan rencananya ... Tugas kita adalah memimpin para petualang F dan G 
Rank untuk memblokir rute pelarian para goblin. Di sana kita akan menghabisi mereka. 
"[Prolia] 

Dia mulai menjelaskan rencananya menggunakan peta. 

"Rangking A ke D akan menyerang terowongan dan desa dari kedua sisi. Sendiri, mereka 
harus bisa mengambil sebagian besar goblin, tetapi meskipun dikelilingi, beberapa goblin 
masih terikat untuk melarikan diri karena jumlah mereka yang besar. 

Untuk mengatasinya, mereka akan membiarkan satu sisi pengepungan terbuka. Secara 
alami, para goblin akan berlari menuju tempat yang paling sedikit perlawanan, tapi 
sayangnya bagi mereka, kita akan menunggu di sisi lain. 

Karena kita akan membawa F dan G Rankers, kita perlu memastikan keamanannya. Jika 
ada yang punya saran, silakan angkat tangan. "[Prolia] 

Beberapa orang mengangkat tangan dan menyarankan berbagai rencana. Saya adalah salah 
satu dari mereka. Saran saya adalah rencana yang sering saya gunakan di hutan. 

"Ryouma-kun, kan? Apakah Anda punya saran? "[Prolia] 

"Aku punya metode yang cocok untuk melawan goblin secara massal. Kita bisa menggali 
parit yang dalam dengan sihir tanah di sepanjang rute yang diperkirakan akan diambil oleh 
goblin, lalu kita bisa mengisinya dengan slime asam. Dan kemudian ... "[Ryouma] 

Saya mengambil tongkat panjang dengan pisau yang melekat padanya dari kotak barang 
saya. Itu tampak seperti sabit. 

"Kita bisa mendorong goblin yang mendekati kita ke parit asam dengan senjata seperti ini. 
Dari sana, kita bisa mengubur para goblin yang jatuh dengan panah dan sihir. 

Dengan metode ini para goblin yang jatuh akan segera dinetralkan. 

Seharusnya tidak ada banyak goblin yang bisa naik kembali, dan bahkan jika mereka 
mencoba, kita bisa mendorong mereka kembali dengan sesuatu seperti tombak. 

Akibatnya, hanya pemanah dan penyihir goblin yang akan ditinggalkan. Dengan musuh 
goblin yang sangat drastis, bahkan para petualang yang tidak berpengalaman seharusnya 
tidak memiliki banyak kesulitan. "[Ryouma] 

"Aku mengerti ... Bisakah kamu mempersiapkan slime?" [Prolia] 

"Ya." [Ryouma] 



Sepertinya dia sedang mempertimbangkannya. 

Setelah itu dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada saya, dan saya menjawab setiap 
pertanyaan. Pada akhirnya, diputuskan bahwa kami akan pergi dengan rencana saya. 

"Bersiaplah untuk bergerak." [Prolia] 

Setelah Prolia dengan tenang mengatakan itu, kami semua mulai bergerak. 

Tugas saya adalah membawa para penyihir bumi di antara para petualang dan menuntun 
mereka ke tempat yang ditentukan di depan orang lain, di mana kami kemudian akan 
menggali lubang besar. 

"Melihatnya secara langsung, tebing-tebing itu sungguh besar." [Ryouma] 

"Para goblin pasti tidak akan bisa memanjat mereka." [Adventurer Mage 1] 

Lokasi yang ditentukan seperti jurang, diapit dua tebing, sehingga jumlah goblin yang bisa 
masuk dalam barisan akan terbatas. 

Lubang yang kami gali memiliki panjang 4 meter, lebar 50 meter, dan kedalaman 3 meter. 

"'Buat Blokir!" [Ryouma] 

"Mantra itu luar biasa." [Adventurer Mage 1] 

"Ini kombinasi dari 'Rock' dan 'Break Rock'! Ini sangat efisien! "[Ryouma] 

"Bisakah aku mencobanya juga?" [Adventurer Mage 1] 

"Tentu!" [Ryouma] 

Bekerja secepat mungkin, dari waktu ke waktu mengajari para petualang lain satu atau dua 
trik baru, kami menggali lubang di sepanjang rute yang diperkirakan akan diambil para 
goblin. 

Untuk meminimalkan risiko, saya akan membuat slime menyembunyikan inti mereka. Yang 
mereka butuhkan untuk melepaskan asam adalah membentuk tentakel dengan tubuh 
mereka dan memperpanjangnya melalui lubang kecil yang telah kami siapkan. Seperti ini 
mereka akan dapat melelehkan goblin dengan aman. 

Setelah menggali lubang, yang tersisa hanyalah membuang asam lendir. Dengan itu, kolam 
asam kami selesai. 

"Bisakah kita melempar ini sebagai ujian?" [Mage Adventurer 1] 

"Aku ingin melihat apakah itu berhasil." [Mage Adventurer 2] 



"Apakah itu tikus kecil? Tentu. "[Ryouma] 

Pada saat itu, petualang melemparkan mayat tikus kecil ke kolam asam, dan dalam sekejap 
mata, kulitnya meleleh dan bagian putih tulangnya terlihat. Seperti itu ia tenggelam ke 
dasar kolam asam. 

"... Mengerikan." [Mage Adventurer 1] 

"Apakah lendir asam selalu berbahaya ini?" [Petualang Pria 2] 

"Yah, sedikit asam pada kulit paling banyak akan meninggalkan luka bakar. Agar kulit 
mencair cukup untuk menunjukkan tulang, Anda harus tenggelam ke dalam kolam seperti 
ini tanpa ruang untuk melarikan diri. 

Juga, mangsa yang dicairkan akan berfungsi sebagai nutrisi bagi lendir asam, sehingga 
mereka dapat melepaskan lebih banyak asam seiring berjalannya waktu, dan pertempuran 
akan berkembang jauh lebih baik bagi kita juga. 

Kadar asam hanya akan terus meningkat karena itu, tapi saya akan pastikan untuk 
memberitahu mereka untuk berhenti setelah kadar asam cukup tinggi. "[Ryouma] 

"Aku benar-benar tidak ingin jatuh ..." [Mage Adventurer 1] 

"Permisi! Di mana saya harus meletakkan ini? "[Adventurer] 

Oh, para petualang dari pasukan yang terpisah. Sepertinya barang ada di sini. Setelah 
pertemuan itu, para petualang dengan cepat pergi untuk membuat batang dari pohon-
pohon terdekat dan mengumpulkan sabit dari belalang gua yang terbunuh kemarin dan 
hari ini. 

Sabit mantis gua tidak terlalu tajam, tetapi karena itu mereka cukup tahan lama untuk 
digunakan untuk mendorong goblin ke dalam kolam asam seperti yang direncanakan. Saya 
memesan slime lengket untuk menghubungkan batang dan sabit dengan cairan pengeras 
mereka. 

Kami juga menggunakan bumi yang telah kami gali untuk membuat pagar di sekitar kolam 
asam agar kami tidak terjatuh, lalu kami membuat beberapa platform untuk digunakan 
pemanah dan penyihir. Kami mengambil perhatian ekstra untuk membuatnya mudah bagi 
para penyihir dan pemanah untuk digunakan. 

Dengan itu, persiapan kami selesai. 

Platformnya akan terlalu menonjol, jadi saya juga membangun penghalang anti-fisik. 
Hambatan anti-fisik hanya bekerja pada hal-hal fisik, sehingga mantra harus tetap dapat 
melewati tanpa halangan. 



Saya melaporkan semua kemajuan kami kepada pemimpin. Pekerjaan saya akhirnya 
selesai. Yah, untuk sekarang, pokoknya. 

"Mari kita jalankan ini lagi! Petualang peringkat F dan G harus berdiri di dekat kolam asam 
dan berurusan dengan goblin menggunakan sabit. E Rankers adalah untuk melibatkan para 
goblin dalam pertempuran jarak dekat dan mengarahkan mereka ke kolam asam. Pada saat 
yang sama, Anda juga harus memastikan bahwa Pemeringkatan F dan G tidak terluka. 
Adapun pemanah dan penyihir, tugas Anda adalah untuk mengambil para pemanah dan 
penyihir goblin segera setelah Anda menemukannya. "[Prolia] 

Semua petualang menyuarakan kata-kata pengertian. 

"Baik. Semua peleton harus beristirahat sampai dimulainya operasi. "[Prolia] 

Karena semua persiapan sudah dilakukan, yang tersisa hanyalah menunggu. Dengan 
demikian, para petualang di sekitarnya semua santai dan pergi tentang cara mereka sendiri 
untuk beristirahat. 

Akibatnya, sekali lagi saya tidak ada hubungannya. Ini seperti kemarin. Mungkin saya harus 
memeriksa slime dan senjata lagi ... 

"Permisi! A-Apa kamu punya waktu sekarang !? "[Petualang Muda] 

"Hah?" [Ryouma] 

Saya berbalik ketika sebuah suara memanggil saya, dan apa yang menyapa saya adalah ... 

"Ah, kamu dari kemarin." [Ryouma] 

Di belakang saya adalah enam petualang muda dari kemarin. 
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Ah benar Peringkat F dan G ada bersama kita, jadi tentu saja mereka juga ada di sini. 

"Tepat sekali! Terima kasih untuk kemarin! "[Petualang Wanita Muda] 

"Terima kasih untuk kemarin!" [Sisa pesta] 

Setelah petualang wanita muda mengucapkan terima kasih, sisa dari kelompok mereka 
mengikutinya. Dengan begitu banyak orang yang menundukkan kepala seperti itu, wajar 
saja jika rasa penasaran para petualang di sekitarnya akan tersinggung. Mereka tidak bisa 
menahannya, dan mengatakan pada mereka untuk tidak terlihat sia-sia. Lagi pula, ada 
banyak slime yang menempati satu sudut tempat tunggu terdekat. Hanya itu saja sudah 
cukup untuk menarik perhatian. 

"Umm ... Apa ini ..." [Ryouma] 

Saya kurang lebih bisa mengatakan tentang apa ini, tetapi perilaku mereka sangat berbeda 
dibandingkan dengan kemarin. 

"Kami ingin mengucapkan terima kasih untuk kemarin, serta meminta maaf atas perilaku 
kami." [Petualang Wanita Muda] 

"Kamu pergi untuk itu? Sama-sama, dan senang Anda selamat. Saya Ryouma Takebayashi, 
seorang manusia. Dan ini adalah slime-ku. "[Ryouma] 

Ini akan menjadi pertemuan kami yang ketiga kalinya, tapi aku bahkan tidak tahu nama 
mereka. Karena mereka berusaha mengucapkan terima kasih, saya pikir saya sebaiknya 
memperkenalkan diri. Karena itu mereka juga memperkenalkan diri. 

Yang mengejutkan, saya mengetahui bahwa mereka semua bukan manusia. 

Anak-anak itu adalah: Small Monkeyman Tribe, Berk, 13 tahun. Dogman Tribe, Ruth, 12 
tahun. Suku Big Monkeyman, Wist, 11 tahun. 

Gadis-gadis itu adalah: Half-elf, Martha, 12 tahun. Setengah dwarf, Finia, 12 tahun. Suku 
anjing, Rumil, 12 tahun. 

Kedua setengah terlihat seperti manusia. Dan suku monyet besar? Suku monyet kecil? 
Bicara tentang membingungkan! 



Kebetulan, anggota suku monyet kecil, Berk, adalah lelaki terkecil dari kelompok yang suka 
berbicara. Karena perawakannya yang pendek dan cara dia berbicara, saya berasumsi dia 
hanyalah bocah nakal dengan lidah yang tajam, tetapi ternyata, dia sebenarnya yang tertua 
dan hanya berusaha memenuhi perannya sebagai yang tertua. 

Di sisi lain, anggota suku monyet besar, Wist, adalah yang terbesar dari kelompok itu, 
tetapi dia sebenarnya yang termuda. Saya pikir dia adalah yang tertua. 

"K-Orang dewasa mengatakan itu karena rasku sehingga aku sangat besar ..." [Wist] 

Di atas semua itu, dia adalah gambaran dari sifat takut-takut. Kemarin, dia berdiri sangat 
tinggi dan bangga, dan sekarang ... 

Ketika saya bertanya kepada yang lain tentang itu, ternyata mereka meminta dia 
melakukan itu untuk mencegah petualang lain memandang rendah mereka. Bagaimanapun, 
dia relatif lebih mengintimidasi dibandingkan dengan usianya jika dia diam-diam berdiri. 

Ketika saya bertanya tentang perincian di sekitar suku monyet besar dan suku monyet 
kecil, saya tidak bisa tidak diingatkan tentang gorila dan monyet berhidung emas. Warna 
rambut mereka juga sangat cocok. Tentu saja, itu tidak sopan jadi aku tidak akan 
mengatakannya, tapi setelah melihatnya, aku tidak bisa melihatnya lagi. 

Bagaimanapun, mari kita kesampingkan itu ... 

Mereka mungkin hanya anak-anak, tetapi mereka masing-masing memiliki spesialisasi ras 
mereka sendiri. 

Ruth dan Rumil berasal dari suku anjing, sehingga merek dagang sukunya dipertajam dan 
meningkatkan kemampuan fisik. Setengah peri, Martha, berspesialisasi dalam sihir. Monyet 
kecil, Berk, lincah dan dapat dengan mudah memanjat pohon, sementara kera besar, Wist, 
dan setengah kerdil, Finia, ternyata kuat. Mereka menunjukkan kekuatan itu melalui jabat 
tangan. 

Membandingkan berbagai kekuatan suku seperti ini menarik, tapi ... 

"Itu luar biasa. Kamu pasti memiliki kemampuan fisik yang unggul. "[Ryouma] 

"Ini tidak luar biasa ... Pak." [Finia] 

"O-Onii-san, aku benar-benar kehilangan kekuatan untuk anak seusiaku." [Wist] 

"Aku melihat ... Ketika datang ke 'kekuatan', kita tidak lebih buruk dari para petualang 
dewasa. Itu sebabnya kami menjadi petualang. Kami pikir kami bisa menghasilkan uang 
dengan melakukan pekerjaan petualang, tetapi tidak peduli berapa banyak usaha yang 
kami lakukan, bahkan jika kami bekerja lebih keras daripada orang dewasa, orang dewasa 
masih menghasilkan lebih banyak uang daripada kita. Itulah sebabnya ketika kami 



memikirkan bagaimana Anda lebih muda dari kami, kami akhirnya mengatakan hal itu 
kepada Anda. Maaf. Sungguh. "[Berk] 

Yang lebih kuat adalah yang lebih baik, tetapi itu saja tidak menjamin bisa menyelesaikan 
pekerjaan. Dalam berburu, misalnya, kekuatan bukan satu-satunya faktor penentu. Kita 
juga perlu tahu bagaimana menemukan mangsa, apa yang harus dibidik, metode mana 
yang digunakan, dan berbagai hal lainnya. Jadi, walaupun mereka memiliki kekuatan, 
mereka masih kekurangan teknik dan pengalaman. 

"Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku tidak keberatan diperlakukan seperti orang 
bodoh. Meski begitu, ada beberapa hal yang menggangguku. "[Ryouma] 

"Jangan ragu untuk bertanya. Kami tidak akan menyembunyikan apa pun lagi. "[Berk] 

Maka saya akan bertanya sebanyak yang saya inginkan. 

"Saya memberi makan slime saya ketika slime metal saya jatuh dan berguling menuruni 
lereng. Ketika saya pergi untuk mengambilnya, saya mendengar ada masalah yang terjadi 
di dekatnya. Apa yang kalian lakukan di tempat seperti itu? "[Ryouma] 

Mereka mungkin dibawa oleh orang-orang itu di sana, tetapi saat itu masih jam makan 
siang. Tidak bisakah mereka memanggil bantuan? 

Ekspresi mereka menjadi gelap. 

"Kami tidak bisa membawa semua rampasan yang diberikan pestamu dalam sekali jalan." 
[Berk] 

"Kami tidak punya cukup tas... Pak." [Finia] 

Sekarang mereka menyebutkannya, semua rampasan itu mungkin terlalu banyak untuk 
mereka bawa. Mereka mungkin juga tidak bisa menggunakan Item Box atau magic ruang. 

"Jadi kamu terjebak dengan mereka ketika kamu pergi untuk mendapatkan sisa rampasan 
kembali?" [Ryouma] 

"Mereka masih akan menemukan masalah dengan kita. Ini adalah kedua kalinya mereka 
menemukan masalah dengan kita. "[Rumil] 

Ketika saya meminta Rumil untuk menjelaskan, mereka berenam membuat wajah yang 
sulit. 

"Satu minggu yang lalu, kami menerima permintaan pengumpulan ramuan dan pergi ke 
hutan, tetapi 5 petualang itu juga melakukan pekerjaan di sana, dan ketika kami mendekat, 
mereka berteriak kepada kami, mengatakan kami menakuti binatang-binatang itu. Saya 
pikir mereka sudah menandai kita sejak itu. "[Rumil] 



"Apa ada yang terjadi?" [Ryouma] 

"Itu salah kami, jadi kami ingin menghindari pertengkaran jika memungkinkan. Mereka 
juga tidak meminta sesuatu yang tidak masuk akal, jadi kami hanya membayar mereka. 

Orang itu, Sacchi, kebetulan lewat. Dan dia mengajari kami berapa banyak biaya umpan 
yang terbuang, serta berapa banyak melanggar kontrak biasanya biaya ... Kami tidak tahu 
mereka bersama-sama. 

Melihat ke belakang sekarang, semuanya mungkin merupakan pengaturan. "[Berk] 

Jadi, mereka membuat masalah, dan kemudian dia datang untuk menengahi dan membuat 
korban mereka mengeluarkan uang, ya. 

"Namun, jumlah yang sedikit itu seharusnya tidak seberapa ketika dibagi di antara 
kelompok ukuran mereka." [Ryouma] 

"Kemarin mereka mengatakan bahwa sedikit uang yang kita hasilkan setidaknya akan 
cukup untuk membayar minuman keras mereka ... Pak." [Finia] 

Jadi, mereka tidak keberatan berubah, bukan? Atau mungkin mereka punya korban lain? 
Bagaimanapun, guild akan menyelidiki mereka. Daripada itu... 

"Pertanyaan selanjutnya ... Dari apa yang kamu katakan, sepertinya kamu memiliki 
pengetahuan tentang berburu." [Ryouma] 

Selain itu, saya pernah melihat mereka mengalahkan kelelawar gua dan tikus kecil. 

Mereka mengangguk. 

"Jadi, mengapa mencuri rampasan orang lain?" [Ryouma] 

"... Kami pikir kami bisa menghasilkan lebih banyak uang dengan cara itu." [Berk] 

"Awalnya, kami juga berburu monster secara normal, tetapi berburu terlalu lama. Dan 
kemudian, suatu hari, ketika kami sedang berburu, tiba-tiba terpikir oleh kami bahwa ada 
beberapa petualang yang merasa terlalu sakit untuk repot dengan beberapa monster dan 
hanya akan membuang mayat mereka, jadi ... Kami benar-benar minta maaf. "[Martha] [1] 

"Maaf, itu tidak sopan bagiku. Saya hanya ingin tahu mengapa Anda sangat menginginkan 
uang. Apakah Anda kesulitan bertahan? Atau ada alasan lain? "[Ryouma] 

"Memang benar kita mengalami kesulitan untuk bertahan, tetapi sebenarnya untuk 
membayar pajak kota." [Ruth] 

Ruth mengatakan sesuatu yang tidak terduga. 



"Pajak kota. Itu pajak yang Anda bayar ke kota tempat Anda tinggal, bukan? "[Ryouma] 

"Apakah ada yang lain? Kami harus membayarnya jika kami ingin tinggal di kota. "[Berk] 

Pajak kota dunia ini mencakup pemeliharaan dinding luar dan gaji para penjaga. Ini juga 
mencakup berbagai biaya. Membayarnya adalah apa yang memberi penduduk hak untuk 
dilindungi dari monster dan bandit. 

Tentu saja, saya tidak pernah membayarnya karena saya tinggal di hutan (di luar kota), 
tetapi saya mungkin harus membayarnya begitu saya mulai tinggal di kota. 

Jadi mereka benar-benar membayar pajak mereka, ya. Ups, saya seharusnya tidak 
memikirkan hal-hal seperti itu. Maaf kawan 

"Maaf soal itu, aku tidak terlalu khusus soal pajak di kota. Apakah semahal itu? Pajak di 
Gimuru? "[Ryouma] 

"Ini 400 setelan per orang. Kami belum pernah tinggal di kota lain, jadi kami tidak tahu 
apakah itu mahal atau tidak, tetapi kami harus membayarnya. Kalau tidak, kita tidak akan 
bisa tinggal di sini lagi. "[Berk] 

400 per orang, jadi dengan enam dari mereka yang akan berjumlah 2.400 jas. Saya bisa 
membayarnya kapan saja, tetapi karena mereka nyaris tidak mampu, itu pasti jumlah yang 
besar. 

"Jadi, bagaimana kamu membayarnya sampai sekarang?" [Ryouma] 

Saya tidak tahu apakah mereka memiliki orang tua atau tidak, tetapi mereka pasti memiliki 
cara untuk membayar pajak itu sampai sekarang. 

"Kami membersihkan toilet." [Berk] 

"Maksudmu lubang kakus?" [Ryouma] 

"Oh, kamu tahu tentang itu? Kantor pemerintah biasanya membayar dengan baik, tetapi 
mereka secara bertahap menjadi pelit, sampai akhirnya, orang-orang dewasa di daerah 
kumuh mengatakan kepada kami bahwa itu tidak layak lagi dan kami hanya akan 
membersihkan, jadi kami berhenti. Saat itulah kami mulai melakukan pekerjaan petualang. 
"[Berk] 

"Ahh, begitu ..." [ryouma] 

Ada apa dengan kelesuan ini? Awalnya saya tidak pernah marah pada mereka, tetapi 
semakin saya berbicara dengan mereka, semakin saya merasa tidak bisa marah. 

"... A-Apa aku mengatakan sesuatu yang buruk?" [Berk] 



"A-Aku tidak tahu, tapi mungkin dia marah ..." [Wist] 

Ups, saya membuat mereka gelisah. 

"Jangan khawatir, aku tidak marah. Umm ... Bukankah mereka punya keringanan pajak di 
Gimuru? "[Ryouma] 

Saya tahu bahwa hanya karena Anda tidak dapat membayar pajak Anda tidak berarti Anda 
akan segera dibebaskan darinya, tetapi ... 

"Aku dengar pembayaran juga bisa dilakukan dengan bekerja di tambang." [Ryouma] 

"Keringanan pajak [2]? ... Saya telah mendengar bahwa kita dapat bekerja secara gratis 
untuk membayar pajak jika kita tidak dapat membayar, tetapi kemudian kita akan 
diberikan pekerjaan yang sesuai untuk orang-orang yang tidak dapat membayar. Kita tidak 
bisa mengandalkan sesuatu seperti itu. Dan selain itu, kita bukan satu-satunya yang 
bermasalah dengan hilangnya pekerjaan toilet, jadi mungkin ada banyak orang yang 
bekerja di sana sekarang. 

Juga, mereka tidak akan mempekerjakan anak-anak di tambang. Rupanya, seseorang 
memutuskan itu sejak lama. Dan karena semua orang dewasa mencari pekerjaan, majikan 
tidak akan peduli berapa banyak stamina yang kita miliki. Mereka hanya akan 
memalingkan kita, mengatakan bahwa mereka tidak akan melanggar kebiasaan. "[Berk] 

Jadi masalah dengan lubang kakus benar-benar menyebar sejauh ini ... 

"Terima kasih. Itu menjawab sebagian besar pertanyaan saya untuk saat ini. "[Ryouma] 

"S-Tentu ..." [Berk] 

Mereka berenam mengenakan tatapan bingung, karena mereka gagal memahami mengapa 
saya tiba-tiba berterima kasih kepada mereka, jadi saya memberi tahu mereka bahwa guild 
petualang saat ini mengelola lubang jamban. 

Ketika saya memberi tahu mereka bahwa mereka membayar dengan benar sekarang, 
mereka bertanya apakah saya yakin. 

Sepertinya mereka berencana untuk bekerja dengan serius sekarang. 

Tetapi jika orang mulai membersihkan lubang kakus, lendir pemulung tidak akan cukup 
untuk dimakan. Hmm ... Yah, bagaimanapun, itu masalah untuk nanti. 

[1] RAW sebenarnya mengatakan Maria, jadi Martha adalah kesalahan ketik atau Maria 
adalah kesalahan ketik. Saya pergi dengan Martha untuk saat ini. [2] Ditulis dalam 
katakana, yang menunjukkan bahwa pembicara tidak memahami istilah tersebut. 



Chapter 39 
Volume 2 Bab 39 

Setelah tampaknya berdamai dengan Berk dan yang lainnya, saya meminta mereka untuk 
menyebarkan berita tentang pekerjaan lubang kakus sebanyak yang mereka bisa. 

Beberapa menit kemudian, saatnya untuk memulai operasi kami. 

"Apakah semua orang dalam posisi? Musuh akan segera datang! Harap berhati-hati! 
"[Prolia] 

Ketika Prolia-san mengatakan itu, semua orang menjadi waspada, dan udara menegang. 

Saya juga menyiapkan busur saya, memperhatikan sekeliling saya. 

10 menit kemudian goblin pertama muncul. 

"Mereka disini! Tiga goblin di depan! Tapi ada lagi yang datang! "[Berk] 

"Dimengerti !!!" [Petualang] 

Seperti Berk melaporkan dari puncak pohon tinggi, para petualang di sekitarnya setuju. 

Para goblin juga memperhatikan kami, tapi mereka langsung menuju ke arah kami. Goblin 
tidak pernah benar-benar diketahui menggunakan kepala mereka. 

Dari ketiga goblin, satu jatuh ke dalam lubang karena dia tidak menyadarinya. Yang kedua 
menyadarinya dan mampu berhenti sebelum jatuh, tetapi seorang petualang berhasil 
menariknya ke bawah dengan batang sabit yang kami buat. Dan untuk yang ketiga, dia 
mencoba melompat, tapi itu jelas tidak akan terbang, jadi pada akhirnya, dia jatuh [1]. 

Para goblin berteriak kesakitan, tetapi tenggorokan mereka hanya bertahan selama 
beberapa detik sebelum lendir asam membungkam mereka. Para goblin yang tak terhitung 
banyaknya yang datang dari belakang bertemu nasib yang sama. 

Dari waktu ke waktu, pemanah dan penyihir goblin yang menolak untuk mendekati dan 
bukannya menyerang dari kejauhan akan tercampur, tetapi para pemanah dan penyihir di 
pihak kita dengan mudah membuangnya. 

Kebetulan, semua panah yang kita gunakan telah dirawat dengan racun dari lendir racun, 
sehingga bahkan luka yang dangkal dapat menghentikan musuh kita. Karena itu pemanah 
dan penyihir kami sama sekali tidak terluka. 

Mengetahui pemanah dan penyihir goblin dari goblin biasa juga mudah dilakukan. Lagi 
pula, para pemanah memiliki busur mereka dan para penyihir goblin memiliki jejak mana 



tentang mereka yang bisa diambil oleh keterampilan Mana Persepsi yang dimiliki semua 
penyihir. Selain itu, para pemanah dan penyihir goblin juga bertarung dengan lambat, 
kemungkinan besar karena kurangnya keterampilan mereka. 

Situasinya jelas memihak kita, tapi ada lebih banyak goblin dari yang diperkirakan. 

Belum ada yang terluka, tapi jumlahnya terlalu banyak. Jika kita menggabungkan goblin 
yang telah kita bunuh sejauh ini dengan yang masih ada di markas mereka, mungkin sudah 
ada lebih dari 500 dari mereka. Apakah ada sesuatu yang menjadi kekuatan utama? 

Lendir asam juga secara bertahap gagal mencerna semua tubuh goblin, sehingga lubang 
perlahan-lahan diisi. Lubang masih jauh dari diisi, tetapi pada tingkat ini, ini bisa menjadi 
tempat tidur. 

Petualang terdekat juga mulai panik. 

"Bukankah ini aneh?" [Adventurer 1] 

"Ya, ada terlalu banyak dari mereka." [Adventurer 2] 

"Kalau terus begini, kita akan kehabisan panah!" [Adventurer 3] 

"Kami hampir keluar dari sini!" [Adventurer 4] 

"Hei kau! Jangan buang panah! "[Adventurer 5] 

"Haa ... Haa ... Kenapa ada ... begitu banyak ... goblin !!?" [Adventurer 6] 

Goblin tidak terlalu kuat karena hanya setinggi anak manusia, tetapi mereka tahu cara 
menggunakan senjata, dan ada banyak juga karena mereka bereproduksi dengan begitu 
cepat. Siapa pun yang memandang rendah mereka hanya karena mereka lemah, kita 
akhirnya harus memakan kata-katanya. 

Goblin memakan semua daging, terlepas dari apakah daging manusia atau daging hewan. 
Mereka terlihat seperti manusia, tetapi saya pikir itu tidak mungkin untuk bergaul. 

Bahkan jika keterampilan mereka tidak dipoles, senjata adalah senjata. Hanya 
mengayunkan satu saja sangat berbahaya. Kecuali jika seseorang cukup kuat, itu tidak akan 
mungkin untuk mengambil banyak goblin pada saat yang sama. 

Menurut informasi dari pertemuan itu, ada lebih dari 100 petualang di sini, tetapi 
mayoritas dari mereka adalah F dan G Rankers. Petualang seperti itu hanya bisa benar-
benar melawan para goblin jika itu satu lawan satu, sehingga mereka tidak dapat dikirim 
ke garis depan yang kacau. 



Itu hanya menyisakan petualang E Rank, tetapi jumlahnya tidak cukup. Pertama, E Rankers 
masih pemula. Mereka berada di level di mana mereka hanya cukup kuat untuk bertarung 
setelah menerima beberapa pelatihan. 

Selain itu, tidak semua E Rankers dapat bertarung dalam pertarungan jarak dekat. 
Beberapa penyihir, beberapa pemanah, dan beberapa penyembuh. Yang tersisa hanya 
sekitar 28 orang yang bertempur dalam pertempuran jarak dekat. 

Bagi 28 orang yang memegang garis melawan gelombang goblin yang tak berujung ini, 
wajar saja bahwa mereka sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Faktanya, 
beberapa dari 28 orang itu kembali ke garis depan setelah dibawa kembali dari jurang 
kematian dengan sihir penyembuhan. Pada tingkat ini, kita akan mencapai batas kita cepat 
atau lambat. 

Kami pikir kami bisa berurusan dengan goblin bahkan jika ada banyak, tetapi sayangnya, 
kami salah menghitung berapa goblin yang akan datang. Untungnya, para goblin tidak 
bertarung dengan baik, dan kami entah bagaimana menahan--- Itu tidak baik ... Garis depan 
akhirnya mulai mencapai batasnya. 

"Prolia-san, bisakah kamu mengirim saya dan slime saya ke garis depan? Pertarungan ini 
mungkin akan berlarut-larut, jadi setidaknya, kita harus memberikan para frontliner 
kesempatan untuk beristirahat. "[Ryouma] 

"Ryouma-kun ... Jika aku mengingatnya dengan benar, guildmaster mengatakan 
kekuatanmu sudah di atas E Rank ... Baiklah, bisakah kau mengurusnya? Anda tidak perlu 
memaksakan diri, cukup beli sesaat saja. "[Prolia] 

Saya menyarankan penggantian kepada pemimpin kami, dan dia langsung setuju. 

"Baiklah." [Ryouma] "Semua frontliner! Ryouma dan slime-nya akan mengambil alih untuk 
saat ini! Ambil kesempatan ini untuk pulih sebanyak mungkin! "[Prolia] 

Saya memanggil lendir lengket, lendir racun, dan lendir pemulung, dan memerintahkan 
mereka untuk pergi ke garis depan. Sedangkan aku, aku melompat turun dari tanah tinggi, 
lalu aku melompat melintasi lubang. Pada saat yang sama, saya memesan slime. 

Gunakan semua yang telah Anda pelajari dan tunjukkan para goblin siapa bosnya! 

Segera, slime mulai bergetar seolah-olah mereka tidak sabar untuk memukulinya, lalu 
sebagian tubuh mereka berubah menjadi tentakel yang membentang ke arah para goblin. 

Lendir lengket mengambil batang yang digunakan goblin, dan mereka menggunakannya 
untuk memukuli goblin dan menjatuhkannya. Mereka juga menggunakan cairan lengket 
mereka untuk menghentikan goblin agar tidak bergerak maju. 

Lendir racun mengambil tombak para goblin, lalu mereka meracuni dengan racun mereka 
sendiri dan kemudian mereka menyerang para goblin. 



Lendir pemulung akan membuat para goblin terseret dengan meluncur ke kaki mereka dan 
melilitkan tentakel mereka di sekitar mereka. Terkadang mereka sengaja membiarkan 
goblin menginjak mereka, sehingga mereka bisa mendorong mereka dan merusak 
keseimbangan mereka. 

Meskipun slime tidak cukup kuat untuk mengalahkan goblin mati, mereka tidak bisa 
dibunuh bahkan dalam satu lawan satu. 

Seperti itu slime bekerja bersama untuk melawan gerombolan goblin. 

Racun lendir racun sangat efektif. 

Sepertinya semuanya berjalan dengan baik. 

Saat aku memikirkan itu, aku menggambar dua belati. 

Para goblin mungkin melihatku sebagai mangsa mereka, tetapi sebelum mereka 
menyadarinya, aku telah menerjang ke dalam satu dada goblin dan menusuk jantungnya 
dengan belati, lalu ketika aku mengeluarkan belati, aku melewati goblin dan memotong 
arteri karotis dari lain. 

"GUGIi !?" [Goblin 1] 

"GOGA!" [Goblin 2] 

"GUeE !!" [Goblin 3] 

Para goblin berlari ke arahku dengan pedang bermerek. Mereka penuh dengan celah, jadi 
saya pergi ke depan dan memotong pergelangan tangan mereka dan menendang mereka, 
kemudian saya membiarkan slime menghabisi mereka. 

"GIiIII !!!" [Goblin 4] 

Seorang goblin datang kepadaku dari belakang, tetapi aku menghindarinya, mengambil 
punggungnya, dan segera memasukkan belatiku ke medula oblongata-nya, lalu seperti 
boneka yang talinya terputus, goblin jatuh. 

Goblin menyerupai manusia tidak hanya secara eksternal tetapi juga secara internal. 
Mereka lebih tahan lama daripada manusia, tetapi mereka akan tetap mati ketika terkena 
di tempat yang vital, dan jika Anda memotong pergelangan tangan atau arteri karotis, 
mereka akan mati kehabisan darah. 

Terlebih lagi, semua goblin yang aku lawan sejauh ini telah ditarik dari pertempuran setiap 
kali aku berhasil memotong arteri karotis atau pergelangan tangan mereka. Kali ini tidak 
berbeda, jadi saat ini tidak ada masalah dengan berurusan dengan para goblin. 



Para goblin berteriak ketika darah mereka menyembur ke udara, tapi aku tidak berhenti 
dan terus membunuh satu goblin demi satu. 

Saya harus mengatakannya. Mereka benar-benar tidak ada habisnya. Di mana saja para 
goblin ini bersembunyi? 

Meskipun para goblin terus berdatangan, kami dapat melawan mereka. Kami memiliki 
keunggulan jumlah, jadi secara bertahap, pertempuran mulai menjadi lebih mudah. Dengan 
beberapa waktu luang, saya memesan slime untuk mengambil anak panah. 

Saya dapat mendengar para frontliners berbicara, sehingga dari situ saya dapat 
menyimpulkan bahwa mereka benar-benar beristirahat. 

"Tunggu ... dtk ... Hanya apa sih ... anak itu? ... bukankah dia juga ... kuat? ... Meskipun kita ... 
sedang mengalami ... waktu yang sulit ... "[Adventurer 1] 

"Kami sudah diselamatkan ..." [Adventurer 2] 

"Bagaimanapun juga, kita dapat menyerahkan segalanya padanya untuk sementara waktu. 
Beristirahatlah sementara dia membeli waktu !! Dan kemudian kembali ke garis depan !! 
"[Berk] 

"Dimengerti !!" [Frontliners] 

"Apakah itu benar-benar slime?" [Adventurer 3] 

"Lendir itu benar-benar tahu cara menangani tombak. Mereka mungkin bahkan lebih baik 
daripada saya ... "[Adventurer 4] 

"Lupakan yang lebih baik ... Mengapa slime menggunakan senjata !?" [Adventurer 5] 

"Aneh, tapi setidaknya, kita diselamatkan sekarang ... Hmm? Arrows? "[Adventurer 6] 

"!? Pemanah! Slime mengambil anak panah! Hei, kalian pindah! Biarkan slime itu lewat! 
"[Berk] 

Saya kira slime yang bisa menggunakan senjata benar-benar aneh ... Maksud saya mereka 
benar-benar memperhatikan itu? Mungkin mereka tidak begitu lelah. 

Saat aku memikirkan itu, aku merasakan mana yang bergerak. 

Penyihir goblin lain! 

Aku menyarungkan belati, dan melemparkan pisau lempar ke arah si penyihir goblin. 

Aku dan para slime bertempur sampai garis depan memulihkan kekuatan mereka. 

[1] -- Relevan: https://www.youtube.com/watch?v=ny5vGbTfB8c 



Chapter 40 
Volume 2 Bab 40 bagian1 

Volume 2 Bab 40 bagian2 

Setelah bergiliran bertarung beberapa kali dan menyembuhkan yang terluka, akhirnya 
jumlah goblin yang jatuh melampaui 2000. 

Meskipun tidak ada petualang yang terluka karena upaya penyembuhan lendir dan 
penyembuh, garis depan begitu tertutup mayat sehingga tidak ada ruang tersisa untuk 
diinjak. 

Saat itulah 4 orang tiba-tiba muncul dari udara tipis. Mereka adalah Raypin-san, Asagi-san, 
Gordon-san, dan Cher-kun. Kecuali Raypin-san, semua orang berlumuran darah. 

"Apakah semua orang baik-baik saja, de aru !?" [Raypin] 

"Maaf kami terlambat! Bagaimana situasinya? "[Asagi] 

"Tapi semua orang terlihat baik-baik saja? ... Pasti ada banyak mayat. "[Gordon] 

"Raypin-san, Asagi-san, Gordon-san, Cher-kun! Kamu datang! "[Ryouma] 

"Oh! Ryouma! Kamu aman, de aru! "[Raypin] 

"Sepertinya kamu juga berjuang keras. Kamu berlumuran darah. "[Gordon] 

"Tapi, kita juga berlumuran darah." [Cher] 

"Benar. Tetapi tetap saja.... Ada apa dengan semua goblin? Ada lebih dari 2.000 mayat di 
sini, dan dari penampilan kalian, aku kira kamu juga sering bertarung. "[Ryouma] 

"Ya, penjelasannya teratur." [Asagi] 

"Erm ... Siapa yang bertanggung jawab di sini? Kita perlu tahu apa yang terjadi di sini. 
"[Cher] 

"Ini aku!" [Prolia] 

Prolia-san berlari ke empat untuk menjelaskan situasi. 

"Begitu ... Jadi itu yang terjadi, de aru." [Raypin] 

"Ya, kami berhasil menahan terima kasih kepada Ryouma-kun dan slime-nya, tetapi jika 
bukan karena dia, kami pasti akan hancur." [Prolia] 



"Ini adalah keajaiban bahwa semua orang tidak terluka meski bertarung dengan begitu 
banyak goblin." [Asagi] 

"Bagaimanapun juga, ada baiknya semua orang selamat." [Gordon] 

"Umm ... Apakah kekuatan utama baik-baik saja?" [Prolia] 

"Situasinya terkendali untuk saat ini, de aru, tapi ..." [Raypin] 

"Tidak ada yang mati, tetapi kekuatan utama sangat menderita. Jumlah goblin yang 
diprediksi jauh dari sasaran, dan bahkan ada raja goblin. Ada juga banyak ksatria goblin. 
"[Gordon] 

"Seorang raja goblin hadir !?" [Prolia] 

Para petualang di sekitarnya bergerak ketika mereka mendengar Prolia-san meneriakkan 
kalimat terakhir itu. 

"Raja goblin telah terbunuh, jadi jangan khawatir!" [Gordon] 

Gordon segera mengatakan itu untuk menenangkan semua orang, dan yang terjadi 
kemudian adalah gelombang sorak-sorai. 

Gordon mengabaikan sorakan sambil terus menjelaskan. 

"Kami mendasarkan strategi kami pada peta tambang, tetapi para goblin menggali 
terowongan mereka sendiri dan memperluas desa mereka, sehingga para pengintai tidak 
dapat sepenuhnya mengintai semuanya. Akibatnya, ada jalan yang tidak ditampilkan di 
peta. "[Gordon] 

"Desa goblin yang kami serang hanyalah satu bagian dari markas mereka. Desa dan bos 
yang sebenarnya lebih dalam, tetapi baru setelah beberapa waktu pertempuran dimulai 
kami berhasil mengetahuinya. 

Selama waktu itu banyak goblin yang dapat melarikan diri melalui rute yang berbeda, 
itulah sebabnya mengapa begitu banyak goblin datang kepadamu, de gozaru. Permintaan 
maaf terdalam kami atas ketidakmampuan kami. "[Asagi] 

"Aku mengerti .. Bagaimanapun, tidak ada yang terluka parah di pihak kita, jadi kita tidak 
benar-benar memiliki keluhan, tapi tetap saja ... Aku bertanya-tanya mengapa sebuah desa 
sebesar itu tidak ditemukan sampai sekarang?" [Prolia] 

"Kami menemukan banyak tulang kelelawar tikus dan gua kecil di sarang mereka, jadi 
Mereka mungkin memberi makan monster lain di tambang, dan karena mereka tidak 
pernah muncul di kota, tidak ada yang tahu tentang mereka. Tidak ada yang mendekati 
tambang ini pada tahun lalu juga. "[Cher] 



"Dengan kata lain, ini disebabkan oleh kelalaian kantor pemerintah, de aru. Saya tahu 
tambang yang tidak menghasilkan apa-apa hanya membuang-buang uang, tapi tetap saja ... 
"[Raypin] 

Saat Raypin-san mengatakan itu, dia melihat sekeliling, dan kemudian dia mengatakan ini. 

"Sangat beruntung bahwa tidak ada yang terluka meskipun banyak goblin, de aru. Karena 
semua orang di sini tidak terluka, apakah tidak apa-apa untuk membawa beberapa tabib 
Anda bersama kami? Kami ingin beberapa orang kami yang terluka sembuh, de aru. 
"[Raypin] 

"Tentu tidak masalah. Semua tabib dengan cadangan mana! Silakan berkumpul! "[Prolia] 

Jumlah petualang yang menjawab panggilan Prolia-san adalah 4 semuanya, termasuk saya 
sendiri. 

"Sayangnya, aku hanya bisa teleport 3 orang bersamaku, de aru. Salah satu dari kalian 
harus datang sendiri. "[Raypin] 

"Saya bisa melakukan itu. Aku bisa menggunakan sihir dimensi juga, jadi aku akan bisa 
segera menyusul. "[Ryouma] 

"Itu bagus, de aru." [Raypin] 

"Ah, tapi apakah tidak apa-apa jika kamu membawa beberapa barang bawaan?" [Ryouma] 

"Jika tidak ada yang berat." [Raypin] 

Pada saat itu, saya memanggil dua slime menyembuhkan saya. 

"Kalau begitu tolong bawa keduanya. Kamu Aku masih tidak bisa membawa siapa pun 
ketika aku berteleportasi, jadi ... "[Ryouma] 

"Aku mengerti, de aru. Lendir apa ini? "[Raypin] 

"Mereka menyembuhkan slime, slime yang bisa menggunakan sihir penyembuhan." 
[Ryouma] 

"Oh! Jadi ini menyembuhkan slime, de aru! Terlepas dari tahun-tahun panjang saya dalam 
penelitian monster, ini adalah pertama kalinya saya melihat satu di dalam daging, de aru. 
Yakinlah. Saya akan membawa keduanya, de aru. "[Raypin] 

"Terima kasih." [Ryouma] 

"Kalau begitu, ayo kita pergi. 'Warp' "[Raypin] 

Seperti yang dikatakan Raypin-san, dia berkhianat bersama ketiga tabib itu. 



Saya juga mengucapkan selamat tinggal kepada Prolia-san dan yang lainnya. 

"Prolia-san, aku akan meninggalkan slime di sini, jadi tolong awasi mereka. Mereka bisa 
menjaga diri mereka sendiri, jadi kamu tidak perlu melakukan apa pun secara khusus. 
"[Ryouma] 

"Serahkan padaku. Mohon rawat yang terluka di sana. "[Prolia] 

"Iya. Aku pergi ... 'Teleportasi' "[Ryouma] 

Setelah menggunakan mantra teleport jarak pendek beberapa kali untuk menjauh dari 
semua orang, aku menggunakan mantra perantara, Warp. 

Setelah membelok ke tempat Raypin dan yang lainnya berada, saya disambut dengan 
banyak petualang yang terluka. 

"Ryouma! Di sini, de aru! "[Raypin] 

Raypin-san memanggilku, dan setelah mengembalikan dua slime menyembuhkanku, dia 
segera membawaku ke orang yang bertanggung jawab atas tabib, yang kemudian 
memberiku perintah. 

Saya dan slime saya pertama-tama pergi untuk menyembuhkan para petualang yang relatif 
kurang terluka, tetapi karena mereka sepenuhnya sadar, mereka terkejut setiap kali 
mereka melihat slime saya menggunakan sihir penyembuhan. 

Setelah berurusan dengan para petualang yang tidak terlalu terluka, kali ini kami 
berurusan dengan para petualang yang terluka parah. 

Saya akhirnya mulai kehabisan mana, jadi saya menggunakan ramuan pemulihan MP yang 
saya dapatkan dari Serge-san beberapa hari yang lalu. 

Tidak ada banyak petualang dengan luka berat, tetapi mereka yang kehilangan terlalu 
banyak darah, jadi beberapa penyembuh harus menggunakan mantra penyembuhan 
menengah, High Heal, beberapa kali untuk menyelamatkan hidup mereka. 

Penyembuhan tingkat rendah lendir saya dan saya tidak efektif pada luka berat seperti itu, 
tetapi setelah para petualang pulih sedikit, akhirnya kami bisa berguna. Saya juga 
membagikan beberapa ramuan pemulihan MP saya agar penyembuhan terus berjalan. 

Kami harus menghentikan pendarahan sesegera mungkin, jadi tidak bisa berhenti sejenak; 
kalau tidak, orang-orang ini pasti akan mati. 

Kami hampir sama sibuknya dengan para pejuang yang bertarung di medan perang. Kami 
tidak memiliki waktu luang untuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu. 

"Hah !?" [Tabib 1] 



Saat saya diam-diam terus menyembuhkan para petualang, tiba-tiba, salah satu tabib 
berseru. 

"Apa yang salah!? Butuh bantuan !? "[Penyembuh 2] 

Sebagai tanggapan, seorang tabib laki-laki memanggil. 

"T-tidak! Bukan itu! "[Penyembuh 3] 

"Hanya saja slime itu mulai menggunakan High Heal tiba-tiba, jadi aku sedikit terkejut!" 
[Penyembuh 1] 

Hah !? Lendir saya lakukan !? Bukankah lendiranku hanya mampu Sembuh? Saya cukup 
yakin mereka tidak pernah menggunakan selain Heal ... 

Tabib laki-laki dari sebelumnya bertanya apakah slime-ku bisa menggunakan High Heal, 
dan aku segera menggelengkan kepalaku. 

"Jika mereka melakukannya, maka mereka mungkin mengambilnya sekarang karena aku 
belum pernah melihat mereka menggunakannya sebelumnya." [Ryouma] 

"Yah, semakin banyak membantu semakin baik!" [Penyembuh 2] 

Setelah itu kami kembali ke penyembuhan, dan kemudian, tabib lain berseru. Rupanya, 
lendir menyembuhkan lainnya juga mulai menggunakan High Heal. Saya tidak berharap 
mereka tumbuh seperti ini, tetapi itu bukan hal yang buruk. 

Bagaimanapun, dengan ini kita bisa sembuh lebih cepat. Setelah mengeluarkan sejumlah 
besar ramuan pemulihan MP dari Item Box saya, kami entah bagaimana berhasil 
menyembuhkan semua orang. Masih akan butuh waktu sebelum semua orang bisa 
bertarung lagi, tapi setidaknya, tidak ada lagi ancaman bagi kehidupan mereka. 

Saya memeriksa keterampilan semburan lendir, dan ternyata sihir penyembuhan mereka 
telah naik ke 3. Sedangkan untuk tambang, itu naik ke 2. 

Sementara saya melakukan itu, lebih dari 10 petualang tiba-tiba mengelilinginya dan 
mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Rupanya, di antara orang-orang yang saya 
sembuhkan adalah rekan-rekan mereka. Jika bukan karena lendir menyembuhkan saya dan 
ramuan pemulihan MP, mereka pasti akan mati, atau jadi mereka berkata dengan air mata 
di mata mereka. 

Saya tidak tahu bagaimana menghadapi mereka, tetapi untungnya, ketua guild datang dan 
mengatakan kepada saya untuk memberitahu peleton saya (peleton penyergap) untuk 
berkumpul di pintu masuk tambang dengan semua orang. 



Anda tidak dapat memilih waktu yang lebih baik untuk datang! Aku berterima kasih pada 
guild master dalam hati, dan kemudian aku buru-buru pergi untuk menyampaikan 
pesannya. 

Sementara para petualang berkumpul di pintu masuk tambang ... 

"Kerja bagus, semuanya! pekerjaan itu jauh lebih sulit dari yang diharapkan, tetapi karena 
itu hadiahnya juga akan lebih besar! "[Wogan] 

Ketua guild mengatakan bahwa ketika dia muncul, dan segera setelah itu, gelombang 
sorakan bergema. 

"Setiap orang akan menerima 1 koin perak besar sebagai pembayaran!" [Wogan] 

Sorakan semakin besar saat itu. Sorak-sorai F dan G Rankers sangat keras. 1 koin perak 
besar setara dengan 5.000 jas. Itu cukup untuk membayar biaya hidup 50 hari. Ini mungkin 
pertama kalinya mereka menerima sejumlah besar uang tunai .. 

"Ada keluhan? Tidak? Baik! Matahari masih tinggi, jadi kamu akan diberhentikan setelah 
membuang mayat goblin! "[Wogan] 

Setelah mengatakan itu, ketua guild sepertinya telah mengingat sesuatu, dan dia 
menatapku dan mengatakan ini. 

"Oh, benar! Ryouma! "[Wogan] 

"Ya?" [Ryouma] 

"Aku tahu kamu membayar mayat monster, tetapi kamu dapat memiliki mayat goblin 
secara gratis." [Wogan] 

"Aku akan mengambilnya jika kamu menawarkannya, tetapi apakah kamu yakin itu baik-
baik saja?" [Ryouma] 

"Goblin tidak memiliki apa pun yang layak dijual, jadi tidak apa-apa. Anda semua baik-baik 
saja dengan itu juga, kan? "[Wogan] 

Banyak petualang terkejut mendengar bahwa akulah yang membeli mayat monster, tetapi 
tidak ada yang punya masalah denganku mengambil mayat goblin. Jika ada, ada petualang 
senang mendengar bahwa akan ada lebih sedikit pekerjaan. Tampaknya, mereka pada 
awalnya berencana membakar mayat-mayat, tetapi itu akan membutuhkan para penyihir 
api untuk menggunakan mantra mereka bahkan jika itu berarti kehabisan mana, jadi tentu 
saja para penyihir api tidak antusias mengambil peran itu. 

"Kalau begitu, aku akan berterima kasih. Aku akan meminta slime untuk memakannya 
sebagai hadiah. "[Ryouma] 



Tapi saya merasa tidak enak mendapatkan sesuatu tanpa memberi kembali, jadi saya akan 
menawarkan layanan pembersih lendir nanti. 

Setelah itu berbagai petualang kembali ke pos masing-masing, dan saya kembali ke tempat 
kami menyergap para goblin yang melarikan diri. 

Di sana, saya mengambil lendir asam, kemudian saya mengisi ruang yang tersisa dari 
lubang dengan mayat goblin, dan kemudian saya meminta lendir lengket dan racun lendir 
memakan isinya. Dengan ini slime racun akan memakan mayat goblin yang diracuni, dan 
slime yang lengket akan memakan yang lainnya. 

Adapun lendir pemulung, saya minta mereka memakan darah dan potongan daging di 
tanah. Pada saat mereka selesai, bahkan setetes darah tidak tersisa. 

Saya baru menyadari ini sekarang, tetapi bukankah pemulung benar-benar sempurna 
untuk menghancurkan bukti? Saya jelas tidak memberikan lendir pemulung kepada orang 
jahat, bukan berarti saya berencana memberikannya kepada siapa pun. 

Baiklah, sedikit lagi dan kita selesai! 

Sementara slime memberi makan mayat goblin, saya memberi tahu E, F, dan G Rankers 
tentang kemampuan slime yang lebih bersih. Ketika saya menunjukkannya kepada mereka, 
semua kotoran di tubuh dan peralatan saya terhanyut dalam sekejap, dan para petualang 
langsung ketagihan. 

Saat itu, saya memesan 11 slime pembersih saya untuk membersihkan para petualang. 
Ketika semua orang selesai mandi melalui slime bersih, saya menunggu slime selesai 
makan, lalu saya pergi ke tempat kekuatan utama. 

Saya melakukan hal yang sama di sana dan meminta pembersih lendir membersihkan para 
petualang dan peralatan mereka. Saya juga memesan slav pemulung untuk memakan 
kotoran di tanah dan di sarang para goblin. 

Darah Goblin, cairan tubuh, dan bau benar-benar sulit untuk dihilangkan, sehingga mandi 
lendir yang lebih bersih menjadi sangat populer. 

Setelah membersihkan tempat itu, kami segera diberhentikan, dan para petualang semua 
kembali melalui kereta gerbong. 

Ketika saya melihat mereka pergi, saya beristirahat di suatu tempat yang agak jauh dengan 
slime. 

Karena semua goblin yang dimakan oleh lendir, lendir racun, lendir asam, dan lendir yang 
lebih bersih semuanya dapat terbelah. Sayangnya, saya tidak punya cukup mana sekarang, 
jadi saya perlu memulihkan sedikit untuk membentuk kontrak baru. 



Untuk memulihkan mana secepat mungkin, saya memutuskan untuk pulang terakhir dan 
bersantai. 

Rasanya seperti waktu berlalu begitu saja sejak saya mulai menyembuhkan para petualang 
... Seperti yang diharapkan, saya sedikit lelah ... 
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"Apa yang kamu lakukan di tempat seperti ini, Ryouma?" [Jeff] 

Saat aku tertidur di tempat yang agak jauh dari kereta, Jeff-san memanggilku. Di 
belakangnya adalah orang-orang yang membantu dengan lubang jamban. 

"Apakah kamu tidak akan pulang, nyaa?" [Miya] 

"Kerja bagus hari ini, semuanya. Saya tidak berpikir saya bisa mendapatkan tumpangan 
sekarang bahkan jika saya ingin dengan berapa banyak petualang ada, jadi saya pikir saya 
akan naik terakhir. "[Ryouma] 

"Kamu juga?" [Jeff] 

"Kamu juga? Maksudmu kalian juga akan bertahan? "[Ryouma] 

"Ya, dengan betapa lelahnya semua orang, kita tidak benar-benar ingin bertengkar dengan 
semua petualang itu." [Mizelia] 

"Kau mengatakannya ... Aku tahu kita dipekerjakan tepat untuk situasi seperti hari ini, tapi 
itu masih sulit." [Gordon] 

"Terutama hari ini. Kami bahkan harus berurusan dengan raja goblin. Dan itu adalah 
monster yang Anda tangani hanya setelah mempersiapkannya. Saya tidak bisa tidak 
mengingat cerita itu saat bertarung. Anda tahu itu tentang tidak pernah membiarkan 
pertahanan Anda lengah saat melawan monster lemah. "[Mizelia] 

"Ah, apakah kamu berbicara tentang negara yang dihancurkan oleh 10.000 goblin? Saya 
juga ingat itu. Benar-benar keajaiban yang tidak ada yang mati hari ini. "[Cher] 

Adakah cerita seperti itu? 

Gordon melingkarkan lengannya yang tebal ke lehernya, sementara Mizelia-san 
menggemakan pernyataannya. 

Semua orang pasti terlihat lelah ... Saat aku memikirkan itu untuk diriku sendiri, aku 
bertanya pada Cher-kun tentang cerita yang dibicarakan Mizelia. 



"Hah? Ryouma-kun, kamu tidak tahu tentang itu? Saya pikir pasti itu adalah cerita yang 
populer. "[Cher] 

"Aku tidak ingat pernah mendengarnya ..." [Ryouma] 

"Ah, kamu mungkin anak itu, kan? Bocah yang tidak membaca dongeng di masa kecilnya 
dan bukannya membaca apa pun kecuali hal-hal rumit. "[Jeff] 

Ketika Jeff-san mengatakan itu, semua orang mengangguk. 

Untuk beberapa alasan, ketidaktahuan saya dianggap aneh. 

Apakah orang-orang ini serius melihat saya sebagai orang bodoh? 

"Ini adalah kisah tentang para ksatria dan petualang yang berjuang keras untuk melindungi 
sebuah negara, hanya karena upaya mereka untuk sia-sia, karena para goblin mengalahkan 
mereka. Kita bisa menertawakannya sekarang, tetapi tanpa Anda dan slime Anda, kami 
akan mengalami nasib yang sama. "[Gordon] 

Yah, terlepas dari seberapa kuatnya, jika Anda tidak bisa menerapkan kekuatan itu, maka 
itu tidak ada artinya. 'Ada kekuatan dalam jumlah' adalah pepatah umum juga. 

"Oh, benar!" [Raypin] 

Sambil merenung sendiri setelah apa yang dikatakan Gordon-san, Raypin-san tiba-tiba 
berteriak. 

"Apa yang terjadi tiba-tiba, Raypin-ossan?" [Jeff] 

"Ryouma, bisakah kamu menunjukkan kepadaku slime menyembuhkanmu dari 
sebelumnya? Saya belum pernah melihat satu pun dalam daging, de aru. "[Raypin] 

"Tentu." [Ryouma] 

Aku memanggil 2 slime heal dan mengangkatnya agar Raypin-san bisa melihat dengan 
lebih baik. 

"Di sini." [Ryouma] 

"Terima kasih, de aru. Hmm ... Mereka putih ... Dan mereka pendek, bahkan untuk slime ... 
Aku melihat mereka menggunakan sihir penyembuhan secara pribadi. Sepertinya rumor 
itu benar. Apa yang mereka makan? Apakah sama dengan slime normal, de aru.? "[Raypin] 

"Mereka hanya minum air, dan mereka tidak akan makan daging kecuali kamu 
memerintahkannya. Saya pikir daging hanya pilihan, tetapi ketika datang ke minuman, 
mereka benar-benar tidak bisa minum apa pun selain air. Bagian itu adalah perbedaan 
yang cukup besar dibandingkan dengan slime normal. "[Ryouma] 



"Benarkah?" [Raypin] 

"Bagaimana mereka hidup hanya dengan air?" [Wereanna] 

"Mereka memiliki keterampilan yang disebut Fotosintesis. Dengan itu mereka bisa 
mendapatkan semua nutrisi yang mereka butuhkan hanya dengan mandi di bawah sinar 
matahari. "[Ryouma] 

"Ada keterampilan seperti itu, de aru !? Mu mu mu ... Betapa menariknya ... Ah, kalau 
dipikir-pikir, ensiklopedia itu menyebutkan monster tipe tumbuhan yang memiliki 
keterampilan seperti itu, de aru. "[Raypin] 

"Apakah lendir itu kuat, nyaa !?" [Miya] 

Saat Raypin-san pergi ke dunianya sendiri, Miya-san mengajukan pertanyaan. 

"Mereka benar-benar lemah. Mereka sangat lemah sehingga jika mereka bertarung dengan 
lendir normal, mereka akan kalah. "[Ryouma] 

"Itu benar-benar lemah, nyaa ..." [Miya] 

"Itu mungkin alasan mengapa menyembuhkan slime sangat jarang. Karena bahkan jika 
lendir menyembuhkan berhasil dilahirkan di alam liar, itu hanya akan terbunuh segera. 
"[Ryouma] 

"Itu masuk akal, de aru. Makhluk lemah tidak bisa hidup di alam liar. Apakah 
menyembuhkan slime memiliki metode pertahanan diri, de aru? "[Raypin] 

Ah, Raypin-san mendengarkan kami. 

"Mereka sepenuhnya terspesialisasi dalam penyembuhan. Mereka juga memiliki skill 
Vitalitas Meningkat di atas sihir penyembuhan, sehingga mereka bisa menyembuhkan saat 
melarikan diri jika mereka diserang. "[Ryouma] 

"Jadi mereka tidak punya pilihan selain menerima pukulan sambil menyembuhkan dan 
berlari, de aru?" [Raypin] 

"Sebenarnya mereka sangat tangguh, tapi tentu saja, mereka tidak bisa hidup lama di alam 
sendirian. Dan mereka tampaknya tahu itu secara naluriah karena meskipun Anda 
menyuruh mereka melakukan apa saja, mereka tidak akan terpisah dari slime saya yang 
lain. 

Mereka benar-benar berguna, karena mereka segera menyembuhkan slime saya yang lain 
ketika mereka terluka. Mereka adalah tabib terus menerus, jadi mereka tidak bisa 
digunakan untuk bertarung. "[Ryouma] 

"Aku mengerti ... Itu menarik. Terima kasih, de aru. "[Raypin] 



"Jarang ada seseorang yang bisa memahami penelitian lendir, jadi ini tidak terlalu layak 
disebut." [Ryouma] 

"Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya kepada saya juga. Saya yakin 
saya bisa menjawabnya selama tidak ada yang terlalu rumit. Berbicara dengan Anda adalah 
kegembiraan karena Anda selalu memiliki begitu banyak penemuan. Sangat disayangkan 
bahwa Anda tidak mendapatkan banyak pengakuan meskipun begitu. "[Raypin] 

Ketika Asagi-san mendengar itu, dia bergabung dengan percakapan. 

"Aku tidak terlalu familiar dengan monster tamers, tapi aku sudah mendengar bahwa lebih 
sulit mengendalikan monster semakin banyak yang kamu miliki. Dengan banyaknya slime 
yang dijinakkan, pastinya kamu pasti mendapat pengakuan di guild penjinak. "[Asagi] 

"Sayangnya, saya masih orang baru tanpa prestasi. Apalagi guild penjinak menilai 
keterampilan seorang ranker sesuai dengan kekuatan monsternya, jadi slime tidak bisa 
membuatku mendapatkan banyak pengakuan. Bahkan, saya lebih cenderung dipandang 
rendah karena mereka. Itu juga karena itu saya tidak repot-repot mempublikasikan hasil 
penelitian saya. Saya hanya akan menonjol dengan cara yang buruk. "[Ryouma] 

"Ada banyak yang menganggap slime tidak berguna hanya karena slime, de aru. Ryouma 
menemukan dua varian baru, slime pembersih dan slav pemulung. Salah satunya sangat 
berguna. Selain itu, ada juga hasil penelitiannya. Secara pribadi, saya percaya itu lebih dari 
cukup untuk mempromosikannya beberapa peringkat, de aru. 

Tetapi sebagai peneliti monster individu, mengingat posisi slime di industri, itu lebih dari 
kemungkinan bahwa orang lain akan secara tidak adil memandang rendah Ryouma. Dapat 
dimengerti bahwa Ryouma tidak ingin mempublikasikan hasil penelitiannya. Slime hanya 
dipandang rendah seperti itu, dan bukan hanya para penjinak yang berpikir seperti itu, de 
aru. "[Raypin] 

"Benarkah? Seseorang yang tidak belajar seperti saya mengakui betapa bermanfaatnya 2 
slime itu. Faktanya, mereka sangat berguna sehingga jika aku tahu bagaimana cara 
menjinakkan monster, aku akan segera mendapatkan beberapa diriku. "[Wereanna] 

"Jika lebih banyak orang yang berpikiran terbuka seperti kamu, maka Ryouma akan 
mendapatkan pengakuan yang memang pantas dia dapatkan, de aru." [Raypin] 

Semua orang mengangguk pada ucapan Wereanna-san. 

Sepertinya pekerjaan lubang jamban dan pencarian penaklukan hari ini meyakinkan semua 
orang betapa bergunanya lime cleaner dan scavenger. 

"Aku ingin tahu apakah aku bisa menghasilkan uang jika aku memulai binatu ..." [Ryouma] 

"Binatu?" [Wereanna] 



Ah, sepertinya aku mengatakan itu keras-keras. 

"Oh, aku hanya berpikir. Tidak bisakah saya menggunakan slime pembersih untuk mencuci 
pakaian dengan harga murah? Dan jika aku memberi tahu petualang lain bahwa bahkan 
kotoran goblin bisa dibersihkan, aku mungkin bisa membuat cukup uang untuk hidup. 
"[Ryouma] 

"Seberapa murah kita berbicara di sini?" [Wereanna] 

"Hmm ... Dengan menggunakan tas khusus aku akan membuat diriku sendiri, pada ujung 
terendah, satu kantong akan menjadi satu koin tembaga, dan pada ujung yang lebih tinggi, 
satu koin tembaga sedang. Sesuatu seperti itu? "[Ryouma] 

"Itu bisa dilakukan!" [Semua orang] 

Ketika saya mengatakan itu, semua orang merespons dengan tegas. 

"Saya tahu betul betapa bersihnya lendir pembersih dapat membuat berbagai hal. Cucian 
senilai satu tas dibersihkan pada kualitas itu dengan biaya hanya satu koin tembaga sedang 
pasti murah! Nyaa! "[Miya] 

"Terutama di saat-saat seperti hari ini. Darah dan lemak Goblin benar-benar tidak mudah 
untuk dibersihkan ... "[Gordon] 

"Hanya memikirkan hal itu membuatku tertekan ..." [Suriah] 

"Secara pribadi, saya hanya membuang pakaian saat pakaian kotor seperti yang mereka 
lakukan hari ini. Mencuci tidak ada gunanya karena mereka masih bau, jadi Anda masih 
tidak akan bisa memakainya. 

Anggota suku Beast dengan hidung tajam dan penghasilan yang cukup pasti menginginkan 
layanan Anda dengan satu koin tembaga sedang. Lagipula itu masih lebih murah daripada 
membeli pakaian baru. "[Wereanna] 

"Karena anggota suku buas benar-benar memiliki hidung yang tajam," kata keempat 
anggota suku binatang buas ketika mereka memberi cap persetujuan mereka. 

"Pada harga itu, orang selain petualang juga akan tertarik. Mengingat berapa banyak waktu 
dan tenaga yang diperlukan untuk binatu, meminta layanan Anda lebih baik. "[Jeff] 

"Aku benar-benar ingin menyelesaikan pekerjaanku besok. Saya memiliki banyak yang 
menumpuk di rumah ... "[Gordon] 

"Dalam kasusku, aku buruk dalam pekerjaan, dan aku punya kebiasaan buruk menumpuk 
cucian saat meneliti, de aru. Pada saat-saat seperti itu saya akan mempekerjakan seseorang 
untuk mencuci pakaian saya, tetapi bayarannya tidak ada yang bisa ditertawakan, de aru. 
"[Raypin] 



"Dalam kasus Raypin, meninggalkan cucian terlalu lama membuat mereka lebih kotor, jadi 
dia harus membayar mahal juga, tetapi bagaimanapun, mempekerjakan orang untuk 
mencuci cucian Anda biasanya mahal. Keluarga normal tidak mampu membelinya, tetapi 
dengan harga yang Anda usulkan, bahkan rakyat jelata harus mampu membelinya, de 
gozaru. " 

Apakah mereka lajang? 

Bagaimanapun, semua orang tampaknya menyukai ide saya. 

"Sebenarnya, aku sudah banyak berpikir kemarin, dan akhirnya memutuskan untuk 
menjadi mandiri." [Ryouma] 

"Tentang apa ini?" [Jeff] 

"Aku yakin semua orang sudah tahu ini, tapi aku datang ke kota ini bersama keluarga 
adipati. Mereka telah merawat saya selama ini, tetapi pada tingkat ini, saya menyadari 
bahwa saya akan menjadi terlalu manja, jadi saya berbicara dengan keluarga adipati untuk 
menolak dukungan mereka dan hidup sendiri. "[Ryouma] 

"Kau menolak dukungan mereka !?" [Mizelia] 

"Sayang sekali ..." [Jeff] 

"Ah, tapi aku masih tinggal bersama mereka di penginapan ... Masalahnya adalah hal-hal 
seperti itu sudah mulai diberikan, jadi mulai terasa seperti aku dimanja. Jadi untuk 
memfokuskan pikiran saya, saya memutuskan untuk mandiri setelah mereka pergi ... 
"[Ryouma] 

"Tapi tetap saja ... Itu bukan sesuatu yang biasanya dilakukan seseorang, bukan? Tetapi 
sekali lagi menolak dukungan adipati biasanya bahkan tidak mungkin karena Anda 
biasanya bahkan tidak akan memiliki kesempatan di tempat pertama. "[Gordon] 

"Tapi aku percaya cara berpikirmu mengagumkan, de gozaru." [Asagi] 

"Ha ha ha ... Pokoknya, pada akhirnya, diputuskan bahwa aku akan melakukan pekerjaan 
untuk mereka dan harus menghubungi mereka secara teratur. Saya juga memutuskan 
untuk tinggal di kota ini, jadi saya telah memikirkan berbagai cara untuk mencari nafkah. 

Tentu saja, saya berniat untuk terus menjadi seorang petualang, tetapi karena pekerjaan 
dari sang duke dan permintaan mereka untuk tetap berhubungan dengan mereka, saya 
harus kembali ke kota ini. Aku berencana menyiapkan berbagai cara mencari nafkah kalau-
kalau aku tidak bisa menjadi seorang petualang. "[Ryouma] 

"Begitu, kalau begitu, tidak apa-apa. Lakukan yang terbaik. "[Wereanna] 



"Jika kamu akan tinggal di sini, maka kita akan sering bertemu. Ayo bergaul [1], de aru. 
"[Raypin] 

"Sama disini. Mari kita rukun. "[Ryouma] 

Kami terus berbicara tentang hal-hal acak setelah itu, dan ketika tiba saatnya untuk kereta 
terakhir, kami naik terakhir. 

[1] -- Ini hanya 'yoroshiku onegaishimasu' yang biasa 'seandainya Anda menemukan 
terjemahan yang aneh. 

Setelah itu saya pulang dan dipanggil ke kamar keluarga adipati. 

"Selamat datang di rumah ~." [Elize] 

"Kerja bagus di sana, Ryouma-san." [Elialia] 

"Pekerjaan berakhir lebih awal hari ini, ya? Bagaimana tambangku yang ditinggalkan? 
"[Reinbach] 

"Hah? Anda belum diberitahu? "[Ryouma] 

"Kami memiliki beberapa hal untuk ditanyakan kepada kantor pemerintah ... Seperti yang 
diharapkan, tampaknya mereka belum menyentuh tambang dalam beberapa saat. Apakah 
sesuatu terjadi? "[Reinbach] 

"Kami menemukan desa goblin hari ini dan dapat menghancurkannya, tapi itu cukup sulit 
karena bahkan seorang raja goblin keluar." [Ryouma] 

Begitu saya mengatakan itu, anggota keluarga adipati langsung panik. 

"Raja goblin !?" [Reinbach] 

"Apakah kamu baik-baik saja !?" [Elialia] 

"Untungnya, aku hanya harus merawat para goblin yang melarikan diri, jadi aku tidak 
mengalami kesulitan. Tidak ada yang mati juga. "[Ryouma] 

"Saya melihat. Itu bagus untuk didengar ... "[Reinhart] 

"Itu adalah sarang besar dengan raja goblin dan beberapa ksatria goblin, jadi masih ada 
lebih dari 2.000 goblin yang berjalan sesuai keinginan kita. Itu benar-benar operasi besar, 
jadi kami dikirim pulang setelah membuang mayat-mayat itu. "[Ryouma] 

"Sungguh menakjubkan tidak ada yang mati meskipun begitu." [Reinbach] 

"Itu karena pangkat tinggi berurusan dengan raja goblin, dan pangkat rendah 
menggunakan jebakan. Oh, ada satu hal lagi yang ingin saya bicarakan. "[Ryouma] 



Saya memberi tahu mereka apa yang saya dengar dari 6 petualang mengenai kesulitan 
mereka karena pekerjaan jamban berhenti menjadi pilihan. 

Ketika saya melakukannya, anggota keluarga adipati menjadi sedikit putus asa. 

"Aku mengerti ..." [Reinhart] 

"Apa yang terjadi di kantor pemerintah sekarang?" [Ryouma] 

"Mereka sedang mengatur ulang. Orang-orang yang bertanggung jawab atas tuduhan asli 
telah ditangkap, dan sekarang, kejahatan lain sedang dilakukan. "[Reinhart] 

"Insiden hari ini mungkin akan diadakan terhadap mereka juga. Apakah guild masih 
memposting pekerjaan lubang kakus itu? "[Reinbach] 

"Iya. Saya baru saja mengambil salah satu dari pekerjaan itu. "[Ryouma] 

"Lagipula, Guilds tidak suka membiarkan pelanggan mereka menunggu." [Reinbach] 

"Aku sudah memberi tahu 6 petualang itu bahwa mereka bisa melakukan pekerjaan lubang 
kakus lagi melalui guild. Mereka ragu apakah mereka benar-benar akan dibayar, tetapi dari 
penampilan, mereka setidaknya bersedia melakukannya. "[Ryouma] 

"Maaf tentang itu ... Kami akan mencari orang baru untuk memberi tahu penghuni 
permukiman kumuh." [Reinbach] 

Setelah itu kami mengubah topik pembicaraan. 

"Sekarang, sekarang, mari kita selesaikan topik yang berat ini. Aku senang kamu aman, 
Ryouma. "[Elize] 

"Kamu pasti lapar setelah bekerja keras. Apa ada yang ingin kamu makan? "[Reinhart] 

"Ya." [Ryouma] 

"Lendir itu juga bekerja keras, bukan?" [Elialia] 

"Ya, tapi jangan khawatir tentang mereka. Mereka sudah makan kenyang dengan para 
goblin. Bahkan, mereka bisa mulai berpisah lagi malam ini. "[Ryouma] 

"Benarkah? Slime mana yang akan berlipat ganda? "[Elialia] 

"Asam, racun, pembersih, dan lendir lengket." [Ryouma] 

"Kamu akan mendapatkan lebih banyak lendir lagi." [Elialia] 

"Lagipula mereka makan banyak. Bagaimanapun, itu bukan hal yang buruk karena lebih 
banyak lendir berarti saya lebih kuat, dan produksi kain dan benang tahan air juga akan 



meningkat, belum lagi lendir juga akan berguna dalam lansekap dan konstruksi. Jika ada 
kerugian apapun itu adalah biaya mana dari kontrak yang sudah dikenal. Ini bukan lelucon 
dengan banyak slime. "[Ryouma] 

"Mau bagaimana lagi, jumlahnya terlalu banyak. Tolong, jangan memaksakan dirimu 
sendiri. "[Elize] 

"Iya. Jika tidak mungkin untuk menyelesaikan semua kontrak hari ini, aku akan 
menyebarkannya selama beberapa hari. "[Ryouma] 

"Itu ide yang bagus." 

Setelah itu mereka menanyakan rencana saya ketika makan, jadi saya memberi tahu 
mereka bahwa saya berencana untuk hidup sebagai petualang sambil juga mencari jalan 
lain untuk mencari nafkah. 

Omong-omong, saya tidak tahu berapa lama mereka akan tinggal di sini ... Saya harus 
bertanya. 

"Ngomong-ngomong, berapa lama kamu akan tinggal di sini? Saya tidak pernah bertanya, 
jadi ... "[Ryouma] 

"Kami belum memberitahumu? Kami akan tinggal di sini sampai wabah katak besar dan 
sampai Elia perlu mendaftar. "[Reinbach] 

Grell frog? Jika saya ingat dengan benar itu ... 

"Bukankah itu monster yang terbuat dari kulit armorku?" [Ryouma] 

"Ya, kulitnya dapat digunakan untuk membuat baju besi, sementara organ dalamnya dapat 
digunakan untuk membuat obat. Biasanya ada wabah katak besar sekitar tahun ini. Kami 
berencana membawa Elia ke sana. "[Reinbach] 

"Daerah itu berada di antara kota dan tambang di hutan dengan rawa lumpur merah." 
[Reinhart] 

"Apakah kamu akan berburu katak grell?" [Ryouma] 

Saya pikir mereka akan berlatih lagi, tetapi sepertinya bukan itu masalahnya. Meskipun 
pelatihan adalah bagian dari itu, Elialia sebagian besar akan ikut. Tujuan sebenarnya 
mereka tampaknya adalah kawanan burung pelek yang lewat pada saat yang sama dengan 
wabah katak. 

"Burung Rimel adalah monster tipe burung bersayap indah. Apalagi mereka juga memiliki 
suara yang indah. Selain itu, mereka juga terbang dengan cepat, membuat mereka populer 
di kalangan tamers monster. 



Sayangnya, menjinakkan satu tidak mudah dan tidak ada banyak orang yang bisa 
menjinakkannya, jadi jarang ada yang melihat burung pelek. Namun burung-burung langka 
itu akan datang berbondong-bondong selama wabah grell. Saya sarankan Anda juga datang, 
Ryouma-kun. Hanya burung-burung pelek saja yang layak kita tinggal di sini. "[Elize] 

Jadi monster tidak semuanya menakutkan, ya. Tetapi jika mereka memangsa katak besar, 
maka itu berarti mereka karnivora. Ketika saya memikirkan burung karnivora, burung 
gagak yang menangkap ikan untuk kantong sampah muncul di pikiran, tetapi mengingat 
warnanya, burung merak mungkin lebih dekat. Saya tidak tahu Bagaimanapun juga, 
keingintahuan saya telah meningkat. Saya pikir saya akan pergi melihat mereka juga. 

"Aku juga ingin melihatnya." [Ryouma] 

"Kalau begitu, kamu harus ikut dengan kami." [Elialia] 

"Itu bagus sekali. Tolong izinkan saya datang. "[Ryouma] 

"Tentu! Ayo pergi bersama! "[Elialia] 

Aku berjanji pada ojousama bahwa aku akan melihat burung-burung pelek bersamanya, 
lalu ketika aku selesai makan, aku kembali ke kamarku. 

Aku membuat slime terbelah dan membentuk kontrak dengan mereka sebelum tidur, tapi 
aku kehabisan MP setengah jalan, jadi aku harus menunda sisanya sampai besok. Saya 
masih memiliki beberapa ramuan MP Recovery, tetapi sepertinya sia-sia menggunakannya 
untuk ini. 
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Subjugasi Monster: Hari Ketiga 

Sehari sebelum kemarin, saya melumpuhkan beberapa petualang buruk. Kemarin, banyak 
petualang menderita karena raja goblin. Akibatnya, kemajuan jauh lebih lambat dari yang 
diharapkan. 

Selain itu, insiden kemarin menyebabkan kelompok saya terpecah, karena Jeff-san dan 
yang lainnya sekarang harus memimpin petualang berpangkat rendah untuk memastikan 
keselamatan mereka. 

Sedangkan aku, aku tidak butuh bimbingan, tapi belum lama sejak aku dipromosikan, jadi 
aku juga tidak bisa membimbing para petualang lainnya. Pada akhirnya, saya hanya pergi 
dan berburu di tambang yang ditinggalkan dengan slimes saya sendiri. 

Saya mendapatkan lendir lengket untuk meludahkan cairan lengket pada batang mereka, 
kemudian saya minta mereka melambaikannya, mengubah cairan lengket mereka menjadi 
apa yang secara efektif birdlime. Akibatnya, kelelawar gua dan tikus kecil mudah 
ditangkap. 

Adapun belalang gua, slime racun dengan mudah bisa menghabisi mereka dengan 
menyerang di luar jangkauan mereka dengan tombak. Lendir racun memakannya setelah 
itu. 

Tampaknya semua pelatihan itu akhirnya membuahkan hasil. Lendir akhirnya mulai 
menjadi lebih kuat, belum lagi mereka juga bertambah jumlahnya. Tetapi ketika saya 
melihat mereka bertarung melawan belalang gua, saya tidak bisa tidak diingatkan akan 
permainan dari Bumi itu. Apa namanya lagi? Itu benar-benar populer pada satu titik. Lagu 
temanya juga memiliki nada bahagia, tetapi untuk beberapa alasan, ingatanku mengatakan 
itu sangat berdarah. 

Ngomong-ngomong, fakta aku bisa memikirkan begitu banyak hal tak berguna seperti ini 
hanya menunjukkan betapa mudahnya pertempuran itu. 

Setelah itu, tanpa sesuatu yang menarik terjadi, pekerjaan saya untuk pagi hari berakhir. 
Kemudian lagi itu akan bermasalah jika hal-hal seperti kemarin terjadi sepanjang waktu. 

Aku memang terjadi pada 5 goblin sekali, tetapi mereka tidak memiliki orang lain bersama 
mereka. Ketika saya melaporkan mereka ke guild, saya diberitahu bahwa mereka hanya 
sisa-sisa desa yang kami hancurkan kemarin. 



Setelah istirahat makan siang, saya terus berburu sendiri, dan sepanjang jalan, saya 
memutuskan untuk mencoba beberapa barang baru dengan slime yang lengket. 

Satu hal yang saya lakukan adalah menempelkan lendir lengket ke langit-langit dan 
bergerak dengan memperluas bagian tubuhnya dan mengayunkan bagian itu ke depan. 
Kelelawar gua benar-benar menjengkelkan dengan berapa banyak mereka terbang, jadi 
saya pikir saya akan membuat lendir lengket untuk bertindak sebagai semacam kertas 
terbang yang bergerak. Dari segi hasil, itu cukup efektif, karena kelelawar gua dengan 
mudah menemukan dirinya terjebak. 

Hal lain yang saya coba adalah memesan lendir lengket paling gesit untuk melompat dan 
memperluas tubuhnya seperti jaring. Cukup menarik, itu bisa melakukan hal itu. 

Selanjutnya, saya mengambil lendir itu dan melemparkannya ke kelelawar gua. Begitu saya 
melakukannya, lendir itu berubah menjadi jaring, menangkap semua kelelawar gua di 
jalurnya sebelum jatuh kembali ke tanah. 

Saya mencoba hal yang sama dengan lendir lain, dan kemudian lagi, dan lagi, dan lagi ... Dan 
sepertinya, saya dapat menangkap sekitar 4 hingga 5 kelelawar gua rata-rata dengan setiap 
lemparan. 

Ini bisa digunakan! Sialan, lendir lengket benar-benar luar biasa! Tidak hanya dapat 
digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mereka bahkan dapat digunakan secara efektif 
dalam pertempuran. 

Gembira, saya menggunakan slime lengket untuk menangkap monster kecil sampai 
pekerjaan untuk hari itu berakhir. 

Dan kemudian malam datang. 

Ketika saya naik kembali ke kota dengan kereta, roda kereta tiba-tiba pecah tepat ketika 
kami akan memasuki kota. Untungnya, tidak ada yang terluka, dan kereta itu tiba-tiba 
bergetar hebat ketika rodanya pecah. Melanjutkan akan berbahaya, jadi kami harus 
berjalan kembali. 

Ketika matahari mulai terbenam, aroma lezat dari makan malam menguar dari suatu 
tempat. Mungkin datang dari restoran terdekat. Beberapa orang sudah mulai minum, 
sehingga dari waktu ke waktu, orang yang membuat kegembiraan bisa didengar. 

Aku berjalan diam-diam di bawah atmosfir riang itu, sampai akhirnya, aku melewati 
Perusahaan Morgan Serge-san. 

... Ramuan Pemulihan Mp yang dia berikan padaku sangat membantu kemarin dan dia 
mungkin memiliki beberapa tas yang bisa aku gunakan sebagai referensi untuk tas khusus 
binatu saya, jadi ... mari kita mampir. 

Dengan santai aku berjalan ke toko, dan segera setelah itu, aku melihat Serge-san. 



Dia berbicara dengan petugas wanita di belakang meja, tetapi ketika dia melihat saya, dia 
tersenyum dan mengundang saya ke kantor resepsionis. 

Jika dia berada di tengah-tengah pekerjaan, kita bisa saja berbicara ketika saya melihat-
lihat produk toko, tetapi ini juga berhasil. 

"Selamat datang, Ryouma-sama. Bagaimana saya bisa melayani hari ini? "[Serge] 

"Ramuanmu kemarin sangat membantu, jadi aku mampir untuk mengucapkan terima 
kasih. Pada saat yang sama, ada juga sesuatu yang saya cari, dan karena saya tidak tahu 
toko lain, saya bertanya-tanya apakah Anda mungkin memilikinya. "[Ryouma] 

"Sangat menyenangkan mengetahui bahwa produk toko saya dapat melayani, Ryouma-
sama. Jika ada yang Anda cari, maka kehormatan toko saya untuk membantu. Bolehkah 
saya tahu apa yang ada dalam pikiran Anda? "[Serge] 

"Aku mencari tas yang kuat. Tidak apa-apa jika bahan yang digunakan murah. Adapun 
ukurannya, saya belum memutuskan. "[Ryouma] 

"Oh? Bolehkah saya menanyakan untuk tujuan apa tas-tas ini akan melayani? "[Serge] 

"Ceritanya panjang. Sebenarnya ... "[Ryouma] 

Aku memberi tahu Serge-san tentang niatku untuk menjadi mandiri, dan dia segera 
membuat ekspresi kaget, setelah itu dia membuat ekspresi kagum. Dia sepertinya tertarik 
dengan ide saya untuk membuka binatu. 

"Sumber penghasilan kedua di atas pekerjaan petualangmu yang juga berfungsi sebagai 
cadangan jika terjadi kecelakaan malang yang memaksa pensiun dini ... Pandangan ke 
depan yang indah, Ryouma-sama. Meski masih muda, luar biasa bahwa Anda bisa berpikir 
sejauh ini. "[Serge] 

Itu karena saya sebenarnya seorang paman berusia 42 tahun. Saya tidak tahu bagaimana 
saya membandingkan dengan paman-paman Jepang lainnya yang serupa usia, tetapi paling 
tidak, saya cukup sadar untuk mempersiapkan skenario terburuk ketika terlibat dengan 
sesuatu yang berbahaya seperti pekerjaan petualang. Terutama karena saya belum pernah 
mendengar asuransi atau tabungan di dunia ini. Yah, bahkan jika ada layanan seperti itu, 
kondisinya mungkin akan keluar dari grafik. 

"Terima kasih. Aku tidak berpikir aku sehebat itu. "[Ryouma] 

"Kamu pria yang rendah hati, Ryouma-sama. Tapi tetap saja ... Sebuah binatu, ya. Dengan 1 
koin tembaga kecil hingga 1 koin tembaga sedang per kantong, Anda pasti akan 
mendapatkan perhatian dari penduduk kota, tetapi saya tidak berpikir Anda akan dapat 
memberikan kualitas untuk memuaskan mereka. Bahkan jika Anda baik-baik saja di awal, 
ketika pelanggan mulai meningkat, memenuhi semua permintaan pada akhirnya akan 
terbukti sulit sendirian. "[Serge] 



Ah, aku lupa memberitahunya tentang pembersih lendir. 

"Maaf, sepertinya aku mengabaikan satu detail penting. Tolong beri saya waktu sebentar. " 

Setelah itu saya mengeluarkan lendir pembersih dari Dimension Home saya. 

"Ini familiarku. Ini adalah varian lendir yang dikenal sebagai lendir pembersih. "[Ryouma] 

"Pertama, aku pernah mendengar lendir itu." 

"Ini adalah lendir baru yang kutemukan. Aku sudah mengirimkan informasinya ke guild 
tamers, tapi saat ini aku seharusnya menjadi satu-satunya dengan lendir bersih yang 
dikontrak. "[Ryouma] 

Bahkan para dewa mengatakan itu adalah varian baru, jadi seharusnya tidak ada yang lain 
selain yang ada di bawahku. 

"Apakah lendirmu itu ada hubungannya dengan binatu Anda?" 

"Lendir ini memiliki kemampuan untuk membersihkan sesuatu dengan memakan kotoran. 
Secara alami, ketika kotoran dimakan, kotoran hilang, dan apa pun kotoran itu menempel 
akan menjadi bersih. "[Ryouma] 

Ketika Serge-san mendengar itu, rahangnya menyentuh lantai. 

Saya kira itu sulit dipercaya. 

Saya memutuskan untuk mengambil cawat goblin dari Item Box saya. 

"Mungkin sulit untuk percaya hanya dengan mendengarkan, jadi izinkan aku memberimu 
demonstrasi. Pertama, silakan lihat ini. Ini cawat dari salah satu goblin yang kita bunuh. 
Terlepas dari seberapa kotornya, lendir pembersih dapat memakan kotorannya dan 
membuatnya bersih kembali. "[Ryouma] 

Ketika aku mengatakan itu, Serge-san menelan ludah. 

"Tolong." 

"Apakah kamu ingin menggunakan Identifikasi dulu?" [Ryouma] 

"Ya, itu akan menyenangkan. Aku bisa tahu dari baunya bahwa itu sebenarnya cawat 
goblin, tapi ... "[Serge] 

Sambil terkekeh, Serge-san menggunakan Identify pada cawat dan mengkonfirmasi bahwa 
itu sebenarnya cawat goblin. Setelah mengembalikannya ke lendir pembersih, lendir 
pembersih mengambil kain ke dalam tubuhnya, dan dalam sekejap mata, kotorannya 



lenyap. Ketika lendir pembersih memuntahkan cawat ke atas meja di kantor penerimaan, 
hanya 30 detik telah berlalu. 

Serge-san mengambil kain yang jelas warnanya berbeda dari sebelumnya dan 
menggunakan Identify di atasnya. Ketika dia melakukannya, dia bisa memastikan bahwa 
itu sebenarnya sudah dibersihkan, lalu dia mengambil tanganku dan berseru, "Siapa yang 
akan berpikir bahwa cawat goblin bisa dibersihkan dalam waktu yang begitu singkat !?" 

Tangan saya kotor karena saya menyentuh cawat goblin. Tetapi pada saat dia 
menyadarinya -- kemungkinan besar dari tatapanku -- sudah terlambat. Ekspresi Serge-san 
redup. Ini adalah kesempatan yang baik, jadi biarkan dia mengalami mandi lendir yang 
lebih bersih. Hanya tangan. 

Setelah mencuci tangan, Serge-san berubah menjadi badai pujian lagi. 

Dia pria yang baik. Saya tahu itu. Tapi ketika dia seperti ini, itu benar-benar melelahkan ... 

"Maafkan saya. Saya agak terlalu bersemangat di sana, tapi saya katakan ... Lendir ini sangat 
menarik. Dengan slime seperti ini, membuka binatu Anda seharusnya tidak menjadi 
masalah. Harga, kecepatan, kualitas ... Saya sudah bisa melihat koin. "[Serge] 

Ah, Serge-san pergi ke dunianya sendiri lagi ... 

"Jadi, menurutmu seberapa besar tas itu? Sayangnya, saya tidak tahu banyak tentang pasar 
saat ini. "[Ryouma] 

"Hmm ... Aku akan membawa pasangan." [Serge] 

Serge-san memanggil pelayan wanita dan menyuruhnya membawa beberapa tas. 

"Seperti yang Anda lihat, tas-tas disusun dari yang terkecil hingga terbesar dari kiri ke 
kanan. Tas paling kiri bisa muat satu set lengkap pakaian orang dewasa. "[Serge] 

"Saya pikir, yang lebih besar akan lebih baik. Sebuah keluarga pasti memiliki lebih dari satu 
set, dan ada banyak bujangan di sana yang terbiasa menumpuk cucian mereka. 

Selain itu, lebih murah untuk membayar 1 tembaga sedang untuk 4 sampai 5 set pakaian 
daripada hanya untuk satu, dan itu tidak berarti ada bedanya bagi saya untuk mencuci 1 set 
atau 5 set, jadi mungkin juga. Saya yakin pelanggan akan menghargainya. Selain itu, saya 
hanya berusaha menghasilkan cukup uang untuk bertahan hidup, dan saya pikir akan ada 
lebih banyak pelanggan yang kembali jika pengalaman pertama mereka dengan toko 
terjangkau. Itu seharusnya membantu menghasilkan keuntungan juga. "[Ryouma] 

Toko-toko terjangkau itu banyak membantu saya di dunia saya sebelumnya ... Seperti 
restoran-restoran Gyudon itu. 



Saya juga sering mengunjungi toko-toko yang sama, sehingga pada akhirnya, saya tidak 
tahu berapa banyak uang yang saya habiskan untuk toko-toko di dekat rumah saya. Saya 
tidak senang dengan hal itu. Saya berterima kasih atas dukungan mereka. 

Dari perspektif itu, saya pikir penting untuk memprioritaskan perolehan pelanggan 
berulang. Harga rendah pasti akan menjadi senjata ampuh dalam mencapai tujuan itu. 
Tentu saja, asalkan layanannya memuaskan. 

... Sementara aku memikirkan itu untuk diriku sendiri, tiba-tiba terpikir olehku bahwa mata 
Serge-san berbinar lagi. 

"Hebat. Ryouma-sama, ramalan hebat apa yang kau miliki. Untuk berpikir bahwa pada usia 
yang begitu muda Anda sudah menyadari bahwa penghasilan langsung tidak boleh 
diprioritaskan, dan bahkan telah memikirkan kebijakan yang sangat baik ... Saya, Serge, 
mengagumi Anda. Sungguh. "[Serge] 

Perasaan apa ini? Saya baru saja berbicara sedikit tentang pengalaman pribadi saya di 
kehidupan masa lalu saya, namun untuk beberapa alasan, dipuji dengan sungguh-sungguh 
membuat saya merasa gatal dan bersalah ... Saya merasa seperti saya berutang permintaan 
maaf pada jurusan ekonomi itu ... Tapi saya pikir jika saya melakukan brainstorming sedikit 
... 

"Bagaimana dengan tas ini? Dapat menampung 3 hingga 4 orang senilai pakaian 2 hari. Itu 
akan seukuran keluarga rata-rata Anda. "[Serge] 

"Mari kita lihat ... Dengan tas itu satu orang harus bisa masuk dalam porsi seminggu penuh. 
Ayo pergi dengan itu. Bisakah saya juga mendapatkan dua tas ganda dan ukuran 5x itu? 
"[Ryouma] 

"Aku pasti bisa menyediakan tas seperti itu, tapi bukankah itu terlalu besar?" 

"Tas pertama dimaksudkan untuk penggunaan pribadi, sedangkan yang berukuran ganda 
akan melayani pesta kecil, sedangkan yang 5x akan untuk guild petualang, pandai besi 
dengan banyak murid, dan pekerja konstruksi ... Dengan kata lain, kelompok besar orang . 
"[Ryouma] 

Sebagai contoh... 

"Jika kita menghitung porsi 1 minggu seseorang menjadi satu orang setiap hari, itu 
berjumlah total 7 porsi orang. Gandakan itu dan kita mendapat 14, lalu lipat lima nilai 
pertama dan kita mendapatkan pakaian senilai 35 orang. 

Jika tas pertama adalah 1 koin tembaga sedang, itu adalah 10 setelan. Untuk ganda saya 
dapat mengisi 1 koin tembaga sedang dan 8 koin tembaga kecil; itu 18 setelan. Untuk 5x, 
saya dapat menagih 4 koin tembaga sedang; itu 40 setelan. Seperti ini saya akan dapat 
memberikan diskon kepada grup yang lebih besar. 



Diskon akan berfungsi sebagai insentif untuk datang berkelompok. Jika tidak cukup untuk 
membentuk grup, maka pelanggan akan keluar dari jalan mereka untuk mendapatkan lebih 
banyak orang. Pada akhirnya, binatu akan cepat terkenal. 

Selain itu, semakin banyak orang mendaftar layanan binatu saya, semakin sering orang 
mampir. Jika ukuran ganda dapat menampung pakaian seseorang selama 14 hari, maka 
aman untuk mengatakan bahwa ia tidak akan kembali selama 14 hari ke depan. Tetapi jika 
itu adalah sekelompok orang yang mengenakan pakaian mereka, maka mereka akan 
mampir lebih cepat daripada nanti. Dengan cara ini, saya akan bisa mendapatkan 
penghasilan harian yang berkelanjutan. Kebijakan yang berfokus pada kelompok seperti ini 
akan menghasilkan lebih banyak keuntungan dalam jangka panjang. "[Ryouma] 

Brainstorming, tindakan berpikir melalui satu proposal dan melihat apa yang terjadi tanpa 
menegaskan nilainya sejak awal. 

Sudah lama sejak saya terakhir mencobanya, tapi sepertinya saya masih punya akal tentang 
saya. 

"Pandai besi dan pekerja bangunan juga cenderung menjadi kotor, jadi mereka pasti ingin 
mencuci pakaian kerja mereka. Begitu mereka mengetahui seberapa bagus binatu itu, 
mereka akan ingin mencuci pakaian pribadinya juga. 

Pandai besi dan pekerja konstruksi cenderung laki-laki. Dan pria memang memiliki 
kecenderungan untuk menjadi miskin di binatu. Baru saja hari ini seorang petualang 
memberi tahu saya apakah mungkin untuk memasukkan banyak cucian sehingga ia akan 
meminta layanan saya, jadi ... "[Ryouma] 

Saat itulah akhirnya aku menyadari keadaan Serge-san. 

...Oh tidak! Saya mengacau. Serge-san sudah besar dan kaku. Saya selalu memiliki 
kebiasaan buruk untuk terus-menerus, dan saya bahkan kehilangan banyak hubungan 
dengannya. Aku pasti sudah lengah karena sudah lama sejak aku terakhir berbicara tentang 
sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan. 
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Bagaimanapun, saya harus melakukan sesuatu tentang Serge-san ... 

"Maafkan saya. Saya memiliki kecenderungan untuk terus dan terus sendiri ... Saya tidak 
bermaksud menghina. "[Ryouma] 

"Oh tidak! Tidak semuanya! Aku hanya sedikit terkejut, Ryouma-sama. Anda baru berusia 
11 tahun, namun Anda terus memiliki ide cemerlang satu demi satu. "[Serge] 

Itu yang dia kagetkan !? ... Oh, benar. Aku baru ingat lagi bahwa aku saat ini terlihat seperti 
aku 11. Seorang anak yang bisa memikirkan semua hal ini mungkin akan mengejutkan 
siapa pun ... Lagi pula, ada orang tua yang akan menari dalam kegembiraan hanya melihat 
bayi mereka berdiri, tetapi hampir tidak ada orang yang akan memuji orang dewasa karena 
melakukan hal yang sama. Dengan nada yang sama, tindakan saya mungkin tampak jauh 
lebih menakjubkan bagi orang ini. 

Yang sedang berkata, itu tidak seperti saya benar-benar memikirkan semuanya dengan 
hati-hati ... Saya hanya melakukan beberapa perhitungan sederhana yang mungkin penuh 
dengan lubang, dan ... 

Tunggu sebentar. 

Apakah mereka memiliki diskon di dunia ini? 

"Umm ... Apakah kamu tidak memiliki diskon di dunia ini?" [Ryouma] 

"Tidak biasanya, tidak ... Mereka sebagian besar diberikan untuk reputasi seseorang yang 
lebih baik kepada pelanggan tertentu atau dengan cepat menjual satu produk. Diskon yang 
luas hanya akan mendatangkan kerugian, jadi itu bukan apa-apa. 

Kadang-kadang diskon digunakan untuk menyingkirkan seorang pelanggan, dan kemudian 
ada kasus-kasus ketika toko yang menipu menaikkan harga terlalu tinggi, dan kemudian 
memotongnya dan menyebutnya diskon, padahal sebenarnya harganya masih lebih tinggi 
dari harga pasar. " [Serge] 

Erm ... Dia sepertinya mengatakan yang sebenarnya. 

"Aku sangat merekomendasikan kamu bergabung dengan guild pedagang, Ryouma-sama." 

"Serikat pedagang?" [Ryouma] 



"Iya. Ada cabang di kota ini, jadi Anda bisa mendaftar kapan saja. Serikat pedagang 
bervariasi dari satu negara ke negara lain, tetapi masing-masing dari mereka 
mengendalikan semua penjual, kios, dan gerobak di dalam negara mereka. Jika kamu akan 
melakukan bisnis, maka kamu harus melewati guild. "[Serge] 

Eh !? Kemudian... 

"Apakah itu berarti apa yang aku rencanakan sebenarnya ilegal?" [Ryouma] 

"Oh tidak. Serikat pedagang mungkin mengelola bisnis di negara masing-masing, tetapi itu 
tidak seperti mereka benar-benar mengelola setiap transaksi. Misalnya, mereka tidak 
mengelola transaksi ketika dua kota perbatasan mencoba menjual satu sama lain, atau 
ketika seorang pelancong menjual ramuan yang ia ambil di sepanjang jalan ke sebuah toko 
obat. 

Contoh lain adalah ketika anak-anak atau petualang melakukan pekerjaan sambilan untuk 
membuat perubahan kecil. Jika jumlah yang terlibat tidak terlalu besar, maka tidak ada 
yang ilegal terjadi, terutama jika kedua belah pihak bersedia. 

Sayangnya, saya tidak percaya bisnis yang Anda maksudkan akan menghasilkan perubahan 
kecil. Kemungkinannya adalah Anda akhirnya akan menarik perhatian guild. "[Serge] 

"Itu sudah dekat ... Terima kasih, Serge-san." [Ryouma] 

"Tidak semuanya. Jika ada sesuatu yang sepertinya aku masih meremehkanmu, Ryouma-
sama. Saya tidak pernah berharap bahwa Anda akan memikirkan manajemen toko Anda 
secara menyeluruh. Saya pikir pasti Anda hanya mencoba melakukan perubahan kecil, jadi 
saya lupa menyebutkan tentang pendaftaran juga. "[Serge] 

Sebenarnya, Anda sudah benar ... Saya tidak benar-benar berpikir terlalu dalam, tapi apa 
pun ... mari kita berguling dengan itu. 

"Jadi, sepertinya aku harus bergabung dengan guild pedagang, tapi aku sudah bergabung 
dengan guild petualang dan guild tamers. Apakah itu akan menjadi masalah? "[Ryouma] 

"Tolong yakinlah. Saya akan merekomendasikan Anda ketika Anda mendaftar, jadi 
seharusnya tidak ada masalah. Mampu memegang lebih dari dua posisi guild akan 
memungkinkan Anda lebih banyak jalan untuk mengumpulkan informasi juga, jadi jika ada 
sesuatu ini sebenarnya adalah sesuatu untuk bersukacita. Jika Anda bebas, kami bisa 
mendaftar segera besok. Aku akan pergi denganmu, tentu saja. "[Serge] 

"Aku masih memiliki petualang yang bekerja besok, jadi ketika aku kembali akan ada 
sekitar waktu ini." [Ryouma] 

"Itu akan baik-baik saja. Serikat pedagang memiliki beberapa personel, jadi kami bisa 
melalui prosesnya kapan saja. Lagi pula, bagi seorang pedagang, informasi adalah 



kehidupan. Dan informasi itu harus sampai pada mereka sebelum kadaluwarsa agar tidak 
kehilangan nilainya. " 

Mereka buka 24 jam? 

"Kalau begitu, jika tidak ada masalah denganmu, maukah kamu menemaniku?" [Ryouma] 

"Itu akan menjadi kesenangan terbesarku!" 

Wow!? 

"Ryouma-sama, binatu yang kau buat benar-benar menakjubkan! Tidak hanya itu 
merupakan sumber pendapatan baru yang belum dicoba oleh pedagang, tetapi gagasan 
Anda juga baru dan unik, sumber inspirasi baru bagi dunia pedagang! Aku, Serge Morgan, 
mungkin bukan yang terbaik, tapi aku memohon padamu! Tolong izinkan saya untuk 
membantu Anda! "[Serge] 

Wow! Dia benar-benar melebih-lebihkan ini! Siapa yang akan mengira hal-hal akan 
berubah seperti ini? Kalau begini terus, aku bertanya-tanya apakah masih akan menjadi 
toko kecil ... 

"T-Terima kasih banyak. Sangat meyakinkan untuk memiliki Anda dengan saya. "[Ryouma] 

"Kau terlalu memujiku, Ryouma-sama. Oh benar Saya sarankan Anda mempertimbangkan 
tanah tempat Anda akan membangun toko Anda. "[Serge] 

Toko!? Saya tidak berencana melakukan sesuatu yang sebesar itu! 

"Hmm ... Menilai dari reaksimu, aku menganggap kamu tidak berniat untuk menjadi 
sebesar ini, Ryouma-sama?" 

"Iya. Niat awal saya adalah untuk membuat cukup untuk bertahan, jadi saya pikir berdiri di 
beberapa sudut kota akan cukup, dan dari sana saya bisa pergi dari pintu ke pintu. 
Lagipula, sebuah toko akan menghabiskan terlalu banyak waktuku, dan aku tidak akan bisa 
terus menjadi seorang petualang. "[Ryouma] 

"Saya melihat. Tetapi tidak perlu khawatir tentang manajemen. Saya hanya bisa 
meminjamkan Anda beberapa orang saya sendiri. "[Serge] 

Itu jelas tidak baik. 

"Aku pikir itu bukan ide yang baik untuk mengandalkan orang lain meskipun itu untuk 
sebuah toko ..." [Ryouma] 

Serge-san tersenyum masam. 



"Hmm ... Aku mulai mengerti apa yang dimaksud anggota keluarga adipati. Ryouma-sama, 
tidak ada yang aneh meninggalkan manajemen toko kepada orang lain. "[Serge] 

Hah? 

"Meskipun benar bahwa pemilik toko biasanya mulai mengelola tokonya sendiri, akhirnya 
dia akan menemukan dirinya dalam posisi yang sama dengan milikku di mana dia 
bertanggung jawab atas banyak toko. Dalam hal itu, mengelola semua toko sendirian akan 
terbukti tidak mungkin, dan memilih dan membesarkan orang yang mampu untuk 
mengelola toko atas namanya akan menjadi perlu. Apakah Anda pikir itu aneh? "[Serge] 

Sekarang dia menyebutkannya ... Para manajer di toko rantai Jepang juga baru saja disewa 
oleh pemiliknya. 

"Kamu benar. Sama sekali tidak aneh. "[Ryouma] 

"Iya. Selain itu, di dunia ini ada orang yang cocok untuk manajemen dan orang yang tidak. 
Untuk tipe yang terakhir, akan lebih baik untuk mempekerjakan seseorang yang cocok 
daripada mencoba dan secara paksa mengelola toko sendiri. "[Serge] 

"Itu ... benar." [Ryouma] 

"Tentu saja, kita belum tahu kamu tipe apa, Ryouma-sama. Meskipun Anda memiliki ide 
dan kebijakan yang bagus, jadi sepertinya Anda memiliki keterampilan untuk itu, tetapi 
saya tidak berpikir Anda sangat terampil dalam melihat motif orang. Lagipula, wajahmu 
seperti buku terbuka. "[Serge] 

Apa aku mudah dibaca !? 

"Meskipun kamu bisa menyembunyikan pikiran kamu lebih baik dari orang-orang seusia 
kamu, tetapi untuk pedagang tua, kamu masih terlalu hijau di belakang telinga." 

"Aku mengerti ..." [Ryouma] 

Dan di sini saya pikir saya memiliki wajah poker yang baik di kehidupan saya sebelumnya 
... Apakah itu hanya imajinasi saya? 

"Lagipula, itu tidak seperti aku meminjamkan orang-orangku sepenuhnya dengan niat baik. 
Salah satu alasan saya menawarkannya adalah karena Reinhart-sama meminta saya untuk 
menjadi penasihat Anda ketika ia pertama kali memperkenalkan kami. Alasan lain adalah 
karena prospek masa depan Anda. "[Serge] 

"Prospek masa depan?" [Ryouma] 

"Iya. Ryouma-sama, meskipun seusiamu, kamu telah menemukan berbagai penemuan. Dari 
kain dan benang tahan air, hingga batang besi itu, dan berbagai barang lainnya. Bahkan 
tanpa perkenalan Reinhart-sama, aku masih tidak bisa mengalihkan pandangan darimu. 



Selain itu, isi percakapan kami menunjukkan keuntungan besar. Saya tidak mungkin 
mengabaikan itu sebagai pedagang. Saya juga akan menjual tas grosir ke toko Anda, jadi 
tolong biarkan saya membantu Anda dalam usaha Anda. Jika perlu, saya juga bisa 
berinvestasi untuk membantu modal Anda. "[Serge] 

... Jika dia sudah sejauh itu, mungkin tidak apa-apa? Tetapi tetap saja... 

"Apa yang terjadi ketika investasi Anda tidak membuahkan hasil?" [Ryouma] 

"Tidak ada pedagang yang dapat memperluas bisnisnya jika ia takut gagal. Setiap pedagang 
dengan toko yang cukup besar kurang lebih tahu cara mengambil risiko. 

Selain itu, saya pribadi percaya bahwa binatu Anda akan terbukti paling menguntungkan. 
Jika semuanya tidak berhasil, maka Anda bisa menebusnya dengan membuat ingot dan 
kain dan benang tahan air. Biaya menjalankan toko juga berkurang secara signifikan berkat 
lendir mencuci pakaian. 

Peluang keberhasilannya tinggi, dan dalam hal kegagalan, saya bisa mengganti kerugian 
saya. Saya tidak bisa membayangkan bahwa Anda hanya mengada-ada juga. Jadi, dengan 
semua itu, ini sangat mungkin kesepakatan perdagangan terbaik dalam sejarah. Nary 
seorang pedagang akan menolak kesepakatan seperti itu. "[Serge] 

Begitu ... saya pasti bisa menghasilkan uang jika saya membuat besi batangan ... 

"Baik. Aku akan berada dalam perawatanmu kalau begitu. "[Ryouma] 

"Kamu mau bekerja denganku?" {Serge] 

"Ya, tapi tolong izinkan saya untuk menolak modal tambahan. Saya saat ini memiliki cukup 
berkat bandit yang saya tundukkan di masa lalu. "[Ryouma] 

"Bagaimana dengan personelnya?" 

"Aku akan menyerahkan itu padamu. Juga, izinkan saya untuk membeli tas yang akan 
digunakan toko. Adapun ingot, saya akan membawa mereka nanti ketika saya punya waktu. 
Tambang yang ditinggalkan itu dipercayakan kepada saya, jadi saya awalnya berencana 
membuatnya. "[Ryouma] 

Seperti ini, percakapan saya dengan Serge berakhir, dan setelah membeli tas-tas dari 
Serge-san yang bahagia, saya keluar dari toko. 

Berjalan di sepanjang jalan yang gelap, saya kembali ke penginapan, tetapi untuk beberapa 
alasan, ojousama ada di sana menunggu dengan aura kemarahan tentang dia. 

"Ojousama ...?" [Ryouma] 

"Apa yang kamu lakukan selarut ini, Ryouma-san? Saya sangat khawatir ... "[Elialia] 



Ketika ojousama menahan amarahnya, dia tiba-tiba menangis. 

Rupanya, insiden kemarin dengan raja goblin membuat penampilan menyebabkan 
ojousama khawatir. 

Maafkan saya. 

Aku tahu aku salah, jadi aku diam-diam menerima omelan ojousama saat dia menangis. 
Setelah beberapa saat ojousama akhirnya bosan memarahi saya, dan hanya mengatakan 
dia akan tidur. Aku menyaksikan ojousama pergi ketika para pelayan membawanya pergi. 

"Permintaan maafku yang paling dalam karena membuatmu khawatir." [Ryouma] 

"Sudah cukup. Elia sudah banyak memarahimu. "[Elize] 

"Kami benar-benar khawatir." [Reinhart] 

"Hati-hati lain kali, oke?" [Reinbach] 

"Iya. Saya akan ingat. "[Ryouma] 

"Jadi, apa yang kamu lakukan selarut ini?" 

Saya mengatakan kepada mereka bahwa kereta rusak dan saya pergi ke toko Serge-san. 

"Kamu ada di toko Serge? Saya kira itu berarti Anda telah memikirkan pekerjaan baru? 
"[Reinhart] 

"Aku mungkin akan pulang besok juga. Saya tahu saya hanya dimarahi, tapi ... "[Ryouma] 

"Selama kamu memberi tahu kami sebelumnya, tidak apa-apa. Jadi, apa yang kamu 
rencanakan untuk dilakukan besok? "[Elize] 

"Aku akan pergi dengan Serge-san ke guild pedagang untuk mendaftar. Rencana awal saya 
akhirnya menjadi lebih besar saat kami berdiskusi, jadi kami akan pergi besok ke guild 
pedagang untuk mendaftarkan saya. "[Ryouma] 

"Apa? Bukankah Anda berencana hanya membuat cukup untuk bertahan hidup? 
"[Reinhart] 

"Memang itu yang aku rencanakan, memang, tapi Serge-san bersikeras akan lebih baik 
bagiku untuk membuka toko." [Ryouma] 

"Sebuah toko? Diskusi Anda berkembang sejauh itu? "[Reinbach] 

"Rupanya, Serge-san berpikir itu menguntungkan. Dia bahkan menawarkan untuk 
menyediakan karyawan. "[Ryouma] 



"Serge mengatakan itu, bukan? Kapan pembukaannya? "[Reinhart] 

Dia hanya dengan acuh tak acuh bertanya tentang hari pembukaan! Dan di sini saya pikir 
dia akan terkejut. 

"Aku belum tahu banyak tentang toko, tapi bukankah kalian terkejut? Seorang anak berusia 
11 tahun baru saja memberi tahu Anda bahwa dia membuka toko, Anda tahu? "[Ryouma] 

"Tidak ada batasan umur, dan ada anak-anak seusiamu yang memiliki warung sendiri. Ada 
beberapa yang cenderung ke toko normal juga. "[Reinhart] 

"Tentu saja, sebenarnya tidak ada anak berusia 11 tahun dengan toko mereka sendiri, tapi 
kaulah yang sedang kita bicarakan di sini, jadi ..." [Reinbach] 

"Ryouma-kun, kamu tidak seperti anak-anak lain. Dan karena Serge memberikan 
persetujuannya, itu seharusnya baik-baik saja. Tetapi jika sesuatu terjadi, Anda harus 
bergantung pada kami, oke? Dan pastikan Anda tidak lupa untuk tetap berhubungan 
dengan kami. "[Elize] 

Apakah ini benar-benar baik-baik saja? 

"Aku mengerti." [Ryouma] 

Saya kembali ke kamar saya seperti itu, tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi, 
kemudian saya memiliki sisa slime dari kemarin terbagi, dan membuat kontrak dengan 
mereka. 

Slime saya saat ini diberi nomor sebagai berikut: 

Lendir Lendir x907 Lendir Racun x666 Lendir Asam x666 Pembersih Lendir x22 Pemulung 
Lendir x3033 Sembuhkan Lendir x2 Lendir Logam x1 Lendir x1 

Lendir lengket telah menembus 900. Mereka akan mencapai 1000 segera. 

Lendir racun dan lendir asam diberi nomor yang sama. 666 pasti adalah angka yang tidak 
menyenangkan, namun ... 

Adalah baik untuk melihat slime pembersih menggandakan jumlahnya. Selain itu, mungkin 
karena insiden kemarin, slime semakin kuat juga. 

Lendir yang belajar Perlawanan Serangan Fisik sementara dalam bentuk besar atau besar 
adalah satu hal, tetapi saya tidak pernah berpikir lendir itu benar-benar akan mempelajari 
teknik staf, teknik tombak, dan taijutsu. 

Saya memang mengajar mereka berbagai hal, tetapi saya tidak pernah berpikir mereka 
benar-benar akan dapat memperoleh keterampilan ini. Saya harus mencoba mengajari 
mereka berbagai hal baru mulai sekarang ... 
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Setelah menyelesaikan pekerjaan petualang saya di tambang bekas untuk hari itu, saya 
berjalan ke toko Serge-san. 

"Selamat malam, Serge-san." [Ryouma] 

"Aku sudah menunggu Ryouma-sama. Bagaimana kalau kita? "[Serge] 

Mengendarai kereta yang disiapkan oleh Serge sebelumnya, kami menuju ke selatan pusat 
kota. 

Tak lama kemudian kami mencapai sebuah bangunan sederhana dengan aura yang tulus 
dan kuat. Cahaya redup keluar dari lubangnya. Ada beberapa orang di dalam, tetapi 
menurut karyawan yang saya ajak bicara memang ada orang lain yang hadir. 

Aku pergi ke meja resepsionis, tetapi wanita yang bertugas segera membiarkan kami 
masuk dan kemudian minta diri sambil membungkuk. Sepertinya dia sudah terbiasa 
dengan Serge-san. Dan dari cara dia memperlakukannya, Serge-san tampaknya cukup 
dihargai. 

Tetapi sekali lagi dia adalah presiden perusahaannya sendiri, jadi saya kira itu sudah 
diharapkan? 

Setelah beberapa menit, seorang pria langsing dan seorang wanita yang membungkuk 
memasuki ruangan. Serge dan aku mencoba berdiri untuk menyambut mereka, tetapi 
wanita tua itu hanya melambaikan tangan dan tersenyum, menunjukkan agar kami tidak 
repot. 

Pria itu yang pertama berbicara. 

"Jadi, kamu, Serge. Sudah lama, bukan? Saya belum mendengar desas-desus akhir-akhir ini, 
jadi saya bertanya-tanya apa yang Anda lakukan juga. "[Manusia Ramping] 

Aksen orang ini terdengar seperti dialek kansai palsu, tapi anehnya rasanya masih 
nostalgia. Saya memiliki bos seperti ini di masa lalu juga ... 



"Lama tidak bertemu, Pioro." 

"Kamu datang untuk apa? Aku ragu seseorang sepertimu hanya menunjukkan wajahnya 
selama pertemuan akan mampir hanya untuk menyapa. "[Nenek Bungkuk] 

Ketika dia mengatakan bahwa dia menoleh ke saya. 

"Senang bertemu denganmu, Nak. Namanya Grisiera. Seperti yang kau lihat, aku seorang 
nenek, tapi aku juga guild master guild merchant ini. "[Grisiera] 

"Namaku Ryouma Takebayashi. Sangat menyenangkan untuk berkenalan dengan Anda. 
Saya datang ke sini hari ini untuk mendaftarkan diri. Saya tahu betul saya masih basah di 
belakang telinga, jadi tolong beri saya bimbingan Anda. "[Ryouma] 

"Oh? Anda tahu sopan santun, bukan? Apakah dia salah satu pelayan barumu, Serge? 
"[Grisiera] 

"Kamu sopan sekali. Saya Pioro Saionji. Senang berkenalan dengan Anda. Kamu tidak perlu 
mempermasalahkan kelakuanmu saat berbicara denganku. "[Pioro] 

"Ryouma Takebayashi. Kenikmatan berkenalan dengan Anda. "[Ryouma] 

Saionji? Kedengarannya Jepang. Selain itu, rambut hitam itu, mata hitam itu, dan aura 
tentangnya ... Apakah dia keturunan dunia lain? 

"Ryouma, kan? Saya akan ingat itu. Jadi, untuk apa kamu datang ke sini, Serge? "[Pioro] 

"Aku datang ke sini untuk menemani Ryouma-sama dalam pendaftarannya. Hari ini, saya 
hanyalah pendamping. "[Serge] 

Ketika keduanya mendengar itu, mereka menoleh ke saya. Ketua guild memperhatikan 
saya. 

"Hmm ... Tunggu di sini." [Grisiera] 

Ketika dia mengatakan itu, dia mencabut tongkatnya dan menusukkannya ke kepala Serge-
san. 

"Kamu orang bodoh! Menurutmu apa yang kamu lakukan membuat anak kecil panik !? 
"[Grisiera] 

Hah!? Bagaimana dia tahu apa yang kupikirkan !? Apakah dia memiliki keterampilan yang 
memungkinkannya membaca pikiran !? 

"Ryouma, kan? Saya tidak bisa membaca pikiran. "[Grisiera] 

Anda sedang membacanya sekarang! 



"Bertahun-tahun mungkin membutuhkan kekuatan dan masa muda saya, tetapi mata 
pedagang saya tetap kuat. Kamu terlihat seperti anak yang jujur. Saya baru saja menangkap 
petunjuk dan membuat tebakan yang cerdas. "[Grisiera] 

"Menakutkan, kan ~? Dia selalu mengatakan itu, tapi aku yakin dia benar-benar bisa 
membaca pikiran. "[Pioro] 

"Aku lebih terkesan daripada takut, sebenarnya, karena aku tidak bisa membaca orang 
dengan sangat baik." [Ryouma] 

"Itu adalah sesuatu yang kamu dapatkan selama bertahun-tahun. Selama lingkungan Anda 
mengizinkannya, itu adalah sesuatu yang pada akhirnya akan Anda ambil. Anda masih 
memiliki banyak tahun di depan Anda, Nak ... Saya tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu, 
tetapi Anda masih memiliki masa depan Anda. "[Grisiera] 

"Terima kasih, tetapi apakah kamu yakin kamu benar-benar tidak bisa membaca pikiran?" 
[Ryouma] 

"Tentu saja, saya tidak bisa membaca pikiran. Saya bisa mengatakan ada sesuatu yang 
membebani pikiran Anda karena penampilan ribuan mil yang Anda buat begitu Anda 
mengatakan Anda tidak bisa membaca orang dengan baik. "[Griseria] 

Serius !? 

"Apakah aku benar-benar membuat tampilan seperti itu?" [Ryouma] 

"Itu adalah jenis mata yang akan dibuat oleh orang tua saat mengenang." [Grisiera] 

Dia benar! 

"Nah, aku tahu kamu terkejut, tetapi bukankah kamu datang ke sini untuk mendaftar? 
Sudah terlambat, jadi mari kita selesaikan. "[Griseria] 

Pada saat itu, saya mulai mengisi formulir pendaftaran guild. 

"Hmm ... Apa 'pekerjaan' yang dimaksud di sini? Bukankah pedagang pekerjaan itu? 
"[Ryouma] 

"Tulis di sana bisnis apa yang ingin Anda lakukan. Misalnya, jika Anda ingin menjual 
senjata, maka tulis 'agen senjata'. Jangan ragu untuk menulis sebanyak yang Anda inginkan. 
Anda juga dapat menambahkan lebih banyak nanti jika mau, jadi Anda tidak perlu berpikir 
terlalu keras tentang hal itu sekarang. Ada daftar pekerjaan dasar di bagian belakang 
kertas, jadi lihat itu. "[Pioro] 

"Baiklah." [Ryouma] 



Saya mendengar beberapa petualang bekerja sebagai penjaja ... Hmm ... Pokoknya, mari kita 
pergi dengan itu dan penjaga toko. 

...Hah? Seorang pengacau? Apakah itu seharusnya menjadi pedagang juga? 

Aku mengisi formulir sambil memikirkan itu untuk diriku sendiri. Ketika saya 
mengirimkannya, ketua guild meliriknya, dan kemudian mengatakan ini. 

"Oh? Anda seorang petualang? Anda lebih baik berhati-hati kalau begitu. Jika Anda mati, 
Anda bahkan akan kehilangan modal Anda. 

Saya melihat Anda ingin toko Anda sendiri juga. "[Grishera] 

"Saya memiliki bisnis yang aneh di pikiran saya. Awalnya, saya hanya berencana membuat 
cukup untuk hidup, tetapi Serge-san menyarankan saya untuk mendaftar ke guild dan 
keluar semua. "[Ryouma] 

"Serge, kan?" [Pioro] 

"Yah, bukankah itu menarik? Bisnis macam apa itu? "[Grishera] 

"Binatu." [Ryouma] 

"Binatu? Maksud Anda di mana Anda dibayar untuk mencuci pakaian orang lain? 

... Serge, apa gunanya membuat bocah itu mendaftar untuk itu? Memang benar mendaftar 
tidak ada ruginya, tetapi dengan bisnis kecil seperti itu, mendaftar atau tidak tidak akan 
membuat perbedaan. "[Grishera] 

"Itu yang kupikirkan juga pada awalnya. Tetapi setelah mendengarkan Ryouma, saya 
mendapati diri saya berpikir, 'Ini bisa berhasil!' Dan kemudian saya menyadari akan 
bermasalah jika Ryouma menghasilkan terlalu banyak uang saat tidak terdaftar. "[Ryouma] 

"... Kamu pikir itu menguntungkan?" [Pioro] 

"Jika itu sangat menguntungkan sehingga kamu mungkin akhirnya mendapatkan perhatian 
guild, maka kamu memiliki minat saya juga. Pikiran membiarkan nenek ini tahu apa yang 
Anda lakukan, Nak? "[Grishera] 

Serge-san tersenyum padaku dan mengedipkan mata. 

Sepertinya tidak apa-apa jika keduanya. 

Untuk memastikan aku tidak mengatakan sesuatu yang salah, aku membiarkan Serge 
melakukan sebagian besar pembicaraan. Saat kami menjelaskan rencanaku kepada 
mereka, ketua guild pedagang dan Pioro perlahan-lahan menjadi semakin terkejut, sampai 
akhirnya, mereka mengerang. Pada saat kami selesai, mereka tertawa. 



"Hee Hee Hee! Hidup panjang umur, terkadang Anda mendapat hal-hal aneh seperti ini. Itu 
sebabnya hidup begitu menarik. Siapa yang mengira varian lendir baru akan berubah 
seperti ini? Kamu beruntung itu cukup baik, Nak. "[Grishera] 

"Setelah mendengar itu, sepertinya memang laundromat ini mungkin hanya membunuh. 
Jika Anda tidak terdaftar maka, itu pasti akan menyebabkan keributan di guild. Cukup 
mengesankan bahwa Anda sudah memiliki bahan yang begitu bagus untuk bisnis terlepas 
dari usia Anda. Biarkan aku memujamu sedikit. "[Pioro] 

Tiba-tiba, Pioro-san mulai berdoa kepada saya. 

Apa yang dia lakukan? 

"Lebih baik tidak terlalu memikirkan tindakannya. Dia melakukan itu setiap kali dia 
memikirkan cara yang baik untuk menghasilkan keuntungan atau berbicara dengan 
seseorang dengan satu. "[Grishera] 

"Hanya Tuhan yang bisa memanipulasi keberuntungan, jadi bukankah hanya manusia yang 
ingin berbagi dalam keberuntungan orang yang beruntung?" [Pioro] 

Yah, itu tidak seperti saya tidak bisa mengerti. 

"Tetap saja, hari ini sungguh mengejutkan. Ini mungkin yang paling saya kaget dalam 8 
tahun terakhir. Sayangnya, bisnis semacam itu tidak mungkin bagi saya. Metode samping, 
tanpa slime itu tidak mungkin untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi Anda bisa 
membuatnya bekerja. 

Buang dadamu dan lakukan bisnis yang bagus, oke? "[Pioro] 

"Aku menyukaimu, nak. Saya tidak berpikir sesuatu yang sepele akan mengejutkan saya 
pada usia ini. Anda memiliki masa depan yang baik di depan Anda, jadi tunjukkan wajah 
Anda di sini dari waktu ke waktu. Aku akan memberimu teh dan permen, dan aku akan 
mendengarkan kekhawatiran apa pun yang kamu miliki. "[Grishera] 

"Terima kasih banyak. Saya akan melakukan yang terbaik. "[Ryouma] 

"Mari kita putuskan tokomu selanjutnya. Ketua guild, jika kamu mau. "[Serge] 

"Sheesh, kau benar-benar bekerja keras pada tulang-tulang tua ini, Serge. Pioro, di barisan 
atas rak di sebelah kiri Anda, ada setumpuk dokumen dua tempat dari kanan. Dapatkan itu. 
"[Grishera] 

"Tulang tua apa yang bekerja? Kamu tidak bergerak satu inci pun! "[Pioro] 

"Sudah cukup." [Grishera] 



"Ya, ya, aku di aku--- Apa? Bukankah ini hanya sekelompok tempat kumuh? Haruskah saya 
berinvestasi juga? "[Pioro] 

"Idiot. Menurut Serge, bocah itu luar biasa serius. Dia tidak akan menerima uang Anda 
bahkan jika Anda menawarkannya. "[Grishera] 

Dia benar-benar menemukan saya begitu cepat. Memang benar. Orang-orang menyebut 
saya bodoh dengan serius di kehidupan saya sebelumnya, dan saya secara pribadi ingin 
menahan diri untuk tidak menggunakan uang orang lain. Pinjaman bukanlah sesuatu yang 
dianggap remeh. Dan saya tidak begitu berkomitmen pada bisnis ini sehingga saya bersedia 
melangkah sejauh itu. 

Tetap saja, mata pedagang itu menakutkan ... Ini menakutkan dengan cara yang berbeda 
dari seni bela diri. 

"Pokoknya, seperti yang disebutkan Pioro, bundel dokumen ini merujuk pada bangunan 
yang bermasalah. Tetapi karena masalah itu, harganya murah. Anda akan baik-baik saja 
selama tempat itu memiliki meja resepsionis dan tempat untuk barang bawaan, kan? 
"[Grishera] 

"Iya. Semuanya akan diurus oleh lendir, jadi bahkan air pun tidak akan dibutuhkan. 
"[Ryouma] 

"Biasanya jika seorang pedagang yang membuka binatu mengatakan bahwa dia bahkan 
tidak membutuhkan air, dia akan mendapatkan 'apakah kamu bahkan mencoba !?' sebagai 
tanggapan ... Ngomong-ngomong, berapa banyak yang bisa kamu bayar? " 

"700 koin emas kecil." [Ryouma] 

"Oh? Kamu kaya tak terduga. "[Grishera] 

"Ada beberapa bandit di dekat rumah saya di masa lalu. Saya membunuh mereka dengan 
racun, dan tampaknya, salah satu dari mereka memiliki karunia besar di kepalanya. 
"[Ryouma] 

"Jika kamu memiliki sebanyak itu ... Ketua guild, seharusnya ada area yang tersedia di dekat 
tokoku. Bagaimana dengan di sana? "[Pioro] 

"Hmm ... Seharusnya memang ada satu ..." [Grishera] 

Saat ketua guild mengatakan itu, dia menggulung bundel dokumen. 

"... Benar, ada satu. Ini adalah bar dan penginapan yang sangat besar. Ini juga memiliki 
tempat penyimpanan untuk perabotannya. Apalagi lokasinya bagus. 

Sayangnya, itu terbakar dan lebih dari setengahnya berubah menjadi abu. Masih ada 
beberapa struktur yang berdiri, tetapi sekarang sudah ditumbuhi rumput, jadi Anda tidak 



bisa menggunakannya. Ini akan menghabiskan waktu dan uang Anda untuk 
mengembalikan tempat itu ke bentuk semula, tetapi selain itu tempat itu bagus. Bagaimana 
menurutmu? "[Grishera] 

"Aku pernah mendengar bahwa Ryouma-sama adalah penyihir bumi yang ulung. Dengan 
tempat seperti itu, kamu akan bebas untuk mengubahnya sesuai dengan keinginanmu. 
"[Serge] 

Tempat yang bisa saya buat sendiri memang proposal yang sangat menarik. 

"Baik? Bisakah kamu membuat sesuatu dengan sihir tanahmu? "[Grishera] 

"Hmm ..." [Ryouma] 

Jika saya menggunakan Buat Blok atau sihir tanah lainnya bersama dengan cairan 
pengerasan lendir lengket ... Ya, ini harus bekerja. 

"Aku pikir itu akan baik-baik saja. Dari apa yang saya lihat di peta, itu harus di dekat area 
perumahan. Itu menjadikannya lokasi yang sangat bagus, memang. "[Ryouma] 

Gimuru adalah kota yang dikelilingi oleh tembok yang kokoh dan berbentuk seperti 
lingkaran. Di tengah kota adalah jalan utama yang menghubungkan gerbang utara ke 
gerbang selatan. Di sebelah timur adalah distrik perumahan dan di sebelah barat adalah 
industri manufaktur seperti pabrik besi. 

Ada banyak penginapan di sekitar gerbang selatan. Penginapan tempat saya menginap juga 
berada di sana. 

Gerbang utara mengarah ke tambang yang ditinggalkan, jadi hanya penambang yang 
menggunakannya, tetapi bahkan mereka berhenti menggunakannya ketika tambang 
dinyatakan ditinggalkan. 

Gerbang timur juga memiliki jalan menuju tambang (tidak ditinggalkan), dan itu 
sebenarnya membuat hidup para penambang lebih mudah karena distrik perumahan 
dibangun di bagian timur kota. 

Area yang saya rekomendasikan terletak hampir persis di sebelah timur dari pusat kota, 
tepat di antara distrik perumahan dan jalan utama, membuatnya dekat dengan guild 
petualang dan distrik perumahan, sehingga menempatkannya relatif jauh dari industri 
manufaktur ke barat. . Masih mudah ditemukan. Sungguh, saya tidak bisa meminta lokasi 
yang lebih baik. 

Ketika saya mengatakan pikiran itu dengan keras, guild master mengangguk. 

"Persis. Dan itu sebabnya dulu bar populer. Petualang dan penduduk kota akan mampir 
setelah bekerja, dan banyak orang akan bersenang-senang. Toko yang dibuka di lokasi ini 
masih terikat untuk menarik perhatian orang, tetapi harganya mahal. "[Grishera] 



"Aku akan menerimanya." [Ryouma] 

Sejujurnya, saya tidak terlalu khusus dengan tanah, tapi saya tidak berpikir tanah ini buruk. 
Itu dekat distrik perumahan dan guild petualang, dan aku juga bisa melakukan apa yang 
aku inginkan dengannya. Selain itu, Serge-san merekomendasikannya, dan saya pikir guild 
master dan Pioro sama-sama orang baik. Seharusnya tidak apa-apa mempercayai mereka. 

"Kamu yakin?" [Grishera] 

"Iya. Lokasinya bagus, dan aku yakin lendir dan sihirku akan mampu menangani 
rekonstruksi. Selain itu, saya sangat suka ide membuat toko sendiri. "[Ryouma] 

"Aku sudah menyebutkan ini, tapi itu cukup mahal dan akan dikenakan 580 koin emas 
kecil. Selain itu, tanahnya besar, jadi Anda akan membayar 10 koin emas kecil untuk pajak 
tanah. Hak bisnis dan biaya tahunan akan dikenakan biaya 60 koin emas kecil. Secara 
keseluruhan, itu adalah 650 koin emas kecil. Apakah Anda benar-benar yakin tentang ini? 
"[Grishera] 

"Iya. Lagipula aku punya lebih dari cukup untuk hidup. "[Ryouma] 

"Benar, dengan 50 koin emas kecil, kamu bisa hidup seperti bangsawan selama setahun ... 
Baiklah, aku akan menjual tanah ini kepadamu." [Grishera] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Mereka mengajari saya banyak hal setelah itu. Ternyata membuka toko di dunia ini tidak 
terlalu sulit. Anda hanya harus melalui guild untuk membeli tanah dan barang-barang 
lainnya yang diperlukan, dan Anda akan dapat memulai bisnis Anda segera. Setelah itu 
Anda harus menuliskan laba dan pengeluaran Anda, dan kemudian membayar pajak 
penghasilan dan pajak tanah sekali setahun ke guild. Selama Anda bisa melakukan itu, usia 
dan jenis kelamin tidak terlalu penting. 

Hampir seolah-olah satu-satunya pertanyaan adalah apakah Anda dapat menghasilkan 
uang dan membayar. 

Pajak pertama juga dua kali lebih mahal. Terutama karena itu pada dasarnya setara dengan 
biaya persen [1] di bumi. Biaya untuk lisensi bisnis berubah tergantung pada skala. Kios 
jalanan akan bernilai sekitar 5 koin tembaga sedang, sedangkan sebidang tanah yang saya 
beli setelah menjadi toko akan dikenakan biaya dua koin emas. 

Biaya terakhir adalah biaya tahunan. Ini seperti sumbangan ke guild. Awalnya, hanya 
sejumlah kecil untuk biaya tahunan baik-baik saja, tetapi karena batas tidak pernah 
ditetapkan, itu menjadi kebiasaan bagi orang untuk membayar sebanyak yang mereka 
mampu untuk memamerkan kekayaan mereka. Secara alami, guild juga memperlakukan 
anggota yang membayar lebih tinggi dengan lebih baik, di atas peningkatan reputasi. Ya, 
mereka pedagang baik-baik saja. 



Seperti ini saya menyelesaikan proses panjang membeli sebuah toko, dan setelah saya 
mengucapkan terima kasih kepada mereka bertiga, saya pergi. 

Serge-san rupanya harus muncul di pertemuan guild pedagang berikutnya, dan Pioro 
memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengannya, jadi aku berpisah dengannya di guild. 

Saya pikir saya akan mulai membangun toko saya setelah saya menyelesaikan pekerjaan 
petualang terakhir saya ... Saya tidak akan membuat hanya gua kali ini, tetapi sebuah 
bangunan nyata. Saya bekerja paruh waktu sebagai pekerja konstruksi di kehidupan masa 
lalu saya. Itu sulit, tetapi bisa melihat jumlah pekerjaan Anda menjadi sesuatu yang tampak 
benar-benar terasa hebat. 

Aku tak sabar untuk itu. 

[1] -- Dari apa yang saya kumpulkan, uang tip pada dasarnya adalah uang jaminan. 
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Hari ke 5 penaklukan monster dan hari pertama pembangunan toko. 

"Ryouma, bantu aku, nyaa ..." [Miya] 

Saat istirahat makan siang, saat aku beristirahat setelah makan, Miya-san dan yang lainnya 
datang. Di belakang mereka ada Jeff-san, Asagi-san, dan Raypin-san. Semua orang 
berlumuran darah. 

"Bisakah kau singkirkan semua darah ini? Bau dan saya tidak tahan. "[Mizelia] 

"Apakah kamu terjadi pada goblin lagi? Anda yakin melakukan hal-hal yang mencolok. 
"[Ryouma] 

Seperti yang saya katakan itu, saya memesan pembersih lendir untuk membersihkan 
mereka semua 7. 

"Wow, semuanya sangat bersih sekarang ... Ryouma-kun, slime pembersihmu benar-benar 
nyaman." [Mizelia] 

"Terima kasih, de gozaru. Makan siang akan sulit di negara bagian itu. "[Asagi] 

"Astaga, seandainya Jeff tidak bekerja dengan sembarangan, de aru." [Raypin] 

"Aku sudah minta maaf, bukan?" [Jeff] 

Saya mendengar mereka keluar saat mereka makan, dan ternyata, mereka menemukan 
sarang goblin baru dan menghancurkannya. Dari tampang siripnya, mereka mungkin 
selamat dari desa goblin yang baru saja kita hancurkan. Masalahnya dimulai setelah 
pertempuran ketika mereka akan membuang mayat-mayat, karena Jeff-san tiba-tiba 
memiliki kejeniusan untuk menembus goblin yang mati dengan tombaknya dan 
melemparkan mereka ke satu sudut. 

"Itu luar biasa dan semua yang dia bisa singkirkan dari mayat dengan cepat, tetapi kami 
khawatir tumpukan mayat itu akan jatuh, jadi kami kembali untuk memeriksanya. 
Sayangnya, sama seperti kami berbicara kepada diri kami sendiri, semuanya tiba-tiba jatuh, 
de gozaru. "[Asagi] 



Bahkan jika mereka bisa menghindari mayat, mereka tidak bisa menghindari darah. Pada 
akhirnya, Raypin-san menerima pukulan langsung dari mayat goblin. 

"Pasti berat ..." [Ryouma] 

"Memang. Jika bukan karena Anda, kami harus makan sambil berbau darah goblin. 
"[Gordon] 

"Sungguh menakjubkan bahwa slime Anda bisa menghilangkan kotoran goblin dengan 
sangat efisien." [Suriah] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Saat itulah terpikir oleh saya bahwa saya belum memberi tahu mereka tentang binatu. 

"Ngomong-ngomong, apakah kamu ingat binatu yang kita bicarakan 3 hari yang lalu?" 
[Ryouma] 

"Ya, bagaimana dengan itu?" [Jeff] 

"Aku memutuskan untuk melakukannya." [Ryouma] 

"Serius? Kapan kamu membuka? "[Jeff] 

"Aku masih harus menyiapkan toko, jadi masih akan ada waktu di masa depan. Harganya 
akan menjadi 1 koin tembaga sedang seperti yang kita bicarakan sebelumnya. "[Ryouma] 

"Toko? Anda akan memiliki tempat sendiri, de aru? "[Asagi] 

"Ya, seorang pedagang yang saya kenal menyarankan saya untuk mendapatkan toko 
sendiri. Saya sudah mendaftar di guild dan membeli tanah dengan hadiah dari bandit yang 
saya bunuh beberapa waktu lalu. Saya akan mendapatkan karyawan dari guild dan 
pedagang yang menyarankan saya juga akan membantu saya, jadi saya masih akan terus 
bekerja sebagai petualang. "[Ryouma] 

"Saya melihat. Saya terkejut mendengar bahwa Anda akan memiliki toko seusia Anda, 
tetapi ketika Anda memikirkannya, itu masuk akal. Kami akan mendaftarkan layanan Anda, 
tentu saja, tapi saya yakin petualang lain yang tahu betapa menakjubkan slime pembersih 
Anda juga akan mendaftarkan layanan Anda. Peluang penyebaran kata tentang toko orang 
asing juga cukup tinggi. Begitu kata-kata muncul, Anda mungkin akan kesulitan mengelola 
toko jika Anda sendirian, de aru. "[Asagi] 

"Saya tidak berpikir itu benar-benar mustahil untuk ditangani sendiri, tetapi itu pasti akan 
mencegah Anda bekerja sebagai petualang." [Suriah] 

"Memang. Semuanya berakhir jauh lebih besar dari yang saya harapkan, tetapi ada baiknya 
saya masih bisa terus bekerja sebagai petualang. Saya akan memberi tahu Anda kapan toko 



akan dibuka, jadi silakan mampir. Toko saya juga akan memberikan diskon untuk grup 
yang lebih besar. "[Ryouma] 

"Nyaa !? Sebelum aku menyadarinya Ryouma-kun sudah berubah menjadi pedagang, itua! 
"[Miya] 

"Dia selalu berbicara dengan sopan, jadi rasanya tidak pada tempatnya, de gozaru." 
[Raypin] 

Kami berbicara seperti itu saat makan, kemudian kami lakukan di sisa jam sehari. 

"Ini akan menjadi tanahmu." [Serge] 

"Ini benar-benar besar." [Ryouma] 

Setelah pekerjaan petualang berakhir, saya mengunjungi Serge dan memeriksa tanah yang 
saya beli. 

Di hadapanku ada bangunan 2 lantai yang rusak dan sebidang tanah yang sedikit lebih kecil 
dari lapangan latihan untuk bisbol liga kecil. 

Saya kira sekitar 20m x 100m? Jika hanya ukuran yang dibicarakan, maka itu mungkin 
lebih besar dari toko Serge-san. 

Saya pikir itu akan sedikit lebih kecil dari peta, tetapi sepertinya bukan itu masalahnya. 

"Bar di sini dulu juga berfungsi sebagai penginapan, jadi ia juga memiliki ruang tamu dan 
gudang." 

"Aku mengerti ... Apakah benar-benar tidak apa-apa bagiku untuk melakukan sesukaku 
dengan tanah ini?" [Ryouma] 

"Selama itu masih ada di dalam rumahmu, maka dengan segala cara. Apakah Anda akan 
memulai konstruksi hari ini? "[Serge] 

"Iya. Saya ingin memotong rumput dan menghancurkan struktur yang tersisa. "[Ryouma] 

Aku mengeluarkan slav pemulung dari Dimension Home dan memerintahkan mereka 
untuk makan rumput di area yang agak jauh dari bangunan. Jika saya meninggalkan 
mereka seperti itu, saya yakin mereka pada akhirnya akan berurusan dengan semua 
rumput. 

Setelah mengkonfirmasikan bahwa lendir pemulung melakukan pekerjaan mereka, saya 
mendirikan penghalang kedap suara di sekitar gedung untuk menjaga semuanya tetap 
tenang, kemudian saya dengan hati-hati merobohkan langit-langit lantai dua. Dengan 
menjaga kebisingan dan mengambil tindakan pencegahan, saya dapat melakukan proses 
pembongkaran tanpa menyebabkan tetangga merasa tidak nyaman. 



Setelah secara paksa menghancurkan langit-langit, saya menggunakan Break Rock di 
dinding untuk mengubahnya kembali ke bumi, kemudian saya memastikan bahwa pecahan 
dari langit-langit, perabotan yang rusak, dan dinding yang sekarang telah diubah menjadi 
bumi aman, dan kemudian saya melemparkan mereka semua ke luar dan membersihkan 
interior bangunan. 

Setelah itu saya membongkar pilar yang tersisa satu per satu dengan Wind Cutter. 

Pengetahuan saya tentang konstruksi paling banyak adalah sedikit yang saya dapatkan 
pada paruh waktu saya dan beberapa hal yang saya dengar di sana-sini, tetapi tampaknya, 
bagi dunia ini, pengetahuan 'kecil' yang saya miliki sangat banyak. Dan dari 
penampilannya, sepertinya aku akan bisa membuat bangunan sederhana. Pembongkaran 
juga membuatnya mudah untuk mengetahui apakah bangunan itu akan runtuh, sehingga 
seluruh proses pembongkaran berjalan dengan lancar. 

Keterampilan konstruksi sungguh menakjubkan. Belum lagi sihir super nyaman. 

Hanya dalam satu jam, saya dapat membersihkan setengah rumput dan menghancurkan 
setengah bangunan. Tapi sudah larut, jadi saya memutuskan untuk pulang. 

Kebetulan, Serge-san mengawasi sepanjang waktu. Karena lendir dan kekuatan sihirku 
yang sangat besar, semuanya berjalan sangat cepat, membuat Serge-san -- sekali lagi -- 
terkejut. 

Hari ke 6 penaklukan monster dan hari kedua pembangunan toko. 

"Pencarian penaklukan monster di tambang yang ditinggalkan berakhir hari ini. Banyak hal 
terjadi, tetapi dengan ini, kita akhirnya akan dapat menandai pekerjaan ini selesai, "kata 
ketua guild. 

Setelah ini saya akan bertanggung jawab untuk itu, jadi saya harus memastikan untuk 
melakukan pekerjaan dengan baik tidak peduli seberapa sibuk saya. Paling tidak, saya 
harus melakukan satu putaran di sekitar tempat itu sampai saya mulai tinggal di dalamnya. 

Saat aku memikirkan itu untuk diriku sendiri, ketua guild memanggilku. 

"Ryouma, bisakah kamu datang sebentar." [Wogan] 

"Tentu." [Ryouma] 

"Pertama, aku ingin mengucapkan selamat padamu untuk pekerjaan yang dilakukan hari 
ini. Mayat monster berada di tempat yang sama seperti biasanya. Dengan selesainya 
pencarian ini, Anda secara resmi peringkat E. 

Ngomong-ngomong, saya sudah mendengar dari kepala pelayan keluarga adipati bahwa 
Anda akan bertanggung jawab atas tambang yang ditinggalkan ini. Kamu melakukannya, 
kan? "[Wogan] 



"Ya." [Ryouma] 

"Aku pikir kamu akan baik-baik saja karena itu kamu, tapi hati-hati, oke? Ingatlah untuk 
menghubungi kami kapan pun Anda membutuhkan bantuan. Melaporkan kepada kami 
ketika masalah muncul adalah bagian dari pekerjaan Anda juga. "[Wogan] 

"Baiklah." [Ryouma] 

"Tetap saja, menolak dukungan keluarga adipati untuk hidup sendiri ... Kau benar-benar 
membuat keputusan yang menakutkan." [Wogan] 

"Itu mengkhawatirkan betapa manja aku, jadi aku pikir aku harus memfokuskan kembali 
pikiranku." [Ryouma] 

"Kamu anak-anak. Jangan memaksakan diri. Ngomong-ngomong, alasan sebenarnya aku 
memanggilmu adalah untuk menanyakan apakah kamu serius tentang binatu lendir yang 
lebih bersih. "[Wogan] 

"Ya, tapi ... Bagaimana kamu mengetahuinya?" [Ryouma] 

"Ada sedikit kabar di kalangan para petualang di sini. Sepertinya ada orang yang menunggu 
pembukaan toko Anda. Tidak mengherankan. Lagipula, sebagian besar petualang 
cenderung mudah kotor, dan ada banyak di antara mereka yang hanya membuang pakaian 
kotor mereka. "[Wogan] 

"Itu terdengar baik. Saya akan bergegas dengan konstruksi toko itu. Tunggu sebentar lagi. 
"[Ryouma] 

"Tentu. Omong-omong, saya dapat meminta layanan toko Anda juga, kan? Berapa harganya 
nanti? "[Wogan] 

"Tentu saja Anda bisa. Siapa pun dapat meminta layanan Pencucian Saya. Harga 1 koin 
tembaga sedang untuk setiap tas pribadi. Ada juga opsi yang disesuaikan untuk kelompok 
orang. Jika kamu mendapatkan itu, kamu akan mendapat diskon. "[Ryouma] 

"Oh? Kalau begitu, aku mungkin harus mengumpulkan grup ... Terus terang bertanya, 
berapa diskon yang kita bicarakan di sini? "[Wogan] 

"Jika kita membandingkan gaji seminggu untuk opsi pribadi dan opsi kelompok terbesar, 
maka diskonnya akan menjadi sekitar 20% per orang." [Ryouma] 

"Sebanyak itu?" [Wogan] 

"Aku awalnya berencana untuk mendapatkan cukup uang untuk bertahan hidup ketika aku 
tidak bekerja sebagai seorang petualang, jadi harganya ditetapkan murah. Diskon juga 
bukan hal yang hanya sekali. Anda akan mendapatkan diskon setiap kali Anda memilih opsi 



grup besar, jadi jika Anda mendaftar layanan Laundromat saya sebagai guild, Anda akan 
menghemat banyak uang untuk diri Anda sendiri. "[Ryouma] 

"Yah, kurasa aku benar-benar harus menemukan diriku cukup banyak orang kalau begitu." 

"Aku akan menantikan untuk membuat perlindunganmu." [Ryouma] 

Setelah itu saya kembali ke kota dan terus menghancurkan bangunan itu. 

Pekerjaan petualang berakhir sebelum tengah hari, jadi saya bisa menghancurkan 
bangunan dan membuang rumput dengan sisa waktu. Ini seharusnya cukup untuk tanah. 
Selanjutnya saya harus mencari tahu apa yang harus dilakukan tentang bangunan ... 

Ketika saya merenungkan pertanyaan itu, saya dengan tidak tertarik memandang ke arah 
jalan di depan tempat parkir saya, dan di sana saya memperhatikan bahwa kerumunan 
anak-anak telah berkumpul dan mengawasi saya dari jauh. 

"Apakah ada masalah?" [Ryouma] 

Saya bertanya kepada mereka selembut mungkin agar tidak membuat mereka takut. Ketika 
saya melakukannya, anak bungsu dari kerumunan menjawab. 

"Kamu bukan dari sini! Siapa kamu !? "[Anak Bungsu] 

"Hei, Rick! Itu tidak sopan! "[Gadis Muda] 

Ketika gadis yang berdiri di samping anak laki-laki itu mendengarnya mengatakan kata-
kata itu, dia memarahinya, dan kemudian anak laki-laki yang tampaknya paling tua dari 
kerumunan menundukkan kepalanya. 

"Maaf tentang itu. Rick agak nakal. Juga, maaf karena mengganggu Anda ketika Anda 
sedang bekerja. "[Anak Sulung] 

"Jangan khawatir tentang itu. Saya begitu sibuk dalam pekerjaan sampai saya tidak melihat 
Anda sampai sekarang. Dan selain itu, aku sudah hampir selesai. "[Ryouma] 

Saya lebih peduli tentang usia mereka. 

Mereka anak-anak, kan? Mereka tidak akan melempar saya bola melengkung seperti yang 
dilakukan kelompok 6 petualang, di mana yang terkecil sebenarnya yang tertua, bukan? 

" 

"Benarkah? Baiklah terima kasih. Kamu sungguh luar biasa. Kamu tidak terlihat jauh lebih 
tua dariku, namun kamu benar-benar bisa menggunakan sihir. "[Anak Sulung] 

"Onii-chan, pesulap?" [Anak 1] 



"Petualang?" [Anak 2] 

Pertanyaan datang satu demi satu dari anak-anak ketika mereka memadati saya. 
Pertanyaan mereka tanpa pamrih dan penuh kepolosan bahkan ketika mereka mulai 
mendorong saya. Saya akan mencoba dan menjawab mereka, tetapi kemudian suara 
seorang wanita terdengar. 

"Apakah Anda semua akan tenang? Jika kamu menanyakan semua pertanyaanmu secara 
bersamaan, bocah itu jelas tidak akan bisa menjawab! "[???] 

Ketika saya berbalik ke sumber suara itu, seorang wanita dengan tubuh yang baik berdiri 
di sana. 

"Maaf tentang itu. Sepertinya anak-anak kita dan anak-anak tetangga membuatmu 
bermasalah. "[Wanita] 

"Sebenarnya, mereka tidak membuat masalah bagi saya. Tapi bagaimanapun juga, terima 
kasih. "[Ryouma] 

"Oh? Tampaknya Anda tahu sopan santun Anda terlepas dari usia Anda. Akan lebih baik 
jika anak saya bisa belajar satu atau dua hal dari Anda. Anda seorang petualang? "[Wanita] 

"Ya, tapi aku mendaftar beberapa hari yang lalu." [Ryouma] 

"Saya melihat. Nah, lakukan yang terbaik. Apakah Anda di sini untuk pekerjaan? Lot ini jauh 
lebih bersih daripada yang saya ingat terakhir. "[Wanita] 

"Bukan pekerjaan. Saya di sini untuk menyiapkan tempat ini untuk membuka binatu saya. 
... Ah, permisi perkenalan saya yang terlambat. Saya Ryouma Takebayashi. "[Ryouma] 

"Aku Poline. Bocah nakal yang nakal ini adalah Rick. Dan tomboi ini di sini adalah putriku, 
Leni. "[Poline] 

"Nama, Rick. Saya tidak keberatan menjadikan Anda kaki tangan saya! "[Rick] 

"Hal bodoh apa yang kamu katakan !? Maaf soal itu. Saya Leni. Senang bertemu denganmu. 
"[Leni] 

"Saya tinggi. Senang bertemu denganmu. "[Tinggi] 

"Senang bertemu kalian semua. Saya Ryouma Takebayashi. Apakah semua orang tinggal di 
sekitar sini? "[Ryouma] 

"Iya. Kita semua hidup di daerah perumahan di sana. Saya juga bekerja sebagai penjual 
bunga di toko terdekat. "[Poline] 



"Kita akan menjadi tetangga kalau begitu. Saya pasti akan memberi Anda salam yang tepat 
di masa depan. "[Ryouma] 

"Jangan berkeringat. Daripada itu, Anda menyebutkan sesuatu tentang binatu, ya? Apakah 
itu semacam bisnis di mana Anda mencuci pakaian dengan imbalan uang? "[Poline] 

"Ya." [Ryouma] 

Saya mengeluarkan tas yang dimaksudkan untuk penggunaan pribadi dari Kotak Barang 
saya dan memberinya penjelasan singkat. 

"Ini adalah tas yang dimaksudkan untuk digunakan di rumah. Semua pakaian yang bisa 
Anda masukkan ke dalam tas ini akan berharga 1 koin tembaga sedang. "[Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu, Poline-san menjadi tertarik. 

"Nilai pakaian ini untuk 1 koin tembaga sedang? Itu murah, oke. "[Poline] 

"Jika kau mau, aku bahkan bisa memberimu percobaan gratis pada hari pembukaan kami. 
Bagaimanapun, kita adalah tetangga. "[Ryouma] 

"Benarkah? Baiklah Saya akan membahasnya nanti. "[Poline] 

Setelah itu saya bertanya kepadanya tentang lingkungan ini, lalu saya mengucapkan terima 
kasih dan pulang. 
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Hari ke-3 pembangunan toko. 

Setelah memikirkan semuanya semalam, saya menyadari bahwa satu lantai untuk ruang 
bawah tanah dan dua lantai untuk toko itu sendiri adalah batas untuk keterampilan 
Konstruksi saya. 

Tetapi menggunakan seluruh lot untuk toko akan terlalu besar, jadi saya memutuskan 
untuk menggunakan hanya setengah untuk bangunan, dan kemudian mengubah setengah 
dari sisa lahan untuk digunakan pelayan dan yang lain untuk halaman belakang. 

Saya menggunakan Buat Blok di situs konstruksi dan mulai menggali ruang bawah tanah 
sambil membuat blok batu pada saat yang sama. Lendir mengangkut balok-balok batu yang 
sudah selesai. 

Saya menggunakan mantra bumi saya 'Pavement' pada lubang raksasa yang dihasilkan 
untuk membentengi dan mengubah lubang menjadi fondasi yang tahan lama. 

Setelah membentengi tanah, itu benar-benar rata tanpa ada celah atau lubang. Seperti itu 
saya bisa menyelesaikan bagian yang disebut beton leveling dan beton dasar dalam sekali 
jalan. 

Jika saya ingat dengan benar, di Jepang para pekerja akan menambah penguatan lebih 
lanjut selama proses antara beton leveling dan beton dasar, tetapi dunia ini tidak memiliki 
teknologi semacam itu. Hmm ... Saya ingin tahu apakah tidak apa-apa seperti ini? Saya 
khawatir itu mungkin tidak berlaku jika terjadi gempa bumi. 

Tetapi mengingat betapa sedikitnya pengetahuan yang saya miliki tentang konstruksi -- 
setelah semua, saya hanya bekerja di paruh waktu konstruksi -- dan kenyataan bahwa 
dunia ini tidak tahu apa-apa tentang proses penguatan, saya kira saya hanya harus 
mengakhiri pembangunan yayasan di sini. Akan lebih buruk jika saya bereksperimen dan 
akhirnya memperburuk keadaan. 

Sambil mengumpulkan batu-batu bangunan yang saya buat menggunakan cairan lengket 
lengket di tempat semen, saya mengeraskan strukturnya, dan kemudian membentenginya 
lebih jauh. Sihir tidak diperlukan selama proses ini, jadi saya meminta slime untuk 
membantu. Kemudian saya menambahkan lebih banyak pilar dengan sihir. Dan seperti itu 
saya bisa menyelesaikan ruang bawah tanah, dinding ruang bawah tanah, lantai lantai 
pertama, dan dinding luar toko. 



Sihir benar-benar nyaman. Aku bahkan tidak perlu menggunakan sepotong kayu atau 
menghabiskan satu setelan. Meskipun pilar-pilar itu dibuat sederhana -- dengan pilar-pilar 
yang hanya diletakkan di dalam sekotak batu -- mereka harus banyak tahan lama. 

Segalanya berjalan begitu lancar sehingga untuk sesaat aku merasa ingin bermain-main 
dan mengubah pilar menjadi seperti kuil-kuil kuno yang kulihat di buku teks ketika aku 
masih mahasiswa, tetapi pada akhirnya, aku memutuskan untuk tidak melakukannya. 
Tidak ada gunanya membuat ruang bawah tanah begitu mewah. 

Saya telah menggunakan banyak mana dan kami telah membuat banyak kemajuan, jadi ... 
Saya pikir saya akan mengakhiri semuanya di sini. 

Hari ke-4 pembangunan toko. 

Saya membangun dinding dan mempartisi kamar-kamar di lantai pertama menggunakan 
batu lendir lengket. Setelah itu saya membangun cerita ke-2 juga. Hari itu berakhir seperti 
itu. 

Hari ke 5 pembangunan toko. 

Saya membangun langit-langit dan menyiapkan interiornya. Saya menebang pohon di 
dekat tambang yang ditinggalkan untuk mencoba keterampilan Woodworking saya dengan 
sihir saya. 

Saya mengeringkan pohon secara bertahap menggunakan alkimia, kemudian saya 
menciptakan mantra baru dengan menerapkan mantra angin, Wind Cutter, seperti gergaji 
bundar yang digunakan dalam pengerjaan kayu di kehidupan saya sebelumnya, yang saya 
sebut Circle Saw, kemudian saya menggunakannya untuk buat papan. 

Saya membuat mantra lain dengan menggabungkan sihir bumi dengan sihir angin, dan 
menggunakan mantra yang dihasilkan, Roda Polandia, untuk membuat permukaan papan 
mengkilap. 

Roda Polandia bekerja dengan menggunakan Break Rock untuk membuat pasir, dan 
kemudian memindahkannya dengan kecepatan tinggi dengan Circle Saw, menyebabkan 
partikel pasir menggiling permukaan papan, sehingga memolesnya. 

Selain itu, saat menggunakan alkimia untuk mengeringkan kayu itu nyaman, kandungan 
airnya dibuang begitu cepat sehingga kayu yang dihasilkan rentan terhadap keretakan. 
Untungnya, saya tidak berencana untuk menggunakannya sebagai pilar, jadi itu tidak 
masalah. 

Saya berhasil membuat beberapa papan dan kayu, tetapi saya akhirnya menggunakan 
sepanjang hari. 

6 hari konstruksi. 



Saya membangun rak dan counter dari kayu yang saya kumpulkan kemarin, lalu saya 
menggunakan cairan lengket sebagai ganti pernis untuk melapisi mereka. Setelah kering 
aku menempelkannya di dinding dan lantai toko. 

Saya melakukan itu karena saya merasakan interior berbatu memberikan suasana serius. 

Untungnya, dengan bantuan sihir tanah, saya dapat mengubah interior menjadi kayu, tetapi 
kemudian tiba-tiba terlintas di benak saya bahwa lendir yang lebih bersih bertingkah aneh. 

Hah? Apakah itu memakan serbuk gergaji dan sampah? Tidak pernah melakukan itu 
sendiri sebelumnya ... Yah, pemulung lakukan, tapi ... Hmm? Tunggu, itu bukan makan, itu 
mengumpulkan mereka, lalu melemparkan mereka di satu tempat ... Itu menyapu lantai !? 

Segera, saya menggunakan identifikasi monster. Pada kolom keterampilan dapat dilihat 
keterampilan baru ditambahkan: Pengumpulan Sampah Lv1. Ada skill seperti ini? Atau 
lebih tepatnya, slime dapat benar-benar mempelajari keterampilan sendiri? ... Ah, tapi 
kurasa itu bukan hal baru. Lagi pula, ada orang-orang eksentrik yang bahkan belajar 
bagaimana menggunakan staf. 

Penasaran, saya memeriksa slime lain, dan sepertinya slime asam mempelajari 
Woodworking Lv 1. Memang benar mereka membantu, tetapi mereka hanya melakukan 
hal-hal sederhana seperti melarutkan kayu dari struktur yang dihancurkan, menggunakan 
alat untuk mencukur kayu, dan melarutkan beberapa kayu (hanya yang normal, bukan dari 
bangunan yang dihancurkan) ... Bisakah Anda benar-benar mempelajari keterampilan 
dunia ini begitu saja? 

Yah, bagaimanapun, dengan ini konstruksi akan lebih lancar. 

Setelah itu ketika tidak ada papan yang cukup untuk diputar, saya memiliki lendir asam 
dengan ukuran dan bentuk papan baru. Produk yang dihasilkan jauh lebih baik daripada 
yang saya harapkan dari lendir asam. 

7 hari konstruksi. 

Interior sudah selesai, jadi yang tersisa hanyalah bagian luar. Secara teknis, tidak ada yang 
salah dengan membiarkan toko tidak dicat, tapi saya pikir seorang pencuci pakaian harus 
memberikan kesan 'bersih', jadi saya memutuskan untuk mengecat dindingnya putih. Jika 
itu tidak mungkin, maka setidaknya sesuatu yang lebih bersih daripada berwarna lumpur. 

Sihir Bumi tidak cukup dengan sendirinya, jadi aku memutuskan untuk mampir ke tempat 
Serge-san dan meminta nasihat padanya. 

"Kamu ingin membuat dindingmu ... putih?" 

"Apakah itu tidak mungkin?" [Ryouma] 



"Memang, tapi kebanyakan toko umumnya tidak. Biasanya, hanya aristokrat yang membuat 
dinding mereka putih karena harganya mahal dan mudah kotor. "[Serge] 

"Itu benar, tapi aku benar-benar ingin melakukan sesuatu pada dinding binatu saya. 
Dinding putih terlihat jauh lebih bersih daripada dinding berwarna lumpur, bukan? 
"[Ryouma] 

"Kamu tentu benar. Sayangnya, stoknya tidak banyak. "[Serge] 

"Aku mengerti ..." [Ryouma] 

Tapi sekali lagi, saya kira Anda biasanya pergi ke kontraktor untuk konstruksi seperti ini. 
Meski kurasa sudah terlambat untuk mengatakan itu sekarang. 

Tetap saja, saya bertanya-tanya mengapa dia bahkan memiliki beberapa persediaan. 

"Kekuatan Perusahaan Morgan saya terletak pada keanekaragaman. Bahkan jika kita tidak 
memiliki stok, diberikan waktu, kita umumnya akan dapat memperoleh sebagian besar 
item. "[Serge] 

Jadi saya kira itu berarti dia bisa mendapatkan mereka. Tapi masalahnya saya sudah 
menghabiskan sedikit jumlah pembelian banyak ... 

Hmm ... Oh, bukankah ini kota pertambangan dengan tambang besi? 

"Serge-san, apakah kota ini memiliki toko yang berfungsi dengan besi?" [Ryouma] 

"Ada, tapi ... bagaimana dengan itu?" 

"Apakah mereka menggunakan kapur?" [Ryouma] 

"Kamu mendapat informasi dengan baik. Itu memang mereka gunakan. "[Serge] 

"Apakah mungkin untuk mendapatkan jeruk nipis itu? Jika memungkinkan dengan murah, 
"[Ryouma] 

"Ya, toko saya bisa mewujudkannya. Meskipun awalnya murah, jadi ... "[Serge] 

"Itu terdengar baik. Dengan itu aku mungkin bisa membuat balok batu putih. "[Ryouma] 

Jeruk nipis digunakan sebagai bahan dalam plesteran kembali di Jepang, sehingga harus 
aman untuk digunakan dalam konstruksi. Sangat disayangkan saya tidak cukup tahu untuk 
benar-benar membuat plesteran, tapi saya pasti bisa mengubahnya menjadi balok melalui 
sihir. Dan jika saya memperlakukan mereka dengan cairan lengket lendir lengket, itu harus 
memungkinkan untuk membuatnya lebih mudah dibersihkan. 



Serge-san juga tidak berpikir ada yang salah saat dia buru-buru memberiku kapur cepat, 
yang kemudian aku ubah menjadi kapur cakar melalui aplikasi air dan alkimia, dan 
kemudian diblokir melalui kompresi. 

Sayangnya, mata Serge-san mulai berbinar ketika melihat prospek balok-balok putih 
murah, jadi aku mengisi tas besar dengan jeruk nipis dan segera minta diri. Dia orang yang 
baik, tetapi saya benar-benar ingin fokus pada toko saya untuk saat ini. 

Saya kembali ke toko saya dan diam-diam menghasilkan sejumlah besar blok, yang 
kemudian saya diam-diam terpampang di dinding luar. Sebelum matahari mulai terbenam, 
seluruh dinding sudah dicat putih, dan bahkan celah-celah dipenuhi kapur dan dikeraskan 
dengan sihir. Ketika semuanya sudah selesai, saya memobilisasi slime lengket dan 
menutupi semua dinding luar dengan lapisan lengket liguid mereka. 

Saya punya banyak kapur api cadangan, jadi saya menyimpannya di Dimension Home saya 
untuk sementara waktu. 

"Akhirnya mulai terbentuk." [Ryouma] 

Kami mengalami kemajuan dengan kecepatan yang menakjubkan di sini, tetapi jika toko 
berwarna putih, area di sekitar toko akan terlihat pucat jika dibandingkan. 

Saya ingin menyiapkan halaman bukan tanah yang ada sekarang, tapi ... Oh! Bukankah 
tetangga saya seorang penjual bunga? Saya mungkin bisa membeli beberapa biji darinya. 

Saya langsung mampir ke tokonya. Segera setelah saya berdiri di depan tokonya, sebuah 
suara memanggil saya. 

"Selamat datang! Oh! Bukankah kamu Ryouma-kun? "[Leni] 

"Selamat sore ... Leni-san." [Ryouma] 

Aku lupa namanya di sana sebentar. 

"Kamu tidak perlu membubuhkan 'San'. Saya lebih muda, jadi Leni baik-baik saja. Jadi, apa 
yang bisa saya bantu? "[Leni] 

"Saya ingin membeli bunga dan benih untuk membuat halaman." [Ryouma] 

"Biji? Kami punya pasangan. Tunggu sebentar. Bu! "[Leni] 

Teriak Leni dan Paulin, yang sedang berbicara dengan dua wanita lain, menjawab. 

"Untuk apa kamu berteriak sangat keras? Itu tidak sopan, kau tahu? "[Pauline] 

"Aku tidak bisa menahannya! Anda benar-benar terjebak dalam obrolan dengan teman-
teman Anda! Kami punya pelanggan! "[Leni] 



"Oh, kalau bukan Ryouma-kun. Apakah Anda datang untuk membeli sesuatu? "[Pauline] 

"Astaga. Apakah anak ini Ryouma-kun? "[Wanita 1] 

"Sangat kecil, namun sangat menakjubkan." [Wanita 2] 

Oh, kedua teman Pauline-san yang mengobrol dengan itu juga mendekati saya. 

Bagaimanapun, saya harus menyapa mereka terlebih dahulu. 

"Senang bertemu kalian berdua. Saya Ryouma Takebayashi. " 

"Oh sayang. Anda benar-benar sopan. Akan luar biasa jika anak-anak saya dapat belajar 
satu atau dua hal dari Anda. Nama saya Kiara. Senang bertemu denganmu juga. "[Kiara] 

"Dan aku Mary. Senang bertemu Anda. Saya sudah mendengar desas-desus. "[Mary] 

"Rumor?" 

Apa yang mereka bicarakan? 

Rumor? Rumor apa? 

"Kamu telah membangun toko di lingkungan ini untuk sementara waktu sekarang, kan? Itu 
cukup menonjol, jadi kabar kamu sebagai penyihir hebat sudah menyebar. "[Mary] 

"Aku tidak terlalu luar biasa. Paling-paling, saya hanya bisa mengucapkan satu atau dua 
mantra yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kebetulan saya spesialis di 
bidang konstruksi. "[Ryouma] 

"Jika kamu bisa membangun sesuatu yang kokoh, kamu sangat luar biasa. Rumor 
mengatakan kamu juga menaikkan banyak slime. "[Mary] 

"Bagian itu benar." [Ryouma] 

"Kita tahu ... kita melihat mereka dengan mataku sendiri." [Mary] 

"Kami melihat banyak lendir membawa batu Ryouma." [Kiara] 

"Kamu melihat itu?" [Ryouma] 

"Ini adalah slogan penglihatan pertama yang bertindak seperti itu, jadi kami akhirnya 
menonton." [Mary] 

"Tamers monster tidak jarang di Gimuru, tetapi mereka semua lebih suka monster yang 
menakutkan. Oh ya. Anda datang ke sini untuk membeli sesuatu, ya? Apa yang kamu 
inginkan? "[Pauline] 



"Saya mencari beberapa biji bunga dan benih rumput. Apakah Anda memilikinya? 
"[Ryouma] 

"Kami melakukannya. Harga biji bunga akan tergantung pada varietas, tetapi benih rumput 
rumput untuk 130 jas. Berapa banyak yang kamu butuhkan? "[Pauline] 

Sementara aku bertanya-tanya berapa banyak yang kubutuhkan, Pauline-san menawarkan 
bantuan. 

"Bagaimana kalau menunjukkan padaku toko itu? Saya bisa menasihati Anda kalau begitu. 
"[Pauline] 

"Terima kasih." [Ryouma] 

Setelah mengatakan bahwa aku membawa Pauline-san ke toko. Leni, Kiara-san, dan Mary-
san mengikuti kami dari belakang. 

Apakah semua orang datang? 

Tetapi begitu mereka melihat toko saya, mereka semua membeku. 

"Apakah ada masalah?" [Ryouma] 

"Hanya sedikit terkejut. Toko ini bukan warna ini pagi ini, kan? "[Pauline] 

"Aku melukisnya beberapa saat yang lalu. Warna kotoran tidak benar-benar memberi 
kesan kebersihan, jadi saya pikir itu tidak cocok untuk binatu. Karena itu, saya membeli 
beberapa jeruk nipis dan memasak sesuatu dengan slime dan sihir kecil saya. "[Ryouma] 

"Haa ~ Kamu benar-benar bekerja dengan cepat, bukan?" [Pauline] 

"Tapi tentu saja terlihat lebih bersih." [Kiara] 

"Jadi ini adalah binatu. Mungkin saya harus mencoba mencuci juga. Itu akan menjadi beban 
punggungku jika aku bisa mengurangi waktu mencuci pakaian. "[Mary] 

"Bagaimanapun juga, silakan lakukan. Dan karena kita sudah saling kenal, saya ingin 
menawarkan kepada Anda uji coba gratis untuk satu tas binatu. "[Ryouma] 

Saya mengambil dua tas dari Kotak Barang saya dan membagikannya kepada Mary dan 
Pauline. Anda harus mendapatkan pelanggan di saat-saat seperti ini! 

Setelah itu saya membiarkan Pauline-san memetik bijinya. Pada akhirnya, saya akhirnya 
membeli 15 kantong benih rumput dan 2 tas masing-masing dari 4 biji bunga yang 
berbeda. 



Omong-omong, tidak ada yang menyebutkan bahwa Anda dapat beriklan di papan buletin 
guild? 

Saya perlu pemulung untuk membuat beberapa pupuk juga, jadi saya kira saya akan 
mampir ke guild besok. 

Setelah memutuskan itu, saya pulang ke rumah dan memikirkan apa yang harus ditulis 
dalam iklan. 
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"Uu ~ ..." [Ryouma] 

Aku kembali ke penginapan dan mulai memutar kepalaku tentang apa yang harus ditulis 
untuk iklan, tetapi sepertinya aku tidak bisa sampai pada kesimpulan pada satu hal: Nama 
toko. 

Saya tidak bisa memikirkan apa pun kecuali hal-hal sederhana. 

Saat aku memeras otakku seperti itu, Sebasu-san datang. 

"Ryouma-sama, kamu sudah kembali?" [Sebasu] 

"Iya. Saya di sini. "[Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu, saya membuka pintu. 

"Ryouma-sama, bagaimana kalau bergabung dengan ojousama dan yang lain untuk minum 
teh?" [Sebasu] 

"Tentu. Saya telah mencapai penghalang jalan, jadi saya mungkin juga. Terima kasih. 
"[Ryouma] 

Seperti itu aku pergi ke kamar keluarga duke. 

"Kami sudah menunggu, Ryouma-san." [Elialia] 

"Ayo, duduk." [Elize] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Setelah diberi teh, saya minum sedikit. Saat itulah Reinhart-san berbicara. 

"Kamu sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Anda tidak mendorong diri sendiri, bukan? 
"[Reinhart] 

"Tidak semuanya. Aku baik-baik saja. "[Ryouma] 



"Bagaimana konstruksi toko Anda?" [Reinhart] 

"Toko sudah selesai. Yang tersisa adalah menanam bunga dan benih rumput, dan 
menumbuhkannya dengan sihir kayu. Dan kemudian ada papan tanda dan bukaan. Jika aku 
bisa mengatasinya, aku harusnya baik untuk memulai. "[Ryouma] 

"Ehh !? Kamu sudah mengalami kemajuan sebanyak itu !? "[Elialia] 

"Jadi, kamu mendorong dirimu sendiri, Ryouma-kun." [Reinhart] 

"Aku tidak, sungguh." [Ryouma] 

"Ryouma-sama, aku pernah mendengar bahwa kamu bisa membangun bangunan dengan 
sihir kayu, tapi seberapa banyak mana yang kamu gunakan setiap hari, aku bertanya-
tanya." [Sebasu] 

"Aku berhenti sedikit sebelum gejala konsumsi berlebihan mana mulai terlihat, pada titik 
mana, aku kemudian memulai kerja kasar." [Ryouma] 

Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua menghela nafas. 

"Itu terlalu banyak bekerja ..." [Reinhart] 

"Ryouma-sama, dengan berapa banyak mana yang kamu miliki, berhenti sesaat sebelum 
kehabisan mana sudah cukup untuk membuat penyihir normal runtuh. Anda pasti 
melakukan terlalu banyak pekerjaan untuk satu orang. "[Sebasu] 

Oh, ya ... Aku punya kolam mana yang besar dan tidak normal. 

"Kamu sepertinya baru menyadarinya." [Reinbach] 

"Entah kenapa, tiba-tiba aku khawatir. Aku ingin tahu apakah itu benar-benar ide yang 
bagus untuk meninggalkanmu sendirian. "[Elize] 

"Tolong yakinlah. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan tempat kerja saya sebelumnya. 
"[Ryouma] 

"Apa yang mereka lakukan padamu?" [Elialia] 

"... Hah?" [Ryouma] 

Ups, biarkan tergelincir. Yah, bahkan jika saya memberi tahu mereka bahwa saya adalah 
seorang programmer, mereka mungkin tidak akan mengerti. Hmm ... Saya kira saya bisa 
berbicara dengan mereka tentang paruh waktu saya. 

"Berbagai barang ... Ada saat-saat aku hanya membawa barang-barang secara normal, 
tetapi ada juga saat aku membuat boneka." [Ryouma] 



"Aku mengerti ... Ryouma-san, kamu tidak berpikir pekerjaan itu sulit?" [Elialia] 

"Yah, tentu saja, ada kalanya saya pikir itu sulit. Tetapi jika saya tidak bekerja, saya tidak 
bisa hidup ... Dan selain itu, ini tidak seperti semuanya sulit. Pekerjaan yang saya katakan di 
mana saya membawa barang, yah, itu sebenarnya pekerjaan di mana saya membawa 
bahan-bahan untuk digunakan untuk konstruksi. Saya pikir itu cukup menarik melihat 
bangunan itu secara bertahap dibangun. Dan ketika selesai, saya merasakan kepuasan. 

Sedangkan untuk pekerjaan pembuatan boneka, saya harus melukis boneka itu di tempat 
yang ditentukan, tetapi setiap kali saya melihat klien saya gembira dengan pekerjaan saya, 
saya merasa senang. "[Ryouma] 

"Saya melihat. Saya berharap di masa depan saya juga dapat menemukan sesuatu yang 
saya pikir layak untuk dilakukan. "[Elialia] 

Hah? Apakah dia akan bekerja? Meskipun dia adalah ojousama keluarga adipati? 

Sementara aku memikirkan itu untuk diriku sendiri, ojousama menunjukkan minat pada 
pekerjaanku membuat boneka. 

Ya, dia perempuan, baiklah. 

"Jika kamu mau, aku bisa membuatkan boneka untukmu lain kali." [Ryouma] 

Setelah mengatakan itu dengan penuh semangat tanpa berpikir, tiba-tiba aku sadar bahwa 
boneka yang aku buat terutama ditujukan untuk anak laki-laki. 

"Benarkah!? Jika Anda punya waktu, ya, tentu saja! "[Elialia] 

Ini buruk!! Ini sangat buruk! Saya membuat berbagai boneka sebagai hobi dan sampingan, 
tetapi orang-orang ini pasti tidak akan mendapatkannya. Selain itu, ojousama masih muda. 
Dia seharusnya tidak melihat hal-hal itu dimaksudkan untuk anak-anak besar. 

"Apakah ada masalah?" [Elialia] 

"Oh, hanya saja ... Aku tidak punya modelnya ... Pekerjaanku terutama melukisnya, jadi 
tanpa dasar untuk bekerja dengan ..." [Ryouma] 

"Oh? Tapi bukankah kamu ahli sihir bumi? "[Elialia] 

...Sial. Kemudahan sihir bumi menggigit saya kembali, sekarang? 

Lupakan. Saya memang menawarkannya, jadi saya bisa mencoba membuat sesuatu yang 
tidak sopan. 

"Baiklah, aku akan membuatnya jika aku punya waktu." [Ryouma] 



"Terima kasih." [Elialia] 

"Sebasu-san, apakah kamu kebetulan tahu di mana aku bisa membeli beberapa referensi 
dan alat?" [Ryouma] 

"Aku bisa menyiapkan beberapa besok jika kamu mau." [Sebasu] 

"Terima kasih. Saya juga ingin menggunakannya untuk papan nama toko, jadi tolong 
siapkan banyak alat menggambar. Aku akan membayarmu nanti. "[Ryouma] 

"Baiklah." [Sebasu] 

Setelah itu saya berbicara iseng dengan keluarga adipati, lalu saya kembali ke kamar saya. 
Ketika saya kembali, keluarga Duke sangat mengingatkan saya untuk tidak memaksakan 
diri. 

... Aku harus berhati-hati. 

Oh, kalau dipikir-pikir, apa nama toko itu? ............... Sesuatu yang sederhana harus 
dilakukan. Ya, sesuatu yang mudah diingat. 

Saat itulah nama dan tag line toko saya diputuskan. 

Bahkan kotoran goblin bisa dicuci dengan harga murah! Layanan Binatu, Hutan Bambu! [1] 

8 hari konstruksi. 

Setelah menerima referensi dan alat menggambar dari Sebasu-san, aku berterima kasih 
padanya, dan kemudian menuju guild. 

Ketika saya memasuki guild, resepsionis, Maelyn-san, memanggil saya. 

"Oh! Ryouma-kun! Kami cukup khawatir karena kamu tidak pernah muncul lagi setelah 
pencarian guild di tambang yang ditinggalkan. "[Maelyn] 

"Maaf tentang itu. Saya sedikit sibuk. "[Ryouma] 

"Aku tahu. Anda sedang membangun toko, kan? Saya mendengar dari guild master. Itu luar 
biasa mengingat betapa mudanya Anda. "[Maelyn] 

"Terima kasih. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. 
"[Ryouma] 

"Ada apa?" [Maelyn] 

"Aku dengar ada kemungkinan untuk memasang iklan di papan buletin guild. Apa itu 
benar? "[Ryouma] 



"Mengiklankan? Hmm ... guild itu tidak memiliki layanan seperti itu. Oh saya tahu. Anda 
mungkin mendengar layanan itu. "[Maelyn] 

Saat Maelyn-san mengatakan itu, dia menunjuk ke arah papan buletin kecil di salah satu 
sudut guild. 

"Itu papan buletin untuk merekrut pihak. Orang-orang menulis ketika mereka mencari 
sekutu. Kami tidak memiliki papan pengumuman untuk iklan. "[Maelyn] 

"Saya melihat. Terima kasih banyak. "[Ryouma] 

Saya kira saya harus mengumumkan pembukaan toko sendiri dan mengandalkan dari 
mulut ke mulut kemudian. Leaflet dan poster adalah pilihan lain, tetapi kertas sangat mahal 
di sini ... 

Satu-satunya pengecualian adalah kertas toilet karena ternyata ada seorang pria -- 
kemungkinan besar dunia lain -- yang menemukan alat ajaib yang menciptakan sikat gigi 
dan kertas toilet, tapi ... Saya tidak mungkin menggunakan kertas toilet sebagai selebaran, 
bukan? 

Hal-hal itu terlalu rapuh. Mereka mungkin akan dibuang begitu saja. Pokoknya, mari kita 
kesampingkan pengumuman toko dan kembali bekerja. 

"Maelyn-san, apakah ada pekerjaan untuk membersihkan sampah hari ini?" [Ryouma] 

"Kamu harus mampir dulu ke guild master. Dia berkata untuk membawamu ke kamarnya 
saat berikutnya kamu muncul. Dia mungkin punya pekerjaan untukmu. "[Maelyn] 

"Baik. Aku akan pergi kalau begitu. "[Ryouma] 

Ketika saya pergi ke kamar ketua guild, dia menyapa saya sambil tersenyum. 

[1] -- Dari namanya, Ryouma Takebayashi; Ambil = bambu, bayashi = hutan. 

"Selamat siang. Sudah seminggu, bukan? Saya cukup sibuk dengan toko saya. "[Ryouma] 

"Aku akan langsung ke intinya. Saya harap Anda bisa mengambil pekerjaan jamban lagi. 
"[Wogan] 

Hah? Bukankah enam petualang dari daerah kumuh itu mengambil pekerjaan itu? 

"Tentang itu ... Memang ada sekelompok orang yang muncul tertarik, termasuk keenam 
petualang itu, tapi kita masih belum memiliki cukup banyak orang. Aku memiliki sedikit 
kesalahan dari para antek Sacchi yang melakukan pekerjaan ini juga, tetapi bahkan dengan 
itu kita masih belum cukup. Selain itu, mereka tidak dapat membersihkannya sebaik Anda. 



Saya ingin memberikan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkannya, tetapi sungguh 
tidak baik bagi guild untuk menunggu orang datang. Selain itu, Anda mengalami kesulitan 5 
bulan yang lalu juga, kan? Saya yakin Anda bisa setuju ketika saya mengatakan sekali saja 
bahwa mimpi buruk yang bau sudah cukup! Jadi, karena Anda sudah membersihkannya 
dengan sangat baik sekali, tidakkah Anda akan membersihkannya lagi? ... Atau setidaknya 
itulah yang dikatakan beberapa orang tergesa-gesa. 

Tapi sungguh, aku mohon padamu, bantu kami. Kami benar-benar tidak memiliki cukup 
orang. "[Wogan] 

Apakah saya membersihkan lubang terlalu baik? Sedemikian rupa sehingga sekarang 
mereka merasa sulit untuk kembali seperti semula? 

Memang benar bahwa situasi lima bulan yang lalu sangat buruk. 

"Bukannya aku tidak bisa mengerti. Maksudku itu benar-benar buruk sebelum ......... Baik. 
Saya akan melakukannya. "[Ryouma] 

"Terima kasih. Itu beban dari punggungku. "[Wogan] 

Saya segera menerima pekerjaan itu dan pergi ke lubang kakus. 

Ketika saya menggunakan lendir pemulung sebaik mungkin, saya bisa membersihkan 
tempat dalam sekejap mata. 

Setelah itu saya kembali untuk melaporkan keberhasilan misi dan menerima hadiah saya, 
kemudian saya kembali ke toko saya, di mana saya memesan pemulung lendir untuk 
menggunakan keterampilan Produce Fertilizer mereka untuk mengubah nutrisi yang 
mereka dapatkan menjadi pupuk. 

Saya menggunakan pupuk itu untuk memelihara tanah, sehingga saya bisa menanam bunga 
dan benih rumput. Setelah menanam benih, saya menyiramnya. 

"Sudah gelap ..." [Ryouma] 

Membersihkan lubang membutuhkan banyak waktu, jadi matahari sudah mulai terbenam. 

Saya memang dimarahi kemarin tentang bekerja terlalu keras, jadi saya mungkin harus 
mengakhiri hari di sini. 

Hari ke 9 pembangunan toko. 

Sejak pagi, saya menyirami tanah yang telah ditanami dengan bunga dan benih rumput, lalu 
saya menggunakan sihir bumi, Grow, untuk mempercepat pertumbuhan mereka. Setelah 
tiga jam membaca mantra saya, hamparan rumput hijau yang disertai bunga-bunga indah 
bisa terlihat di sekitar toko. 



'Grow' adalah mantra yang mudah digunakan, tetapi tanpa nutrisi dan air yang cukup di 
dalam tanah, biaya mana akan meningkat dan ada kemungkinan besar bahwa tanah akan 
dibiarkan kering nutrisi. 

Tapi kali ini berhasil, jadi itu ... Selanjutnya, saya harus memotong rumput yang tumbuh 
terlalu banyak. 

Saya membiarkan pemulung lendir memakan bagian berlebih dari rumput, dan dengan itu, 
lingkungan toko akhirnya lengkap. 

Dengan tempat yang akhirnya tampak seperti sebuah toko, saya pergi ke depan dan 
membuat papan nama. 

Saya melukis papan kayu putih, lalu saya menulis kata-kata, Layanan Binatu Hutan Bambu, 
di atasnya. Kemudian di kedua sisinya, saya menggambar gambar beberapa hutan, 
sedangkan di bagian bawah, saya menggambar lendir yang menempel di dekat nama toko. 

Selanjutnya, saya harus mengeringkan ini, kemudian memberikannya perawatan anti air 
dan beberapa hiasan. 

Ketika sedang mengering, saya harus mengerjakan hal-hal lain-lain, seperti daftar harga 
cucian dan beberapa cek akhir lainnya. 

Setelah itu ... Saya kira yang tersisa hanyalah layanan dan untuk memeriksa aliran operasi. 

Mungkin aku harus mengundang Jeff-san dan yang lainnya untuk preopening, jadi kita bisa 
mencoba toko itu. Hmm ... 

Oh saya tahu! Kita harus melakukan preopening dengan pesta pembukaan juga! 

Setelah memutuskan itu, aku mengumpulkan kebutuhan telanjang untuk membuka toko, 
lalu aku mampir di rumah Serge-san sebelum pulang. 

"Selamat datang, Ryouma-sama." 

"Selamat sore, Serge-san. Toko akhirnya selesai hari ini. "[Ryouma] 

"Benarkah!? Itu cukup cepat ... "[Serge] 

"Beberapa orang yang kukenal di guild petualang memberitahuku bahwa mereka 
menantikannya, jadi aku berusaha keras untuk membuat toko. 

Toko itu terlihat seperti toko yang layak sekarang, jadi saya berpikir untuk mengumpulkan 
kenalan saya untuk pembukaan debutnya. Ini juga akan menjadi semacam uji coba untuk 
memastikan bahwa toko dapat berfungsi dengan baik. "[Ryouma] 

"Cek terakhir, dengan kata lain." 



"Iya. Pembukaan yang sebenarnya adalah lusa, jadi saya berpikir untuk mengadakan pesta 
juga setelah ujian. Jika tidak ada masalah, saya ingin menyampaikan undangan kepada 
Anda, Serge-san. Apakah kamu ada? "[Ryouma] 

"Terima kasih atas undangannya, Ryouma-sama. Saya memiliki beberapa tugas untuk 
dijalankan besok, tetapi saya harus bebas untuk dua minggu ke depan lusa. Saya akan 
tersedia kapan pun Anda bebas. "[Serge] 

"Terima kasih. Saya akan cek dengan yang lain dulu. "[Ryouma] 

"Ryouma-sama, apakah kamu keberatan jika aku membawa dua teman bersamaku." 
[Serge] 

"Tolong pergilah. Apakah Anda mengacu pada Pioro-san dan ketua guild? "[Ryouma] 

"Tidak, mereka dari perusahaan saya. Saya berjanji untuk memperkenalkan Anda kepada 
beberapa orang yang dapat membuat pekerjaan Anda lebih mudah. Saya percaya akan 
lebih baik bagi Anda untuk bertemu mereka lebih cepat daripada nanti, sehingga mereka 
bisa terbiasa dengan pekerjaan itu sesegera mungkin. "[Serge] 

"Terima kasih atas bantuanmu." [Ryouma] 

Oh benar Kami memang mendiskusikan hal itu. Saya pergi dan membangun penginapan 
untuk para pekerja, tetapi saya benar-benar lupa tentang mereka. Saya tidak bisa 
cenderung ke toko sambil bekerja sebagai petualang pada saat yang sama, jadi itu 
sebenarnya sangat penting. Saya sangat berterima kasih. 

Setelah berterima kasih pada Serge-san lagi, aku meninggalkan toko. 

Selanjutnya adalah ketua guild dan Maelyn-san. Saya mengatakan hal yang sama kepada 
mereka dan mengundang mereka. Rupanya, mereka akan bebas tiga hari kemudian. Saya 
memanggil kelompok Jeff-san dan yang lainnya yang berpartisipasi dalam misi pencegahan 
penyakit, dan tampaknya mereka akan berhasil. Saya akan mampir guild lagi besok. 

Aku pergi ke guild pedagang selanjutnya. Ketika saya meminta untuk mengirim pesan ke 
guild master, saya dibawa ke ruang tamu. 

"Anda datang. Sudah seminggu, bukan? Bagaimana kabarnya? "[Grisiera] 

"Berkat bantuanmu, toko ini akhirnya terbentuk." [Ryouma] 

"Kamu sudah membangunnya? Meski aku belum memeriksa kualitas konstruksinya, 
bukankah ini berarti kau juga bisa melakukan pertukangan? "[Grisiera] 

"Tapi aku hanya bisa membuat barang-barang sederhana." [Ryouma] 



"Itu sudah lebih dari cukup karena hanya bangsawan yang akan keluar dari jalan mereka 
untuk merancang rumah yang rumit." [Grisiera] 

Oh benar 

"Apakah kamu datang ke sini untuk melaporkan penyelesaian toko kamu?" [Grisiera] 

"Saya berencana untuk mengumpulkan kenalan saya untuk melakukan uji coba toko saya, 
dan kemudian mengadakan pesta untuk merayakan penyelesaian toko setelahnya. 
Guildmaster, saya sudah dalam perawatan Anda, jadi jika tidak terlalu banyak masalah ... 
"[Ryouma] 

"Kau mengundangku?" [Grisiera] 

"Itu hanya akan menjadi pesta kecil, meskipun akan ada beberapa orang yang kamu kenal 
menghadiri. Jika kamu baik-baik saja dengan itu, maka dengan segala cara, silakan datang. 
"[Ryouma] 

"Hee hee hee, pesta yang ringan itu bagus. Bahkan, yang terbaik untuk pesta adalah seperti 
itu. Saya jarang diminta ke pertemuan seperti itu karena kedudukan saya, dan bahkan 
ketika mereka berpura-pura ringan, mereka semua kaku, itu membosankan. Karena teman 
petualang Anda akan datang juga, itu pasti pesta yang sangat ringan, bukan? "[Grisiera] 

"Iya. Saya tidak pandai dengan hal-hal formal. Bahkan bahasa sopan saya pun dangkal. 
"[Ryouma] 

"Baik. Jadi, kapan pestanya? "[Grisiera] 

"Aku saat ini berencana untuk memegangnya 3 hari kemudian, tapi mungkin masih akan 
berubah tergantung pada jadwal orang lain, jadi aku harus mengkonfirmasi dengan semua 
orang terlebih dahulu. Saya akan menyampaikan pesan besok. 

Ngomong-ngomong, bisakah kau memberitahuku informasi kontak Pioro-san. Saya ingin 
mengundangnya juga jika memungkinkan. "[Ryouma] 

"Orang itu sudah pergi 3 hari yang lalu. Cabang utama tokonya ada di kota lain, tetapi dia 
harus mampir ke sini besok dengan alasan menghadiri rapat, meskipun tujuan sebenarnya 
sebenarnya adalah untuk membolos. Aku akan mengundangnya untukmu. "[Grisiera] 

Aku memetik guild master dan meninggalkan guild merchant. 

Setelah itu saya mampir di guild penjinak, dan kemudian pulang. Saya memberi tahu 
ojousama dan yang lainnya tentang pembukaan toko saya dan mengundang mereka. Ketika 
saya melakukannya, mereka gembira, dan diputuskan bahwa empat anggota keluarga 
adipati, Sebasu-san, Arone-san, Lilian-san, dan empat penjaga, Jill-san dan yang lainnya, 
akan datang. 



Dengan ini kita memiliki 11 orang dari sisi ojousama + 11 dari guild petualang + 5 dari 
guild pedagang, berjumlah total 27 orang semuanya. Jika Anda termasuk saya, itu 28. 

Saya tidak memiliki prestasi untuk dibicarakan, jadi saya tidak bisa bertemu dengan kepala 
gubernur penjinak Gimuru, Taylor. Saya meninggalkan pesan, tetapi saya belum menerima 
balasannya. Jika e datang, itu akan membuat angka kami hingga 29. 

... Aku akan mengadakan pesta di ruang istirahat pelayan. Dengan begitu kita akan punya 
cukup ruang. 

Aku juga harus mampir ke guild petualang besok untuk mengkonfirmasi jadwal para 
petualang dan menghubungi beberapa orang lainnya. 

Hari ke 10 

Para petualang semua setuju untuk datang. Saya juga mendapat respons dari guild penjinak 
melalui resepsionis, mengatakan bahwa kepala cabang guild penjinak akan membuat 
penampilan. 

Dengan itu, saya meninggalkan pesan di toko Serge-san dan di guild bahwa uji coba toko 
akan dilakukan pada pagi hari lusa, sedangkan pesta akan diadakan pada sore hari di hari 
yang sama. 

Setelah itu saya kembali ke tambang terlantar yang belum saya kunjungi dalam seminggu 
dan melakukan beberapa putaran, kemudian saya pulang ke rumah. Setelah 
menginformasikan ojousama dan yang lain tentang rencana lusa, hari itu berakhir. 



Chapter 48 
Volume 2 Bab 48 bagian1 

Volume 2 Bab 48 bagian2 

Volume 2 Bab 48 bagian3 

Hari ke 11 

Pagi-pagi sekali, saya pergi keluar untuk membeli banyak bahan makanan dan mulai 
membuat persiapan untuk makanan yang akan saya masak besok. 

Menu besok termasuk salad, spageti saus daging, dan steak. Untuk hidangan penutup, kita 
akan memiliki pai apel. 

Saya tidak yakin apa yang harus dimasak, tetapi dunia ini memiliki pasta dan steak juga, 
jadi saya pikir saya harus aman jika saya membuatnya. Bukan jenis makanan yang biasanya 
Anda lihat di pesta. 

Ketika saya memikirkan pesta, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah pizza, 
tetapi sepertinya tidak ada pizza di dunia ini, jadi saya menahan diri untuk tidak 
menyajikannya. 

Untuk minuman, saya memutuskan untuk pergi dengan air dan jus buah dengan alkohol. 

Alkohol selalu dimaksudkan untuk pesta, jadi saya memutuskan untuk berbelanja sedikit 
dan menghabiskan 3 koin emas kecil untuk membeli minuman keras yang 
direkomendasikan oleh pemilik toko senilai 30 orang. Jus yang akan kubuat sendiri. 

Alkimia ternyata sangat berguna untuk memasak. Sebagai contoh, saya bisa mengubah mie 
spageti menjadi mie kering dengan menghilangkan kandungan airnya setelah 
mengalahkannya. Berkat itu semua yang perlu saya lakukan besok adalah merebusnya. 
Contoh lain adalah dengan jus, karena saya dengan mudah dapat mengekstrak jus buah 
dengan menghancurkannya dan kemudian menggunakan alkimia untuk memisahkan jus 
dari bagian lain, memungkinkan saya untuk mengekstrak jus buah 100%. 

Saya ingin tahu apakah boleh menggunakan alkimia seperti ini. 

Berikutnya adalah saus daging, tetapi membuat satu biasanya membutuhkan kondomme, 
yang dapat dibeli dari pasar, tetapi sayangnya, itu tidak dijual di sini, jadi saya memutuskan 
untuk membuat sup ayam dan sayuran. Jika saya menambahkan tomat dan daging cincang 
goreng besok, saya harus bisa membuat sesuatu yang dekat dengannya. 

Saya menyimpan makanan yang telah saya siapkan ke dalam kotak kayu yang dilapisi 
cairan pengerasan lendir yang lengket dan dilindungi oleh versi terbalik dari penghalang 



yang biasanya dimaksudkan untuk menghalangi dingin agar dingin tidak pergi, kemudian 
saya menyimpan semuanya di gudang dingin untuk pertahankan. 

Omong-omong, ketika menggunakan Identifikasi di cold storage, penjelasan untuk setiap 
item makanan muncul, termasuk konten, kesegaran ... dll. Ini sangat menakjubkan. 
Meskipun saya kira itu Mengidentifikasi itu luar biasa daripada penyimpanan dingin 

Pada saat saya selesai mempersiapkan, hari sudah senja. 

Agak terlambat untuk pergi ke guild sekarang, tapi kupikir terlalu dini untuk pulang. 

Pada akhirnya, saya memutuskan untuk berkeliling kota dulu. Akibatnya, saya kebetulan 
berada di gereja dan menyadari bahwa saya belum datang untuk berdoa sebentar. 

Ketika saya pergi ke gereja, seorang gadis yang belum berumur dua puluh tahun 
menyambut saya. 

"Selamat datang. Apa yang bisa saya bantu hari ini? "[Nun] 

"Aku punya waktu, jadi aku berpikir untuk berdoa." [Ryouma] 

"Kalau begitu, ikuti aku." [Biarawati] 

Kamar yang dibawanya kepadaku adalah ruangan luas dengan banyak kursi dan altar di 
depan. Rupanya, saya bisa berdoa sesuka hati di sini. 

Gadis itu menyuruh saya mengambil waktu saya, lalu dia pergi. 

Beberapa detik kemudian ... 

Sebuah sensasi yang terasa seperti kehilangan kontak dengan tubuh saya memenuhi saya. 

Itu bukan perasaan buruk, dan cukup benar, ketika saya membuka mata saya berikutnya, 
ruangan putih bersih itu muncul di hadapan saya lagi. 

"Aku di sini lagi?" [Ryouma] 

"Ya, kamu kembali." [???] 

Ketika saya berbalik, Kufo berdiri di sana. 

"Kami bertemu lagi, Kufo." [Ryouma] 

"Belum selama itu. Setidaknya tidak cukup lama untuk mengatakan 'sudah lama'. Ini baru 
sebulan, kan? "[Kufo] 

"Apakah Gayn dan Rurutia keluar?" [Ryouma] 



"Ya, mereka keluar sebentar." [Kufo] 

"Hah? Dewa juga keluar? "[Ryouma] 

"Sebenarnya ini sangat langka." [Kufo] 

"Hah. Jadi, kemana mereka pergi? "[Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu, Kufo membuat 'Saya mengacau!' wajah. 

"Erm, umm ... Sebenarnya, mereka pergi ke dunia lamamu." [Kufo] 

"Ke bumi!? Mengapa? Apakah mereka memanggil seseorang lagi? "[Ryouma] 

"Tidak tidak! Bukan itu. Sebenarnya, mereka ... "[Kufo] 

Kufo ragu untuk berbicara. 

"Jika sulit untuk mengatakannya, kamu tidak harus melakukannya." [Ryouma] 

"Hmm ......... Jika itu kamu, mungkin tidak apa-apa. Baik. Mereka pergi jalan-jalan. "[Kufo] 

"Hah?" [Ryouma] 

Melihat-lihat? 

"Rurutia berkeliling memakan manisan duniamu, sementara Gayn membawakan lagu-lagu 
dari grup idola Jepang." [Kufo] 

"Sialan !? Maksud saya tidak ada yang salah dengan itu, tapi ... Bisakah Anda benar-benar 
pergi ke dunia lain karena alasan yang dangkal seperti itu? "[Ryouma] 

"Biasanya, para dewa tidak benar-benar mengganggu satu sama lain, tapi kami selalu 
mengirim penghuni bumi dan mana dari Bumi, jadi ... Dan selain itu, dunia kita tidak 
memiliki banyak hal dalam hal hiburan. Bahkan manisan yang sangat disukai Rurutia 
relatif jarang ditemukan di sini. Dan permen yang kami miliki tidak bisa dibandingkan 
dengan yang ada di duniamu. "[Kufo] 

"Yah, itu benar, kurasa." [Ryouma] 

"Aku juga menjelajahi daerah terpencil di bumi baru-baru ini, sebenarnya. Sebagai dewa 
kehidupan, saya pergi untuk melihat organisme yang dapat bertahan hidup bahkan dalam 
kondisi yang keras. Seperti Amazon, gurun Sahara, Atlantis, atau laut dalam. "[Kufo] 

"Aku cukup yakin salah satunya tidak seperti yang lain!" [Ryouma] 

"Jaga rahasia ini, oke? Itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi kami jika orang 
mencari tahu. "[Kufo] 



"Hei, jangan abaikan aku. Ngomong-ngomong, bahkan jika aku memberi tahu orang lain, 
mereka tidak akan percaya padaku. "[Ryouma] 

"Yah, itu benar." [Ryouma] 

Kufo tertawa dengan cara yang cocok dengan penampilannya. 

... Jika bukan karena skala pembicaraan kita, aku akan lupa bahwa dia adalah dewa. 

"Aku tidak tahu tentang grup idola Gayn, tapi bisakah Rurutia membuat permen lebih 
populer di dunia ini? Ada banyak dunia lain di sini, kan? "[Ryouma] 

"Benar, tapi tidak mudah untuk menyebarkan resep. Bagaimanapun, kami tidak memiliki 
internet seperti yang Anda lakukan di Bumi. Anda sadar bahwa makanan yang penuh 
dengan rempah-rempah di sini adalah barang mewah, bukan? "[Kufo] 

"Ya." [Ryouma] 

"Sepasang kekasih telah diturunkan di kalangan bangsawan dan keluarga kerajaan sebagai 
barang mewah, tetapi rakyat jelata tidak pernah bisa mendapatkan bahan untuk 
membuatnya. Itu sebabnya bahkan jika orang lain mencoba memasak makanan di kota 
asalnya di sini, jumlah orang yang bisa meniru mereka terbatas, dan resepnya tidak 
mungkin diturunkan. Dan bahkan jika itu diturunkan, kemungkinan besar itu pada 
akhirnya akan dilupakan. Misalnya, baru-baru ini, Anda bertemu seseorang yang dikenal 
sebagai Pioro Saionji, kan? "[Kufo] 

"Iya. Jadi, dia benar-benar keturunan dunia lain. Saya pikir dia mungkin setelah mendengar 
nama belakangnya. "[Ryouma] 

"Dunia lain itu adalah putra dari pemilik toko okonomiyaki dan sedang belajar di sekolah 
memasak. 

Ketika dia datang ke dunia ini, dia mencoba membuat okonomiyaki, tetapi dia tidak bisa 
membuat saus karena dia tidak bisa mendapatkan makanan laut yang dibutuhkan. Jadi 
untuk mengumpulkan bahan-bahan, dia berkeliling dunia, bekerja sebagai penjual untuk 
menutupi pengeluaran. Akibatnya, ia berhasil membuat okonomiyaki yang ia inginkan, 
tetapi sayangnya, itu tidak menyebar. 

Jadi dia menggunakan koneksi yang dia buat dan pengetahuan tentang bahan-bahan yang 
dia pelajari sepanjang perjalanannya untuk mendirikan perusahaan. Perusahaan itu tidak 
lain adalah Perusahaan Saionji saat ini. 

Cara lain untuk mengatakannya adalah bahwa ia dilahirkan pada periode di mana kecuali 
seseorang bepergian ke seluruh dunia untuk mengumpulkan bahan-bahannya, tidak 
mungkin membuat okonomiyaki. Saat ini, ada orang lain yang mencoba meniru perusahaan 
Saionji, jadi bahan-bahan itu jauh lebih mudah didapat. "[Kufo] 



Sesuatu seperti itu terjadi, ya ... 

"Ada hal-hal lain selain makanan. Suka teknologi atau pengetahuan. Tapi tidak semua orang 
dunia lain bersemangat seperti dia. Beberapa sangat bersemangat tetapi tidak memiliki 
kemampuan atau pengetahuan, beberapa memiliki nasib buruk dan gagal, dan kemudian 
ada orang yang gagal untuk menurunkan pengetahuan mereka karena perang atau dunia 
lain. " 

"Masuk akal ... Tapi apa yang kamu maksud dengan orang lain di dunia menjadi alasan 
mereka gagal? Apakah mereka memberikan sesuatu yang lebih baik? "[Ryouma] 

"... Aku hanya bisa menyalahkannya karena nasib buruk, tetapi ada seorang mahasiswa 
kedokteran yang datang ke dunia ini di masa lalu dan menyebarkan pengetahuannya 
tentang obat-obatan dan penyakit. Tapi sekarang tidak ada pengetahuan seperti itu kan? 
"[Kufo] 

"Ya. Master guild bahkan tidak tahu tentang penyakit menular. "[Ryouma] 

"Sebenarnya, ada seorang gadis yang pernah ingin menjadi orang suci. Dia adalah orang di 
hadapan pendahulumu. "[Kufo] 

"Seorang suci? Maksudmu hal-hal yang memegang posisi tinggi di gereja atau sesuatu? 
"[Ryouma] 

"Benar, yang itu. Seseorang yang menggunakan yang ilahi untuk menyembuhkan orang. Dia 
ingin hidup seperti itu dan dimanjakan. Oh, tapi dia bukan anak yang buruk. Dia senang 
pergi, "Saya ingin dimanjakan!" Tapi dia benar-benar ingin menyelamatkan orang lain. 

Itu sebabnya Rurutia, Gayn, dan aku memberinya perlindungan ilahi kami, sehingga ia 
mungkin bisa menyembuhkan orang lain. Kekuatannya tidak cukup kuat untuk 
membangkitkan orang mati, tapi itu sudah cukup baginya untuk menyembuhkan siapa pun 
selama mereka masih memiliki sepotong atau napas. Bersamaan dengan itu kami juga 
memberinya kekuatan yang membuatnya benar-benar kebal terhadap semua racun, 
penyakit, dan cedera. Pada saat yang sama, dia juga tidak bisa terikat oleh siapa pun. 

Seperti itu dia hidup sebagai orang suci, tapi ... "[Kufo] 

"Tapi?" [Ryouma] 

Apa sesuatu terjadi? 

"Dia bisa menyembuhkan penyakit apa pun, tetapi yang lain hanya bisa menggunakan sihir 
penyembuhan normal dan tidak bisa menyembuhkan penyakit seperti dia. Dari waktu ke 
waktu, ada juga penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh ilmu kedokteran dunia ini. 
Ketika orang-orang semacam itu gagal menerima perawatan darinya, hanya ada satu 
pilihan bagi mereka: kematian. 



Ketika dia melihat bahwa dia menyadari bahwa akan ada lebih banyak orang seperti itu 
setelah dia meninggal, jadi ... Di akhir hidupnya, dia menggunakan kekuatan dewa dan 
berdoa, "Tolong buat semua penyakit lenyap dari dunia ini." [Kufo ] 

"Dia ingin menghapus semua penyakit !? Mungkinkah itu terjadi? "[Ryouma] 

"Biasanya, tidak, tapi kami memberinya kekuatannya secara langsung, dan dia juga telah 
mengumpulkan banyak kepercayaan dari prestasinya, jadi setelah menambahkan 
keinginan orang-orang, kekuatannya sangat diperkuat dan dia dapat meminta doanya 
dijawab. Dengan kata lain, dia menggunakan tipuan. 

Tetapi trik itu juga hanya mungkin karena dia menggunakan segala yang dimilikinya, 
termasuk jiwanya. Biasanya, jiwa akan memasuki siklus reinkarnasi setelah kematian, 
tetapi dalam kasusnya, itu hanya binasa. Itulah harga untuk menggunakan begitu banyak 
kekuatannya. "[Kufo] 

"Orang yang luar biasa ..." [Ryouma] 

"Meskipun dia mulai hidup seperti orang suci karena dia mengagumi mereka, dia benar-
benar bermasalah pada awalnya. Namun, pada akhirnya, dia menemukan tujuannya dan 
menjadi orang suci sejati. 

Menggunakan kekuatan iman sebagai energi mungkin sudah jelas bagi kita, tetapi itu tidak 
benar bagi manusia. Namun dia datang dengan metode seperti itu ... Meskipun dia tidak 
dapat sepenuhnya menghilangkan semua penyakit, orang-orang yang meninggal karena 
penyakit dalam 400 tahun terakhir turun tajam. Luka masih merupakan sesuatu, jadi sihir 
penyembuhan tetap ada, tetapi karena apa yang dia lakukan, semua pengetahuan tentang 
pengobatan penyakit berhenti diteruskan, membawa kita ke tempat kita sekarang. 

Meskipun efek dari kekuatannya sudah menghilang, pengetahuan yang hilang tidak akan 
kembali. "[Kufo] 

"Aku mengerti ..." [Ryouma] 

Tetap saja, sangat sulit untuk percaya bahwa satu orang dapat melakukan hal sebesar itu, 
bahkan dengan menipu ... 

"Sebenarnya, selama kamu bertekad untuk mengorbankan jiwamu, kamu bisa melakukan 
hal yang serupa. Efeknya tidak akan sekuat miliknya, meskipun. "[Kufo] 

"Serius !?" [Ryouma] 

"Ketika jiwa manusia menyatu dengan kekuatan dewa, kekuatan besar dapat dilahirkan. 
Itulah sebabnya kami menggunakan jiwa manusia seperti dirimu untuk mentransfer mana 
dari dunia lain ke dunia ini. 



Yah, bahkan jika Anda mencobanya, paling banyak Anda hanya dapat menghentikan 
penyakit muncul selama beberapa tahun. Dalam kasusnya, banyak orang yang percaya 
kepadanya dan dia juga berspesialisasi dalam penyembuhan, sehingga dia dapat 
menghentikan penyakit selama 400 tahun, tetapi dalam kasus Anda, tidak hanya Anda 
tidak memiliki keyakinan agama orang lain, Anda juga tidak mengkhususkan diri dalam 
penyembuhan. pada kenyataannya, Anda serba bisa. 

Berkat itu, pada dasarnya Anda tidak memiliki batasan. Anda tumbuh cepat juga, jadi 
dengan waktu yang diberikan, Anda mungkin akan mendapatkan kekuatan yang lebih 
besar dari sekadar cheat. Tapi itu tidak masalah karena kami senang menontonmu. "[Kufo] 

"Jadi pada akhirnya itu yang terjadi?" [Ryouma] 

"Itu karena sangat membosankan di sini di alam ilahi. Tidak ada yang bisa dilakukan sama 
sekali ~ "[Kufo] 

Ketika Kufo mengatakan itu, cahaya mulai bersinar. 

Ah, ini pasti itu. 

"Waktu habis, ya." [Ryouma] 

"Hah? Sudah? ... Oh benar! Gayn dan Rurutia tidak ada, jadi aku hanya bisa bertahan selama 
ini! Ryouma-kun! "[Kufo] 

"Apa yang terjadi tiba-tiba?" [Ryouma] 

"Aku memanggilmu di sini karena aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu! 
Sayangnya, saya membuang waktu untuk membicarakan hal-hal yang tidak berhubungan! 
Bagaimanapun, saya hanya akan memberi tahu Anda intinya! Kami lupa menyebutkan hal 
ini, tetapi sebagai konsekuensi membuat Anda muda lagi, pikiran Anda akan sedikit 
berubah menjadi anak kecil! 

Ini terjadi pada para penjahat lain juga! 

Anda adalah Ryouma Takebayashi [1], pria yang hidup dan mati di Bumi setelah 30 tahun. 
Tetapi pada saat yang sama, Anda juga Ryouma Takebayashi [2], seorang anak laki-laki 
berusia 11 tahun yang tinggal di dunia ini! Alasan Anda tidak bisa menjaga wajah poker 
Anda adalah karena itu! Karena itu, sementara melatih diri sendiri tidak apa-apa, jangan 
terlalu memaksakan diri! "[Kufo] 

Setelah Kufo buru-buru mengatakan itu, cahaya memenuhi penglihatanku dan aku kembali 
ke kamar. 

Apa yang dia katakan? Pikiranku terpengaruh oleh tubuhku? Saya tidak benar-benar 
mengerti, tetapi bukankah ini benar-benar penting? 



Dan saya merasa agak bisa mengerti apa yang ia maksudkan dengan mundur ke pikiran 
seorang anak ... 

Ketika saya bekerja di perusahaan di kehidupan masa lalu saya, saya memiliki wajah poker 
yang begitu kaku sehingga tidak ada yang bisa mengatakan apa yang saya pikirkan, tetapi 
sekarang orang terus mengatakan kepada saya bahwa saya seperti buku terbuka. Saya 
diberitahu sesuatu yang serupa ketika saya masih kecil ... 

Bagaimanapun, tidak ada yang berubah. Saya masih akan melatih diri. Tetap saja, Kufo 
memang berusaha untuk memberitahuku, jadi aku harus mengingatnya. 

Aku diam-diam mengucapkan terima kasih kepada Kufo dalam pikiranku, lalu setelah 
meninggalkan sumbangan, aku meninggalkan gereja. 

Hari sudah mulai gelap, jadi aku kembali ke penginapan. 

Besok adalah harinya! Semua orang akan datang ke toko saya! Ayo tidur lebih awal dan 
lakukan yang terbaik! 

[1] [2] -- Yang pertama ditulis dalam huruf kanji, yang terakhir ditulis dalam katakana. 
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Hari ke 12 

Pada sore hari di Gimuru, sebuah gerbong santai lewat. Di dalamnya ada serikat pedagang 
Grisiera, Pioro, dan Serge. Kepala cabang penjinak, Taylor, juga bersama mereka, serta dua 
bawahan Serge, yang merupakan sepasang kembar yang ingin ia perkenalkan kepada 
Ryouma. 

"Seharusnya tidak lama sekarang." [Pioro] 

"Baik. Seharusnya tepat di sudut kedua. "[Serge] 

Pasangan yang mirip satu sama lain berusaha menyembunyikan kecemasan mereka ketika 
mereka berbalik ke jendela. 

Semuanya dimulai hanya beberapa hari yang lalu. Ketika mereka bekerja di sebuah toko 
cabang di Ruiam, mereka tiba-tiba mendapat pemberitahuan tentang perubahan personel 
dari toko utama yang menunjukkan bahwa mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka 
saat ini kepada seseorang lain dan pergi ke toko utama di Gimuru. Pemberitahuan itu 
ditandatangani secara pribadi oleh presiden, Serge, dirinya sendiri. 

Semua orang memberi selamat kepada mereka karena dipromosikan ke toko utama, dan 
setelah melakukan sesuai dengan pemberitahuan dan menemukan seseorang untuk 
menggantikan mereka, mereka datang ke Gimuru. Itu tadi pagi. 

Mereka harus ditunda karena kondisi cuaca yang buruk, tetapi ketika mereka sampai di 
toko utama, mereka tiba-tiba diberitahu bahwa mereka tidak dipanggil untuk bekerja di 
utama tetapi di toko yang dikelola oleh anak berusia 11 tahun, yang memiliki koneksi 
dengan keluarga adipati. Setelah itu mereka harus berganti pakaian pesta dan menuju ke 
pesta pembukaan. 

Mereka tidak hanya harus berhati-hati untuk tidak gagal dalam mengelola toko, mereka 
juga harus melangkah hati-hati dalam hubungan mereka dengan anak ini yang 
kemungkinan besar adalah anak bangsawan sendiri. Cara mereka di sini akan menentukan 
masa depan mereka. 

"Oh, aku bisa melihatnya. Itu toko di sana. "[Serge] 

"Ho Ho Ho. Anak itu memang melakukan pekerjaan dengan baik. "[Grisiera] 



"Toko yang luar biasa! Dia membangun ini dalam seminggu? "[Pioro] 

"Nee-san, ini?" 

"Ya ..." [Carla] 

Itu adalah toko yang tampak sederhana dengan dinding putih bersih yang melekat dengan 
jendela di sana-sini dikelilingi oleh tempat tidur bunga dan halaman. Itu adalah desain yang 
sederhana, tetapi dipenuhi dengan aura kebersihan. 

Ketika kelimanya melangkah keluar dari gerbong dan memasuki toko, sebuah rak di dekat 
langit-langit menarik perhatian mereka, karena patung empat dewa dapat dilihat di sana. 
Ketika mereka melihat sekeliling, mereka melihat berbagai perabotan kayu dengan suasana 
lembut seperti meja berbentuk L yang tepat. Serge dan Co. terkejut melihat toko itu 
lengkap, dan pada saat yang sama, Carla dan Carm mulai merasa sedikit berharap akan 
masa depan toko. 

"Selamat datang! Kepada Dinas Binatu: Hutan Bambu! "[Ryouma] 

Bagi pasangan kembar, orang yang akan menjadi bos mereka dan juga sumber 
kekhawatiran mereka, Ryouma, baru saja muncul. Mata mereka secara refleks berubah 
menjadi tatapan menghakimi. 

"Ryouma, terima kasih atas undanganmu hari ini. Saya sangat senang Anda bahkan 
mengundang saya ~ "[Pioro] 

"Tidak buruk. Toko ini memberi saya perasaan yang baik. Sepertinya aku bisa menantikan 
apa yang ada di depan. "[Grisiera] 

"Selamat telah menyelesaikan toko Anda." [Serge] 

"Terima kasih semuanya." [Ryouma] 

Ryouma terlihat seperti anak normal ketika dia tersenyum, sama sekali tidak seperti orang 
yang menurutmu cocok untuk menjadi pedagang. Baik atau buruk, seperti itulah ia 
memandang si kembar. Jika dia hanya salah satu dari anak-anak di lingkungan itu, mereka 
tidak akan memikirkan hal itu, tetapi sayangnya, dia akan menjadi bos mereka, jadi mereka 
tidak bisa membantu tetapi memikirkan betapa banyak kesulitan menunggu mereka. 
Pekerjaan pedagang tidak berjalan di taman. Sebagai seseorang yang bekerja di bidang 
hukum meskipun masih sangat muda, mereka tahu itu dengan sangat baik. 

"Ketua Guild dari cabang guild penjinak, Taylor, terima kasih telah menerima undangan 
saya." [Ryouma] 

"Selamat. Saya hanya ingin tahu mengapa belum ada berita sejak Anda mendaftar, tetapi 
Reinbach memang memperkenalkan Anda. " 



Melihat bocah itu berbicara dengan sangat ceria seperti itu dengan 4 orang, yang 
setengahnya memimpin sebuah guild sementara setengah lainnya memiliki bisnis besar, si 
kembar berpaling satu sama lain dan berbagi pandangan penuh pengertian. Anak ini benar-
benar anak bangsawan. 

"Serge-san, itu?" [Ryouma] 

"Oh, permisi perkenalan yang terlambat. Ini adalah asisten yang ingin saya perkenalkan 
kepada Anda. "[Serge] 

"Carla Norad. Saya telah bekerja dengan adik lelaki saya di cabang Morgan Company di 
Ruiam beberapa hari yang lalu. "[Carla] 

"Carm Norad. Dengan senang hati kami berkenalan dengan Anda. "[Carm] 

"Dua kembar ini masih muda, tetapi mereka telah bekerja sebagai wakil manajer di cabang 
Ruiam sampai beberapa hari yang lalu. Mereka telah lama bekerja di Morgan Company dan 
mereka juga dapat dipercaya untuk melakukan pekerjaan itu. Aku yakin mereka bisa 
melayanimu, Ryouma-sama. "[Serge] 

"Itu ..." [Ryouma] 

"Apakah ada masalah?" [Carla dan Carm] 

Ryouma segera menambahkan. 

"Aku hanya terkejut melihat betapa berkualitasnya dirimu. Tidak ada masalah sama sekali 
dalam hal itu. Ini sangat membantu bagi saya juga untuk memiliki seseorang yang terampil 
datang, tetapi kebetulan pekerjaan itu tidak terlalu menuntut, jadi saya tidak yakin apakah 
Anda akan memiliki kemampuan untuk menunjukkan kemampuan Anda di sini ... Tidak, 
saya Aku tidak mengatakan kamu tidak dibutuhkan. "[Ryouma] 

Bukankah sia-sia menggunakan orang-orang berbakat seperti itu untuk resepsionis atau 
seseorang untuk mencuci pakaian? Tapi dengan keduanya yang sudah sama gugupnya, 
kata-kata Ryouma tidak bisa dianggap enteng. 

Saat itulah Serge menyadari bahwa mereka bertingkah agak aneh, tapi ... 

"Apakah kamu tidak terlalu marah? Th-- "[Serge] 

"Ryouma! Kami di sini! "[Wogan] 

Tepat ketika Serge hendak berbicara dengan lembut kepada si kembar, sebuah suara keras 
menyela diikuti oleh 11 pria dan wanita memasuki toko. Itu adalah petualang gulid. 

"Selamat datang di agen binatu, Hutan Bambu! Silakan berjalan langsung ke konter ini di 
sini. "[Ryouma] 



"Oh, kamu melakukan yang cukup ... GEH !? Apa yang dilakukan nenek tua yang 
menyebalkan itu di sini !? "[Wogan] 

"Siapa perempuan tua yang menyebalkan? Nenek ini di sini mungkin perempuan tua, tapi 
aku yakin sekali bukan nenek tua yang menyebalkan! 

Ya ampun, Wogan, kau sudah menjadi pemimpin dari guild petualang begitu lama dan 
mulutmu masih potty seperti sebelumnya. Itu sebabnya di masa lalu kamu ... "[Grisiera] 

"Berhenti mengungkit kesalahan masa laluku setiap kali kita bertemu! Kesedihan yang 
bagus, dan berapa lama Anda berencana untuk tetap berkuasa? Bicara tentang menjadi 
perempuan tua yang ulet ... Jadi, mengapa kamu ada di sini? "[Wogan] 

"Jelas, aku diundang." [Grisiera] 

"... Ah, lupakan saja. Ryouma, bagaimana cara kita mencuci pakaian di sini? "[Wogan] 

"Benar ... Carm-san, Carla-san, karena aku akan menunjukkan kepada mereka bagaimana 
cara menggunakan toko ini, aku mungkin juga mengambil kesempatan ini dan 
menunjukkan kepadamu bagaimana keadaan di sini. Ayo masuk. Serge-san dan yang 
lainnya juga. "[Ryouma] 

Ryouma membuka bagian konter dan mendesak keenamnya untuk masuk. 

"Pertama, pelanggan perlu membeli tas yang dibuat khusus untuk keperluan toko ini. Tas 
untuk pakaian seharga satu orang berlaku untuk 20 setelan per kantong. Tas akan 
digunakan setiap kali pelanggan mendaftar layanan kami, jadi ini adalah pembelian satu 
kali. "[Ryouma] 

"Aku akan mengambil satu kalau begitu. Kami mengisi tas ini dengan pakaian kami, kan? 
"[Wogan] 

"Iya. Juga, hari ini adalah semacam praktik, jadi terima kasih, binatu akan gratis. Tas juga. 
Tolong ambil satu dan tunggu sebentar. "[Ryouma] 

"Terima kasih." [Wogan] 

"Carm-san, Carla-san, ketika seorang pelanggan membayar, kamu harus meletakkan batu 
tulis khusus yang sesuai ke tiang di sisi kanan konter." [Ryouma] 

Dari bawah meja, Ryouma mengeluarkan papan tulis berwarna berbeda yang memiliki 
lubang di bagian atas dan bawah, kemudian ia menunjuk ke arah tiang di dekatnya yang 
bisa pas dengan papan tulis tepat, serta bufet dengan selungkup. 

"Apa itu?" [Carla] 



"Ini adalah alat yang saya buat untuk dengan mudah menghitung pendapatan untuk hari 
itu. Di toko kami, harga bervariasi sesuai dengan ukuran tas yang dibeli, sehingga papan 
tulis menandakan 1 koin tembaga sedang, 1 koin tembaga sedang dan 8 koin tembaga kecil, 
dan 4 koin tembaga sedang. Itu dia. Hanya ada tiga. Jadi, ketika pelanggan membeli tas 
untuk penggunaannya sendiri, Anda harus menerima satu koin tembaga sedang dari dia, 
dan kemudian Anda harus menempatkan batu tulis hitam ke bufet. Bufet memiliki gradasi 
dan dapat memuat hingga 100 papan tulis. 

Setelah Anda mencapai seratus papan tulis, Anda harus menulis satu di kertas di bawah 
bufet, maka Anda harus membawa papan tulis hitam kembali di bawah meja. Anda harus 
mengulangi ini sampai pekerjaan berakhir, pada titik mana Anda kemudian akan 
menggunakan catatan Anda dan papan tulis yang tersisa untuk menghitung pendapatan 
untuk hari itu. 

Misalnya, katakanlah catatan Anda mengatakan bahwa Anda mengisi bufet dengan papan 
tulis hitam tiga kali dengan 42 yang tersisa di bufet. Dalam hal itu, penghasilan untuk hari 
itu adalah 342 koin tembaga sedang, yang berarti 3.420 jas. 

Ada tiga biaya yang berbeda hanya untuk layanan binatu saja, dan kemudian Anda memiliki 
tiga lagi dari tas, dan kemudian satu dari layanan khusus yang ditujukan untuk para 
petualang yang mencakup baju besi dan senjata, menambahkan hingga total 7 jenis biaya 
yang berbeda, jadi saya pikir datang dengan sistem seperti ini akan membuat menghitung 
pendapatan untuk hari itu jauh lebih mudah. Selain itu, saya juga ingin mengetahui berapa 
banyak yang dijual, tetapi tentu saja, tidak ada yang tahu seberapa baik ini akan bekerja 
sampai kita mencobanya. "[Ryouma] 

Setelah mengatakan bahwa aku kembali ke Wogan, tetapi anggota guild pedagang yang lain 
terpaku pada perangkat. 

Ryouma datang dengan sistem ini dengan mereferensikan sistem dalam kehidupan masa 
lalunya yang menggunakan pelat berwarna berbeda untuk menghitung pendapatan untuk 
hari itu. Ini adalah sistem yang digunakan oleh conveyor belt sushi. Tentu saja, sistem 
Ryouma datang dengan masih dalam tahap eksperimental, tetapi di dunia ini yang tidak 
memiliki cash register, itu lebih dari cukup untuk membangkitkan rasa ingin tahu para 
pedagang. 

Tidak seperti Jepang saat ini, Ryouma berasal. Di sini, tingkat melek hurufnya rendah dan 
ada banyak orang yang miskin bahkan di empat operasi aritmatika dasar. Dan sistem ini 
sangat cocok untuk digunakan di pedesaan, karena menggunakan sistem hanya diperlukan 
satu untuk menerima pembayaran yang tepat dan kemudian mengikuti sisa prosedur yang 
dihafal. 

Bergantung pada waktu dan tempat, dengan sistem ini bahkan orang yang tidak bisa 
berhitung bisa menjadi aset. Gradasinya juga dapat diubah agar sesuai dengan bisnis lain. 
Dengan wawasan mereka yang tajam, kelima pedagang itu segera menyadari hal-hal ini, 



tetapi Ryouma benar-benar tidak menyadari mereka saat dia terus berbicara dengan 
Wogan dan yang lainnya. 

"Setelah membayar cucian kantung Anda akan diterima dan token di bawah konter ini akan 
melekat pada tali yang mengikat kantung tertutup. Token serupa akan diberikan kepada 
pelanggan. Setelah dicuci, cucian akan dikembalikan ke pelanggan setelah memastikan 
tokennya sama. "[Ryouma] 

Setelah Ryouma menjelaskan bagaimana token akan mencegah pencampuran cucian orang, 
ia kemudian melemparkan barang-barang ke dalam lubang yang terpampang di dinding 
yang menyerupai saluran debu. 

"Di sisi lain adalah ruangan dimana lendir pembersih adalah ... Ah, omong-omong, lendir 
pembersih adalah ..." [Ryouma] 

"Lendir yang memakan kotoran. Kami mendengar dari Serge-sama. "[Carm] 

"Terima kasih, Carm-san. Apakah kalian berdua memiliki pertanyaan? "[Ryouma] 

"Tentang varian lendir baru itu ... Bisakah itu benar-benar membersihkan barang?" [Carm] 

Carm segera menanyakan pertanyaan itu. Kakak perempuannya, Carla, sepertinya dia juga 
ingin menanyakan pertanyaan yang sama, ketika dia membuka mulut tetapi segera 
menutupnya ketika adik laki-lakinya berbicara lebih dulu. 

"Mungkin sulit untuk percaya tanpa melihatnya sendiri ... Dalam hal ini, bisakah aku 
bertanya apakah ada di antara pelanggan yang rela mencuci pakaian mereka untuk uji 
coba?" [Ryouma] 

"Kamu bisa menggunakan milikku." [Jeff] 

Jeff melemparkan cuciannya yang sudah dikantongi. Ryouma mengambilnya, dan setelah 
menunjukkan kepada si kembar bahwa pakaian itu memang kotor, dia melemparkannya ke 
dalam saluran. 

"Aku sudah memerintahkan slime untuk membersihkan apa pun yang dilemparkan ke 
dalam saluran ini dan untuk membawanya ke ruang sebelah sesudahnya, jadi semuanya 
sudah otomatis. Yang tersisa adalah mengambil pakaian dari sana, mengkonfirmasi 
pelanggan milik mereka dan mengembalikannya. Beginilah cara toko ini beroperasi. 
"[Ryouma] 

Untuk mengurangi risiko pakaian yang hilang dan untuk memungkinkan karyawan untuk 
fokus pada pekerjaan mereka menerima pelanggan, kami tidak akan membuka tas binatu 
untuk melipatnya. 



Setelah memberikan penjelasan singkat dalam hitungan detik, Ryouma masuk ke dalam 
dan mengambil cucian. Ketika Ryouma mengungkapkan pakaian di dalamnya, semua 
kotoran hilang. 

"Wow, itu benar-benar berhasil ... Bisakah slime membersihkan sesuatu?" [Carm] 

"Sejauh ini, ya, tapi hanya untuk amannya akan lebih baik untuk memeriksa apakah 
pakaiannya benar-benar bersih. Jika masih kotor, Anda bisa menjalankannya melalui slime 
untuk kedua kalinya. "[Ryouma] 

"Apakah produk celup akan baik-baik saja? Mereka tidak akan berubah warna? "[Carla] 

"Saya telah menguji kain dan pakaian yang dicelup dalam jus tanaman berkali-kali, tetapi 
sejauh ini saya belum melihat adanya kasus perubahan warna. Jika ada, itu pasti karena 
beberapa alasan lain ... Anda harus memberi tahu pelanggan ini sebelumnya agar aman. 
Apakah ada hal lain tentang operasi toko yang ingin Anda ketahui? "[Ryouma] 

"Tidak ada." [Carla dan Carm] 

"Saya melihat. Kalau begitu, bagaimana kalau kita membagi pekerjaan dan cenderung ke 
pelanggan? "[Ryouma] 

Saat Ryouma mengatakan itu, dia mendesak Carm dan Carla untuk pergi ke konter. Setelah 
itu mereka mengambil cucian dari 9 orang yang tersisa. Ryouma memperhatikan Carm dan 
Carla dari samping, dan ketika dia melihat bahwa mereka dapat menyelesaikan pekerjaan 
dengan aman, dia menghela nafas lega. Selama mereka bisa menyelesaikan pekerjaan, 
maka itu sudah cukup. Sedangkan untuk menjadi tegang, mereka akan mengendur dari 
waktu ke waktu. 

Pada hari ini, Ryouma mengambil langkah pertama menjadi kawan yang bekerja dengan si 
kembar ini. 

Ada sedikit kesalahpahaman yang tersisa, meskipun ... 
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Ketika kelompok adipati tiba, Ryouma mengundang semua 29 tamu di dalam. 

"Mulai saat ini disediakan terutama untuk karyawan. Biasanya, pelanggan tidak diizinkan 
di sini. Di sini Anda dapat menemukan ruang ganti karyawan, kantor penerimaan, kantor, 
toilet ... dll. Oh, ada dapur kecil juga. "[Ryouma] 

"Keberatan jika aku melihat-lihat?" [Reinhart] 

"Silakan." [Ryouma] 

29 tamu mengikuti Ryouma ke berbagai ruangan di toko. Ryouma menemukan semuanya 
mengingatkan pada tur bus dalam kehidupan masa lalunya. Ketika mereka sampai di ruang 
terakhir, ruang istirahat untuk karyawan, Ryouma menyuruh para tamu untuk menunggu, 
sehingga dia bisa menyiapkan makanan. 

Hanya ketika Ryouma pergi, akhirnya dia sadar bahwa dia mengundang semua orang yang 
berkedudukan tinggi ke acara pribadi tanpa memperhatikan status sosial. 

Meskipun hanya karena dia ingin berterima kasih kepada orang-orang ini, dia 
merencanakan acara ini -- juga, sebagian karena dia tidak memiliki hubungan yang baik 
dalam kehidupan masa lalunya dan mengagumi pertemuan seperti itu -- setelah menyadari 
apa yang baru saja dia lakukan, dia diam-diam merenung pada tindakannya di dapur. 

Tapi karena sebagian besar petualang dan orang-orang berpangkat tinggi, mereka 
sebenarnya tidak keberatan sebanyak yang dipikirkan Ryoum. Meskipun sedikit tegang, 
mereka mengobrol satu sama lain saat mereka menunggu Ryouma kembali. 

10 menit kemudian, Wereanna mulai gelisah. 

"Apa itu? Apa yang salah?" 

"A-Aku pikir ini masakan Ryouma. Ada yang baunya sangat enak. "[Wereanna] 

Ketika dia mengatakan bahwa semua orang mulai memperhatikan bau itu, tetapi hanya 3 
anggota binatang buas selain Wereanna dan dragonnewt yang bisa mencium baunya. 

"Nyaa !? Baunya sangat harum, itua! "[Miya] 



"Dia benar ..." [Suriah] 

"Tapi aku tidak bisa mencium bau apa pun ..." [Pioro] 

"Bau itu mungkin terlalu redup bagi manusia, jadi hanya anggota suku buas yang bisa 
menciumnya." [Mizelia] 

"Tidak, aku juga bisa mencium baunya, de gozaru. Apakah ini ... daging? Tidak, apakah ini 
roti? ... Bagaimanapun juga, baunya luar biasa, de gozaru. "[Asagi] 

"Kalau dipikir-pikir, masakan Ryouma juga terasa enak terakhir kali." [Reinhart] 

"Sungguh, Reinhart-sama?" [Suriah] 

"Ya, meskipun sepertinya dia tidak memiliki banyak bahan, daging kelinci yang ditumis 
dengan akar Jija pasti terasa enak." [Reinhart] 

"Ryouma-kun sudah memiliki Lv 10 di Tugas Domestik meskipun usianya, bagaimanapun. 
Saya yakin kita bisa menantikan hidangan yang luar biasa. "[Sebasu] 

"Lv 10 pada usia itu? Itu mengesankan. Pekerjaan rumah tangga mungkin mudah untuk 
dinaikkan, tetapi jarang melihat siapa pun menaikkannya hingga 10 sebelum 40. "[Grisiera] 

5 menit kemudian, Ryouma kembali. 

"Maaf membuat anda menunggu. Makanannya sudah siap. "[Ryouma] 

"Baiklah, nyaa!" [Miya] 

"Lambat, lambat, terlalu lambat! Apakah Anda tahu betapa menyiksanya menahan aroma 
lezat itu? "[Wereanna] 

"Hah? Anda bisa menciumnya? Saya memasang penghalang bau-bau. Apakah itu pecah di 
tengah jalan? "[Ryouma] 

"Lupakan penghalang, di mana makanannya?" [Wereanna] 

"Aku akan membawanya sekarang." [Ryouma] 

"Kami akan membantu juga." [Sebasu, Arone, Lilian] 

Ryouma berterima kasih kepada tiga pelayan Jamil, lalu dia membawa makanan ke dalam 
ruangan bersama mereka, sementara lendir membawa minuman. Melihat itu, 5 anggota 
guild pedagang dan Taylor, kepala cabang guild tamers, akhirnya menyadari bahwa slime 
Ryouma bergerak berbeda dari biasanya. Tamu-tamu lain menjelaskan tentang Ryouma. 

Sementara tamu-tamu lain sedang menjelaskan kepada mereka, makanan dan minuman 
dibawa satu demi satu. Ketika semuanya disajikan, Ryouma mengusulkan bersulang. 



"Umm ... aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang datang untuk 
merayakan pembukaan toko saya. Meskipun tidak banyak, saya sudah menyiapkan 
makanan dan minuman. Saya harap Anda menemukannya sesuai dengan keinginan Anda. 
Cheers! "[Ryouma] 

"Ceria!" [Semua orang] 

Bersulang, semua orang minum cangkir mereka pada saat yang sama, lalu Gordon tiba-tiba 
berseru. 

"A-Apa anggur ini? Bukankah ini barang-barang kelas atas !? "[Gordon] 

"Bagaimanapun juga, kita merayakan, jadi aku membelanjakan sedikit uang." [Ryouma] 

"Anggur apa ini?" [Gordon] 

"Aku percaya pemilik toko menyebutnya Musim Semi Jemis." [Ryoma] 

Ketika Gordon mendengar itu, dia melihat cangkir di tangannya dan tertawa. 

"Jadi itu Musim Semi Jemis! Saya sudah mendengar kabar tentang rasanya, tetapi saya 
belum pernah benar-benar mencicipinya. "[Gordon] 

"Apakah itu terkenal?" [Ryouma] 

"Kamu membeli tanpa tahu? Musim Semi Jemis adalah merek yang sangat dihormati di 
kalangan penggemar anggur. "[Gordon] 

"Aku tidak tahu sama sekali. Pemilik toko hanya merekomendasikannya, jadi saya 
membelinya. "[Ryouma] 

"Kamu beruntung. Musim Semi Jemis tidak semahal itu, tapi terkenal di kalangan 
penggemar, jadi selalu terjual habis. "[Gordon] 

"Aku mengerti ... Hmm, beruntung? Ah! "[Ryouma] 

"Apa itu?" [Elialia] 

"Tidak, aku baru sadar mengapa aku bisa membelinya." [Ryouma] 

"Direalisasikan?" [Elialia] 

"Iya. Sebenarnya, saya memiliki perlindungan ilahi dari dewa anggur, Tekun-sama. 
"[Ryouma] 

"Serius !?" [Gordon] 

"Apakah itu benar, Nak !?" [Pioro] 



Ketika Pioro dan Gordon mendengar itu, mereka terkejut. 

"Iya. Ya itu betul. Apakah itu aneh? "[Ryouma] 

"Aku iri padamu ..." [Gordon] 

"Aku sangat iri padamu ~" [Pioro] 

"Perlindungan ilahi Tekun-sama adalah objek kecemburuan di antara semua kurcaci. 
Terutama, perlindungan ilahi-Nya sebagai Dewa Anggur. "[Gordon] 

"Anda lebih suka itu daripada perlindungan ilahi sebagai Dewa Kerajinan?" [Ryouma] 

"Yah, aku seorang petualang, jadi pandai memukul pandai adalah masalah tentu saja ... 
Selain itu, pandai besi yang berharga garamnya tidak akan bergantung pada perlindungan 
ilahi untuk menjadi baik. Keterampilan adalah sesuatu yang Anda latih dan peroleh dengan 
kekuatan Anda sendiri. 

Dibandingkan dengan itu, setiap kurcaci pasti menginginkan minuman keras yang baik, 
itulah sebabnya perlindungan ilahi Dewa Anggur umumnya lebih dicari. Dan 
memanfaatkan anggur yang baik sebagian hanya merupakan keberuntungan. Di situlah 
perlindungan ilahi Tekun masuk. "[Gordon] 

Masuk akal, pikir Ryouma, lalu Pioro melanjutkan. 

"Aku mengerti ... Aku bisa mengerti mengapa kamu iri, tapi bagaimana dengan Pioro-san? 
Apakah kamu suka minum juga? "[Ryouma] 

"Aku tidak membencinya, tetapi dalam kasusku, itu lebih karena aku seorang pedagang. 
Saya belum mengatakan ini kepada Anda, tetapi bisnis saya sebenarnya berurusan dengan 
barang makanan. Jadi, alasan aku iri padamu adalah karena jika aku memiliki perlindungan 
ilahi itu aku akan lebih mudah menemukan minuman keras yang baik. "[Pioro] 

"Oh, begitu." [Ryouma] 

Sementara Ryouma sedang berbicara dengan mereka, Wereanna menyela. 

"Ryouma." [Wereanna] 

"Apa itu?" [Ryouma] 

"Detik!" [Wereanna] 

"Itu cepat! Apakah kamu sudah mengosongkan piringmu !? "[Ryouma] 

"Ryouma, aku juga." [Jeff] 

"Aku bertiga." [Hyuzu] 



"Aku empat." [Wogan] 

"Jeff-san, Hyuzu, dan bahkan kamu juga, guild master Wogan? Semua orang pasti makan 
dengan cepat. "[Ryouma] 

"Itu karena masakanmu sangat enak. Ini pertama kalinya aku makan sesuatu yang begitu 
enak. "[Wereanna] 

"Benarkah? Mengatakan itu pasti membuatku merasa senang memasaknya, ... "[Ryouma] 

"Aku setuju dengan gadis itu. Rahangku tidak sekuat dulu, jadi daging yang berasal dari 
tukang daging biasanya terlalu keras untuk dikunyah. Tapi daging dan steak pasta ini 
begitu lembut. Untuk pertama kalinya dalam beberapa saat, saya sebenarnya bisa makan 
daging dengan benar. Saya senang saya datang hari ini. "[Grisiera] 

"Senang mendengar. Silakan makan kenyang Anda. "[Ryouma] 

Ketika Ryouma mengatakan itu, dia pergi untuk memberi mereka porsi kedua, tetapi ketika 
dia kembali, kali ini Mizelia, Miya, Reinhart, dan Asagi meminta porsi kedua mereka. 

"Reinhart-san, kamu menikmatinya juga?" [Ryouma] 

"Ha ha, aku ragu ada jiwa di dunia yang tidak akan jatuh cinta dengan masakanmu." 
[Reinhart} 

"Benarkah? Saya pikir pasti makanan yang lebih mewah akan diharapkan di pesta-pesta ... 
Ada apa? "[Ryouma] 

Saat Ryouma mengatakan itu, kilatan melintas di mata Reinhart. 

"Ryouma-kun, biarkan aku memberitahumu sesuatu." [Reinhart] 

"Y-Ya." [Ryouma] 

"Makanan kelas atas tidak semuanya lezat." [Reinhart] 

Ketika berbicara tentang pesta di kalangan bangsawan, kemegahan dan keunikan makanan 
lebih penting daripada rasa, kata Reinhart. 

"Lagi pula, ada berbagai macam pilihan ketika ingin mencicipi ... Jika seseorang melayani 
satu atau dua orang, maka secara alami seseorang harus memenuhi selera mereka, tetapi 
mengingat banyak orang, itu menjadi tidak mungkin, dan kemungkinan mendapatkan 
ketidaksenangan kecil orang lain hanya meningkat. 

Itulah sebabnya para bangsawan beralih ke menyiapkan makanan dengan bahan-bahan 
mewah yang sulit diperoleh sebagai tanda niat baik. Ini cara aman untuk melakukan 
berbagai hal, dan sudah dipraktekkan sejak lama. "[Reinhart] 



"Karena itu ada banyak makanan yang sepertinya terlalu dibumbui." 

"Koki mungkin koki, tapi para bangsawanlah yang memutuskan apa yang mereka masak. 
Tentu saja, makanan yang mereka sajikan masih dapat dimakan, tetapi mereka jarang jenis 
yang akan Anda pikirkan untuk dimakan. Rasanya tidak enak, tapi di usiaku, rasanya agak 
... berat. Pada titik itu, masakanmu tepat, Ryouma. "[Reinbach] 

"Ryouma-san, aku merasa seperti aku bisa makan makananmu dengan hatiku dengan 
nyaman." [Elialia] 

"Yah, aku senang kalian semua menikmati makanannya. Aku akan membawakan makanan 
penutup selanjutnya, jadi tolong persiapkan dirimu ~ "[Ryouma] 

Ryouma masih memiliki pertanyaan tentang pengorbanan rasa untuk bahan-bahan 
berkualitas tinggi, tetapi karena itulah yang dikatakan oleh empat anggota Rumah Tangga 
Jamil, dia mengira itulah cara para bangsawan melakukan sesuatu dan membiarkannya 
begitu saja. 

"Pwaah ... aku sudah selesai, nyaa ... aku tidak bisa makan lagi, nyaa ... aku sangat senang 
aku datang hari ini, nyaa ..." [Miya] 

"Senang mendengarnya. Tetap saja, semua orang pasti makan banyak hari ini. Terutama 
kamu, Jeff-san. Di mana Anda meletakkan semua itu? "[Ryouma] 

"Hah? Jika saya menyukainya, saya masih bisa makan lebih banyak. Saya memiliki keahlian 
Food Stuffer, Anda tahu. "[Jeff] 

"Keterampilan Memasak Makanan?" 

"Tidak pernah mendengar hal tersebut? Hal ini memungkinkan penggunanya untuk makan 
banyak dalam satu duduk dan tidak harus makan selama beberapa hari ke depan. Ketika 
saya baru memulai karir petualang saya, saya menggunakan sebagian besar penghasilan 
saya dalam makanan, dan setelah makan banyak dalam satu kali duduk beberapa kali, saya 
secara alami mempelajari keterampilan tersebut. "[Jeff] 

"Keterampilan Memasak Makanan itu adalah salah satu dari banyak keterampilan menolak 
kelas Jeff yang dia pelajari saat tinggal di daerah kumuh. Itu sebabnya dia jauh lebih kuat 
dari petualang biasanya, dan dapat melakukan satu pekerjaan demi satu, nyaa. Karena 
itulah dia terkenal, nyaa. "[Miya] 

"Jeff-san sungguh luar biasa." [Ryouma] 

"Segalanya berakhir seperti itu setelah memilih pekerjaan yang lebih berharga. Saya tidak 
benar-benar luar biasa atau apa pun. Jika ada, saya akan mengatakan Anda yang luar biasa. 
Anda bahkan memiliki keterampilan menolak kelas yang tidak saya miliki. Jika mau, kami 
bisa bekerja bersama. Kamu kelihatannya bisa menangani pekerjaan yang sedikit lebih 
sulit. "[Jeff] 



"Tolong jaga aku ketika saatnya tiba." [Ryouma] 

"Akan sangat membantu guild jika kamu berpasangan dengan Jeff. Petualang lain tidak bisa 
benar-benar mengikutinya, jadi dia biasanya bekerja sendiri. Sayangnya, beberapa 
pekerjaan tidak bisa dilakukan sendiri, dan karena itu pekerjaan itu cenderung tidak 
tersentuh. "[Wogan] 

"Pekerjaan macam apa itu?" [Ryouma] 

"Benar ... Misalnya, pekerjaan yang C Rank, tetapi mengharuskan seseorang untuk 
menambang kristal api dari gunung berapi. Itu adalah pekerjaan yang sulit tanpa 
keterampilan untuk menahan bau busuk karena seorang petualang biasanya harus kembali 
beberapa kali dan menambang untuk waktu yang lama, meninggalkannya terkena bau 
busuk gunung berapi seperti telur busuk. Selain itu, gunung berapi ini juga ditutupi dengan 
racun yang lemah yang bisa membunuh seseorang tergantung pada tempatnya. "[Wogan] 

"Racun gunung berapi? ... Bagaimanapun, bisakah racun ini menyebabkan mata orang 
membengkak dan menjadi berlinang air mata dalam dosis ringan, dan pada dosis yang 
lebih berat menyebabkan orang menjadi tidak dapat bernapas? "[Ryouma] 

"Oh! Tepat sekali! Anda yakin mengetahui rahasia itu. "[Wogan] 

"Aku hanya tahu satu atau dua hal." [Ryouma] 

"Yah, pengetahuan semacam itu adalah keuntungan bagi para petualang. Apakah Anda tahu 
cara menghadapinya? Apakah ada penawarnya? "[Wogan] 

Ryouma menjadi bijaksana setelah diminta itu, tetapi dunia ini tidak memiliki pengetahuan 
tentang obat-obatan dan juga tidak ada jaminan bahwa ia dapat membuat obat dari Bumi di 
sini. 

"Sayangnya, saya tidak yakin apakah ada. Meski begitu, sepertinya racun itu berasal dari 
asap dari gunung berapi dan gas yang keluar di bawah tanah, jadi Anda mungkin bisa 
mengurangi atau membatalkan efek dengan menggunakan mantra angin untuk melindungi 
diri sendiri. "[Ryouma] 

"Oh ... Nenekmu pasti ahli mengingat seberapa banyak dia mengajarimu. Saya sudah lama 
bekerja sebagai guild master, tapi Anda terus mengejutkan saya ketika sampai pada racun 
dan penyakit. "[Wogan] 

Ryouma sedikit terkejut ketika neneknya dibesarkan, tetapi dia dengan cepat pulih dan 
terkekeh ketika mengatakan bahwa dia adalah orang yang luar biasa, kemudian dia 
berbicara dengan Carm dan Carla. 

"Carm-san, Carla-san, bagaimana makanannya?" [Ryouma] 

"Ini sangat lezat!" [Carm dan Carla] 



"Itu terdengar baik. Ngomong-ngomong, saya akan senang Anda bekerja di sini untuk saya, 
tetapi apakah Anda benar-benar baik-baik saja dengan itu? Seperti yang telah saya 
sebutkan sebelumnya, saya tidak berpikir kalian berdua akan dapat memanfaatkan 
sebagian besar kemampuan Anda dengan toko seperti milik saya. "[Ryouma] 

"Aku sebenarnya sedang mendiskusikan itu dengan adik laki-lakiku barusan." [Carla] 

"Tolong biarkan kami bekerja di sini." [Carm] 

"Hah? ... Apakah sesuatu terjadi? Entah bagaimana rasanya tiba-tiba kau begitu 
bersemangat ... "[Ryouma] 

Tidak ada keraguan dalam kata-kata mereka. Hampir seolah-olah mereka benar-benar 
berbeda dari ketika mereka memasuki toko untuk pertama kalinya. 

"Permintaan maaf terdalam kami atas perilaku awal kami. Kami sudah berubah pikiran 
setelah melihat toko Anda secara langsung, Ryouma-sama. "[Carla] 

"Awalnya kami khawatir, tetapi setelah melihat alat dan kebijakan yang Anda buat, kami 
yakin ada banyak yang bisa dipelajari di sini." [Carm] 

"Kamu benar-benar berubah dengan cepat ..." [Ryouma] 

"Yang muda itu sangat fleksibel, Ryouma-sama. Saya tahu orang-orang dengan lebih 
banyak keahlian dan pengalaman daripada keduanya, tetapi alasan saya memilih mereka 
adalah karena fleksibilitas mereka "[Serge] 

"Kami akan melakukan yang terbaik untuk tidak mempermalukan pengantar kami, 
Perusahaan Morgan Serge-sama, dan bos kami, Ryouma-sama dari Keluarga Takebayashi!" 
[Carla dan Carm] 

Ketika Ryouma mendengar keduanya mengatakan itu, dia merasa mereka agak mirip 
dengan Serge. 

"Saya mengerti. Memiliki seseorang dengan banyak pengetahuan dalam pekerjaan 
pedagang memang meyakinkan, jadi saya tidak punya keluhan. Saya berharap dapat 
bekerja sama dengan kalian berdua. "[Ryouma] 

"Ya!" [Carm dan Carla] 

Keduanya menjawab dengan senyum yang membentang dari telinga ke telinga. 

Sementara itu, Serge menyaksikan pertukaran Ryouma dengan keduanya dengan wajah 
penuh kepuasan. 



"Ingatlah untuk tidak terlalu memaksakan dirimu. Lakukan saja apa yang biasanya Anda 
lakukan. Saya tidak tahu tentang Perusahaan Morgan, tetapi Anda tidak perlu khawatir 
membawa rasa malu bagi keluarga saya. "[Ryouma] 

"Tidak, itu penting bahwa kita harus memiliki setidaknya tekad sebanyak ini. Hanya sedikit 
reputasi buruk yang dibutuhkan agar kata tersebar di kalangan bangsawan. "[Carla] 

"Hah? Carm-san, apakah rumor mencapai bangsawan begitu cepat bahkan ketika itu 
tentang toko yang baru dibuka? "[Ryouma] 

"Kebanyakan bangsawan berhati-hati dengan pergerakan rumah lain, jadi segalanya 
mungkin akan berakhir seperti yang dikatakan kakak perempuanku." [Carm] 

"Rumah lain? ... Mungkinkah kalian berdua berpikir aku bangsawan? "[Ryouma] 

"Kamu bukan? Tapi kamu punya hubungan dengan sang duke? "[Carm dan Carla] 

"Kami memang memiliki hubungan, tetapi kami kebetulan bertemu secara kebetulan. Jadi 
aku bukan ... Serge-san? "[Ryouma] 

"...Permintaan maaf saya. Saya mungkin gagal menyebutkan hal itu. "[Serge] 

Ketika Ryouma dan si kembar menyadari ketidakkonsistenan ini, mereka berbalik ke Serge 
untuk menjernihkan kesalahpahaman. 

Sementara Ryouma, si kembar, dan Serge semua berbicara, kelompok lain memperhatikan 
mereka dan berbicara satu sama lain. 

"Hei, perempuan tua yang menyebalkan." [Wogan] 

"Apa, orang yang tidak pengertian?" [Grisiera] 

"Bisakah toko Ryouma menghasilkan keuntungan sebanyak itu? Ini toko yang sangat aneh 
... "[Wogan] 

"Itu akan, meskipun aku tidak bisa memberitahumu seberapa tepatnya." [Grisiera] 

Ketika Wogan mendengar itu, Wogan mengerutkan alisnya. 

"Apakah kamu tidak akan memberinya satu atau dua petunjuk?" [Wogan] 

"Untuk saat ini aku bermaksud diam-diam mengawasinya dan membiarkannya melakukan 
apa yang dia inginkan." [Grisiera] 

"Apakah itu baik-baik saja?" [Grisiera] 

"Serge sudah memberinya dua pembantu. Bahkan jika mereka mendapat perhatian, 
mereka harus bisa menghadapinya. Dan jika segala sesuatunya menjadi berbahaya, dia 



dapat meminta bantuan sendiri, dan saya akan lebih dari bersedia untuk membantu 
sebagai pedagang. 

Tentu saja, selalu ada beberapa yang tidak bermoral yang tidak mau memilih metode 
mereka. Kamu juga harus waspada. "[Grisiera] 

"Aku tahu, tapi dia mungkin tidak akan membutuhkan bantuanku. Orang itu berkelahi 
dengan Fang of Orbtem baru-baru ini. "[Wogan] 

"Maksudmu para petualang nakal yang akhir-akhir ini menjadi terkenal? ... Anak itu adalah 
orang yang menghancurkan mereka? "[Grisiera] 

"Ya. Dia terjadi pada mereka ketika di tengah-tengah pekerjaan petualang dan menemukan 
mereka berkelahi dengan beberapa anak. Setelah itu persis seperti yang Anda dengar. Jika 
ada yang ingin ditambahkan, katakan saja itu pertarungan satu sisi. 

Selain itu, ia juga mengambil bagian dalam penaklukan goblin. Dia memiliki banyak slime, 
bocah itu ... Itu hanya pengetahuan bekas, tetapi tampaknya Anda akan berada di dunia 
yang sakit jika Anda melihat ke bawah slime-nya hanya karena mereka slime. "[Wogan] 

"Apakah slime itu menggunakan senjata?" [???] 

Sementara mereka berbicara satu sama lain, orang lain menyela. 

"Kakek Taylor, kamu tahu?" [Wogan] 

"'Bisakah slime menggunakan senjata?' Seorang petualang bertanya kepada pegawai kami 
baru-baru ini. Sudah menjadi rumor. Tapi ini pertama kalinya aku melihat slime-nya 
beraksi hari ini. Bagaimanapun, saya pikir saya akan merekomendasikan dia untuk 
mengambil kursus singkat. "[Taylor] 

"Baik. Mungkin bagus baginya untuk mengetahui apa yang bisa dilakukan oleh penjinak 
monster normal dan tidak melakukan ... Kita harus hati-hati. "[Grisiera] 

"Aku tahu." [Wogan] 

"Biasanya, itu adalah hal yang disambut baik bagi seorang individu yang mampu muncul, 
tetapi ... Reinbach juga meminta saya untuk mengawasinya." [Taylor] 

Mereka bertiga berbicara di antara mereka sendiri seperti itu di sudut ruangan, sementara 
Ryouma menikmati waktunya bersama teman-teman dan rekan-rekannya bahwa ia tidak 
memiliki kembali di kehidupan sebelumnya. 

Tak lama, sudah waktunya untuk mengakhiri pesta. Sebelum kembali ke rumah, semua 
orang mengingatkan Ryouma untuk tidak memaksakan diri. Ketika semua orang telah 
pergi, Ryouma membersihkan tempat itu, lalu dia melangkah keluar dan melihat dengan 
baik ke tokonya. 



Ryouma merasakan kepuasan yang aneh yang tidak ia miliki dalam kehidupan sebelumnya. 
Setelah itu, dia kembali ke penginapan. 



Chapter 51 
Volume 2 Bab 51 bagian1 

Volume 2 Bab 51 bagian2 

Hari berikutnya. 

 Side Ryouma  

Setelah pesta kemarin, Carm-san dan Carla-san dengan gembira mengumumkan, "Kita bisa 
mulai besok pagi!" Karena itu kami membuka toko hari ini. 

Waktu saat ini jam 5 pagi. 

"Ya, ini mungkin agak terlalu dini ..." [Ryouma] 

Saya tidak sengaja menggunakan bumi sebagai dasar untuk jadwal kerja saya. Mereka 2 
mungkin tidak akan datang sampai nanti. 

Tidak dapat membantu Mari kita bunuh waktu dengan slime. 

"Selamat pagi, bos!" [Carla dan Carm] 

"Selamat pagi, Carm-san, Carla-san. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda hari 
ini. "[Ryouma] 

Ketika mereka datang, saya hanya melakukan sedikit pengecekan, kemudian kami segera 
memulai persiapan untuk membuka toko. Saya mengatakan 'persiapan', tetapi yang kami 
lakukan adalah membiarkan pembersih lendir memasuki ruangan dan menyiapkan 
beberapa uang receh dan tas. 

Carm-san dan Carla-san yang membawa tas dan barang-barang yang mereka pesan pagi ini, 
jadi mereka sudah sangat membantu. 

"Aku akan pergi kalau begitu." [Ryouma] 

"Hati-hati." [Carla dan Carm] 

Saya merasa ragu untuk meninggalkan toko kepada mereka pada hari pertama, tetapi 
dengan selebaran dan tempat iklan lainnya ditutup, saya tidak punya pilihan selain pergi ke 
para petualang dan mengiklankan toko sendiri. 

Selain itu, Serge-san memperkenalkan beberapa pekerja yang benar-benar andal, jadi ... 
Kurasa aku tidak diperlukan lagi? Yah, itu sebabnya saya mempekerjakan mereka sejak 
awal. 



Sementara aku memikirkan itu untuk diriku sendiri, aku mampir ke tetangga sebelum 
menuju ke guild. Saya harus memberi tahu Pauline-san bahwa toko sudah dibuka. 

"Maaf, ada orang di dalam?" [Ryouma] 

Toko itu terbuka, tetapi tidak ada orang di dalam, jadi saya memanggil. Ketika saya 
melakukannya, Pauline-san keluar. 

"Kedatangan! Oh! Kalau bukan Ryouma-kun. Apakah Anda datang untuk membeli beberapa 
benih lagi? "[Pauline] 

"Tidak. Toko saya, Bamboo Laundromat Agency, akan dibuka hari ini, jadi saya pikir saya 
akan mampir untuk menyapa. "[Ryouma] 

"Oh. Sudah membuka? Itu cepat. "[Pauline] 

"Iya. Ini berkat upaya semua orang. Terakhir kali, saya membagikan beberapa tas gratis, 
jadi harap pertimbangkan untuk menggunakan layanan kami. Permohonan biarkan Mary-
san dan Kiara-san juga tahu. Saya sudah memberi tahu kedua karyawan yang bekerja di 
toko. "[Ryouma] 

"Kamu mempekerjakan beberapa pembantu?" [Pauline] 

"Seseorang yang saya kenal memperkenalkan mereka sehingga saya dapat meninggalkan 
toko kepada mereka sementara saya bekerja sebagai petualang. Saya juga harus 
bergantung pada gaji saya sebagai petualang untuk membayar upah mereka sampai toko 
berjalan. "[Ryouma] 

Pada akhirnya, mereka bahkan berkata, "Kami tidak perlu gaji selama Anda membiarkan 
kami bekerja untuk Anda !!" Tapi tentu saja, saya tidak bisa membiarkan mereka 
melakukan itu. Saya akan merasa menyesal jika saya lakukan ... Jujur, saya tidak begitu 
mengerti mengapa mereka ingin bekerja di toko saya dengan sangat buruk. Mereka 
mungkin akan mendapatkan upah yang lebih baik dan memiliki lebih banyak kesempatan 
untuk memamerkan keterampilan mereka jika mereka bekerja di Serge. Hmm ... Mungkin 
itu karena koneksi pribadi saya? 

Bagaimanapun, itu sangat membantu untuk mendapatkan dukungan mereka. 

"Dengan seberapa besar tokomu, kurasa itu perlu. Nah, lakukan yang terbaik. Saya akan 
mendukung Anda juga, jadi saya akan mencoba toko Anda hari ini. "[Pauline] 

"Terima kasih banyak. Kalau begitu, aku akan pergi bekerja. "[Ryouma] 

Setelah mengucapkan selamat tinggal padanya, aku meninggalkan toko dan pergi ke guild. 
Segera setelah saya tiba, seseorang memanggil saya. 

"Ryouma, toko kamu akan segera dibuka, kan?" [Familiar Adventurer 1] 



"Berapa lama sebelum dibuka?" [Familiar Adventurer 2] 

"Aku berharap kamu sudah membukanya ~" [Familiar Adventurer 3] 

Saya juga mencari saran dari orang-orang yang saya temui di kereta dari perburuan 
penaklukan monster tambang yang ditinggalkan. Rupanya, orang-orang itu juga 
menantikan pembukaan binatu saya. 

"Agen Binatu Hutan Bambu sudah buka mulai hari ini." [Ryouma] 

"Benarkah !?" [Adventurer 1] 

"Iya. Kami juga memiliki pencucian seluruh tubuh yang mencakup baju besi dan senjata, 
jadi silakan mencobanya. "[Ryouma] 

"Baik! Saya pasti mampir dalam perjalanan pulang hari ini! " 

Saya dengan sengaja membalas petualang dengan suara keras untuk tujuan iklan, 
kemudian saya pergi ke meja resepsionis untuk mendapatkan pekerjaan pengumpulan 
ramuan. Saya akan melakukan putaran di sekitar tambang yang ditinggalkan pada saat 
yang sama. 

Beberapa jam kemudian. 

Saya mungkin telah meninggalkan toko dalam perawatan mereka, tetapi saya masih 
khawatir, jadi saya segera menyelesaikan pekerjaan saya dan kembali. 

Ketika saya melakukannya ... toko itu sudah penuh sesak meskipun itu adalah hari 
pembukaannya. 

...Hah? I-Ada 20 orang berdiri di luar !!? 

Karena panik, saya segera memasuki toko, dan Carla-san ada di sana untuk menyambut 
saya. 

"Selamat datang ... Bos!" [Carla] 

"Carla-san, bagaimana situasinya?" [Ryouma] 

"Toko ini jauh lebih populer dari yang diharapkan, Boss!" [Carla] 

"Bos! Nyonya-tetangga tetangga membawa cucian mereka! "[Carm] 

Carm-san keluar dari kamar dalam binatu, membawa tas-tas binatu, dan mengatakan itu. 

Bagaimanapun, kita perlu melakukan sesuatu tentang semua orang ini! 



"Kalian berdua menjaga pelanggan. Saya akan melakukan semua yang dibawanya! 
"[Ryouma] 

Setelah memberikan pesanan itu, saya mulai dengan sungguh-sungguh membawa cucian 
dan merawat para pelanggan. 

Tetapi bahkan ketika kami terus berjalan, jumlah orang masih meningkat. Apa yang sedang 
terjadi!? 

Pada akhirnya, tidak sampai jam 3 bahwa gelombang pelanggan berakhir. Masih ada 
beberapa pelanggan yang tersisa, tetapi mereka tidak banyak lagi. Sayangnya, masih perlu 
banyak waktu karena kami harus menjelaskan kepada setiap pelanggan bagaimana toko 
bekerja. 

Rupanya, harga yang saya isi sangat rendah. Para pelanggan bahkan harus bertanya hal-hal 
seperti, 'Apakah Anda benar-benar akan mencuci pakaian saya hanya sebanyak itu?' 'Kamu 
tidak akan membebankan biaya terpisah kepadaku setelah mencuci pakaianku, kan?' ... Ada 
beberapa orang yang menolak untuk percaya juga, jadi itu cukup mengganggu. Pada satu 
titik, begitu banyak orang berkumpul sehingga para penjaga harus mampir untuk 
memeriksa apa yang sedang terjadi. 

Tapi itu ternyata menjadi berkah, karena penjaga pergi ke bosnya setelah itu dan memberi 
tahu dia tentang agen binatu saya. Bos itu mampir dan membeli dua tas dan meminta untuk 
mendaftar kursus 35 orang, sehingga penjaga bisa mencuci pakaian mereka. 

Rupanya, sampai tahun lalu para penjaga telah mempekerjakan seseorang untuk mencuci 
pakaian mereka, tetapi kantor pemerintah mengatakan kepada mereka untuk mengurangi 
biaya, jadi mereka harus berhenti. Kapten penjaga mengatakan bahwa mereka sudah 
beruntung bahwa gaji mereka tidak dipotong, tetapi dari hal-hal yang terdengar, ia tampak 
sedikit tidak senang dengan kantor pemerintah juga. Bagaimanapun, setelah itu saya diberi 
tahu bahwa dia akan meminta layanan saya lagi jika semuanya berjalan baik. Apakah saya 
baru saja mendapatkan kontrak besar sejak awal? 

Tapi tetap saja ... Sejak dibuka 8:00 pagi ini ... Saya pikir saya telah menghabiskan sekitar 3 
menit per orang. Saya tidak tahu kapan pelanggan akan mulai datang lagi, tetapi Carm-san 
dan Carla-san langsung bekerja tanpa minum atau makan? 

... Itu sangat buruk, bukan? Aku baik-baik saja, tetapi tubuh mereka tidak akan tahan ... 
Kalau terus begini, toko ini akan berakhir sebagai semacam bisnis budak! Saya harus 
menghindari itu !! Saya mempertaruhkannya pada kehidupan prevoius saya! 

"Kerja bagus, Carm-san, Carla-san." [Ryouma] "Kamu juga, Bos." [Carm] "Tentu saja ada 
banyak orang." [Carla] "Memang... ini agak mendadak, tetapi lebih banyak orang itu bagus, 
kan? "[Ryouma] " Ya, meningkatkan pelanggan kita lebih cepat harusnya baik, tetapi 
dengan beban kerja saat ini, kita akan membutuhkan 4 atau 6 karyawan agar mereka dapat 
bekerja dan beristirahat secara bergiliran. Kami harus menghabiskan lebih banyak waktu 



hari ini karena semua penjelasan, tetapi menilai dari reaksi pelanggan, tidak akan lama 
sebelum kami akan sibuk seperti hari ini bahkan tanpa penjelasan. "[Carla] 

Carlas-san dengan cepat memberi tahu saya berapa banyak orang yang akan kita butuhkan. 

"Pelanggan senang dengan kecepatan dan kualitas layanan toko kami, jadi aman untuk 
berasumsi bahwa akan ada lebih banyak pelanggan besok. Gilda seharusnya bisa 
memperkenalkan pekerja segera, asalkan kamu memposting pemberitahuan rekrutmen di 
sana, Bos. "[Carm] " Berapa biayanya jika aku pergi ke depan dan menyewa beberapa 
tangan baru? "[Ryouma] " 150 setelan per hari sudah cukup. Sebanyak itu memungkinkan 
seseorang untuk hidup secara normal dan bahkan ada yang tersisa untuk diselamatkan. 
Gaji awal pada level ini adalah proposal yang sangat menarik, jadi orang-orang harus 
berkumpul dengan cepat. "[Carla] " Seharusnya mungkin untuk menyewa beberapa tangan 
dengan harga lebih murah, tapi kami saat ini dalam keadaan darurat, jadi kami perlu 
merekrut karyawan baru ASAP. "[Carm] "Baik. Aku akan pergi ke guild sekarang. Semakin 
cepat kita mendapatkan hadn-hadn baru itu, semakin baik pula. "[Ryouma] " Hati-hati, Bos! 
"[Carm dan Carla] 

Saya memutuskan untuk mempercayai pendapat yang tak tergoyahkan dari si kembar dan 
bergegas meninggalkan toko. Memecahkan masalah secepat mungkin adalah yang terbaik, 
atfer all. 

Tetapi tepat ketika saya akan meninggalkan toko, saya bertemu tetangga saya, membawa 
tas besar, sementara tiga lainnya menemaninya. 

"Oh, Ryouma-kun." [Pauline] "Pauline-san, Leni, Rick, Zeke-san. Saya melihat Anda semua 
berkumpul hari ini. Apa yang kamu bawa? "[Ryouma] " Kenapa kami berpikir untuk 
mencuci pakaian kami di tempatmu, tentu saja. Kami memiliki tukang daging, jadi kami 
tidak kekurangan baju yang berlumuran darah. "[Zeke] 

Zeke-san yang menjawab. Dia adalah suami Pauline-san dan bekerja tepat di sebelah toko 
bunganya. Saya menggunakan daging Zeke untuk semua hidangan yang saya sajikan 
selama pesta saya. 

Biasanya, ketika datang ke tukang daging, anime suka menggambarkan mereka sebagai 
raksasa berotot dari seorang pria, tetapi Zeke-san adalah kebalikannya. Dia tidak terlalu 
buruk secara vertikal, tetapi dia kurus. Sebenarnya, dia lurus kurus. Faktanya, dia sangat 
kurus, sepertinya dia akan jatuh jika angin sepoi-sepoi bertiup. Dia pria yang tampak tidak 
sehat. 

"Aku dengar agen cucianmu bisa membuat sisa-sisa darah bernoda ini menjadi baik lagi." 
[Pauline] "Kami berencana untuk membeli beberapa benang baru, jadi kami pikir kami 
mungkin juga mencoba dan mencuci ini." [Zeke] "Terima kasih. Jika saya dapat meminta 
sesuatu yang tidak berhubungan, apakah Anda memiliki pelayan di tempat Anda? 
"[Ryouma] " Jika Anda termasuk saya, kami memiliki 10 semuanya. "[Zeke] [1] " Dalam hal 
ini, kami memiliki kursus yang dipenuhi kelompok lebih dari 7. Silakan pertimbangkan 



untuk mengambil keuntungan darinya, karena jauh lebih murah, dengan biaya hanya 1 
koin tembaga sedang dan 8 koin tembaga kecil untuk satu tas yang ditujukan untuk 
pakaian seharga 14 orang. "[Ryouma] " Benarkah? Itu bagus. "[Pauline] " Kita akan pergi 
dengan itu kalau begitu. "[Zeke] 

Ketika saya sedang melakukan pembicaraan penjualan, Rick menyela. 

"Ryouma-kun apa yang kamu lakukan? Kamu bermain bohong? "[Rick] " Ha ha ha, mungkin 
terlihat seperti itu untukmu, tapi aku sebenarnya dalam perjalanan ke guild pedagang. 
"[Ryouma] " Benarkah? "[Leni] 

Leni yang mengajukan pertanyaan terakhir itu. 

"Toko ini jauh lebih populer dari yang diharapkan, jadi sekarang aku harus keluar dan 
mendapatkan lebih banyak tangan." [Ryouma] "Kau bercanda! Pada hari pertama toko !? 
"[Leni] " Sejujurnya, aku memang mempromosikan toko itu sedikit, tapi aku tidak pernah 
berharap itu akan diterima dengan baik. "[Ryouma] " Aku terkejut. Banyak orang yang 
datang? "[Pauline] " Ya, dua karyawan kami telah bekerja sejak pagi tanpa istirahat. Mereka 
langsung 7 jam terus seperti itu. "[Ryouma] 

Setelah itu saya meninggalkan empat dan pergi ke guild pedagang. Di sana, saya segera 
dibawa ke ruang penerimaan, dan ketua guild datang. 

"Selamat datang. Bukankah toko Anda buka hari ini? Apakah sesuatu yang buruk terjadi? 
"[Grisiera] " Yah, toko itu hit lebih besar dari yang diharapkan. Terima kasih untuk itu, saya 
membutuhkan beberapa pembantu baru. "[Ryouma] " Di hari pertama? Yah, saya bingung. 
Bahkan saya tidak mengharapkan itu ... Jadi, saya kira Anda di sini untuk mendapatkan 
lebih banyak orang. Baik. Saya akan mendapatkan sekelompok kandidat yang dapat 
bekerja sedini besok. Anda dapat memilih dari itu. "[Grisiera] 

Tidak lama setelah ketua guild mengatakan itu, dia keluar dari ruangan, dan aku harus 
menunggu di ruang penerimaan. 

Setelah diberi tahu bahwa para kandidat telah dikumpulkan, saya dibawa ke ruang 
pertemuan. 

Di dalamnya ada sekelompok segala macam orang dari muda ke tua, dari pria ke wanita, 
dari manusia ke sesuatu yang lain ... 

Hmm? 

"..." [??? dan ???] 

Ada pasangan yang aneh ... Mereka melirik saya, tetapi mereka dengan cepat mengubah 
arah pandangan mereka ke depan. 



Apakah saya juga dinilai? Ada juga yang melirik saya, tetapi seolah-olah mereka kehilangan 
minat, mereka mengalihkan pandangan mereka ... 

"Semua orang di sini telah diajarkan dasar-dasar aritmatika. Anda bisa menggunakan siapa 
saja di sini untuk toko Anda. "[Grisiera] 

"Baik. Selamat siang semuanya. Nama saya Ryouma Takebayashi, dan saya memiliki Badan 
Laundry Hutan Bambu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk muncul di luar jadwal 
sibukmu. "[Ryouma] 

Kerumunan sedikit bergerak ketika saya mengatakan itu. Dari suara-suara yang tenang, 
tampaknya mereka mengira aku adalah pelayan dari mereka yang akan menjadi majikan. 

Jadi mereka tidak menilai saya. Yah, aku memang terlihat seperti anak kecil berusia 11 
tahun ... 

Beberapa orang di ruangan itu dengan cepat rileks setelah salam saya. Saya 
mengabaikannya dan bertanya kepada mereka. 

"Umm, sebelum kita mulai, aku ingin bertanya pada semua orang. Apakah ada orang di sini 
yang bermasalah bekerja di toko saya? "[Ryouma] 

Sedikit demi sedikit, semakin banyak suara pertikaian muncul. Itu sebagian besar yang 
lebih muda. 

Meskipun kami sangat membutuhkan pekerja, itu tidak berarti saya akan menerima orang-
orang yang tidak ingin bekerja untuk saya karena usia saya atau orang-orang yang tidak 
mau bekerja sama. Karena itu yang terbaik adalah meninggalkan pembicaraan upah 
terakhir. Akan menyusahkan jika orang hanya berkumpul karena gajinya tinggi. Ada 
banyak kandidat juga, jadi mengurangi jumlah mereka seharusnya tidak ada salahnya. 

Orang-orang yang tidak mau bekerja untuk saya pergi. Saya tidak akan memaksa mereka 
untuk bekerja untuk saya, jadi saya minta mereka pergi. 

Satu, dua, tiga ... Hah? 

Gelombang orang pergi tidak akan berhenti. Apakah mereka terburu-buru untuk pergi? 
Biasanya, tidakkah Anda setidaknya akan pergi melalui wawancara? Meskipun, akulah 
yang mengatakan kepada mereka bahwa mereka bisa pergi ... 

Pada akhirnya sekitar 83% dari kandidat yang tersisa, dan sekarang, hanya 5 yang tersisa. 
Saya agak bisa mengerti mengapa mereka pergi, tapi ... 

Bagaimanapun, saya berterima kasih kepada orang-orang yang tinggal di belakang. 



"Saya ambil 5 sisanya yang bersedia bekerja di toko saya. Untuk itu saya berterima kasih 
kepada semua orang di sini bahwa Anda bersedia bekerja di toko saya meskipun saya 
muda. "[Ryouma] 

Setelah membungkuk, saya mulai berbicara. 

"Kalau begitu mari kita berbisnis. Toko saya, Hutan Bambu, saat ini sedang mencari orang 
untuk membawa barang bawaan. Anda hanya akan membawa pakaian, jadi bahkan seorang 
wanita pun tidak akan kesulitan melakukan pekerjaan itu. Jika ada sesuatu yang perlu 
diperhatikan, itu karena aku penjinak monster. Saya menganggap slime saya sebagai 
bagian dari tenaga kerja saya, jadi akan ada slime di dalam toko. "[Ryouma] 

Setelah mengatakan itu, lima yang tersisa terkejut. Menjadi penjinak monster bukanlah hal 
yang istimewa, tetapi sepertinya, mereka tidak berharap seseorang benar-benar akan 
menggunakan slimes sebagai bagian dari tenaga kerjanya. 

"Itulah sebabnya, jika ada orang di sini yang takut atau membenci slime, mungkin akan 
sulit bagimu untuk bekerja denganku." [Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu, seorang wanita mengangkat tangannya. 

"Ya?" [Ryouma] "Apakah kamu menggunakan slime itu karena kamu tidak punya cukup 
tangan? Atau apakah Anda akan menggunakannya bahkan setelah mempekerjakan lebih 
banyak pekerja? "[Calon Wanita] " Saya masih akan menggunakannya bahkan setelah 
mempekerjakan pekerja. Ini mungkin menyinggung beberapa orang, tetapi di toko saya, 
slime adalah rekan kerja Anda. "[Ryouma] 

Mendengar itu, wanita yang mengangkat tangannya dan wanita dan pria lain pergi. 
Meskipun itu lendir, tampaknya, mereka tidak ingin bekerja dengan monster, jadi mereka 
pergi. Dengan ini yang tersisa hanyalah pria paruh baya dan wanita muda. 

Apakah ini yang tersisa untuk saya wawancarai? Apakah saya salah menangani ini? 

Meskipun orang-orang ini hanya dikumpulkan dengan kriteria bahwa mereka dapat 
bekerja secepat besok, masih mengejutkan bahwa saya hanya memiliki dua pada akhirnya 
... Maksud saya yakin memberi mereka banyak ya atau tidak pertanyaan membuat 
semuanya berjalan cepat, tetapi ... Sekarang, hanya ada dua yang tersisa. 
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Saya bertanya pada dua kandidat terakhir. 

"Karena kamu tinggal di belakang, kurasa kamu baik-baik saja dengan slime? Semua orang 
hilang. "[Ryouma] 

Keduanya dengan tenang mengangguk. 

"Lalu bisakah kamu memberitahuku namamu? Juga, jika ada kondisi yang ingin Anda 
miliki, silakan berbicara. Pria itu bisa mulai. "[Ryouma] 

Saya pertama kali memanggil pria paruh baya. Orang-orang ini cukup menarik. Pertama-
tama, pakaian mereka sangat berbeda dari pakaian yang dikenakan orang-orang di kota. 
Mereka tampak seperti aktor-aktor Cina dalam film-film Kung Fu, jadi saya memperhatikan 
mereka begitu saya memasuki ruangan. Belum lagi batang yang dibawa pria dan hiasan 
rambut wanita itu ... 

Sambil memikirkan itu pada diri saya ketika saya mengamati mereka, pria itu berbicara. 

"Namaku Fei. Ini di sini putriku, Leerin [1]. Akan lebih bagus jika Anda bisa 
mempekerjakan kami berdua. "[Fei] 

Dia berbicara seperti itu! Dan sepertinya dia adalah ayah dari wanita itu. 

"Jadi, kamu ayah dan anak." [Ryouma] 

"Dia mencari ibunya, jadi dia tidak terlihat seperti aku. Juga, ada sesuatu yang ingin aku 
beritahukan padamu. "[Fei] 

Ketika Fei mengatakan itu, dia menunjukkan kaki kanannya padaku. Belat bisa terlihat 
melekat padanya. 

"Aku sebenarnya pedagang dari negara bernama Zilmar, tapi itu semakin berbahaya 
karena perang, jadi aku pergi. Sayangnya, saya kehilangan semua uang saya ketika saya 
datang ke negara ini. Sekarang yang tersisa adalah barang dan putri saya. 

Awalnya, kami tidak punya uang sama sekali, tetapi dengan bekerja di tambang, kami 
perlahan-lahan menabung. Sayang sekali gua itu runtuh dan sekarang kakiku patah. Kami 



tidak punya cukup uang untuk meminta tabib untuk merawat saya, jadi akan butuh waktu 
sebelum saya pulih. Apakah ini masalah? "[Fei] 

Tulang yang patah, ya? 

Jika saya ingat dengan benar, orang yang sedang menyembuhkan harus bisa merawatnya. 
Jika tidak, maka Mega Heal yang maju harus. Saya tidak bisa menggunakan keduanya, 
tetapi slime menyembuhkan saya bisa. Dan bahkan jika Fei tidak dapat dirawat, saya bisa 
menempatkannya sebagai resepsionis. 

"Kamu bisa bekerja sebagai resepsionis sampai pulih. Itu tidak akan menjadi masalah. 
"[Ryouma] 

"Benarkah?" [Fei] 

"Iya. Menjadi resepsionis juga merupakan pekerjaan yang hebat. Tidak akan ada masalah 
selama Anda bisa berurusan dengan pelanggan dengan benar. Apakah Anda memiliki 
permintaan khusus mengenai gaji? "[Ryouma] 

"Tidak ada. Selama kita bisa hidup, itu cukup baik. "[Fei] 

"Saya melihat. Kalau begitu mari kita beralih ke putri berikutnya ... Leerin-san, kan? Apakah 
Anda memiliki permintaan khusus? "[Ryouma] 

"Selama kamu merekrut kami berdua dan memberi kami cukup uang untuk hidup, aku 
tidak punya keluhan. Perumahan juga akan menyenangkan, atau mungkin pengenalan ke 
tempat yang murah. Kami saat ini tinggal di perumahan sementara guild. Setelah 
menemukan pekerjaan, kita harus pergi. "[Leerin] 

"Karena kaki tidak ada yang mau mempekerjakan saya. Saat ini kami entah bagaimana 
bertahan hidup berkat putri yang melakukan pekerjaan sambilan. Kami tidak punya 
banyak uang lagi. Jika Anda dapat menemukan kami penginapan murah, kami tidak akan 
mengeluh. "[2] 

Jika mereka ingin penginapan, maka ada penginapan yang saya bangun dengan toko saya. 
Ini kosong sekarang, jadi mereka bisa menggunakannya. Mereka juga tampaknya tidak 
mencari upah yang sangat tinggi, sehingga upah yang kami rencanakan sudah cukup. Dan 
meskipun mereka orang asing, kami dapat saling memahami, jadi itu bagus. 

Selain itu, meskipun orang-orang ini tampaknya menyembunyikan sesuatu, mereka cukup 
kuat. Mereka seperti Jeff-san dan yang lainnya. Saya tidak bisa melihat celah apa pun. 
Faktanya, mereka jauh lebih kuat dari bandit mana pun yang pernah aku lawan. Saya 
mungkin bisa menyerahkan keamanan toko kepada mereka jika saya mempekerjakan 
mereka. 

"Kami memiliki penginapan untuk karyawan. Kamu bisa tinggal di sana. "[Ryouma] 



"Benarkah!? Itu bagus, ne! "[Fei] 

Semua orang sudah pulang dan saya tidak berpikir ada masalah dengan kemampuan 
mereka, tapi ... Ada satu hal yang perlu saya konfirmasi. 

"Ada satu hal yang ingin aku tanyakan. Sebelum itu, guild master. "[Ryouma] 

"Ada apa?" [Grisera] 

"Aku benar-benar minta maaf tentang ini, tetapi bisakah aku memintamu untuk memberi 
kami privasi? Ini tentang toko. "[Ryouma] 

Saya mengatakannya seperti itu, tetapi saya benar-benar ingin dia pergi. 

Keduanya mungkin bukan dari perdagangan yang jujur. 

Tidak terlalu aneh bagi orang-orang di dunia ini untuk membunuh demi membela diri. Saya 
pribadi telah membunuh sekitar 30 bandit, tetapi tidak ada apa-apanya sebelum keduanya. 

Ini pertama kalinya aku merasa seperti ini. Inikah yang mereka maksud ketika mereka 
mengatakan 'bau kematian?' Bukan hanya Jepang. Ini pertama kalinya aku merasakan ini 
bahkan di dunia ini. 

Untuk jaga-jaga, mungkin lebih baik bagi guild master untuk pergi. Tidak akan mudah 
bertarung jika aku harus melindunginya juga. 

Aku yakin sudah jelas aku ingin dia pergi, tapi ... 

"Untuk apa kau mengejarku? Jika ada sesuatu yang salah, maka katakan padaku. "[Grisiera] 

Sayangnya, itu memiliki efek sebaliknya, dan sekarang dia ingin mendengar alasan saya. 

"Ini tentang rahasia toko." [Ryouma] 

Tetap saja, aku ingin dia pergi. Saya menyiratkan bahwa sambil menjaga saya di dua. 

Saat itulah Fei mulai bergerak. 

"Ketua gubernur, sudah cukup, yo. Dia sudah menemukan kita, ne. "[Fei] 

Hmm? Ini sedikit berbeda dari yang saya harapkan. 

"Bos, aku bertanya-tanya siapa kamu sebenarnya, bukan? Kami mungkin mantan 
pembunuh, tetapi kami tidak berniat memilih berkelahi dengan Anda, yo. Master guild juga, 
ne. "[Fei] 

Benar, aku tidak benar-benar merasakan permusuhan apa pun darinya. 



"Ketua gubernur, kamu tahu?" [Ryouma 

[1] kata RAW リ ー リ ン, yang secara harfiah Leerin. Jika Anda memiliki interpretasi nama 

yang lebih baik, biarkan saja di komentar. 

[2] Saya akan memotong aksen di sini dan menggunakan gaya lain, di mana saya hanya 
menambahkan aksen Jepang di akhir dalam romaji, seperti yang saya lakukan untuk 
Raypin, Asagi, dan yang lainnya. Beri tahu saya yang mana yang Anda sukai di komentar. 
Dimungkinkan juga untuk hanya membunuh karakter mereka dan membuat mereka 
berbicara seperti orang lain. Beri tahu saya jika Anda lebih suka itu. Atau jika Anda punya 
ide lain katakan saja. 

"Tentu saja. Saya tidak tahu tentang orang lain, tetapi ketika saya memperkenalkan 
seseorang, terutama seseorang dari negara lain, saya memastikan saya memperkenalkan 
seseorang yang baik. Lagipula, tidak bisa secara tidak sengaja memperkenalkan mata-mata. 
Keduanya benar-benar melarikan diri dari negara mereka. Tetap saja, sangat menakjubkan 
bahwa kamu memperhatikan ada sesuatu yang salah tentang keduanya. "[Grisiera] 

"Tapi kupikir penyamaran kami cukup bagus." [Leelin] 

"Hanya guru penuntun dan kamu yang telah menemukan kami sejauh ini. Bos, Anda bukan 
orang biasa, bukan? Itu membuat orang benar-benar penasaran. "[Fei] 

Leelin-san terlihat tertekan, tetapi Fei-san hanya meminta pertanyaan terakhir itu dengan 
senyum tipis. 

"Aku tidak memiliki mata yang tajam seperti yang dimiliki guild master, tapi aku sudah 
mempelajari seni bela diri untuk waktu yang lama, jadi aku bisa tahu kapan seseorang kuat 
atau lemah. Selain itu ... "[Ryouma] 

"Selain itu?" [Fei] 

"Saya perhatikan Anda membawa beberapa senjata tersembunyi pada Anda." [Ryouma] 

"Fei! Leelin! Kamu membawa barang seperti itu tanpamu !? "[Grisiera] 

"Oh, wow ... Kamu juga memperhatikan itu?" [Fei] 

"Hal-hal mengenai senjata tersembunyi dipukuli dengan sangat buruk di masa lalu. 
Makhluk paling menakutkan di dunia ini adalah manusia. Mereka menggunakan kepala 
mereka, menipu orang-orang, dan ketika penjaga Anda jatuh, mereka menyerang. Yang 
memungkinkan orang melakukan itu adalah senjata tersembunyi. Jika seseorang ingin 
bertahan melawan itu, maka orang perlu mempelajari senjata tersembunyi, atau begitulah 
saya sering diberitahu ... "[Ryouma] 

Hanya ayah kandung saya yang saya bicarakan di sini, tetapi sekarang saya berpikir 
tentang dia, itu terasa nostalgia... 



"Saya banyak diserang. Terkadang ketika kami melewati satu sama lain di rumah, dan 
kadang-kadang ketika saya hanya mengurus bisnis saya sendiri. "[Ryouma] 

"Hanya bagaimana di dunia ini kamu menjalani hidupmu?" [Grisiera] 

"Kamu merasa seperti orang-orang kami, tapi kamu merasa berbeda." [Leelin] 

"Kamu seperti kami, tapi sepertinya kamu hanya mempelajari tekniknya." [Fei] 

Mereka bisa tahu banyak hanya dengan aura saya? Itu luar biasa... 

"Tuanku menganggapku keahlianku, tapi aku baru mulai menggunakannya 3 tahun yang 
lalu melawan bandit." [Ryouma] 

"Jadi bedanya bertahun-tahun. Kami telah mengambil banyak pekerjaan untuk mengambil 
bandit atau pengkhianat. Banyak perang pecah di negara kita, jadi ketertiban umum benar-
benar buruk. Jika orang-orang seperti kita tidak berkeliaran di sekitar orang di sana-sini, 
sulit untuk menjaga ketertiban. Bagian tentang menjadi pedagang itu bukanlah dusta. Kami 
biasanya bekerja sebagai penjual keliling. "[Fei] 

"Bos kami kalah dalam perang dan pekerjaan kami dan negara kami menjadi tidak berarti, 
jadi kami datang ke sini. Kami belum melakukan pekerjaan yang patut dibanggakan. 
Apakah Anda masih akan mempekerjakan kami meskipun begitu? "[Leelin] 

"Karena ketua guild mengakui kamu, maka aku akan menerimamu selama kamu 
melakukan pekerjaan dengan benar." [Ryouma] 

Jika mereka tidak menyebabkan masalah dan berfungsi dengan baik, maka masa lalu tidak 
terlalu penting. Setiap orang punya satu atau dua rahasia, bukan? 

"Benarkah? Kami berpikir pasti tidak akan menginginkan kami begitu mereka mengetahui 
masa lalu kami. "[Fei] 

"Kami bahkan bersiap untuk melarikan diri." [Leelin] 

"Tolong jangan lari. Toko saya benar-benar membutuhkan bantuan sekarang, dan tidak ada 
yang tersisa atau menyewa ... Pokoknya, yang penting adalah sekarang. Masa lalu Anda 
tidak terlalu penting, jadi silakan datang bekerja di toko saya. Selain itu, apakah mungkin 
untuk meminta Anda untuk bekerja sebagai pengawal? "[Ryouma] 

Jika ketua guild mengetahui situasi mereka dan masih memilih untuk memperkenalkan 
mereka, maka itu mungkin baik-baik saja. Dia memiliki mata yang lebih baik daripada saya. 

Dari waktu ke waktu, bahkan terasa seperti dia tahu saya sebenarnya sudah melewati 40 ... 
Saya harap itu hanya imajinasi saya. 

"Kami akan bekerja keras." [Fei] 



"Serahkan keamanan kepada kami." [Leelin] 

"Aku akan mempekerjakanmu secara resmi. Saya berharap dapat bekerja sama dengan 
Anda. "[Ryouma] 

Setelah kami bertukar busur, ketua guild berbicara. 

"Selesai? Lalu pergi. Sebuah kereta sudah disiapkan. "[Grisiera] 

"Terima kasih, guild master." [Ryouma] 

"Sesuatu seperti ini ... Jangan pedulikan itu. Fei, Leelin, pastikan untuk bekerja keras, 
benar? Toko anak ini sangat menjanjikan. Dan lain kali, jangan membawa senjata 
tersembunyi pada Anda! "[Grisiera] 

"Kita tidak bisa tetap tenang tanpa mereka." [Leelin dan Fei] 

"Berapa lama kamu berencana untuk bertindak seperti pembunuh !? Kau pedagang 
sekarang, kan !? ... Meskipun mereka seperti ini, mereka bukan orang jahat. Mereka juga 
tidak pernah melakukan kejahatan. Tolong jaga mereka. "[Grisiera] 

"Aku akan." [Ryouma] 

"Ambil ini juga. Ini resume mereka. Mereka memiliki pengalaman bekerja di militer. 
Tunjukkan pada mereka berdua dari rumah Serge. "[Grisiera] 

"Baiklah ... Tunggu sebentar, bukankah akan lebih baik jika Anda hanya menyerahkan ini 
kepada saya dari awal?" [Ryouma] 

"Hee hee hee. Nenek tua ini hanya ingin melihat seberapa bagus matamu. Saya ingin 
melihat kualitas pekerja yang akhirnya Anda pilih ketika memilih yang buta. Agak 
mengejutkan melihat orang-orang lain pergi begitu saja, tetapi keduanya adalah real deal. 
Mereka pasti bisa melakukan pekerjaan itu. Oh, dan matamu tidak buruk. Meskipun saya 
tidak yakin apakah mereka sangat baik dari sudut pandang pedagang. Bagaimanapun, 
lakukan yang terbaik. "[Grisiera] 

"Terima kasih." [Ryouma] 

Aku meninggalkan guild bersama Fei-san dan Leelin-san, lalu kami kembali ke toko dengan 
kereta yang disiapkan oleh guild master. 

Ketika saya kembali ke toko, ada banyak pelanggan yang berkumpul. Itu tidak sebesar 
kerumunan dari sore ini, tetapi 2 karyawan sangat sibuk. 

"Selamat datang kembali, Bos!" [Carm dan Carla] 

"Kerumunan yang luar biasa ..." [Leelin] 



"Ini toko pemilik? Ini benar-benar baik-baik saja. "[Fei] 

"Aku akan membantu mereka. Carm-san, Carla-san, aku akan membantu. Mari kita 
berurusan dengan pelanggan terlebih dahulu. "{Ryouma] 

"Aku akan bekerja juga, Boss. Setidaknya aku bisa membawa barang. "[Leelin] 

"Saya juga. Setidaknya aku bisa membawa cucian. "[Fei] 

"Terima kasih! Jangan terlalu memaksakan dirimu. Lakukan apa yang kamu bisa. 
"[Ryouma] 

Mereka menawarkan diri, jadi saya tidak akan menahan diri. Fei-san seharusnya hanya 
menjadi resepsionis, tapi sepertinya dia bisa bekerja sedikit juga. 

Seperti ini kami berurusan dengan terburu-buru makan siang pelanggan, dan kami entah 
bagaimana bisa menyelesaikan semuanya pada waktu penutupan kami. 

Setelah menggantung tanda tertutup di depan toko, saya menutup toko untuk hari itu. 

"Fuu ... Kerja bagus, semuanya!" [Ryouma] 

"Kamu juga, Bos!" [Carm, Carla, Fei, Leelin] 

"Ryouma-sama, apakah mereka tangan baru yang kamu pakai hari ini?" [Carm] 

"Ya, pria itu adalah Fei-san dan wanita itu adalah Leelin-san." [Ryouma] 

"Namaku Fei. Senang bertemu denganmu. "[Fei] 

"Namaku Leelin. Senang bertemu denganmu. "[Leelin] 

"Saya Carm Norad." [Carm] 

"Aku Carla Norad. Senang bertemu dengan Anda. "[Carla] 

"Kamu seharusnya mulai bekerja besok, tapi kamu malah bekerja hari ini." [Ryouma] 

"Kamu juga menyediakan tempat tinggal bagi kami, jadi ini sudah pasti, aku yakin." [Leelin] 

"Membantu ketika sibuk itu wajar saja. Meski begitu, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. 
"[Fei] 

"Ada apa, Fei-san?" [Ryouma] 

"Kami membawa banyak cucian hari ini, tetapi kapan Anda mencucinya? Kami hanya 
meletakkan cucian yang kami dapatkan dari pelanggan ke dinding, dan kemudian 
mengambilnya dari slime. "[Fei] 



"Oh, benar. Saya masih belum menjelaskan kepada Anda bagaimana kami mencuci pakaian 
di sini. "[Ryouma] 

Setelah memberi mereka penjelasan yang biasa mengenai slime pembersih dan kain goblin 
loin, keduanya bisa mengerti. Selain itu, setelah melihat betapa sibuknya toko itu hari ini, 
mereka dapat mengkonfirmasi dengan mata kepala mereka sendiri apa yang dimaksud 
guild master ketika dia mengatakan bahwa toko saya menjanjikan. Ketika saya memberi 
tahu mereka bahwa hari ini sebenarnya adalah hari pembukaan toko, mereka terkejut. 

Bahkan dalam kehidupan saya sebelumnya, satu-satunya tempat saya bisa memikirkan 
yang bisa menarik begitu banyak pelanggan pada hari pembukaan mungkin ... ruang tamu 
pachinko, paling banyak. Bagaimanapun, ini benar-benar aneh di dunia ini untuk sebuah 
toko untuk menarik begitu banyak pelanggan pada hari pembukaannya. Tetapi setelah 
berbicara dengan para pelanggan, saya dapat mengetahui apa yang membuat toko ini 
begitu populer. Rupanya, para petualang telah menyebarkan desas-desus tentang toko. 

Para petualang yang berpartisipasi dalam penaklukan goblin memberi tahu teman-teman 
petualang mereka, keluarga, dan bahkan masyarakat umum tentang binatu saya. Dan 
kemudian Pauline-san dan teman-temannya menyebarkan lebih banyak desas-desus 
sendiri. Selain dua sumber utama itu, ada juga orang yang mengetahui tentang toko dari 
tempat lain. 

"Binatu di sini sangat terjangkau, jadi ada banyak orang yang ingin mencobanya pagi ini." 
[Ryouma] 

"Kemudian orang-orang yang mencobanya di pagi hari memberi tahu orang lain tentang 
pengalaman mereka, dan orang-orang datang berbondong-bondong di sore hari untuk 
merasakan sendiri toko itu. Sepertinya situasi ini kemungkinan akan berlanjut untuk 
sementara waktu. "[Carm] 

Meskipun tidak ada ponsel atau twitter, dari mulut ke mulut masih sangat kuat. Saya 
mungkin telah meremehkannya sedikit. Atau mungkin itu bukan ide yang baik untuk 
dengan santai menggunakan apa yang saya bisa untuk mempromosikan toko saya ... Tapi, 
tidak ... Memiliki banyak pelanggan adalah hal yang baik. 

Yah, kesampingkan apa yang sudah dilakukan, karena kita akhirnya punya waktu untuk 
bernafas, mungkin aku harus menyembuhkan kaki Fei-san. "[Ryouma] 

"Carm-san, Carla-san, bisakah aku memintamu untuk mengurus sisanya?" [Ryouma] 

"Tentu saja." [Carm dan Carla] 

"Terima kasih banyak. Kalau begitu kalian berdua ikut aku. "[Ryouma] 



Saya membawa Fei-san dan Leelin-san ke ruang istirahat toko, di mana saya meminta 
mereka untuk duduk dan menunggu sebentar. Beberapa saat kemudian saya kembali 
dengan 2 menyembuhkan slime. 

Ketika saya memberi tahu mereka bahwa slime heal dapat menggunakan High Heal, 
mereka terkejut, tetapi tetap bersyukur jika Fei bisa disembuhkan. 

Saya memerintahkan dua slime heal untuk menyembuhkan Fei, dan kaki Fei benar-benar 
sembuh. Fei telah mematahkan kakinya, jadi butuh 3 gips setiap lendir untuk sepenuhnya 
menyembuhkan kakinya, berjumlah 6 gips High Heal semuanya. 

"Terima kasih. Saya senang bahwa kaki saya akhirnya sembuh. Terima kasih. Sungguh. 
"[Fei] 

"Biasanya, akan membutuhkan banyak uang untuk meminta tabib untuk berobat. Apakah 
Anda yakin tidak apa-apa bagi kami untuk menerima bantuan Anda secara gratis. "[Leelin] 

"Adalah tugas saya untuk memastikan bahwa karyawan dapat bekerja secara efisien. Jika 
itu sesuatu yang saya atau slime saya bisa lakukan, maka tidak perlu biaya untuk itu. Itu 
sebabnya tidak apa-apa untuk membuat perawatan ini gratis. "[Ryouma] 

Ada seorang penyembuh di kota yang dapat menggunakan sihir penyembuhan tingkat 
menengah, tetapi karena keterampilan dan mana yang diperlukan untuk membuat mantra 
seperti itu, harganya cukup banyak uang untuk memintanya untuk melemparkan 
mantranya sekali. Untuk sesuatu pada tingkat patah tulang, yang membutuhkan lebih dari 
satu casting, harganya dengan mudah naik. Rupanya, alasan Fei-san melakukan pekerjaan 
sambilan di sana-sini di dalam guild sambil menahan diri dari menerima perawatan dari 
tabib adalah karena ia berharap untuk menyembuhkan kakinya yang patah dengan waktu. 

"Jika kita meninggalkan negara itu sedikit lebih kaya, kita akan segera bisa 
menyembuhkannya dengan sihir, tapi sayangnya, kita sudah menggunakan sebagian besar 
kekayaan kita sebagai suap supaya kita bisa pergi." [Fei] 

"Jadi itu sebabnya kamu tidak punya uang." [Ryouma] 

"Penjaga perbatasan negara kita serakah. Selama Anda membayar mereka, mereka akan 
menutup mata terhadap kejahatan dan bahkan seseorang yang melarikan diri dari negara 
itu. Jika Anda tidak punya uang, mereka akan menangkap Anda dan menyerahkan Anda ke 
negara itu untuk mendapatkan hadiah, jadi kami tidak bisa tidak membayar mereka. Dan 
jika kita mencoba untuk membayar suap, maka jika hadiahnya lebih tinggi, kita akan 
tertangkap atau akan menjadi sangat sulit untuk dijalankan. "[Fei] [ 

"Karena jenis pekerjaan yang kami lakukan di negara ini, jika orang lain mengetahuinya, 
hadiah kami akan jauh lebih tinggi daripada orang normal. Karena itu ada orang-orang 
yang menangkap orang normal, berharap bahwa mereka akan berubah menjadi orang-
orang seperti kita yang akan memberi mereka keuntungan besar. Karena itu orang yang 



menjalankan biasanya membayar dengan hampir semua yang mereka miliki. Tidak ada 
gunanya mencoba menghemat uang ketika hidup Anda dipertaruhkan. "[Leelin] 

Fei-san dan Leelin-san diam-diam berbicara. 

Zilmar benar-benar terdengar seperti negara yang berbahaya ... Mereka juga menyebutkan 
bahwa banyak perang sedang terjadi di sana. Saya ingin tahu apakah negara ini akan segera 
hancur. 

Setelah berbicara dengan mereka sebentar, aku membagikan Fei-san dan Leelin-san kamar 
mereka, lalu aku membiarkan mereka memilah barang bawaan mereka di kamar masing-
masing. 

Setelah itu saya kembali ke toko dan mendengarkan laporan Carla-san tentang pendapatan 
toko kami. 

"Hari ini kami mendapatkan 791 koin tembaga sedang dan 8 koin tembaga kecil, dengan 
total 7.918 jas." [Carla] 

Saya bertanya kepada dua pro bagaimana pendapatan semacam ini dibandingkan dengan 
toko-toko lain, dan ternyata, penghasilan harian dari toko berukuran sedang tanpa 
pelanggan bangsawan adalah sekitar 4.000 jas. 

Pendapatan hari ini cukup mengejutkan bahkan setelah mengurangi biaya yang 
dikeluarkan. Itu bahkan lebih mengejutkan ketika Anda menyadari bahwa ini sebenarnya 
pendapatan toko untuk hari pembukaannya. 

"Untung luar biasa!" 

"Pada tingkat ini, kita mungkin bisa menyamai laba dari sebuah toko besar tanpa 
pelanggan yang mulia!" [Carla] 

"Berapa banyak setiap hari?" [Ryouma] 

"Sekitar 20.000 jas. Lebih dari itu dan sulit untuk mengkategorikan mereka. Lagi pula, 
begitu para bangsawan mulai masuk ke dalam gambar, pendapatan dari sebuah toko 
meningkat. Mampu menjual barang kelas tinggi hanya memberi banyak keuntungan 
bahkan setelah mengurangi pengeluaran. "[Carm] 

"Ada juga banyak orang yang suka membelanjakan uang mereka untuk barang-barang 
mewah yang berlebihan." [Carla] 

"Aku mengerti ... Nah, dalam kasus kami, bangsawan mungkin tidak akan masuk ke dalam 
persamaan, jadi jika kita bisa menghasilkan 2,5 kali penghasilan tur hari ini, maka kita 
harus dapat menghasilkan pendapatan yang sama dengan perusahaan besar." [Ryouma] 



"Mempertimbangkan berapa banyak yang kita hasilkan hari ini, kita mungkin bisa 
mencapai hal itu dalam waktu sebulan. Serikat petualang masih belum datang dan kami 
juga kemungkinan akan mendapatkan lebih banyak pelanggan. "[Carla] 

"Bahkan, mungkin ada saatnya penghasilan kita dalam sehari lebih dari sekadar koin emas 
sedang." [Carm] 

"Ha ha ha, itu mungkin tidak mungkin." [Ryouma] 

Koin emas sedang adalah 50.000 jas. Tidak ada jalan... 

"Itu mungkin!" [Carm dan Carla] 

Hah? Benarkah? 

"Ini adalah kota penambang. Ada banyak penambang dan orang yang terlibat dalam 
industri baja. Meskipun ada lebih sedikit orang saat ini dibandingkan dengan sebelumnya 
karena salah satu tambang ditinggalkan -- atau setidaknya itulah yang saya dengar -- tetapi 
bahkan kemudian, masih harus ada sekitar 10.000 orang. "[Carla] 

"Pelanggan-pelanggan itu tidak akan hanya membawa satu tas ketika cucian mereka 
dibersihkan. Meskipun mungkin sulit untuk mendapatkan koin emas menengah secara 
teratur, tetapi itu masih harus dimungkinkan jika misalnya guild petualang datang dengan 
pekerjaan besar. "[Carm] 

"Aku mengerti ..." [Ryouma] 

Jadi dengan kata lain, itu mungkin terjadi sesekali. 

"Apalagi, jika Ryouma-sama membangun toko cabang di kota lain, mencapai pendapatan 
koin emas menengah sehari-hari itu seharusnya tidak sulit." 

"Kamu sudah memikirkan toko cabang? Itu terlalu cepat. "[Ryouma] 

"Mungkin, tapi tidak ada salahnya berpikir." [Carm] 

"Jika kita bisa mendapatkan beberapa pekerja tepercaya, membangun toko cabang harus 
menjadi masalah sepele." [Carla] 

Ya, memang benar bahwa kami menghasilkan begitu banyak hari ini meskipun ini adalah 
hari pertama kami. Tapi mari kita kesampingkan itu sekarang. Sekarang yang harus kita 
lakukan adalah menguji air dan melihat bagaimana keadaannya. 

"Oh, benar. Saya lupa. Inilah resume dari dua pekerja baru yang saya sewa. "[Ryouma] 

"Kami akan memeriksanya." [Carm dan Carla] 



Si kembar mulai menapaki resume yang saya berikan kepada mereka. 

"Kamu bilang itu cukup untuk membayar karyawan upah layak, tapi mereka juga akan 
bekerja sebagai pengawal, jadi tolong beri mereka gaji yang lebih besar. Buatlah itu sesuai 
150 sehari. "[Ryouma] 

"Kalian berdua memiliki pengalaman di militer? Itu meyakinkan. "{Carla] 

Setelah itu saya bertukar sapa dengan keempatnya dan kembali ke penginapan. 

Ketika saya kembali, saya melaporkan ke Reinhart-san and Co. 

Ketika mereka mendengar berapa banyak yang saya hasilkan, mereka terkejut. 
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Hari berikutnya. 

Setelah menyiapkan toko di pagi hari, saya pergi berbelanja untuk membeli beberapa 
barang untuk menyambut dua karyawan baru kami. 

"Sudah banyak orang ini?" [Ryouma] 

Saya membuka toko pada jam 8 pagi dan menghabiskan sekitar satu jam berbelanja, jadi 
saat ini seharusnya sekitar jam 9 pagi. 

Saya ingin tahu jam berapa pelanggan lebih suka datang. Juga, saya ingin tahu jam berapa 
jumlah pelanggan memuncak. 

Saat aku memikirkan itu, aku masuk melalui pintu masuk khusus karyawan. Saya memiliki 
Carm-san dan Fei-san berurusan dengan pelanggan, sementara saya menugaskan Carm-san 
dan Leelin-san dengan membawa binatu. Toko sedang baik-baik saja untuk saat ini, jadi 
saya memutuskan untuk menyerahkan semuanya kepada mereka, sementara saya pergi 
untuk menyiapkan fbod. 

Tidak ada yang tahu kapan akan sibuk, jadi mereka harus makan selagi masih bisa. 

Aku menguleni adonan dan meregangkannya, lalu aku menutupinya dengan saus daging. 

Omong-omong, saus daging ini tersisa dari pesta dua hari lalu. Saya menyimpannya di 
lemari es yang saya buat sendiri, yang menggunakan penghalang sihir, jadi sudah 
terlindungi. Hanya untuk amannya, saya memeriksanya dengan Identify terlebih dahulu, 
dan seperti yang diharapkan, tidak ada masalah. Serge-san mungkin akan membuat 
keributan lain, jika dia menangkap angin kulkas saya. 

... Atau mungkin Pioro-san akan membuat keributan yang lebih besar? Dia mengatakan 
perusahaannya menangani barang makanan. 

Saya menaburkan keju, memotong bawang, dan ramuan di atas pangkalan, lalu saya 
memasukkan semuanya ke dalam tungku. Ketika sedang memasak, saya mulai 
mengerjakan salad dan minuman. 

Setelah beberapa saat saya berhasil membuat pizza. 

Aroma yang lezat tercium di udara dan aku menggigit bagianku. 



... Ya, sudah selesai. Pelanggan belum mulai membanjiri toko, jadi waktunya tepat. 

"Kawan, saya membuat makanan. Aku akan bantu, jadi tolong bergiliran untuk makan. 
"[Ryouma] 

"Terima kasih." [Carm, Carla, Leelin, Fei] 

Saya pertama kali menggantikan Leelin-san dan Carla-san, kemudian setelah mereka 
makan, Fei-san dan Carm-san diganti dengan mereka. Seperti ini, semua karyawan dapat 
beristirahat dan makan. 

Tetapi ketika sore datang, situasinya berakhir seperti kemarin dan toko menjadi penuh 
sesak, sehingga semua karyawan harus bekerja sama hanya untuk sedikit mengorek. 

"Kerja bagus, semuanya." [Ryouma] 

"Kamu juga, Bos." [Carm, Carla, Leelin, Fei] 

Ini lebih baik dari kemarin, tetapi hanya sejauh pekerja tidak akan pingsan karena 
kelelahan lagi. Jika salah satu karyawan tidak hadir, situasinya akan cepat menjadi fatal. 
Para karyawan bahkan tidak akan punya waktu untuk makan. 

"Ada banyak pelanggan hari ini juga. Berapa banyak yang kita hasilkan saat ini? "[Ryouma] 

"Setelah menghitung semuanya, penghasilan kami untuk hari itu berjumlah 11.877 jas." 
[Carla] 

Carla mengeluarkan buku catatannya dan menunjukkannya padaku. 

Itu 50% lebih dari kemarin. Itu kemajuan luar biasa setelah hanya satu hari. 

"Toko itu sangat baik." [Ryouma] 

"Ini sebenarnya sangat gila." [Leelin] 

"Pada tingkat ini, pelanggan mungkin akan terus meningkat." [Fei-san] 

"Kamu juga berpikir begitu, Fei-san, Leelin-san? Apakah Anda pikir kita harus menyewa 
lebih banyak tangan? Kami awalnya berencana untuk mempekerjakan 3 atau 4 pekerja. 
Masalahnya sekarang, jika bahkan satu karyawan tidak dapat bekerja, beban karyawan 
yang tersisa akan terlalu besar. "[Ryouma] 

"Mungkin yang terbaik untuk mendapatkan lebih banyak tangan." [Carm] 

"Kami baru saja meminta lebih banyak pekerja kemarin, tetapi akan sangat membantu jika 
kamu bisa mendapatkan lebih banyak dari guild." [Carla] 



"Baik. Ngomong-ngomong, aku berpikir untuk menyewa seorang koki. Bisakah kamu 
menyewa satu dari guild juga? "[Ryouma] 

Ketika saya menanyakan hal itu, Carla-san yang menjawab. 

"Ya, tapi mengapa kamu membutuhkan juru masak?" [Carla] 

"Semua orang bekerja keras di toko, jadi kamu tidak punya waktu untuk memasak, kan? 
Jadi, untuk mengatasinya, kupikir aku harus menyewa koki. "[Ryouma] 

"Itu benar, tetapi kamu harus menyerahkan barang-barang semacam itu kepada para 
pekerja." [Carla] 

"Tapi itu akan menjadi beban di pundakmu jika seseorang secara khusus dimaksudkan 
untuk satu pekerjaan itu untuk mengurusnya. Selain itu, jika Anda akan makan, maka Anda 
mungkin juga memiliki sesuatu yang baik. Inilah yang Anda sebut 'kesejahteraan karyawan 
"." [Ryouma] 

"Ya itu benar, tapi apa yang Anda maksud dengan kesejahteraan karyawan?" [Carla] 

"Ah ... Bagaimana mengatakannya ... Pada dasarnya, ini semacam pemikiran yang 
mengatakan bahwa karyawan harus dapat bekerja di tempat kerja mereka dengan 
nyaman." {Ryouma] 

Mereka tidak memiliki kesejahteraan karyawan di sini? Atau itu tidak populer? 

"Ryouma-sama tentu saja sangat memperhatikan karyawannya." [Carm] 

"Meskipun kita adalah insan, gaji kita sangat besar. Kondisi yang baik ini sangat jarang. 
"[Fei] 

"Dengan gaji yang bagus, ruangan yang hangat dan nyaman, belum lagi, dan di atas semua 
itu, makanan enak. Ayah dan saya mungkin tidak akan pergi ke mana pun. "[Leelin] 

"Senang mendengar. Lalu, bisakah aku menyerahkan sisanya padamu? Aku akan pergi ke 
guild untuk mendapatkan lebih banyak pekerja, tapi aku tidak akan kembali, karena aku 
akan pulang setelahnya. "[Ryouma] 

"Hati-hati!" [Leelin, Fei, Carm, Carla] 

Ketika saya sampai di guild, saya dibawa ke kantor penerimaan lagi, di mana ketua guild 
mewawancarai saya. 

"Apakah kamu datang untuk mempekerjakan pekerja hari ini juga?" [Grisiera] 

"Toko itu tiba-tiba berjalan dengan baik, jadi aku punya dana cadangan." 



"Begitu ... Jadi, berapa banyak yang kamu rekrut?" [Grisiera] 

"3 karyawan lagi untuk menangani toko ditambah satu koki." [Ryouma] 

"Seorang juru masak?" [Grisiera] 

"Toko biasanya sangat sibuk, jadi para karyawan tidak punya waktu untuk memasak, jadi 
saya pikir saya akan meminta seseorang untuk memasak untuk mereka. Pada saat yang 
sama, saya pikir saya mungkin juga membuatnya sehingga makanannya lezat. Ini untuk 
kesehatan dan nutrisi juga. "[Ryouma] 

"Tapi kamu tidak harus keluar dari cara untuk menyewa seorang spesialis. Kamu sungguh 
melakukan beberapa hal aneh. "[Grisiera] 

"Apakah ini benar-benar aneh?" [Ryouma] 

"Biasanya, salah satu karyawan akan memasak jika itu sibuk. Meskipun benar, Anda harus 
merekrut berbagai karyawan karena toko Anda bertambah besar, tetapi sangat jarang bagi 
seseorang untuk secara khusus menyewa juru masak. Bukan berarti itu ide yang sangat 
buruk. Tunggu sebentar di sini. Saya akan mencari beberapa yang menjanjikan. "[Grisiera] 

Setelah menunggu sebentar, guild master secara pribadi menyebutkan 4 orang dan 
memperkenalkan mereka kepada saya. 

"Salam pembuka! Saya Jane! "[Jane] 

"Aku Maria ~" 

"Saya Fina] 

"Dan aku juru masaknya, Sherma." [Sherma] 

Tiga yang pertama semuanya adalah wanita muda. Mereka datang dari desa miskin dengan 
harapan menghasilkan uang. Jane-san bersemangat, Maria-san memiliki aura lembut 
tentangnya, dan Fina-san terlihat seperti orang yang berkepala dingin. Setidaknya, itulah 
kesan pertama saya tentang mereka. Shelma-san lebih tua dari tiga dan merasa seperti 
seorang ibu. 

Ketua guild memilih orang-orang ini sendiri, jadi mereka pasti baik. Tetapi bahkan ketika 
saya memikirkan itu, saya memastikan semua sama bahwa mereka bersedia bekerja. 
Ketika saya melakukannya, mereka semua mengangguk. Adapun alasannya, beberapa dari 
mereka mendengar desas-desus bahwa toko itu sangat populer, sementara beberapa dari 
mereka melihat antrean di luar kemarin. Selain itu, ketua guild sendiri mengatakan kepada 
mereka bahwa toko saya aman. 

Yah, sebagian besar orang termasuk saya sudah berkenalan dengan guild master, jadi 
memang ada sedikit rasa takut bagi para pekerja wanita. 



Tiga wanita desa adalah penduduk desa melalui dan melalui. Mereka tidak memiliki 
kemampuan khusus, tetapi tidak apa-apa. 

Tempat kerja Sherma-san sebelumnya tampaknya adalah sebuah penginapan, jadi dia tidak 
bisa membuat makanan mewah, tapi tidak apa-apa juga. 

Semua orang tampaknya mudah bergaul, jadi saya memutuskan untuk mempekerjakan 
mereka semua. 

Persis seperti itulah bisnis saya disimpulkan. Hanya butuh saya 10 menit. 

Koneksi benar-benar penting ... Serius. 

Catatan: Saran yang lebih baik untuk nama Sherma? 

Juga, PDF dan ePUB telah diperbarui. Penghargaan untuk pembaca yang baik hati dan 
Byggvirr. 

Keempat karyawan yang saya sewa hari ini juga ingin bekerja live-in, jadi kami harus 
kembali ke toko. Namun, sebelum pergi, ketua guild memiliki beberapa kata bersamaku. 

"Ryouma, jika keadaan terus seperti ini, aku sarankan kamu mulai berpikir untuk 
membuka cabang kedua atau ketiga di kota lain. Anda dapat membukanya kapan saja. 
Pastikan untuk berkonsultasi dengan saya. "[Grisiera] 

Aku terkejut mendengarnya mengatakan hal yang sama dengan Carm-san dan yang 
lainnya. 

Sebelum berpisah, dia memukul punggung saya dengan tongkatnya dan menyemangati 
saya, mengatakan, "Tenangkan dirimu!" 

Setelah itu saya membawa 4 karyawan baru ke toko. Tampaknya, Carm-san dan yang 
lainnya belum pulang. 

"Bos, bukankah kamu akan pulang?" [Carm dan Carla] 

Saya memberi tahu mereka bahwa karyawan baru akan menjadi penyintas, kemudian 
setelah memperkenalkan mereka, saya pergi. 

4 hari kemudian. 

4 hari telah berlalu sejak saya merekrut karyawan baru. 

Ketiga gadis itu sangat pekerja keras, sementara masakan Sherma-san lezat. Saya tinggal di 
toko pada hari pertama mereka hanya untuk aman, tetapi semuanya baik-baik saja. Suatu 
hari saya membersihkan dinding luar dan memotong rumput. Kemarin, saya berkeliling di 
sekitar tambang yang ditinggalkan. 



Meskipun belum seminggu sejak toko dibuka, pendapatan toko tidak menunjukkan tanda-
tanda berhenti. Setiap hari toko menghasilkan cukup bagi seseorang untuk hidup 
sederhana selama tiga bulan. Agak menakutkan, tapi hanya terima kasih kepada semua 
orang bahwa toko bisa menjadi sangat populer. 

Mereka mungkin akan baik-baik saja bahkan tanpa saya, jadi saya bisa kembali ke 
pekerjaan petualang saya sekarang ... Atau begitulah yang saya pikirkan, tetapi kemudian 
Serge-san memanggil saya. 

"Maaf membuatmu menunggu." [Ryouma] 

"Ryouma-sama. Terima kasih sudah datang. Silakan duduk. "[Serge] 

"Terima kasih." [Ryouma] 

"Permintaan maaf saya karena memanggil Anda begitu tiba-tiba." 

"Tidak apa-apa. Lagipula toko saya tidak membutuhkan saya lagi. Dua karyawan yang Anda 
perkenalkan kepada saya telah bekerja sangat keras. "[Ryouma] 

"Saya melihat. Saya senang mendengar bahwa mereka bisa berguna. "[Serge] 

"Sepertinya aku selalu berhutang budi padamu." [Ryouma] 

"Itu sama untukku. Saya juga mendapat untung berkat Anda. Bagaimanapun, Anda telah 
membeli sejumlah besar tas dan kebutuhan sehari-hari setiap hari. "[Serge] 

"Sejauh ini Anda sangat membantu. Dan sekarang, toko berjalan dengan sangat baik 
sehingga sejujurnya cukup menakutkan. "[Ryouma] 

"Itu sudah menjadi rumor di sekitar blok. Dan itu semakin populer bahkan di dalam guild. 
"[Serge] 

Serge-san menghela nafas, lalu dia mengatakan ini. 

"Tapi yang mengejutkan adalah masih ada lebih banyak ruang untuk mendapatkan 
penghasilan." 

Melihat aku tidak mengerti, Serge-san melanjutkan. 

"Ini tentang kain tahan air, Ryouma-sama." 

"Ah, benar ..." [Ryouma] 

Saya lupa... 

"Apakah kamu sadar bahwa sudah waktunya untuk wabah katak besar?" 



"Ya, aku pernah mendengarnya." [Ryouma] 

"Katak besar adalah monster yang hidup di rawa. Kulit mereka dapat digunakan untuk 
membuat baju besi, sedangkan jeroan mereka dapat digunakan untuk membuat obat yang 
baik, sehingga mereka menjual dalam jumlah besar. Itulah sebabnya selama wabah, banyak 
petualang mulai berkumpul di sekitar rawa-rawa yang dihuni katak kera ini. 

Jadi, saya berpikir, bukankah ini kesempatan baik untuk membuat para penyeberang yang 
Anda buat dari kain tahan air itu dan menjualnya? Ryouma-sama, undangan saya untuk 
Anda hari ini adalah untuk mengetahui berapa banyak kain tahan air yang bisa Anda 
hasilkan. "[Serge] 

Umm ... Saya punya sekitar 907 slime lengket sekarang, jadi itu tergantung pada berapa 
banyak kain yang tersedia. 

"Aku akan membutuhkan pakaian normal untuk berubah menjadi pakaian tahan air, jadi 
aku harus mengandalkanmu untuk menyediakannya. Kira-kira berapa lama kain-kain ini? 
"[Ryouma] 

"Karena aku akan menyediakannya, kita bisa membuat setiap kain panjangnya sekitar 
70m." 

Jika saya meminta lebih dari yang bisa saya tangani, itu hanya akan menyusahkan kami 
berdua, jadi saya harus meninggalkan waktu luang untuk diri saya sendiri. 

"Kalau begitu, jika kamu bisa menyediakan kain, maka kita bisa memproses sekitar 45 
hingga 90 per hari. Mengeringkan akan memakan waktu, jadi mungkin ada lebih sedikit 
dalam aktualitas. "[Ryouma] 

Ketika aku mengatakan itu, raut wajah Serge-san menjadi cerah. 

"Hanya 10 kain di awal akan lebih dari cukup. Lebih dari itu adalah kejutan selamat datang. 
"[Serge] 

"Baik. Haruskah kita mulai memproduksinya sedini hari ini? "[Ryouma] 

"Iya. Tolong. "[Serge] 

"Kalau begitu, aku harus membeli kainnya." [Ryouma] 

"Aku akan memberikannya kepadamu secara gratis karena kamu akan mengubahnya 
menjadi kain tahan air. Ketika Anda menyerahkan kain tahan air kepada saya, saya akan 
membayar Anda untuk perawatan tahan air. Berapa Anda akan menagih? "[Serge] 

"Aku akan menyerahkannya padamu. Tolong beri saya harga yang adil. "[Ryouma] 

Ketika aku mengatakan itu, Serge-san tertawa. 



"Biasanya, seorang pedagang akan mencoba untuk mendapatkan uang sebanyak yang dia 
bisa ketika dia memiliki keuntungan dalam negosiasi, tetapi cara ini sangat membantu 
saya. Selain itu, di mana Anda akan memproses kain? Jika orang-orang mengetahui bahwa 
Anda adalah pabrikannya, tidak aneh jika beberapa orang baik-baik saja tidak dilibatkan. 
Apakah Anda tahu tempat yang aman di mana Anda bisa bekerja? Jika tidak, aku harus bisa 
mempersiapkanmu. "[Serge] 

"Aku sedang berpikir untuk merawat kain di tambang yang ditinggalkan." [Ryouma] 

"Memang benar orang tidak mungkin pergi ke sana, tapi apakah tidak apa-apa 
melakukannya di sana?" 

"Aku orang yang bertanggung jawab atas itu, jadi tidak aneh bagiku untuk berada di sana, 
dan aku juga bisa membuat bengkel besar menggunakan sihir tanahku." [Ryouma] 

Setelah ini, saya mendapatkan pakaian dari Serge-san, kemudian saya meninggalkan toko 
dan pergi ke tambang yang ditinggalkan. 



Chapter 54 
Volume 2 Bab 54 

Setelah tiba di tambang yang terbengkalai, saya mengirim semua slime kecuali slime yang 
lebih bersih untuk berpatroli di terowongan, sementara saya merenovasi terowongan di 
bagian tertinggi dari tambang dan mengubahnya menjadi bengkel. 

Itu sudah luas sejak awal, jadi yang harus saya lakukan adalah membuat meja kerja. Aku 
nyaris berkeringat. 

Aku merentangkan kain dan menumpuk batu bata di tempat itu berakhir, lalu aku menggali 
lubang di sudut rak, yang aku pasangkan dengan tongkat. Saya kemudian menutup batang 
itu dengan cairan lengket lendir lengket dan menempelkannya ke ujung setiap kain. Saya 
mengulangi proses sekitar 45 kali. 

Setelah itu saya memberi tahu lendir lengket untuk menutupi kain dengan cairan lengket 
mereka. 

Selama proses, satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah serangga dan monster. 
Saya mungkin harus mempertimbangkan memasang pintu untuk bengkel ini. 

Saat aku memikirkan itu untuk diriku sendiri, aku memberi perintah pada slimes. 

Saya melihat slime melakukan pekerjaan mereka untuk sementara waktu, kemudian 
setelah melihat bahwa semuanya beres, tidak ada yang tersisa untuk saya lakukan. Jika ini 
adalah toko masih akan ada pekerjaan administrasi yang harus diurus, tapi sayangnya ... 

Bagaimanapun, karena tidak ada yang bisa saya lakukan, saya memutuskan untuk 
melakukan beberapa pelatihan. 

3 jam kemudian. 

Saya melakukan beberapa pelatihan seni bela diri dan bermeditasi, tetapi kainnya masih 
belum kering, jadi saya memutuskan untuk melatih lendir juga. 

Omong-omong, bukankah mereka mempelajari teknik staf dan teknik tombak tempo hari? 

Ini adalah kesempatan yang baik, jadi saya mengeringkan beberapa pohon di luar dan 
mengolahnya menggunakan Circle Saw dan Polish untuk membuat sejumlah besar batang. 
Dengan ini kita harus dapat melakukan beberapa staf dan pelatihan tombak. 

... Setelah beberapa saat, slime menyelesaikan pelatihan mereka juga, tapi kainnya masih 
belum kering. Saya bertanya-tanya apakah kain itu bisa menyerap kelembapan? ini 
pertama kalinya saya merawat begitu banyak, jadi ... 



Tanpa melakukan apa-apa, saya melanjutkan dan melihat papan status saya sendiri. 

... Oh, hei. Pemulihan MP Saya yang Meningkat naik satu tingkat dan sekarang Lv. 3. Apakah 
saya menggunakan banyak mana ketika saya membangun toko saya? Menjinakkan 
Monster, Sihir Angin, dan Sihir Listrik juga naik satu tingkat. Saya memang 
menggunakannya cukup sedikit ... Oh, ngomong-ngomong, bukankah ojousama 
mengatakan dia ingin melihat boneka yang saya buat? Haruskah saya membuatnya 
sekarang? Saya hanya bisa menggunakan bumi di sana untuk materi. Sedangkan untuk 
subjek, saya bisa memilih sesuatu secara acak ... 

"'Buat Blokir' 'Rock' 'Break Rock'" [Ryouma] 

Saya menyiapkan beberapa batu dan alat sederhana, kemudian saya menggunakan Break 
Rock untuk membuat apa yang akan menjadi inti dari patung saya. 

"'Bermain Clay'" 

Saya mengubah bumi menjadi tanah liat dan menggunakannya sebagai dempul untuk 
membuat patung saya, lalu setelah meletakkannya di atas inti saya, saya mulai mengisi 
detailnya dengan alat saya ... 

Hmm ... Seharusnya masih ada jeruk nipis yang tersisa. Mari kita gunakan itu sebagai 
pelapis sebelum kita warnai. 

Di dalam terowongan yang hanya diterangi oleh Cahaya, aku menghabiskan waktu 
membuat boneka yang tidak berbahaya, melemparkan mantra di sana-sini karena itu cocok 
untukku. 

... Atau setidaknya, itulah yang seharusnya terjadi. 

"Selesai! ...Hah. Apakah Anda melihat itu, ada begitu banyak dari mereka. "[Ryouma] 

Sebelum saya menyadarinya saya dikelilingi oleh boneka. 

"Jam berapa? ... GEH! "[Ryouma] 

Matahari hampir terbenam! 

Dengan cepat, saya membawa boneka dan kain kering saya dan kembali ke rumah. 

... Aku menggunakan terlalu banyak mana, jadi itu agak menyakitkan, tapi dengan matahari 
hampir habis, aku tidak punya pilihan selain bergegas. 

... Aku benar-benar harus berhenti menjadi terlalu bersemangat atas pekerjaanku di dalam 
tambang yang ditinggalkan. Sudah sangat mudah untuk kehilangan jejak waktu, jika saya 
terus bekerja di tambang yang ditinggalkan seperti ini, saya bahkan tidak akan 
memperhatikan berlalunya waktu di mana saja. 



Ketika saya merenungkan tindakan saya, hari semakin dekat ke malam hari. Tanpa pilihan 
tersisa, saya dipaksa untuk menggunakan sihir dimensi satu demi satu. 

"Aku mengalahkan ..." [Ryouma] 

Entah bagaimana, aku bisa kembali ke penginapan sebelum matahari terbenam. 

Setelah beristirahat sebentar, aku mampir ke kamar keluarga ojousama dan Arone-san 
membawaku masuk. 

"Selamat datang, Ryouma-san." [Elialia] 

"Jarang sekali kamu mengunjungi kami sendirian. Apa sesuatu terjadi? "[Reinhart] 

"Oh, tidak ada yang istimewa, hanya beberapa hal bisnis." [Ryouma] 

Saya memberi tahu mereka tentang kesepakatan saya dengan Serge-san. 

"Hari ini, saya berhasil membuat 45 kain tahan air. Saya sudah mengirim mereka ke rumah 
Serge-san. Masih ada ruang untuk memproduksi lebih banyak kain, jadi saya akan 
menambah volumenya besok. Saya ingin melihat sejauh apa saya bisa melangkah. 
"[Ryouma] 

"Saya melihat. Sepertinya tidak ada masalah dengan produksi kain tahan air. Apakah ada 
hal lain? "[Reinhart] 

"Sebelumnya, ojousama mengatakan dia ingin melihat bonekaku. Ketika itu terjadi, saya 
membuat beberapa saat kain mengering. "[Ryouam] 

"Kamu membuat beberapa? Tolong tunjukkan padaku! "[Elialia] 

Ketika dia mengatakan itu, saya mengambil beberapa boneka dari Kotak Barang saya. 

"Di sini." [Ryouma] 

Saya menggunakan batu bukan kayu, tetapi boneka yang satu ini didasarkan dari beruang 
kerajinan kayu yang terkenal. Untuk membuatnya lebih bisa diterima, saya mengubah 
sedikit dan membuatnya berdasarkan Beruang Hitam Gana Forest. 

"Oh, ini beruang hitam. Sepertinya itu menangkap ikan. "[Reinbach] 

"Yang ini kecil tapi menggemaskan!" [Elialia] 

Yang didasarkan dari kelelawar gua, belalang gua, dan tikus kecil. Saya membuatnya 
menjadi angka tutup botol. 

"Ada juga ini. Itu boneka yang paling banyak saya kerjakan. "[Ryouma] 



Boneka berikutnya yang saya ambil adalah boneka yang dibuat menurut citra seseorang. 
Tapi aku tidak bisa memikirkan subjek apa pun, jadi aku memutuskan untuk mencontoh 
mereka setelah empat anggota keluarga adipati, serta Sebasu-san dan dua pelayan. 

"Ini adalah ... aku." [Reinhart] 

"Ini aku." 

"Aku di sini juga!" [Elialia] 

"Dan Sebasu, Arone, Lilian, dan aku juga hadir, sepertinya." [Reinbach] 

"Boneka yang rumit ... Meskipun aku sadar Ryouma-sama telah membuat berhala 
sebelumnya, aku masih tidak bisa tidak mengagumi pengerjaan kamu." [Sebasu] 

Agak jarang melihat seseorang yang begitu gembira atas pekerjaan saya secara pribadi, jadi 
ini membuat saya bahagia. Di masa lalu, hanya Fukada yang akan senang dengan bonekaku. 

Omong-omong, sebelum aku mati, bukankah Fukada memintaku untuk membuatkan yang 
lain untuknya? ...Hah? Apa yang terjadi dengan itu? 

... Ah, terserahlah. 

"Aku tidak punya model, jadi kamu dijadikan referensi. Aku senang kamu menyukainya. 
"[Ryouma] 

"Ryouma-san, boleh aku minta ini?" [Elialia] 

"Silakan." [Ryouma] 

"Terima kasih!" [Elialia] 

Jika dia sebahagia ini, maka kurasa itu layak untuk membuat boneka. Saya mungkin harus 
membuat lebih banyak di masa depan ... 

"Aku akan membuatmu lebih banyak lagi jika kesempatan itu muncul lagi." [Ryouma] 

"Terima kasih banyak." [Elialia] 

Setelah itu saya berbicara dengan santai dengan Reinhart-san dan yang lainnya untuk 
sementara waktu, kemudian saya kembali ke kamar saya. Ketika saya kembali, Sebasu 
mengatakan kepada saya bahwa dia akan membayar saya 10 koin emas sedang dalam 
pertukaran boneka, tetapi itu terlalu banyak uang, jadi saya menolak tawarannya. 

Bahannya murah dan saya harus menghabiskan waktu, tetapi lebih dari segalanya, tidak 
mungkin saya bisa menerima uang lebih dari ini! Tetapi pada akhirnya, saya akhirnya 
mengurangi pembayaran menjadi seperlima. Jadi, 2 koin emas sedang. Apakah ini benar? 



Sementara aku bertanya-tanya itu, Sebasu-san mengatakan ini. 

"Banyak bangsawan memiliki patung yang dibuat menurut gambar mereka sendiri, yang 
mereka tempatkan di tempat tinggal mereka atau di kota. Ketika Anda mempertimbangkan 
berapa banyak yang mereka belanjakan, uang sebanyak ini hanyalah uang receh. Dan 
dengan seseorang sekaliber Ryouma-sama, saya yakin klien tidak akan memiliki keluhan. 
"[Sebasu] 

Serius !? 

Saya terkejut dengan kata-kata itu, jadi ketika saya kembali, saya bertanya-tanya dalam 
hati pada diri sendiri apa yang harus saya buat ketika kainnya mengering. Akhirnya, saya 
tertidur. 



Chapter 55 
Volume 2 Bab 55 

Hari berikutnya. 

Saya menunjukkan wajah saya di toko hal pertama di pagi hari. Melihat semuanya berjalan 
lancar di toko, saya pergi ke tambang yang sudah ditinggalkan. 

Saya mulai membuat kain tahan air hari ini juga, dan hasilnya, saya menganggur. Saya 
mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan sambil menunggu kainnya mengering tadi 
malam, tetapi saya tertidur tanpa sampai pada kesimpulan. Jika ini kembali pada kata lama 
saya, saya akan membaca novel ringan di sini atau memainkan beberapa game, tetapi 
sayangnya ... 

Saya mendapat 45 kain hari ini seperti kemarin. Saya sudah selesai dengan bagian saya. 
Mungkin karena saya sudah mulai terbiasa bahwa semuanya berjalan jauh lebih cepat 
daripada sebelumnya. Apa yang harus dilakukan ... Saya sudah berlatih dengan slime, jadi ... 

Setelah berpikir sebentar, saya mengumpulkan slav scavenger dan menyatukannya 
menjadi king scavenger, lalu saya melawannya. 

Perangkat keahlian raja scavenger slime saat ini adalah sebagai berikut: 

Penyakit Resist Lv7 Poison Resist Lv7 Timbal Belly LV8 Bersih LV8 menghilangkan bau 
LV8 Menghasilkan Deodorizing Liquid LV6 Bau LV8 terurai Lv7 serangan fisik Resist Lv5 
Perbesar Lv5 Minimalkan LV6 Langsung LV3 makan berlebihan Lv4 Martial Arts Lv2 

Mungkin karena pemulung memiliki Serangan Fisik sendiri Menolak sekarang sehingga 
Raja Serangan pemulung lendir itu Serangan Fisik naik satu tingkat. Lagi pula, lendir 
pemulung hanya memiliki satu tingkat dalam seni bela diri, tetapi pemulung raja memiliki 
dua tingkat. 

Jika Anda membandingkan keahlian yang ditetapkan dengan pemulung tunggal, tingkat 
keahliannya lebih tinggi di seluruh papan. Saya tidak punya data, tapi mungkin saja setiap 
pemulung mengumpulkan pengalaman mereka mengenai masing-masing keterampilan. 

Ngomong-ngomong, karena Physical Attack Resist lendir raja pemulung, itu benar-benar 
sulit untuk membuat seranganku mempengaruhi selama duel kita. Tubuhnya jauh lebih 
fleksibel, jadi sangat bagus dalam menangkis serangan. Ini masih hanya pemula ketika 
datang ke seni bela diri, tetapi cukup berhasil ketika datang ke pertahanan. 

Sebagai buktinya, lendir raja pemulung dapat menahan seranganku bahkan ketika aku 
menyerangnya dengan serius. Tentu saja, saya menahan diri dari memukul nukleusnya 
agar aman. Meski begitu, masih perlu banyak upaya untuk menembusnya. 



Tetapi masalahnya adalah itu tidak benar-benar memiliki banyak kekuatan menyerang. Itu 
dapat membuat dirinya lebih besar melalui Enlarge, membuatnya lebih baik untuk 
menekan orang lain, tetapi berapa banyak kekuatan yang dimiliki oleh lendir? Tidak 
banyak jika sama sekali. Jika saya mau, saya bisa dengan mudah menepisnya. Serangannya 
juga tidak punya banyak kekuatan di belakang mereka. 

Tidak banyak yang bisa kita lakukan mengenai hal itu, jadi aku membuatnya 
memperpanjang sebagian tubuhnya sebagai tentakel dan menggunakannya sebagai 
cambuk. Raja pemulung kemudian dapat menggunakan cambuk itu untuk tetap dekat 
dengan musuh dan menjatuhkannya. Saya juga mengajarkannya beberapa lemparan yang 
memanfaatkan momentum musuh dan fleksibilitas lendir raja dan keterampilan 
memperbesar. 

Seperti ini ia bisa menangkis serangan musuh untuk melindungi dirinya dari bahaya, 
kemudian menyerang musuh dengan melemparkannya. Setelah itu bisa menjepit musuh. 
Ini adalah strategi yang saya pikirkan untuk lendir raja pemulung. 

Butuh waktu lebih lama dari yang diharapkan, tetapi kainnya masih belum kering, jadi saya 
berpikir untuk berjalan di slime sebentar. 

Pikiranku berubah, aku mengumpulkan slime. Tetapi baru saja akan pergi, salah satu slime 
yang saya kontrakkan tiba-tiba mulai bertingkah aneh. Saya dapat mengatakan statusnya 
sampai batas tertentu berkat efek dari kontrak kami, tetapi saya tidak tahu secara spesifik. 

Apa yang sedang terjadi? 

Dengan tergesa-gesa, aku berlari ke tempat lendir itu berada. Itu adalah lendir yang saya 
tangkap untuk percobaan evolusi lendir logam. Tubuhnya terus bergetar, tetapi sepertinya 
tidak terasa buruk. 

Mungkinkah? 

"Apakah itu berkembang !?" [Ryouma] 

Seharusnya masih memakan waktu sedikit lebih lama, tetapi saya tidak bisa memikirkan 
alasan lain untuk ini. 

Setelah mengamati lendir untuk sementara waktu, lendir itu akhirnya berhenti. Aku bisa 
merasakan jejak samar dari mana yang berasal darinya. 

Tampaknya akan merilis mana. Tapi sepertinya itu bukan mantra ... Apakah itu menghisap 
mana? Ini melepaskan mana dan kemudian mengisapnya kembali? Untuk apa? Apakah itu 
perlu berkembang? Atau hanya melakukannya tanpa sadar? 

Setelah melepaskan dan mengisap mana kembali beberapa kali, warnanya mulai berubah. 
Pada akhirnya, itu berubah menjadi lendir putih keperakan. Apakah evolusi berhasil? 
Statusnya adalah ... normal, untuk saat ini. Sepertinya tidak ada yang salah. Hanya saja, jika 



ini benar-benar lendir logam, itu harus memiliki warna lebih kusam. Tapi warna ini adalah 
perak yang dipoles. 

Saya menggunakan Monster Appraisal, dan ini keluar. 

Spesies: Keterampilan Lendir Besi : Harden Lv3 Serangan Fisik Tahan Lv2 Lompat Lv1 
Intisari Lv3 Menyerap Lv3 Split Lv2 

Tampaknya disebut Iron Slime. Ini memiliki keterampilan yang sama dengan lendir logam, 
tetapi keterampilan Harden adalah satu tingkat lebih tinggi dari lendir logam. Mungkin 
berakhir seperti ini karena aku memberinya besi, tapi ... 

"Bukankah lendir logam juga memakan zat besi?" [Ryouma] 

Mereka makan hal yang sama, jadi mengapa mereka berevolusi secara berbeda? 

"Besi adalah tetsu (besi), dan logam adalah kinzoku (logam) ... !!" [Ryouma] 

Saya mengeluarkan batu-batu yang saya gunakan sebagai umpan untuk lendir logam dan 
menggunakan Identifikasi di atasnya. 

Batu (Tanah Merah) Tanah dari tambang yang telah dikeraskan dengan sihir tanah. 
Mengandung logam berikut: Iron Oxide, Aluminium Oxide 

"Aku tahu itu! ... Tanah merah juga memiliki aluminium! "[Ryouma] 

Saya ingat sesuatu yang saya bicarakan dengan seorang kouhai saya pada waktu paruh 
waktu saya di pekerjaan pembangunan jalan. 

"Lendir logam tidak hanya makan besi, mereka juga makan aluminium. Mungkin ada logam 
lain juga ... "[Ryouma] 

Saya mengekstraksi aluminium dan besi dari tanah bata menggunakan alkimia, lalu saya 
memanggil lendir besi dan lendir logam. 

Ketika saya melakukannya, lendir besi hanya memakan besi, tetapi lendir logam memakan 
besi dan aluminium. 

Saya memanggil lendir logam dan menggosoknya. 

"Apakah kamu pada dasarnya omnivora dalam hal logam? Dalam hal itu, karena tubuh 
lendir besi terbuat dari besi, bagaimana dengan tubuh Anda? Apa tubuhmu semacam 
paduan besi-aluminium? "[Ryouma] 

Saya bertanya lendir logam itu, tetapi tidak ada jawaban. 



"Yah, dengan ini aku setidaknya sudah mengetahui kondisi evolusi. Ini juga pertama 
kalinya aku melihat lendir berevolusi secara langsung. "[Ryouma] 

Sampai sekarang, untuk beberapa alasan, slime telah berevolusi ketika saya tertidur [1]. 
Selama saya memberi makan slime, mereka pasti akan berevolusi dalam waktu setengah 
tahun, tetapi tidak ada yang tahu kapan mereka akan berevolusi dan menonton mereka 
24/7 adalah menyusahkan. 

"Oh, ngomong-ngomong, aku menemukan beberapa hal lagi tentang Identifikasi." [Ryouma] 

Tampaknya, mantra netral, Identifikasi, seperti mesin pencari dalam cara seseorang 
mendapatkan info darinya. Jika Anda tidak tahu apa yang Anda cari, satu-satunya hal yang 
akan muncul adalah namanya, tetapi bahkan jika Anda menginginkan informasi yang lebih 
spesifik, hanya hal-hal sederhana yang muncul. 

Tetapi ketika saya menggunakan Identify di langit-langit saat membersihkan lubang kakus, 
kata 'Sterilisasi' muncul. Dan bahkan kata 'virus' muncul ketika saya menggunakan 
Identifikasi pada kotoran. Jadi hasil untuk Identify mungkin memiliki beberapa hubungan 
dengan pengetahuan pengguna. Informasi mungkin berubah tergantung pada seberapa 
banyak yang diketahui pengguna. 

Setelah mencobanya beberapa kali, saya tahu sekarang bahwa saya bisa mendapatkan 
jawaban yang lebih spesifik dengan mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik. 

Misalnya, berat batu ini (tanah yang mengeras) dan perbandingan kandungan aluminium 
dan besinya. 

Batu 503.9g (Tanah Merah) Tanah dari tambang yang telah dikeraskan dengan sihir tanah. 
Konten Logam: Iron Oxide 4.2% 21.1638g, Aluminium Oxide 5.1% 25.6989g 

Dan hasilnya adalah sesuatu yang spesifik ini. Ini juga karena pertanyaan saya jauh lebih 
spesifik. Saya bisa menggunakan ini! ... Atau bisakah saya? 

Sangat menyenangkan bahwa saya bisa mendapatkan informasi yang lebih spesifik, tetapi 
saya sebenarnya tidak terlalu membutuhkannya sekarang ... Mungkin saya bisa menimbang 
besi batangan berikutnya yang saya bawa ke Serge dalam gram? 

Atau mungkin saya bisa mendapatkan ingot besi umum dari Serge dan menggunakannya 
sebagai referensi untuk meniru? Ini layak dilakukan jika itu berarti batangan besi saya 
tidak terlalu menonjol, tetapi seperti berdiri, mengidentifikasi tidak benar-benar banyak 
digunakan sekarang ... Saya juga bisa terus melakukan hal-hal seperti yang saya lakukan 
sampai sekarang. 

Setelah itu, sambil menunggu kain tahan air mengering, saya membuat 500g batangan besi 
aluminium dengan kemurnian 80% sebagai latihan. 



Setelah kain tahan air selesai mengering, saya mengumpulkannya dan membawanya ke 
Serge, lalu saya mengambil 300 kain yang disiapkannya untuk saya dan kembali ke 
penginapan ... Atau begitulah yang saya rencanakan, tapi itu waktu yang aneh, jadi saya 
menunda pergi kembali ke penginapan, dan pergi ke toko sebagai gantinya. Saya akan 
pulang setelah memeriksa di toko. 

Toko itu sepopuler biasanya. Sebenarnya, bukankah ada lebih banyak orang dari biasanya? 

Saya masuk melalui pintu khusus karyawan dan pergi ke ruang istirahat, tetapi tidak ada 
seorang pun di sana. Bisakah mereka semua bekerja? 

Memikirkan itu, aku pergi ke toko itu sendiri dan di sana aku melihat salah satu dari tiga 
gadis yang bekerja, Fina-san. 

"Selamat siang, Bos." [Fina] 

"Selamat sore. Tidak ada orang di ruang istirahat, jadi saya pikir semua orang sibuk. 
"[Ryouma] 

"Kami juga tidak benar-benar gratis, tetapi tidak terlalu sibuk. Lagipula ada banyak orang. 
Kami kurang lebih sudah tahu kapan orang paling suka datang, jadi kami biasanya bekerja 
sama untuk menghadapinya. "[Fina] 

Oh Sepertinya semua orang sudah terbiasa dengan pekerjaan di sini saat aku pergi. 
Sepertinya saya tidak khawatir. 

Saat aku memikirkan itu, tiba-tiba aku tersadar. 

"Ah ..." [Ryouma] 

"Apakah ada masalah?" [Fina] 

"Lendir pembersih siap untuk dibelah." [Ryouma] 

"Hah?" [Fina] 

Bagi para pembersih lendir, seluruh bisnis binatu ini tidak lebih dari prasmanan makan 
sepuasnya. Setelah beberapa hari, wajar saja kalau mereka bisa berpisah. 

"Lendir pembersih akan meningkat. Agen laundry kami akan menjadi lebih efisien. 
"[Ryouma] 

"Benarkah! Itu luar biasa! "[Fina] 

"Yang menakjubkan adalah slime. Saya akan berada di sini sebentar, tetapi Anda tidak 
perlu memikirkan saya. "[Ryouma] 



"Baik!" 

Ketika Fina-san mengatakan itu, dia mengambil binatu terdekat yang sudah dibersihkan 
dan membawanya. 

Sekarang ... 

Saya memiliki slime pembersih yang bersih, kemudian saya mengontraknya. Lendir 
pembersih saat ini berjumlah 54. Meskipun lendir bersih lebih jarang pecah dibandingkan 
lendir lain, ada 10 lendir yang terbelah dua kali. Mungkin karena binatu. Setelah 
membiarkan slime pembersih terbelah, karena jumlahnya yang bertambah, mereka mulai 
menyelesaikan pekerjaan dengan jauh lebih cepat. Saya pikir mereka sebenarnya bekerja 
dua kali lebih cepat. Nah, jika mereka seefisien ini, maka kita harus memanfaatkannya. 

"Ah, Fina-san, Carm-san." [Ryouma] 

Mereka datang untuk mengambil binatu baru, tetapi saya mengatakan kepada mereka 
untuk membantu pelanggan. 

Saya juga mengatakan kepada mereka untuk membagi pekerjaan membawa cucian dan 
mengembalikannya kepada pelanggan karena ada lebih banyak pelanggan dari biasanya. 

"Aku akan mengurus cucian. Kalian berdua fokus mengembalikan mereka ke pelanggan. 
"[Ryouma] 

"Anda ingin membuat toko lebih efisien, bukan? Ayo kita coba. "[Carm] 

Dengan demikian, mereka kembali ke tempat pelanggan di mana, sementara saya 
mengumpulkan cucian dan membawanya. 

"Selanjutnya!" 

"Di sini, tolong ~" [Maria] 

"Nomor Pelanggan 18" [Jane] 

"Bagaimana kualitasnya, Bu?" [Fina] 

"Wow, ini sangat bersih ... Dan itu murah juga. Ini luar biasa. "[Pelanggan] 

"Terima kasih banyak! Silahkan datang lagi! Selanjutnya adalah ... Nomor pelanggan 8! 
"[Fina] 

Setelah membagi pekerjaan, arus pelanggan menjadi lebih cepat. Lendir mungkin lapar 
setelah dipecah. Karena itu binatu tampaknya semakin cepat dibersihkan. 



Dari waktu ke waktu, kami akan kehabisan token, yang berarti ada lebih banyak orang yang 
menunggu, tetapi kami dapat menyelesaikan masalah dengan beberapa layanan 
penerimaan. Dengan peningkatan efisiensi pada slime bersih dan penerimaan, aliran 
pelanggan mencapai tingkat yang baru, dan secara bertahap, gelombang pelanggan tumbuh 
semakin sedikit. 

Seperti itu kami kami berhasil melewati waktu puncak. Sisa hari itu cukup monoton, 
karena kami berhasil menutup toko dengan aman karena hari itu berakhir tanpa masalah 
lagi. 

[1] -- Hanya beberapa makanan untuk dipikirkan. Mungkin slimes melihat evolusi sebagai 

hal pribadi dan tidak ingin dilihat saat menjalaninya. 😛 
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Setelah menutup toko, saya memberi air bersih kepada lendir pembersih untuk 
membersihkan toko, lalu Carla-san datang untuk memberi saya laporan harian toko. Tapi 
entah kenapa, udara di sekitarnya tampak berbeda dari biasanya ... 

"Bos, ini tentang pendapatan toko ..." [Carla] 

"Apa yang salah? Apakah kita membuat kerugian? "[Ryouma] 

"Tidak, bukan itu." [Carla] 

"Kalau begitu, kita pasti mendapat untung." [Ryouma] 

"Ya, tapi tidak seperti hari-hari sebelumnya, Ryouma-sama. Karena penghasilan kami 
hanya hari ini adalah 26.032 jas. "[Carla] 

26.036 jas !? 

"T-Tunggu sebentar. Bukankah kita baru menghasilkan 16.000 kemarin? Kenapa tiba-tiba 
ada perbedaan 10.000 setelan? "[Ryouma] 

"Hari ini, tepat setelah kamu meninggalkan toko, kami mendapat kontrak besar. Rupanya 
seorang manajer pandai besi dan tukang kayu telah mendengar desas-desus yang beredar 
dan ingin meminta layanan. Dan setelah itu, pekerja dari industri logam datang satu demi 
satu. Mereka membeli tas-tas besar dan segera mendaftarkan layanan kami. 

Tapi itu belum semuanya. Pelanggan individu dan kelompok kami juga meningkat. Ada 
banyak di antara pelanggan individu yang mendapatkan lebih dari satu tas. Penjualan tas 
juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. "[Carla] 

"Bisakah Anda memberi saya rincian pendapatan kami? Aku tidak curiga dengan apa pun, 
tapi aku ingin memastikannya dengan mataku sendiri ... "[Ryouma] 

"Tentu saja. Harap tunggu sebentar di kantor. Saya akan membawa catatan. "[Carla] 

Saya melakukan apa yang dia katakan dan menunggu di kantor. 

... Kalau dipikir-pikir, ini pertama kalinya aku menggunakan ruangan ini. Saya selalu 
membawa cucian atau berurusan dengan pelanggan atau di ruang istirahat ... 

Sementara aku memikirkan itu, Carla-san datang dengan selembar kertas. 



"Ini adalah penjualan kami untuk hari itu." [Carla] 

"Terima kasih." [Ryouma] 

Saya mengambil selembar kertas dan melihat penjualan untuk hari itu. 

Umm ... 

Kursus Individual: 10 setelan x 998 = 9980 jas 14-Orang Course: 18 setelan x 152 = 2736 
jas 35-Orang Course: 40 setelan x 55 = 2200 sesuai individu Bag: 20 setelan x 159 = 3180 
jas 14-Orang Bag: 25 jas x 68 = 1700 setelan 35-Orang Tas: 30 jas x 50 = 1500 jas Layanan 
Cuci Peralatan: 15 jas x 316 = 4740 jas Total: 26.036 jas 

Yap, catatannya keluar. 

"Kamu benar. Wow. Aku tidak percaya semuanya benar-benar sampai sejauh ini ... Hanya 
wow. "[Ryouma] 

Bahkan jika Anda mengambil penjualan dari tas, Anda masih mendapatkan sesuatu yang 
mendekati 20.000 pakaian. Tapi ini juga karena semua orang dan upaya lendir pembersih. 

"Ngomong-ngomong, bagaimana dengan yang lain?" [Ryouma] 

"Mereka ada di ruang istirahat sekarang. Mereka mengecek penjualan untuk hari itu. 
"[Carla] 

"Memeriksa dua kali lipat?" [Ryouma] 

"Ada koin tembaga menengah dan kecil, jadi mereka memisahkannya dan mengonfirmasi 
bahwa koin-koin itu sesuai dengan apa yang telah dihitung." [Carla] 

"Oh, jadi itu maksudmu. Saya akan bantu kalau begitu. "[Ryouma] 

"Tapi ini adalah pekerjaan untuk para karyawan ..." [Carla] 

"Secara teknis, aku juga manajer toko ini, jadi aku juga salah satu rekan kerjamu. Biarkan 
saya membantu. "[Ryouma] 

Sebenarnya, kalian si kembar terlalu bagus dalam pekerjaan kantor. Meskipun masih ada 
beberapa pekerjaan yang harus dilakukan, itu terlalu sedikit, dan dengan seberapa baik 
kalian berdua mendukung saya, semuanya hanya selesai begitu cepat ... Untuk seseorang 
seperti saya yang selalu memiliki minuman energi siap, ini hanya bukan sudah cukup. 

"Saya mengerti. Namun, Ryouma-sama, secara teknis Anda bukan manajer toko ini, tetapi 
sebenarnya manajer toko tersebut. "[Carla] 



Setelah Carla-san mengatakan itu, dia menemaniku ke ruang istirahat karyawan. Tapi itu 
hanya kamar sebelah. 

"Kerja bagus hari ini." [Ryouma] "Terima kasih untuk hari ini, Bos." [Carm] "Terima kasih 
untuk hari ini." [Semua orang] 

Ketika saya memasuki ruangan, 6 karyawan menyambut saya. Sejumlah besar koin 
tembaga terlihat berkumpul di atas meja raksasa. Mereka sepertinya menghitung mereka 
satu per satu dengan tangan. 

"Terima kasih telah bekerja keras setiap hari. Ini sangat membantu saya untuk dapat 
meninggalkan toko kepada Anda. "[Ryouma] 

"Tidak perlu berterima kasih kepada kami, Bos  Karena toko ini benar-benar memanjakan 
kami " [Maria] 

"Tepat sekali, Ryouma-sama. Pekerja sewaan diharapkan melakukan setidaknya ini 
sebanyak ini. "[Carm] 

Semua orang mengangguk setuju dengan kata-kata Carm-san. Bahkan Carla-san yang ada di 
belakangku mengangguk. 

"Aku mengerti ... aku senang mendengarnya. Pokoknya, mari kita lanjutkan. Kita hanya 
perlu menghitung koin tembaga ini, kan? "[Ryouma] 

"Iya. Tapi kami benar-benar bisa mengurus ini sendiri. "[Carm] 

"Semakin banyak tongkat semakin baik. Lagipula, itu jumlah yang gila, bukan? "[Ryouma] 

Penghasilan kami untuk hari ini adalah 26.036 jas. Semua itu dibayar dalam koin tembaga 
kecil atau menengah. Dengan kata lain, 1 atau 10 koin cocok. Tentu saja, itu berarti jumlah 
koin tembaga yang tidak masuk akal. 

Setelah semuanya dihitung, kita akan menyimpannya di brankas di ruang bawah tanah, dan 
kemudian kita secara teratur mempercayakan uang itu ke akun saya di guild pedagang. 
Tapi itu juga merepotkan ... 

"Silakan duduk." [Fina] 

"Kursi di sampingku gratis." [Fei] 

"Permisi." [Ryouma] 

Aku mengambil tempat duduk di sebelah Fei-san dan mulai menghitung koin tembaga, 
tetapi seperti yang diharapkan, harus menghitung dengan tangan akan sangat memakan 
waktu lama ... Meskipun tidak akan terlalu lama karena ada 8 dari kita di sini, tapi tetap saja 
... 



Satu menit memasuki pekerjaan, bola lampu menyala. Oh benar Saya punya itu! 

Saya mengeluarkan tas sisa jeruk nipis dari Kotak Barang saya. 

Semua orang menoleh ke saya, tetapi saya mengabaikannya dan hanya menggunakan kartu 
identitas pada koin tembaga kecil. Berapa diameter dan ketebalan koin ini? 

Koin Tembaga Kecil 1 Setelan Koin dengan nilai terkecil. Terbuat dari tembaga Diameter: 
Ketebalan 0.9cm : 2mm 

Berhasil! Saya mengambil kembali apa yang saya katakan sore ini. Identifikasi ini mungkin 
berguna. 

"Bos? Apa yang sedang dilakukan Mengapa Anda menggunakan Identifikasi pada koin--- 
Mungkinkah itu? Apakah itu palsu? "[Fei] 

"Oh tidak. Bukan itu. Aku hanya berpikir untuk membuat alat. "[Ryouma] 

"Alat?" [Fei] 

"Menonton. 'Buat Blok' "[Ryouma] 

Setelah memeriksa ukuran koin tembaga lainnya, saya mengubah kapur di dalam tas 
menjadi lebih lama, sementara saya membuat bagian dalamnya berbentuk seperti kotak 
kosong. Secara alami, saya membuat bagian dalam kotak batu yang dihasilkan menjadi 
berlubang, kemudian saya menghapus bagian dari salah satu ujung kotak dengan Break 
Rock, menghasilkan sebuah benda yang akan memungkinkan benda-benda yang 
dimasukkan ke dalam jatuh jika kotak itu cenderung. 

Setelah itu saya menggunakan sihir bumi untuk membangun 50 kotak 1cm setinggi 1 cm 
pada bagian kotak yang berlubang di sepanjang garis. Seperti ini, koin tembaga bisa 
memasuki setiap kotak. Saya juga merawat permukaan kotak dengan lapisan tipis cairan 
pengerasan lendir lengket untuk melindungi permukaan dan membuatnya aman untuk 
digunakan dengan tangan kosong. 

Mengenali. 

Coin Box [1] Alat yang digunakan selama periode Edo untuk menghitung koin. Dibuat 
dengan pengerasan kapur dengan sihir tanah. 

Keberhasilan! 

"Bos, apa itu?" [Jane] 

"Aku hanya berpikir jika kita bisa menggunakan ini." [Ryouma] 



Saya mengambil dua tangan penuh koin dan memasukkannya ke dalam alat hitung saya, 
kemudian saya menutup ujung yang terbuka dan mengocoknya sedikit. Koin membuat 
suara gemerincing untuk sementara waktu. Ketika saya menemukan bagian yang terbuka, 
banyak koin jatuh, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa ada 
koin yang tersisa di kotak. 

"Fei-san, bisakah kamu menghitung koin-koin ini yang tertinggal?" [Ryouma] 

"Tentu." [Fei] 

Fei-san menghitung koin dengan hati-hati. 

"Persis 50 koin, Bos. Sepertinya Anda telah menemukan alat lain yang bermanfaat. "[Fei] 

Saat Fei-san mengatakan itu, Carm-san, Carla-san, dan Leelin-san sudah mengerti tujuan 
dari kotak batu ini. Namun ketiga wanita muda itu tampaknya belum memahaminya, jadi 
saya mengisi kotak itu dengan koin, membiarkan kelebihannya jatuh, kemudian 
membagikan sisa koin itu untuk mereka hitung. Seperti ini mereka bisa mengerti. 

Jane-san adalah wanita muda yang ceria dan pekerja keras, tapi dia agak lamban dalam hal 
hal-hal yang perlu dipikirkan, jadi aku membiarkannya mencari tahu dengan langkahnya 
sendiri sementara aku mulai memproduksi kotak koin secara massal. Untuk versi koin 
tembaga kecil, saya membuatnya sehingga mereka dapat menerima 50 koin tembaga kecil, 
sedangkan untuk versi koin tembaga sedang, saya membuatnya sehingga bisa memakan 
hingga 100 koin. Kotak koin asli dapat mengakomodasi setiap jenis koin, tetapi saya hanya 
akan melakukan beberapa penyesuaian nanti. 

Ternyata membuat kotak koin itu ide bagus, karena hanya dalam 10 menit setelah 
membuatnya, kami selesai. 

Setelah menghitung semuanya, sebagian besar koin adalah koin tembaga kecil. Saya pikir 
ada banyak koin tembaga sedang, tetapi ternyata sebagian besar pelanggan membayar 
dengan koin tembaga kecil. 

Setelah itu saya bertanya tentang toko itu dan apakah ada masalah dengan mereka. 

"Kesulitan?" [Jane] 

"Tidak ada yang benar-benar terlintas dalam pikiran ~" [Maria] 

"Toko ini memperlakukan kami dengan sangat baik, jadi saya tidak punya keluhan." [Fina] 

"Seseorang yang mengeluh meskipun diperlakukan dengan baik seperti itu terlalu berhak." 
[Leelin] 

"Benarkah? Maksudku, gajimu mungkin baik-baik saja, tapi bagaimana dengan dadamu--- !! 
"[Ryouma] 



Oh tidak! Saya lupa tentang hari istirahat mereka !! Apa kesejahteraan karyawan? Saya 
telah membuat mereka bekerja tanpa istirahat !! 

"Ada apa, Bos? Wajahmu menjadi pucat tiba-tiba. "[Fei] 

"... Aku lupa memberimu hari istirahatmu." [Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu, semua orang meragukan telinga mereka dan menatap saya. 
Dan kemudian Jane-san berkata dengan suara keras. 

"Bos! Apa kita akan menerima hari istirahat reguler !? "[Jane] 

Hah? Ada apa dengan reaksi itu? Bukankah itu diberikan? Meski kurasa aku seharusnya 
tidak mengatakan itu mengingat aku lupa. 

Ketika saya melihat semua orang dengan baik, mereka semua tampaknya sama-sama 
bingung. 

"Bagaimana seminggu sekali? Kamu bisa istirahat seminggu sekali atau bergiliran ... 
"[Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu, ketiga wanita muda itu menjadi sangat bahagia. Melihat saya 
sangat bingung dengan reaksi mereka, Carla-san pergi ke depan dan menjelaskan. 

"Bos, orang-orang yang meninggalkan rumah dan pergi jauh untuk bekerja seperti 
ketiganya biasanya tidak mendapatkan hari istirahat. Kecuali mereka memiliki semacam 
kemampuan khusus, mereka biasanya diperlakukan dengan kejam sebagai pelayan dan 
dibayar lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Tapi toko ini tidak hanya 
memperlakukan mereka dengan baik, bahkan membayar banyak. Dengan kondisi seperti 
itu, wajar untuk berharap bahwa tidak akan ada hari istirahat. "[Carla] 

"Tapi itu bukan hanya mereka yang tidak mendapatkan hari istirahat. Perusahaan kecil dan 
toko eceran seperti toko kelontong juga tidak mendapatkan apa-apa kecuali ada semacam 
festival atau acara khusus. Memiliki hari istirahat memang merugikan bisnis, dan juga tidak 
aneh jika ada keadaan di mana seseorang perlu bekerja tanpa istirahat. Itu terutama 
berlaku untuk bisnis yang baru dibuka, yang sering lebih memilih untuk terus bekerja 
tanpa henti agar bola bergulir. "[Carm] 

Bisnis berjalan seperti sepeda, ya. [2] Ya, saya kira ada juga. 

"Bos, tahukah Anda? Keluarga kami banyak meminta maaf kepada kami ketika mereka 
mengirim kami pergi ~ 'Maaf karena membuat Anda mengambil peran yang sangat sulit', 
kata mereka. "[Maria] 

"Rupanya, jika keberuntungan kita buruk, kita tidak hanya akan membayar mahal, bahkan 
kesucian kita mungkin dalam bahaya." [Fina] 



"Kamu khawatir tentang itu, ya." [Jane] 

Apakah dunia ini memperlakukan karyawannya dengan buruk? Saat aku bertanya-tanya, 
aku menoleh ke Carla-san. 

"Menyalahgunakan posisi seseorang sebagai majikan untuk mencari hubungan seksual 
adalah melanggar hukum, tetapi sayangnya, masih ada yang melakukannya. Itu salah satu 
hal yang perlu diwaspadai karyawan ketika mencari pekerjaan. "[Carla] 

Pelecehan seksual juga terjadi di dunia saya sebelumnya. Saya kira hal semacam itu sama 
bahkan di dunia lain. 

"Toko saya membuat suatu titik untuk merawat karyawannya, jadi Anda tidak perlu 
khawatir tentang itu. Ayo terus bekerja bersama. "[Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu, semua orang tersenyum dan mengangguk. 

Adapun hari istirahat mereka, karena gelombang pelanggan masih tidak menunjukkan 
tanda-tanda berhenti, mereka mengatakan kepada saya bahwa akan sia-sia untuk 
menunjuk hari istirahat sekarang. Karena itu, mereka memutuskan untuk bergiliran 
beristirahat seminggu sekali. 

Setelah mendiskusikan itu dan makan malam Shelma-san yang lezat, saya perhatikan 
sudah hampir jam 9, jadi saya mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan 
meninggalkan toko. Saya mungkin dimarahi karena saya pulang terlambat lagi. 

Ketika aku kembali ke penginapan, ojousama dan yang lainnya sudah kembali. 

Ketika saya minum teh dan mendengarkan, tampaknya, keluarga Jamil disambut oleh 
kantor pemerintah hari ini. Sebagian alasannya adalah karena ada kepala baru, dan yang 
lain adalah untuk anggota yang tersisa bagian dari skandal baru-baru ini untuk menjilat 
dengan duke. Tentu saja, semua upaya penjilat ini mungkin tidak akan berarti apa-apa. 

Mau tak mau saya membayangkan sebuah pesta dengan spanduk mencolok yang 
bertuliskan 'pesta selamat datang' di satu sisi dan sebuah tanda di sisi lain yang bertuliskan 
'mendengar dalam sesi'. 

Ternyata, sesuatu yang serupa benar-benar terjadi. 

Selain Reinbach-sama dan Sebasu-san yang mengatakan semua ini padaku, semua orang 
sudah tidur. 

Mungkin akan merepotkan jika saya tinggal di sini terlalu lama, jadi saya minta diri. 

[1] -- Tidak yakin dengan pembacaan kanji yang tepat untuk ini atau apakah ia memiliki 
padanan bahasa Inggris, tetapi inilah yang muncul ketika saya mencarinya 



[2] -- Bisnis yang nyaris tidak bertahan. Mereka berlari seperti sepeda karena mereka perlu 
menjaga roda berputar atau mereka jatuh. 
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Hari berikutnya. 

"U, uu ... Kepalaku ... Sakit ..." [Reinhart] 

Saya mampir ke kamar keluarga Jamil untuk bertemu ojousama, yang tidak bisa saya temui 
tadi malam, tetapi ketika saya sampai di sana, saya melihat Reinhart-san dengan mabuk 
berat. 

"Oh, Ryouma-kun, selamat pagi." 

"Selamat pagi, semuanya." [Ryouma] 

"Ryouma-kun." [Reinhart] 

"Kamu sepertinya kesakitan. Apakah Anda ingin saya membuatkan Anda obat? "[Ryouma] 

"... Yah, kamu di sini sekarang, jadi mungkin juga, kurasa. Bisakah Anda membuatkan saya 
beberapa? "[Reinhart] 

Saya berbelok ke kota dan mendapatkan beberapa bahan obat yang akan bekerja dengan 
baik untuk mabuk, serta beberapa buah yang bisa diambil tanpa masalah, kemudian saya 
kembali ke penginapan. 

"Ini, tolong minum ini. Setelah ini, Anda harus memastikan untuk minum banyak air. 
"[Ryouma] 

Akan lebih bagus jika beberapa kaki tersedia. Itu atau sup miso kerang. Dunia ini diketahui 
memiliki banyak dunia lain, jadi saya ingin tahu apakah saya bisa mendapatkan suatu 
tempat? Saya harus mencari mereka lain kali. 

"T .. Terima kasih ... aku akan meminumnya ..." [Reinhart] 

"Akan lebih baik jika kamu menghindari minum terlalu banyak." [Ryouma] 

"Buruk saya ... Kemarin adalah ... Uu ... Sakit ..." [Reinhart] 

Reinhart-san mencoba mengatakan sesuatu terlepas dari semua rasa sakit, tetapi yang 
keluar hanyalah omelan seorang pemabuk. Orang-orang di kantor pemerintah ingin 
mendapatkan bantuan dari Reinbach-sama dan Reinhart-san, jadi mereka terus 



menawarkan minuman keras dan makanan mewah kepada mereka. Ojousama dan Madam 
juga, tentu saja. 

Nyonya itu baik-baik saja, tetapi rupanya, karena ojousama tidak memiliki banyak 
pengalaman dengan hal-hal semacam itu, Reinhart-san akhirnya banyak minum di 
tempatnya. 

Ketika saya mendengar bahwa saya tidak dapat membantu tetapi menjadi khawatir. 
Ojousama, akankah kamu baik-baik saja? Ketika Anda menjadi dewasa, Anda akan semakin 
terpapar pada hal-hal ini. Aku memiliki perlindungan ilahi Tekun-sama, jadi situasiku jauh 
lebih baik karena aku tidak bisa mabuk, meskipun aku sendiri tidak yakin seberapa banyak 
aku bisa minum dengan tubuh ini. Saya juga memiliki pengalaman dari kehidupan masa 
lalu saya. 

Mungkin saya harus memeriksa berapa banyak yang bisa saya minum. 

Sambil berpikir seperti itu pada diriku sendiri, Reinhart-san minum obat dan jus, lalu aku 
meninggalkan penginapan. 

Sudah agak terlambat, tetapi saya masih memutuskan untuk pergi ke toko. Setelah sedikit 
memeriksa toko, saya pergi. 

Segalanya tampak berjalan baik, jadi itu bagus. 

Perhentian berikutnya adalah tambang yang ditinggalkan. Ada sesuatu yang ingin saya 
coba, jadi saya harus menangkap beberapa slime di sepanjang jalan. 

Juga, karena saya akan tetap pergi, saya mungkin juga melakukan permintaan 
pengumpulan ramuan. 

"Selamat siang, Maelyn-san." [Ryouma] 

"Oh, kalau bukan Ryouma-kun. Apakah kamu di sini untuk bekerja? "[Maelyn] 

"Iya. Karyawan dapat mengelola toko sendiri sekarang, jadi ... "[Ryouma] 

"Memiliki toko sendiri dengan karyawan yang direkrut adalah prestasi luar biasa di 
usiamu, kau tahu." [Maelyn] 

"Aku beruntung." [Ryouma] 

"Saya berharap. Ah, ngomong-ngomong, saya baru mendengar sesuatu yang bagus. Itu 
bukan pekerjaan, tapi mungkin berguna untukmu. "[Maelyn] 

Sesuatu yang bagus? 



"Ada pesta yang terdiri dari 5 petualang yang datang dari kota lain. Pesta itu membawa 
varian lendir tingkat lanjut bersama mereka. "[Maelyn] 

Apa!? 

"Bisakah Anda memberi tahu saya lebih banyak?" [Ryouma] 

"Menangkap monster langka atau hanya melihat satu saja bisa mendapatkan harga yang 
bagus di guild tamers. Nah, ternyata, kelompok petualang itu berhasil menemukan varian 
lendir tingkat lanjut secara tidak sengaja, tetapi ketika mereka mencoba menjualnya, 
mereka ditolak. 

Jika itu adalah lendir seperti lendir menyembuhkanmu yang bisa menggunakan semacam 
sihir, maka itu mungkin sudah terjual banyak karena itu akan sangat berguna, tapi jelas, itu 
tidak terjadi bagi mereka. Kelima petualang itu masih muda, jadi mereka mungkin 
membuat kesalahan ketika mengumpulkan informasi. 'Tidak bisakah lendir juga banyak 
dijual jika itu varian lanjutan?' mereka berkata. Mereka tampak sangat sedih. "[Maelyn] 

"Jadi kamu mengatakan bahwa lendir langka itu bisa dibeli selama orang punya uang?" 
[Ryouma] 

"Persis. Ingin itu? "[Maelyn] 

"Iya. Sangat banyak. Apakah Anda tahu di mana mereka tinggal? "[Ryouma] 

"Mereka tinggal di paviliun luak di timur kota. Nama pestanya adalah Dermaga Shikumu. 
Anda mungkin akan menemukannya. "[Maelyn] 

"Terima kasih. Saya akan pergi sekarang. "[Ryouma] 

Saya segera meninggalkan guild dan bergegas menuju paviliun musang. 

Rencanaku? Kami mengubahnya! Mereka semua! 

"Apakah ini?" [Ryouma] 

Saya dengan mudah menemukan paviliun luak, tetapi tampak sangat usang. Apa ini? 
Bangunan yang ditinggalkan? 

Sementara itu, saya mencoba memasuki toko. Ketika saya melakukannya saya 
memperhatikan seorang pria tua di meja. 

"Selamat datang. Apakah Anda seorang pelanggan? "[Orang Tua] 

"Aku punya bisnis dengan Wharf of Shikumu, yang seharusnya tetap di sini. Apa mereka 
disini? "[Ryouma] 



"Ya." [Orang Tua] 

Ketika dia mengatakan bahwa dia menunjuk ke arah pintu di sebelah kanan. 

"Di luar itu adalah kafetaria yang juga berfungsi sebagai bar. Mereka makan di sana 
sekarang. Salah satu dari mereka sudah minum dan mengomel sejak pagi, jadi hati-hati. 
"[Orang Tua] 

"Terima kasih." [Ryouma] 

Curt, tapi dia sepertinya pria yang baik. 

Saya membuka gerbang dan pergi ke kafetaria. Ketika saya melakukannya, saya segera 
menemukan partai 5 yang saya cari. Saya segera mengenali mereka. Mereka semua 
tampaknya berada di paruh kedua dari puluhan mereka. 

"Maaf, apakah kalian anggota dari Wharf of Shikumu?" [Ryouma] 

Ketika saya memanggil mereka, mereka semua menoleh ke saya. 

"Hmm? Kamu adalah? "[Anggota Partai 1] 

"Maafkan pengantar saya yang terlambat. Saya Ryouma Takebayashi. Saya penjinak 
monster dan petualang. "[Ryouma] 

"Hmph! Bocah kecil sepertimu adalah seorang petualang? "[Sein] 

"Hentikan, Sein. Maaf. Orang ini sedang dalam mood yang buruk ... "[Anggota Partai 1] 

"Aku sudah mendengar keadaanmu. Kamu membawa lendir langka ke guild penjinak dan 
mencoba menjualnya. "[Ryouma] 

"Oh, jadi---" [Anggota Partai 1] 

"Hah !!? Jadi kamu datang ke sini untuk berkelahi !? "[Sein] 

Pria bernama Sein berdiri, tetapi sebelum dia bisa berjalan ke arahku, dia dihentikan oleh 
seorang anggota partai. 

"Aku di sini bukan untuk berkelahi." [Ryouma] 

"Apa? Jadi kamu di sini untuk mengolok-olok kami !? Diolok-olok oleh beberapa bocah 
nakal ... Persetan !! Baik! Tertawa! Kami idiot, oke! Kami menyeret keledai maaf kami jauh-
jauh ke sini untuk mencoba dan menjual monster langka, tetapi pada akhirnya kami tidak 
bisa membuat satu pun setelan jas !! Tapi kenapa kita harus dihina oleh anak nakal 
sepertimu juga !? "[Sein] 



Setelah Sein berkata bahwa dia menangis. Sepertinya dia sangat mabuk, dia sudah melihat 
banyak hal. 

"Sein." [Anggota Partai 1] 

"Tenang." [Anggota Partai 2] 

"Aku akan membawa Sein ke kamar. Anda tidak dapat berbicara seperti ini. "[Anggota 
Partai 3] 

"Aku akan pergi juga." [Anggota Partai 4] 

Dua anggota partai mereka meninggalkan meja dan membawa Sein kembali ke kamarnya. 

"Mari kita mulai dari awal. Kami adalah Dermaga Shikumu, dan aku pemimpinnya, Shin. 
"[Shin] 

"Aku Kai. Orang yang membuat keributan disebut Sein. Maaf soal itu. "[Kai] 

"Tidak apa-apa." [Ryouma] 

"Terima kasih sudah pengertian. Jadi, kenapa kamu datang mencari kami? "[Shin] 

Baik! Itu bagian yang penting! Siapa yang peduli jika ada pemabuk atau tidak! 

"Baik. Seperti yang saya katakan beberapa waktu lalu, saya ingin membeli lendir yang tidak 
bisa Anda jual. "[Ryouma] 

"Lendir itu?" [Kai] 

"Aku akan berterima kasih jika kamu bisa melepaskannya dari tangan kita, tetapi 
mengapa? Guild penjinak hanya menghina kami ketika kami mencoba menjualnya. "[Shin] 

"Karena aku pengumpul slime, juga seorang peneliti. Jika ada lendir langka yang tidak 
kumiliki, wajar saja kalau aku ingin mendapatkannya. "[Ryouma] 

"Selama kamu memberi kami harga yang bagus, kami tidak akan memiliki keluhan. Kami 
berencana untuk menghadapinya besok. "[Shin] 

"Saya melihat. Bisakah Anda menunjukkan lendir kepada saya? Jika itu adalah lendir yang 
sudah saya miliki, saya tidak akan membayar banyak untuk itu, tetapi jika itu lendir saya 
belum punya, maka saya akan membayar Anda dengan mahal. "[Ryouma] 

"Kedengarannya bagus untukku." [Shin] 

"Aku akan membawanya sekarang. Tunggu sebentar di sini. "[Kai] 



Kai-san pergi setelah mengatakan itu, lalu 3 menit kemudian dia kembali dengan sebuah 
kotak yang terbuat dari batu. 

"Ada lendir di dalam ini. Berhati-hatilah saat membukanya. "[Kai] 

"Permisi." [Ryouma] 

Dengan hati-hati, aku mengangkat tutup kotak dan mengintip lendir di dalamnya. 

Lendir itu berwarna merah gelap dan memiliki tubuh yang jauh lebih lembut, membuatnya 
jauh lebih dekat dengan cairan dibandingkan dengan lendir normal. Setelah 
mengkonfirmasi lendir, saya menutup tutupnya. 

"Bagaimana?" [Shin] 

"Ini lendir yang belum saya miliki, jadi saya bersedia membayar mahal untuk itu. Jika Anda 
tidak keberatan saya bertanya, berapa banyak yang telah Anda habiskan sejauh ini untuk 
sampai di sini? "[Ryouma] 

"5.000 setelan untuk kita semua. Kami melakukan sebanyak yang kami bisa untuk 
mengurangi biaya, tapi itu tetap menghabiskan biaya sebanyak itu. "[Shin] 

Ketika saya mendengar itu, saya mengeluarkan dua koin emas kecil dari Item Box saya. 

"Kalau begitu, aku akan memberimu 10.000 jas untuk lendir dan 10.000 lainnya untuk 
menutupi biaya perjalananmu." [Ryouma] 

Ketika aku mengatakan itu, Kai dan Shin menjadi bingung. 

"Serius !? Itu 20.000. "[Kai] 

"Bisakah lendir tunggal benar-benar dijual seharga 2 koin emas kecil?" [Shin] 

"Tidak apa-apa. Lagipula, ini berkat kalian semua bahwa aku bisa mendapatkan lendir ini. 
"[Ryouma] 

"B-Benar ... Yah, tidak ada keluhan di sini. Kamu juga tidak masalah dengan ini, kan? "[Shin] 

"Tentu saja, aku." [Kai] 

"Maka itu kesepakatan." [Ryouma] 

Saya menyerahkan uang itu kepada Shin. 

"Saya sudah menerima pembayaran." [Shin] 

"Kalau begitu aku akan menerima lendir ini. Terima kasih. "[Ryouma] 



"Kami harus berterima kasih padamu." [Kai] 

"Dengan ini kita tidak perlu khawatir tentang pengeluaran kita untuk sementara waktu. 
Sein juga harus tenang. "[Shin] 

A-Aku agak bisa mengerti perasaan pria itu ... Ada saat-saat ketika kamu tidak bisa tidak 
khawatir ketika tidak ada uang. Saya juga mengalami saat-saat seperti itu. 

Omong-omong, bukankah pekerjaan besar akan segera keluar? 

"Jika kamu ingin membuat koin, mungkin lebih baik kamu tinggal di kota sedikit lebih lama. 
Musim untuk wabah monster di rawa terdekat sudah hampir tiba. Seharusnya nyali 
monster itu punya efek obat, jadi mereka jual banyak. Kamu bisa menghasilkan banyak 
selama kamu bisa tahan dari bau rawa. "[Ryouma] 

"Benarkah?" [Shin] 

"Iya. Anda dapat mengkonfirmasi dengan guild jika Anda mau. Saya tidak tahu kapan 
sebenarnya wabah itu, tetapi harus segera. "[Ryouma] 

"Terima kasih!" [Kai] 

"Terimakasih atas infonya. Apa ada cara kami bisa berterima kasih? "[Shin] 

Saya tidak benar-benar membutuhkannya, tetapi karena mereka bertanya, saya kira saya 
bisa beriklan di sini. 

"Lalu bagaimana kalau mampir ke toko saya? Saya memiliki binatu sebagai usaha 
sampingan, Anda tahu. Meski akhirnya menjadi agak terlalu besar untuk sampingan. 
"[Ryouma] 

"Binatu?" [Shin] 

"Ya, kami akan mencuci semua pakaian yang bisa muat di tas kami. Anda membeli tas dari 
kami, tentu saja. Biaya binatu hanya akan membuat Anda sekitar 1 koin tembaga sedang. 
Kami juga memiliki layanan yang melayani para petualang yang mencuci semua peralatan 
dan baju besi hanya untuk satu koin tembaga sedang dan 5 koin tembaga kecil. "[Ryouma] 

"Ada toko seperti itu?" [Kai] 

"Baik. Itu terjangkau, jadi kami akan mampir. "[Shin] 

"Terima kasih. Tepat sebelum distrik perumahan di sebelah timur. Kami mendapatkan 
banyak petualang sebagai pelanggan, jadi jika Anda tersesat tanyakan saja dan Anda harus 
dapat menemukannya dengan cepat. "[Ryouma] 

"Kami pasti akan pergi." [Shin] 



"Terima kasih." [Ryouma] 

Setelah itu saya pergi ke tambang yang ditinggalkan. 

Di sini saya tidak perlu khawatir tentang lingkungan saya, jadi itu adalah tempat terbaik 
untuk melakukan penelitian lendir. 

Ketika saya sampai di tambang, hal pertama yang saya lakukan adalah memulai perawatan 
kain tahan air. Saya di sini, jadi saya pikir saya mungkin juga. Hari ini saya menghasilkan 
50, kemudian setelah melakukan beberapa hal lain, akhirnya tiba saatnya untuk membuat 
kontrak dengan lendir langka yang baru saja saya beli. 

Dengan lembut, aku mengangkat tutup kotak batu, lalu sambil mengintip lendir di dalam, 
aku meneriakkan mantra untuk kontrak penjinak monster. 

Segera, tubuh cair dari lendir itu berdesir dengan ganas, kemudian perlahan-lahan 
melemah, sampai tidak ada lagi. 

Kontrak berhasil! 

Yah, aku mengharapkan ini. 

Ketika saya menggunakan monster mengidentifikasi, itu keluar: 

Keterampilan Lendir Berdarah : Sedot Darah Lv4 Menghilangkan Bau Badan Lv3 Menahan 
Penyakit Lv3 Racun Menolak Lv1 Bertindak Mati Lv10 Mencerna Lv2 Menyerap Lv4 
Membagi Lv1 

Lendir berdarah, ya. Ia memiliki keterampilan mengisap darah juga, jadi makanan itu 
pastilah darah. Selain itu ia juga memiliki keterampilan penghilang bau dan penyakit. 
Selain itu, meskipun sedikit berlevel rendah, ia juga memiliki keterampilan melawan racun. 
Ada apa dengan Act Dead ini? Apakah itu benar-benar akan bertindak mati? ... Yah, 
terserahlah. Kami hanya akan memeriksa keterampilan nanti. 

Masalahnya sekarang adalah makanan. Jika makanan itu benar-benar darah, bagaimana 
saya bisa mendapatkannya? 

"Haruskah aku berburu beberapa binatang buas atau monster acak?" [Ryouma] 

Aku memerintahkan slime untuk melakukan apa saja sesuka mereka selama mereka tidak 
pergi terlalu jauh, lalu aku mengambil lendir berdarah bersamaku dan pergi berburu. 

Namun, sebelum saya pergi, saya perhatikan beberapa lusin mengambil tombak pasir staf 
mereka dan mulai berlatih sendiri. 

Meskipun saya hanya mengajar mereka sehingga mereka bisa membela diri, pasti ada 
beberapa yang bersemangat di antara mereka. 



Slime berbaris dengan sempurna dan mulai mengulangi gerakan dasar tombak / tongkat 
yang saya ajarkan kepada mereka. Ada juga beberapa yang bermitra satu sama lain dan 
mulai perdebatan. Gerakan mereka secara bertahap membaik. 

Sangat bagus mereka berlatih, tapi saya cukup yakin ini tidak normal. 

Sambil memikirkan itu untuk diriku sendiri, aku mengambil lendir berdarah dan mencari 
mangsa. Setelah beberapa saat, kami menemukan kelinci dengan tanduk. Kelinci tanduk, 
dengan kata lain. 

Saya mengambil busur dan anak panah dari Kotak Barang saya, lalu dengan satu tembakan, 
saya mengakhiri hidup kelinci. Setelah itu saya menyuruh lendir untuk makan. 

Lendir itu mendekati kelinci bertanduk yang tidak bernyawa di tanah, diwarnai merah 
darahnya sendiri, lalu mulai mengisap darah langsung dari luka. 

Jadi itu meminum darah dari luka. Kami memiliki organisme yang meminum darah kembali 
di Bumi juga, seperti nyamuk atau kutu ... Oh, ngomong-ngomong, ada juga burung yang 
minum darah. Yah, pada dasarnya, itu seperti tha--- !? 

Sementara saya berpikir sendiri ketika saya melihat lendir berdarah melakukan hal itu, 
tubuh lendir berdarah yang sudah lebih cair daripada lendir lainnya tiba-tiba mulai 
menjadi kurang kental, maka sebelum saya menyadarinya, lendir itu telah menghilang di 
dalam tubuh tanduk kelinci. 

"Itu masuk melalui luka?" [Ryouma] 

Ya, itu tidak terduga. 

Tubuh lendir berdarah jauh lebih tidak kental dari lendir lainnya. Ini bukan benar-benar 
cairan sirup lagi tetapi lebih dari yang halus. Tampaknya ia menggunakan properti yang 
hampir cair dari tubuhnya untuk memasuki pembuluh darah suatu organisme dan 
memakan darahnya. 

"Lendir ini ... sangat berbeda dari semua lendir sejauh ini. Siapa yang mengira akan ada 
lendir seperti ini? "[Ryouma] 

Sementara saya terkejut oleh tindakan lendir berdarah, lendir berdarah tiba-tiba keluar 
dari tubuh kelinci tanduk. 

Tubuhnya merah gelap, jadi sepertinya darah menyembur keluar dari mayat tanduk 
kelinci. Agak menyeramkan, jujur. 

Setelah lendir berdarah benar-benar keluar, saya menggunakan Identifikasi pada kelinci 
tanduk. 

Bagaimana itu? 



Horn Rabbit Corpse Kulit, daging, dan tanduknya dapat dipanen. Itu langsung terbunuh 
oleh panah yang menembus lehernya, jadi ada sedikit cedera pada tanduk dan kulitnya, 
membuat kualitas mereka tinggi. Darah juga telah terkuras sangat cepat, sehingga bau 
busuk telah sangat berkurang dan dagingnya memiliki kualitas terbaik. 

Saya mendapatkan bagian klakson dan pelt, tetapi apakah itu hanya mengatakan bahwa 
darah telah terkuras? Itu pasti karena lendir berdarah itu. Tapi saya ingin tahu apakah 
aman untuk dimakan. Anda tidak akan menangkap apa pun, bukan? 

Saya menggunakan Identifikasi lagi, dan sepertinya semuanya aman. 

"Sepertinya lendir ini akan sangat berguna bagi para petualang dan pemburu." [Ryouma] 

Ketika saya kembali ke tambang, saya memusnahkan kelinci tanduk dan memasaknya. 
Ketika saya mencicipinya, baunya benar-benar hilang dan sangat lezat. Bau yang hilang 
mungkin ada hubungannya dengan keterampilan menghilangkan bau lendir berdarah. 
Dengan keterampilan nyaman seperti itu, tampaknya membeli lendir ini menghabiskan 
uang dengan baik. 

Sepertinya saya akan membutuhkan darah jika saya ingin membuat lendir yang lebih 
berdarah. 

"Hanya bagaimana saya bisa mendapatkan semua darah itu untuk memberi makan 
eksperimen saya ... Saya tidak mungkin bisa memburu semua binatang buas dan monster di 
sekitar sini, sekarang bisakah saya?" [Ryouma] 

Lagi pula, jika saya melakukan itu, maka ekosistem di sini akan berubah berantakan. Belum 
lagi, saya akan menerima pekerjaan dari petualang lain. 

"Aku tahu! Ayo bicara dengan Zeke-san. "[Ryouma] 

Ada hidangan di bumi yang menggunakan darah hewan sebagai bahan, tapi tidak ada 
hidangan seperti itu di sini. 

Adapun mengapa, itu karena mana makhluk hidup hadir dalam darahnya. Jika manusia 
meminumnya, mana dalam juga akan masuk ke tubuhnya, memaparkannya pada 
keracunan mana yang harus dia konsumsi terlalu banyak. 

Itu tidak berbeda dengan konsumsi berlebihan mana, jadi tidak perlu mengobatinya, tapi 
itu adalah sesuatu yang harus dihindari. 

Zeke-san adalah tukang daging. Petualang membawa daging kepadanya dan dia membeli 
mereka. Jika dia mengeringkan darah di tokonya, maka mungkin saja mendapatkan banyak 
darah darinya. 

Saya akan mampir ke tokonya ketika saya kembali ke kota. 



Ketika saya memikirkan itu, saya tiba-tiba teringat bahwa saya lupa untuk menangkap 
beberapa slime baru untuk percobaan, jadi saya mencari beberapa di terowongan dan 
menangkap 3 slime baru. Saya berhasil membuat kontrak dengan mereka. 

Kainnya masih belum kering, jadi saya memutuskan untuk memulai eksperimen. 
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Setelah menarik napas, saya melepaskan beberapa MP ke arah tiga slime. 

Slime bergetar dan melompat ke arah mana itu. Emosi yang ditransmisikan kepada saya 
adalah sukacita. 

Di luar, slime hanya tampak seperti bergetar, tetapi berkat keterampilan Mana Perception 
saya, saya bisa mengatakan bahwa mereka sebenarnya menyerap mana. 

"Seperti yang aku pikirkan ..." [Ryouma] 

Ketika saya melihat lendir berevolusi setelah melepaskan dan menyerap mana kemarin, 
saya menyadari sesuatu mengenai hubungan antara lendir dan mana. 

Pertama, sembuhkan lendir dapat menggunakan sihir penyembuhan, jadi lendir pasti 
memiliki mana. Kondisi untuk menjadi lendir menyembuhkan juga mungkin 
menyembuhkan sihir itu sendiri. 

Pada saat itu, saya pikir, "jika demikian, apakah tidak mungkin membuat lendir yang bisa 
menggunakan sihir api atau air?" Tetapi hasilnya adalah saya akhirnya menyakiti slime, 
jadi saya menghentikan eksperimen. Tapi bagaimana dengan sekarang? 

Lendir yang bisa menggunakan setiap atribut. Di masa lalu, saya pikir harus ada lendir yang 
bisa menggunakan mantra lain. Sesuatu yang aku konfirmasikan dengan Maelyn-san 
beberapa hari yang lalu. 

Jika itu adalah lendir yang ada, maka harus dimungkinkan untuk membuatnya berevolusi 
dengan mengubah dietnya. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah mana dapat digunakan 
sebagai umpan untuk slimes. 

Saya merilis mana lagi. Kali ini saya mengubah mana saya menjadi atribut api. Dalam 
pikiranku, aku memvisualisasikan gambar mana yang terbakar seperti gas. Seharusnya, 
bahwa gambar yang divisualisasikan bervariasi dari orang ke orang. Seperti ini saya bisa 
mengubah mana atribut netral saya menjadi atribut api. 

Konversi atribut ini diperlukan jika seseorang ingin menggunakan mantra atribut. Hanya, 
biasanya, seseorang akan segera memanggil mantra bersama dengan konversi atribut 
mana. Dalam kasus saya, saya berhenti tepat sebelum saya membaca mantra, o 
meninggalkan mana dalam keadaan dikonversi saat saya melepaskannya. 

"Ini sebenarnya lebih sulit daripada hanya menggunakan sihir secara normal." [Ryouma] 

Mungkin karena saya tidak terbiasa. 



"Kamu tidak suka mana netral?" [Ryouma] 

Ketika saya mencoba melepaskan mana saja atribut netral, tingkat penyerapan lendir 
menjadi lebih lambat. 

Saya mencoba atribut yang berbeda, dan saya menemukan bahwa dua dari tiga slimes lebih 
menyukai atribut bumi, sedangkan yang terakhir lebih memilih atribut gelap. 

Tampaknya atribut mana adalah preferensi individu. 

Apakah mana sebenarnya terasa seperti sesuatu? 

Bagaimanapun, slime terlihat bahagia, jadi mari kita lanjutkan. 

Setelah itu saya terus memberi makan slime sampai saya hanya selangkah sebelum 
kehabisan mana, kemudian setelah istirahat, saya mengambil kain tahan air kering, 
kembali ke kota, dan menuju ke toko Zeke-san. 

"Selamat datang! Daging apa yang kamu cari? "[Petugas Toko] 

Seorang bocah lelaki berusia 14 atau 15 tahun yang menyambut saya ketika saya sampai di 
toko. 

"Maaf, aku punya sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan manajer, Zeke-san. Aku ingin 
tahu apakah mungkin untuk berbicara dengannya? "[Ryouma] 

"Oh. Bos! Seseorang mencarimu! "[Petugas Toko] 

Ketika dia memanggil dengan suara keras seperti itu, seorang pria yang mengenakan 
pakaian berlumuran darah keluar. Itu adalah Zeke-san. 

Kulit pucat, kurus tidak sehat, dan pakaian bernoda darah ... Orang ini -- dalam cara yang 
sangat berbeda dari Wogan-san -- juga menakutkan ... 

"Oh, kalau bukan Ryouma-kun. Anda punya urusan dengan saya? "[Zeke] 

"Ya, sebenarnya ..." [Ryouma] 

Saya menjelaskan kepadanya situasi saya. 

"...Saya melihat. Jadi ada lendir seperti itu, ya. Baiklah, saya bisa memberi Anda sekarang. 
Ada beberapa petualang muda yang mampir dengan banyak barang rampasan, jadi ada 
banyak darah jika Anda membutuhkannya. "[Zeke] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 



Setelah itu saya diijinkan masuk ke tempat kerja. 5 pria tengah bekerja. Di dekat dinding 
tempat kerja ada balok langit-langit besar tempat kait dan tali menggantung. Hewan 
meneteskan darah ketika mereka menggantung dari kait dan tali. 

"Di sini." [Zeke] 

Saya dituntun ke salah satu binatang buas yang menggantung dari balok langit-langit. Ada 
dua wadah besar di bawahnya, dan keduanya dipenuhi darah. Wadah itu sepanjang 
ruangan. 

"Terima kasih. Apakah tidak apa-apa untuk memberi makan lendir saya sekarang? 
"[Ryouma] 

"Tentu." [Zeke] 

Setelah mendapat izin, saya meletakkan lendir berdarah di dalam salah satu wadah. Lendir 
berdarah segera mulai bekerja, dan dalam sekejap mata, darah tersedot sampai tidak ada 
yang tersisa. 

"Wow ... Sekarang, itu nyaman." [Zeke] 

"Kamu juga berpikir begitu?" [Ryouma] 

"Kita harus membuang darah setelah mengeringkannya dari daging. Dan bahkan jika kita 
tidak melakukannya, kita masih harus mencuci wadah. Sayangnya, ini besar, berat ... Ini 
sangat merepotkan. "[Zeke] 

"Terutama, ketika kita mendapatkan yang besar. Kapan pun kita harus mengeringkan 
banyak darah seperti hari ini, dibutuhkan banyak pekerjaan. "[Pekerja 1] 

"Aku mengerti." [Ryouma] 

Itu adalah usaha yang sangat besar sehingga bahkan pekerja di dekatnya mengatakan 
butuh banyak usaha. Tapi tetap saja, mereka harus melakukannya. 

Kami sudah berada di sini, jadi saya pikir saya mungkin juga bertanya apakah ada hidangan 
yang menggunakan darah. 

"Hidangan yang menggunakan darah sebagai bahannya? Tidak pernah mendengar satu 
pun. " 

"Maksudku, masuk akal untuk membuang darah. Ya?" 

"Tentu saja, jika kamu bisa memakannya, itu akan sia-sia ..." 



"Aku pernah mendengar bahwa mana dalam darah tersebar jika kamu meninggalkan darah 
sendiri, tapi kemudian darahnya rusak atau mengering, jadi kamu masih tidak bisa 
memakannya." 

Sepertinya darah yang diinfuskan mana benar-benar hanya limbah. 

Setelah itu Zeke menyuruh saya datang kapan pun saya membutuhkan darah. Dia juga 
memberi saya daging dan tulang yang tidak dijual dan telah rusak. Dia tidak keberatan 
memberi saya barang-barang yang hanya akan mereka buang dan cukup murah hati. 
Dengan ini saya juga mendapatkan pakan untuk pemulung dan lendir asam. 

"Terima kasih banyak!" [Ryouma] 

Gembira setelah menerima lebih dari yang kuharapkan, aku berterima kasih pada Zeke-san 
dan meninggalkan tokonya. 

Ketika saya melakukannya ... 

"Berjalan cepat!" [Penjaga] 

"Itu sakit!" [Tersangka 1?] 

"Hei! Apa yang kamu minta maaf banyak melihat !? [Tersangka 2?] 

"Ini bukan pertunjukan!" [Tersangka 3?] 

"Diam dan berjalan !!" [Penjaga] 

Saya perhatikan para penjaga mengawal beberapa pria yang tampak tidak sopan. Apa yang 
terjadi!? 

Setelah melihat itu, saya langsung berlari ke toko. Semua orang sudah berkumpul. 

"Apakah semua orang baik-baik saja !?" [Ryouma] 

"Ah, Bos!" 

"Aku melihat penjaga keluar dari toko ... Apakah semua orang baik-baik saja?" [Ryouma] 

"Semuanya baik-baik saja  Tidak ada yang terluka juga " [Maria] 

"Fei-san merawat mereka semua sendirian!" [Fina] 

"Terima kasih, Fei-san." [Ryouma] 

"Jangan berkeringat. Ini juga pekerjaanku. "[Fei] 



"Kamu juga banyak membantu kami, Ryouma-sama. Fei-san dan Leelin-san membantu, 
tentu saja, tetapi Anda juga membantu karena itu karena pandangan jauh ke depan Anda 
menyewa mereka sebelumnya. Berkat itu tidak ada yang terluka. "[Carla] 

"T-Tidak. Saya tidak melakukan apa-apa. "[Ryouma] 

Maksudku, aku baru saja sampai. 

Selagi aku memikirkan itu, Leelin-san memanggilku. 

"Bos, bisakah kita bicara? Saya pikir kita harus membuat beberapa persiapan kalau-kalau 
mereka mencoba ini lagi. "[Leelin] 

Saya meninggalkan Fei-san dan tiga wanita pekerja yang bertanggung jawab atas toko, 
kemudian saya membawa Leelin-san dan si kembar bersama saya ke kantor. 

"Meskipun aku mengatakan itu, kita belum benar-benar membutuhkannya dulu. Selama 
ayah saya dan saya di sini, tidak akan ada masalah. Bajingan seperti itu, aku bisa 
mengambilnya sendiri. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Bos, apakah kamu dibenci 
oleh seseorang? "[Leelin] 

"Apa maksudmu?" [Ryouma] 

"Bajingan itu disewa oleh seseorang. Saya tahu pasti karena saya memberi mereka serum 
kebenaran sebelum para penjaga datang. "[Leelin] 

"Mereka disewa oleh seseorang?" [Ryouma] 

Aku mencoba memikirkan siapa yang mungkin membenciku, tapi ... 

"Yah, ada sekelompok petualang yang mencoba memeras beberapa anak. Aku mengalahkan 
mereka hitam dan biru, jadi mereka mungkin membenciku, tapi mungkin bukan mereka. 
"[Ryouma] 

Saya telah diisolasi di hutan sampai sekarang, dan sebelum itu saya berada di dunia lain. 
Sejak saya memasuki kota, saya tidak pernah bertemu selain peolpe yang baik, jadi saya 
cukup yakin saya belum mendapatkan sisi buruk siapa pun. Satu-satunya masalah yang 
pernah saya miliki adalah benar-benar hanya itu. 

"Orang-orang itu mengatakan mereka dibayar dalam jumlah besar ... Meskipun mereka 
hanya diminta untuk melakukan sesuatu yang begitu sederhana." [Leelin] 

"Sederhana? Apa maksudmu? "[Ryouma] 

"Mereka hanya diminta untuk bertengkar dengan beberapa pelanggan dan berteriak 
dengan marah." [Leelin] 



"Tapi Fei-san memperhatikan mereka dan menghentikan mereka." [Carla] 

Jadi mereka tidak ingin melukai karyawan atau fasilitas. Yang mereka inginkan adalah 
melukai bisnisnya, ya. 

"... Aku benar-benar tidak bisa memikirkan siapa pun." [Ryouma] 

"Lalu mungkin itu iri. Dari perspektif toko lain, binatu kami tiba-tiba muncul entah dari 
mana dan mulai membunuh. "[Leelin] 

"Semacam itu ada di mana-mana. Kita harus hati-hati. "[Carm] 

"Akan lebih bagus jika bajingan memiliki beberapa informasi lagi, tetapi tampaknya klien 
mereka berhati-hati untuk menyembunyikan menutupi jejaknya." 

"Hal semacam ini cenderung terjadi di mana ada untung. Kami mungkin harus menguatkan 
diri untuk menghadapi situasi kapan pun itu terjadi. "[Carla] 

Setelah ini, Carla-san dan Carm-san melaporkan masalah hari ini kepada guild pedagang 
dan Serge, sementara aku melaporkannya ke keluarga adipati. 

Juga diputuskan bahwa keamanan di pagi hari akan diserahkan kepada Fei-san dan Leelin-
san, sementara slime akan dilepaskan untuk berpatroli di halaman toko pada malam hari. 

Ketika saya berbicara dengan Reinhart-san tentang masalah hari ini, itu berubah menjadi 
masalah besar, karena dia merekomendasikan saya untuk menggunakan koneksi mereka 
untuk menyewa penjaga. 

Yang bisa disewa segera adalah semua mantan tentara atau ksatria, yang pensiun karena 
cedera. Masalahnya bukan salah satu dari mereka berada di tingkat sesuatu seperti toko 
saya harus dapat menyewa, karena mereka semua memiliki judul yang membuat mereka 
terlalu tinggi. 

Omong-omong, tentang orang-orang yang direkomendasikan, yang paling terampil adalah 
mantan komandan ksatria. Rupanya, dia teman perang Reinbach-sama ... Seolah aku bisa 
mempekerjakan seseorang seperti itu !! 

Setelah berbicara sebentar, diputuskan bahwa kami hanya akan dengan tenang memantau 
situasi untuk saat ini. 

Oh, kalau dipikir-pikir, bukankah Leelin-san hanya dengan santai membius seseorang? 
Saya mengabaikannya pada saat itu, tetapi mereka sebenarnya memiliki hal-hal semacam 
itu dengan mereka ... Ah, well ... Mereka dapat diandalkan, jadi mungkin tidak apa-apa. 

Ayo tidur sudah. 
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Hari berikutnya. 

"Ryouma-san, apa kamu sudah bangun?" [Elialia] 

Ojousama mengunjungi kamar saya hal pertama di pagi hari. Dia ditemani oleh Sebasu-san. 

"Ada apa?" [Ryouma] 

"Ayah mengajariku monster menjinakkan seni, jadi aku bertanya-tanya apakah kamu ingin 
ikut." [Elialia] 

Monster jinak, ya ... Kalau dipikir-pikir, yang aku tahu tentang monster jinak adalah 
kontrak, monster mengidentifikasi keterampilan, dan pembatalan kontrak ... Apakah ada 
mantra lain? Jika sekarang, saya punya waktu luang. 

Tapi ada juga masalah dengan para bajingan kemarin ... 

Sementara aku memikirkan itu untuk diriku sendiri, Sebasu-san mendekatiku dan berbisik 
di telingaku. 

"Aku sadar ini mendesak, tapi aku pernah mendengar bahwa Ryouma-sama memiliki 
waktu luang baru-baru ini. Mengapa tidak menganggap ini sebagai istirahat dan 
menghabiskan waktu bersama ojousama? Tidak akan lama sebelum ojousama berpisah 
denganmu di kota ini, jadi sebanyak mungkin, dia ingin menghabiskan banyak waktu 
bersamamu. Kami sudah mengirim penjaga untuk menjaga toko hari ini, jadi tolong 
yakinlah. "[Sebasu] 

Ah ~ ... Sekarang dia menyebutkannya, setelah memulai binatu karena keinginan saya 
untuk mandiri, saya telah menghabiskan seluruh waktu saya untuk memastikan biaya 
hidup saya dan merawat toko. Akibatnya, saya menghabiskan lebih sedikit waktu dengan 
ojousama daripada saat kami bepergian bersama. 

Dia juga sangat senang melatih sihir bersama ... Dia pasti gembira untuk mendapatkan 
teman. 

... Saya mungkin telah melakukan sesuatu yang buruk, saya kira ... 

"Baik. Bisakah saya belajar juga? "[Ryouma] 

"Benarkah !?" [Elialia] 



Ketika aku mengatakan itu, senyum mekar ojousama itu menyilaukan. 

Mengapa saya merasa sangat bersalah? ... Yah, mengingat aku tidak menyadarinya sampai 
sekarang, kurasa aku benar-benar salah ... 

Ketika saya memberi tahu karyawan saya tentang masalah ini, mereka semua tersenyum 
kepada saya dan berkata 'tolong tinggalkan toko itu kepada kami!' 

Meskipun sesuatu seperti itu terjadi kemarin, aku tidak percaya mereka tidak mengeluh 
sama sekali ... Jika itu adalah pekerjaan lamaku, mereka pasti tidak akan pernah 
membiarkan aku mendengarnya. 

Sepertinya saya mempekerjakan beberapa orang yang benar-benar baik. 

Ketika kami tiba di tempat tujuan, tempat itu tak lain adalah area terbuka di tambang yang 
sudah lama aku tinggalkan. 

Rupanya, kami sedang melakukan pelatihan di sini. Nyonya itu berdiri di hadapanku dan 
ojousama dengan sangkar burung di tangan. 

"Mari kita mulai. Sebagai permulaan, apa penjinakan monster? Elia. "[Elize] 

"Monster jinak adalah sihir yang memungkinkan kita untuk membuat kontrak dengan 
monster, sehingga kita bisa meminjam kekuatan mereka. Ketika kontrak terbentuk, 
koneksi mana terbentuk antara praktisi dan monster. Melalui koneksi ini monster dan 
penjinak bisa saling memahami. "[Elialia] 

"Persis. Apa yang akan saya ajarkan kepada Anda hari ini adalah mantra Share Senses, yang 
memanfaatkan koneksi itu. Sama seperti namanya, mantra ini akan memungkinkan 
seorang praktisi untuk berbagi indranya dengan monsternya dan sebaliknya. Itu adalah 
mantra yang memungkinkan seorang praktisi untuk memberi tahu monster yang 
dijinakkannya saat dia dalam bahaya. "[Elize] 

"Mantra ini terbatas hanya untuk tamers monster. Tukang sulap tidak bisa melakukan ini. 
"[Elize] 

Benarkah? 

"Kenapa para penipu tidak bisa menggunakan ini?" [Ryouma] 

"Itu karena penggunaan kontrak yang dipaksakan pada monster pemanggil mereka. 
Meskipun ada ikatan antara penyihir dan monsternya, ikatan itu satu sisi. "[Elize] 

Begitu ... saya tidak tahu banyak tentang para penyair. 

"Saya melihat. Itu masuk akal. "[Ryouma] 



"Kamu harus terbiasa dengan monstermu untuk menguasai Share Senses. Monster yang 
Anda kenal dengan baik dan telah bekerja sama untuk waktu yang lama jauh lebih mudah 
untuk menggunakan indra berbagi daripada yang lainnya. Namun hari ini, kalian berdua 
akan menggunakan indera berbagi dengan monster yang kami siapkan untukmu. 
"[Reinbach] 

"Bagaimana dengan slime-ku? Tidak bisakah saya menggunakan Share Senses dengan 
mereka? "[Ryouma] 

"Kamu tentu bisa berbagi indera dengan lendir, tetapi efeknya akan sulit dipahami, dan 
sungguh, tidak ada gunanya." [Reinhart] 

"Lagipula, lendir tidak memiliki telinga, mata, atau hidung. Bahkan jika Anda berhasil 
terhubung dengan mereka, Anda tidak dapat melihat, mendengar, atau mencium. Anda 
bahkan tidak akan bisa merasakannya. Maksudku, pada awalnya, kita tidak benar-benar 
tahu bagaimana mereka dapat memberitahu lingkungan mereka. "[Elize] 

Sekarang dia menyebutkannya, yang pasti akan membuat efeknya sulit untuk dilihat. 

"Aku mengerti." [Ryouma] 

Setelah itu Elia dan saya membuat kontrak dengan monster di sangkar burung, burung kru. 

Omong-omong, ini pertama kalinya saya membuat kontrak dengan monster selain lendir. 

Saya menjadi sedikit gugup ketika saya menyadari itu, tetapi kontrak selesai dengan 
sukses. 

"Selesai? Kemudian bayangkan sebuah koneksi terbentuk antara Anda dan monster Anda. 
Setelah itu saya ingin Anda membayangkan bahwa Anda dapat melihat apa yang dilihat 
monster Anda. Jika Anda bisa melakukan itu, maka Anda akan bisa menggunakan Share 
Sense tanpa nyanyian. "[Elize] 

Setelah diberitahu itu, saya membayangkan kamera terhubung ke TV. Ketika saya 
melakukannya, gambar itu dengan cepat mengalir ke pikiran saya, tapi ... 

"... Aku merasa sakit ..." [Ryouma] 

Ada dua gambar di kepalaku. Satu dari mataku dan satunya lagi dari mata monster itu. Sulit 
untuk menggambarkannya, tetapi sepertinya dua layar ditampilkan dengan paksa kepada 
saya dan berusaha membuat saya mengerti. 

Itu bukan perasaan yang sangat menyenangkan ... 

"Astaga. Anda sudah berhasil, Ryouma-kun? "[Elize] 



"Seperti yang diharapkan darimu. Sebenarnya ada cukup banyak orang yang kesulitan 
menangkap gambar untuk ini. Itu mantra yang cukup sulit untuk dipahami. "[Reinbach] 

"Justru karena itu sulit, itu harus diajarkan sejak dini. Dengan begitu Anda bisa berlatih 
lebih cepat ... Adapun rasa tidak nyaman itu, itu adalah sesuatu yang setiap penjinak 
penjinak monster alami setelah mempelajarinya untuk pertama kalinya. Selama Anda 
berlatih dan bekerja keras untuk itu, perasaan aneh itu akhirnya akan hilang. Karena Anda 
seorang pemula, Anda bisa menutup mata untuk saat ini dan hanya fokus pada gambar 
yang dilihat monster Anda. "[Reinhart] 

Saya harus terbiasa dengan itu, ya. Aku melakukan seperti yang diperintahkan dan 
menutup mataku, sehingga aku bisa fokus pada apa yang dilihat monsterku. 

Burung kru saya saat ini di tanah. Perspektif gambar benar-benar rendah, tetapi tanpa 
perspektif saya sendiri yang tumpang tindih dengannya, itu agak dapat dikelola. 

... Yap, ini jauh lebih baik. 

Kami berlatih selama 2 jam lagi setelah itu. Hingga akhirnya mata saya tertutup, tetapi 
setidaknya saya berhasil menjaga koneksi sementara burung kru saya terbang di langit. 
Mampu melihat dunia secara harfiah dari pandangan burung harus cukup berguna untuk 
keamanan dan pengawasan. 

Sementara aku memikirkan itu untuk diriku sendiri, ojousama berhasil membuat mantera. 

"Ini terasa ... Aneh ..." [Elialia] 

Seperti yang diharapkan, dia juga merasa aneh. 

Dalam kasus saya, ini masih bisa dikelola karena saya menggunakan gambar berdasarkan 
pengalaman saya di Bumi, tetapi dalam kasus ojousama, dia melakukan ini tanpa 
pengalaman serupa sebelumnya. 

Dengan kami berdua yang berhasil terhubung dengan monster masing-masing, kami diberi 
istirahat sejenak. 

Arone-san dan yang lainnya menuangkan teh untuk kami. 

"Kalian berdua benar-benar pembelajar cepat. Aku tidak percaya kau berhasil mempelajari 
mantranya begitu cepat. "[Reinbach] 

"Elia memiliki darah Jamil mengalir melalui nadinya, jadi aku berharap itu akan cepat, tapi 
tetap saja ... Aku tidak berpikir akan secepat ini. Aku juga berpikir Ryouma-kun akan 
kesulitan mempelajari mantera. "[Reinhart] 

"Tidak apa-apa? Akan ada lebih sedikit masalah jika mereka dapat belajar dengan cepat. 
Setelah ini datanglah gilingan, setelah semua. "[Elize] 



"Perasaan aneh itu akan terus berlanjut, ya." [Elia] 

Rupanya, ojousama mengalami kesulitan membiasakan diri dengan sensasi bahkan dengan 
mata tertutup. 

Meskipun saya kira siapa pun akan mengalami kesulitan jika sebuah gambar begitu 
menekan otak mereka. Saya telah melihat TV sebelumnya, jadi saya lebih baik, tetapi 
bahkan jika saya memberi tahu dia tentang mereka, itu tidak akan membantu karena dia 
belum pernah melihatnya. 

Semoga beruntung, Ojousama. 

Kami berbicara iseng seperti itu untuk sementara waktu, kemudian nyonya bertanya 
kepada saya. 

"Ryouma-kun, bagaimana bisa tertular monster selain lendir? Apakah itu terasa aneh di 
mana saja? Apakah rasanya koneksi Anda lemah? "[Elize] 

"Tidak, tidak khususnya." [Ryouma] 

"Maka itu mungkin berarti kamu memiliki hubungan dengan monster tipe burung." [Elize] 

Afinitas? apa yang sedang dia bicarakan? 

"Apa itu pertalian?" [Ryouma] 

Reinhart-san yang menjawab pertanyaan itu. 

"Kamu tidak tahu? Monster Tamers dan Conjurers masing-masing memiliki afinitas 
masing-masing mengenai monster apa yang dapat mereka bentuk kontrak dengan dan 
berapa banyak. Dalam beberapa kasus, mereka dapat membentuk kontrak dengan hanya 
beberapa monster yang kuat. Ini bervariasi dari orang ke orang dan pada dasarnya sama 
seperti afinitas seseorang terhadap atribut sihir. 

Dalam kasus Anda, kemungkinan besar Anda memiliki kompatibilitas yang sangat baik 
dengan slime; kalau tidak, Anda tidak akan bisa membuat kontrak dengan begitu banyak. 
"[Reinhart] 

"Mengetahui monster mana yang cocok denganmu dan memilih monster yang tepat adalah 
penting untuk tamers monster. Jika Anda tidak tahu monster apa yang paling cocok dengan 
Anda, maka Anda tidak akan punya pilihan selain terus mencari sampai Anda 
mengetahuinya. Dalam kasus saya, saya paling kompatibel dengan monster berskala. Dan 
sementara aku tidak bisa membentuk banyak kontrak, setiap monster yang aku bentuk 
kontrak dengannya adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. "[Reinbach] 

"Dalam kasusku, aku hebat dengan monster berkaki empat, sambil benar-benar mengisap 
monster tipe burung. Saya bahkan tidak bisa membuat kontrak dengan mereka. "[Reinhart] 



"Dalam kasusku ..." [Elize] 

Tepat ketika nyonya hendak membuka mulutnya, cahaya melintas di sampingnya dan 
serigala perak raksasa tiba-tiba muncul. 

"!?" [Ryouma] 

Saya terkejut, tetapi yang lainnya hanya duduk diam. 

Nyonya itu terkekeh dan mengatakan itu baik-baik saja. 

Saat itu, saya santai. 

"Maaf sudah mengejutkanmu. Anak ini adalah Ruog, fenrir kecilku. "[Elize] 

Fenrir? ... Anda berbicara tentang fenrir itu? Yang legendaris !? 

"Astaga. Kamu tampaknya salah mengira dia sebagai fenrir yang lain. "[Elize] 

"Dia bukan?" [Ryouma] 

"Tentu saja tidak. Fenrir adalah binatang ilahi. Fenrir kecil adalah monster. Monster tipe 
serigala yang bisa menggunakan sihir es. Tapi itu pasti monster yang kuat. "[Elize] 

"Aku mengerti ..." [Ryouma] 

Fenrir kecil terdengar luar biasa ... Dan nyonya juga karena dia bisa memenangkan satu ... 

Ketika nyonya mengelus fenrir kecil itu, fenrir kecil itu membuat ekspresi senang ketika 
berbaring di samping kakinya. 

Seperti seekor anjing. 

"Anak ini adalah pemimpin paket. Saya memiliki 20 fenrir kecil seperti ini. Lalu aku punya 
100 monster tipe serigala lagi. Aku monster tipe serigala yang sangat cocok. "[Elize] 

20 fenrir kecil !? 

Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan saya dan slime saya dalam jumlah, 
kualitasnya terlalu berbeda. Aura yang mengintimidasi di sekitar seseorang adalah seluruh 
tingkat dibandingkan dengan beruang hitam. 

"Elize adalah penjinak monster yang ulung. Fenrir kecil bukanlah sesuatu yang biasanya 
bisa Anda jinak. Di masa lalu, ketika saya bertemu Elize, saya sebenarnya merasa minder. 
"[Reinhart] 



"Oh benarkah? Bukankah kamu mengatakan sesuatu seperti 'Aku punya pedangku!' dan 
hanya berfokus pada peningkatan ilmu pedang Anda saja? Dan selain itu, saya tidak 
berpikir Anda tidak berbakat ketika datang ke penjinakan monster. "[Elize] 

"... Tapi jika kamu membandingkan aku dengan kamu dan ayah, aku terlihat tidak berbeda 
dari penjinak monster biasa." [Reinhart] 

"Tapi itu tidak seperti kamu terlalu memikirkannya, kan? Maksudku, sejak awal, bahkan di 
masa kecilmu, kau tidak pernah benar-benar suka melatih kemampuan menjinakkanmu 
dan hanya fokus pada pedangmu saja. Jadi jangan sampai keluar seolah-olah saya salah. 
"[Reinbach] 

Sementara Reinbach-sama menggerutu, aku melirik Ruog dan berpikir dalam hati. 

Madam memiliki 20 fenrir kecil dan 100 monster tipe serigala lainnya. Dan Reinbach-sama 
bisa dikatakan setara dengannya. 

Ini jelas tidak normal, bukan? Setidaknya sesuai dengan standar dunia ini. Maksudku, 
mereka memang bilang dia penjinak monster yang hebat. 

Sementara aku berpikir seperti itu pada diriku sendiri, ojousama memanggilku. 

"Ryouma-san, apa yang kamu pikirkan?" [Elia] 

"Hmm ... Aku hanya berpikir betapa luar biasanya Reinbach-sama karena dia bisa berdiri 
sejajar dengan nyonya." [Ryouma] 

Elia tampak senang mendapat pujian dari anggota keluarganya, ketika dia tersenyum lebar. 

Tetapi nyonya itu mendengar kata-kata saya dan mengoreksi saya. 

"Ryouma-kun. Itu tidak benar. Sebenarnya, ayah mertua jauh lebih hebat daripada saya. 
"[Elize] 

"Benarkah?" [Ryouma] 

"Tepat sekali. Monster ayah mertua berada di liga yang berbeda sama sekali. Meskipun dia 
hanya memiliki 20 di bawahnya, masing-masing dari mereka akan memberikan A Rank 
Quest jika pekerjaan penaklukan untuk mereka diposting di guild petualang. Lagipula, 
setengah dari mereka adalah naga. "[Elize] 

"Naga !?" [Ryouma] 

Saya belum pernah melihat naga sebelumnya, tetapi saya benar-benar tahu bahwa 10 naga 
berarti bisnis yang serius. Selain itu, masing-masing memiliki kekuatan yang sama dengan 
A Rank. Itu terlalu banyak daya tembak untuk satu orang !! ... Reinbach-sama, mengapa 
rasanya kamu lebih curang daripada aku? 



"Mu ... Ada apa dengan naga?" [Reinbach] 

Reinbach-sama bertanya setelah mendengar keterkejutanku. 

"Oh, Nyonya baru saja memberitahuku tentang monstermu. Aku pikir itu luar biasa kamu 
bisa menjinakkan begitu banyak naga. "[Ryouma] 

"Aku hanya beruntung. Tentu saja, ada juga kedekatan saya, tetapi yang pertama saya buat 
kontrak dengan itu sangat kuat. Dan dia mengumpulkan naga yang berada di bawahnya 
dan mereka semua menjadi bawahan bagiku. Naga adalah sekutu yang kuat, tapi aku jarang 
memanggil mereka. Bagaimanapun, itu akan membuat keributan besar. "[Reinbach] 

Ya benar ... 

"Lagipula, aku tidak bisa dibandingkan dengan pendiri penjinakan monster, Shiho Jamil. 
Shiho-sama kompatibel dengan semua monster dan dapat membentuk kontrak dengan 
monster apa pun terlepas dari kekuatan mereka. Catatan mengatakan dia juga memiliki 
jumlah kontrak yang tak terbatas. "[Reinbach] 

Nah, pendiri itu mungkin adalah dunia lain, jadi itu hanya cheat para dewa yang sedang 
bekerja. Menurut Gayn dan yang lainnya, pendiri seharusnya orang yang baik. 

Karena aku tahu soal curang, aku lebih tertarik dengan apa yang biasanya dilakukan naga 
Reinbach-sama. 

"Shiho-sama terdengar seperti orang yang luar biasa ... Ngomong-ngomong, Reinbach-
sama, apa yang biasanya dilakukan monstermu?" [Ryouma] 

"Mereka tinggal di gunung di wilayah saya. Monster di sana terlalu kuat, jadi orang jarang 
datang ke sana. Tapi tugas utama mereka di sana adalah mencegah monster di sana turun 
ke pemukiman manusia. "[Reinbach] 

"Aku mengerti." [Ryouma] 

"Semakin kuat monster yang penjinak kontrak, semakin bermasalah dia di mana harus 
meletakkannya. Jika Anda pernah membuat kontrak dengan monster yang kuat di masa 
depan dan Anda tidak tahu harus meletakkan di mana, pastikan untuk menghubungi kami, 
oke? "[Reinbach] 

"Terima kasih." [Ryouma] 

Saya akan meminta saran dari mereka jika sihir dimensional saya tidak bisa 
menampungnya. 
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Setelah istirahat kami berakhir, kami melanjutkan pelatihan ... Atau setidaknya itulah yang 
saya pikir akan terjadi, tetapi ternyata, kami selesai hari itu. 

"Kalian berdua sudah belajar Sense Pagi, jadi kamu bisa berlatih saja di waktu senggangmu 
mulai sekarang. Untuk saat ini, Ryouma-kun, kenapa kamu tidak mendengarkan musik Elia. 
Anda mungkin berpikir saya hanya seorang ayah yang menyayanginya, tetapi saya yakin 
keahliannya dalam musik benar-benar sesuatu yang harus dikagumi. 

"Musik? Kenapa tiba-tiba saja? "[Ryouma] 

Apa yang sedang terjadi? 

"Kami berbicara tentang burung pelek sebelumnya, kan?" [Elize] 

"Iya. Kamu menyebutkan itu salah satu alasan kamu datang ke kota. "[Ryouma] 

"Tepat sekali. Burung Rimel bisa terbang cepat dan menggunakan sihir angin. Itu sebabnya 
sulit untuk menangkap satu tanpa menyakitinya. Anda tidak bisa terlihat normal juga. Tapi 
burung pelek masih monster, jadi kamu masih bisa membuat kontrak dengan mereka! 
"[Elia] 

Begitu, jadi karena itu mungkin, dia ingin mencoba menjinakkannya, ya. 

Jadi, apa hubungannya dengan musik? 

"Apakah musik ada hubungannya dengan itu?" [Ryouma] 

"Bingo. Musik sangat diperlukan jika Anda ingin membuat kontrak dengan burung pelek. 
"[Elia] 

Benarkah? Saya berpikir sendiri, tetapi kemudian Sebasu datang dan menjelaskan. 

"Burung Rimel memiliki sejumlah besar mana dan juga cerdas. Karena itu kontrak normal 
akan gagal bersama mereka. Namun, burung rimel menggunakan tangisan indah mereka 
untuk membedakan teman dan berkomunikasi. Jadi, jika Anda bisa memainkan lagu untuk 
mereka yang mereka sukai, maka akan mungkin untuk membuat kontrak dengan mereka. 
"[Sebasu] 



Seperti yang diharapkan dari dunia lain, mereka memiliki metode penangkapan yang 
melampaui akal sehat! Siapa yang mengira saya harus memainkan nada untuk diakui 
sebagai teman ... 

"Kamu bisa membentuk kontrak seperti itu? Saya tidak tahu itu. "[Ryouma] 

"Peluang keberhasilan sangat rendah, jadi ada orang yang berpikir itu hanya sesuatu yang 
dibuat seseorang. Sayangnya, saya belum pernah mendengar ada yang menjinakkan 
burung pelek selain dengan metode ini. Karena itu, ketika menyangkut burung rimel, ia 
memiliki peluang keberhasilan tertinggi. "[Sebasu] 

"Dan itu sebabnya Elia akan memamerkan permainannya. Hari ini hanya latihan. 
"[Reinhart] 

"Ryouma-san, tolong tetap di sana dan dengarkan. Jika Anda tidak ingin mendengarkan dan 
tertidur sebagai gantinya, tidak apa-apa juga. [1] Tapi kamu tidak bisa pulang. "[Elia] 

Hah? Tidak apa-apa untuk tidak mendengarkan, tetapi saya tidak diizinkan untuk pulang? 

Bingung, aku melirik Sebasu-san dan yang lainnya, dan saat itulah aku akhirnya 
menyadarinya. Mereka tersenyum sambil menatapku. 

......... Ah, mungkinkah! 

"Kamu akhirnya memperhatikan?" [Reinbach] 

"Ryouma-kun, kamu selalu bekerja terlalu keras, jadi kami pikir kami harus membantumu 
istirahat sekali." [Reinhart] 

"Setelah menundukkan beberapa monster, kamu membangun sebuah toko, lalu kamu 
mempekerjakan beberapa karyawan baru, lalu kamu mengambil pekerjaan di guild 
petualang, dan sekarang, kamu membuat beberapa kain tahan air. Saya mendengar Anda 
belum banyak istirahat akhir-akhir ini juga. 

Dan baru kemarin, beberapa penjahat datang ke toko Anda, jadi Anda mungkin akan sibuk 
lagi. Jadi, sebelum itu, kami pikir kami akan menggunakan pelatihan hari ini sebagai alasan 
untuk menjauhkan Anda dari pekerjaan. "[Reinhart] 

"Ryouma-sama, ini adalah sesuatu yang semua orang sepakati setelah mendengar tentang 
beban kerjamu." [Sebasu] 

"Dan kapan kabar itu menyebar?" [Ryouma] 

Saya tidak pernah memperhatikan sama sekali. 

"Kami akan mengawasimu hari ini, jadi kamu pasti tidak bekerja sedikit pun." [Elia] 



"Peristirahatan semacam ini mungkin tidak akan membantu pikiranmu beristirahat, tetapi 
tanpa istirahat sama sekali, ada kemungkinan tubuhmu akan hancur. Jika Anda masih 
berniat untuk bekerja tanpa mempedulikan diri sendiri setelah ini, kami akan membawa 
Anda pulang bersama kami bahkan jika kami harus melakukannya dengan paksa. 
"[Reinbach] 

"Maaf sudah membuat semua orang khawatir." [Ryouma] 

"Bahkan jika beban kerjamu saat ini baik-baik saja denganmu, orang normal pasti akan 
rusak jika mereka terus melakukannya. Mungkin juga Anda tidak bisa mengatakan bahwa 
Anda bekerja terlalu keras, jadi Anda harus berhati-hati. "[Reinhart] 

"Jadi, Ryouma-san, hari ini adalah hari istirahat wajib. Saya akan memulai kinerja saya 
kemudian. Selamat menikmati t. "[Elia] 

Ojousama benar-benar memaksa hari ini ... Atau dia selalu memaksa? ... Nah, saya yakin ini 
hanya kenaifannya. 

Sementara aku memikirkan itu, ojousama menerima biola dari Sebasu-san dan mulai 
bermain. 

Dunia ini memiliki biola juga, ya. Mungkin orang lain yang membawanya. 

Saya mendengarkan musik sambil memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Ojousama 
sebenarnya cukup bagus. 

Dia memainkan nada yang tenang, jadi aku bisa santai. 

Ketika musik berakhir, dia meminta pikiranku. 

"Ryouma-san, bagaimana?" [Elia] 

"Kamu bermain dengan indah." [Ryouma] 

Saya tidak hanya menyanjungnya. Saya memainkan beberapa gitar sendiri di dunia saya 
sebelumnya, tetapi saya tidak berpikir saya bermain dengan baik. Saya tidak tahu banyak 
tentang musik, tetapi saya merasa senang saat mendengarkannya bermain, jadi saya yakin 
itu bagus. 

Meskipun kata-kataku tidak terlalu memuji ojousama, dia masih gembira. 

Setelah itu dia mulai bermain lagi. 

Saya mendengarkan Elia memainkan biola sementara saya membelai Ruog yang ramah dan 
slime saya. Saya melewatkan waktu dengan santai seperti ini. 



Sambil mendengarkan musik Elia, waktu untuk memberi makan slime datang, jadi saya 
mulai memberikan 3 slime mana. 

"Oh!" [Ryouma] 

Lalu, tiba-tiba, salah satu dari mereka menunjukkan tanda-tanda perubahan. 

"Itu di sini!" [Ryouma] 

"Ada apa !?" [Elia] 

"Ryouma-kun, tiba-tiba apa ini?" [Reinhart] 

"Apa yang datang?" [Reinbach] 

Ketika aku berseru seperti itu, ojousama berhenti bermain, dan yang lain mendekatiku. 

"Lendirku berevolusi!" [Ryouma] 

[1] Orang-orang tertidur ketika seseorang  batuk  bernyanyi untuk mereka? PUFFFFF! (○ ｀ 

з´ ○) Semua mata tertuju pada slime yang saya petting. Sama seperti ketika lendir besi 
berevolusi, slime mulai bergetar, lalu tiba-tiba berhenti, dan kemudian mereka mulai 
melepaskan dan menyerap mana. 

Pada saat yang sama, warna mereka mulai berubah. 

Mata semua orang terpaku pada evolusi lendir. 

Warna lendir berubah menjadi rona kuning kecoklatan. 

Ketika evolusi mereka berakhir, saya menggunakan monster yang mengidentifikasi 
mereka. 

Keterampilan Lendir Bumi : Earth Magic Lv2 Earth Resist Lv8 Menyerap Earth Magic Lv1 
Jump Lv1 Digest Lv3 Menyerap Lv3 split Lv1 

Sihir bumi! Eksperimen itu sukses !! 

"Ryouma-san, apa yang berkembang menjadi?" [Elia] 

"Ini lendir tanah. Lendir yang bisa menggunakan sihir tanah! "[Ryouma] 

"Wow! Itu lendir langka lain! "[Reinbach] 

"Ryouma-kun, slime bumi cukup langka. Bagaimana Anda bisa mengembangkannya? 
"[Reinhart] 



Saya menjelaskan kepada mereka metode yang saya gunakan, tetapi ketika ojousama dan 
madam mencobanya ... 

"Ini tidak berfungsi ...?" [Elia] 

"Ini sangat sulit ..." [Elize] 

Biasanya, setelah Anda mengonversi mana netral Anda ke elemen lain, Anda memohon 
mantra atau hanya mengembalikannya ke elemen netral. 

Rupanya, mempertahankan mana yang dikonversi membutuhkan kontrol mana yang 
tinggi. Meskipun aku hanya perlu sedikit meluangkan waktuku ketika melepaskan mana 
yang tidak netral, kontrol sihirku saat ini level 4, akibat dari diriku yang terus-menerus 
bermain-main dengan sihir. Pada akhirnya, keduanya tidak punya pilihan selain menerima 
bahwa itu saat ini tidak mungkin bagi mereka. 

Karena frustrasi, ojousama berhenti memainkan biola dan mulai melatih sihirnya, tetapi 
dia masih tidak berhasil. Pada akhirnya, dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan 
berusaha untuk memperoleh keterampilan kontrol sihir di lain waktu. Dia melakukannya 
sambil melihat secara kompetitif ke arah slime yang berevolusi. 

Ngomong-ngomong, dengan ini, saya mendapat dua slime bumi dan satu slime gelap. 

Dark Slime Skill: Dark Magic Lv2 Dark Resist Lv8 Menyerap Dark Magic Lv1 Jump Lv1 
Digest Lv3 Menyerap Lv3 Split Lv1 

Meskipun saya sedikit terkejut dengan slime, saya hampir kehabisan mana, jadi saya 
memutuskan untuk menikmati suasana dengan santai. 

"......... Ah, kelinci tanduk [1]." [Ryouma] 

Ketika Elia mulai memainkan biolanya lagi, aku duduk dengan slime-ku dan dengan diam-
diam menikmati diriku sendiri, tetapi ketika aku membiarkan kru-ku terbang, aku melihat 
kawanan kelinci. 

Daging ... Haruskah saya mendapatkan beberapa terima kasih kepada orang-orang di toko. 

Ketika saya memberi tahu yang lain bahwa saya akan pergi berburu sebentar, Reinhart-
san, ojousama, dan yang lainnya menawarkan bantuan, jadi saya bisa mendapatkan banyak 
rampasan. 

Aku mengambil busur dan anak panahku dan memburu beberapa binatang sambil 
mengarahkan mereka ke arah kelompok Reinhart-san dan slime lengket. Setelah itu, yang 
tersisa hanyalah mengambil rampasan. 

... Seperti yang diharapkan, berburu dengan kelompok membuat semuanya jadi lebih 
mudah. Beban kerjanya sangat berbeda dibandingkan ketika saya berburu sendirian. 



Saat aku memikirkan itu untuk diriku sendiri, aku kembali ke tempat ojousama dan yang 
lainnya berada, kemudian aku membawa burung kru-ku kembali ke kandang burung dan 
membatalkan kontrak. 

Nyonya itu berkata, "Kamu bisa membawanya, jika kamu mau." Tapi aku dengan sopan 
menolaknya. 

Memiliki mata burung kru bukan masalah besar bagi saya, dan bahkan jika itu menjadi 
perlu, saya bisa menangkapnya sendiri. 

"Baiklah kalau begitu ... Bagaimana kalau kita kembali?" [Reinbach] 

... Sebelum aku menyadarinya, banyak waktu telah berlalu. 

Yang terbaik adalah kembali sebelum gelap, jadi kami naik kereta kembali. Tapi kami tidak 
cepat, jadi tidak banyak yang bergoyang di dalam dan perjalanan kembali sangat 
menyenangkan. 

Tapi sekali lagi mungkin saya hanya merasakan efek lanjutan dari suasana sore ini? Atau, 
mungkin saja saya jauh lebih lelah daripada yang saya kira. 

Seperti itu saya tertidur. Dan ketika kami kembali ke penginapan, aku baru saja kembali ke 
kamarku dan tidur. 

[1] -- Saya ingat seseorang yang mengatakan kelinci bertanduk terdengar lebih baik, dan 
saya setuju, tetapi bahan bakunya sebenarnya kelinci tanduk. Seperti di dalamnya ditulis 
dalam katakana. Saya tidak keberatan mengambil kebebasan untuk membuat hal-hal 
terdengar lebih baik, tetapi yang ini pada dasarnya sudah dalam bahasa Inggris, jadi saya 
akan membiarkannya apa adanya. Terima kasih atas sarannya. 
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Hari berikutnya. 

Saya bangun dengan segar dan pergi ke toko sebelum jam buka. 

"Selamat pagi, semuanya." [Ryouma] 

"Selamat pagi, Bos." [Carla dan Carm] 

"Selamat pagi." [Fina, Leelin, Fei, Maria, Jane] 

"Terima kasih untuk kemarin. Saya bisa mendapatkan istirahat yang baik sebagai hasilnya. 
"[Ryouma] 

"Itu bagus untuk didengar." [Jane] 

"Terlalu buruk bekerja terlalu banyak. Tolong jaga dirimu. "[Carla] 

"Bos, kamu bekerja terlalu keras. Kami semua terkejut mendengar seberapa banyak Anda 
bekerja. "[Leelin] 

"Membangun toko ini dalam 10 hari ... Itu pembicaraan gila. Leelin dan aku tidak bisa 
melakukannya. Jika Anda bekerja keras di usia Anda, Anda akan memiliki kuburan awal. 
"[Fei] 

"Aku akan berhati-hati." [Ryouma] 

"Tolong lakukan itu." [Fina] 

"Bos, kamu mungkin bertingkah seperti orang dewasa, tapi kamu masih anak-anak ~" 
[Maria] 

"Bahkan orang dewasa pun seharusnya tidak bekerja berlebihan, tahu?" [Jane] 

Sepertinya semua orang di toko juga mengkhawatirkan saya. Aku tidak terlalu 
memaksakan diriku, karena mereka ada di sana, tapi bagaimanapun, aku senang mereka 
peduli padaku. Saya mengucapkan terima kasih dengan jujur dan pergi ke dapur. 

"Sherma-san, kamu di sini?" [Ryouma] 

"Ya ya. Bos, apa yang kamu inginkan? "[Sherma] 



Sherma-san sepenuhnya bertanggung jawab atas dapur toko. Dia sepertinya membuat 
semacam sup, karena dia sedang mencampur sesuatu pada pot sebelum aku masuk. 

Shelma-san mendekati saya sebelum kami terus berbicara. 

"Kami pergi ke luar kota kemarin untuk beristirahat. Saya mengambil kesempatan untuk 
berburu monster. Saya ingin membaginya dengan semua orang. Darah terkuras dari ini 
segera setelah saya membunuh mereka, dan kemudian daging segera beku, jadi mereka 
harus dalam kondisi baik. "[Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu, saya mengambil rampasan dari Item Box saya. 

"Baiklah terima kasih. Ini daging tanduk kelinci, ya? Saya akan menaruhnya di kulkas untuk 
saat ini dan menyajikannya untuk Anda dan semua orang nanti makan siang. "[Shelma] 

"Terima kasih." [Ryouma] 

Ketika dia mengatakan itu, dia menyimpan temu ke kulkas. 

"Astaga. Itu banyak daging ... "[Shelma] 

"Aku menemukan kawanan kelinci tanduk, jadi aku mengumpulkannya dan 
menghabisinya." [Ryouma] 

"Sangat menyenangkan kami memiliki lemari es ini. Ini benar-benar nyaman. "[Shelma] 

"Benarkah? Maksudku, tentu saja. Saya kira itu nyaman. "[Ryouma] 

Saya harus menggunakan penghalang pendingin sekali sehari, jadi itu sebenarnya agak 
menyebalkan. Jika saya sedikit lebih baik dalam sihir penghalang, saya bisa membuat 
penghalang saya lebih lama, tapi sayangnya ... 

Namun, ini sudah jauh lebih baik daripada ketika saya pertama kali mulai menggunakan 
penghalang, dan yang terpanjang bisa bertahan sekitar satu jam. 

"Itu nyaman. Biasanya, bahan apa pun yang tidak Anda gunakan hanya rampasan dan 
dibuang. Sayuran mungkin Anda masih bisa menyimpannya, tetapi daging? Tidak ada yang 
menyelamatkan itu. Jika cuaca panas seperti di musim panas atau hanya hari yang sangat 
panas, maka daging akan rusak dengan sangat cepat. Dan beberapa bahan merusak lebih 
cepat dari yang lain. Tetapi dengan kulkas ini, kita bisa menyimpan daging yang belum kita 
gunakan dan menyajikannya pada hari berikutnya. Berkat itu, kami juga bisa menghemat 
uang. 

Saya pernah mendengar ada alat ajaib di luar sana yang melakukan sesuatu yang serupa, 
tapi harganya mahal, jadi mendapatkannya tidak benar-benar layak. "[Shelma] 



"Ah, sekarang setelah kamu menyebutkannya ... Ketika aku tinggal di hutan, aku hanya 
makan apa pun yang aku dapatkan untuk hari itu, dan memberikan sisa makanan kepada 
slime. jadi itu tidak pernah benar-benar masalah bagi saya, tapi saya kira itu juga mengapa 
orang membuat makanan yang diawetkan. "[Ryouma] 

"Slime juga nyaman. Tulang hewan dan sisa makanan lainnya biasanya membutuhkan 
banyak pembersihan, tetapi dengan lendir di sekitarnya, mereka bisa merawatnya. Mereka 
benar-benar sangat membantu. "[Shelma] 

Kami berbicara seperti itu sebentar, lalu aku menyusun kembali penghalang pendingin dari 
kulkas dan meninggalkan dapur. 

Carm-san dan Carla tampaknya memiliki sesuatu yang ingin mereka bicarakan, jadi mereka 
memanggilku. 

"Anda ingin menambah jumlah karyawan?" [Ryouma] 

"Jika itu hanya toko biasa, maka jumlah karyawan saat ini akan baik-baik saja, tetapi begitu 
kita mulai mendirikan toko cabang, kita harus mengisinya dengan karyawan baru. Jika kita 
menunggu sampai saat itu untuk mulai melatih karyawan, kita akan membuang banyak 
waktu, jadi saya ingin merekomendasikan agar kita mulai sedini sekarang. Paling tidak, kita 
harus mulai melatih manajer toko cabang. "[Carm] 

"Benar ... Baiklah, jika ada orang yang cakap, maka aku tidak keberatan menambah personil 
kita. Saya juga memahami keprihatinan Anda tentang pelatihan karyawan baru. Pada 
akhirnya, sepertinya aku harus menyerahkan segalanya padamu dan yang lain, tapi kamu 
akan membutuhkan penjinak monster lain, bukan? "[Ryouma] 

"Spesialis lendir jarang ada bahkan di guild penjinak ... Yah, aku dengar itu karena ada yang 
bisa menggunakan slime, tapi ... Ya. Seperti yang diharapkan ... "[Carm] 

"Dengan kata lain, masalahnya adalah apakah kita bisa mempercayai orang itu atau tidak 
..." [Carla] 

"Ngomong-ngomong, kamu belum bertemu dengan bajingan itu lagi, kan?" [Ryouma] 

"Selain satu kali, tidak ada yang muncul lagi." [Carla] 

"... Baiklah, mari kita awasi saja untuk saat ini. Adapun penjinak monster, saya akan 
meminta serikat penjinak atau mencari sesuatu sendiri. "[Ryouma] 

"Kami akan menyerahkannya padamu." [Carla] 

Setelah itu saya meninggalkan toko. 

"Fuu! Hmm ... Hei, ini Ryouma! "[Jeff] 



Aku berpikir untuk pergi ke toko lagi ketika aku bertemu dengan Jeff-san di sepanjang 
jalan. 

Jarang melihat Jeff-san tanpa baju besinya. Dia juga tidak membawa tombak. Sebaliknya, 
pipinya dipenuhi daging tusuk saat dia berjalan ke arahku. 

"Selamat pagi, Jeff-san. Apakah Anda beristirahat hari ini? "[Ryouma] 

"Ini pertempuran yang melelahkan setiap hari. Apakah kamu juga bekerja hari ini? "[Jeff] 

"Aku akan berkeliling di sekitar tambang." [Ryouma] 

"Tambang yang ditinggalkan? Maksudmu tempat kita berburu itu? "[Jeff] 

"Iya. Aku ditugaskan di tempat itu, jadi aku perlu patroli secara teratur dan melihat apakah 
ada monster yang membuat sarang di sana. "[Ryouma] 

"Kamu juga melakukan itu? Jadi, Anda adalah seorang petualang, tukang cuci, manajer ... 
Bukankah itu terlalu banyak? "[Jeff] 

"Mesin cuci sedang dirawat oleh orang lain, jadi saya tidak perlu melakukan pekerjaan 
pribadi. Adapun sebagai seorang petualang, saya bebas bekerja ketika saya mau. Dan untuk 
pekerjaan manajer, tidak seperti saya harus berpatroli setiap hari. Saya berencana untuk 
memperluas toko saya, jadi mungkin akan menjadi sedikit sibuk, tapi itu bukan apa-apa 
yang saya bisa terlalu banyak. "[Ryouma] 

"Yah, itu bagus kalau begitu ... Oh, ya. Ingin beberapa? Ini suguhan saya. "[Jeff] 

Saat jeff-san mengatakan itu, dia memberiku sekantong daging tusuk. 

"Kalau begitu aku akan punya ... Mmm!" [Ryouma] 

Ketika saya menggigit, daging dengan bumbu kesemutan yang bukan dari ramuan atau 
garam memenuhi mulut saya. 

Gula dan bumbu mahal, jadi makanan jalanan cenderung asin, tapi yang ini berbeda ... Enak 
!! 

"Enak!" [Ryouma] 

"Baik? Itu dijual dengan kereta di sana. Mereka menggunakan sedikit bumbu di atasnya, 
jadi agak mahal, tapi sangat bagus. Ada plaza di depan. Mengapa kita tidak duduk di sana 
dan menikmati daging tusuk sate ini? "[Jeff] 

Saya mengikuti Jeff-san dan masuk ke jalan. Setelah beberapa saat, kami sampai di alun-
alun dan duduk di salah satu bangku yang mengelilingi sumur. Area itu sepertinya 
menyerupai taman. 



"Omong-omong, Anda baru saja membuka toko Anda dan Anda sudah merasa ingin 
membuka yang lain?" [Jeff] 

"Ketua guild guild pedagang dan karyawanku menyuruhku untuk memikirkannya, tapi itu 
tidak seperti kita segera memasangnya. Ada banyak masalah yang harus kita selesaikan 
terlebih dahulu ... "[Ryouma] 

"Apa? Anda memiliki sesuatu yang bermasalah dengan Anda? "[Jeff] 

"Toko cabang yang kami dirikan akan berlokasi di kota lain, jadi kami harus menyewa lebih 
banyak monster tamers atau aku harus bepergian secara teratur antara kedua kota. Toko 
saya membutuhkan seseorang yang bisa mengelola slime, Anda tahu. "[Ryouma] 

"Bagaimana itu masalah? Dapatkan saja dari guild penjinak. "[Jeff] 

"Itu salah satu pilihan, tetapi tampaknya, spesialis lendir bukanlah sesuatu. Slime dianggap 
sebagai monster pemula dan kebanyakan orang menjatuhkannya untuk yang lain sesegera 
mungkin. Kami juga memiliki masalah dengan beberapa bajingan hanya beberapa hari 
yang lalu ... Penjaga toko kami berurusan dengan mereka, tetapi karena itu kami benar-
benar perlu memilih karyawan kami dengan hati-hati. "[Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu, saya menggigit daging tusuk saya. Cara rasa panas yang 
menggelitik memunculkan rasa daging yang dibuat untuk hidangan yang benar-benar lezat. 

Setelah mendengar masalah saya, Jeff-san menawarkan saya solusi. 

"Aku punya ide." [Jeff] 

"Benarkah?" [Ryouma] 

"Ya! Saya tidak bisa membantu dengan urusan bisnis, tetapi jika orang yang Anda cari, 
maka saya adalah lelaki Anda. Jika Anda tidak bisa mengandalkan guild tamers, maka 
dapatkan seseorang dari daerah kumuh. Bagaimana menurutmu? "[Jeff] 

"Daerah kumuh?" [Ryouma] 

"Tepat sekali. Orang-orang kumuh mungkin miskin, tetapi itu tidak berarti mereka tidak 
berguna. Lihat saja aku. Saya dulu berasal dari daerah kumuh, tapi saya bekerja sebagai 
petualang, saat ini, bukan? 

Saya tahu beberapa monster tamers yang mungkin berguna bagi Anda. 

Juga, ada banyak pekerjaan yang tersedia di kota ini, jadi sementara ada orang miskin, ada 
sangat sedikit yang telah didorong sejauh ini sehingga mereka harus melakukan kejahatan. 
Ada banyak orang baik di daerah kumuh. Tetapi lebih dari segalanya, rasa persahabatan 
mereka kuat. 



Kecuali jika Anda melakukan sesuatu seperti menurunkan gaji mereka seperti yang 
dilakukan orang-orang pemerintah untuk lubang kakus, orang-orang kumuh tidak akan 
mengkhianati Anda. Lagi pula, mereka juga menginginkan sumber penghasilan yang andal 
yang tidak terlalu sulit. Jadi, jika Anda mencari, Anda dapat menyewa kapan saja. Adapun 
kepercayaan, ya, itu sesuatu yang Anda bangun. "[Jeff] 

Apakah ini yang mereka maksud dengan 'sisik-sisik jatuh dari mata Anda'? [1] 

Tampaknya, guild itu lebih dari sebuah agensi, jadi selama Anda memiliki kontak, maka itu 
tidak masalah. Aku bisa mencari orang-orangku sendiri dan kemudian mempekerjakan 
mereka melalui guild penjinak atau guild pedagang. 

Sepertinya bukan ide yang buruk. Reinbach-sama juga mempekerjakan orang-orang di 
daerah kumuh untuk membersihkan lubang jamban, jadi sepertinya mereka tidak bisa 
dipekerjakan sama sekali. Ada juga kemungkinan saya bisa menemukan seseorang yang 
bisa saya percayai ... 

"Pokoknya, itu satu opsi untuk dipertimbangkan. Jika Anda merasa ingin mempekerjakan 
seseorang, maka saya akan membantu Anda melihatnya. Wajah saya masih bekerja di 
sekitar daerah kumuh, Anda tahu? "[Jeff] 

"Terima kasih. Saya akan mempertimbangkannya. "[Ryouma] 

Setelah itu Jeff-san berdiri dan pergi. 

Saya mengucapkan terima kasih kepadanya atas daging yang ditusuk, kemudian saya pergi 
ke tambang yang ditinggalkan. 

[1] -- Berarti melihat cahaya atau melihat kebenaran. 

Aku sudah terbiasa menggunakan sihir dimensi, jadi aku ada di sana dalam sekejap mata. 

Saya bisa membuat 50 kain tahan air terakhir kali, jadi kali ini, saya akan mencoba dan 
pergi untuk 70. 

Setelah selesai, saya akan pergi berlatih. 

Lendir lengket, racun, asam, dan pemulung dapat bertarung, tetapi tampaknya, lendir 
berdarah tidak memiliki bakat dalam pertempuran. 

Tubuhnya jauh lebih cair daripada biasanya, jadi serangannya hampir tidak memiliki efek 
apa pun. Tidak ada cara lain untuk menyerang. Di sisi lain, ini cukup mobile, jadi ini yang 
tercepat di antara slime, tapi saya masih tidak yakin apakah akan pandai melarikan diri 
atau tidak. Bagaimanapun, saya hanya harus mengamatinya untuk saat ini. 

Lendir logam dan besi itu keras, tetapi belum lama sejak saya membuat kontrak dengan 
mereka, sehingga mereka tidak bisa menggerakkan tubuh mereka dengan baik dulu. Masih 



mustahil bagi mereka untuk mengubah tubuh mereka menjadi tentakel. Jika mereka bisa 
melakukan itu, maka saya akan senang bereksperimen dengan menggabungkan kekerasan 
mereka, tetapi sepertinya saya harus menunggu sampai mereka dapat mengendalikan 
tubuh mereka dengan lebih baik. 

Lendir bumi dan lendir gelap telah menunjukkan bahwa mereka memang bisa 
menggunakan sihir. 

Lendir bumi dapat menggunakan Batu dan Memecah Batu. Mereka juga bisa menggunakan 
mantra lemah yang menyerupai jarum tanah. 

Lendir yang gelap bisa menggunakan Kegelapan, mantra yang membuat area sekitarnya 
lebih gelap. Itu juga bisa menggunakan mantra Bola Gelap, mantra yang melepaskan bola 
kegelapan. 

Saya jarang menggunakan Dark Ball, tapi itu seharusnya mantra yang mencuri kekuatan 
hidup seseorang. Bergerak seperti lendir lainnya, tetapi jika aku melatih sihirnya, aku 
mungkin bisa mengubahnya menjadi pistol bergerak. 

Latihan pertarungan langsung mungkin diperlukan untuk itu menggunakan mantra 
serangan, jadi itu akan memakan waktu. 

Saya sudah mengkonfirmasi bahwa dua slime bumi dapat menggunakan Break Rock, jadi 
saya akan melanjutkan dan mengajari mereka Membuat Blok. 

Saya melakukan hal itu, dan dua slime bumi dapat mempelajari mantra setelah beberapa 
kali percobaan. Saya terkejut dengan seberapa cepat mereka dapat belajar, tetapi menjadi 
cepat berarti lebih sedikit kesulitan bagi saya, jadi itu bagus. Saya akan membuat lendir 
bumi membuat batu sebagai bagian dari pelatihan mereka, maka saya akan membawa 
batu-batu itu ke salah satu terowongan. Saya mungkin bisa menggunakannya untuk 
sesuatu nanti. 

Aku membiarkan lendir gelap itu berlatih sendiri. Tampaknya sedang berlatih ... Bola 
Gelap? 

... Aku juga tidak tahu banyak tentang sihir gelap, jadi kurasa kita berdua harus meluangkan 
waktu untuk mempelajarinya. 

Seperti itu saya memperhatikan slime dan melatih diri saya sendiri. Itu cukup 
menyenangkan. 

Selain itu, kondisi saya jauh lebih baik hari ini daripada biasanya, jadi pelatihan saya 
berlanjut lebih lama dari yang dibutuhkan agar kain kering. 

Ketika malam tiba, saya kembali ke penginapan dan mampir di kamar keluarga Jamil. 

"Selamat datang, Ryouma-san." [Elia] 



"Senang bertemu denganmu." [Reinbach] 

"Apakah sesuatu terjadi?" [Reinhart] 

"Aku ingin berkonsultasi denganmu untuk sesuatu." [Ryouma] 

"Oh? Untuk apa? "[Reinhart [ 

Saya mengatakan kepada mereka percakapan saya dengan Jeff-san, dan mereka juga 
berpikir itu bukan ide yang buruk. 

"Aku tidak keberatan jika kamu mempekerjakan orang-orang kumuh jika kamu pikir kamu 
bisa mempercayai mereka. Tapi, Anda memiliki kontak yang dapat dipercaya, jadi 
seharusnya tidak ada masalah di sana. "[Reinbach] 

"Semakin banyak pekerjaan untuk mereka semakin baik, jadi saya tidak punya keluhan 
juga. Hanya saja akan lebih baik jika Anda mempekerjakan mereka melalui guild untuk 
meminimalkan apa pun yang mungkin digunakan untuk melawan Anda nanti. "[Reinhart] 

"Baiklah, tapi aku berpikir untuk mendaftarkan mereka di guild mana saja yang mereka 
sukai. Jadi, guild pedagang atau guild tamers. Tidak apa-apa, kan? "[Ryouma] 

"Tentu saja. Anda mungkin penjinak monster, tetapi Anda juga terdaftar di guild pedagang, 
jadi terserah Anda yang harus memilih. Tidak ada yang akan menentangmu. "[Elize] 

"Mungkin lebih baik jika kamu membiarkan kedua guild master tahu sebelumnya. Itu 
seharusnya menyisakan sedikit ruang untuk masalah. "[Sebasu] 

Oh ya. Baik! 

"Kalau begitu aku akan mampir ke guild." [Ryouma] 

Setelah sampai pada suatu kesimpulan, saya minum teh hitam dan mengobrol dengan 
keluarga untuk sementara waktu, kemudian saya kembali ke kamar saya. 
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Hari ini, aku mampir ke guild pedagang hal pertama di pagi hari dan -- seperti yang 
diharapkan -- dibawa ke kantor penerimaan. Ini terjadi setiap kali saya datang ke sini, jadi 
saya sudah terbiasa dengannya. 

"Selamat datang, Ryouma. Apakah Anda mempekerjakan lagi? "[Grisiera] 

"Ya, tapi ada sesuatu yang ingin aku konsultasikan dulu denganmu." [Ryouma] 

"Hmm? Apa itu? "[Grisiera] 

Saya menjelaskan kepadanya situasinya. 

"Aku mengerti ... Yah, yang aku perkenalkan padamu pada hari pertama juga seperti itu, 
jadi ... Baiklah. Jika ada seseorang yang menurut Anda bisa Anda percayai, bawa dia ke sini. 
Ini bukan kejahatan atau semacamnya, jadi kami akan dapat memproses surat-surat 
dengan cepat. "[Grisiera] 

"Baik. Ketika saya menemukan satu, saya akan membawanya kemudian. Terima kasih. 
"[Ryouma] 

"Ya. Semoga beruntung. "[Grisiera] 

Percakapan kami berakhir dengan lancar begitu saja, jadi aku akan pergi, tapi kemudian dia 
tiba-tiba memanggilku. 

"Tunggu, Ryouma. Saya lupa saya punya sesuatu untuk memberitahu Anda. Duduk dulu. 
"[Grisiera] 

"Apa itu?" [Ryouma] 

Meskipun saya baru saja berdiri, saya duduk kembali. 

"Ini tentang para bajingan yang datang ke tokomu sebelumnya. Saya melakukan penggalian 
sendiri, dan saya berhasil mencari tahu dari mana asalnya. Sayangnya, saya belum mencari 
tahu siapa yang menugaskan mereka. Bagaimanapun juga, ada kemungkinan besar bahwa 
mereka terlibat dengan orang-orang dari guild gelap, jadi berhati-hatilah. "[Grisiera] 

"Serikat gelap ..." [Ryouma] 

Itu tidak berbeda dengan organisasi kriminal, kan? 

"Apakah itu organisasi pencuri dan pembunuh?" [Ryouma] 



"Tepat sekali. Tapi mereka tidak hanya terlibat dengan kejahatan kecil. Mereka juga terlibat 
dalam penyelundupan, pengadaan alat untuk melakukan kejahatan, dan mereka juga 
bertindak sebagai perantara untuk menghubungi orang-orang yang berspesialisasi dalam 
kejahatan. Pada dasarnya, mereka melakukan banyak hal ilegal. Mereka tidak semua hanya 
pencuri atau bajingan yang hanya bisa menggonggong. Ada pembunuh di antara mereka 
juga, jadi berhati-hatilah. "[Grisiera] 

"Aku akan. Terima kasih atas peringatannya. "[Ryouma] 

"Jangan katakan itu. Juga, Anda akan mengunjungi Taylor, bukan? Bawalah ini bersamamu. 
"[Grisiera] 

Master guild memanggil seseorang di luar, dan kemudian seorang pegawai memasuki 
ruangan dengan botol kaca. Botol diisi dengan cairan hijau, dan di bagian bawah dapat 
dilihat beberapa bubuk halus disimpan. 

Obat? 

Setelah ketua guild memeriksa bahwa itu adalah produk yang tepat, petugas menyimpan 
vial ke dalam kotak kayu. 

Dilihat dari warna, viskositas, dan bubuk halus yang tersimpan di bagian bawah, saya 
menduga obat itu mungkin sejenis nutrisi. Yang kuat juga. 

"Penasaran?" [Grisiera] 

"Maaf. Sedikit. "[Ryouma] 

Saya tidak ingin menancapkan hidung saya pada sesuatu yang tidak ada urusannya dengan 
saya, tetapi memang benar saya penasaran. 

"Kamu yang menyarankan obat itu ke Wogan, bukan? Tapi saya kira jika Anda tahu obat 
apa ini, saya ragu Anda akan sangat penasaran. Bagaimanapun, ini bukan untuk hal yang 
serius. Jangan khawatir. Hanya saja ketika seseorang menjadi tua, ada saatnya mereka 
tidak bisa menghilangkan kelelahannya. Itu saja. "[Grisiera] [1] 

Ketua guild menulis sesuatu sambil berbicara padaku. Setelah beberapa saat, dia 
memberiku surat. 

"Tolong sampaikan surat ini untuk saya. Kotak ini adalah barang biasa, jadi dia akan 
mengerti begitu Anda memberikannya. Saya mengatakan kepadanya dalam surat itu bahwa 
Anda akan memberikannya secara langsung. Saya juga mengatakan kepadanya untuk 
membantu Anda dengan apa yang Anda rencanakan. "[Grisiera] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

"Berikan salam untuk orang tua itu juga, oke?" [Grisiera] 



Setelah ketua guild melihat saya pergi, saya meninggalkan guild. 

"Dan itulah intinya. Jadi saya berpikir untuk mempekerjakan beberapa orang yang saya 
temukan melalui guild atau minta mereka mendaftar di guild. "[Ryouma] 

"Aku mengerti ..." [Taylor] 

Karena saya memiliki sesuatu yang harus saya selesaikan, saya bisa melakukan pertemuan 
tatap muka dengan kepala cabang guild tamers, Taylor. Aku memberitahunya hal yang 
sama dengan yang aku katakan pada guild master guild pedagang, tapi sementara guild 
guild pedagang tidak keberatan sama sekali, master guild penjinak tampaknya dalam 
pemikiran yang mendalam. 

"... Hmm? Oh, maafkan saya. Saya bisa menyiapkan teh, jika Anda mau. "[Taylor] 

"Oh, kamu tidak perlu keberatan denganku. Apa ada masalah? "[Ryouma] 

"Daripada masalah ... Mengapa kamu tidak duduk dan aku akan menjelaskan." [Taylor] 

Ketua guild guild tamers berdiri dan berjalan ke sudut ruangan, di mana rak kecil berada. 
Dari itu, dia mengeluarkan satu set teh. Dia juga memiliki alat ajaib yang menyerupai 
kompor, dan dia menggunakannya untuk mulai membuat teh. 

"Kamu membuat teh sendiri?" [Ryouma] 

"Tidak sepadan dengan upaya untuk memanggil orang hanya agar mereka membuatkanku 
teh. Selain itu, membuat sendiri membuat saya mendapat penangguhan hukuman singkat 
dari semua pekerjaan. "[Taylor] 

Master guild cukup terampil membuat teh. Cara dia menggerakkan tangannya tampak 
tidak kalah dengan pelayan keluarga adipati. 

Ketika ketua guild kembali dengan teh kami, dia mulai menjelaskan. 

"Nah ... Tidak ada yang salah dengan lamaranmu sendiri. Saya juga tidak keberatan jika 
Anda membawa seseorang yang Anda percaya bisa dipercaya di sini. Dan tentu saja, Anda 
juga dapat merekrut orang yang saat ini berafiliasi dengan organisasi. Hal-hal semacam itu 
hanya berada di bawah operasi normal guild. Sekarang, saya ingin serikat mendukung toko 
Anda, tetapi ada beberapa hal yang membuat saya khawatir. "[Taylor] 

"Apa maksudmu?" [Ryouma] 

"Hmm. Jika toko Anda mulai mempekerjakan dari guild tamers, maka itu berarti lebih 
banyak pekerjaan bagi kami. Sewaktu Anda membangun satu toko cabang demi satu, 
jumlah pekerjaan yang dapat diambil orang juga akan meningkat. Dari perspektif guild, itu 
adalah sesuatu yang membahagiakan. Selain itu, toko Anda memerlukan slime, yang 



merupakan salah satu alasan mengapa saya ingin guild mendukungnya. Apakah Anda ingat 
apa yang saya katakan ketika Anda mendaftar? "[Ryouma] 

"... Maksudmu bagian di mana kamu bilang tidak ada pekerjaan yang harus aku lakukan?" 
[Ryouma] 

Master guild mengangguk. 

"Guild penjinak memberi pekerjaan tergantung pada apakah monster penjinak mencari 
tugas atau tidak. Jika itu sesuai dengan tugas, maka kita dapat memberi mereka pekerjaan, 
dan jika tidak, maka tentu saja tidak. Sebagai gantinya, kami juga memberikan 
rekomendasi ketika kami pikir mereka sanggup melakukannya. Yang sedang berkata, ada 
beberapa jenis monster yang tidak cocok untuk hal-hal tertentu. 

Beberapa mengalami kesulitan menemukan pekerjaan, beberapa menemukan pekerjaan 
tetapi gajinya rendah, dan beberapa hanya pemeliharaan yang terlalu tinggi. Ada sejumlah 
tamers yang kesulitan memenuhi kebutuhan karena alasan tersebut. 

Karena kami ingin memberikan pekerjaan kepada semua orang, ada batasan jumlah 
pekerjaan yang kami miliki ... Ini juga menyebabkan beberapa tamers berusaha 
menjinakkan monster yang tidak kompatibel dengan mereka dan gagal. "[Taylor] 

Jadi, mereka berusaha menyediakan variasi pekerjaan sebanyak mungkin, tetapi yang jelas, 
masih ada batasan untuk itu. 

Setelah beberapa saat, dia mulai berbicara tentang slime. 

"Slimes terkenal lemah, lambat, dan umumnya tidak berguna, tetapi setiap penjinak utang 
telah berhutang kepada mereka setidaknya satu kali dalam hidup mereka." [Taylor] 

"Karena mereka menggunakannya untuk berlatih?" [Ryouma 

"Persis. Saya telah menjadi ketua guild cabang ini sejak lama, dan saya telah mendengar 
banyak situasi di mana penjinak tidak mampu menjinakkan apa pun melewati lendir. 
Adapun mereka yang bahkan tidak bisa menjinakkan lendir, well, mereka benar-benar 
tidak cocok untuk menjinakkan. 

Slime sangat mudah untuk dibuat kontrak, jadi mereka sering digunakan untuk pelatihan. 

... Saya tidak tahu berapa banyak toko Anda membayar pekerjanya, tetapi jika tamers dapat 
mulai mencari nafkah hanya dengan slime, maka jumlah tamers yang berjuang untuk 
memenuhi kebutuhan akan berkurang. Itu yang saya pikirkan. 

Saya tahu itu sangat egois bagi saya untuk mengatakan bahwa ketika saya katakan 
sebelumnya bahwa saya tidak punya pekerjaan untuk Anda, tapi ... "[Taylor] 

"Tidak, itu ..." [Ryouma] 



Saya tahu bahwa guild master tidak berdaya mengenai hal itu, jadi saya tidak 
menyalahkannya. 

"Yah, jika kamu tidak menganggapnya sebagai masalah, maka terima kasih. Bagaimanapun, 
inilah mengapa saya ingin mendukung toko Anda. Hanya ada satu masalah ... Petinggi guild. 
"[Taylor] 

Master guild mengangguk ketika dia menyesap teh hitamnya. 

Dia menambahkan gula ke dalamnya, jadi itu cukup manis, tapi wajah yang dibuat guild 
master pahit. 

"Jika itu hanya mendukungmu, maka otoritasku akan lebih dari cukup, tetapi jika itu adalah 
guild itu sendiri untuk mendukungmu, aku harus melapor ke petinggi. Tidak aneh jika 
mereka mulai ikut campur. "[Taylor] 

Jadi, dengan kata lain, guild akan menjadi pemegang saham? Atau akankah mereka 
membuat saya mendengarkan mereka karena mereka mendukung saya? 

"Ada juga beberapa orang yang hanya menolak untuk mengubah pikiran mereka tentang 
tidak bergunanya slime." [Taylor] 

"... Maksudmu seperti orang-orang yang harus menjalani kehidupan yang sulit, sampai 
akhirnya mereka bisa hidup stabil? Saya kira beberapa orang dari kerumunan itu akan 
memiliki sesuatu untuk dikatakan jika mereka melihat tamers mendapatkan penghasilan 
yang baik hanya dari slimes, yang dikatakan sebagai monster terlemah dan termudah 
untuk ditangkap. "[Ryouma] 

Akan sangat menyebalkan jika mereka marah padaku karena itu. Saya juga tidak ingin 
menutup toko saya. 

"Tapi sekali lagi, dari rumor yang kudengar, sepertinya kamu tidak butuh dukungan. Saya 
tidak tahu apakah rekrutmen akan berjalan dengan baik, tetapi saya akan mencoba 
memanggil koneksi pribadi saya yang dapat dipercaya dan melihat apakah saya dapat 
memberi Anda beberapa orang. "[Taylor] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

"Jika aku tidak bisa melakukan ini, itu hanya akan terlalu menyesal. Ngomong-ngomong, 
apa kamu sibuk hari ini? "[Taylor] 

"Oh, sebenarnya aku berpikir untuk pergi ke guild petualang. Untuk bertemu dengan 
seseorang yang mungkin bisa memperkenalkan saya kepada beberapa calon karyawan. 
"[Ryouma] 

"Itu agak cepat. Saya pikir Anda akan mengambil waktu Anda lebih banyak. "[Taylor] 



"Aku berubah pikiran setelah mendengar bagianmu. Awalnya, saya berencana meluangkan 
waktu, tetapi seperti yang Anda katakan, semakin banyak toko yang saya tempatkan, 
semakin banyak pekerjaan yang tersedia, yang berarti semakin sedikit orang yang berjuang 
untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, saya pikir saya akan bekerja sedikit lebih proaktif. 

Bagaimanapun, saya telah memutuskan untuk mempekerjakan beberapa orang baru, jadi 
saya merasa akan lebih baik jika saya dapat berbicara dengan mereka sesegera mungkin, 
jadi saya juga dapat memikirkan hal-hal yang perlu saya pertimbangkan. " 

"Hmm ... Aku senang kamu memikirkannya, tapi kamu tidak terlalu 
mempermasalahkannya. Kebetulan, karena saya sudah membawa teh ini, tidakkah Anda 
menemani saya sampai kita menyelesaikannya? "[Taylor] 

"Dengan senang hati." [Ryouma] 

Master guild dari guild tamers menuangkan bantuan teh hitam dari teko yang bergoyang 
dan ke dalam cangkirku. 

Dibandingkan dengan suasana yang lebih serius ketika kami berbicara sebelumnya, 
percakapan kami tentang teh hitam jauh lebih santai. 



Chapter 63 
Volume 2 Bab 63 bagian1 

Volume 2 Bab 63 bagian2 

Saat matahari sudah dekat bagian atas. 

"Dia di sini!" [Ryouma] 

Aku menunggu di sudut guild sekitar saat Jeff seharusnya pulang. Setelah satu jam 
menunggu, saya melihatnya. 

Dia melaporkan keberhasilan pencariannya ketika aku memanggilnya. 

"Jeff-san." [Ryouma] 

"Hmm? Oh, Ryouma. Ada apa? "[Jeff] 

"Aku berharap untuk menerima tawaranmu beberapa hari yang lalu." [Ryouma] 

"Oh, itu cukup cepat. Saya pikir Anda akan memikirkannya lagi, tapi yakin. Bisakah kita 
pergi sekarang? "[Jeff] 

"Tentu, tapi apakah kamu yakin kamu baik-baik saja hari ini?" [Ryouma] 

"Tidak apa-apa. Aku akan pergi ke perkampungan kumuh hari ini. Rumah saya juga ada di 
arah itu. "[Jeff] 

"Terima kasih." [Ryouma] 

Aku mengikuti Jeff-san dan membantunya berbelanja yang dia lakukan di sepanjang jalan. 
Rupanya, dia membeli beberapa persediaan untuk orang-orang kumuh. Menurutnya, 
semua orang di daerah kumuh Gimuru saling membantu sedikit seperti ini. 

"Penghasilannya juga buruk akhir-akhir ini. Kita hampir sampai. "[Jeff] 

Ketika kami mengobrol dan berjalan, orang-orang di sekitar kami menjadi lebih jarang dari 
menit ke menit, sampai akhirnya, rumah-rumah berubah menjadi lebih tua. Anak-anak 
yang mengenakan pakaian buruk bisa dilihat di sana-sini. 

Setiap kali mereka melihat kita, mereka akan melambai pada Jeff-san dan memanggilnya. 
Jeff-san akan merespons, tentu saja. Adegan yang damai. Sepertinya Jeff-san benar-benar 
dicintai. Aku terus berjalan di belakang Jeff-san, dan sementara tatapan berkumpul pada 
saya juga, saya tidak bisa merasakan ada niat buruk dari mereka. Sepertinya saya tidak 
perlu takut dirampok. 



Kami melanjutkan untuk sedikit lebih, dan akhirnya, kami mencapai sebuah bangunan tua 
yang lebih besar dari bangunan tua lainnya. 

"Kakek, kamu di sana?" [Jeff] 

Jeff-san memanggil ketika dia mengetuk pintu. Ketika dia melakukannya, pintu terbuka. 

Aku bisa merasakan jejak mana. Itu sihir ... 

"Sepertinya dia masuk. Ayo pergi." 

Saya mengikuti Jeff-san di dalam, dan apa yang menyambut kami adalah sebuah ruangan 
besar. 

Melewati pintu ada sebuah meja sederhana dan seorang lelaki berusia 60 tahun duduk di 
kursi besar. 

"Kamu datang lagi?" [Kakek] 

Pria itu menyisir rambut putihnya ketika dia bersandar ke kursinya dan diam-diam 
berbicara. 

"Jeff. Aku senang kamu selalu membantuku, tapi aku belum cukup umur untuk disebut 
kakek dulu. "[Kakek] 

"Kamu sudah cukup tua, kakek." [Jeff] 

"Kaki dan pinggang saya masih baik-baik saja, jadi saya bukan kakek dulu. Jadi, ada apa 
dengan anak itu? Anda ingin saya menjaganya juga? "[Gramps] 

"Orang ini adalah petualang yang luar biasa. Dia cukup baik untuk memberi makan dirinya 
sendiri, setidaknya, jadi bukan untuk itu aku membawanya ke sini. Dia di sini untuk bicara. 
Dan dengan bicara, maksud saya jenis pembicaraan yang mungkin membawa uang ke 
daerah kumuh. "[Jeff] 

"Ho ..." [Kakek] 

Pria itu menatapku. 

"Senang bisa berkenalan denganmu. Saya Ryouma Takebayashi. "[Ryouma] 

"Kata-kata sopan semacam itu tidak berguna di sini. Namanya Revel. Saya manajer daerah 
kumuh Gimuru. Jeff memperkenalkan Anda, jadi Anda mungkin bisa dipercaya, tapi saya 
akan memperingatkan Anda agar Anda tahu. Jangan berpikir kamu bisa melakukan apa saja 
di sekitar sini. Saya akan berterima kasih jika kita bisa menjaga hubungan kita tetap 
harmonis. "[Revel] 



Saya merasakan tekanan kuat ketika dia berbicara. Seperti yang diharapkan dari manajer 
tempat itu. 

"Tapi tentu saja. Saya juga tidak ingin konflik. "[Ryouma] 

Ketika saya mengatakan bahwa Revel mendengus tersenyum. 

"Tidak lalai bahkan sedikit, eh? ... Sepertinya kamu punya beberapa bola, nak. "[Revel] 

"Duh. Dia seseorang yang saya akui. "[Jeff] 

"Baik. Jadi, 'barang bagus' apa yang ingin dia bicarakan? "[Revel] 

"Biarkan aku jawab itu." [Ryouma] 

Ini menyangkut toko saya, jadi saya setidaknya harus menjadi orang yang berbicara. 

"... Dan itulah intinya." [Ryouma] 

"... Dan itulah intinya." [Ryouma] 

"Jadi, karena ada orang aneh yang mengacaukan bisnismu, kamu ingin orang yang bisa 
kamu percayai. Dan selama mereka dapat memenuhi satu syarat itu, Anda tidak peduli 
apakah itu seseorang dari daerah kumuh, ya. 

Memang itu bukan proposal yang buruk. Saya tidak akan memiliki keluhan selama Anda 
dapat memberikan kehidupan yang layak kepada siapa pun yang akhirnya Anda 
pekerjakan. Jadi, selama Anda membayar dengan benar, Anda dapat membawa siapa pun 
yang Anda inginkan. Akan ada satu orang lagi yang menyediakan makanan dan barang juga, 
jadi itu bagus. "[Revel] 

Negosiasi jauh lebih sederhana dari yang diharapkan. Saya pikir pasti saya harus 
membayar biaya referensi, tetapi sepertinya itu tidak perlu. Mungkin itu karena Jeff 
memperkenalkan saya. Bagaimanapun, mulai sekarang, apa yang perlu saya lakukan adalah 
mendapatkan kepercayaan dari calon karyawan saya. 

Setelah mendapat izin dari manajer, Jeff-san dan saya meninggalkan rumahnya dan pergi 
ke rumah penjinak monster yang dikenal Jeff. Sepanjang jalan, Jeff-san memanggil dua anak 
dan meminta mereka memanggil seseorang. 

"Di mana kamu mengirim anak-anak itu?" [Ryouma] 

"Kamu akan tahu nanti." [Jeff] 

Ketika kami sampai di sebuah rumah, Jeff-san dengan kasar mengetuk pintu. 

"Hei! Pak tua Corkin! Anda di sini kan !? Buka! "[Jeff] 



Jika seseorang menemui Jeff sekarang, mereka pasti akan berpikir dia adalah seorang 
pengumpul tagihan. 

Anehnya, pintu itu tiba-tiba terbuka dengan penuh semangat, dan seorang pria paruh baya 
yang ramping melompat keluar. Suasana di sekelilingnya seperti seorang pegawai yang di-
PHK. 

"Diam! Aku bisa mendengarmu baik-baik saja tanpa mengetuk seperti orang gila! "[Corkin] 

"Yah, biasanya kamu tidak muncul saat aku memanggilmu!" [Jeff] 

"Itu karena aku sedang dalam penelitianku!" [Corkin] 

"Seperti neraka itu benar!" [Jeff] 

"Apa yang diketahui orang seperti kamu yang tidak pernah meneliti sesuatu dalam 
hidupnya sendiri !? Penelitian seperti menyelam ke lautan pikiran yang dalam, dan 
mengejar ide sebelum menghilang seperti napas seseorang di bawah air. Tidak mungkin 
aku bisa punya waktu untuk hal lain sambil tenggelam dalam lautan pikiran yang dalam! 
"[Corkin] 

"Dan karena penelitianmu yang sia-sia itu menghabiskan seluruh kekayaanmu! Dan 
sekarang, Anda benar-benar bangkrut dan tinggal di sini di daerah kumuh! "[Jeff] 

"K-Kamu seharusnya tidak mengatakan itu di muka ... Lupakan saja. Apa yang kamu 
inginkan? "[Corkin] 

"Tawaran pekerjaan. Penjinak monster bekerja. "[Jeff] 

Begitu Jeff mengatakan itu, mata Corkin berbinar. 

"Sebuah pekerjaan? Untuk saya? Penjinak monster bekerja? "[Corkin] 

"Ya. Kliennya adalah Ryouma di sini. "[Jeff] 

Saat itulah dia akhirnya memperhatikan saya. 

"Senang bisa berkenalan denganmu. Namaku Ryouma Takebayashi. "[Ryouma] 

"Maaf tentang tampilan yang tidak sedap dipandang sebelumnya. Anda adalah klien? Apa 
maksudmu dengan penjinak monster bekerja? "[Corkin] 

"Sementara itu, bagaimana dengan membiarkan kita masuk? Orang tua Corkin. "[Jeff] 

Oh ya. Corkin menggaruk kepalanya dan membiarkan kami masuk, lalu ia menutup pintu. 
Rumah itu hanya memiliki satu kamar dan cukup redup karena hanya memiliki satu batu 



ajaib untuk penerangan. Ada juga kain di sudut ruangan yang mungkin berfungsi sebagai 
futonnya. 

Dia tidak punya kursi, jadi kami duduk di lantai dan berbicara. 

"Jadi, apa yang kamu ingin aku lakukan? Sayangnya, saya tidak terlalu ahli dalam 
penjinakan monster. Jika Anda menginginkan saya karena kemampuan penjinakan 
monster saya, saya tidak begitu yakin saya dapat memenuhi harapan Anda. Namun, jika itu 
penelitian, maka saya mungkin berguna bagi Anda. "[Corkin] 

"Apa penelitianmu tentang?" [Ryouma] 

Ketika saya bertanya itu, dia menjawab dengan cara mengejek diri sendiri. 

"Ini adalah tema penelitian terakhir yang saya dapatkan kembali di institut penelitian. Ini 
slime ... "[Corkin] 

Slime !? 

"Benarkah !?" [Ryouma] 

"Ya, dan karena saya tidak bisa mendapatkan hasil apa pun, saya dipecat. Sudah 10 tahun 
sejak itu, tetapi saya masih belum bisa melepaskan penelitian saya, jadi saya telah 
melanjutkannya sampai sekarang ... Mengapa mata Anda berbinar? "[Corkin] 

Corkin-san menjawab dengan cara mengejek diri sendiri, tetapi ketika dia melihat reaksiku, 
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuat wajah aneh. 

"Ini adalah jenis penelitian yang diberikan petinggi di institut kepada seseorang ketika 
mereka ingin mengusir mereka karena ini adalah pos santai tanpa ada hubungannya. Hal 
yang sama juga berlaku bagi saya. Jadi katakan padaku. Kenapa matamu berbinar-binar? 
"[Corkin] 

"Karena aku juga meneliti slime, meski secara pribadi." [Ryouma] 

"Apa !?" [Corkin] 

Setelah itu Corkin-san dan aku tanpa berkata-kata menatap mata satu sama lain selama 
beberapa detik ... Dan kemudian, pada saat yang sama, kami saling berjabat tangan. 

"Kamerad!" [Corkin] 

"Senpai!" [Ryouma] 

"Apa yang baru saja terjadi dalam beberapa detik itu !?" [Jeff] 

"Nah, kita hanya semacam ..." [Ryouma] 



"Orang luar tidak bisa mengerti ... Kegembiraan bertemu seseorang yang meneliti topik 
yang sama." [Corkin] 

"Kau benar, aku tidak mengerti ..." [Jeff] 

Tiba-tiba, ketukan terdengar dari pintu. 

"Tamu lain? Hari ini pasti berisik ... "[Corkin] 

Corkin-san berdiri dan membuka pintu. Di luar ada seorang pria dan wanita. 

"Corkin-san? Kami datang ke sini karena kami mendengar ada tawaran pekerjaan. Apakah 
itu benar? "[Wanita] 

"Aku tidak mengira pekerjaan untuk monster tamers akan datang, jadi aku datang secepat 
mungkin!" 

"Hah, jadi kalian berdua. Robelia, Tony, klien yang mencari penjinak monster ada di dalam. 
Dia juga kebetulan adalah kawan kita! "[Corkin] 

"Kamerad?" [Robelia] 

"Maksudmu ..." [Tony] 

"Pokoknya, masuk dulu!" [Corkin] 

Saat Corkin-san mengatakan itu, dia menyeret keduanya masuk dan menutup pintu. 

Setelah itu saya bertukar salam dengan 2 pendatang baru dan kami memperkenalkan diri. 

Pria itu adalah Tony-san. Usianya 23 tahun. Dalam kasusnya, dia adalah penjinak monster 
yang luar biasa, tetapi bakatnya membuatnya iri pada orang lain. Dia memiliki kepribadian 
yang jujur, dan pada akhirnya, dia ditipu oleh atasan dan rekan kerjanya. Akibatnya, 
kegagalan percobaan dan tanggung jawab skandal didorong kepadanya, menyebabkan dia 
diturunkan. Dia kemudian diperintahkan untuk meneliti slimes, tetapi tanpa hasil, dia 
dipecat. 

Ketika saya bertanya kepadanya mengapa dia tidak hanya bekerja sebagai penjinak 
monster jika dia begitu baik, rupanya, seorang petinggi dari guild tamers dari kota yang 
dulu dia tinggali dan memintanya untuk bekerja. Untuk membuat segalanya lebih buruk, 
kata dia menjadi penjinak monster yang berperilaku buruk menyebar ke seluruh jaringan 
sepuluh penjinak penjinak, jadi sekarang dia tidak bisa mendapatkan penjinak penjinak 
monster bekerja meskipun dia pergi ke kota lain. Saat ini, ia bekerja di tambang sebagai 
buruh harian. 

"... Apakah kamu pergi ke guild penjinak kota ini?" [Ryouma] 



"Itu mengerikan di kota-kota lain, dan aku bahkan tidak bisa mendapatkan uang untuk 
membeli makanan untuk monster-monsterku, jadi pada saat aku tiba di sini, aku sudah 
melepaskan mereka ..." [Tony] 

Rupanya, dia datang ke kota ini untuk bekerja di tambang setelah menyerah pada serikat 
penjinak. 

Aku mungkin harus membantunya bertemu guild master Taylor. 

"Hal-hal semacam itu juga terjadi, ya." [Robelia] 

Wanita itu mengatakan itu sambil menghibur Tony-san. Dia adalah Robelia-san. Seorang 
wanita berusia 25 tahun, yang dilecehkan secara seksual oleh bosnya di institut 
penelitiannya. Pada saat itu, dia fokus pada penelitiannya sendiri, begitu juga dengan 
kurangnya kekebalan terhadap laki-laki, ketika bosnya menyentuhnya, dia terkejut dan 
secara tidak sengaja mengirim monsternya ke bosnya sendiri. 

Meskipun itu bukan monster yang kuat -- jenis yang hanya bagus untuk mengancam -- 
bosnya tetap saja dipotong. Bosnya bermain tidak bersalah, dan dia mendapatkan ujung 
tongkat pendek, saat dia diturunkan. Dia ditugaskan penelitian lendir, sampai akhirnya, dia 
dipecat. Saat ini, dia bekerja 3 kali seminggu di rumah bordil sebagai pelayan, melakukan 
pekerjaan aneh di sana-sini. Dia juga mencari nafkah dengan menambal pakaian. 

Dengan semua orang yang sudah memperkenalkan diri, yang tersisa hanyalah perkenalan 
saya sendiri. 

Jadi saya memperkenalkan diri dan memberi tahu mereka tentang pekerjaan itu. Mereka 
segera menunjukkan minat. 

"Ada lendir seperti itu?" [Corkin] 

"Itu pertama kalinya aku mendengarnya." [Robelia] 

"Kemampuan yang aneh." [Tony] 

Saya memutuskan untuk memberi mereka demonstrasi. 

Saya selalu memiliki lendir yang lebih bersih dengan saya di Dimension Home saya, 
sehingga saya dapat menjaga tubuh saya bersih. Saya mengambil lendir itu dan 
membersihkan sepasang sepatu. 

"Wow ..." [Corkin, Tony, Robelia] 

"Itu lendir, oke." [Corkin] 

"Sepasang sepatu ini kotor, tetapi kotorannya hilang begitu saja. Apakah itu 
melelehkannya? "[Robelia] 



"Tapi sepatu tetap mempertahankan bentuknya." [Tony] 

"Hmm ... Apakah itu benar-benar hanya memakan kotoran?" [Corkin] 

Untuk membuktikan kepada mereka bahwa itu aman, saya membiarkan pembersih lendir 
membersihkan tubuh saya. 

"..." [Corkin, Tony, Robelia] 

Saya tidak tahu apakah mereka khawatir atau menunggu, tetapi mereka memperhatikan 
saya dengan seksama ketika pembersih lendir membersihkan saya. 

"Apakah Anda ingin mencobanya?" [Ryouma] 

Setelah menunjukkan kepada mereka bahwa itu aman, saya menawarkan untuk 
membiarkan mereka mengalaminya sendiri. 

"Lalu bagaimana kalau aku ... ya?" [Corkin, Robelia, Tony] 

Mereka bertiga berbicara pada saat yang sama. 

Saya hanya punya satu lendir yang lebih bersih bersamaku hari ini, jadi saya akan 
membiarkannya bergiliran. 

Kami butuh sedikit waktu untuk menyelesaikannya, tetapi setelah melalui mandi lendir 
yang lebih bersih, kilau mereka pada kulit mereka dan warna rambut mereka menjadi lebih 
baik. 

"Oh, sebenarnya ini lebih baik daripada sabun." [Corkin] 

"Aku merasa segar!" [Tony] 

"Sejak kapan terakhir kali aku terlihat seperti ini !?" [Robelia] 

Tampaknya semua kotoran yang mereka tidak bisa singkirkan karena kondisi hidup di 
lendir lenyap karena lendir bersih. 

Mereka benar-benar kotor, mengingat berapa lama lendir pembersih butuh, tapi sekarang, 
mereka terlihat cukup bagus. 

"Sangat penasaran. Pekerjaan kita hanya lendir dan mesin cuci ini, ya? Kalau begitu, 
akankah tidak apa-apa bagi kita untuk meneliti selama waktu luang kita? "[Corkin] 

"Dengan sesuatu seperti ini ... Kita akhirnya bisa kembali pada orang-orang yang 
memandang rendah kita di masa lalu!" [Robelia] 



"Gajinya juga jauh lebih besar daripada pekerjaan apa pun yang pernah aku kerjakan 
sebelumnya... Selain itu, ini pekerjaan penjinak monster ... Aku akan melakukannya. Tidak. 
Tolong biarkan saya melakukannya! "[Tony] 

... Aku benar-benar bisa merasakan semangat mereka. Tiba-tiba, saya merasa enggan untuk 
mempekerjakan mereka, tapi ... Bukannya saya benar-benar bisa menilai mereka 
mengingat seperti apa saya ... Selama mereka tidak akan mengkhianati saya, maka itu 
sudah cukup baik. 

Mungkin karena tujuan kami sama, tetapi saya merasa tidak apa-apa untuk 
mempekerjakan mereka. Setelah mempekerjakan mereka, aku harus meninggalkan mereka 
di bawah pengawasan Carla-san sampai saat aku bisa mempercayai mereka sepenuhnya. 
Dalam hal itu... 

"Bagaimana dengan pekerjaanmu saat ini?" [Ryouma] 

"Saya pengangguran. Dan pekerjaan yang saya ambil berakhir kemarin, jadi saya tidak 
benar-benar tahu kapan saya akan mendapatkan pekerjaan berikutnya. "[Corkin] 

"Saya seorang buruh harian, jadi tidak ada masalah pada saya." [Tony] 

"Aku hanya perlu meninggalkan beberapa kata di rumah bordil, maka aku harus baik-baik 
saja." [Robelia] 

"Baik. Ngomong-ngomong, bisakah kalian bertiga matematika? "[Ryouma] 

"Ya, kami bisa." [Tony, Robelia, Corkin] 

"Kalau begitu, aku ingin kamu bekerja di tokoku. Kami belum memutuskan di mana akan 
menempatkan toko kedua dulu, tetapi Anda harus mempelajari tali terlebih dahulu, jadi ... 
Ah, omong-omong, bagaimana dengan tempat tinggal Anda? Anda dapat memilih untuk 
tinggal di daerah kumuh atau di toko. "[Ryouma] 

"Tolong hiduplah!" [Robelia, Tony, Corkin] 

"Baik-baik saja maka. Sebelum pergi ke toko, Jeff-san, apakah kamu tahu toko pakaian yang 
bagus? "[Ryouma] 

Jangan tersinggung, tetapi orang-orang ini terlihat sangat buruk. Meskipun lendir 
pembersih berhasil membersihkan mereka, pakaian mereka masih penuh lubang ... Hanya 
toko-toko kelas tinggi yang memiliki seragam, sehingga sebagian besar karyawan bekerja 
dengan pakaian sipil. Toko saya sama, tetapi pakaian mereka saat ini tidak bagus. 

Karena itu saya harus meminta Jeff-san dan Robelia-san untuk membeli beberapa pakaian 
bagus di toko terdekat. Jika hanya ada laki-laki di dalam kelompok, saya bisa saja bertanya 
kepada Jeff-san, tetapi Robelia-san adalah seorang perempuan, dan tidak ada dari kita yang 
tahu apa-apa tentang pakaian wanita, jadi saya menyuruhnya memilih pakaiannya sendiri. 



Sementara mereka keluar membeli pakaian, saya pergi ke toko dan mengatakan kepada 
Carm-san bahwa saya memutuskan untuk menyewa beberapa tangan baru. 
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Setelah kembali dari toko, saya bertemu dengan Jeff-san dan yang lainnya, yang sekarang 
berpakaian dengan benar. 

"Karena pekerjaan saya selesai, saya akan pergi." [Jeff] 

"Jeff-san, terima kasih banyak!" [Ryouma] 

"Tidak apa-apa, tidak apa-apa! Sampai jumpa! "[Jeff] 

Sejak bagiannya selesai, Jeff-san pergi. 

Aku membungkuk padanya ketika dia pergi, lalu aku membawa Corkin-san dan yang 
lainnya bersamaku dan membawa mereka ke guild. 

Ngomong-ngomong, aku membawa mereka untuk mendaftar di guild pedagang bukannya 
guild tamers. Saya bertanya kepada mereka guild mana yang mereka sukai, dan tampaknya, 
mereka semua lebih memilih guild pedagang, jadi ke sanalah kami pergi. 

Ketika kami sampai di guild, seperti biasa, kami dibawa ke kantor penerima tamu, di mana 
ketua guild bertemu kami. 

"Apakah mereka karyawan baru yang kamu bicarakan?" [Grisiera] 

"Iya. Seorang kenalan saya memperkenalkan mereka kepada saya. "[Ryouma] 

"Kamu bergerak secepatnya. Bukankah Anda baru saja berbicara dengan saya pagi ini? 

Tapi sekali lagi, bisa bergerak cepat menguntungkan pedagang, jadi saya rasa tidak apa-
apa. 

Jadi, kalian bertiga akan bekerja di toko anak ini? "[Grisiera] 

"Ya!" [Corkin, Robelia, Tony] 

Ketika mereka mengatakan itu, aku merasa seperti guild master membuka matanya lebar-
lebar. 

"Ho ho ... Ryouma, apa yang kau lakukan di dunia ini? Untuk beberapa alasan, saya bisa 
merasakan ambisi aneh dari ketiganya. Selain itu, mereka tampaknya tidak mungkin 
melipatgandakan Anda. Bukankah kamu baru bertemu hari ini? "[Grisiera] 

Matanya sebagus biasanya ... 



Mungkin itu karena mereka semua adalah peneliti lendir pada satu titik, tetapi setelah 
menyadari nilai dari lendir bersih, mereka sejak itu telah memandang saya dengan sangat 
terlepas dari usia saya. Mungkin karena saya adalah orang yang menemukan pembersih 
lendir. 

Selain itu, mereka juga menyimpan dendam. Hanya kemungkinan bahwa mereka dapat 
membersihkan nama mereka mungkin telah membuat mereka bahagia, dan untuk 
membuat segalanya lebih baik, mereka sekarang dapat membuat cukup untuk menghidupi 
diri mereka sendiri. Jadi, tidak mengherankan bahwa meskipun belum lama sejak kami 
berkenalan dengan penyihir satu sama lain, mereka sudah membawa saya. 

Mengesampingkan alasannya, ketua guild memutuskan tidak ada yang salah dan memberi 
kami otorisasi. Seperti itu kami menyelesaikan pendaftaran dan kontrak mereka. 

Dengan personil serikat sebagai saksi kami, kami menandatangani kontrak yang mengatur 
mereka bertanggung jawab atas slime bersih saya, tetapi membatasi mereka dari 
menyerahkannya kepada orang lain. 

Ada beberapa jenis bentuk kontrak, tetapi yang kami gunakan untuk kontrak kami adalah 
yang biasanya digunakan untuk kontrak besar. Itu adalah bentuk kontrak khusus, jadi 
untuk berbicara. 

Tidak ada mantra yang digunakan atau apa pun, tetapi kertas itu sendiri adalah bukti dari 
dokumen penting. jadi tidak bisa dipalsukan atau ditulis ulang. Ada juga hukuman berat 
yang terkait dengan pelanggaran itu. 

Sebagai pengecualian, mereka mungkin menyerahkan lendir pembersih jika saya 
menambah toko saya sekali lagi. Lagi pula, tanpa pengecualian seperti itu, saya tidak akan 
dapat meningkatkan toko saya. 

Setelah menyelesaikan dokumen yang diperlukan, saya mengucapkan terima kasih kepada 
guild master, lalu meninggalkan guild dengan tiga karyawan baru. 

Setelah itu, hanya ada satu tempat yang akan kami kunjungi: toko. Saya memutuskan untuk 
memperkenalkan mereka pada Carm-san dan yang lainnya sesegera mungkin dan 
membuat mereka memulai segera. 

"Pelanggan nomor 13, 14, 15!" 

"Bilangan 38, 39, 40. Aku akan meninggalkan binatu di sini!" 

Juga, di sepanjang jalan, saya menemukan bahwa Corkin-san ternyata adalah mantan 
bangsawan. Karena itu dia berbicara sedikit dengan arogan. Karena itu, kami menyuruhnya 
membawa binatu. 

Tony-san adalah buruh harian, jadi dia punya banyak stamina. Dia juga ditugaskan 
membawa binatu. 



Pekerjaan Robelia-san sebelumnya memberinya banyak kesempatan untuk berinteraksi 
dengan orang-orang, jadi kami menempatkannya di meja resepsionis. Meskipun kami 
menempatkannya di sana begitu saja, dia mampu melakukan pekerjaan dengan cukup baik. 

Sebenarnya, sepertinya dia mungkin telah belajar satu atau dua trik dari pekerjaan 
sebelumnya, karena dia sudah memikat beberapa pelanggan petualang. 

Bukannya dia mengenakan sesuatu yang terbuka juga, tapi kurasa tidak masalah apakah 
dia berpakaian minim atau tidak. Penampilan bukanlah segalanya. 

Bagaimanapun, para petualang pria terpesona mungkin akan menjadi pelanggan yang 
sering. 

Ngomong-ngomong, saya baru menyadari ini, tapi sepertinya semua wanita di toko ini 
cantik ... Atau mungkin tingkat rata-rata dunia ini hanya lebih tinggi? Maksud saya, saya 
belum pernah bertemu orang yang tidak menarik. Bahkan yang lebih tua sudah cukup 
umur. 

Sementara aku memikirkan itu, sebuah suara keras tiba-tiba bergema dari toko. 

"Corkin, apakah itu kamu, de aru !? Kenapa kamu di sini, de aru !? "[Raypin] 

"Cara bicara seperti itu ... Raypin !?" [Corkin] 

"... Kalian berdua saling kenal?" [Ryouma] 

Corkin-san berada di tengah-tengah membawa cucian, sementara Raypin-san sedang 
membungkuk di atas meja dengan ekspresi kaget. 

Sementara mereka berdua saling memandang, ketakutan, aku memanggil mereka. 

"Y-Ya. Raypin adalah mantan kolega saya. "[Corkin] 

"Kami dulu bekerja di lembaga penelitian yang sama, de aru. Sudah bertahun-tahun sejak 
saya meninggalkan tempat itu, tetapi siapa yang mengira kita akan bertemu lagi di sini, de 
aru. Corkin, kapan kamu datang ke kota ini, de aru? "[Raypin] 

"Itu ..." [Corkin] 

Kedengarannya seperti ini akan menjadi rumit. 

"Corkin-san, silakan istirahat. Raypin-san, masuk. Kita bisa bicara di kantor. "[Ryouma] 

Saya membawa mereka berdua ke kantor penerimaan toko. 

Beberapa menit kemudian. 

Setelah mendengar keadaan Corkin-san, Raypin-san menghela nafas panjang. 



"Aku tidak mengira kau ada di kota ini jauh sebelum aku tiba, de aru ... kupikir kau akan 
datang begitu saja." 

"... Tidak mengira kamu akan berada di kota ini juga. Saya pikir pasti Anda akan berlari ke 
mana-mana mengejar monster di sana-sini di antara kota-kota. "[Corkin] 

"Memang benar aku suka berkeliling, tapi aku perlu memiliki kota yang aku anggap sebagai 
markasku. Namun, sungguh suatu kebetulan besar bagi kita untuk bertemu seperti ini, de 
aru. "[Raypin] 

"Kupikir kita tidak akan pernah bertemu lagi juga. Saya sudah memikirkannya berkali-kali, 
tetapi saya benar-benar berpikir saya seharusnya menerima tawaran Anda ketika 
meninggalkan laboratorium. "[Corkin] 

"Sudah kubilang, de aru. Kita mungkin sama-sama peneliti, tetapi sifat kita tidak sesuai 
dengan lembaga penelitian. "[Raypin] 

"Tidak seperti kamu, aku tidak memiliki bakat dalam sihir. Selain itu, saya juga tidak 
memiliki kemampuan untuk menjinakkan monster. Pekerjaan petualang terlalu berbahaya 
dan saya tidak berpikir saya bisa mengikuti, jadi saya menolak. Saya tidak berpikir saya 
membuat keputusan yang salah saat itu, tapi ... 

Seharusnya aku mencuci tangan di institut jauh lebih awal. Jika saya melakukan itu, maka 
paling tidak, saya tidak akan kehilangan semua kekayaan saya. "[Corkin] 

Suasana mulai menjadi sedih karena Corkin-san, tetapi juga dia yang membersihkan 
suasana itu. 

"Tapi mulai hari ini, aku akan bekerja di toko ini, jadi mungkin itu bukan kehidupan yang 
buruk. Jika itu dari sini, maka saya pikir saya bisa menoleh kepada mereka yang 
menertawakan saya sebelumnya dan menatap mata mereka. Dan meskipun belum lebih 
dari beberapa jam sejak saya belajar tentang mereka, tetapi setelah mendengar tentang 
slime bersih, selama itu saya menghabiskan waktu meneliti slime entah karena frustrasi, 
penyesalan, atau kebiasaan, tiba-tiba terasa seperti Bagaimanapun juga, itu tidak sia-sia. 
Karena itulah saya sangat berterima kasih kepada bos. "[Corkin] 

"Aku akan mengandalkanmu mulai dari sini, jadi tolong lakukan yang terbaik." [Ryouma] 

"Tentu saja." [Corkin] 

"... Yah, setidaknya amanmu, de aru. Jika Anda akan bekerja di toko Ryouma, maka mata 
pencaharian Anda juga akan terjamin, de aru. "[Raypin] 

Omong-omong, mengapa Raypin-san datang ke sini? Bukannya dia juga membawa cucian ... 
Oh, apakah dia menyimpannya di dalam Kotak Barangnya? 



"Ngomong-ngomong, Raypin-san, apakah kamu datang ke sini untuk mencuci cucianmu?" 
[Ryouma] 

"Oh, tidak, de aru! Saya mencuci banyak cucian saya kemarin, jadi saya baik-baik saja di 
bagian depan untuk saat ini, de aru. "[Raypin] 

Oh, jadi dia datang ketika aku tidak ada. 

"Saya datang ke sini hari ini untuk memberi tahu Anda, de aru. Apakah Anda tahu katak 
besar, de aru? "[Raypin] 

"Ya, itu monster yang seharusnya memiliki wabah di rawa di dekat kota ini, kan? Kulitnya 
bisa digunakan untuk membuat baju zirah, sementara isi perutnya bisa digunakan untuk 
membuat obat. "[Ryouma] 

"Jika kamu tahu, maka itu akan membuat ini cepat. Wabah itu akan segera dimulai. 
"[Raypin] 

"Benarkah !?" [Ryouma] 

"Puncaknya diperkirakan sekitar 3 atau 4 hari kemudian, tetapi mulai besok, posting 
pekerjaan mencari katak grell akan mulai muncul di guild. Grell frogs menjual dengan 
harga mahal karena bahan ramuannya, jadi ini saat yang tepat untuk menghasilkan uang. 

Selain itu, burung rimel yang memakannya juga populer di kalangan monster tamers dan 
bangsawan. 

Jika Anda bisa menjinakkan burung pelek, Anda akan mendapatkan banyak gengsi. 
Penilaian guild tentang kamu juga akan naik. Anda harus mencobanya jika Anda tertarik. 
"[Raypin] 

Benar. Terlepas dari pendapat guild, dari apa yang saya dengar, burung rim tampaknya 
terbang cepat, sehingga memiliki satu di sekitar harus membuat metode komunikasi yang 
nyaman. 

"Terima kasih untuk informasinya. Aku akan membutuhkan cara yang cepat untuk 
berkomunikasi setelah aku mulai mendirikan cabang di kota-kota lain, jadi aku akan 
memberikan yang jinak satu tembakan. "[Ryouma] 

"Aku mengerti, de aru. Semoga beruntung, de aru. "[Raypin] 

Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu dan memanggil saya. 

Saya pikir itu Carm-san, tapi dia terdengar seperti Carla-san, jadi agak sulit untuk 
mengatakan apakah itu benar-benar dia hanya dari suara ... 



"Bos, petualang, Asagi-sama, ada di sini bersama 4 petualang lainnya. Dia bilang dia punya 
sesuatu untuk dibicarakan denganmu. "[Carm] 

Aku ingin tahu untuk apa dia menginginkanku. Ngomong-ngomong, aku melirik Corkin-san 
dan Raypin-san, dan setelah memastikan mereka sudah selesai, aku membalas Carm-san. 

"Tolong bawa mereka ke sini." [Ryouma] 

"Dimengerti." [Carm] 

Setelah Carm-san pergi, Corkin-san juga kembali bekerja karena dia bisa bertemu dengan 
Raypin-san kapan saja sekarang. Setelah mereka pergi, Asagi-san, Miya-san, Wereanna-san, 
Mizelia-san, dan Syria-san datang. 

"Selamat datang semuanya. Ada apa? "[Ryouma] 

"Maaf karena mampir tanpa sepatah kata pun, nyaa--- Nyaa? Rapyin, kamu di sini, nyaa? 
"[Miya] 

"Aku datang ke sini untuk memberi tahu Ryouma tentang wabah katak besar, de aru." 
[Raypin] 

"Kamu juga, ya. Alasan kami datang ke sini terkait dengan itu, sebenarnya, de gozaru. 
"[Asagi] 

"Aku akan memotong untuk mengejar. Ryouma, pakaian kerja yang kamu kenakan 
sebelumnya, bisakah kamu memberi tahu kami di mana kamu membelinya? "[Wereanna] 

"Mencuci pakaian kita di sini berhasil, tetapi sakit harus bolak-balik. Terutama, untuk 
anggota suku naga dan binatang buas seperti kita. Jadi kami benar-benar ingin 
mendapatkan pakaian yang tidak kotor dengan mudah. "[Mizelia] 

Ahh, begitu ... Waktu yang tepat. Saya bisa menggunakan ini untuk memperkenalkan 
mereka ke toko Serge-san. Saya sudah memberinya kain tahan air, jadi dia seharusnya 
sudah mulai membuatnya. 

"Perusahaan Morgan di kota ini menjualnya. Produknya belum begitu terkenal, jadi belum 
banyak permintaan untuk mereka. Karena itu, saya tidak tahu apakah mereka memiliki 
stok. Jika mereka tidak punya, yah ... Anda semua sudah bertemu presiden mereka, Serge-
san, jadi dengan perkenalan saya, Anda harus bisa menghubungi dia. "[Ryouma] 

Dengan ini, saya belum menolak mereka sepenuhnya. 

"Benarkah!? Terima kasih banyak! "[Suriah] 

"Sebanyak ini tidak benar-benar layak dibicarakan." [Ryouma] 



"Tidak benar-benar. Terima kasih. Anggota suku Beast memiliki hidung yang jauh lebih 
baik daripada yang diperkirakan manusia, jadi itu benar-benar bantuan besar bagi kami. 
"[Mizelia] 

"Bau sisa benar-benar menyebalkan juga ..." [Wereanna] 

Apakah seburuk itu? 

"Terima kasih, Ryouma. Aku akan pergi ke Morgan Company, de gozaru. Maafkan saya. 
"[Asagi] 

Setelah mengatakan itu, Asagi dengan cepat pergi. 

"Apa itu tadi? Agak aneh. "[Wereanna] 

"Ya, biasanya, jika dia tiba-tiba muncul di tempat seseorang, dia akan menghabiskan 
banyak waktu meminta maaf ..." [Raypin] 

"Ahh !?" [Suriah] 

"Nyaat terjadi !?" [Miya] 

"Pakaian yang dikenakan Ryouma-kun! Ada kemungkinan itu kehabisan stok, kan !? 
"[Suriah] 

"!!!" [Miya and Co.] 

"Itu dia!" [Mizelia] 

"Asagi tidak mau ketinggalan, jadi dia pergi secepat mungkin!" [Wereanna] 

"Kita tidak bisa membuang-buang waktu di sini, nyaa! Cepat, inia! Ryouma, terima kasih 
banyak, nyaa! "[Miya] 

Miya-san dan yang lainnya dengan cepat pergi. 

Apakah mereka benar-benar membenci bau itu? 

Anggota suku buas dan capung ... Seberapa baik hidung mereka? 

"Benar-benar ribut, de aru ..." [Raypin] 

"Raypin-san, kamu tidak membeli?" [Ryouma] 

"Aku terbiasa dengan bau dan hal-hal kotor. Itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari 
menjadi seorang peneliti. Selain itu, aku bermaksud menangkap katak besar dengan sihir, 
jadi aku tidak perlu memasuki rawa, de aru. Saya tidak akan kotor banyak, de aru. 
"[Raypin] 



"Aku mengerti." [Ryouma] 

Saya terus mengobrol dengan Raypin-san tentang monster setelah itu. 

Rupanya, ketika katak grell dibeli di guild, masing-masing katak grell berlaku untuk 1 koin 
perak sedang karena obat yang dibuat dari nyali mereka memiliki berbagai efek. 

Setelah mendengar itu, saya memeriksa dengan pengetahuan obat yang saya berikan 
setelah datang ke dunia ini, dan tampaknya ada sekitar 50 obat yang menggunakan nyali 
katak grell sebagai bahannya. Obat-obatan vitalitas dan obat-obatan bergizi paling banyak. 
Dan mereka menjual sangat baik kepada orang-orang bangsawan. 

Yang penting adalah pengolahan bahannya. Orang yang tidak terampil akan menyebabkan 
kualitasnya menurun. Bahannya masih bisa digunakan walaupun kualitasnya lebih rendah, 
tetapi obat yang dihasilkan juga akan lebih berkualitas. Ada kalanya ramuannya sangat 
buruk sehingga tidak bisa membuat obat juga. Itu sebabnya guild memperingatkan para 
petualang untuk tidak pernah mencoba membongkar sendiri. 

Dari catatan khusus ketika datang untuk memproses katak grell adalah menguras darah. 
Jika darah tidak terkuras dengan benar, kualitasnya akan berubah sangat cepat ... Hah? 
Tunggu sebentar. Bukankah itu berarti bahwa lendir berdarah seperti benar-benar bagus 
untuk ini? 

Dan kemudian setelah mengeringkan darah, Anda harus mengeringkan katak dan bagian-
bagiannya untuk mengawetkannya, tetapi mengeringkannya secara normal akan merusak 
barang, jadi Anda harus menggunakan sihir angin dan mengeringkannya dengan cepat. 
Kecepatan pengeringan secara langsung mempengaruhi kualitas. Saya cukup yakin saya 
hanya bisa alkimia untuk bagian itu. 

Prosesnya tampaknya cukup sederhana, ada banyak cara untuk memanfaatkannya, dan 
pelestarian bukan masalah. 

Kecuali Anda telah mengambil pekerjaan, biasanya sulit untuk menemukan pembeli katak 
besar. Dan jika Anda berhasil menemukan satu, biasanya, mereka akan mencoba untuk 
menurunkan harga sangat buruk. Tapi sepertinya Anda juga bisa menangkap katak grell 
dan mengambil pekerjaan nanti seperti yang saya lakukan dengan pekerjaan pengumpulan 
ramuan. Mungkin saya harus memburu mereka untuk memastikan saya memiliki 
persediaan bahan obat yang baik. 

Waktu berlalu ketika kami mengobrol seperti itu. 

"Sudah selarut ini? Maaf sudah membuatmu terjaga begitu lama, de aru. "[Raypin] 

"Tidak apa-apa. Saya bersenang-senang. "[Ryouma] 

Setelah mengirim Raypin-san pergi, toko tutup juga tanpa ada yang luar biasa. 



Setelah mengkonfirmasi hasil dari toko, saya pulang ke rumah. 
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Di ojousama dan kamar lain, Arone-san menuangkan secangkir teh seperti biasa, 
sementara aku melapor ke keluarga adipati. 

"Sudahkah kamu berbicara dengan guild?" [Elize] 

"Ya, dan aku juga mempekerjakan tiga tamers monster baru hari ini." [Ryouma] 

"Kamu sudah menyewa beberapa? Apakah kamu tidak terlalu cepat? "[Reinhart] 

"Mungkin, tapi aku menemukan beberapa orang baik, dan selain itu, guild master dari guild 
merchant memberikan persetujuannya." [Ryouma] 

"Oh? Maka saya kira itu baik-baik saja. "[Reinbach] 

"Selain itu, mereka semua adalah orang yang telah diturunkan pangkat dan diteliti slimes. 
Mereka sepertinya sangat bersemangat, mengatakan hal-hal seperti 'dengan ini kita 
akhirnya bisa menunjukkan orang-orang itu!' "[Ryouma] 

"Aku mengerti ..." [Reinhart] 

"Mereka mungkin lebih dapat diandalkan daripada orang yang membuat alasan untuk 
menjaga penampilan mereka." [Elize] 

Setelah berbicara tentang toko, Reinhart-san juga memberitahuku tentang wabah katak 
besar. Mereka berniat membentuk untuk mencoba tangan mereka menjinakkan burung 
pelek lusa. 

Hari berikutnya. 

Saya mampir ke toko pagi-pagi sekali dan memberi tahu mereka tentang rencana saya 
besok untuk membebaskan jadwal saya. Ketika saya melakukannya, Caulkin-san [1] 
memberi tahu saya apa yang harus diperhatikan sehubungan dengan burung pelek. 

"Terima kasih. Anda benar-benar mendapat informasi. "[Ryouma] 

"Ha ha ha. Itu karena saya sudah mencoba menjinakkannya setiap tahun. Meskipun saya 
tidak pernah berhasil, saya mendapatkan banyak pengetahuan. "[Caulkin] 

"Apakah kamu akan tahun ini juga?" [Ryouma] 



"Aku berencana untuk pergi sampai kemarin, tapi karena aku sudah punya pekerjaan di 
toko ini, tidak ada alasan bagiku untuk mengejar burung pelek lagi." [Caulkin] 

Caulkin memiliki wajah ceria saat mengatakan itu. 

Itu membuat saya senang mendengarnya mengatakan itu tentang toko saya. 

Aku meninggalkan toko dalam suasana hati yang baik ketika aku mampir di toko Serge-san. 

"Selamat datang, Ryouma-sama." [Ryouma] 

"Selamat pagi, Serge-san. Saya datang untuk memberikan pakaian tahan air. "[Ryouma] 

"Terima kasih banyak. Ini untuk hari lain, ya? Juga, sepertinya Anda sudah mengiklankan 
untuk saya juga, karena 5 pelanggan mampir kemarin. "[Serge] 

"Bagaimana penjualannya?" [Ryouma] 

"Mereka telah menjual dengan cukup baik, bahkan melewati 5 pelanggan yang kamu 
referensikan padaku. Mereka sangat populer di kalangan petualang. Ketika mereka 
mengetahui tentang mereka, mereka bahkan membeli beberapa untuk teman-teman 
mereka. "[Serge] 

"Oh, kalau dipikir-pikir, aku berjalan setiap hari dengan pakaian itu saat membersihkan 
lubang kakus. Saya sangat menonjol pada masa itu, jadi mungkin itu sebabnya mereka 
sangat populer di antara para petualang. "[Ryouma] 

"Mungkin itu. Dari berbagai hal, permintaan cenderung meningkat lebih cepat dari yang 
diharapkan. "[Serge] 

"Saya membawa 70 pakaian hari ini, tetapi saya masih bisa meningkatkan produksi. Saya 
akan mencoba memperluas bengkel untuk meningkatkan produksi. "[Ryouma] 

"Terima kasih, tapi tolong jangan memaksakan dirimu." 

Ah, sepertinya Serge-san juga sudah mendengar tentang bagaimana aku bekerja terlalu 
banyak. 

"Jangan khawatir. Toko saya tidak benar-benar membutuhkan saya lagi, dan sebagian 
besar waktu yang dihabiskan untuk memproduksi kain tahan air hanya menunggu mereka 
selesai mengering. "[Ryouma] 

"Itu bagus kalau begitu ..." [Serge] 

Serge-san sepertinya menatapku dengan curiga ketika dia mengatakan itu. Setelah itu dia 
memeriksa kain kedap air yang saya bawa dan bayar untuk mereka. Setelah menerima 



pembayaran dan setumpuk kain yang tidak diolah, saya pergi ke tambang yang 
ditinggalkan. 

Setelah tiba di tambang yang ditinggalkan. 

Saya meminta lendir lengket untuk mulai merawat kain, kemudian saya membawa 2 lendir 
tanah bersama dengan lendir pemulung dan pergi ke terowongan yang berbeda untuk 
membuat tempat kerja baru. 

Saya mendapat dua slime bumi untuk membuat lubang melalui 'Buat Blok', sedangkan slav 
pemulung membawa blok dan saya memperkuat dinding. Seperti itulah kami dengan cepat 
membangun bengkel baru. Dengan lebih banyak rak di tangan, saya dapat menghasilkan 
lebih banyak kain tahan air. 

Alhasil, saya berhasil membuat dua kali lebih banyak kain dari sebelumnya, dengan total 
140 kain. Lendir lengket terlihat seperti masih bisa bekerja lebih banyak, jadi kita mungkin 
harus bisa menghentikan sekitar 150 kain. Lagipula, tidak baik menggunakan slime terlalu 
keras. 

"Baiklah, silakan lakukan apa yang kamu inginkan untuk saat ini." [Ryouma] 

Slime banyak bekerja hari ini, jadi saya memutuskan untuk membebaskan mereka dari 
pelatihan hari ini. 

Saya membuat mangkuk dengan sihir tanah dan mengisinya dengan sihir air. 

... Oh, slime telah berkumpul di sekitar mangkuk. Mereka minum, mereka ... Hah? 

Ketika saya melihat slime yang berkumpul, tiba-tiba saya sadar. 

Bisakah slime selain bumi dan slime gelap menyerap mana? 

... Ayo kita coba. 

Saya merilis mana netral. 

... Lendir bumi dan lendir gelap menyerapnya sedikit lebih lambat dari biasanya, tetapi 
tampaknya lendir lain juga bisa menyerap mana. 

Ketika saya mengubah atribut, saya menemukan bahwa slime lengket lebih suka mana 
netral, slime racun lebih memilih mana beracun, dan slime logam dan besi lebih memilih 
mana bumi. Lendir bumi dan lendir gelap diberikan. 

Tapi yang mengejutkan adalah ramping berdarah, yang lebih suka netral dan air, lendir 
asam, yang lebih suka racun dan air, lendir bersih, yang lebih suka air dan cahaya, dan 
lendir pemulung, yang lebih suka bumi dan kegelapan ... Mereka sebenarnya sama-sama 
lebih suka dua elemen. 



Tampaknya ada slime yang menyukai banyak hal juga .. 

Lendir menyembuhkan lebih memilih netral, air, dan cahaya. Sebenarnya lebih suka tiga 
jenis mana, tetapi yang benar-benar suka adalah mantra penyembuhan. Mengapa lendir 
menyembuhkan satu-satunya yang lebih memilih mantra yang sebenarnya dari mana? Yah, 
aku bisa menganggapnya sebagai latihan untuk sihir penyembuhanku, jadi apapun ... 

Sementara aku memikirkan itu, lendir sembuh tiba-tiba menjadi layak untuk terbelah. 
Apakah mana juga berfungsi sebagai makanan bagi lendir ini? Saya harus menyelidiki ini 
lebih hati-hati nanti ... 

Untuk sementara waktu, saya membiarkan slime menyembuhkan pecah dan membentuk 
kontrak dengan mereka. Lendir menyembuhkan sekarang nomor empat. 

Setelah itu saya membuat beberapa persiapan untuk menjinakkan burung pelek. Saya 
mengambil gitar dari Item Box dan mulai berlatih. 

"... Itu dia." [Ryouma] 

Bermain saya tidak terlalu buruk bagi seseorang yang bermain sebagai hobi. Tentu saja, itu 
tidak baik. 

Ngomong-ngomong, akan lebih bagus jika ini cukup untuk menjinakkannya, tapi eh ... Apa 
pun yang terjadi akan terjadi. Jika tidak bagus, maka saya hanya akan mencari monster tipe 
burung lain. 

Aku menghabiskan waktu sampai kainnya mengering, lalu aku kembali ke kota, aku 
mampir ke toko Serge-san lagi. 

"Bagus sekali." [Serge] 

Sepertinya ini sudah cukup untuk mengisi persediaan mereka untuk saat ini. Butuh waktu 
untuk mengubah kain ini menjadi produk, jadi untuk saat ini, mereka tidak akan 
membutuhkan lagi kain anti air. Sepertinya Serge-san benar-benar berusaha untuk tidak 
membuatku bekerja terlalu banyak. Tapi, sungguh ... Sebenarnya lendirlah yang membuat 
benda-benda ini, Anda tahu? 

Saya harus mengubah kain yang tersisa menjadi kain tahan air juga. 

Setelah meninggalkan toko Serge-san, aku melihat ke langit dan berpikir sendiri. 

"... Masih ada waktu, tapi tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan ..." [Ryouma] 

Tidak ada yang bisa dilakukan bahkan jika saya pulang sekarang, dan sudah terlambat 
untuk kembali ke tambang untuk berlatih, jadi ... Ayo mampir ke gereja kalau begitu. 



[1] Corkin berubah menjadi Caulkin karena kesinambungan karena saya sebelumnya 
menerjemahkannya sebagai Caulkins. 

Ketika saya sampai di gereja, wanita yang membuat papan status saya ada di sana oleh 
gerbang. 

"Oh, kamu ..." [Biarawati] 

"Terima kasih untuk yang terakhir kalinya." [Ryouma] 

"Selamat datang. Apa yang bisa saya bantu? "[Biarawati] 

"Aku datang untuk berdoa." [Ryouma] 

"Aku mengerti, maka tolong ikuti aku." [Biarawati] 

Saya duduk di kapel seperti terakhir kali dan mengucapkan doa dengan tangan terlipat. 

........................... Hmm? 

Hah? Saya pikir saya akan pergi ke alam ilahi seperti biasa, tetapi tidak ada yang terjadi. 

... Tapi sekali lagi, kurasa akan lebih aneh jika aku bisa pergi setiap waktu. 

Atau setidaknya itulah yang saya pikirkan ketika tiba-tiba semuanya menjadi putih. 

"!? Ini adalah? Oh, itu biasa, kurasa. Tapi ada jeda yang aneh. "[Ryouma] 

"Maaf, maaf, aku tidak menggunakan kekuatan ini sebanyak itu, jadi itu lebih sulit dari yang 
diharapkan." [???] 

Ketika saya berbalik, orang yang menjawab adalah seorang lelaki tua berambut pendek dan 
berperawakan tinggi yang membawa sebotol alkohol di bahu kanannya, sambil memegang 
botol sake dengan tangan kirinya. Dia berdiri di sana saat dia mengosongkan isi botol kaca 
ke dalam mulutnya. 

Tidak salah lagi. Itu adalah Dewa Anggur! 

"Mungkinkah kamu Tekun-sama, Dewa Anggur?" [Ryouma] 

Ketika saya menanyakan hal itu, dia memindahkan botol sake dari mulutnya dan 
menjawab. 

"Anda punya hak itu. Nama itu Tekun. Ngomong-ngomong, Anda tidak perlu berbicara 
dengan sopan kepada saya. Saya seorang dewa, jadi jika saya suka, saya bisa membaca 
pikiran Anda, jadi tidak ada gunanya menggunakan keigo (bahasa sopan). Selain itu, itu 
menyebalkan, jadi ketika Anda memanggil saya, panggil saja saya Tekun. Aight? "Baiklah, 
duduklah." [Tekun] 



Oh, ya ... Orang-orang ini bisa membaca pikiran, jadi tidak ada banyak artinya dalam 
menggunakan bahasa sopan, kurasa. 

Aku duduk tepat seperti yang diperintahkan Tekun-sama. 

"Kalau begitu aku akan berbicara dengan santai.... Senang bertemu dengan mu. Saya 
Ryouma Takebayashi. Terima kasih telah memberi saya perlindungan ilahi Anda. 
"[Ryouma] 

"Aku melihatmu dari waktu ke waktu, jadi itu tidak terasa seperti pertama kalinya kami. 
Dan tidak masalah perlindungan ilahi, saya hanya memberikannya dari waktu ke waktu 
setiap kali saya melihat seseorang yang menarik. Kebetulan itu adalah Anda. Itu saja. 
"[Tekun] 

Seperti kata Tekun bahwa dia minum dari botol sake-nya. 

"Apakah kamu satu-satunya di sekitar hari ini?" [Ryouma] 

"Ya. Yang lain melakukan apa pun yang Anda inginkan. Adapun dewa perang, dewa sihir, 
dan dewa tanah, aku tidak bisa melihat apa pun selain putih, tapi mereka mungkin berada 
di tempat yang nyaman. Dalam istilah manusia, di situlah mereka membangun tempat yang 
mereka sebut rumah dan tinggal di dalamnya. "[Tekun] 

"Saya melihat. Saya tidak tahu itu ... Apakah Anda punya rumah juga? "[Ryouma] 

"Tidak. Tidak punya. Saya dewa anggur dan pengrajin. Anggur dan pengrajin dapat 
ditemukan di berbagai tempat, jadi saya hanya berkeliaran di tempat-tempat itu sesuka 
saya. "[Tekun] 

"Kamu berkeliaran?" [Ryouma] 

"Alam ilahi kurang lebih terhubung dengan dunia tempat kamu tinggal. Nah, jika kamu 
ingin penjelasan yang lebih baik, kamu harus bertanya kepada orang lain. Saya tidak pandai 
menjelaskan hal-hal seperti ini. Tapi cukup itu saja. Minumlah. "[Tekun] 

Tekun mengambil secangkir penuh minuman keras dari udara tipis dan memberikannya 
padaku. Bentuk cawan itu persis seperti piala, tetapi itu adalah emas, dan perak dan 
perhiasan kecil dapat ditemukan menghiasi itu di sana-sini. 

"Ayolah! Cheers! "[Tekun] 

"C-Ceria!" [Ryouma] 

Saya akhirnya memanggang karena dia, jadi saya hanya pergi dan minum dari cangkir. 

"...Lezat!" 



Minuman manis yang sangat lezat. 

"Itu terbuat dari buah dan madu yang dibesarkan di tanah yang diberkati oleh dewa tanah 
dan dewa pertanian. Dan orang-orang yang membuatnya juga telah menerima berkahku, 
jadi tentu saja itu enak. "[Tekun] 

"Wow ... Bisakah aku juga mendapatkan ini ketika aku kembali? Juga, Anda dapat 
memberikan perlindungan ilahi ke tanah juga? "[Ryouma] 

"Aku senang kamu menyukainya, tapi ini adalah persembahan, jadi mungkin akan sulit 
untuk mendapatkannya karena kelebihan stok didistribusikan di antara pengrajin atau 
mereka yang ada di dalam lingkaran. 

Adapun perlindungan ilahi, baik, saya hanya bisa memberkati orang, tetapi dewa tanah 
dapat memberkati tanah. Ada orang lain juga yang bisa memberkati tempat yang mereka 
sukai. Gayn juga pernah memberkati seluruh dunia ini, Anda tahu? Bagaimanapun, dia 
adalah dewa penciptaan. "[Tekun] 

Oh ya. 

"Saat ini, bentuk kehidupan dunia ini telah tumbuh dan mengubah dunia sesuka mereka, 
jadi, tempat-tempat dengan perlindungan ilahi Gayn berkurang. Hal yang sama berlaku 
bagi saya, tetapi ada juga saat-saat ketika saya berhenti memberikan perlindungan ilahi 
atas kemauan saya sendiri. 

Seperti misalnya, aku bisa memberikan perlindungan ilahi kepada pandai besi yang 
mengabdikan keahliannya, tetapi jika perlindungan ilahi itu mengubah dia menjadi orang 
yang tidak baik, maka aku akan merasa seperti menghilangkan perlindungan ilahi. 
"[Tekun] 

Saat Tekun mengatakan itu, dia minum dari botol sake miliknya. 

"Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu ke mana Gayn dan yang lainnya akan pergi 
belakangan ini?" [Tekun] 

"Ke mana mereka pergi?" [Ryouma] 

"Ya. Saya belum melihat mereka belakangan ini. Bukannya aku tidak punya hal lain untuk 
dilakukan, jadi aku tidak terlalu bermasalah, tetapi melihat mereka yang hilang begitu 
sering membuatku sedikit khawatir. "[Tekun] 

"Hmm ... Tapi kamu baru saja memanggilku ke sini juga, jadi ..." [Ryouma] 

Saat itulah aku ingat apa yang Kufo katakan padaku terakhir kali. 

"Oh, mungkin mereka pergi ke duniaku." [Ryouma] 



"Duniamu? ... Disebut apa itu lagi? Bumi? "[Tekun] 

"Ya. Yang itu. Terakhir kali saya datang ke sini, Kufo mengatakan bahwa Gayn dan yang 
lainnya pergi ke Bumi untuk melihat-lihat. "[Ryouma] 

"HAA !? Mereka pergi jalan-jalan !? Apa yang mereka lakukan !? "[Tekun] 

Tekun berteriak kaget. 

"Apakah itu aneh?" [Ryouma] 

"... Biasanya, para dewa tidak mengganggu dunia lain. Membawa orang-orang seperti Anda 
dari dunia lain ke dunia ini adalah sesuatu yang kami lakukan hanya karena dunia ini 
benar-benar dalam kesulitan. Dengan kata lain, ini merupakan pengecualian karena 
keadaan yang mendesak. Bertamasya jelas bukan alasan yang sah untuk pengecualian. 
"[Tekun] 

"Tapi Kufo sangat yakin tentang hal itu terakhir kali kita berbicara. Dia mengatakan Gayn 
mengipasi idola Jepang, sementara Rurutia berkeliling dunia memakan semua jenis 
makanan manis, dan Kufo sendiri sedang menjelajahi daerah-daerah di bumi yang belum 
dijelajahi. "[Ryouma] 

Ketika Tekun mendengar itu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. 

"Tapi bagaimana mungkin? Benarkah itu kebenaran? Saya tidak tahu banyak tentang idola, 
tapi ... "[Tekun] 

"Itu benar. Sungguh. "[Ryouma] 

"Bukan tidak mungkin untuk pergi, tapi ... Bukankah dewa duniamu akan marah? Lagipula, 
hal seperti ini belum pernah terjadi sampai kamu datang--- Tidak mungkin !! "[Tekun] 

Tiba-tiba, Tekun berdiri dengan sangat marah. 

"Ada apa !?" [Ryouma] 

"Itu bukan bajingan yang baik ... Mereka tidak mungkin sebebas itu sehingga mereka 
menggunakan negosiasi dengan dewa duniamu sebagai alasan untuk pergi jalan-jalan, 
bukan? Mereka bukan satu-satunya yang gratis, Anda tahu? Beraninya mereka bersenang-
senang sendiri! "[Tekun] 

Ketika Tekun gemetar di seluruh, dia mengambil laras sake di bahunya dan berteriak. 

"Aku tidak bisa tinggal di sini! Saya harus menemukan mereka! "[Tekun] 

Saat Tekun hendak lari, aku memanggilnya dengan panik. 



"T-Tunggu! Bagaimana dengan saya !? "[Ryouma] 

"Ah, maaf ... Tapi jangan khawatir, ketika waktunya habis, kamu akan kembali sendiri. 
Bawalah beberapa minuman keras. Jika Anda membiarkan mana mengalir ke piala itu, 
Anda akan bisa mendapatkan minuman keras kapan saja. Maaf, tapi saya benar-benar 
terburu-buru sekarang. Nanti! "[Tekun] " A--- Cepat! "[Ryouma] 

Aku bahkan tidak bisa melihatnya ketika dia berlari dengan kecepatan luar biasa. 
Sebenarnya, kecepatan dia bergerak tidak sesuai dengan langkahnya. Ahh, aku tidak bisa 
melihatnya lagi ... Dia benar-benar meninggalkanku ... 

"Aku tidak percaya aku ditinggalkan sendirian di tempat seperti ini ... Ngomong-ngomong, 
aku lebih baik menghabiskan waktu minum ..." [Ryouma] 

Saya minum seteguk anggur. 

"Ya, ini benar-benar hal yang baik. Tapi aku yakin berharap aku punya beberapa makanan 
ringan untuk menemaninya. "[Ryouma] 

Sayangnya, tidak ada apa pun di sini selain minuman keras dan piala. Tekun berkata aku 
bisa mendapatkan anggur sebanyak yang aku inginkan dari piala ini selama aku menjelajah 
mana yang melaluinya, tapi itu hanya untuk minuman keras. Makanan ringan tidak akan 
keluar ... Tapi tunggu ... Jika aku bisa menggunakan mana, apakah itu berarti aku bisa 
menggunakan sihir di sini? 

"Item Box!" [Ryouma] 

Sebuah lubang hitam muncul di udara tipis. 

Sepertinya saya bisa menggunakan Item Box. 

"Aku melakukannya ... kurasa itu tidak ada hubungannya dengan tempat itu. Yah, 
terserahlah. Dengan ini, aku seharusnya bisa menemukan sesuatu yang bisa aku gunakan 
untuk makanan ringan ... Bukankah aku punya buah di sekitar sini ... Tidak ada? Yah, saya 
telah tinggal di penginapan untuk sementara waktu sekarang, dan saya telah menyimpan 
semua makanan saya di lemari es di toko, jadi ... "[Ryouma] 

Saya mengeluarkan barang-barang di dalam Kotak Barang saya, tetapi tidak ada yang bisa 
berfungsi sebagai makanan ringan. 

Sementara aku memikirkan itu, cahaya yang menandakan kembalinya aku datang. 

Oh tidak! Saya harus membersihkan dengan cepat atau yang lain! 

Dengan tergesa-gesa, aku mengosongkan piala, lalu aku melemparkan semua barang-
barangku kembali ke Kotak Barang. 



Setelah menyimpan semuanya, saya menutup Kotak Barang, dan sinyal cahaya menjadi 
lebih kuat. Sebelum saya menyadarinya, saya kembali ke dunia manusia. 

"A-Apa aku berhasil?" [Ryouma] 

Ketika saya menggunakan Item Box, semua yang saya ambil sudah kembali. Apa yang lega... 

Sayang sekali tentang anggur itu. Saya minum semuanya dalam satu tegukan, tapi saya 
merasa seperti menyia-nyiakannya ... Seharusnya saya diam-diam menikmatinya ... 

Itu juga sangat lezat. Sayang sekali. 

Ini pasti pertama kalinya aku merasa seperti ini di atas secangkir minuman keras. 

Setelah meninggalkan sumbangan, saya meninggalkan gereja dengan perasaan sedikit 
sedih. 

Saya pulang ke rumah setelah itu. 
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Hari berikutnya. 

Hari ini adalah hari ketika mereka akhirnya akan mencoba menjinakkan burung pelek. 
Untuk itu, aku, empat anggota keluarga adipati, Jill-san, Zeff-san, Camil-san, dan Hyuzu-san 
berjalan di jalan menuju tambang. 

Ojousama dan yang lainnya mengenakan baju besi dan memiliki senjata bersama mereka 
seperti ketika kami pergi untuk berlatih di tambang sebelumnya, tetapi dalam kasus saya, 
saya mengenakan pakaian pembersih lubang toilet. Menjadi satu-satunya yang berpakaian 
seperti ini tentu membuat saya menonjol dari kelompok kami ... 

Kebetulan, kami juga tidak bisa menggunakan kereta untuk melatih ojousama. Dia mungkin 
benar-benar memiliki sedikit stamina. Kami telah berjalan selama ini, dan meskipun kami 
mungkin mengambil waktu istirahat dari waktu ke waktu, saya masih berpikir itu 
menakjubkan bahwa dia tidak mengeluh. 

"Fuu ... Ryouma-san, kamu baik-baik saja?" [Elia] 

"Aku baik-baik saja." [Ryouma] 

"Kamu benar-benar punya banyak stamina." [Elia] 

Ojousama berangsur-angsur mulai lelah, tapi itu tidak benar-benar membuat keributan. 

Lagipula, kami sedang berjalan di jalan setapak gunung, dan jalannya tidak beraspal, jadi 
kupikir sudah patut dipuji bahwa dia tidak mengeluh. 

Camil-san tampaknya memikirkan hal yang sama ketika dia mendorongnya. 

"Tidak apa-apa, Ojousama. Kamu stamina sudah luar biasa dibandingkan dengan anak 
normal seusiamu. "[Camil] 

"Itu benar, Ojousama. Jangan membandingkan diri Anda dengan Ryouma. Orang ini tidak 
normal. Anak normal mana pun akan lama kehabisan napas, tetapi orang ini bahkan tidak 
berkeringat. Keringat sedikit, bukan? "[Hyuzu] 

"Bahkan jika kamu mengatakan itu padaku ..." [Ryouma] 



Itu fenomena fisiologis, jadi ... 

"Tapi serius, Nak, kebanyakan orang setidaknya akan mudah berkeringat tanpa harus 
diberitahu bahwa itu adalah norma." [Hyuzu] 

"Aku tahu kita tidak akan terlalu cepat untuk menyamai kecepatan ojousama, dan aku akan 
mengerti jika kamu adalah seorang ahli terlatih seperti kami, tapi kamu masih anak-anak, 
kan? Pelatihan seperti apa yang telah Anda lakukan? "[Camile] 

"Hmm ... Singkatnya, aku dilatih sampai batasnya. Setiap kali saya jatuh atau beristirahat, 
saya akan dipukuli begitu keras hingga terluka parah, dan kemudian saya akan ditanya 
apakah saya lebih suka dipukuli atau dilatih. Setelah melakukan itu setiap hari, saya 
berakhir seperti ini. "[Ryouma] 

"Apakah tuanmu iblis dari neraka !?" [Hyuzu] 

"Tidak bisa menyangkal itu." [Ryouma] 

Ketika saya masih kecil, saya benar-benar takut pada ayah saya. Sedemikian rupa sehingga 
saya bahkan tidak bisa bernapas ketika saya berada di depannya. 

Sementara aku memikirkan itu, sepertinya sudah waktunya bagi kami untuk berangkat. 

"Kita harus bergerak lagi sebelum Elia menjadi dingin sepenuhnya." [Reinhart] 

"Ini hanya sedikit lebih." [Hyuzu] 

Seperti itu kami mulai berjalan lagi, kemudian setelah sekitar 30 menit berjalan, jalan 
melengkung dan kami memasuki hutan. Setelah 30 menit, udara mulai berbau sangat 
buruk. Jadi, ini adalah bau rawa. 

Saat kami melanjutkan perjalanan, rawa berwarna merah datang untuk melihat. 

Kami sepertinya berada di suatu tempat di dekat perbatasan hutan dan tambang. Kami 
berada di dalam hutan, tetapi hanya ada sedikit pohon, dan rawa itu terasa seolah-olah 
bumi dari pikiran yang ditinggalkan telah runtuh dan mengalir ke dalamnya. 

Baunya semakin memburuk saat kami mendekati rawa. Ojousama harus menutup 
mulutnya untuk menahannya. 

"Ini rawa yang aku bicarakan. Bau yang Anda cium berasal dari daun-daun yang jatuh dan 
mayat-mayat yang membusuk dari berbagai organisme di dalam rawa. "[Reinhart] 

"Bau yang mengerikan ..." [Elia] 

"Memang bau, tapi kecuali kamu bisa beradaptasi dengan ini, kamu tidak akan bisa 
menjelajahi daerah lain." [Elize] 



Oh ya. Reinbach-sama seharusnya memperbaiki wilayah Jamil, jadi jauh lebih baik 
dibandingkan dengan daerah lain ... Tunggu, apakah itu berarti bahwa daerah lain berbau 
seperti ini sepanjang waktu? Oh sayang. Semoga saja tidak. 

"Hmm ... Sepertinya katak jagoan dan burung pelek belum ada di rawa ini. Ini bukan satu-
satunya rawa, jadi mari kita periksa yang lain. "[Reinbach] 

Karena itu, kami mulai berjalan lagi. 10 menit kemudian, kami menemukan rawa 3 kali 
lebih besar dari yang sebelumnya. Kali ini, 30 petualang, 30 rakasa monster, dan lebih dari 
200 burung datang untuk melihatnya. 

"Itu adalah burung pelek!" [Reinhart] 

"Itu adalah ..." [Ryouma] 

"Mereka cantik ..." [Elia] 

Burung pelek menyerupai burung beo besar, tetapi memiliki ekor yang dapat Anda 
temukan dari unggas berekor panjang. Tubuhnya biru, tetapi kepala dan ekornya ditutupi 
dengan bulu hijau yang indah. Tidak heran itu sangat populer. Terlihat sangat aneh dengan 
rawa sebagai latar belakangnya. 

Mereka sangat cantik, tapi saya pikir para petualang di sekitarnya akan menjadi 
penghalang. 

"Mereka pergi ke sana!" [Petualang 1] 

"Cepat dan tangkap katak grell!" [Adventurer 2] 

"Ah !?" [Petualang 1] 

"Cepat! Sebelum dimakan '. [Adventurer 2] 

Petualang memasuki rawa dan mulai bersaing dengan burung-burung pelek untuk lupa 
grell. 

Laki-laki yang tampak tangguh bermain-main di lumpur, mencoba menangkap katak 
berwarna merah -- warna yang sama seperti lumpur -- dengan jala atau tangan mereka ... 
Itu adalah pemandangan yang sangat panas. 

Sementara itu, dua pemuda mengeluarkan instrumen mereka di sisi rawa. 

"Ryouma, Elia, lihat. Sepertinya mereka berdua ingin mencoba menjinakkan burung-
burung pelek. "[Elize] 

Pria lain mulai meniup serulingnya. Sepertinya itu semacam perekam. Dia tampaknya tidak 
terlalu terampil. 



"Seberapa pentingkah keterampilan musik ketika mencoba menjinakkan burung pelek?" 
[Ryouma] 

"Sulit untuk mengatakan karena yang menilai tidak lain adalah burung pelek itu sendiri." 
[Sebasu] 

"Seperti kata kata, bahkan ada kasus ketika penjinak monster bermain dengan percaya diri 
hanya untuk ditolak, kemudian dalam kemarahan, membanting instrumennya ke tanah, 
menyebabkan suara sumbang dimainkan, dan kemudian dapat membentuk kontrak 
dengan burung pelek. "[Elia] 

"Aku tidak tahu harus berkata apa untuk itu ..." [Ryouma] 

Ketika pria itu selesai bermain, burung-burung pelek semua mulai berkicau bersama. 

"Kera kera kera kera kera kera kera !!" 

"Ahahahahahaha!" 

Penampilan pria itu disambut dengan tawa lebih dari 200 burung. 

Burung-burung tertawa mengejek. 

Caulkin-san mengatakan bahwa burung pelek akan berkicau ketika mereka tidak suka 
musiknya, dan kebetulan bahwa cara mereka akan berkicau benar-benar menyebalkan. 

Jadi ini yang dia maksudkan dengan itu! ...Benar. Setelah mendengarnya, tentu tidak enak di 
telinga. 

Hal-hal semacam ini tampaknya sering terjadi, karena petualangan tidak bereaksi sedikit 
pun. Sebaliknya, mereka menggunakannya sebagai kesempatan untuk mengumpulkan 
lebih banyak katak besar. Dan bahkan setelah selesai, mereka mengabaikan pria itu. 

"Saya pikir Anda bisa tahu hanya dari celetuk burung, tetapi seperti inilah bentuk 
kegagalannya. Menjinakkan seperti ini tidak mungkin. Anda dapat mencoba lagi jika Anda 
mau, tetapi jika Anda melakukannya terlalu sering, Anda mungkin akan diserang. Jadi, 
paling-paling, Anda hanya boleh mencoba dua kali. "[Reinhart] 

Sementara Reinhart-san sedang menjelaskan, pria lain mulai bermain dengan serulingnya. 

Kali ini bahkan lebih buruk daripada orang itu sebelumnya, ketika burung-burung pelek 
mulai tertawa sebelum dia bahkan bisa menyelesaikannya. 

Dipanggang oleh beberapa burung tampaknya membuat saraf, ketika pria itu 
menghunuskan pedangnya dan memasuki rawa. 

"I-Itu tidak bagus ... Hati-hati, semuanya." [Reinbach] 



"Ha!" [Empat penjaga] 

Mendengar kata-kata Reinbach-sama, keempat penjaga melangkah maju. 

Sebasu-san dan Reinhart-san juga berdiri waspada, sementara nyonya melindungi saya dan 
Elia. 

"Ke!" [Burung Rimel] 

"GUAH! E-Eek !! "[Musisi Frustrasi] 

Burung pelek yang terdekat dengan pria itu tampaknya merasakan bahaya datang darinya 
dan pedangnya, ketika berkicau dan menyerangnya. 

Saat luka dangkal tertinggal di bahu pria itu, dia berteriak kesakitan. 

"Sihir angin." [Ryouma] 

Mendengar itu, burung-burung pelek lainnya juga memandangi lelaki itu. 

Ketika pria itu melihat itu, amarahnya dengan cepat menjadi dingin dan rasa takut 
menggantikannya ketika dia berlari untuk hidupnya. 

Orang-orang di dekatnya terperangkap dalam keributan, dan tidak punya pilihan selain 
mundur. 

Burung-burung pelek melemparkan pemotong angin ke belakang. Akurasi mereka tidak 
terlalu bagus dan mereka terus menghilang, tetapi pria itu berlari untuk hidupnya 
bagaimanapun juga. 

"Kamu tidak bisa kehilangan ketenanganmu seperti itu. Burung Rimel mungkin lembut, 
tetapi mereka tidak lemah. Jika Anda memandang rendah mereka dan mencoba memaksa 
mereka untuk taat, mereka akan melawan. "[Elize] 

Sementara nyonya memperingatkan kami, saya perhatikan bahwa pria itu berlari ke arah 
kami. 

Itu buruk! 

Pria itu berhasil mencapai tepi rawa-rawa, tetapi sepertinya dia kehilangan fokus dan 
berhenti. Saat itulah salah satu burung pelek merapalkan mantra dan menangkap lelaki itu 
dengan kakinya. 

"KUAH !? AHH ... "[Musisi Frustrasi] 

"Dinding Bumi !!" [Ryouma dan Camil] 

"Keh !!" [Burung Rimel] 



Camil dan aku segera mengucapkan mantra kami, membuat dinding yang terbuat dari 
tanah di antara lelaki itu dan burung-burung pelek. 

Sepuluh pemotong angin yang menembak pria itu mengeluarkan suara bercukur, tetapi 
dinding bumi kami berhasil bertahan. 

Pemotong angin berhenti, tetapi kemudian di saat berikutnya, kicauan yang keras bergema. 

"Kukeh! Kukeh !! Kukeh !!! Kukeh !!! "[Burung Rimel] [1] 

"Kyaaa!" [Elia] 

"GU !?" [Reinhart] 

"Apakah ini !?" [Reinbach] 

"Pegang dirimu !!" [Reinhart] 

Untuk beberapa alasan, semua orang mulai bertindak seolah-olah mereka kesakitan. 
Ojousama bahkan mulai bergetar dan terhuyung. Untungnya, nyonya dan Sebasu-san dapat 
dengan cepat mendukungnya. 

Apa yang sedang terjadi!? 

Ketika saya melihat sekeliling saya, bahkan para petualang di rawa menderita. Bahkan ada 
beberapa yang kehilangan akal dan berjongkok ketika mereka berteriak. 

Untuk mempengaruhi area yang begitu luas ... Belum lagi mana yang kuat yang aku 
rasakan. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, pelakunya pasti kicau burung pelek. 

Tapi burung yang mana? 

Saya mencari sumber suara dan mana, dan dalam beberapa detik, saya berhasil 
mengisolasi semuanya menjadi satu burung. Rupanya, itu menggunakan teknik sihir angin 
yang mirip dengan milikku karena memperkuat suara sendiri. Karena itu saya dapat 
dengan cepat menemukannya. 

"Diam!" [Ryouma] 

Aku mengucapkan mantra ke arah burung pelakunya. Mantra itu dimaksudkan untuk 
menghentikan getaran di udara. Dan seperti yang saya harapkan, suara berhenti dan 
ekspresi semua orang melunak. 

Sepertinya itu efektif ... Sayangnya, itu tidak sesederhana itu, karena burung pelek itu 
menolak. 



Burung pelek itu mungkin menggunakan mantra yang mirip dengan Suara Besarku yang 
meningkatkan getaran di udara. 

Saya menggunakan mantra yang bekerja berlawanan dengan itu, tetapi karena itu, 
sepertinya ini tiba-tiba berubah menjadi pertempuran kendali. 

Jika saya terpeleset sebentar, suara akan kembali. 

Kontrol kami sama ... Tidak, ini bertahap, tapi saya didorong kembali. Jika saya tidak bisa 
menang dengan kontrol, maka ... 

Saya akan menang dengan kekuatan brutal! 

Saya menggunakan mana secara signifikan lebih banyak dari sebelumnya dan membaca 
mantra lagi. 

"Diam!" [Ryouma] 

"... Kukeh!" 

Setelah beberapa detik berjuang, burung rimel menyadari bahwa ia berada pada posisi 
yang kurang menguntungkan dan terbang menjauh. Burung-burung pelek mengikutinya 
dan pergi. 

Saya tetap waspada terhadap serangan apa pun dari udara saat kawanan tawaran rim 
terbang. 

"Mereka berlari? ... Aku kira ini sudah berakhir sekarang? "[Ryouma] 

[1] -- Burung itu menginginkan kue. Cookeh! Cookeh! 😀 

"Camil, sembuhkan pria itu! Jill, Zeff, Hyuzu, bawa orang-orang pingsan itu ke rawa dan 
bawa mereka ke pantai! Sebasu, bagaimana kabar Elia? "[Reinhart] 

Reinhart-san memberi perintah dan kemudian memeriksa dengan Sebasu bagaimana Elia 
lakukan, tetapi ojousama sendiri yang menjawab pertanyaannya. 

"Aku ... Baiklah ..." [Elia] 

"Apakah kamu baik-baik saja, Elia? Kamu tidak terluka? "[Reinhart] 

"Ya ... tiba-tiba saja aku ketakutan, tapi ... itu saja. Aku baik-baik saja sekarang. "[Elia] 

"Saya melihat. Itu bagus ... Ryouma-kun, terima kasih. Itu tadi tadi, kan? "[Reinhart] 

"Penyebabnya adalah kicau burung pelek itu, kan? Yah, sepertinya begitu, setidaknya, jadi 
aku menghentikannya, tapi apa sebenarnya yang dilakukannya? "[Ryouma] 



"Hah?" [Elize dan Elia] 

Ketika aku mengatakan itu, nyonya dan ojousama bereaksi. 

"Ryouma-san, kamu tidak merasakan apa-apa?" [Elia] 

"Apakah aku seharusnya merasakan sesuatu?" [Ryouma] 

Saya hanya berpikir burung tidak akan diam. Itu sebabnya saya bisa santai melihat-lihat. 
Tapi semua orang tiba-tiba mulai bertindak seolah-olah mereka keluar dari pikiran 
mereka. Nah, itu mengejutkan. 

"Kamu hanya berpikir mereka berisik? Itu dia? "[Elize] 

"Ya." [Ryouma] 

Nyonya itu benar-benar bingung ketika dia mendengar jawaban saya, jadi Reinbach-sama 
dan Sebasu mulai menjelaskan. 

"Burung rimel yang Ryouma hentikan mungkin bukan hanya burung rimel. Itu mungkin 
varian canggih, burung pelek mimpi buruk. Mereka dapat menggunakan sihir gelap juga di 
atas sihir angin. Fitur mereka yang paling mencolok adalah mereka dapat menimbulkan 
kerusakan mental melalui sihir gelap. "[Reinbach] 

"Mantra mereka ini menimbulkan ketakutan dan kebingungan. Ini juga dapat 
menyebabkan halusinasi dan bahkan melumpuhkan orang. Sama seperti para petualang 
itu. "[Sebasu] 

Sebasu-san menunjuk ke arah orang-orang yang telah diseret kembali ke pantai. Jill-san 
dan yang lainnya telah menyeret mereka kembali ke tempat yang aman, dan kebanyakan 
dari mereka duduk, tetapi sebagian dari mereka masih tidak sadar atau berjongkok dalam 
ketakutan. 

"Mantra itu benar-benar menakutkan ..." [Ryouma] 

"Itu seberapa kuat itu. Kekuatan fisik berbeda dari kekuatan mental, sehingga petualang 
vegetarian pun bisa kehilangan kesadaran. Para petualang itu masih hanya orang baru, jadi 
tidak mengherankan bahwa mereka akan berakhir seperti itu. "[Sebasu] 

"Dan bahkan jika kamu membangun ketahananmu, itu masih akan menyakitkan. Anda 
hanya akan bisa bertahan lebih baik. "[Reinhart] 

Kalau dipikir-pikir, aku punya keterampilan Menahan Nyeri Mental, bukan? Mungkin itulah 
alasan mengapa saya tidak merasakan apa-apa. 

Ketika saya bertanya kepada mereka, Nyonya yang bingung itu tiba-tiba berkata, "Itu dia!" 



Tampaknya, perlawanan saya begitu kuat sehingga saya bahkan tidak merasakan apa-apa. 

Mereka mengatakan bahwa saya mungkin tidak akan terlalu terpengaruh oleh serangan 
mental, tetapi saya tidak pernah benar-benar memikirkan tindakan balasan untuk mereka 
sejak awal. Dan sementara itu baik bahwa mereka tidak dapat mempengaruhi saya, bahkan 
tidak tahu saya sedang diserang sangat buruk. Saya harus berhati-hati ... 

Sementara kami mengobrol seperti itu, Jill-san dan yang lainnya kembali. Sepertinya 
mereka sudah selesai membantu para petualang. 

"Apa kerusakan di pihak mereka?" [Reinhart] 

"Pria yang menyebabkan semuanya adalah satu-satunya yang terluka, tapi kami sudah 
menyembuhkannya, jadi dia bisa kembali ke kota tanpa masalah." [Jill] 

"Tapi apa yang akan kita lakukan sekarang? Semua burung pelaut terbang karena orang itu. 
"[Camil] 

"Bagaimana kalau kita mencari sarang mereka?" [Ryouma] 

"Itu mungkin agak sulit. Ketika burung rimel terbang, mereka menggunakan sihir angin 
untuk memanggil angin dan menungganginya. Itu sebabnya kecepatan mereka berada di 
liga sendiri, tetapi itu juga berarti area yang harus kita bahas jika kita akan mencari mereka 
akan menjadi sangat besar. "[Camil] 

"Mari kita tunggu sebentar. Kami datang jauh-jauh ke sini, jadi saya setidaknya ingin 
mencobanya. "[Elia] 

Karena ojousama, kami memutuskan untuk menunggu di sini sebentar. Selama waktu itu, 
para petualang secara bertahap pulih dan yang pingsan juga mulai bangun. 

Tetapi mereka sepertinya tidak lagi berminat untuk berburu atau mungkin itu hanya 
karena sang duke ada di sekitar, tetapi terlepas dari itu, para petualang semuanya pergi. 
Yang tersisa hanyalah kita. 

Saya membuatkan kami beberapa kursi di dekat rawa, dan kami menghabiskan waktu 
berbicara dengan santai satu sama lain. 

Rupanya, serangan mental burung rim mimpi buruk itu benar-benar kuat, tetapi 
menyerang untuk menghentikannya akan menyebabkan sisa burung rim untuk melawan, 
sehingga situasinya hanya akan berubah menjadi kekacauan yang lebih besar. Dengan 
demikian, respons terbaik biasanya adalah baik bertahan dari serangan atau lari rimel 
mimpi buruk. 

Aku bertanya-tanya apakah Diamku baik-baik saja karena itu sebenarnya bukan serangan, 
tetapi hanya sesuatu yang dimaksudkan untuk membisukan suara. Untung Caulkin-san dan 



keluarga adipati mengatakan kepada saya sebelumnya untuk tidak menyerang burung-
burung pelek. 

Juga, tampaknya varian lanjutan pelek burung hanya terlihat sekali dalam 10 tahun. Ini 
monster yang sangat langka. Meskipun segalanya berubah sangat buruk, bisa melihat satu 
di dalam daging adalah keberuntungan kita. 

"Bagaimana kelihatannya?" [Elia] 

"Itu tampak lebih gelap daripada burung-burung lainnya. Seperti biru tua dan hijau. 
Perasaan itu mewah. Selain itu ada juga ... "[Ryouma] 

Ketika kami melewati waktu ngobrol santai seperti ini, suasana intim tiba-tiba memenuhi 
area. 

"Tidak akan lama sebelum kita harus berpisah, ya?" [Elia] 

Ketika ojousama mengatakan itu, akhirnya terpikir olehku bahwa mereka datang ke sini 
secara khusus untuk melihat burung pelek dan mencoba tangan mereka yang menjinakkan. 

Kami datang ke sini hari ini berarti mereka telah mencapai tujuan itu, jadi mereka akan 
segera pergi. Kita mungkin tidak punya banyak waktu bersama. 

Uhh ... Apa yang harus saya katakan di sini? 

'Saya melihat?' Itu agak terlalu apatis. 

"Jangan pergi!" Seorang paman berusia 40 tahun mengatakan itu agak menjijikkan. 

Maksud saya, saya mungkin terlihat baik-baik saja di luar, tetapi secara mental itu tidak 
baik bagi saya. 

'Kita akan bertemu lagi' Ya ini dia. Saya ingin mengatakan sesuatu yang lebih pintar, tetapi 
ini harus dilakukan. 

"Tapi bukan berarti kamu tidak akan bertemu lagi, Elia. Baik? Ryouma-kun. "[Elize] 

Ahh ... Aku butuh waktu lama memikirkan jawaban sampai aku dipukuli. 

"Tentu saja." [Ryouma] 

"Jika Anda bertukar surat, Anda akan dapat terus berkomunikasi." [Reinbach] 

"...Kamu benar! Kita bisa bertemu lagi! Ryouma-san! Tolong tuliskan saya surat! Aku juga 
akan menulis surat kepadamu! "[Elia] 

"Tentu!" [Ryouma] 



"Bodoh! Jika kamu seorang pria, kamu setidaknya harus memeluknya! "[Hyuzu] 

Saat Hyuzu-san mengatakan itu, dia memukulku dari belakang, menyebabkanku hampir 
jatuh dari tempat dudukku. 

"Wow! Apa yang sedang kamu lakukan? Dan apa yang kamu pikirkan !? Bukankah kamu 
penjaganya !? Anda harus menghentikan saya dari melakukan hal-hal seperti itu! 
"[Ryouma] 

"Hah? Tapi ini lebih menarik dari ini! "[Hyuzu] 

Hyuzu-san berkata dengan senyum di wajahnya dan jempol ke atas. 

"Apakah itu baik-baik saja?" [Ryouma] 

"Selama itu pelukan di antara teman-teman. Ya. Antara teman-teman ... Teman-teman. 
"[Reinhart] 

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Benarkah. Anda berdua berusia sekitar 10 tahun. 
Kamu anak-anak. "[Reinbach] 

Reinhart-san membuat ekspresi yang sedikit rumit, tetapi Reinbach-sama sepertinya tidak 
keberatan sedikitpun. 

Saya kira pelukan itu seperti salam di sini? Agak seperti orang barat? 

"Lihat? Baiklah, ayo kalau begitu. Jika Anda seorang laki-laki, berikan dia yang paling sulit. 
'Sisi, jika Anda tidak melakukannya dengan cepat, itu akan menjadi canggung. "[Hyuzu] 

"..." [Ryouma] 

"GAHA !? K-Kamu ... "[Hyuzu] 

Itu mulai menjengkelkan, jadi aku memberinya pukulan tubuh. Yang benar-benar keras 
seperti yang dia inginkan. 

Ketika aku berbalik, mataku bertemu dengan mata ojousama. 

Dia tampak sedikit tersipu. 

Tetapi reaksi semacam ini membuat segalanya lebih sulit bagi saya. 

Mencari jalan keluar, aku menoleh ke Madam lagi, tetapi dia tampaknya berniat hanya 
menonton hal-hal pergi. 

Gores itu. Saya cukup yakin dia memiliki waktu dalam hidupnya sekarang ... 

"Apa ... yang kamu lakukan ... GUFU ..." [Hyuzu] 



Hyuzu bertanya sambil memegangi perutnya dan berjongkok kesakitan. 

"Hanya berusaha menutupi rasa maluku ... Jangan pedulikan aku ..." [Ryouma] 

Aku tidak percaya aku hanya mengatakan itu ... Meskipun aku baru saja memukulnya tiba-
tiba. Apakah itu menyakitkan? 

"Persetan, kamu hanya berusaha menutupi rasa malumu !? Jika saya tidak melatih tubuh ini 
saya akan kedinginan sekarang! ... Owwww ... Kenapa itu sangat menyakitkan ketika aku 
mengenakan armor? "[Hyuzu] 

"Ups. Maaf soal itu. Itu menjadi kebiasaan. "[Ryouma] 

Pukulan yang saya gunakan secara khusus dimaksudkan untuk orang-orang dengan baju 
besi, jadi tentu saja itu menyakitkan. 

... Ah, tidak bagus. Saya juga mulai menjadi sangat tegang. 

Tenang, aku! 

Suasana aneh memenuhi daerah itu ... 

"..." [Ryouma] "..." [Elia] "..." [Ryouma] "..." [Elia] 

"Pirorororororo !!" [???] 

"!?" [Ryouma] 

"Fueh !?" [Elia] 

... Hanya untuk dipecahkan oleh suara seperti peluit. 

Ketika kami berbalik, burung-burung pelek telah kembali. 



Chapter 67 
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Ketika saya melihat burung-burung pelek terbang, saya terdiam. 

Di balik pepohonan, dengan gunung merah sebagai latar belakangnya, burung-burung 
pelek membentangkan sayap biru mereka yang tampak transparan ketika mereka 
mengepakkan sayap dan membalikkan ekor hijaunya. Pemandangan burung-burung rim 
yang turun adalah keindahan yang tidak bisa diungkapkan oleh kosakata saya sendiri. 

Tampaknya ada lebih banyak dari mereka sekarang daripada beberapa waktu yang lalu, 
tetapi tidak tampak seolah-olah mereka membawa bala bantuan dengan mereka atau apa 
pun, karena segera mereka mulai memberi makan pada katak induk. 

Bagaimanapun, sepertinya tidak ada bahaya, meskipun ada satu orang dari kawanan yang 
telah menatapku selama ini. Ini varian canggih dari sebelumnya. Sejak mendarat, itu belum 
menyentuh katak grell dan hanya menatapku tanpa berkedip sekali pun. Apakah itu 
berjaga-jaga karena apa yang terjadi sebelumnya? 

Ojousama sudah mendapatkan instrumennya dari Sebasu dan bersiap untuk bermain, tapi 
... 

"Reinhart-san." [Ryouma] 

"Ya?" [Reinhart] 

"Haruskah aku pergi sebentar? Varian lanjutan dari sebelumnya telah menatapku selama 
ini. Mungkin itu masih berjaga-jaga karena apa yang terjadi sebelumnya, jadi aku mungkin 
akan menghalangi jika aku tetap di sini ... "[Ryouma] 

"Tidak masalah. Saya tidak keberatan. "[Elia] 

Elia sendiri menolak ide saya. 

"Kontraknya adalah antara aku dan monster itu, jadi aku tidak akan membuat alasan 
mengatakan bahwa satu-satunya alasan itu gagal adalah karena kamu, Ryouma-san." [Elia] 

Ojousama memiliki udara dingin di sekitarnya saat dia mengatakan itu. 

"Lagipula, aku lebih suka kalau kamu memperhatikanku. Jadi, tolong, tetap di sini. Saya 
merasa lebih kuat ketika Anda ada di sekitar. "[Elia] 

Ojousama berkata sambil tersenyum. 



Jika dia pergi sejauh itu, maka aku tidak bisa pergi, kan? 

"Baik. Saya mengerti. Semoga beruntung. "[Ryouma] 

"Ya!" [Elia] 

Setelah mendorongnya, saya melangkah mundur. 

Ojousama menarik napas dalam-dalam, lalu dia memulai penampilannya. 

Dia memainkan lagu yang menenangkan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Pada 
awalnya, suaranya lembut, perlahan-lahan tumbuh semakin sunyi, kemudian suaranya 
mulai semakin keras. Nada ojousama seperti gelombang laut, yang terus berubah, kadang 
lebih besar, kadang lebih kecil. 

Tetapi baik itu kecil atau besar, suara penampilannya bergema di seluruh rawa. 

Burung-burung pelek juga bertindak berbeda dari sebelumnya, karena mereka tampaknya 
bergoyang mengikuti irama musiknya. 

Setelah beberapa saat, kinerja ojousama berakhir. 

"...!" [Ojousama] 

Saat ojousama dengan gugup menatap burung-burung pelek, mereka tiba-tiba mulai 
berkicau secara bersamaan. 

Kicau mereka sekarang tidak menyebalkan seperti waktu itu ketika mereka mengejek para 
lelaki. Alih-alih, kicau mereka terdengar seperti nada yang menyenangkan mirip dengan 
harpa atau piano. Suara itu juga bukan suara yang tidak teratur. Itu seperti pertunjukan 
musik, ada perintah untuk itu. 

Pertunjukan itu berlangsung sekitar satu menit sampai burung yang paling mempesona 
dari kawanan terbang ke arah Elia dengan 8 orang lain dan berkumpul di dekat kakinya. 

Itu sukses! 

Tetapi tepat ketika saya berpikir dia akan membuat kontrak dengan mereka ... 

"Ojousama, kontraknya! Kontrak monster! "[Ryouma] 

"Oh, benar!" [Elia] 

Apakah dia lupa karena kegembiraan belaka? 

Untuk beberapa alasan, ojousama telah menegang dan menjawab dengan linglung ketika 
dia melakukan kontrak dengan linglung. 



Saya menyaksikan dia membentuk kontrak satu demi satu, dan sepertinya dia benar-benar 
berhasil. 

Ketika Elia akhirnya membuat kontrak dengan burung pelek yang terakhir namun paling 
cantik, dia akhirnya bersorak. 

"Aku berhasil !!" [Elia] 

"Kerja bagus !!" [Reinhart] 

"Memang pekerjaan yang bagus!" [Reinbach] 

"Bukankah itu hebat, Elia?" 

"Selamat." [Hyuzu] 

"Selamat, Ojousama." [Ryouma] 

Ojousama telah berhasil membentuk kontrak dengan 9 burung rim semuanya. Membentuk 
kontrak dengan hanya satu sudah sangat sulit, jadi saya tidak pernah berpikir dia akan bisa 
membuat kontrak dengan begitu banyak. 

"Lihat ada berapa anak yang cantik!" [Elia] 

Dikelilingi oleh burung-burung pelek, ojousama menepuk mereka dan bermain dengan 
mereka. 

Sepertinya mereka sudah membawanya, karena mereka sudah mulai naik pundak dan 
pahanya. 

Agak menyedihkan bahwa saya tidak bisa tidak diingatkan tentang sebuah adegan di mana 
saya mencoba membuka sekantong pakan burung hanya untuk dikerumuni dan dipaksa 
untuk menjatuhkan pakan sebagai hasilnya. Serius, mengapa saya harus mengingat hal-hal 
semacam itu ketika pemandangan yang menyentuh seperti itu ada di depan saya. 

Anda bisa mengubah adegan ini menjadi lukisan dan menamakannya 'gadis cantik yang 
bermain dengan burung' dan itu tidak akan terasa aneh sedikit pun. 

Tapi tidak ada gunanya memikirkan hal-hal seperti itu. Karena dia berhasil melakukannya, 
maka saya mungkin juga mencobanya! 

Mari kita lakukan! 

Saya mengeluarkan gitar dari Item Box saya. Ketika aku melakukannya, ojousama segera 
melihatnya dengan rasa ingin tahu. 



"Ryouma-san. Apakah itu instrumen? Apakah Anda juga akan mencoba menjinakkannya? 
"[Elia] 

"Aku tidak sebagus kamu, tapi aku ingin mencoba tanganku untuk menjinakkan burung 
pelek." [Ryouma] 

"Semoga beruntung!" [Elia] 

"Semoga beruntung, Ryouma-kun." [Reinhart] 

"Kami akan menantikannya." [Hyuzu] 

Setelah didorong oleh semua orang, saya mulai bersiap-siap. 

Sama seperti ojousama, saya mulai dengan napas dalam-dalam. 

Saya belum secara formal belajar gitar, tetapi ketika tetangga saya pindah ke tempat lain, 
dia meninggalkan saya gitar dan buku teks. 

Saya menghabiskan waktu membaca buku itu dan berlatih dengan gitar, dan entah 
bagaimana, saya berhasil menghafal akord. Jadi, saya bisa bermain sedikit. 

Tentu saja, itu jauh dari permainan ojousama, tapi aku akan melakukan yang terbaik. 

Bagian yang saya mainkan adalah lagu populer dari TV di kehidupan saya sebelumnya. 
Saya tidak pernah membeli lembaran itu, tetapi saya berhasil mempelajarinya dengan 
mendengar. Yang sedang berkata, itu mungkin sangat berbeda dari aslinya. 

Tapi itu tidak terlalu penting. 

Saya tidak berpikir saya sangat baik, tetapi saya juga tidak berpikir saya seburuk itu, jadi 
saya harus bermain dengan suasana hati yang baik. 

"!" 

Burung-burung pelek mulai bergoyang mengikuti irama. 

Oh, mereka menyukainya? Itu menarik. 

Ketika saya selesai mendengarkan sebuah lagu, burung-burung pelek berhenti bergoyang 
dan terdiam selama beberapa detik. 

Hasilnya adalah ... Pertunjukan seperti kicau !! 

"Hah !?" [Ryouma] 

Saya kaget melihat 6 orang berkumpul di dekat kaki saya, tetapi yang lebih mengejutkan 
saya adalah melihat varian lanjutan dari sebelumnya di antara 6 itu. 



Bukankah kamu khawatir dengan saya? 

"Ryouma-san, bentuk kontrak dengan mereka!" [Elia] 

Oh benar Sepertinya saya juga akhirnya linglung. 

Aku buru-buru membentuk kontrak dengan mereka satu demi satu. 

"Fuu ... Sukses." [Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu, semua orang bertepuk tangan untuk saya. 

"Selamat, Ryouma-san!" [Elia] 

"Senang melihat Anda berdua berhasil." [Reinhart] 

"Selamat, Ryouma-sama." [Sebasu] 

"Kamu berhasil!" [Camil] 

"Membentuk kontrak dengan burung-burung pelek benar-benar sulit, tetapi kalian berdua 
pergi dan membentuk beberapa kontrak pada percobaan pertama kamu! Kalian berdua 
luar biasa! "[Elize] 

Mendengar kata-kata nyonya, semua orang berpaling ke burung-burung pelek saya. Varian 
tingkat lanjut yang saya kontrakkan dan burung-burung Elia yang paling cantik tampaknya 
cocok sekali ketika mereka terbang di udara dan melompat-lompat di tanah. 

Burung pelek itu memang cantik. Tawaran 6 pelek saya juga indah, tapi saya merasa 
seolah-olah warna pelek burung itu sedikit lebih menyilaukan dan lebih cerah daripada 
yang lain. 

"... Ojousama, bagaimana kalau memanggil burung pelek di sebelah varian canggih 
Ryouma-sama dan menggunakan Monster Identify di atasnya?" [Sebasu] 

Sebasu-san sepertinya sangat ingin tahu tentang itu. Ojousama bingung, tapi dia tetap 
memanggil burungnya dan menggunakan Monster Identify. 

Ketika dia memanggil burungnya, burung saya yang maju juga datang dengannya dan 
bertengger di atas kepala saya. 

Mengapa Anda harus memilih kepala saya untuk memarkir kaki Anda? Yah ... Kamu ringan, 
jadi terserah, kurasa. 

"Hah !?" [Elia] 

Sementara aku bertanya-tanya ada apa dengan burung yang bertengger di atas kepalaku, 
ojousama tiba-tiba mengeluarkan suara kaget. 



"Apa yang terjadi?" [Ryouma] 

"Burung ini juga merupakan varian lanjutan!" [Elia] 

Apa!? Bukankah varian lanjutan hanya terlihat sekali dalam 10 tahun !? 

"Benarkah!? Itu terlihat berbeda dengan milikku, ... "[Ryouma] 

"Ya, itu bukan mimpi buruk, tapi burung pelek hantu. Itu unggul dalam sihir cahaya 
daripada sihir gelap. "[Elia] 

"Ada sesuatu seperti itu juga?" [Ryouma] 

Saya terkejut, tetapi dalam kasus saya, saya hanya berpikir itu agak aneh. Itu jauh lebih 
buruk bagi Sebasu-san dan yang lainnya, karena mereka sangat terkejut mereka menjadi 
terdiam. Ketika mereka telah mendapatkan kembali kewarasan mereka, mereka mulai 
melemparkan Elia ke udara dan menghujaninya dengan pujian. 

Setelah mereka tenang dan mencari tahu mengapa mereka begitu bersemangat, rupanya, 
burung rimel hantu adalah varian lanjutan yang bahkan lebih jarang daripada burung rim 
mimpi buruk. 

Serius !? Maksud saya yakin kilau dan warnanya berbeda, tetapi saya tidak percaya dua 
spesimen langka seperti itu dapat ditemukan dalam satu kawanan. 

Semua orang jauh lebih terkejut daripada saya. 

Setelah ini, kami harus memasuki rawa-rawa dan menangkap beberapa katak grell sebagai 
bagian dari pelatihan ojousama, tetapi perhatian semua orang tertuju pada burung-burung 
pelek. 

Bahkan, tampaknya mereka benar-benar lupa bahwa mereka datang ke sini untuk berlatih. 

Katak grell tidak terlalu sulit ditangkap asalkan Anda tidak keberatan dengan bau rawa. 
Hampir terasa seperti mereka sengaja kehilangan karena kami menangkap terlalu banyak 
dari mereka. Hanya ada kami di rawa, sehingga hal-hal menjadi jauh lebih mudah. Jika ada 
banyak orang seperti sebelumnya, menangkap katak besar tidak akan sesederhana itu. 

Ngomong-ngomong, kami selesai menangkap katak grell, lalu menggunakan slime 
pembersih untuk mencuci diri setelah meninggalkan rawa. Setelah itu kami kembali ke 
kota. 

Apakah itu cukup untuk pelatihan? Bukankah mereka datang ke sini untuk membuat 
ojousama terbiasa menjadi kotor? Yah, lendirnya juga akan berubah menjadi lendir yang 
lebih bersih, jadi kurasa tidak apa-apa? 

... Yah, tidak ada yang menghentikan kita, jadi kurasa itu tidak masalah. 



Kami beristirahat sejenak sebelum pulang. 

Madam, ojousama, dan aku semua dikelilingi oleh burung-burung kami, sementara 
Reinhart-san menyaksikan dengan iri dari samping. Rupanya, dia memiliki kompatibilitas 
yang buruk dengan monster tipe burung, tapi saya tidak berpikir dia akan menakuti 
mereka hanya dengan mendekat. 

Reinbach-sama menyuruh Sebasu-san untuk menyiapkan pesta hari ini, jadi Sebasu-san 
sudah kembali melalui Warp untuk memberi tahu Arone-san dan yang lainnya. Tampaknya 
hasil hari ini membuat semua orang gelisah. 

Ketika kami kembali ke penginapan, makanan yang luar biasa dengan rempah-rempah 
yang cukup dan minuman keras yang mahal telah menunggu kami. Seperti itulah pesta 
dimulai. Tentu saja, para aktor utama itu tidak lain adalah ojousama dan aku. Reinhart-san 
dan yang lainnya terus-menerus memuji kami saat kami makan. 

Ojousama dengan cepat memakan kenyang dan terperangkap dalam percakapan, tetapi roh 
saya yang terlalu keras itu terlalu kuat, karena saya tidak bisa tidak makan terlalu banyak 
makanan enak di depan saya. Pada akhirnya, saya akhirnya minum terlalu banyak. 

Maksud saya, sia-sia saja meninggalkan mereka, bukan? 

Namun, sudah lama sejak saya makan dan minum begitu banyak ... Ini juga tidak seperti 
kehidupan saya sebelumnya. Meskipun saya minum di sana juga saat dikelilingi oleh orang-
orang, saya tidak pernah bersenang-senang sebanyak ini. Meskipun makanan di kehidupan 
saya sebelumnya harus lebih lezat, sepertinya memasak hari ini benar-benar terasa lebih 
enak. Anggur juga. 

... Oh, kalau dipikir-pikir, Tekun mengatakan aku tidak pernah bisa menikmati minuman 
keras di kehidupan sebelumnya. Aku ingin tahu apakah ini yang dia maksudkan dengan 
itu? Mungkin itu. Hari ini, saya merasa ingin berdoa kepada Tekun. 

Setelah pesta berakhir, saya mendapatkan sisa anggur sebagai persembahan dan kembali 
ke kamar saya. Setelah mengingat bahwa saya telah meninggalkan berhala yang saya buat 
sebelumnya di toko, saya membuat yang baru dan berdoa untuk itu. 

Ini pesta kedua saya sejak datang ke dunia ini. Saya dapat menikmati diri saya dengan cara 
yang berbeda dari kehidupan saya sebelumnya. Terima kasih. Itu adalah sesuatu yang baru 
saja kita beli, tapi tolong terima anggur mewah ini sebagai persembahan. 

...Sesuatu seperti ini? Aku menundukkan kepalaku ke idola, lalu aku pergi tidur. 

Saya merasa seperti saya bisa mendapatkan istirahat malam yang baik malam ini. 



Chapter 68 
Hari berikutnya. 

Saya mengunjungi ojousama dan kamar lain di pagi hari dan ketika saya masuk, banyak 
orang dewasa mengerang. 

"Ugh ... Ryouma-kun ... Maaf, tapi ... Bisakah kau membuatkanku itu ... obat lagi?" [Reinhart] 

"Saya juga. Saya tahu itu tidak sedap dipandang mengingat usia saya, tapi ... saya minum 
terlalu banyak, sepertinya ... "[Reinbach] 

"Aku juga ... Terima kasih ..." [Elize] 

Mereka benar-benar bahagia kemarin, setelah semua ... 

Bahkan Arone-san dan Lilian-san tidak terlihat begitu baik. Itu adalah perayaan, jadi 
mereka juga minum sedikit, tetapi sepertinya mereka juga tidak bisa memegang minuman 
keras mereka. 

Dari orang dewasa, hanya Sebasu-san yang baik-baik saja. Saya yakin dia banyak minum, 
tetapi dia tampaknya baik-baik saja. Adapun ojousama, meskipun secara hukum tidak 
masalah baginya untuk minum, dia hanya minum satu cangkir agar aman. 

Ngomong-ngomong, aku pergi ke toko obat dan toko kelontong seperti yang terakhir kali 
dan membeli bahan-bahan, lalu aku kembali ke penginapan dan meramu obat. 

Setelah Reinhart-san dan yang lainnya meminumnya, mereka menyuruh saya untuk 
menemani Elia. 

"Ryouma-kun, maaf, bisakah kamu menjaga Elia hari ini?" [Reinhart] 

"Dengan keadaan menyedihkan kita, kita benar-benar tidak bisa menjaganya sekarang." 
[Reinbach] 

"Apa yang dia katakan. Terima kasih. "[Elize] 

Mungkin karena kita tidak akan bertemu sebentar lagi, jadi mereka pada dasarnya 
menyuruhku untuk membuat kenangan dengannya? 

Jika itu masalahnya, maka saya tidak bisa menolak di sini. 

"Tentu." [Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu, mereka mengucapkan terima kasih dan pergi ke kamar 
mereka. Sepertinya mereka benar-benar mabuk. 



Setelah melihat ketiganya, saya berbicara dengan ojousama. 

"Baiklah, apa yang harus kita lakukan untuk hari ini?" [Ryouma] 

"Ryouma-san, kamu tidak punya pekerjaan? Apakah kamu tidak sibuk? "[Elia] 

"Karyawan sudah bisa mengurus toko sendiri, jadi aku hanya perlu menunjukkan wajahku 
sekali di pagi dan sore hari." [Ryouma] 

"... Lalu bisakah kamu menunjukkan padaku apa yang biasanya kamu lakukan?" [Elia] 

"Jika itu tidak masalah denganmu, tentu saja ..." [Ryouma] 

Apakah dia benar-benar baik-baik saja dengan itu? 

"Aku akan menantikannya kalau begitu!" [Elia] 

Seperti ini, aku akhirnya menemani ojousama. Sebasu-san juga ikut dengan kami sebagai 
wali kami. Kami mampir ke toko sekali untuk menunjukkan wajah saya, lalu pergi ke 
tambang. 

Ketika kami sampai di tambang, saya mulai memperlakukan kain seperti biasa. Ada 
beberapa hal yang saya lakukan yang bukan bagian dari norma, tapi itu hanya saya 
membiarkan burung-burung pelek bermain-main di Dimension Home saya. Itu adalah 
sesuatu yang terjadi sebelum saya mulai bekerja. Dan kemudian ada ojousama yang 
membantu pekerjaan saya. 

Aku ingin tahu apakah dia benar-benar baik-baik saja dengan ini saja? 

Secara alami, aku akhirnya berpikir seperti itu, tetapi aku tidak tahu kegiatan apa yang bisa 
kami lakukan, jadi aku bertanya pada ojousama. 

"Apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" [Elia] 

"Tidak ada yang khusus. Setelah memberi tahu lendir lengket untuk merawat kain dengan 
cairan lengket mereka, maka yang tersisa hanyalah menunggu mereka selesai mengering. 
Kami punya banyak waktu luang sekarang. Biasanya, aku akan berlatih atau membuat 
boneka selama ini. "[Ryouma] 

"Oh, begitu ... kupikir kau selalu sibuk di tempat kerja." [Elia] 

"Yah, aku dulu juga. Tetapi setelah toko menjadi mandiri, saya punya banyak waktu luang. 
Apa aku benar-benar terlihat sibuk? "[Ryouma] 

"Kamu sepertinya selalu bekerja dari senja hingga fajar tanpa istirahat, jadi ya ..." [Elia] 



"Ada saat-saat ketika aku tidak melakukan apa-apa juga, jadi aku harus menemukan cara 
untuk menghabiskan waktu juga. Seperti membuat batu untuk membuat bangunan atau 
sesuatu. Aku cukup santai, kamu tahu. "[Ryouma] 

"Sungguh? .. Ngomong-ngomong, kamu menyebutkan membuat beberapa batu untuk 
membangun rumah. Apakah itu berarti Anda benar-benar akan tinggal di sini? "[Elia] 

"Tinggal di sini akan membuat melakukan putaran saya lebih mudah. Saya juga bisa 
melatih sihir saya di sini tanpa menyebabkan masalah orang lain. 

"Kapan kamu akan mulai membangun rumahmu? Kamu tidak akan tinggal di terowongan 
ini, kan? "[Elia] 

Hmm ... 

"Aku sedang berpikir untuk membuat gudang sederhana dengan batu atau menggali lubang 
di terowongan untuk hidup, lalu perlahan-lahan membangun tempatku untuk sementara 
waktu, sebenarnya." [Ryouma] 

"Kalau begitu, bisakah kita bicara sebentar?" [Elia] 

"Tentu saja." [Ryouma] 

Kami meninggalkan bengkel dan pergi ke tempat yang cukup terang di luar, di mana aku 
membuat sendiri beberapa kursi menggunakan sihir tanah. 

"Ojousama, kamu akan pergi ke akademi mulai tahun ini, kan?" [Ryouma] 

"Iya. Semua anak-anak bangsawan harus menghadiri akademi kerajaan mulai usia 12 
tahun. Yah, itu tidak seperti kita benar-benar harus pergi, tetapi jika kita tidak pergi, 
reputasiku di antara bangsawan akan menurun. "[Elia] 

"Aku mengerti." [Ryouma] 

"... Sebenarnya, aku juga tidak mau pergi, tapi mau bagaimana lagi." [Elia] 

"Benarkah?" [Ryouma] 

"Ayah, ibu, dan bahkan kakek mengatakan mereka tidak akan membiarkanku pergi jika itu 
bukan kebiasaan." [Elia] 

"... Kenapa?" [Ryouma] 

"Gerbang Royal Academy juga terbuka untuk rakyat jelata, dan setiap tahun, banyak dari 
mereka akan mendaftar. Selama di sekolah, tidak ada perbedaan status, tetapi masih ada 
beberapa orang yang tidak bisa membantu tetapi menyebabkan masalah. "[Elia] 



"Dan untuk mata pelajaran, yah ... Kamu bisa mempelajarinya dengan mempekerjakan 
beberapa tutor, tetapi di sekolah ..." [Elia] 

Ojousama berhenti di sana. 

"Tapi di sekolah apa?" [Ryouma] 

"... Ada kemungkinan sulit untuk mempelajari hal-hal yang harus dipelajari." [Elia] 

"Apa gunanya sekolah itu?" [Ryouma] 

"Aku juga tidak tahu. Orang tua saya hanya menyuruh saya pergi berteman, dan untuk 
berhati-hati agar tidak terlalu dipengaruhi oleh suasana di sekolah. Mereka mengatakan 
tidak masalah apakah nilaiku buruk atau jika aku tidak bisa melakukan apa yang diajarkan 
di sekolah, tapi aku harus berlatih seperti aku diajar di rumah. "[Elia] 

Huh ... Mereka bertiga sejauh itu? 

Aku juga harus bertanya pada Sebasu-san. 

"Keluarga bangsawan dan kaya semua dapat mempersiapkan guru khusus sendiri, tetapi 
masyarakat memiliki persyaratan sendiri, dan dengan demikian, seseorang harus 
mempelajari berbagai hal terlepas dari status seseorang. Itu terbuka. Tentu saja, Ryouma-
sama, kamu tidak perlu pergi. "[Sebasu] 

"Itu sebabnya ayah tidak mengajakmu pergi, kan?" [Elia] 

"Ah, kalau dipikir-pikir itu ..." [Ryouma] 

Dia jelas belum mengatakan hal semacam itu. 

"Apakah itu benar-benar tidak diperlukan." [Ryouma] 

"Jika kamu pergi, kamu pasti akan menjadi murid yang luar biasa yang akan menarik 
perhatian semua bangsawan. Paling tidak, saya yakin Anda akan mengikuti kelas ilmu 
pedang dan sihir. "[Elia] 

"Dan masalahmu akan meningkat juga, baik dalam pengertian yang buruk maupun yang 
baik." [Sebasu] 

"Aku mengerti ..." [Ryouma] 

"Karena itulah aku tidak merasa seperti itu. Jika itu bukan kebiasaan, saya lebih suka 
berlatih dengan Anda. "[Elia] 



Hmm ... Aku juga tidak pernah menikmati kehidupan sekolah, jadi aku tidak bisa 
mengatakan apa-apa di sini ... Ngomong-ngomong, ojousama adalah putri adipati, jadi dia 
mungkin tidak akan diganggu, kan? 

"Itu benar, tapi aku tidak punya siapa pun yang bisa aku hubungi teman. Setiap orang 
terlalu takut dengan status saya dan mana saya untuk mendekati saya. "[Elia] 

Oh ya. Dia mengatakan sesuatu seperti itu ketika saya membuat papan status saya, kan? 

Tapi mengesampingkan statusnya, apakah MP-nya benar-benar menakutkan bagi orang 
lain? 

Saya tidak berpikir itu menakutkan, meskipun. 

Ketika saya bertanya kepadanya, dia menjadi sedih. 

"Aku pernah membuat kesalahan ..." [Elia] 

Dia memang mengatakan bahwa memiliki terlalu banyak mana dapat membuat kontrol 
menjadi sulit. Apakah itu sebabnya? 

"Saya berusia 5 tahun saat itu, saya percaya." [Elia] 

Sepertinya saat itulah ojousama mulai berlatih dasar-dasar sihir. 

"Saya mengkhususkan diri dalam api dan es, jadi saya belajar untuk membekukan 
secangkir air. Latihan yang relatif aman. Tapi saya selalu membekukan meja bersama 
dengan piala. "[Elia] 

Dia menaruh terlalu banyak kekuatan, ya. 

"Itu selalu seperti itu bagi saya, tetapi suatu hari, seorang anak lelaki yang sedikit lebih tua 
datang ke rumah kami. Rupanya, orang tuanya ingin dia bergaul dengan saya. "[Elia] 

Erm ... kenapa rasanya atmosfer berubah tiba-tiba? 

Aku diam-diam mendengarkan, dan ternyata, anak itu adalah putra dari keluarga 
bangsawan yang berkenalan dengan keluarga Jamil. Mereka mungkin ingin menikahi putra 
mereka dengan Elia. 

Ketika mereka bertemu, orang tua mereka mengatakan kepada mereka bahwa mereka 
memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dan menyuruh mereka untuk bermain 
sendiri, tetapi mereka berdua tidak tahu harus bicara apa, jadi mereka akhirnya berbicara 
tentang sihir. 



"Dia bilang dia pandai sihir dan dia ingin menunjukkannya padaku ... Bola api yang dia 
perlihatkan padaku di area latihan di tempat kita pasti bagus. 'Itu mantra yang aman, 
sangat tidak seperti milikku,' kataku kepadanya. "[Elia] 

Tapi dia masih kecil, dan mungkin orang yang sombong, jadi dia menawarkan diri untuk 
berlatih bersamaku. Dia bilang dia akan mengajari saya. Dan kami melakukan hal itu, tetapi 
setelah mencoba mengeja beberapa kali, hasilnya tidak akan berubah. 

"Karena itu, suasana hatinya memburuk." [Elia] 

"Dia mungkin ingin bersikap dingin di depan seorang gadis ..." [Ryouma] 

Aku juga lelaki, jadi aku bisa berhubungan. Tapi mereka masih anak-anak ... 

Dan pada usia siswa sekolah dasar, seseorang yang lebih tua hanya akan menjadi siswa 
sekolah menengah, kan? 

Mengingat kedudukan sosial ojousama, tidak mungkin seorang anak bisa mengajar lebih 
baik daripada guru-guru biasanya. 

Sementara Elia terus gagal membuahkan hasil, suasana hati bocah yang lebih tua itu terus 
memburuk, sampai akhirnya, sebuah insiden terjadi. 

Karena ojousama ingin membuat mantra berikutnya berhasil, dia akhirnya mendorong 
dirinya terlalu keras dan melepaskan terlalu banyak mana. 

Tanpa kontrol apa pun, mantranya pecah . 

"Aku akhirnya melemparkan mantraku ke arah yang berlawanan dengan target, dan ... aku 
membekukannya." [Elia] 

Meskipun hanya beberapa bagian tubuhnya yang membeku, dia jatuh karena terkejut dan 
melukai dirinya sendiri di tanah yang beku. Setelah itu semuanya meledak, tetapi pada 
akhirnya, hidupnya aman. Orang tua mereka memarahi anak-anak mereka sendiri dan 
tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Semuanya berakhir secara damai. 

Tetapi sejak hari itu, desas-desus menyebar bahwa ojousama keluarga Jamil akan 
memberikan mantra pada orang yang tidak dia sukai. Yang lain akan mengatakan bahwa 
dia akan memberikan mantra pada orang-orang setiap kali dia dalam suasana hati yang 
buruk. 

Rumor berlebihan seperti itu menyebar di kalangan bangsawan. 

"Jadi itu adalah bencana ..." [Ryouma] 

"Yah, memang benar aku mengacau." [Elia] 



Saya pikir saya mungkin baru saja menginjak ladang ranjau. Saya ingin mengubah topik 
pembicaraan. 

Tetapi jika saya melakukannya terlalu jelas rasanya tidak enak, jadi saya lebih baik 
berbicara tentang pengalaman serupa saya sendiri. 

"Ryouma-san, pernahkah kamu mengalami hal seperti itu?" [Elia] 

"Ya. Ketika saya masih di desa, kami memiliki sekolah, yah, tidak ... Itu tidak cukup besar 
untuk disebut sekolah, tapi bagaimanapun, orang dewasa mengajar anak-anak desa, jadi 
saya bergabung. "[Ryouma] 

Ini sebenarnya tentang waktu olahraga di masa SMP saya. 

Kendo adalah bagian dari kurikulum olahraga kami. 

Ini adalah kesalahan pertama saya di SMP kelas 1. 

"Pada waktu itu, mereka seharusnya menjelaskan kepada kita bagaimana hal-hal bekerja." 
[Ryouma] 

Kami melakukan pemanasan, kemudian mereka mengajari kami cara mengenakan baju 
besi, lalu kami mulai melatih dasar-dasarnya. Setelah itu guru memanggil praktisi yang 
berpengalaman untuk mengangkat tangan. Dia ingin praktisi yang berpengalaman 
mengadakan pertandingan demonstrasi, sehingga yang lain bisa melihat seperti apa 
rasanya. 

Beberapa orang mengangkat tangan pada awalnya, tetapi yang pertama disebut guru itu 
buruk. 

Dia adalah atlet terkenal. Dia telah pergi ke beberapa turnamen Kendo dan telah 
memenangkan beberapa tempat 1 dan 2. Dia bahkan muncul dalam diskusi dari waktu ke 
waktu. Itu sebenarnya alasan mengapa guru memanggilnya. 

Dia berjalan ke depan seperti itu diberikan, lalu guru mulai mencari seseorang untuk 
bertanding dengannya. 

Sayangnya, tidak ada yang mau menjawab panggilan itu. Mereka mungkin berpikir mereka 
tidak bisa menang dan tidak ingin kalah di depan kelas, jadi pada akhirnya, hanya tanganku 
yang terangkat. 

"Jadi, itulah bagaimana kamu bertengkar dengannya ..." [Elia] 

Agar semuanya singkat, saya mudah menang. 

Sepertinya dia ingin mengakhiri semuanya dengan cepat, jadi dia menyerang langsung dari 
kelelawar, tetapi aku memukul lengan bawahnya dengan pedang bambu dan sebagai 



gantinya mengakhiri pertemanan itu untukku. Tidak lebih dari 2 detik setelah 
pertandingan dimulai, dia berjongkok di tanah kesakitan. 

"Meskipun kami mengenakan baju besi, pergelangan tangannya patah. Pertandingan dan 
kelas berakhir di sana, dan sejak itu, tidak ada yang mau terlibat denganku. Rumor bahkan 
menyebar bahwa aku sengaja melukainya. "[Ryouma] 

Bahkan, orang itu sendiri bersikeras hal itu pada hari berikutnya. Dia berkata aku tertawa 
ketika dia berjongkok. 

Tapi aku tidak pernah bermaksud melakukan itu. Jika ada, saya terkejut, tetapi kami 
berdua memakai tutup kepala kami pada saat itu, sehingga teman sekelas kami tidak bisa 
melihat ekspresi kami. 

Jika kebenarannya kabur, maka orang akan memilih siapa pun yang lebih mereka percayai. 

"Dan karena dia populer, aku tidak punya kesempatan. Yah, dia menghindari saya sejak itu, 
jadi seolah-olah tidak ada yang benar-benar terjadi. Entah kenapa, mendengar diriku 
berkata itu membuatku agak sedih. "[Ryouma] 

"U-Umm ... Kamu tidak perlu merasa sedih ... Umm ..." [Elia] 

Sebelum saya menyadarinya, sayalah yang dihibur. 



Chapter 69 
"P-Pokoknya! Karena itulah orang mulai menghindari saya. "[Elia] 

Ojousama dengan paksa mengubah topik pembicaraan. 

Saya hanya harus mengikutinya ke sini. 

"Rumornya benar-benar menyakitkan ..." [Ryouma] 

"Itu karena ada orang yang benar-benar percaya desas-desus yang berlebihan itu ..." [Elia] 

Jika orang tua mempercayai mereka, maka anak-anak yang akan menerimanya juga benar. 

Toh, anak-anak selalu memperhatikan orang dewasa. Meskipun yang terakhir biasanya 
tidak memperhatikan hal itu. 

"Ngomong-ngomong ..." [Elia] 

"Iya? Apa itu? "[Ryouma] 

Si ojousama dengan takut bertanya padaku. 

"Apakah kamu baik-baik saja?" [Elia] 

"Apa maksudmu?" [Ryouma] 

"Tentang apa yang aku bicarakan tadi ... Aku sedikit khawatir." [Elia] 

"Ahh ..." [Ryouma] 

Kurasa dia khawatir aku akan mulai bertindak berbeda di sekitarnya. 

"Aku baik-baik saja." [Ryouma] 

"Maksudku benar bahwa aku kehilangan kendali atas sihirku dan melukai orang lain." 
[Elia] 

Tapi itu tidak seperti kamu sengaja melakukannya. Dan selain itu, saya juga patah 
pergelangan tangan seseorang. Saya bahkan telah membunuh banyak bandit di hutan. Itu 
saya lakukan dengan sengaja. 

Ojousama juga tampaknya menyesali apa yang terjadi, jadi aku cukup yakin tidak ada yang 
salah dengan dia berbicara secara etis. 

Dan selain itu, aku sudah melihat sihir berkali-kali, jadi aku hanya bisa menghindari 
sesuatu seperti itu. 



Jika itu Ice Arrow, aku bisa membelokkannya. Dan jika saya mengenakan diri sendiri di ki, 
itu tidak akan berpengaruh banyak pada saya bahkan jika itu akan memukul saya. 

Jadi kesimpulannya, tidak ada masalah. 

Saya mengatakan itu pada Elia dan dia tertawa kecil. 

"Saya melihat. Lalu, Ryouma-san, aku harus memintamu untuk tidak lupa bertemu 
denganku lagi dalam 3 tahun. "[Elia] 

"Aku tidak akan lupa." [Ryouma] 

"Aku akan mengkonfirmasi itu dalam 3 tahun. Jika Anda lupa karena pekerjaan atau 
sesuatu, Anda lebih baik berhati-hati karena saya akan memukul Anda dengan sihir yang 
telah saya latih selama 3 tahun terakhir. "[Elia] 

Eek! Mengerikan! Apa yang gadis ini katakan tiba-tiba. 

"Ha ha ha, t-tolong jangan lakukan itu ... Ngomong-ngomong, di mana kamu belajar 
berbicara seperti itu?" [Ryouma] 

Maksud saya sedikit berbeda dari gambar ojousama yang biasa, bukan? 

"Begitulah ibu membuat ayah mengingat janji yang sudah lama dia lupakan." [Elia] 

"A-aku mengerti ..." [Ryouma] 

Syukurlah Reinhart-san masih hidup ... 

"Lagipula, bukan karena sihirku akan bekerja melawanmu, kan?" [Elia] 

Aku memang mengatakan itu, tapi ... Bukankah ini dan itu berbeda? 

Sementara aku memikirkan itu, ojousama mulai tertawa seolah dia menggodaku. 

"Oh, benar. Saya baru ingat sesuatu yang baik. Sebasu! "[Elia] 

"Ya, ojousama. Apa yang bisa saya bantu? "[Sebasu] 

Ojousama tiba-tiba memanggil Sebasu-san dan mulai berbisik padanya. Sebasu-san 
mengangguk, dan pada saat berikutnya, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari Item 
Box-nya. 

Ojousama mengambil itu dan memberikannya padaku. 

"Ryouma-san, tolong ambil ini." [Elia] 

"Apa ini?" [Ryouma] 



"Ini kalung yang kudapat dari ibuku pada hari ulang tahunku yang ke 10." 

Ketika ojousama membuka kotak itu, sebuah kalung indah muncul. Itu memiliki rantai 
emas dan pengaturan emas dengan batu permata seukuran kuku yang dimasukkan ke 
dalamnya. Meskipun desainnya sederhana, itu pasti mahal. Apalagi ruby ini ... 

"Apakah ini mana?" [Ryouma] 

Untuk beberapa alasan, aku bisa merasakan mana yang berasal dari ruby. 

"Oh, kamu perhatikan? Seperti yang diharapkan. Batu delima dari kalung ini adalah 
permata ajaib. "[Elia] 

"Permata ajaib, maksudmu benda-benda itu digunakan untuk penerangan?" [Ryouma] 

"Tidak terlalu. Itu adalah batu mantra, alat ajaib, bisa dikatakan. Umm ... Ryouma-san, kamu 
tahu batu ajaib, kan? "[Elia] 

"Batu ajaib ... Jika aku mengingatnya dengan benar, itu ditemukan di tempat dengan 
konsentrasi mana yang tinggi. Batu sihir mengacu pada batu yang digali dari sana yang 
berisi mana, kan? "[Ryouma] 

"Persis. Mana yang disimpan dalam batu ajaib dapat digunakan untuk membaca mantra. 
Mana ini dapat digunakan untuk membantu seseorang dalam melestarikan mana. Di antara 
batu-batu itu, ada beberapa yang dinilai bukan hanya sebagai batu, tetapi sebagai 
perhiasan. Mereka disebut perhiasan ajaib. Bijih sihir juga hal. "[Elia] 

Batu-batu ajaib dapat melengkapi sihir seseorang. Bijih sihir dapat digunakan untuk 
menempa baju besi sihir dan senjata, serta hal-hal lain. 

"Adapun permata ajaib, ini bisa digunakan untuk apa saja. Baik itu untuk menambah sihir 
seseorang, atau untuk menempa alat yang bisa memperkuat kemampuan seseorang, atau 
sebagai barang dekoratif. Selain sangat nyaman, efek dari permata ini jauh lebih tinggi dari 
biasanya, jadi bukan saja harganya super mahal, produksi permata ini juga sangat rendah. 
"[Elia] 

Ojousama mengatakan semua itu dalam satu nafas, tapi ... 

"... Jadi dengan kata lain, ini adalah barang super mewah?" [Ryouma] 

"Tepat sekali." [Elia] 

"Persis? Tidak mungkin aku bisa mengambil sesuatu yang berharga ini. "[Ryouma] 

"Aku ingin kamu memilikinya!" [Elia] 

"Tidak, ini terlalu berharga ..." [Ryouma] 



Seolah aku bisa menerima sesuatu seperti ini! 

Saya dengan tegas menolaknya, tetapi ojousama tidak akan menerima jawaban tidak. Pada 
akhirnya, Sebasu-san harus menyela. 

"Kalian berdua harap tenang. Ryouma-sama, ojousama hanya ingin kamu menyimpan 
kalung itu untuk saat ini, jadi kamu bisa mengembalikannya ketika kamu bertemu lagi lain 
kali. "[Sebasu] 

"Oh, jadi dia hanya meminjamkannya padaku? Tapi kenapa? "[Ryouma] 

"Ryouma-sama, kamu mungkin tidak sadar, tapi sudah biasa memberi teman kamu akan 
berpisah untuk waktu yang lama sesuatu yang berharga sebagai bentuk doa untuk bertemu 
lagi. Kata yang mengatakan hal itu juga membuat Anda lebih mungkin bertemu lagi. Saya 
tidak tahu periode apa atau dari siapa latihan ini pertama kali menyebar, tetapi itu adalah 
sesuatu yang telah berlalu sejak lama. Sampai hari ini, kebiasaan ini masih dipraktikkan. 
"[Sebasu] 

Ahh, begitu. Jadi, itulah yang dia maksudkan. 

"Jadi kamu ingin aku mempercayakan kalung ini kepadaku?" [Ryouma] 

"Ya." [Elia] 

"... Tapi ini adalah sesuatu yang berharga bagimu, kan? Apa kamu yakin tidak apa-apa 
meninggalkan ini bersamaku? "[Ryouma] 

"Aku tidak akan menawarkannya sejak awal jika tidak. Tolong kembalikan itu padaku 3 
tahun kemudian. "[Elia] 

Mu ... Jika dia mengatakannya seperti itu ... Belum lagi itu adalah kebiasaan untuk reuni ... 
Dan jika ini benar-benar yang dia inginkan, maka ... 

"Saya mengerti. Aku akan membereskannya untukmu sementara itu. "[Ryouma] 

"Benarkah !?" [Elia] 

"Sebagai gantinya, aku benar-benar akan mengembalikannya kepadamu." [Ryouma] 

"Tentu saja." [Elia] 

Saya menerima kotak itu dan menyimpannya di dalam Kotak Barang saya 

Saya tidak akan kehilangan itu jika ada di dalam Kotak Barang saya. 

"Nah, sekarang ..." [Ryouma] 

Karena kita mengikuti kebiasaan, aku harus memberikan sesuatu pada ojousama juga. 



... Tapi kepemilikan apa yang berharga yang saya miliki? Uang? Melempari? Hal-hal seperti 
itu hanya akan memberatkannya. Membuat batu, ingot, kain tahan air? Erm ... Saya tidak 
berpikir saya punya sesuatu yang layak. 

Karena gaya hidup pemburu saya, saya telah mengadopsi cara berpikir di mana saya 
memprioritaskan mendapatkan bahan atau komponen hal yang saya butuhkan. Sayangnya, 
hal-hal ini tidak dapat benar-benar dianggap berharga. 

Hmm ... Apa aku tidak punya apa-apa? 

Setelah berpikir sebentar ... 

"Dimension Home." [Ryouma] 

Aku mengeluarkan lendir menyembuhkan dan lendir pemulung dari Dimension Home dan 
menyerahkannya ke ojousama. 

"Ryouma-san?" [Elia] 

"Aku tidak bisa memikirkan sesuatu yang baik untuk diberikan kepadamu, tetapi setelah 
mempertimbangkan apa yang berharga bagiku, aku pikir aku bisa memberimu slime 
sebagai gantinya. Keduanya pasti akan sangat membantu Anda. Tolong bawa mereka 
bersamamu. "[Ryouma] 

Ojousama terdiam sesaat, tetapi kemudian pada saat berikutnya, dia meletakkan tangannya 
di mulut saat dia melakukan segala yang dia bisa untuk menjaga dirinya agar tidak tertawa. 

Kurasa itu aneh, toh. Huh... Kenapa aku harus memberinya lendir? 

Saya tahu saya tidak memiliki belut apa pun, tetapi bisakah Anda benar-benar memberikan 
lendir sebagai hadiah? 

Mungkin aku seharusnya memikirkan ini lebih banyak ... 

"Fu fu ... Maaf, Ryouma-san. Saya hanya berpikir memberi lendir sangat mirip dengan Anda. 
Terima kasih. Aku pasti akan mengawasi mereka sebagai gantinya. "[Elia] 

"Benarkah? Terima kasih banyak. "[Ryouma] 

"Tidak terima kasih. Terima kasih telah mempercayakan saya dengan monster-monster 
berharga Anda. "[Elia] 

Saya menempatkan slime menyembuhkan dan slav pemulung di tanah, kemudian saya 
menghapus kontrak kami dan membiarkan ojousama untuk membuat kontrak dengan 
mereka. 

"Kontrak selesai. Saya pasti akan menghargai mereka. "[Elia] 



"Aku akan meninggalkan mereka untukmu." [Ryouma] 

Setelah itu kami mengobrol tentang slime dan sihir, dan kemudian kami akhirnya melatih 
sihir. 

"Ini adalah sihir es yang sering aku gunakan." [Ryouma] 

"Mantra Ice Cube 'yang bisa aku gunakan, tapi aku masih tidak bisa menggunakan mantera' 
Cooler 'milikmu." [Elia] 

Seperti namanya, Ice Cube adalah mantra yang menciptakan kubus es untuk ditempatkan 
di dalam gelas seseorang, sementara Cooler adalah mantra fusi angin dan es yang 
memanggil angin dingin untuk menyegarkannya. Kedua mantra ini sangat berguna untuk 
musim panas. 

"Cuci Mist" [Sebasu] 

"Ah, kamu berhasil." [Ryouma] 

Bahkan Sebasu-san bergabung dengan topik sihir air. Saya mencoba mengajarinya Cuci 
Mist, dan seperti yang diharapkan, dia mempelajarinya hanya setelah beberapa kali 
mencoba. 

"... Ho. Pengeluaran mana agak tinggi, tapi mungkin cukup baik untuk menghilangkan 
kotoran yang membandel. "[Sebasu] 

Jika dia bisa menggunakannya, maka dia mungkin bisa menggunakan mantra yang lebih 
sulit. 

Berpikir itu, saya mengajarinya Water Cutter, yang merupakan bentuk sebenarnya dari 
Mist Wash. 

Ah, tapi meskipun aku bilang 'mengajar', yang benar-benar kulakukan adalah menunjukkan 
padanya dengan melemparkan mantranya ke batu di dekatnya. 

Sebasu-san dengan penasaran menatap mantra itu. 

"Seperti ini? 'Pemotong Air'. Hmm ... Tidak cukup. 'Pemotong Air' "[Sebasu] 

Setelah mencoba mantra 5 kali, Sebasu-san mampu mengeksekusi mantra dengan ahli. Dia 
sudah lebih baik dariku pada percobaan pertama, tapi setelah percobaan keempat, 
kekuatan di balik 'Pemotong Air' -nya jelas merupakan luka di atas milikku. Pada 
percobaan kelima, dia langsung pergi dan membelah batu. 

Jadi inilah yang terjadi ketika seorang mage water master menggunakan mantera. 



Setelah melakukan ini dan itu, senja akhirnya datang, dan kami kembali melalui sihir 
dimensi. 

Ketika saya melihat toko-toko di sepanjang jalan kembali ke penginapan, saya melihat para 
petualang yang pergi ke rawa sebelumnya dan beberapa dokter membawa beberapa tas 
berbau busuk. Mereka telah berkumpul di tengah orang banyak dan cukup hidup. 

"Selamat datang kembali, Ryouma-kun." [Reinbach] 

"Terima kasih telah menjaga Elia hari ini." 

"Tidak apa. Saya juga bersenang-senang. "[Ryouma] 

"Dan Ryouma-san mengajariku banyak mantra baru. Saya belum bisa menggunakannya 
dengan baik, tetapi saya akan melakukan yang terbaik untuk belajar! "[Elia] 

"Itu bagus, Elia." [Reinbach] 

"Iya! Dia juga meminjamkan lendir menyembuhkan dan lendir pemulung. "[Elia] 

"Oh benarkah? Pastikan untuk menghargai mereka. "[Elize] 

"Tentu saja." [Elia] 

Ketika kami kembali, semua orang sudah pulih dari mabuk mereka. Kami berbicara tentang 
hal-hal yang terjadi hari ini, hal-hal yang terjadi setelah kami maksudkan, dan segala 
macam hal lainnya sampai larut malam. 

Lalu... 

Pada hari perpisahan. 

Di istal di belakang penginapan, keluarga adipati, pelayan mereka, dan penjaga mereka 
semua ada di dalam gerbong mereka. Mereka memanggil saya satu demi satu melalui 
jendela mereka. 

"Jaga tubuhmu." [Reinhart] 

"Jangan memaksakan dirimu terlalu banyak." 

"Pastikan untuk beristirahat." [Reinbach] 

"Jika sesuatu terjadi, pastikan untuk menghubungi kami." [Reinhart] 

"Mampir saat kamu bebas, oke?" [Jill] 

"Lakukan yang terbaik, Nak." [Camil] 



"Tetap sehat." [Zeff] 

"Tetap kuat." [Hyuzu] 

"Saya berdoa untuk kesehatan Anda yang baik dan keberhasilan upaya masa depan Anda." 
[Arone] 

Jill-san, Arone-san, dan para penjaga lainnya memanggilku juga. 

"Semuanya, ojousama, berhati-hatilah. Terima kasih untuk semuanya sampai sekarang. 
"[Ryouma] 

Aku menundukkan kepalaku ketika aku mengatakan itu. Sayang sekali aku tidak pandai 
bicara panjang lebar. Saya berharap saya bisa mengekspresikan rasa terima kasih saya 
lebih baik, tetapi sayangnya ... 

"Ryouma-san." [Elia] 

"Ya, ojousama?" [Ryouma] 

"Tentang itu ..." [Elia] 

"'Itu'?" [Ryouma] 

apa yang sedang dia bicarakan? 

"Aku sudah memikirkannya sejak kau mempercayakanku dengan slime-mu kemarin, dan ... 
Kami berteman, kan?" [Elia] 

Kemana dia pergi dengan ini? 

"Karena itu masalahnya, tolong panggil aku Elia. [1] Keluarga saya dan orang-orang yang 
dekat dengan saya memanggil saya demikian, dan selain itu ... Bukannya Anda bekerja 
untuk keluarga saya, bukan? ... Tidakkah menurutmu aneh bagi seorang teman untuk 
menyebutku sebagai ojousama? "[Elia] 

"Ah ~ ... aku mengerti." [Ryouma] 

Sekarang dia menyebutkannya, itu aneh. 

"Sangat baik. Jika Anda baik-baik saja dengan itu, maka izinkan saya memanggil Anda Elia. 
Kamu baik-baik saja dengan itu, kan ... Elia? "[Ryouma] 

"-Iya! Ryouma-san, sampai hari kita bertemu lagi, aku pasti akan mengerjakan sihirku! 
"[Elia] 

"Sama di sini." [Ryouma] 



Ketika Elia mengatakan itu dari atas kereta, aku menjawab. 

"Lakukan yang terbaik!" [Ryouma dan Elia] 

Ketika kata-kata kami tumpang tindih, Elia dan aku tertawa. 

Segera tiba saatnya untuk pergi. 

Yang pertama pergi adalah kereta penjaga, lalu datang kereta keluarga duke. 

Ketika mereka menuju ke arah saya, mereka melambai ke arah saya dari jendela kereta 
mereka, dan saya balas balas ke arah mereka. 

Saya menyaksikan saat kereta bergerak menuju cakrawala, perlahan-lahan tumbuh 
semakin kecil, hingga tidak terlihat lagi. 

"Kalau begitu ... kurasa aku harus pergi." 

Saya akan mampir ke toko, lalu saya akan pergi ke tambang, dan di sana, kehidupan baru 
saya akan dimulai. 

Mulai hari ini, saya tidak akan tinggal di penginapan lagi, tetapi di tambang. 

Ojousama, tidak ... Elia ... Elia menyuruhku melakukan yang terbaik, jadi ... Ayo lakukan saja. 

Pertama, saya harus mengamankan rumah sendiri. 

"Tidak ada waktu untuk berlama-lama." [Ryouma] 

Ketika saya mendorong diri saya sendiri, saya mulai berjalan. 

Mulai hari ini dan seterusnya saya akan memulai kehidupan yang sedikit berbeda dari apa 
yang telah saya jalani sejauh ini. 

[1] -- Secara khusus ditekankan oleh penulis. Bagi mereka yang tidak tahu, tidak ada suffix 
plus dasar nama menunjukkan tingkat keintiman yang lebih besar. Itu dikatakan alasan 
untuk penekanan bisa menjadi sesuatu yang lain. 

Volume 2 bagian gosip1 Di tempat tertentu dalam alam ilahi, di tempat di mana dewa 
tertentu dalam bentuk pria kurus berdiri, muncul tiga dewa. 

"Ah ~ ... Aku sangat lelah ..." [Kufo] "Kamu akhirnya kembali." [Fernoberia] "Apa yang kamu 
lakukan di sini, Fernoberia?" [Gayn] "Jarang sekali kamu meninggalkan domainmu." 
[Rurutia ] 

Dewa yang berdiri di tempat itu tidak lain adalah Dewa Sihir, Fernoberia. 

Dan ketiga dewa itu adalah Rurutia, Gayn, dan Kufo. 



"Aku sebenarnya dibawa ke sini dengan paksa, meskipun aku juga sedikit penasaran." 
[Fernoberia] "Dengan kekuatan?" [Kufo, Gayn, Rurutia] 

Tiba-tiba, empat dewa muncul entah dari mana dan mengelilingi mereka. 

"A-Ada apa dengan situasi ini?" [Kufo] "Mengapa kita dikelilingi?" [Rurutia] "Bisakah kau 
menjelaskan apa yang terjadi?" [Gayn] 

Tekun adalah orang yang melangkah maju. 

"Kenapa kamu tidak bertanya sendiri? Aku yakin kamu tahu untuk apa kita di sini. "[Tekun] 
" Apa yang membuatmu sangat marah !? "[Rurutia] " Tenang sejenak, Tekun-san. Jika Anda 
mendekati mereka seperti itu, kami tidak akan dapat berbicara. "[Willieris] " Anda 
mendengarnya. Cam down dan minum satu atau dua gelas anggur. "[Grimp] 

Orang-orang yang meminta Tekun untuk tenang tidak lain adalah dewi tanah, Willieris, dan 
dewa pertanian dan ternak, Grimp. 

Kedua dewa ini memiliki kepribadian yang lembut. Willieris tampak seperti wanita paruh 
baya yang anggun, sedangkan Grimp adalah pria paruh baya yang selalu membawa 
cangkul. Mereka menikah satu sama lain. 

Untuk menenangkan Tekun, Grimp pergi dan berbagi secangkir anggur dengan Tekun. 

Sementara itu, Willieris mulai menjelaskan. 

Dewi tanah dan dewa pertanian serta ternak memiliki koordinasi yang sempurna. 

"Alasan kami berada di sini adalah karena kami mendengar bahwa kalian bertiga pergi ke 
dunia lain untuk bermain. Tekun adalah yang pertama mengetahui hal itu. Dia 
mengumpulkan kita semua dalam kemarahan karena dia juga menginginkan waktu luang 
untuk dirinya sendiri. "[Willieris] 

Fernoberia menyela. 

"Tekun meminta Willieris dan Grimp untuk datang agar aku menggunakan kekuatanku 
untuk mencarimu." [Fernoberia] 

"Oh, benar, kamu menggunakan kekuatan suci untuk mencegah Tekun memasuki 
wilayahmu ..." [Rurutia] 

"Itu karena di luar kerajinan, dia seorang alkoholik yang kasar, tidak bertanggung jawab, 
yang tidak pernah tutup mulut. Dia merepotkan. "[Fernoberia] 

"Hei! Aku bisa mendengarmu, tahu !? "[Tekun] 



"Selain itu, kamu jarang membutuhkanku, dan kamu juga bukan satu-satunya yang dilarang 
dari domainku. 

Tapi mari kita kesampingkan itu sekarang. Apa yang kalian bertiga berpikir untuk pergi ke 
dunia lain untuk bermain ketika kita para dewa memiliki kebijakan untuk tidak 
mengganggu dunia masing-masing. "[Fernoberia] 

"Tunggu sebentar! Dari siapa kamu mendengar itu? "[Rurutia] 

Tekun-lah yang menjawab. 

"Jangan bodoh. Saya mendengar semuanya dari Ryouma, yang mengatakan itu yang 
dikatakan Kufo kepadanya. Dan meskipun saya merasa tidak enak untuk menggunakannya, 
tetapi saya membaca pikirannya saat itu, dan dia tidak berbohong. "[Tekun] 

Ketika Kufo mendengar itu, wajahnya menampar sambil bergumam pada dirinya sendiri, 
"Sial! Saya mengatakan kepadanya untuk tidak memberi tahu manusia tentang hal itu, 
tetapi saya tidak menyebutkan apapun tentang dewa-dewa lain ... " 

Bagaimanapun, mereka semua memutuskan untuk duduk dan berbicara. Kursi-kursi 
muncul entah dari mana ketika mereka masing-masing mengambil tempat duduk masing-
masing dan berkumpul membentuk lingkaran. 

"Sekarang, bisakah kamu mulai berbicara? Atau lebih baik lagi, bawa saja aku bersamamu! 
"[Tekun] 

Volume 2 gosip part2 "Aku tidak tahu kalau kamu hanya pergi ke sana untuk bermain, tapi 
kami tidak bisa mengabaikannya jika kamu sering mengunjungi dunia lain." [Willieris] 

"Tolong bicara dengan kami." 

"Hmm ... Sebenarnya, kami sedang menyelidiki situasi dewa bumi." [Gayn] 

"Kami sudah membicarakannya sebelumnya, ingat? Dewa bumi mengganggu kehidupan 
Ryouma karena suatu alasan. "[Kufo] 

"Itu yang kami lakukan. Itu tentu bukan perilaku yang pantas untuk dewa. Saya kaget 
ketika tahu tentang itu. "[Fernoberia] 

"Ngomong-ngomong, kami pergi ke sana untuk menyelidiki masalah itu." [Kufo] 

"Jadi kamu tidak pergi ke sana hanya untuk bermain?" 

"Kami belum berbicara dengan Ryouma tentang dewa bumi, jadi aku harus 
membodohinya." [Kufo] 

Kemarahan Tekun sedikit tenang pada saat itu. 



"Jadi, memang begitu." [Tekun] 

"Tekun, apakah kamu hanya marah ketika harus bermain-main?" [Fernoberia] 

"Namun, sering mengunjungi dunia lain adalah masalah dalam dirinya sendiri?" [Willieris] 

Fernoberia dan Willieris terkejut melihat reaksi Tekun. 

Setelah menenangkan diri, Fernoberia bertanya. 

"Apakah Anda yakin tidak apa-apa mengunjungi dunia itu begitu sering?" [Fernoberia] 

"Seharusnya tidak ada masalah ..." [Gayn] 

"Itu benar-benar sakit harus pergi ke sana diam-diam ..." [Kufo] 

"Kami masih belum menemukan jawabannya, tetapi ada sesuatu yang aneh ... Kami telah 
menemukan beberapa orang seperti Ryouma yang menjalani kehidupan yang tidak 
menguntungkan. Tentu saja, tingkat kemalangan itu berbeda, tapi tetap saja ... Bahkan 
orang asing yang dewa bumi tampaknya tidak menggunakan keberuntungan yang 
dicurinya. "[Rurutia] 

"Kami pikir dewa bumi menggunakan keberuntungan yang ia ambil untuk memberikan 
sesuatu kepada para pengikutnya, tetapi setelah menyelidiki masalah ini, ternyata ia tidak 
melakukan apa-apa dengannya. Dia hanya terus menerima dan menerima. "[Gayn] 

"Manajemen dunia juga sangat buruk. Saya tahu manusia di dunia itu telah 
mengembangkan segala macam teknologi dan cukup mandiri, jadi tidak banyak yang bisa 
dilakukan, tetapi kenyataan bahwa kami dapat menyelinap masuk dengan mudah adalah 
hal yang absurd. Rasanya bodoh memasukkan begitu banyak upaya untuk menyelinap 
ketika pintu pada dasarnya terbuka lebar. "[Kufo] 

"Sangat mudah kami mengira itu adalah jebakan atau sesuatu, tetapi pada akhirnya, tidak 
ada apa-apa. Jika raja iblis dari dunia lain datang, dewa bumi mungkin tidak akan bisa 
merespons pada waktunya. "[Gayn] 

"Seburuk itu? Jika demikian, apakah dia masih melakukan pekerjaannya? "[Fernoberia] 

"Mungkin tidak ..." [Gayn] 

"Lagipula, apa gunanya mencuri kebahagiaan orang? Kami para dewa tidak memiliki 
kegunaan untuk itu. " 

"Itu yang kita tidak tahu." [Rurutia] 



"Secara teknis, seseorang dapat menggunakannya sebagai pengganti iman untuk 
mempertahankan kekuatan salehnya ketika orang tidak lagi beribadah, tetapi selama dunia 
aman, seseorang seharusnya tidak kehilangan kekuatannya." [Kufo] 

"Aku juga memikirkan itu. Memang benar bahwa orang Jepang kurang beriman daripada 
orang-orang di dunia ini, tetapi orang-orang di negara-negara lain di dunia itu saleh. Dunia 
itu sendiri tidak punya masalah juga. Lingkungan alami dunia perlahan dihancurkan, tetapi 
itu tidak cukup serius untuk mengancam kekuatan seseorang. Itu sebabnya kami 
meminjam mana dari dunia itu. "[Gayn] 

"Ini tentu penasaran. Tetapi jika itu masalahnya, maka tidak ada gunanya mencuri 
kebahagiaan orang. Untuk apa dewa bumi itu mencuri itu? " 

Di sinilah dewa yang tidak mengatakan apa-apa sampai sekarang membuka mulutnya. 

"... Itu tidak masalah, kan? Kami tidak mencuri kebahagiaan orang, jadi kami tidak tahu 
apakah ada gunanya, tapi itu tidak berarti tidak ada gunanya, kan? Bukankah itu cukup? 
Jika dewa itu berkelahi dengan kami, aku akan menghancurkannya. "[Kirillel] 

"Kirillel, kamu mengatakan hal-hal seperti itu lagi ... Seperti biasa, kamu semua kuat dan 
tidak punya otak. Serius, wanita seperti kamu ... "[Fernoberia] 

Dewi yang telah membuka mulutnya tidak lain adalah dewi perang, Kirillel. Tubuhnya kuat, 
dan dia mengenakan baju besi, sementara pedang tergantung di pinggangnya. 

Meskipun tubuhnya kuat, itu juga lentur, dan ada banyak bagian yang feminin. 

Dia seperti seorang pria, tapi dia jelas seorang dewi. 

"Siapa yang punya otot dan tidak punya otak !? Aku juga bisa menggunakan kepalaku! 
"[Kirillel] 

"Kamu bisa ketika harus bertarung." [Fernoberia] 

"Begitu? Itu tidak mengubah fakta bahwa saya dapat menggunakan kepala saya! 
Setidaknya itu lebih sehat daripada orang sepertimu yang menutup diri di wilayah 
kekuasaannya! "[Kirillel] 

"Tubuh kita tidak bisa rusak. Kesehatan tidak relevan. "[Fernoberia] 

Kedua dewa ini adalah kebalikan dari satu sama lain. Dengan demikian, setiap kali mereka 
bertemu, mereka akan berdebat seperti ini. 

Dewa-dewa lain sudah lama terbiasa dengannya. Sebelum pembicaraan benar-benar 
berhenti, Gayn menyela dan mengajukan pertanyaan pada Kirillel. 



"Mari kita kesampingkan itu. Mengapa kamu di sini? Tekun tidak mungkin memanggilmu, 
kan? "[Gayn] 

"Apa yang kamu bicarakan, kakek? Saya adalah dewa perang, Anda tahu? Di mana ada 
konflik, ada perang. Jadi, di mana ada konflik, saya juga! Ketika saya merasakan kemarahan 
Tekun dan mendengar bahwa Anda dan yang lain pergi ke dunia lain untuk bermain, saya 
pikir sedikit tamparan sudah beres! "[Kirillel] 

"Tidak diperlukan!" [Rurutia] 

"Astaga! Tolong jangan bercanda tentang hal seperti itu! "[Kufo] 

"Kamu juga dewa, jadi tamparan akan sangat berbahaya!" [Rurutia] 

"Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apa pun kali ini. Saya mengerti bahwa dewa 
bumi bertingkah aneh dan karena lelaki itulah hal aneh terjadi pada jiwa lelaki itu, Ryouma. 

Karena itu, pergi ke dunia lain karena Anda waspada terhadap dewa bumi adalah alasan 
yang sah, bukan? 

Tentu saja, saya tidak berpikir dewa bumi akan mencoba merambah ke dunia kita kecuali 
diberikan alasan. "[Kirillel] 

Kirillel adalah yang paling terampil di antara para dewa ketika datang untuk bertarung, jadi 
dia bertanggung jawab untuk melindungi dunia dari pengganggu dunia lain atau 
mengeksekusi musuh. 

Dia juga bertanggung jawab untuk membagikan penghakiman surgawi pada manusia yang 
akan membawa bencana besar ke dunia. Meskipun, itu adalah situasi yang sangat langka. 

Kali ini dia di sini untuk menilai tindakan tiga dewa. Meskipun sendirian, Gayn dan yang 
lainnya tidak mungkin menentangnya. Selain itu, jika dia benar-benar ingin dan jika dia 
mau membayar harganya, dia bisa menghancurkan Gayn dan yang lainnya meskipun 
mereka semua adalah dewa. 

Tentu saja, ini bukan masalah dimana Gayn dan yang lainnya akan dihancurkan. Tetap saja, 
jika mereka menerima hukuman, itu masih menyakitkan, jadi itu sangat melegakan bagi 
mereka untuk mendengar bahwa Kirillel tidak akan menghukum mereka. 

"Itu benar-benar buruk untuk jantung ..." [Rurutia] 

"Aku pikir hidupku hanya diperpendek ..." [Kufo] 

"Tolong jangan menakuti orang tua begitu banyak ..." [Gayn] 



"Orang-orang seperti dewa tidak perlu khawatir tentang umur atau hati, bukan? 
Bagaimanapun, karena saya tidak diperlukan, saya akan pergi sekarang. Ada beberapa 
orang yang masih bertarung, jadi aku sebenarnya cukup sibuk. "[Kirillel] 

"Oh, maaf untuk ini." [Tekun] 

"Bukannya kamu memanggilku. Saya baru saja datang sendiri, bukan? Juga, Gayn, Kufo, 
Rurutia, tolong batasi waktu Anda pergi ke bumi, oke? "[Kirillel] 

"Benar ..." [Gayn] 

"Oke." [Kufo] 

"Kami akan membicarakannya denganmu mulai sekarang." [Rurutia] 

"Kamu tidak berhenti?" [Tekun] 

"Eh, tapi aku masih belum ..." [Rurutia] 

Rurutia memotong pidatonya di tengah jalan. 

Tekun tidak ketinggalan. 

"Belum? Bukan apa? "[Tekun] 

"Bukan apa-apa." [Rurutia] 

"Investigasi kami belum memberi kami hasil apa pun." [Gayn] 

"Benar, benar." [Kufo] 

Gayn dan yang lainnya bertindak keren di permukaan, tetapi kemudian Willieris 
mengajukan pertanyaan. 

"Apakah kamu masih menyembunyikan sesuatu?" [Willieris] 

Ketika dia mengatakan itu, aura berbahaya mulai memancar dari Tekun lagi. 

"Kalian benar-benar menyelidiki dewa bumi, kan?" [Tekun] 

"Itu benar." [Rurutia] 

"Tapi tentu saja." [Kufo] 

"Kami benar-benar menyelidiki dewa bumi." [Gayn] 



"Sepertinya kamu memang masih menemukan orang-orang yang kebahagiaannya dicuri, 
jadi bagian itu bukan dusta ... Tapi izinkan saya ulangi pertanyaannya. Apakah Anda 
melakukan hal lain selain menyelidiki dewa bumi? "[Tekun] 

Ketika Tekun menanyakan hal itu, Gayn dan yang lainnya menjadi kaku dan mereka segera 
membuang muka. 

"Baik? Kufo, Ryouma-berkata kamu pergi ke bumi untuk melihat-lihat. "[Tekun] 

"Itu ... Yah, kami mencari orang-orang yang kebahagiaannya dicuri, jadi kami akhirnya 
melihat dunia. Saya baru saja memanggil 'jalan-jalan' itu untuk menipunya. "[Kufo] 

"Dengan kata lain, jika kamu suka, kamu bisa melihat-lihat?" [Fernoberia] 

Kufo bergetar ketika Fernoberia mengatakan itu. 

"Hei, kamu menuntunku!" [Kufo] 

"Kufo, kamu pada dasarnya hanya mengakui bahwa kamu bisa pergi jalan-jalan sambil 
mencari manusia yang kebahagiaannya telah dicuri." 

Ketika Grimp mengatakan itu, Tekun menoleh ke Gayn. 

"Gayn, kudengar kau menyukai sesuatu yang disebut 'berhala'." [Tekun] 

"Idola adalah orang yang menghibur penduduk bumi dengan menari dan menyanyi. 
Mereka biasanya dapat dilihat diproyeksikan pada kotak yang disebut 'TV'. Anda dapat 
dengan mudah melihat mereka sambil berjalan di sekitar kota, jadi bukan berarti saya 
sengaja pergi keluar untuk melihat mereka. "[Gayn] 

"Bernyanyi dan menari? Kami memilikinya di dunia ini juga. Tidak ada alasan untuk keluar 
dari jalanmu untuk--- [Tekun] 

Aura berbahaya di sekitar Tekun semakin lemah ketika dia mendengar itu hanya bernyanyi 
dan menari, tetapi kemudian pada saat berikutnya, mata Gayn menjadi tajam. 

"Jangan membandingkannya dengan lagu dan tarian dunia ini !! Idola-idola bumi ini imut 
dan pekerja keras !! Mereka membuatmu ingin menghibur mereka !! "[Gayn] 

"Y-Ya?" [Tekun] 

Gayn tampak begitu mengancam sehingga Tekun tidak bisa tidak mengambil langkah 
mundur. Namun, tidak lama setelah itu, Gayn tahu dia mengacaukannya. 

Ketika Willieris melihat itu, dia berbicara. 



"Kurasa itu membuatnya jelas bahwa kamu sebenarnya serius menonton 'idola' ini." 
[Willieris] 

Tekun berbalik ke Rurutia berikutnya. 

Rurutia tahu dia tidak bisa membodohi mereka lagi, jadi dia menjawab sebelum dia bisa 
bertanya. 

"Aku harus mempersiapkan diriku sebelum bekerja di Bumi, jadi aku memperlakukan 
diriku sendiri untuk beberapa gurun. [Rurutia] 

Setelah itu suara marah Tekun dan jeritan ketiga dewa bergema di seluruh dunia ilahi. 
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Volume 3 Bab 70 bagian1 Setelah melihat keluarga adipati pergi, saya berlari kembali ke 
tambang. Ada banyak petualang di sepanjang jalan, jadi aku tidak bisa tidak mengingat 
katak grell. 

Lagipula masih ada, jadi kurasa aku sebaiknya menangkap beberapa. 

Saat aku memikirkan itu, aku mengeluarkan setelananku dari Kotak Barang dan menuju 
rawa. 

"Ada banyak orang ..." [Ryouma] 

Mungkin ada lebih dari 100 orang di daerah itu, tetapi ada orang yang pergi ke rawa-rawa 
lain, sehingga jumlah total orang di sini bahkan lebih dari itu. 

Ketika saya memikirkan hal itu pada diri saya sendiri ketika melihat rawa-rawa, saya 
memperhatikan beberapa orang mengenakan para penyeberang yang sama dengan saya. 
Sepertinya itu laris manis ... 

Satu kelompok petualang menarik perhatian saya. Mereka adalah kelompok lima dan 
semuanya mengenakan para penyeberang. 

Saya ingat mereka. Mereka yang menjual lendir berdarah padaku. Dermaga Shikumu. Saya 
di sini, jadi saya mungkin juga menyapa. 

Aku mendekati mereka, tetapi sesuatu tampaknya telah terjadi, ketika orang-orang di 
sekitar Kai yang tidak bahagia dengan ringan menepuk punggungnya, mengatakan 
kepadanya untuk tidak mempermasalahkannya. 

"Selamat sore." [Ryouma] 

"Hmm? Kau pria yang sebelumnya ... Ryouma, kan? Terima kasih untuk hari yang lain. 
"[Kai] 

"Jangan berkeringat. Lagipula, aku mendapat lendir yang baik. "[Ryouma] 

Seperti yang saya katakan itu, pria mabuk dari sebelumnya melangkah maju. 

"Kaulah yang membeli lendir itu?" [Sein] 

"Ya, itu benar." [Ryouma] 

"Saya melihat. Maaf tentang perilaku saya hari itu. Saya Sein. Aku benar-benar mabuk 
waktu itu, dan sepertinya aku berkelahi denganmu. Saya tidak ingat banyak tentang apa 



yang terjadi saat itu karena saya mabuk, tetapi terima kasih telah membeli lendir dan 
untuk informasinya. "[Sein] 

Hah. Dia sama sekali berbeda dari cara dia berperilaku saat itu. Saya pikir dia hanya 
pemabuk, tetapi ternyata, dia sebenarnya pria yang cukup serius. 

"Tolong, jangan pedulikan itu. Selain itu, apakah sesuatu terjadi? Kai-san tidak terlihat 
terlalu bagus. "[Ryouma] 

"Ini bukan masalah ... Sebelum itu, izinkan aku memperkenalkanmu pada orang-orang ini 
terlebih dahulu." 

Saat Kai-san mengatakan itu, dia menoleh ke dua orang yang membawa Sein-san 
sebelumnya. 

Kai-san meletakkan tangannya di bahu pria itu sedikit lebih pendek darinya dan 
mengatakan ini. 

"Yang ini Kei. Dia adalah adik laki-lakiku. "[Kai] 

"Aku Kei. Senang bertemu denganmu. "[Kei] 

"Senang bertemu denganmu juga." [Ryouma] 

"Dan yang ini adalah ..." [Kai] 

"Payron. Senang bertemu Anda. "[Payron] 

"Senang bertemu denganmu." [Ryouma] 

"Dan bersama-sama, kita berlima membuat pesta 'Dermaga Shikumu'. Tapi kamu tahu itu, 
kan? "[Kai] 

"Ya." [Ryouma] 

"Sebenarnya, kami dulu nelayan." [Kai] 

Nelayan? Itu bagus, tetapi mengapa mereka tiba-tiba membicarakan hal ini? Tapi kemudian 
Shin-san tiba-tiba pindah tempat dengan Kai-san. 

"Maaf, Kai payah menjelaskan, jadi aku akan mengambil alih." [Shin] 

Ternyata, Shikumu rupanya sebuah desa di tepi sungai terbesar di negara ini. 

Mereka tumbuh di sana dan cukup mahir menggunakan jaring. Karena itu mereka lebih 
mudah menangkap barang di rawa dibandingkan dengan yang lain. Rawa berbeda dari laut, 
tetapi mereka masih memiliki waktu yang lebih mudah dibandingkan dengan petualang 
lainnya. Hasilnya, mereka berhasil menangkap banyak katak besar. 



Mereka melakukan pembunuhan selama beberapa hari terakhir. Hari ini, mereka berhasil 
menangkap sejumlah besar juga, tetapi ketika mereka meninggalkan sekeranjang katak 
gandum tanpa pengawasan untuk sesaat, seseorang telah menggantinya dengan yang lain. 

Keranjang disediakan oleh guild, jadi ada banyak petualang dengan keranjang yang sama. 

"Begitu ... Jadi, tangkapanmu dicuri." [Ryouma] 

"Kurasa ..." [Kai] 

Ada apa dengan balasan setengah hati itu? 

Tetapi kemudian Kei-san menunjukkan kepada saya keranjang mereka, dan di dalamnya 
dapat dilihat 20 katak besar, tetapi mereka sangat lemah. 

Beberapa dari mereka bahkan tampak akan mati. 

"Jika kamu hanya melihat angka-angkanya, ada lagi setelah ditukar, tapi ..." [Kai] [2] 

"Hal-hal ini ditangani dengan sangat buruk. Karena itu katak grell menjadi sangat lemah. 
Katak grell yang lemah seperti ini tidak banyak dijual, dan jika mereka mati, nilainya akan 
semakin turun. Bahkan, mereka terlihat seperti mereka akan mati di sepanjang jalan 
kembali ke kota. "[Shin] 

"Mereka mengganti katak grell maaf ini untuk kita." [Kei] 

"Kita bisa menangkap beberapa lagi, tapi tentu saja rasanya tidak enak." [Sein] 

Begitu ... Oh, benar! 

"Menurutmu berapa ini akan berlaku jika kamu menjualnya?" [Ryouma] 

"Jika mereka sudah melemah pada saat kita sampai di guild, mereka akan mencari sekitar 
200 jas. Jika mereka mati, 50 jas. Mereka benar-benar lemah, jadi harga ini seharusnya 
tepat. Kami mempelajari pelajaran kami beberapa hari yang lalu, jadi penyelidikan 
pendahuluan kami harus sempurna. "[Kai] 

"Dan jika kondisinya baik, sekitar 1000 jas per katak, kan?" [Ryouma] 

"Tepat sekali. Bagaimana dengan itu? "[Kai] 

"Bagaimana kalau menjual dua aku ini seharga 300suits per grell frog?" [Ryouma] 

[2] -- Saya tidak tahu. Dikatakan mereka menangkap lebih dari 20 sebelumnya, dan 
kemudian setelah diganti, mereka mendapat 20. Jadi, bahkan jika 
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"Hargamu lebih baik daripada guild, jadi itu baik untuk kita, tapi ..." [Kai] 

"Kamu akan kalah, tahu?" [Kei] 

"Itu akan benar jika aku berencana untuk menjualnya ke guild, tapi aku akan 
menggunakannya untuk diriku sendiri, jadi itu tidak akan menjadi masalah." [Ryouma] 

"Menggunakannya untuk dirimu sendiri? Kamu membuat obat? "[Kai] 

"Iya. Saya berencana menggunakan ini untuk membuat penawarnya, jadi saya ingin 
membeli semuanya. "[Ryouma] 

"Saya melihat. Kalau begitu, terima kasih sudah melepaskannya dengan harga lebih tinggi 
dari guild. "[Kai] 

"Kami hanya akan menangkap lebih banyak untuk dijual ke guild, jadi silakan mengambil 
semuanya." [Shin] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Seperti ini saya membeli 25 katak grell dari mereka untuk 7.500 jas. 

"Kamu sungguh luar biasa ..." [Shin] 

"Sejak kamu mengeluarkan koin emas kecil untuk membeli lendir kami, aku selalu berpikir 
itu menakjubkan bagaimana kamu bisa mengeluarkan banyak uang tunai seperti itu bukan 
apa-apa." [Kai] 

"Tapi semua masuk akal setelah melihat seberapa populer toko Anda." [Shin] 

Ah, sepertinya mereka pergi ke toko saya. 

"Apakah kamu menggunakan tokoku?" [Ryouma] 

"Awalnya, kami hanya berencana untuk mencobanya sekali saja, tapi itu murah, cepat, dan 
hasilnya sangat bagus, jadi kami memutuskan untuk sering melakukannya." [Kai] 

"Dan karena rawa di sini, kita telah mampir setiap hari selama beberapa hari terakhir." 
[Shin] 

"Awalnya kami kaget, tapi sepertinya slime juga bisa berguna, ya. Ketika kami mencobanya 
sendiri, itu cukup bagus. "[Kei] 

Sepertinya mereka menjadi pelanggan tetap. Itu bagus. 

"Harus mencuci pakaian begitu kita sampai di rumah akan menyebalkan, mungkin Anda 
bisa membuka cabang di kota kami? Jika Anda mau, saya bisa berbicara dengan asosiasi 
nelayan untuk Anda dan memperkenalkan Anda ke tempat yang bagus. "[Kai] 



"Banyak orang yang benar-benar meminta toko cabang, tapi aku belum punya rencana 
untuk membuka toko dulu." [Ryouma] 

"Yah, aku mengerti itu tidak begitu mudah untuk membuka satu, tetapi jika kamu merasa 
ingin membuka cabang di Shikumu, maka silakan hubungi kami. Saya akan membantu 
Anda menemukan toko. ' [Kai] 

"Kami biasanya tidak meninggalkan kota, dan bahkan jika kami melakukannya, paling 
banyak itu hanya kota terdekat, jadi menjangkau kami seharusnya tidak menjadi masalah." 
[Shin] 

"Kamu harus bisa mendapatkan tempat yang lebih baik daripada yang bisa disediakan 
guild pedagang jika kamu pergi melalui asosiasi nelayan." [Kai] 

Tampaknya asosiasi nelayan lebih berorientasi pada masyarakat daripada serikat 
pedagang. 

"Terima kasih. Aku akan menghubungimu ketika saatnya tiba. "[Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu, saya berpisah dari mereka dan pergi ke tambang yang 
ditinggalkan. 

Ketika saya sampai ke tambang yang ditinggalkan, saya membiarkan slime dan pelek 
keluar untuk bermain sendiri, lalu saya menggali sebuah gua dan membangun tempat 
tinggal bagi saya dan ruang untuk meramu obat-obatan. Saya membuat perabot seperti rak 
dari batu juga. Untuk saat ini, ini harus berfungsi dengan baik. 

"Sekarang ... kupikir sudah waktunya untuk memanggil slime yang berdarah dan bersih." 
[Ryouma] 

Saya menggunakan ruang obat yang baru dibangun dan segera mulai mengerjakan katak 
grell. Lagipula, beberapa katak grell benar-benar sangat lemah, jadi aku harus segera 
mengatasinya, aku juga mengeluarkan katak grell yang aku tangkap kemarin dari 
Dimension Home-ku dan menempatkannya bersama katak grell baru di dalam air. tangki. 

Grell frogs dapat hidup hingga satu minggu jika tertangkap dalam kondisi baik; karenanya, 
seorang praktisi medis normal akan meluangkan waktu mereka untuk mempersiapkan 
katak grell, tetapi dengan lendir berdarah, tidak perlu untuk itu. 

Pertama, saya menggambar Formasi Sihir Pemisahan di lantai, lalu saya menyiapkan cukup 
bejana batu untuk menampung bagian-bagian yang dipanen. Selanjutnya, saya 
mengeluarkan katak grell dan meletakkannya di dalam kandang di sudut ruang obat. 

Saya akan mulai dengan katak grell yang saya beli hari ini. 

"Berdarah." [Ryouma] 



Saya secara acak memilih satu dari katak grell. Itu mencoba lari, jadi aku membunuhnya 
dengan pisau, lalu aku memerintahkan lendir berdarah untuk memasukkannya dari luka 
yang kubuat dan membuatnya mengalirkan darahnya. 

Sekarang, saatnya membedah katak induk. Saya menggunakan pengetahuan yang diberikan 
oleh keterampilan Farmasi saya dan tanpa perasaan mulai memotong bagian-bagian yang 
diperlukan dari katak gandum. 

Tidak ada setetes darah pun tumpah selama seluruh proses. Pekerjaan lendir berdarah itu 
sempurna. 

Selanjutnya, tiba saatnya untuk mengeluarkan lendir dan sisa-sisa. 

Saya mencuci bagian yang dipanen dan menghilangkan kotoran dan lendir yang menempel. 

Jika Anda tidak mengeluarkan lendir dengan baik, kualitasnya akan turun. Sayangnya, 
mereka sangat sulit untuk dihapus. Untuk memperburuk keadaan, terlalu banyak kekuatan 
akan merusak organ-organ internal dan menurunkan kualitasnya lagi, jadi orang harus 
lebih berhati-hati ketika melakukan bagian dari proses ini. Setidaknya, bila dilakukan 
secara normal. 

"Lakukan." [Ryouma] 

Saya memesan pembersih lendir untuk membersihkan lendir dan kotoran dari bagian 
katak grell. 

Lendir pembersih mengambil pembuluh batu ke dalam diri mereka dan mulai 
mengeluarkan lendir. 

Setelah beberapa detik, bagian yang dipanen bersinar bersih. 

Saya memeriksa barang-barang yang dibersihkan, dan seperti yang diharapkan, mereka 
dibersihkan dengan sempurna tanpa cedera. 

Apa yang terjadi selanjutnya adalah pekerjaan saya. 

Saya menggunakan Formasi Sihir Pemisahan untuk memisahkan kandungan air dari bagian 
panen, menyebabkan mereka cepat kering. 

Biasanya, seseorang harus menggunakan sihir angin atau api untuk mengeringkan bagian 
yang dipanen, yang sebagai akibat dari panas dan waktu akan menyebabkan efek obat 
bagian menurun, tetapi dengan metode ini, semuanya dapat dilakukan dengan cepat tanpa 
perubahan dalam kualitas karena panas atau pembusukan. 

Setelah semua selesai, saya memeriksa semua bagian dengan Identify, dan mereka memang 
diproses dengan sempurna. Semuanya dengan kualitas terbaik. Dengan ini saya sudah 
mengkonfirmasi perintah apa untuk melakukan sesuatu dan keefektifan slime. 
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pada akhirnya, 6 dari 25 katak yang saya beli hari ini mendapat nilai kualitas tertinggi dari 
Identify. 19 sisanya semua dipuji sebagai kualitas tinggi juga, jadi mereka tidak buruk 
dengan cara apa pun. 

Alasan kualitas turun adalah karena katak grell tertangkap terlalu kasar. Aliran darah katak 
grell memburuk segera setelah saya melukai mereka. 

Juga, saya menggunakan kulit kodok sisa grell dan daging sebagai pakan untuk burung 
pelek. Saya tahu burung-burung pelek menyukai daging katak, jadi saya membawanya ke 
mereka, dan seperti yang diharapkan, mereka bersenang-senang. Saya mendengar burung-
burung pelek makan secara piratik memakan apa saja, dari daging, ikan, buah-buahan, 
sayur-sayuran sampai gandum ... Apa pun. 

Mereka omnivora, tapi saya kira daging akan menjadi bagian utama dari diet mereka? Saya 
harus memeriksa dengan guild tamers. 

Sebelum saya menyadarinya, di luar sudah gelap. 

Untuk amannya, saya mengumpulkan slime dan burung pelek di terowongan untuk 
memastikan keamanannya. Lendirnya semakin kuat, tetapi malam itu masih berbahaya, 
jadi aku juga memblokir pintu masuk dengan beberapa batu, memastikan untuk 
meninggalkan cukup celah agar udara bisa masuk. 

"Nah ... Sudah lama sejak aku terakhir menghabiskan malam seperti ini ..." [Ryouma] 

Mengingatkan saya pada saat saya pertama kali sampai di dunia ini ... 

Pada saat itu, saya membaca surat dari Gayn dan yang lainnya, kemudian saya mencari 
tempat menginap dan menemukan tebing tempat saya membangun rumah saya. 

Begitulah cara saya mempelajari sihir tanah saya -- dengan menggali gua. 

Pada awalnya, Break Rock saya hampir tidak bisa membuat celah, tapi entah bagaimana 
saya bisa menggali lubang yang cukup besar untuk tubuh saya muat, kemudian saya 
memblokir pintu masuk dengan dinding batu yang saya buat. Tempat tinggal saya saat itu 
sesederhana itu. 

Setelah itu saya secara bertahap bekerja di gua. Saya juga secara bertahap terbiasa dengan 
hutan dan mulai berlatih dan berburu di malam hari. 

"... Aku tidak benar-benar dalam mood sekarang, jadi ... kurasa aku mungkin juga hanya 
menggunakan bahan-bahan yang aku siapkan dan membuat obat." 

Ketika saya memasuki ruang ramuan obat tanpa tujuan, saya mengambil bahan-bahan yang 
saya dapatkan dan melestarikannya dari Hutan Gana, dan menyimpannya di rak-rak. 



Saya ingin membuat rak kayu khusus untuk ramuan obat, tetapi saya akan membuatnya 
lain kali. 

Obat yang bisa kubuat sekarang dengan ramuannya adalah ... penawar racun. Saya baru 
saja membuat penangkal racun yang menggunakan hati katak. 

Bahan-bahan yang diperlukan adalah grell frog liver, tanaman beracun yang disebut 
'Kasuri', buah Kunashi yang dapat digunakan sebagai penangkal racun setelah dilemahkan, 
bunga jusho yang memiliki efek bergizi kuat, dan ramuan ufuru yang memiliki diuresis 
efek. 

Setelah itu saya membuat pot dengan sihir tanah, dua spatula untuk mengaduknya, dan 
fana dan alu. Lain kali saya hanya akan membeli alat yang saya butuhkan. Sejauh ini saya 
sudah membuat alat sendiri dengan sihir tanah, tetapi mungkin lebih baik membeli alat 
saya saja. 

Saat aku memikirkan itu, aku mengisi panci dengan air melalui sihir air, lalu aku 
memasukkan ramuan kasuri dan buah kunashi yang dipotong, lalu aku memanaskan air 
dengan mantra listrik, Microwave [1], ketika aku mengaduk panci. 

Saya tidak selalu menggunakan metode ini karena kadang-kadang bahannya lemah 
terhadap panas, tetapi ramuan kasuri dan buah kunashi kuat terhadap panas. 

Saat kedua bahan tersebut mendidih, warna perlahan-lahan larut, dan cairan di dalam pot 
berubah warna menjadi ungu. 

Melihat itu, saya berhenti memanaskan panci dan membiarkan panci mendingin dengan 
sendirinya, sementara saya menghancurkan hati katak yang sudah kering itu. 

"Harusnya tentang waktu ..." [Ryouma] 

Ketika pot berada pada suhu yang baik, saya memasukkan hati yang hancur dan mulai 
mengaduk lagi. 

Ketika cairan semakin dingin, saya menambahkan bunga joshu dan ramuan ufuru ketika 
saya menaburkannya ke bagian yang lebih kecil dengan tangan saya, kemudian saya 
mengaduk panci lagi sampai tenggelam. 

Setelah itu saya meninggalkan panci untuk membiarkannya mendidih dan membiarkan isi 
obat meresap. 

"Apa yang harus aku lakukan sampai saat itu?" [Ryouma] 

Ketika saya meninggalkan ruangan, saya melihat burung-burung pelek. 

Saya mengeluarkan gitar saya dari Item Box dan memainkan dua lagu penutup anime 
nasional. Saya bermain karena saya melihat bulan bersinar melalui lubang ventilasi. 



Ketika saya selesai bermain ... 

"..." [Burung Rimel] 

Suara yang tidak bisa dipahami terdengar di seluruh gua. 

"Wow!? Telingaku sakit ... Bisakah kalian nada sedikit turun? Aduh ... "[Ryouma] 

Sumber bunyinya tak lain adalah burung pelek. 

Mereka membuat celetuk indah yang mereka buat ketika saya mengontrak mereka, tetapi 
sulit untuk mengeluarkan suaranya karena kami berada di dalam terowongan, membuat 
suaranya sangat keras. 

Saya akhirnya menerima banyak kerusakan, tetapi burung-burung pelek tampak baik-baik 
saja. Telinga macam apa yang dimiliki orang-orang ini? 

Lendir tidak memiliki telinga, jadi mereka juga baik-baik saja. 

Setelah itu pelek burung tenang, dan setelah mendengar celetuk mereka, saya makan 
malam, dan kemudian kembali ke ruang meramu obat. 

Mengekstrak efek obat dari bunga joshu dan ramuan ufuru tidak membutuhkan banyak 
waktu, jadi itu harus dilakukan. 

Ketika saya menggunakan Identifikasi pada isi pot ... 

Incomplete Antidote (Kualitas Tinggi) Penangkal racun yang menggunakan hati katak grell. 
Menurunkan kandungan racun dan mengaktifkan metabolisme seseorang untuk 
mengeluarkan racun dari tubuh. Ini bekerja pada berbagai macam racun, tetapi sangat 
efektif untuk melumpuhkan agen. Seseorang harus minum banyak air ketika mengambil 
penawar racun ini untuk hasil terbaik. 

"Baik. Sudah sukses sejauh ini. Selanjutnya adalah ... "[Ryouma] 

Saya mengambil kain besar dari Kotak Barang saya, lalu saya membersihkan lendir 
pembersihnya. 

Kain ini milik salah satu bandit yang kubunuh di hutan. Ruang di antara serat-seratnya 
sangat kecil, sehingga sangat cocok untuk meregangkan kandungan obat dari herbal. 

Aku menutupi panci kosong dengan kain, lalu aku memperbaikinya dengan benang lendir 
lengket. Setelah itu saya perlahan menuangkan isi panci ke kain. Seperti itu obat mengalir 
ke panci kosong saat kain menyaringnya. 

Setelah mentransfer semua cairan, saya melepas kain dan meremas obat sampai tetes 
terakhir. 



Saya mengaduk obat lengkap dengan spatula, lalu saya menggunakan Identifikasi. Ketika 
saya melakukannya, bagian 'tidak lengkap' lenyap dari nama produk dan kualitasnya 
berubah menjadi kualitas tertinggi dari kualitas tinggi. Yah, sudah lengkap sekarang, jadi 
itu hanya diberikan. 

... Sekarang, itu bagus dan semua yang saya berhasil membuat obat, tetapi apa yang harus 
saya lakukan dengan ini? 

"Mungkin aku seharusnya mengubahnya menjadi pil sebagai gantinya untuk 
mengawetkannya, tetapi tidak ada bahan yang cukup." [Ryouma] 

Sekarang saya berpikir tentang hal itu, saya memiliki keterampilan melawan racun, jadi 
racun yang lemah tidak akan bekerja melawan saya, jadi tidak ada banyak kegunaan 
penangkal racun ini untuk saya. 

Aku seharusnya punya satu di tangan hanya untuk aman, tapi aku pasti tidak akan 
membutuhkan seluruh nilai pot. Jika saya mentransfer seluruh pot ke dalam botol, saya 
akan memiliki sekitar 20 botol. 

Sementara itu, saya menggunakan sihir tanah untuk membuat corong dan gayung, 
menyiapkan banyak botol, lalu mengisinya dengan obat satu per satu. 

Setelah mengisi 20 botol, saya menyimpan 19 di dalam Kotak Barang saya. Ketika saya 
mengutak-atik botol yang tersisa, saya meninggalkan ruang meramu obat dan pergi ke 
ruang tamu. 

"Apa yang harus dilakukan ... Haruskah aku menjualnya di rumah Serge-san, atau mungkin 
aku harus memberikannya kepada Jeff-san dan yang lainnya?" [Ryouma] 

Sementara saya memikirkan itu, saya tidak sengaja menjatuhkan botol itu. 

"Acha ~ ..." [Ryouma] 

Karena saya terus mengutak-atik botol itu, sampulnya longgar, jadi ketika jatuh, semua 
isinya keluar. 

"Entah kenapa aku tidak mood hari ini ..." [Ryomua] 

Mungkin itu karena hal regresi usia yang dibicarakan Kufo? Untuk beberapa alasan, saya 
tidak dapat mengubah suasana hati saya dengan sangat baik. Siapa yang akan berpikir pada 
usia ini ... Ah, tapi aku sebenarnya 11, bukan? Tetap saja ... itu hanya di luar. Secara mental, 
saya sudah berusia 40 tahun, jadi sangat sulit untuk percaya bahwa saya sebenarnya akan 
sedih pada usia ini ... 

Dalam kehidupan saya sebelumnya, banyak rekan kerja saya pensiun karena pekerjaannya 
berat atau pingsan karena terlalu banyak pekerjaan. Jadi saya pikir saya sudah terbiasa 
dengan itu. 



Tentu saja, saya sebenarnya tidak cukup sedih untuk menangis, tetapi ketika saya tidak 
sibuk sendiri, saya tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedih. 

Saya merenung sekitar 10 detik, dan kemudian, saya mengambil keputusan. 

"... Ayo tidur saja." [Ryouma] 

Daripada mencoba menyeret diri seperti ini, lebih baik tidur saja. Ketika saya memikirkan 
itu, saya mencari botol yang jatuh untuk membersihkan tumpahan, tetapi untuk beberapa 
alasan, hanya botol yang tersisa dan obatnya sudah hilang. 

"Hah? Kemana obatnya pergi? "[Ryouma] 

Ada beberapa slime yang berkeliaran di sekitar ruangan, dan ada slime yang lebih bersih di 
antara mereka, jadi mungkin mereka sudah membersihkannya? Hah. Nah, itu 
menyelamatkan saya dari masalah, jadi itu bagus. 

Ketika saya memikirkan itu, saya pergi tidur. 

[1] -- Dulu kisaran, saya percaya. 
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Hari berikutnya. 

Saya pergi ke luar ketika saya bangun, tetapi masih gelap. 

Apakah saya terlalu banyak tidur kemarin? Masih terlalu dini untuk pergi ke kota. 

Karena itu, saya pergi ke depan dan menggunakan waktu untuk menambah dapur dan 
gudang untuk tambang yang ditinggalkan. Saya juga mengatur isi Kotak Barang saya. Saya 
menyimpan sebagian besar barang-barang yang berhubungan dengan ramuan saya di lab 
[1], tetapi saya meninggalkan kulit yang tidak terjual. 

Pelt, pelt, pelt, pelt, teh hitam ... Teh hitam pergi ke dapur. 

Pelt, pelt, pelt, pelt, pelt, pelt, uang ... Ah, ini adalah milik bandit ... senjata, baju besi, baju 
besi, senjata, senjata ... Kalau dipikir-pikir, aku benar-benar lupa tentang bandit itu, tombak 
Melzel, tombak. Mari kita mengacaukannya nanti. Selanjutnya adalah ... lebih banyak pelt. 

"Pelt lagi. Saya memiliki terlalu banyak hal-hal ini. Jujur, mengapa saya harus pergi dan 
mengambil semuanya? Aku seharusnya membiarkan slime memakannya. Setidaknya 
dengan cara itu mereka tidak akan sia-sia. "[Ryouma] 

Ketika saya terus mengatur isi Kotak Barang saya, saya menemukan sesuatu yang aneh. 

"Apa ini?" [Ryouma] 

Itu adalah piala. 

Semua yang saya buat terbuat dari batu melalui sihir bumi atau dengan kayu serut, tetapi 
piala ini terbuat dari perak. Selain itu, juga dihiasi dengan emas dan permata. 

Mengapa ada sesuatu yang begitu mewah di dalam Kotak Barang saya? 

Saya ragu ini milik bandit. Saya memeriksa barang-barang saya ketika saya meninggalkan 
hutan, dan ini bukan pada saya saat itu. Saya ingat pernah melihat ini sekali, meskipun ... 

Saya menggunakan Identify di piala. 

Kapal Ilahi. Piala Dewa Anggur, Tekun. 



Sebuah kapal ilahi yang diciptakan oleh dewa anggur, Tekun. 

Itu diilhami oleh kekuatan dewa anggur dan dapat menghasilkan persediaan minuman 
keras tanpa akhir dengan imbalan aman. 

Pemilik: Ryouma Takebayashi 

!?!?!? Tunggu sebentar! Apa ini? Mengapa aku memiliki sesuatu yang gila seperti bejana 
ilahi bersamaku !? 

... !!! 

"Oh tunggu! Ini adalah piala yang diberikan Tekun kepada saya ketika kami bertemu! Aku 
membawa itu kembali bersamaku !? "[Ryouma] 

Memikirkan kembali hal itu, saya hanya memasukkan semuanya kembali ke dalam Kotak 
Barang saya, jadi sepertinya saya tidak sengaja membawanya kembali. 

"Bukankah ini benar-benar buruk? ... Aku harus pergi ke gereja! "[Ryouma] 

Aku memasukkan piala itu kembali ke Item Box-ku dan memasukkan slime-ku ke 
Dimension Home-ku, lalu aku meninggalkan tambang yang ditinggalkan dan bergegas ke 
kota. Saya pergi secepat mungkin. 

Saya langsung pergi ke gereja begitu saya sampai di kota. Ketika saya sampai di pintu 
masuk churce, seorang gadis membuka pintu. 

"Oh, kamu di sini untuk mengunjungi kapel?" 

"Ya, bisakah aku?" [Ryouma] 

"Ya tentu saja. Sangat jarang melihat seseorang datang begitu cepat ... "[Biarawati] 

Saya benar-benar tidak punya waktu untuk mengobrol, tapi ... 

"Aku sudah cukup sibuk dengan pekerjaan, jadi aku tidak punya waktu lain untuk datang 
daripada sekarang." [Ryouma] 

"Aku mengerti." 

Biarawati itu membawaku ke kapel. 

Jujur, saya sudah ingat jalannya, jadi saya sebenarnya ingin menolaknya dan langsung lari 
ke kapel, tetapi saya harus menjaga penampilan, jadi saya hanya mengucapkan terima 
kasih kepada gadis itu dan kemudian mengambil tempat duduk dan berdoa. 

Diambil! Tolong bawa saya ke alam ilahi !! 



Beberapa detik setelah saya berdoa itu, cahaya putih memenuhi visi saya dan membawa 
saya ke alam ilahi. 

Doa saya berhasil! 

Ketika lampu berhenti, aku berbalik dan Tekun ada di sana. 

Mendengar itu, aku menghela nafas lega. 

"Kamu menelepon, Ryouma? Sebenarnya, bagaimana Anda memanggil saya? Aku pasti 
mendengar suaramu barusan. "[Tekun] 

"Aku berdoa di gereja." [Ryouma] 

"Oh ayolah! Seolah-olah itu bisa memanggilku dewa dengan mudah. Jika itu benar kita para 
dewa akan mendapat telepon setiap hari. "[Tekun] 

"Bahkan jika kamu mengatakan itu ... Ah, tapi lupakan itu, aku punya sesuatu yang perlu 
kubicarakan denganmu." [Ryouma] 

"Apa yang terjadi?" [Tekun] 

Alih-alih kata-kata, saya memutuskan untuk hanya menunjukkan piala itu. 

Ketika Tekun melihatnya, dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat alternatif di 
antara piala dan lubang yang dibuat oleh Kotak Barang saya. 

[1] -- Ruang meramu medis diubah menjadi lab. 

"Terakhir kali kamu meninggalkannya ketika kamu lari, ingat?" [Ryouma] 

"Ah, ya ..." [Tekun] 

"Setelah kamu pergi, aku membuka Kotak Barang saya untuk mencari beberapa makanan 
ringan untuk dimakan sambil minum, tetapi karena itu saya kehabisan waktu dan 
memasukkan semua barang saya kembali. Sayangnya, piala itu bercampur. Saya hanya 
memperhatikannya pagi ini ketika saya membuka Kotak Barang saya untuk mengatur 
semuanya, jadi ... Umm ... Maaf. Aku tidak bermaksud membawanya bersamaku. "[Ryouma] 

"Aku tidak keberatan. Jadi, kamu membawanya ke sisi lain? "[Tekun] 

"Iya. Saya memasukkannya ke dalam Kotak Barang saya bersama barang-barang saya yang 
lain dan bisa membawanya keluar di sisi lain. "[Ryouma] 

"Kamu bisa membawanya keluar? Tapi sejak awal, sihir adalah ... Tidak. Apa yang 
diperlukan untuk sihir adalah roh dan mana ... Jadi kurasa dia bisa menggunakannya? 
"[Tekun] 



Saat Tekun mengatakan itu, dia menggaruk kepalanya dan mengatakan ini. 

"Tunjukkan padaku sebentar." [Tekun] 

Aku memberinya piala tepat seperti yang dia katakan, lalu dia membelai dan menatapnya 
seolah dia mengkonfirmasi sesuatu. 

"... Ryouma, aku tidak keberatan jika kamu membawa ini bersamamu. Di antara manusia itu 
mungkin dianggap sebagai harta suci [1], tetapi kita para dewa dapat membuat sesuatu 
pada tingkat ini kapan saja. Dan selain itu, ini sudah menjadi milikmu. "[Tekun] 

"Itu milikku? Kalau dipikir-pikir, ketika saya menggunakan Identifikasi di atasnya, 
informasi mengatakan bahwa pemiliknya adalah Ryouma Takebayashi. "[Ryouma] 

"Itu mungkin karena aku memberimu piala dan meninggalkanmu, jadi mungkin 
diasumsikan bahwa aku memberikan piala itu kepadamu. Apa pun yang terjadi, ini 
sepenuhnya milik Anda, cukuplah untuk itu. Silakan minum. "[Tekun] 

Ketika Tekun mengatakan itu, dia mengambil sebotol minuman keras dari udara tipis dan 
menuangkannya ke piala, lalu dia mengembalikan piala itu kepadaku. 

"Apakah kamu yakin tidak apa-apa untuk memutuskannya begitu saja? Juga, ini masih pagi, 
jadi ... "[Ryouma] 

"Kamu adalah jiwa sekarang, jadi kamu tidak akan mabuk. Selain itu, jika kita akan 
berbicara, maka minuman keras harus didahulukan, bukan? 

Adapun piala, seperti yang saya katakan tadi, saya bisa membuat sebanyak yang saya 
inginkan, jadi saya tidak terlalu peduli. 

Ada juga orang yang telah menerima harta suci dari saya di masa lalu. 

Kemampuan hal-hal yang dibuat sesuai dengan keinginan orang lain bisa berubah dari baik 
menjadi buruk, 

Ada segala macam berkat yang diberikan kepada dunia lain, tetapi jenis yang paling umum 
adalah harta suci. 

Tidak ada yang salah dengan manusia yang menerima harta suci. 

Sudah cukup dan mari kita bahas hal-hal penting: minum! "[Tekun] 

Apakah benar-benar tidak apa-apa untuk membuat keputusan itu dengan kemauan !? 

"Yah, itu akan menyebabkan keributan jika tersiar kabar bahwa kamu memiliki harta suci, 
jadi pastikan untuk menyembunyikannya dan gunakan saja saat kamu sendirian." [Tekun] 



"Saya mengerti. Saya senang tidak ada masalah. Aku tidak sengaja melakukannya, tapi aku 
masih benar-benar takut ketika menyadari aku mengambil sesuatu dari sisi ini. "[Ryouma] 

Saya minum dari piala yang diberikan Tekun kepada saya. Sake hari ini rasanya juga enak. 
Rasanya seperti ada lebih sedikit alkohol dalam minuman hari ini daripada yang terakhir 
kali. Apakah Tekun perhatian? 

"GAHAHA, pasti ada hal-hal yang akan merepotkan jika dibawa ke sisi lain, tapi itu diawasi 
dengan cermat, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Bahkan Anda bahkan tidak akan 
mendapatkan kesempatan untuk melihatnya, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. 

Dan selain itu, itu hanya piala yang menghasilkan anggur. 

Ini jauh lebih aman dibandingkan dengan sesuatu yang meningkatkan kemampuan 
pemegangnya atau pedang yang memungkinkan seseorang untuk memotong dinding kastil 
seperti kertas. Jika ada, aku lebih khawatir dengan fakta bahwa kamu benar-benar bisa 
membawa harta suci bersamamu, tapi ... Eh, terserahlah. "[Tekun] 

"Apakah aku tidak seharusnya bisa?" [Ryouma] 

"Tentu saja tidak! Tidak mungkin item dari alam ilahi dapat diambil begitu saja, kan? ... 
Sebenarnya, manusia yang bisa datang ke sini sudah banyak yang aneh. "[Tekun] 

Oh ya... 

"Aku sudah sering ke sini, aku sudah lupa." [Ryouma] 

"Itu sebagian karena kamu datang ke sini, tapi sepertinya Gayn dan yang lainnya berulang 
kali memanggilmu di sini juga memiliki efek." [Tekun] 

"Aku sering diberitahu itu. Apakah itu baik-baik saja? "[Ryouma] 

"Siapa tahu? Saya adalah dewa anggur dan pengrajin, jadi meskipun Anda bertanya begitu, 
saya tidak bisa menjawab. Anda harus bertanya kepada Fernoberia sebagai gantinya. Dia 
mungkin tahu sesuatu. "[Tekun] 

Fernoberia? Siapa itu? 

"Siapa itu?" [Ryouma] 

"Ahh, kamu tidak kenal dia, ya? Dia adalah dewa sihir. Fernoberia, Dewa Sihir. Dia selalu 
menutup dirinya di dalam wilayah kekuasaannya, jadi aku tidak benar-benar mengenalnya 
dengan baik, tetapi dia harus menjadi yang paling berpengetahuan dalam hal sihir. 
Sayangnya, sangat jarang bertemu pria itu, jadi saya tidak tahu apakah Anda akan pernah 
bisa bertemu dengannya. "[Tekun] 



"Begitu ... Yah, aku belum melihat ada masalah, dan Gayn dan yang lainnya mengatakan itu 
tidak buruk, jadi mungkin baik-baik saja. Akan lebih baik jika mengetahui alasannya. 
"[Ryouma] 

"Itu wajar untuk berpikir seperti itu ketika hal-hal aneh terjadi di sekitar Anda." [Teku] 

"Seperti yang dikatakan Tekun, daerah sekitarnya mulai menyilaukan. Hah? Bukankah ini 
lebih cepat dari biasanya? 

"Oh, sudah waktunya." [Ryouma] 

Aku dengan cepat mengosongkan minumanku dan menyimpan piala itu kembali ke dalam 
Kotak Barangku. 

"Ho ~ jadi ini yang terjadi kamu akan kembali." [Tekun] 

"Ngomong-ngomong, apakah kamu bisa bertemu Gayn dan yang lainnya?" [Ryouma] 

"Ya, berhasil menangkap mereka ketika mereka sedang dalam perjalanan pulang. Mereka 
benar-benar pergi ke duniamu. Saya berhasil membuat mereka setuju untuk membiarkan 
saya pergi lain kali dan mencicipi anggur Bumi. "[Tekun] 

Saat Tekun mengatakan itu, dia tertawa terbahak-bahak. 

"Saya melihat. Berhati-hatilah untuk tidak minum--- Oh, tapi kamu adalah dewa anggur, 
jadi kamu mungkin tidak mabuk, ya? "[Ryouma] 

"Tentu saja aku tidak bisa! Saya akan minum alkohol di kamar mandi! "[Tekun] 

"Ngomong-ngomong, apa yang akan terjadi ketika kamu berkeliling minum? Akankah 
minuman keras Bumi hilang begitu saja? "[Tekun] 

"Itu tidak akan terjadi. Apakah itu di sana atau di sini, minuman keras akan diciptakan oleh 
kekuatan dewa. Ini seperti bagaimana piala Anda membuat minuman keras dengan mana. 
Tidak peduli berapa banyak saya minum, orang lain tidak akan kehabisan minuman keras. 
"[Tekun] 

"Begitu, kurasa aku tidak akan menahan diri dengan piala ini." [Ryouma] 

"Begitulah seharusnya. Nikmati minuman keras! Minuman keras harus dinikmati! "[Tekun] 

Ketika Tekun mengatakan itu, aku mencoba menjawab kembali, tetapi dunia sudah 
diwarnai putih, dan sebelum aku menyadarinya, aku kembali ke kapel. 

"... Tidak bisa sampai tepat waktu. Aku ingin tahu apakah dia akan dapat mendengarnya 
jika aku berdoa? "[Ryouma] 



Terima kasih. Saya juga akan menikmati minuman keras di sini. Saya harap Anda 
bersenang-senang dalam tur alkohol Anda juga. 

Ketika saya berdoa itu, saya meninggalkan sumbangan dan meninggalkan gereja. 

Nah, mari kita pergi ke toko. Ini sedikit terlambat, karena sudah melewati waktu 
pembukaan, 

Ketika saya berjalan ke toko, saya mendengar banyak orang tertawa di dekat toko. 

Sepertinya mereka bersenang-senang. Dari mana suara itu berasal? ...Hah? Toko saya? 

Toko itu berasal dari toko saya. Orang-orang di luar toko semua tertawa. Apa yang mereka 
lakukan? 

Aku mengintip dan ternyata Leelin-san telah melumpuhkan dua pria. 

Serius, apa yang mereka lakukan? 

"Selamat pagi, Leelin-san." [Ryouma] 

"Ah, Bos. Selamat pagi. Saya baru saja selesai mengikat orang-orang ini. Mohon tunggu 
sebentar. "[Leelin] 

Leelin-san dengan cepat mengikat kedua pria itu. Ketika dia melakukan itu, saya bertanya 
kepada Carm-san, yang saat ini merawat toko, apa yang sedang terjadi. 

"Apa yang terjadi?" [Ryouma] 

"Sudah lama sejak terakhir kali, tetapi mereka datang untuk menyebabkan masalah." 
[Carm] 

"Hah? Jadi, ada apa dengan semua tawa itu? Aku akan mengerti jika mereka berteriak, jadi 
mengapa mereka tertawa? "[Ryouma] 

"Sebenarnya ..." [Carm] 

Rupanya, para bajingan ingin mengeluh tentang kualitas cucian untuk menurunkan 
reputasi kami, jadi mereka sengaja menodai pakaian mereka dengan sesuatu yang sulit 
dilepaskan, tetapi itu tidak berhasil pada slime yang lebih bersih. Sayangnya, mereka tidak 
repot-repot memeriksa pakaian mereka setelah dicuci saat mereka dengan berani 
memanggil kerumunan pelanggan dan berkata, "Lihat! Mereka gagal membersihkan 
pakaian saya! "Hanya, untuk kemudian menunjukkan pakaian yang sangat bersih. 

Orang-orang mulai tertawa satu demi satu, sampai akhirnya, semua orang tertawa. Ketika 
para pria berusaha untuk melakukan kekerasan, Leelin-san menangkap mereka, dan saat 
itulah aku masuk. 



Selain itu, kebetulan juga bahwa beberapa penjaga lewat ketika mereka menyebabkan 
gangguan. Salah satu pelanggan memanggil mereka, dan mereka membawa bajingan pergi 
karena menghalangi bisnis. 

"Aku tidak tahu apakah ini beruntung atau tidak beruntung ..." [Ryouma] 

"Kami tidak punya waktu untuk mendengarkan mereka." [Leelin] 

[1] -- Bejana Ilahi untuk harta sakral. Melihat karakter untuk dewa dan Vessel dan secara 
harfiah menerjemahkannya. Rupanya, ini memiliki terjemahan yang tepat. Salahku. 

[2] -- Memutuskan untuk pergi dengan Fernoberia karena orang berpikir alternatifnya 
terdengar seperti judul buku. 

Aku memanggil Carla-san dan Fei-san di dalam toko dan berbicara dengan mereka. 

Sementara itu, kami memutuskan untuk hanya mempertahankan status quo. Kami juga 
memutuskan untuk hanya menunggu hasil penyelidikan penjaga dan melakukan apa yang 
kami bisa untuk saat ini. 

Oh, ngomong-ngomong, mengapa saya tidak meninggalkan penawarnya di sini? 

"Aku membuat beberapa penangkal kemarin, jadi kalau-kalau, aku akan meninggalkan 
beberapa di sini." [Ryouma] 

"Dimengerti." [Carla] 

Saat aku mengatakan itu, aku memberikan cukup vial untuk semua orang pada Carla-san 
dan Fei-san. 

Sekarang apa? Apakah tidak ada yang bisa saya lakukan untuk memperkuat keamanan 
toko? 

Hmm ... Jendela toko sepertinya tidak terlalu kuat. Bagaimana kalau saya 
menggunakannya? 

Saya pulang ke tambang untuk menguji ide saya. 

Saya menggambar tiga formasi sihir dalam terowongan terbuka lebar, lalu saya meminta 
slime lengket untuk mengisi kotak dengan cairan pengerasan. 

Setelah itu saya menempatkan kotak pada Formasi Sihir Pemisahan dan mengekstraksi 
setengah kandungan air. 

"Isi dia lagi." [Ryouma] 



Saya memesan slime untuk mengisi kotak dengan cairan pengerasan, kemudian saya 
mengekstraksi kandungan air lagi. 

Saya mengulangi proses yang sama beberapa kali sampai cairan pengerasan 
terkonsentrasi. 

Kembali di hutan, saya pernah menguji apa yang akan terjadi jika saya menggunakan 
alkimia untuk memekatkan cairan lendir lengket. 

Hasilnya kemudian adalah produk yang lebih sulit dari biasanya. Biasanya, jika Anda 
membiarkan cairan pengerasan mengering, itu akan mulai retak hanya dengan sedikit 
kekuatan. Tapi setelah memusatkan cairan pengerasan, bahkan mantra hanya akan bisa 
meninggalkan celah di atasnya. 

Ada dua kotak pada formasi alkimia melingkar, bergeser 45 derajat dan digabung bersama 
untuk membentuk Formasi Sihir Transformasi. Benjolan seukuran cairan pengental 
terkonsentrasi di dalamnya begitu keras sehingga bahkan kekuatan penuh saya tidak bisa 
dengan mudah menghancurkannya. 

Saya akan menggunakan ini untuk membuat jendela kaca. 

"Kenapa aku tidak memikirkan ini lebih cepat?" [Ryouma] 

Cairan pengerasan pekat ini sangat transparan. Ini tidak sepenuhnya transparan, tetapi 
warna kuningnya hampir tidak terlihat, jadi itu lebih dari cukup baik untuk digunakan 
sebagai jendela kaca. 

Setidaknya itu lebih tahan lama daripada jendela kayu di negara ini, dan tidak perlu 
membuka jendela hanya untuk membiarkan cahaya masuk. Karena windows tidak perlu 
dibuka, angin dingin tidak akan masuk antara. 

Jika hanya untuk penerangan, gelas juga merupakan hal di sini, tetapi sementara gelas tiup 
untuk botol dapat dibeli dengan harga murah karena pengrajin rata-rata Anda dapat 
membuatnya, sayangnya, gelas yang dimaksudkan untuk jendela diproduksi dengan sihir 
dan merupakan kemewahan. 

Juga dimungkinkan untuk membuat lembaran dengan kaca yang ditiup untuk membuatnya 
cocok untuk jendela, tetapi hanya pengrajin terampil yang bisa mewujudkannya, sehingga 
tingkat hasil sangat rendah. 

Saya ingin mendapatkan beberapa jendela kaca ketika membuat toko, tetapi bahkan 
dengan pengetahuan saya tentang konstruksi mengurangi biaya, terendah yang bisa saya 
lakukan untuk membuat jendela kaca kenyataan masih 1 koin emas sedang. Karena itu, 
saya tidak punya pilihan selain memberi Anda pon mereka. 



Tapi itu berubah hari ini! Karena saya bisa menggunakan cairan pengerasan pekat ini 
sebagai pengganti kaca! Selain itu, ini juga diarahkan untuk meningkatkan keamanan toko 
dan juga sangat kuat terhadap api dan panas. 

Juga, saya ngelantur, tetapi untuk cairan lengket pekat itu tidak mengeras terlalu banyak 
dan rapuh. Ini memiliki warna berlumpur, jadi tidak transparan, tetapi di atas itu juga 
terbakar. 

Cairan lengket kering yang biasa kurang mudah terbakar dari kain, tetapi setelah 
memekatkan cairan lengket, itu menjadi sangat mudah terbakar. Sangat mengejutkan 
melihat itu bertindak seperti kebalikan dari cairan yang mengeras. 

Cairan pengerasan terlalu keras, sementara cairan lengket rapuh dan mudah terbakar. 
Karena itu saya mengabaikan mereka sampai sekarang. Sejujurnya, siapa yang mengira 
cairan pengerasan pekat benar-benar akan memiliki kegunaan seperti ini? 

"Yah, dengan sihir bumi dan penghalang, aku bisa menahan rasa dingin, jadi ... aku tidak 
menyadarinya sama sekali." [Ryouma] 

Terkadang saya bergumam pada diri sendiri seperti ini saat bekerja. 

Saya terus bekerja sampai sore. 

Pada saat saya selesai. Saya sudah menyelesaikan sekitar 50 papan cairan pengerasan 
terkonsentrasi untuk digunakan dengan windows. 
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Hari berikutnya. 

Saya bangun di pagi hari, bersiap-siap, dan mengumpulkan slime. 

Itu adalah rutinitas yang biasa, tapi kemudian ... Sebuah lendir menarik perhatian saya. 

Lendir apa ini? 

Sebelum saya adalah lendir saya tidak ingat. 

Anehnya, itu memang kontrak dengan saya. 

Saya menggunakan Monster Identify di atasnya ... 

Medicine SlimeKeterampilan: Menghasilkan Obat Lv3 Poison Resist Lv3 Penyakit Resist 
Lv5 Serangan Fisik Lv1 Lompat Lv3 Intisari Lv3 Menyerap Lv3 Split Lv3 Split Lv3 Spear 
Mastery Lv1 

Obat lendir, ya. Saya tidak ingat mengontrak pria ini, jadi dia pasti berevolusi. 

"Karena memiliki keterampilan Tombak Penguasaan, maka ... Itu pasti lendir racun!" 
[Ryouma] 

Ketika Anda memikirkannya, obat bisa menjadi racun tergantung pada bagaimana Anda 
menggunakannya. Hal yang sama berlaku juga sebaliknya. 

"Saya tidak pernah memiliki lendir yang berevolusi untuk kedua kalinya setelah berevolusi 
satu kali, tetapi tampaknya memang ada evolusi kedua. Tapi mengapa tiba-tiba? Apakah 
saya menghapus kondisi evolusi di suatu tempat? "[Ryouma] 

Sudah terbukti bahwa lendir berevolusi sesuai dengan yang mereka makan, jadi kondisi 
evolusi obat lendir adalah ... obat? 

Tapi kapan saya pernah makan lendir dengan itu? 

Hmm ... Kalau dipikir-pikir, obat yang kujatuhkan tadi malam sudah dibersihkan dengan 
sendirinya. Saya pikir pasti pembersih lendir telah membersihkannya, tetapi mungkinkah 
orang ini yang membersihkannya? 

Untuk menguji hipotesis itu, saya mengumpulkan slime racun dan menuangkan botol 
untuk mereka minum. Ketika saya melakukannya, 5 slime mendekat dan mulai minum. 



"Ohh, mereka sedang minum. Jadi, kurasa itu benar-benar lendir racun. "[Ryouma] 

Terakhir kali saya menumpahkan botol dan satu lendir berevolusi, jadi masuk akal jika 5 
slime membutuhkan 5 botol untuk berevolusi. Saya sudah memberi mereka botol, jadi saya 
kira saya akan membutuhkan empat lagi. 

Saya pergi ke depan dan membuat beberapa bejana sementara lendir sedang minum, 
kemudian saya memberi perintah kepada lendir obat. 

"Tunjukkan padaku obat apa yang bisa kamu buat." [Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu, saya mendorong kapal ke lendir obat. Lendir obat kemudian 
mulai menuangkan cairan satu demi satu. 

Ada segala macam cairan dari yang lebih kental ke yang lebih halus. 

Saya menggunakan Identify pada berbagai cairan, dan inilah hasilnya. 

Salep Styptic Antidote Poison (Efek Segera) Poison (Effect Tertunda) Paralyzing Agent 
(Efek Instan) Paralyzing Agent (Delayed Effect) Obat Antibakteri "Ohh, itu banyak ... Kurasa 
itu bisa menghasilkan obat dan racun ... Tapi ada apa dengan obat antibakteri ini?" 
[Ryouma] 

Saya menggunakan Identifikasi yang lebih spesifik, dan ini keluar: 

Obat Antibakteri Diproduksi di dalam tubuh obat lendir. Cairan yang memiliki efek 
sterilisasi yang kuat. Hancurkan semua bakteri dan virus saat diterapkan. Menguap dengan 
cepat dalam wadah kedap udara jika tidak disimpan dengan benar. Tidak berbahaya bagi 
manusia. 

Ini adalah solusi antiseptik! Ini bagus! Saya sebenarnya khawatir pergi ke wilayah lain 
selain Wilayah Jamil karena alasan kebersihan, tetapi dengan ini, itu tidak akan menjadi 
masalah lagi! 

... Omong-omong, waktu pasti terbang! Lebih baik aku ke toko. 

Aku buru-buru mengumpulkan slime dan pergi ke toko, tetapi toko itu sudah terbuka. 

Saya memasuki pintu masuk karyawan dan bertemu Carla-san. 

"Selamat pagi, Bos." [Carla] 

"Selamat pagi, Carla-san." [Ryouma] 

"Bos, apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini?" [Ryouma] 

"Hmm? Apa maksudmu? "[Ryouma] 



"Kamu datang hanya setelah toko sudah dibuka kemarin dan hari ini juga. Apa ada yang 
terjadi? "[Carla] 

"Oh, tidak apa-apa. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan. "[Ryouma] 

"Benarkah? Baiklah, kalau begitu baiklah, tetapi pastikan untuk berbicara dengan kami jika 
Anda memiliki sesuatu atau pikiran Anda. "[Carla] 

"Terima kasih." [Ryouma] 

"Oh, dan bisakah kamu mulai datang sekitar waktu ini?" 

Sekitar waktu ini? 

"Kenapa?" [Ryouma] 

"Jika kamu datang sebelum toko dibuka, kamu pasti akan berakhir melakukan persiapan 
toko, sehingga karyawan dengan posisi lebih rendah tidak akan melakukan apa-apa. 
Mereka perlu melakukan itu sebagai bagian dari pelatihan mereka, jadi tolong serahkan 
pada mereka. Tolong, biasakan meninggalkan pekerjaan kepada bawahan Anda, Bos. 
"[Carm] 

Mereka mengambil pekerjaan saya ... 

"Baiklah. Saya kira itu tidak bisa membantu ... "[Ryouma] 

Saya bisa mengerti jika karena alasan seperti itu, tetapi dengan ini, saya memiliki lebih 
sedikit pekerjaan yang harus dilakukan ... Oh, benar. Saya perlu berbicara dengannya 
tentang windows. 

"Oh ya, Carm-san. Apa Fei-san dan Leelin-san bebas sekarang? "[Ryouma] 

"Fei-san merawat toko, tapi Leelin-san seharusnya ada di ruang istirahat sekarang. Apakah 
Anda membutuhkannya untuk sesuatu? "[Carm] 

"Sebenarnya, aku punya ide untuk memperkuat keamanan toko dan ingin berbicara dengan 
mereka tentang hal itu." [Ryouam] 

"Saya melihat. Dalam hal ini, harap tunggu di kantor. Saya akan memanggil mereka. 
"[Carm] 

Aku menunggu di kantor tepat seperti yang dia katakan, dan dia segera membawa Leelin-
san. 

Mereka hanya ada di kamar sebelah, jadi tidak mengherankan. Bahkan, saya bisa saja 
memanggilnya sendiri. Tidak perlu baginya untuk mendapatkannya. 



"Selamat pagi bos. Anda membutuhkan saya? "[Leelin] 

"Selamat pagi, Leelin-san. Ini tentang jendela toko. Tidakkah menurutmu akan mudah 
untuk memecahkannya dan masuk? "[Ryouma] 

"Memang. Yang Anda butuhkan hanyalah palu atau kapak dan Anda bisa dengan mudah 
menghancurkannya. Kami telah mempertimbangkan itu dan mengawasi mereka. "[Leelin] 

"Terima kasih seperti biasa. Jadi, saya berpikir untuk membuat jendela-jendela itu tidak 
bisa dipecahkan. "[Ryouma] 

"Itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah, tapi ... bagaimana?" [Leelin] 

Saya mengeluarkan satu papan cairan pengerasan pekat dari Dimension Home saya. 

Ketika Carm melihat itu, warna matanya berubah. 

"Apakah itu jendela kaca?" 

"Tidak terlalu." [Ryouma] 

"Tapi bentuk dan transparansi ini ... Pasti, itu pasti jendela kaca. Dan bahkan jika itu bukan 
jendela kaca, kita bisa menggunakannya sebagai pengganti jendela kaca! Apakah Anda 
membuat ini, Bos? "[Carm] 

Sepertinya dia menyukai itu. 

Saya memang bermaksud menggunakannya sebagai pengganti jendela kaca, tapi saya tidak 
punya niat untuk menjualnya sekarang. 

"Maaf, tapi aku tidak berencana untuk menjualnya sekarang. Tingkat produksi belum ada 
di sana ... "[Ryouma] 

"Aku mengerti ... Maaf, aku mendahului diriku sendiri." [Carm] 

"Tidak apa-apa. Dan selain itu, Anda benar bahwa saya berpikir untuk menggunakan ini di 
tempat jendela kaca. Itu terlihat seperti kaca, tapi tidak seperti kaca, sebenarnya cukup 
tahan lama. "[Ryouma] 

Aku memukul kaca dengan tangan kosongku. 

Ketika Leelin-san melihat itu, dia menyipitkan matanya. 

"Bos, bisakah aku mencobanya?" [Ryouma] 

"Tentu. Aku punya banyak cadangan, jadi jangan ragu untuk menghancurkannya. 
"[Ryouma] 



Aku membiarkan Leelin-san mencobanya. 

Dia memukul papan beberapa kali, tetapi bahkan tidak retak. Dia menggunakan sihir 
penguat setelah itu, tapi celah adalah yang paling bisa dia kumpulkan. 

"... Ini benar-benar sulit. Jika kita mengalahkan seluruh lantai pertama dengan ini, 
penyerang kita pasti akan mengalami kesulitan untuk masuk. Tetapi pada saat yang sama, 
kita tidak akan dapat memecahkan kaca untuk melarikan diri jika didorong ke sudut. 
Tolong juga pertimbangkan itu saat Anda merencanakan keamanan toko. "[Leelin] 

Jadi, ada kerugiannya! 

"Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku pasti harus mencari cara untuk 
membuatnya mudah dibuka dari dalam. Aku harus memikirkannya. "[Ryouma] 

"Selain dari satu kelemahan itu, sangat bagus untuk bertahan melawan penyusup. Jika kita 
mengenakannya di sana-sini, kita harus bisa mengurangi tempat yang bisa dibobol. Yah, 
setidaknya itu salah satu cara untuk melakukannya. Dan juga, jika kita tahu apa yang akan 
terjadi, kita juga bisa menghadapinya dengan lebih mudah. "[Leelin] 

"Saya melihat. Jadi, Anda baik-baik saja dengan mengganti jendela toko dengan ini, kan? 
"[Ryouma] 

"Ya." [Leelin] 

Seperti itu, kami mulai memutakhirkan jendela kayu toko dengan papan cairan pengerasan 
terkonsentrasi ini. 

Kami pertama-tama mengubah jendela di bagian belakang toko, di mana tidak ada 
pelanggan, kemudian kami bekerja pada sisi yang menghadap toko-toko terdekat, 
kemudian sisi yang menghadap ke jalan, dan kemudian yang terakhir, bagian depan toko, 
jendela-jendela yang menghadap ke distrik perumahan ... Atau setidaknya, itulah yang kami 
rencanakan untuk lakukan ketika tiba-tiba kami mendengar seseorang berteriak dari toko. 

"Apa yang kamu lakukan untuk pakaianku! Apakah toko ini memiliki kebijakan untuk 
merobek pakaian pelanggannya menjadi berkeping-keping !? Ya !? "[Pelanggan Marah] 

Kami buru-buru masuk melalui pintu masuk toko, dan di sana, kami melihat seorang lelaki 
yang tidak sehat berdebat dengan Fina-san. 

Fei-san sedang dalam proses memecah mereka. 

Di atas meja adalah sepotong pakaian yang sobek dari kerah sampai ke bawah ... Tapi tidak 
mungkin untuk ini menjadi kesalahan kita karena kita tidak mencuci cucian di sini dengan 
cara yang bisa melakukan sesuatu seperti ini. Saya ragu ini terjadi ketika karyawan 
mengangkutnya juga. 



Meskipun saya tahu itu hanya tuduhan palsu, itu pasti masih terasa buruk. Klaim yang 
tepat sebenarnya akan lebih baik. Lagi pula, saya tidak punya niat untuk menerima klaim 
palsu seperti ini. 

Pada saat-saat seperti ini, penting untuk secara tegas berurusan dengan penuntut jahat. 

Saya memanggil pria itu. 

"Apa yang tampaknya menjadi masalah, Tuan?" [Ryouma] 

"Bos?" [Fei] 

Fei-san merespons sebelum pria itu bisa. 

Aku melirik pria itu sekilas, lalu aku menatap Fei-san untuk memberi sinyal kepadanya 
bahwa aku akan berurusan dengan pria itu. 

Fei-san bisa memahami sinyal saya, jadi dia membiarkan saya mendekat, meskipun dia 
tetap waspada. 

"Apa masalahmu, bocah !? Pergilah! "[Pelanggan Marah] 

"Itu tidak akan berhasil, karena aku pemilik toko ini. Apakah Anda memiliki masalah 
dengan toko kami? "[Ryouma] 

Alis pria itu berkedut dan dia mulai berdebat denganku. 

"Sebaiknya kau mempercayainya! Toko kecilmu merobek satu-satunya setelan bagusku! 
Saya ingin kompensasi! "[Pelanggan Marah] 

"Bisakah kamu menunjukkan setelan itu kepadaku?" [Ryouma] 

Setelah menerima jas itu, saya memeriksanya. Saya perlu membuatnya terlihat seperti saya 
mendengarkan dengan baik keluhan pengadu, atau reputasi saya akan turun. Saya tidak 
terlalu peduli apa yang dipikirkan penjahat ini tentang saya, tetapi para penonton yang 
penasaran dan para pelanggan itu penting. 

Manset sobekan dari jas itu dengan jelas menunjukkan tanda-tanda telah dipotong dengan 
pisau. Dari sana air mata tampaknya telah diperburuk melalui kekuatan kasar. Ini tentu 
mungkin terjadi saat mencuci, tetapi pembersih lendir hanya makan kotoran. Mereka tidak 
melakukan apa pun yang dapat menyebabkan air mata. 

Ini jelas klaim yang salah. 

Tidak mungkin menggunakan ini untuk menemukan kesalahan dengan slime kami. Dan dia 
jelas belum melakukan pekerjaan rumahnya. Saya sudah mengumumkan pada hari 
pertama pembukaan bahwa slime bertanggung jawab untuk mencuci pakaian di sini, jadi 



jika dia ingin mencari kesalahan, dia seharusnya membawa pakaian yang meleleh sebagai 
gantinya. 

"Pelanggan yang terhormat, itu merepotkan kami jika Anda mengajukan klaim palsu 
semacam ini." [Ryouma] 

Setelah memeriksa jas itu, aku menghadap pria itu dan mengatakan itu. 

"Apa itu tadi!? Klaim palsu !? Baju sobek ini tepat di depan Anda dan tidak hanya Anda 
tidak meminta maaf, Anda mengatakan itu salahku !!? Toko bagus yang Anda miliki di sini, 
Anda pedagang tidak bermoral !! "[Pelanggan Marah] 

Lelaki itu mengatakan itu dengan lantang sehingga membiarkan pelanggan lain 
mendengarnya. 

"Kalau begitu, izinkan aku membuktikannya kepadamu." [Ryouma] 

"Hah?" [Pelanggan Marah] 

Laki-laki itu membuat wajah bingung sebagai jawaban atas kata-kataku, sementara 
perhatian pelanggan di sekitarnya berkumpul kepada kami. 

"Tolong tunggu sebentar. Saya akan memberikan demonstrasi bagaimana toko ini mencuci 
pakaian. Setelah melihatnya, Anda akan segera mengerti mengapa kecelakaan semacam ini 
tidak pernah terjadi. "[Ryouma] 

Aku meninggalkan tempat kejadian pada Fei-san sebentar, sementara aku masuk ke dalam 
untuk mendapatkan lendir yang lebih bersih. 

"Untuk melakukan demonstrasi, aku akan membutuhkan cucian. Adakah yang mau 
merelakan cuciannya? Jika Anda berpartisipasi, cucian Anda akan dicuci secara gratis. 
"[Ryouma] 

Suara-suara naik secara sporadis. 

"Orang itu di sana. Terima kasih. "[Ryouma] 

Ketika saya menerima tas cucian satu orang dari seorang pelanggan pria, saya meletakkan 
isinya di atas meja. 

Di luar adalah sepasang celana bernoda darah dan kemeja. Itu pakaian normal, tapi 
mengingat tubuh kuat pria itu, dia mungkin seorang petualang. 

"Tolong tonton." [Ryouma] 

Saya memesan lendir untuk mencuci pakaian. Itu mengambil pakaian ke dalamnya seperti 
biasa, dan sebelum ada yang tahu, semua darah dan kotoran hilang dari pakaian. 



Ketika orang banyak melihat itu, mereka berteriak-teriak kaget. 

Seluruh proses itu tidak lebih dari beberapa lusin detik. 

"Apakah Anda puas, pelanggan sayang? Seperti yang Anda saksikan, karena cara kami 
mencuci pakaian di sini, tidak mungkin pakaian Anda terkoyak. "[Ryouma] 

"T-Tidak mungkin ..." [Pelanggan Marah] 

"Jika kamu yakin ini hanya kebetulan, maka kita bisa mengulanginya sampai ini 
menyenangkanmu." [Ryouma] 

Setelah melakukan pakaian seharga 10 orang, pria itu tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. 
Untuk memasukkan paku ke peti mati, saya berbicara untuk terakhir kalinya. 

"Tidak mungkin bagi slime untuk menyebabkan robekan semacam ini di jasmu. 
Bagaimanapun, mereka tidak memiliki taring atau cakar. Bahkan, mereka bahkan tidak 
memiliki kekuatan untuk membuat robekan semacam ini. 

Lendir toko ini mengambil pakaian ke dalam tubuh mereka dan memakan kotoran di 
dalamnya. 

Tidak seperti metode normal mencuci pakaian, di mana seseorang menggunakan 
kekerasan untuk menghilangkan kotoran, slime kami tidak menggunakan kekerasan. Itu 
sebabnya tidak mungkin ada yang robek. 

Saya telah mencuci pakaian saya dengan cara ini selama 3 tahun terakhir dan belum 
mengalami masalah. Karena itu, saya dapat mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa 
jas Anda tidak sobek karena toko kami. "[Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu, semua pelanggan selain penjahat itu dapat memahami bahwa 
kami tidak lalai. 

Baik. Dengan ini reputasi kita tidak akan terpengaruh. Sekarang setelah diurus, penjahat ini 
tidak penting lagi. 

"Baiklah, karena kamu sudah mengganggu bisnis kami, kami akan menyerahkan kamu ke 
penjaga. Tolong bersikap dan ikut dengan kami. "[Ryouma] 

"!!? Sialan aku akan! "[Pelanggan Marah] 

Pria itu mengirim tinjunya ke arahku, tetapi aku memutar tubuhku, meraih lengannya, dan 
mengirimnya terbang dengan lemparan. 

Para penonton pasti tidak akan senang terjebak dengan preman, jadi saya memastikan 
untuk melemparkan preman di tempat yang tidak ada orang di sekitar. Suara tumpul besar 



bergema di seluruh toko ketika kaki pria itu menghantam meja dan tubuhnya jatuh ke 
tanah. 

"GOHA !?" [Pelanggan Marah] 

Pria itu menggeliat kesakitan saat dia menghantam tanah. 

"Ini pembelaan diri yang sah, pelanggan terkasih." [Ryouma] 

Reputasi kita akan terpukul jika aku memukulnya terlalu banyak, tapi ini seharusnya baik-
baik saja. 

"Fei-san, tolong jaga dia." [Ryouma] 

"Terserah Anda, Bos." [Fei] 

Fei-san dengan cepat mengambil pria itu dan membawanya masuk. 

Selanjutnya, saya harus memanggil penjaga ... Oh. 

Sementara saya memikirkan itu, tiba-tiba saya menyadari bahwa pembersih lendir bekerja 
keras membersihkan konter. 

Rupanya beberapa lumpur jatuh dari sepatu pria itu dan ke meja ketika aku 
melemparkannya. 

... Melihat lendir seperti itu adalah momen penyembuhan bagiku. 

Setelah itu toko kembali ke bisnis seperti biasa dan para penjaga datang untuk membawa 
orang itu pergi. Pada saat situasi telah diselesaikan, hari sudah sore. Semua orang 
berkumpul di area karyawan toko untuk makan. 

Fina-san berterima kasih padaku dan Fei-san. 

"Bos, Fei-san, terima kasih banyak." [Fina] 

"Ini bagian dari pekerjaanku. Dan juga, saya tidak melakukan banyak hal hari ini. Itu semua 
adalah bos. "[Fei] 

"Lagipula aku adalah pemiliknya. Setidaknya aku harus berurusan dengan orang-orang 
semacam itu ketika aku ada di sekitar. "[Ryouma] 

"Bos sangat kuat ~" [Maria] 

"Tapi apakah itu benar-benar baik-baik saja, Bos? Mencuci pakaian secara gratis? "[Leelin] 



"Sebanyak itu tidak akan mempengaruhi pendapatan toko. Lebih penting untuk memberi 
tahu pelanggan lain bahwa pria itu hanya memfitnah toko kami. Kalau tidak, jika mereka 
percaya kita yang salah, maka lebih sedikit orang yang pergi ke toko kita. "[Ryouma] 

"Saya melihat. Kamu benar. "[Carla] 

Saya tidak berpikir semua orang akan menerima saya sejak awal. Saya yakin ada orang 
yang tidak senang dengan bisnis saya, tapi itu hak mereka. Tidak mungkin berurusan 
dengan semua orang itu, tetapi akan bermasalah jika mereka membuat pelanggan lain 
membenci saya. 

"Tetap saja, kamu harus mengatakan sebelumnya kapan kamu akan menghadapi situasi ini. 
Saya sedang berkeringat. "[Fina] 

"Kami tidak tahu kamu sekuat itu juga ..." [Jane] 

Oh ya. Saya melihat 11 di luar ... Saya selalu lupa itu dari waktu ke waktu. 

Saya tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan saya kepada para pekerja 
sampai sekarang juga. 

"Maaf, aku lupa menyebutkannya." [Ryouma] 

Laporkan, komunikasikan, konsultasikan! Ketiganya penting! 

Meskipun kami harus membereskan kejadian ini, kami dapat dengan aman mengganti 
jendela toko di toko. 

Beberapa waktu sebelum malam, saya mampir ke toko Serge-san. Saya ingin membeli 
beberapa vial darinya. Dan ada juga lendir obat. 

"Selamat datang, Ryouma-sam." 

"Selamat sore, Serge-san. Saya datang hari ini untuk membeli sesuatu untuk diri saya 
sendiri. "[Ryouma] 

"Saya melihat. Apa yang akan Anda butuhkan? "[Serge] 

"Saya ingin membeli sejumlah besar botol untuk obat." [Ryouma] 

"Botol untuk obat? Dalam jumlah besar? "[Serge] 

"Iya. Saya belajar cara membuat obat dari nenek saya, jadi karena saya punya waktu 
sekarang, saya pikir mengapa tidak menggunakan waktu untuk membuat obat. Bukan hal 
yang aneh bagi saya untuk terpapar bahaya sebagai seorang petualang. Jadi, dalam 
persiapan untuk itu. "[Ryouma] 



"Aku mengerti ... Tapi jika kamu ingin membeli sejumlah besar botol, maka akan lebih baik 
bagimu untuk mendaftar di guild pedagang sebagai apotek, maka guild akan menjual 
kepada kamu botol grosir, memungkinkan kamu untuk mendapatkan mereka banyak lebih 
murah. "[Serge] 

Sekarang dia menyebutkannya ... 

Pada akhirnya, saya mengikuti saran Serge-san dan tidak membeli dari tokonya. 

Saya juga punya lebih banyak waktu sekarang, cukup cadangan untuk membuat obat, jadi 
saya mengambil beberapa kain darinya untuk berubah menjadi kain tahan air. 

Ketika saya sampai di guild pedagang, saya dibawa ke kantor penerimaan lagi. 

"Apa yang kamu butuhkan? Lebih banyak orang? "[Grisiera] 

"Tidak, aku datang untuk sesuatu yang lain kali ini." [Ryouma] 

Saya memberi tahu dia untuk apa saya datang. 

"Saya melihat. Jadi Anda datang ke sini untuk membeli beberapa botol, bukan? Jadi, 
seberapa bagus obatmu? "[Grisiera] 

Saya mengambil sebotol kecil dari Kotak Barang saya dan menyerahkannya kepadanya. 

Master guild menggunakan Identifikasi di atasnya, dan kemudian dia menyeringai. 

"Tidak buruk. Ini lebih dari sekadar sebagai produk. Jika kamu bisa membuat ini, maka 
kamu pasti bisa membuka apotek. "[Grisiera] 

"Tapi aku tidak punya rencana seperti itu untuk saat ini." [Ryouma] 

"Kurasa ... karena kamu akan memiliki lebih dari cukup jika kamu hanya membuka toko 
cabang. Tetapi Anda harus tetap menganggapnya sebagai rencana cadangan jika terjadi 
sesuatu yang tidak terduga. Dan Anda juga bisa menjualnya di samping untuk membantu 
dengan modal toko cabang Anda. Atau jika Anda mau, saya bisa membelinya dari Anda. 
"[Grisiera] 

"Apakah itu baik-baik saja?" [Ryouma] 

"Lagipula, aku berharap banyak darimu. Selain itu, saya juga seorang ahli kedokteran 
sebelum menjadi guild master. Kualitas obat Anda bagus, jadi jika saya menggunakan 
koneksi saya, saya harus bisa menjualnya sebanyak yang saya inginkan. "[Grisiera] 

Jadi, ketua guild adalah pakar kedokteran ... Saya tidak tahu itu. 

"Terima kasih banyak. Pada saat itu, aku akan mengandalkanmu. "[Ryouma] 



Saya mengucapkan terima kasih kepada guild master. Saya mengambil kesempatan untuk 
juga membeli semua alat yang diperlukan untuk membuat obat seperti panci dan corong. 
Saya juga membeli makanan di sepanjang jalan ke gerbang sebelum kembali ke tambang. 

Matahari masih belum terbenam, jadi aku berlari pulang daripada menggunakan sihir. 

Saya melewati beberapa petualang di sepanjang jalan. Mereka sepertinya pulang dari 
berburu katak. 

Saat aku memikirkan itu sambil berlari, bau dari rawa menguar ke hidungku. 

Aku menangani bau busuk itu dengan membasahi handuk dengan cairan penghilang bau 
dan meletakkannya di mulutku. 

Hmm ... Tidak bisakah saya menjual cairan penghilang bau ini? 

Menghilangkan bau barang adalah hal yang ada di kehidupan saya sebelumnya, jadi ... 

Saya harus berbicara dengan Carm-san dan yang lainnya tentang hal itu. 

Malam itu. 

Saya makan malam sedikit lebih awal dari biasanya, lalu saya menghabiskan waktu 
menyelidiki lendir obat. Sayangnya, saya lupa waktu dan akhirnya tidur larut malam. 

Namun, berkat investigasi saya, saya bisa memastikan bahwa racun slimes yang saya 
berikan penawarnya kepada semua menjadi obat slime. Sepertinya hipotesis saya benar. 
Dalam hal itu, slime lain juga harus memiliki jalur evolusi lain ... Slime pasti berjalan dalam. 

Saya merasa cukup puas setelah melihat slime berevolusi, jadi saya mengeluarkan piala 
yang saya dapatkan dari Tekun dan minum sendiri. Tapi kemudian muncul masalah yang 
tidak terduga. 

"Aku mendapatkannya dengan niat baik, jadi aku tidak mengeluh, tapi ... Bukankah hal ini 
terlalu haus untuk mana?" [Ryouma] 

Anggur muncul di piala ketika aku membiarkan mana masuk ke dalamnya seperti yang 
dikatakan Tekun kepadaku, tapi aku harus mengonsumsi 30.000 poin mana hanya untuk 
mengisi piala sekali. 

Saya memeriksanya dengan papan status saya, sehingga angka itu benar. 

Bahkan dengan kolam mana saya pada penuh, saya hanya bisa mengisi piala ini 6 kali ... 
Sebenarnya, bukankah 6 cangkir terlalu banyak ketika saya hanya minum sendiri? Berapa 
banyak yang biasanya diminum seseorang saat sendirian? 



Hmm ... Mungkin hanya karena aku membuat anggur dari ketiadaan sehingga konsumsi 
mana sangat tinggi. Tapi bagaimanapun, saya pikir saya bisa mengelola jika saya hanya 
menonton jumlah anggur. 

Saya hanya minum dengan orang lain untuk bersosialisasi, jadi saya tidak benar-benar tahu 
berapa banyak yang harus saya minum ketika saya sendirian, tetapi sementara itu, saya 
memutuskan untuk hanya minum dua gelas. 

Aku pergi tidur setelah meminum piala winne. 

Anggur hari ini enak, tapi sayang sekali aku tidak punya makanan kecil lagi. Saya akan 
pastikan untuk mempersiapkan waktu berikutnya. 
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Pagi. 

Biasanya, ini adalah saat ketika saya meninggalkan rumah, tetapi saya diminta untuk mulai 
pergi ke toko nanti, jadi saya memutuskan untuk pergi dan membangun rumah saya 
terlebih dahulu. 

"Untuk sementara, ini harus dilakukan untuk konsep kasar ..." [Ryouma] 

Ke samping ... Dinding rumah panjang ... Rumah dengan pintu dan jendela. [1] 

Saya secara bertahap memperbaiki gambar ketika saya merevisi peta yang digambar di 
tanah. 

Saya hanya dapat merestrukturisasi terowongan untuk mengisi fasilitas yang diperlukan 
untuk kehidupan sehari-hari, sehingga semua kebutuhan rumah adalah kamar tidur. 

... Tapi belakangan ini bajingan telah datang ke toko. 

Bagaimana jika mereka menyerang rumah saya? Akan mengkhawatirkan jika rumah saya 
lemah saat itu. 

Tetapi akan membutuhkan sedikit usaha untuk membuat rumah cukup kokoh. 

"Mungkin aku harus menyamarkan rumahku." [Ryouma] 

Saya bisa mengubah terowongan sampai di sini menjadi umpan. 

"Aku bisa memblokir pintu masuk terowongan dengan rumah, dan kemudian membuat 
interior terlihat seperti rumah biasa, jadi ketika mereka masuk mereka akan berpikir 
mereka memasuki rumah tempatku tinggal." [Ryouma] 

Itu seharusnya memberi saya waktu untuk mempersiapkan serangan balasan atau 
melarikan diri. Saya juga bisa memasang perangkap di rumah umpan. 

"Jika aku terlalu meributkan ini, aku akan berakhir mengambil terlalu banyak waktu lagi, 
jadi ..." [Ryouma] 

Untuk mempermudah, saya hanya akan mengatur beberapa lendir untuk menuangkan 
asam, racun, atau lendir lengket pada penyusup ... 



Hmm ... Tapi tidak seperti asam dan cairan lengket, racun tidak akan berpengaruh kecuali 
memasuki tubuh, jadi gas racun akan lebih efektif daripada racun cair. 

Sayangnya, saya tidak memiliki lendir yang bisa menggunakan ramuan ajaib. 

Meskipun jika saya menggunakan api saya bisa membuat asap racun ... 

Ketika saya memikirkannya, saya akhirnya menuju ke arah yang akan memakan waktu. 

Sementara itu, saya memutuskan untuk pergi dengan asam dan cairan lengket untuk 
perangkap. 

Saya harus pergi dan membuat rumah pertama atau tidak ada gunanya dengan semua ini. 

"Rumah itu harus mudah diperbaiki." [Ryouma] 

Bagaimanapun, ada kemungkinan itu bisa dihancurkan dalam serangan. 

Dan hal yang paling penting untuk umpan adalah melihat bagiannya, jadi saya hanya perlu 
fokus pada penampilan sambil memastikan bahwa itu mudah dibuat. 

Dalam hal ini, cetakan harus melakukan trik. 

Dengan cetakan, bagian-bagian dibuat di bengkel sebelumnya, dan kemudian struktur 
dirakit di tempat kejadian. 

Tidak banyak pekerjaan aktual yang dilakukan di tempat kejadian, jadi ini jauh lebih cepat 
daripada metode konstruksi lainnya. Ini juga jauh lebih konsisten dengan kualitas daripada 
metode bangunan lain ketika membangun struktur yang sama. 

Saya harus membuat sendiri suku cadang karena tidak ada pabrik untuk memesan suku 
cadang dari sini, tetapi begitu saya memiliki bagian dasar, seluruh proses harus berjalan 
dengan lancar. 

Juga, saya akan membuat bagian-bagian dengan Buat blok, jadi saya sudah punya cara pasti 
membuat batu bangunan dalam ukuran yang ditetapkan. Jika saya hanya mengubah sedikit, 
semuanya akan berjalan dengan baik. 

"Buat Blokir" [Ryouma] 

Saya mencoba mewujudkan pikiran saya. 

Saya menggunakan Create Block untuk membuat batu bangunan dan mengubah 
bentuknya. 

Saya ingin balok beton, jadi saya membuat batu-batu bangunan menjadi seukuran batu 
bata, lalu saya membuka lubang di bagian tengah. Cukup sederhana. 



Jika saya menumpuk ini, saya harus bisa membuat dinding. 

Saya akan membutuhkan semen dan cairan lengket jika saya hanya menumpuknya secara 
normal, jadi saya hanya akan membuat lubang di bagian bawah dan membuat tonjolan di 
bagian atas sehingga mereka bisa saling menyatu tanpa perekat. 

Saya akan menggunakan sebagian besar blok persegi, jadi saya khawatir hanya satu 
tonjolan tidak akan cukup. Dalam hal ini, mari kita bagi setiap blok menjadi empat dan buat 
empat tonjolan. 

Juga, jika tonjolan itu tajam, mereka bisa melukai orang, jadi saya harus memastikan untuk 
mengatasinya. 

"... Dan kita sudah memilikinya. Lego, pada dasarnya. " 

Sebelum saya menyadarinya, saya telah mengubah batu bangunan saya menjadi Lego yang 
terkenal di dunia. 

Bukankah ini sama sekali berbeda dari apa yang saya tuju? 

Tapi itu sangat membantu dengan visualisasi ... 

Saya akan menamai versi baru sihir saya ini sebagai Building Block. 

"Bangun Block Cube!" [Ryouma] 

"Building Block Rectangle!" [Ryouma] 

Saya membangun batu sesuka hati sesuai bentuk. 

Saya mencoba membuat dinding dengan balok-balok ini, dan lihat, sebenarnya saya butuh 
kekuatan untuk memindahkan dinding. Setiap blok cukup berat, jadi setelah menambahkan 
semuanya, bobot yang dihasilkan adalah sesuatu. 

Ketika saya mencoba menggosok tanah liat pada mereka dan membiarkannya kering, saya 
bisa membuat tembok yang bagus. 

Ini pada dasarnya beton pracetak, tetapi jika saya terus membuat bagian-bagian seperti ini, 
saya harus dapat membuat cetakan saya menjadi kenyataan. 

... Sekarang, seharusnya sudah waktunya bagi saya untuk pergi. 

[1] -- Jangan benar-benar mendapatkan kalimat ini. Mungkin itu hanya monolog sementara 
Ryouma menggambar di tanah. 

"Selamat pagi. Bagaimana tokonya hari ini? "[Ryouma] 



Saya terlambat masuk kerja hari ini sama seperti saya diminta kemarin. Saya bertanya-
tanya bagaimana kinerja toko. 

"Selamat pagi bos. Ada beberapa hal yang ingin saya laporkan. Pertama-tama, Taylor-sama 
mampir ke toko pagi ini. "[Carla] 

"Kepala cabang guild tamers? Dia tidak datang sebagai pelanggan? "[Ryouma] 

"Tidak. Tampaknya orang-orang yang membuat masalah kami beberapa hari terakhir 
tampaknya tamers monster dari guild tamers, jadi dia datang untuk meminta maaf. "[Carla] 

"Secara pribadi? Sangat disayangkan ... "[Ryouma] 

Siapa yang mengira pelanggan penting akan mampir pada hari ketika saya memutuskan 
untuk datang terlambat ... Sudah lama sejak saya mengalami semacam kemalangan ini. 

Hmm ... Apa yang harus dilakukan? Aku bisa pergi ke guild tamers dan berbicara dengan 
mereka sekarang. Mereka mungkin akan mengakomodasi saya jika saya melakukannya. 

"... Apa yang dia katakan tentang pelakunya? Mereka datang dua kali, kan? "[Ryouma] 

"Rupanya, mereka bekerja sendiri. Seperti ceritanya, mereka kesal bahwa seseorang 
seperti Anda, Ryouma-sama, melakukan pembunuhan ketika Anda hanya bisa 
menggunakan slime ... Dengan kata lain, iri adalah motifnya. 

Mereka pikir itu tidak akan menjadi masalah besar jika mereka hanya menyebabkan 
keributan di toko, jadi mereka dengan santai pergi dan menyebabkan masalah. Sayangnya 
bagi mereka, keputusan itu membuat mereka dikenai denda signifikan yang tidak mereka 
harapkan. Jika tidak, maka mereka mungkin akan dikirim untuk melakukan kerja sukarela. 

Ketua guild mengatakan bahwa guild bersedia untuk menegosiasikan kompensasi atas 
kerusakan yang disebabkan oleh anggota mereka. "[Carla] 

Ganti rugi? Tidak ada sesuatu yang terlalu serius yang benar-benar dapat dilabeli sebagai 
'kerusakan'. Dan saya tidak perlu ketua guild untuk datang secara pribadi untuk 
mengetahui bahwa saya harus berhati-hati. 

"Saya tidak butuh kompensasi. Mereka mungkin memiliki kebijakan tentang bagaimana 
menghadapi anggota nakal seperti mereka, jadi mari kita lanjutkan saja. "[Ryouma] 

"Kupikir kau akan mengatakan itu. Kebijakan guild tamers mengatakan bahwa pelakunya 
harus diberi hukuman dan anggota guild harus diberi informasi tentang gravitasi kejahatan 
yang dilakukan. Tapi ... "[Carla] 

"Apakah ada masalah?" [Ryouma] 



"Tidak ada masalah sehubungan dengan hukuman pelakunya. Sebaliknya, sepertinya 
Taylor-sama dikritik karena keputusannya untuk melindungi kami dalam insiden ini. 
"[Carla] 

"Mengkritik? Ketua guild? Mengapa? Bukankah mereka seharusnya mengkritik pelakunya? 
"[Ryouma] 

"Sepertinya pelakunya telah bekerja sejak lama dan memiliki monster yang terhormat, jadi 
status mereka cukup tinggi. 

Mereka memandang rendah kami, jadi semuanya menjadi seperti ini dan kami akhirnya 
berakhir dengan kerusakan ... 

Pagi ini pelanggan yang mendengar desas-desus cukup khawatir bagi kami. Saya 
meyakinkan mereka setiap kali mereka menyebutkan bahwa tidak ada masalah dan saya 
juga berterima kasih kepada Taylor-sama. "[Carla] 

Memang benar kami mengalami kerusakan, tapi ... 

"Apakah itu hanya imajinasiku atau semua ini terjadi begitu cepat?" [Ryouma] 

"Mungkin itu karena dia yang bertanggung jawab atas guild tamers, tapi ya ... Sepertinya 
semuanya berkembang dengan cepat." [Carla] 

"Akan lebih baik jika kita bisa mendapatkan rincian lebih lanjut tentang kejadian ini." 
[Ryouma] 

"Saya mengerti. Saya akan minta Carm menyelidikinya. "[Carla] 

"Tolong." [Ryouma] 

Tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan setelah itu, jadi kami hanya membaca laporan 
yang biasa, lalu saya pergi untuk mengerjakan barang-barang saya sendiri. 

"Silakan bagikan daging tanduk kelinci menjadi lima bagian." [Ryouma] 

"Terima kasih sudah datang! Kamu anak yang baik. Apakah Anda melakukan tugas? 
"[Tukang daging] 

"Ha ha ... Sesuatu seperti itu." [Ryouma] 

Saya tahu tidak ada yang bisa saya lakukan tentang betapa muda penampilan saya, tapi 
tetap saja ... Saya merasa rumit. 

"Hei, kalau bukan Ryouma-kun. Kami sudah menyiapkan makanan untuk slime Anda. 
"[Zeke] 



"Terima kasih banyak. Saya akan datang segera setelah saya menerima pembelian saya. 
"[Ryouma] 

Zeke-san melangkah keluar dari ruangan tempat mereka menyiapkan daging untuk 
menunjukkan wajahnya, jadi aku berterima kasih padanya. Ketika saya hendak kembali ke 
toko, dia meminta saya untuk menunggu sebentar. 

"Ah, bisakah kamu menunggu sebentar?" [Zeke] 

"Iya? Apa itu? "[Ryouma] 

"Bisakah kami meminta slime Anda untuk membersihkan toko? Pakaian kami sudah jauh 
lebih bersih dari sebelumnya, jadi kami mulai khawatir tentang bau busuk di tempat kerja 
kami ... Tentu saja, kami membersihkan tempat itu setiap hari, tetapi bau busuk itu sudah 
melekat ke tempat itu dan kami tidak bisa mendapatkan singkirkan itu. "[Zeke] 

"Kalau begitu, aku akan membawakanmu cairan penghilang bau. Kecuali ada masalah lain, 
kamu harusnya bisa menyelesaikannya dengan itu. "[Ryouma] 

Setelah mengatakan itu, saya kembali ke toko dan menyiapkan cairan penghilang bau. 

Malam itu. 

Ketika saya memeriksa dokumen-dokumen itu, Carm-san kembali. 

"Kerja bagus di luar sana. Apakah Anda menemukan sesuatu? "[Ryouma] 

"Ya." [Carm] 

Carm memberiku beberapa surat. Rupanya, dia sudah menyusun semuanya. Dia yakin 
bekerja dengan cepat. 

"Sepertinya rumor master penjinak cabang Gimuru yang dikritik telah menyebar cukup 
jauh." [Ryouma] 

"Iya. Ada beberapa perbedaan kecil pada rumor, tetapi tidak satupun dari mereka 
mengatakan sesuatu yang baik tentang Taylor-sama. Grisiera-sama dari guild pedagang 
juga memperhatikan acara ini dan cukup khawatir. Dia mengatakan itu mungkin ada 
seseorang yang sengaja mengipasi api terhadap Taylor-sama. Posisinya di guild halus, 
untuk sedikitnya. "[Carm] 

"Memang ..." [Ryouma] 

Ketika saya membaca dokumen yang diberikan Carm kepada saya, saya sampai pada 
bagian tersebut dengan figur kerangka pengaruh guild penjinak dan penjelasan sederhana 
tentang sejarah mereka. 



Aku tahu ada dua filosofi di guild penjinak, tapi sepertinya itu juga mengarah pada 
pembentukan faksi yang berbeda. 

Di satu sisi, Anda memiliki tamers yang memprioritaskan kekuatan di antara monster, dan 
di sisi lain, Anda memiliki tamers yang memprioritaskan kesejahteraan monster. Yang 
pertama adalah faksi utama saat ini, sedangkan yang terakhir adalah faksi yang berusaha 
untuk hidup berdampingan dengan monster monster. 

Pertama, Shiho Jamil, seorang penjahat lain sebelumnya, yang menyelesaikan penjinakan 
monster dan menyebarkannya ke seluruh dunia dengan tujuan membuka jalan bagi 
manusia dan binatang buas yang kemudian hidup berdampingan. 

Saya yakin itu tidak mudah. Tidak banyak detail diberikan tentang upaya Shiho, tetapi 
setelah menunjukkan kepada orang-orang tentang manfaat yang dibawa oleh monster, 
orang-orang secara bertahap mulai menerima serikat penjinak dan ide-ide Shiho Jamil. 
Akibatnya, guild penjinak terus ada sampai sekarang. 

Sayangnya, setiap tahun, semakin sedikit orang yang mengikuti cita-citanya. 

Sebagian besar pekerjaan di guild penjinak adalah terutama untuk monster untuk 
menggantikan tenaga manusia. 

Lagipula, tidak ada banyak pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh monster. Jika orang 
perlu menaklukkan monster, mereka bisa beralih ke guild petualang. Jika mereka ingin 
mengirim surat atau menyelesaikan pekerjaan kecil-kecilan, kuda cepat atau seseorang 
dapat melakukannya. Terlalu banyak kompetisi. 

Jadi, agar anggota guild tamers bekerja lebih efisien dan mencari nafkah, mereka 
memprioritaskan penjinakan monster yang lebih kuat. 

Karena itu, dan terutama bagi manusia dan anggota suku anjing yang masa hidupnya 
singkat, orang perlahan-lahan melupakan cita-cita sang pendiri. 

"Saat ini, hanya elf dan spesies lain yang memiliki rentang hidup panjang adalah satu-
satunya yang mampu menghabiskan waktu lama untuk mengajar dan belajar. Dan selain 
mereka, hanya orang-orang yang telah menerima ajaran mereka adalah orang-orang yang 
telah dapat mewarisi kehendak pendiri. Taylor-sama adalah orang yang seperti itu, tetapi 
meskipun ia memegang posisi tinggi, masih ada orang yang membencinya. "[Carm] 

"Saya melihat. Apakah ini terkait dengan mengapa beberapa orang menyebabkan masalah 
di toko kami? "[Ryouma] 

"Mereka tidak sepenuhnya terkait." [Carm] 

"Angka ..." [Ryouma] 



Mungkinkah mereka tidak benar-benar membidik toko saya dan bukannya hanya 
memutuskan untuk menggunakannya sebagai alat karena itu nyaman? 

Hmm ... 

"Bisakah kita memulai rumor kita sendiri? Bukan untuk menyebarkan kebohongan, tapi 
untuk menyebarkan kebenaran. "[Ryouma] 

"Serikat pedagang adalah perbendaharaan informasi dan ada banyak pedagang yang peka 
terhadap informasi dan rumor baru, jadi jika kita memanfaatkannya, itu harus 
dimungkinkan. Apa yang ingin Anda sebarkan? "[Carm] 

"Sebenarnya, saya baru-baru ini membuat kontrak dengan burung pelek. 6 dari mereka, 
sebenarnya. Jadi, saya bukan lagi penjinak monster yang hanya bisa menggunakan slime. 

Menurut dokumen yang Anda berikan kepada saya, tampaknya beberapa orang mungkin 
mencoba mencari kesalahan dengan pemimpin cabang karena mendukung penjinak 
monster yang tidak berguna. Dan rumor itu juga sepertinya menurunkan reputasi kita, jadi 
... Bagaimana menurutmu? Bisakah kita menggunakan rumor seperti ini untuk 
menghilangkan rumor saat ini di sekitar ketua guild cabang dan membuatnya tampak 
seolah-olah dia adalah orang yang berpandangan jauh ke depan? "[Ryouma] 

Burung Rimel diketahui sulit dijinakkan. 

Ketika aku mengusulkan ini pada Carm-san, dia tersenyum. 

"Ya, itu harus dilakukan. Itu bisa berakhir sebagai cerita lucu dengan para kritikus menjadi 
orang-orang yang tidak memiliki pandangan jauh ke depan pada akhirnya. "[Carm] 

"Juga, jika kamu bisa, tolong jangan terlalu keras. Bagaimanapun juga, kami tidak ingin 
membuat lebih banyak musuh. "[Ryouma] 

"Saya mengerti. Baiklah kalau begitu. Saya akan langsung melakukannya. "[Carm] 

"Ah, tunggu ... Ini sudah malam dan kita tidak tahu apa yang mampu dilakukan lawan kita, 
jadi untuk amannya, suruh Fei-san atau Leelin-san ikut bersamamu. Ini tidak akan menjadi 
bagian dari kontrak mereka, jadi saya akan membayar ekstra. Juga ... "[Ryouma] 

Saya juga memberi tahu dia bahwa saya akan mengambil langkah untuk memperkuat 
tambang yang ditinggalkan. 

"Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang aku." [Ryouma] 

"Aku mengerti, tapi tolong pastikan untuk tidak melakukan hal yang sembrono." [Carm] 

Setelah itu dia meninggalkan kamar. 



Saya menunggunya dan Fei-san kembali, lalu saya kembali ke tambang. 
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Hari berikutnya. 

"Selamat pagi. Apa ada yang terjadi? "[Ryouma] 

Ketika saya menunjukkan wajah saya di toko, saya perhatikan bahwa orang-orang telah 
berkumpul di dapur. 

"Ah, Bos." [Jane] 

"Selamat Pagi ~" [Maria] 

"Ini ini." [Fina] 

Ketiga gadis itu membersihkan tempat itu untuk memperlihatkan sepiring sosis di atas 
meja kerja. Ada tiga gulungan sosis panjang di piring. Itu jumlah yang cukup besar. 

"Ibu rumah tangga sebelah membawa ini sebagai hadiah untuk merayakan kamu bisa 
menjinakkan burung pelek ~" [Maria] 

"Dia juga mengatakan bahwa itu untuk cairan penghilang bau yang kamu bawa kemarin 
karena dia tidak berpikir makanan yang mereka berikan untuk slime-mu cukup untuk 
berterima kasih untuk itu." [Jane] 

"Sepertinya cairan penghilang bau milikmu adalah bantuan besar. Dia semua tersenyum. 
"[Fina] 

"Saya melihat. Sepertinya kita hanya saling merindukan. "[Ryouma] 

"Mari kita memasak ini untuk makan siang hari ini." [Shelma] 

Shelma, yang ada di depan kulkas, berkata. 

Apakah dia akan menggoreng sosis? Atau mungkin dia akan memasaknya menjadi sup? 
Either way, saya akan menantikan makan siang hari ini. 

Ketika ketiga gadis itu kembali bekerja, saya berpisah dengan mereka dan pergi ke kantor 
untuk menerima laporan Carm-san. 

"Sepertinya rumor menyebar dengan baik." [Ryouma] 



"Yah, bagaimanapun juga itu benar, jadi tidak butuh banyak upaya untuk menyebar. Kita 
harus melihat efek apa yang akan terjadi pada situasi ini. "[Carm] 

"Begitu ... Dan tokonya?" [Ryouma] 

"Tidak ada yang benar-benar berubah. Tidak ada kerusakan juga ... Ahh, ngomong-
ngomong, seorang ibu rumah tangga bertanya kepada saya apakah kami menjual cairan 
penghilang bau badan. "[Carm] 

"Cairan penghilang bau? Dia pasti tahu dari tempat Zeke-san ... Apakah kamu pikir itu akan 
laku jika kita bisa menjamin keamanan dan kemanjurannya? "[Ryouma] 

"Sudah ada orang yang memintanya, jadi ya. Itu juga tidak berhubungan dengan bisnis toko 
kami, jadi saya mengusulkan agar kami memajang mereka di depan toko dan melihat 
bagaimana orang bereaksi. "[Ryouma] 

"Berapa banyak beban yang akan ditanggung pekerja ini?" 

"Jika kita menaruhnya di botol, siapa pun akan bisa menjualnya. Caulkin-san dan yang 
lainnya juga sedang meneliti barang-barang di waktu luang mereka, jadi seharusnya tidak 
masalah jika kita hanya meminta mereka untuk mengawasi layar ketika mereka bebas. 
"[Ryouma] 

"... Maka untuk amannya, suruh Caulkin-san dan kelompoknya memastikan bahwa cairan 
penghilang bau itu aman. Jika tidak ada yang salah, maka kami akan menampilkannya. Saya 
akan menyiapkan papan tulis untuk menghitung pendapatan dari cairan penghilang bau 
badan. "[Ryouma] 

Saya bekerja dengan tenang di toko untuk mempersiapkan penjualan cairan penghilang 
bau sampai saatnya makan siang. 

Setelah makan siang. 

"Aku ingin tahu apa yang harus aku lakukan di sore hari ..." [Ryouma] 

Saya tidak punya pekerjaan yang harus dilakukan. Awalnya tidak ada banyak pekerjaan 
yang harus dilakukan, tetapi sekarang, Caulkin-san dan kandidat manajer lainnya telah 
mengambil semuanya. 

Jika tidak ada yang bisa dilakukan di toko, maka saya rasa saya harus mengerjakan rumah 
saya (perangkap). 

Ketika saya memikirkan itu, saya pulang ke rumah. 

Sepanjang jalan... 

"Kalau bukan Ryouma, de gozaru." [Asagi] 



"Asagi-san, selamat siang. Apakah ini hari istirahatmu hari ini? "[Ryouma] 

"Itu dia. Lagipula, istirahat dari waktu ke waktu itu penting. Apakah kamu bekerja hari ini 
juga, de gozaru? "[Asagi] 

"Sebenarnya, aku tidak punya pekerjaan yang harus dilakukan, jadi aku saat ini sedang 
dalam perjalanan pulang." [Ryouma] 

"Saya melihat. Itu membuat semuanya mudah kalau begitu. "[Asagi] 

Tiba-tiba, Asagi-san membuka bungkusan furoshiki [1] dari barang yang dibawanya dan 
memperlihatkan sebotol anggur. 

"Ryouma, kamu sudah menerima perlindungan ilahi dari dewa anggur, kan? Apa kamu 
tidak punya anggur ini? "[Asagi] 

"Bau ini ... Apakah ini nihonshu (anggur beras atau sake Jepang)?" [Ryouma] 

"Oh! Jadi, Anda tahu anggur ini. Tepat sekali. Ini adalah daiginjou (sake kualitas tinggi yang 
diseduh dari biji-bijian beras yang digiling hingga berat 50% atau kurang) yang dibuat di 
kota asalku, sejenis anggur yang dikenal sebagai nihonshu, de gozaru. "[Asagi] 

"Yah, terima kasih." [Ryouma] 

"Aku dengar jika seseorang memperlakukan seseorang yang telah menerima perlindungan 
ilahi dari dewa anggur dengan minuman keras, dia akan diberkati dengan keberuntungan." 
[Asagi] 

Oh ya. Itu akal sehat di dunia ini. 

"Kalau begitu, aku akan berdoa untuk keberuntunganmu sambil minum." [Ryouma] 

Anggur Jepang, ya. Ini pasti bernostalgia. Sepertinya saya akan memiliki kesempatan untuk 
menikmati minuman keras Jepang untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. 

"Kamu benar-benar tahu banyak tentang kota asalku, de gozaru." [Asagi] 

"Kakek saya bercerita tentang hal itu." [Ryouma] 

"Aku mengerti, de gozaru." [Asagi] 

"... Ngomong-ngomong, dari mana kamu mendapatkan katana?" [Ryouma] 

Saya tidak ingin membicarakan latar belakang saya, jadi saya bertanya kepadanya sesuatu 
yang tidak bisa saya tanyakan sebelumnya. Keamanan saat ini merupakan masalah yang 
sedang saya tangani, jadi saya ingin mendapatkan katana saya sendiri segera. 



"Saya menggunakan apa yang saya kirimkan secara teratur dari kota asal saya. Apakah 
Anda hanya ingin katana, de gozaru? Atau kamu berencana menggunakannya? "[Asagi] 

"Aku berencana untuk menggunakannya." [Ryouma] 

Saya telah mempelajari cara menggunakan katana, tetapi negara ini terutama 
menggunakan pedang panjang. Tidak ada katana di Toko Senjata Tigger juga. "[Ryouma] 

"Sayangnya, kamu akan kesulitan untuk mendapatkannya di bagian ini. Tetapi jika Anda 
pergi ke ibukota, Anda harus dapat menemukan toko yang menjualnya. Katanas adalah 
senjata pilihan kembali di kota asalku. Dan mereka juga karya seni yang dengan bangga 
kami tampilkan di negara lain. Katanas adalah simbol jiwa kita sebagai samurai, de gozaru. 

Karena itu, jika Anda ingin mendapatkannya, mungkin saja ada yang diekspor, tetapi akan 
membutuhkan banyak uang. 

Anda memiliki toko Anda, tetapi Anda juga akan kehabisan uang jika Anda 
menghabiskannya dengan gegabah. Dan katana dapat dikonsumsi seperti senjata lain, jadi 
itu bukan pilihan untuk terus membeli satu. 

Saya terlalu enggan mencoba membeli satu dari ibukota, tapi itu terlalu mahal untuk terus 
membeli yang baru setiap saat. 

Saya mendengar ada ahli pedang luar yang telah diberi izin untuk mempelajari metode 
penempaan, tetapi hanya ada segelintir dari mereka, dan saya sendiri belum pernah 
bertemu, jadi tidak praktis untuk mengandalkan opsi itu juga. "[Asagi] 

"Apakah tidak ada cara yang murah untuk mendapatkannya secara teratur?" [Ryouma] 

"Hmm... aku percaya ada kasus sebelumnya dimana seorang murid sekolah diberikan 
katana, tapi sayangnya, aku saat ini masih dalam pelatihan dan tidak memiliki kualifikasi 
untuk mengambil seorang murid dan orang yang memenuhi syarat tidak akan pergi 
bagaimanapun juga. "[Asagi] 

Pertama-tama, Asagi-san meninggalkan kampung halamannya untuk berlatih. Itu adalah 
kebiasaan mereka, jadi dia tidak bisa berkomunikasi dengan kota asalnya sebanyak itu. 

Paling-paling, dia bisa mengirimi mereka surat untuk memberi tahu mereka bahwa dia 
aman dan menerima anggur Jepang sebagai pesona keberuntungan. Katana juga dikirim 
kepadanya karena itu merupakan keharusan. 

"Ryouma, dari siapa kamu belajar bagaimana menggunakan katana? Mungkin lebih baik 
jika kamu mendapatkannya melalui orang itu saja. "[Asagi] 

"Kakek memalsukan katana di masa lalu. Dia juga yang mengajari saya cara 
menggunakannya. "[Ryouma] 



"Aku mengerti ... Aku pikir kamu aneh mengetahui hal-hal desaku, jadi ternyata itu karena 
kakekmu." [Asagi] 

Biarkan saja begitu. 

"Tapi jika itu masalahnya, maka tidak ada pilihan lain selain membeli katana mahal atau 
mengubah cara kamu memegang senjata." [Asagi] 

"Aku mengerti ... Terima kasih." [Ryouma] 

"Maaf, aku tidak bisa membantu, de gozaru." [Asagi] 

Itu bukan salahnya. 

Aku berterima kasih padanya karena memberiku sake yang berharga dan berpisah 
dengannya. 

[1] -- 

Ketika saya meninggalkan kota dan berjalan di jalan yang kosong dan damai, tiba-tiba 
terpikir oleh saya. 

..Bisakah saya membuat katana sendiri? ... 

Bahan yang digunakan untuk membuat katana modern adalah tamahagane. Semacam baja 
yang terbuat dari arang atau pasir besi. 

Aku bisa membuat arang. Lagipula, saya adalah mantan pegawai negeri Jepang. Dan berapa 
kali saya bermimpi menjalani kehidupan yang damai setelah pensiun di mana saya 
membakar arang tidak dapat dihitung. Itu juga sumber daya yang sangat penting selama 
musim dingin di Hutan Gana. 

Pengadaan pasir besi bahkan lebih sederhana. Triiron tetraoksida hitam yang representatif 
berbeda dari oksida besi yang saya gunakan sebagai umpan untuk lendir logam dan besi 
saya, tetapi masih merupakan senyawa besi (Fe) dan oksigen (O) [1]. Karena itu, 
menggunakan alkimia, saya bisa mendapatkan sebanyak yang saya butuhkan di tambang. 

Adapun metode penempaan, saya juga punya itu. 

Sebenarnya, ayah saya adalah seorang ahli pedang. Saya telah melihatnya bekerja berkali-
kali sebagai seorang anak. Ia juga biasa membawa saya ke bengkel tempat ia membuat besi. 
Ketika saya tumbuh sedikit, dia bahkan meminta saya untuk membantu. Dengan cara itu, 
dia diam-diam mengajari saya cara menempa katana. 

Tapi sayangnya, dia dengan cepat melihat bahwa saya tidak punya bakat untuk menempa. 



Saya memiliki pengetahuan dan saya bisa mendapatkan bahan-bahannya. Satu-satunya hal 
yang hilang adalah teknologinya. Itulah sebabnya saya mungkin tidak akan bisa membuat 
sesuatu yang praktis. Atau setidaknya, saya tidak akan dapat membuatnya dalam waktu 
dekat. Jika saya benar-benar ingin membuatnya, akan lebih baik untuk belajar dari 
seseorang terlebih dahulu. Tetapi sekali lagi, itu akan memakan waktu. 

Tetap saja, membuatnya sendiri sepertinya merupakan ide yang menarik. 

"Aku hanya ingin tahu apakah ini akan melanggar beberapa aturan. Aku seharusnya 
bertanya. "[Ryouma] 

Masa bodo. Aku akan bertanya pada Asagi-san lain kali. 

Ketika saya memutuskan itu, saya tiba-tiba menyadari sesuatu. 

Itu bukan katana, tapi saya pikir saya punya sesuatu yang bisa saya gunakan ... 

"Item Box." [Ryouma] 

Segera setelah saya kembali ke tambang, saya membebaskan monster di area terbuka, 
sementara saya pergi sendiri untuk mencari sesuatu. 

Saya cukup yakin saya meletakkannya di sini di suatu tempat ... Ah, menemukannya! 

Senjata yang saya ambil tidak lain adalah senjata dari bandit yang saya kalahkan di masa 
lalu, tombak Melzen. 

Ini agak panjang, tapi tidak berkarat atau cacat di mana pun. Mempertimbangkan 
panjangnya, itu sebenarnya cukup ringan. Itu tidak terbuat dari besi, meskipun ... Kristal 
api? Saya menggunakan Identify di atasnya, tetapi saya tidak bisa benar-benar memahami 
hasilnya. Saya harus bertanya kepada seseorang tentang hal itu. Ngomong-ngomong, ini 
seharusnya bisa membantu saya sekarang. 

Slime logam dan slime lainnya bergulir menuruni lereng saat mereka menikmati waktu 
luang mereka. 

Setelah memastikan bahwa tidak ada slime di dekatnya, saya mulai mengayunkan tombak 
Melzen. 

"... Tidak masalah dengan mengayunkannya. Tapi seperti yang diharapkan ... " 

Teknik yang saya warisi dari ayah saya dalam bentuk aslinya dikatakan sebagai teknik yang 
diturunkan oleh seorang samurai yang hidup selama periode perang. 

Kedudukan sosialnya ada di atas sana, jadi dia cukup mahir dalam seni bela diri dan dia 
juga tertarik pada disiplin. 



Tetapi karena dia bukan putra tertua, dia menjalani hidupnya sesuka hatinya. Saya tidak 
tahu apakah dia diusir dari keluarganya atau jika dia pergi, tetapi tampaknya, dia menjalani 
kehidupan yang sangat miskin. 

Dia tidak terlalu memikirkannya ketika dia masih muda dan bersemangat, tetapi di tahun-
tahun berikutnya, dia berubah. 

Dia miskin. Dia tidak punya anak dan tidak punya istri. Dia ahli dalam pedang, tapi dia tidak 
terkenal. Ketika dia mengingat kembali kehidupannya, dia bertanya-tanya apa yang telah 
dia lakukan sampai sekarang. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak memiliki warisan 
untuk pergi, dia menjadi sedih. 

Akibatnya, ia memutuskan untuk meninggalkan teknik dan pengetahuannya. Dikatakan 
bahwa sejak saat itu, dia mulai mencari siswa dan melakukan yang terbaik untuk mengajar 
mereka. 

Senjata utama yang dia gunakan untuk bertahan hidup di masa perang adalah tombak. 
Katana tidak lebih dari senjata sekunder ketika tombaknya hilang. Itu sebabnya para 
samurai, juga aku, mewarisi keterampilan dan mampu menggunakan tombak secara efektif. 

Tapi jujur saja, katana lebih mudah digunakan. 

Ini tidak ada hubungannya dengan waktu. Jika saya harus menyalahkan sesuatu atau 
seseorang, maka saya akan mengatakan itu adalah kesalahan ayah saya. 

Hal-hal yang saya pelajari dari ayah saya termasuk katana, tombak, tongkat, wakizashi, 
busur, shuriken, kusarigama, dan senjata tersembunyi. 

Ayah saya mengajari saya teknik-teknik dalam urutan tertentu. Pertempuran satu lawan 
satu dan katana adalah yang paling diprioritaskan. Bahkan, saya bahkan tidak diizinkan 
menyentuh senjata lain sampai saya cukup baik dengan mereka. Dan karena Iwas belajar 
untuk pertama kalinya dengan katana, saya diperintahkan untuk menghabiskan banyak 
waktu dengannya. 

Bukan karena dia seorang ahli pedang yang dia sukai katana. Tidak. Kemungkinan besar itu 
karena katana dan tinju yang tidak bersenjata lebih mudah digunakan di zaman modern. 

Lagi pula, teknik dengan senjata hanya dapat digunakan ketika Anda memiliki senjata. 
Namun hukum modern melarang warga membawa senjata. 

Bergantung pada tempat, seseorang juga akan menjalani pencarian melalui detektor logam. 

Itu adalah masa di mana bahkan membawa sebatang kayu akan membuat orang ditanyai. 

Tetapi pertarungan tangan kosong dapat digunakan tanpa senjata, dan katana dianggap 
sebagai karya seni, sehingga orang diperbolehkan memilikinya. Ini juga lebih pendek dari 



tombak atau batang, jadi lebih mudah disembunyikan. Jadi, saya pikir itu sebabnya dia 
memprioritaskan keduanya. 

Aku sebenarnya tidak mendengar alasan darinya secara langsung. 

Saya pikir akal sehatnya cukup unik dibandingkan dengan akal sehat dunia. Meskipun dia 
bersikap ramah kepada orang luar, jadi dia sering dinilai tinggi. 

Saya bertanya-tanya berapa banyak katana saya dapat memotong jika digunakan untuk 
memotong manusia. 

"!? ... "[Ryouma] 

"KURURURU" [Burung Rimel] 

Ayah!? ... Tunggu ... 

Tidak ada orang di sekitar. Tidak ada kehadiran orang. Monster saya hanya melakukan 
sesuka mereka dan tidak ada yang bertingkah seperti ada yang luar biasa. Jika ada, saya 
kira burung-burung pelek sedikit terkejut. Tapi itu salahku. 

"... Imajinasiku, ya." [Ryouma] 

Aku berjalan berkeliling dan memeriksa tempat itu, tapi sungguh ... Tidak ada yang luar 
biasa 

Saya mungkin hanya membayangkan hal-hal karena saya memikirkan ayah. 

"Tetap saja, kuharap aku meminta katana ayahku sebelum pindah ..." 

Ayah ingin menguji katana untuk tujuan aslinya, tetapi jika dia memotong seseorang, maka 
dia tidak akan bisa memalsukan katana lagi. Itu sebabnya dia tidak bisa memotong siapa 
pun. 

Selain kepribadiannya, ayah adalah orang yang hidup untuk menempa katana terhebat. 

Dia adalah seseorang yang menerima pujian sebagai ahli pedang, jadi dia seharusnya 
sangat baik. 

Kalau saja aku punya katana-nya. Betapa malangnya. 

"Mari kita berhenti memikirkan ini ... Tidak ada yang bisa saya lakukan sekarang, jadi ... Ya." 
[Ryouma] 

Lagi pula, jika aku mengingatnya dengan benar, tombak ini seharusnya menjadi senjata 
ajaib. Jika saya membiarkan mana saja ke dalamnya, itu harus bisa membaca mantra. 

Mari kita coba. 



Ketertarikan saya bergeser ke tombak dan saya menjadi bersemangat pada prospek 
percobaan lain. 

Ketika saya mencoba menuangkan mana ke tombak, api keluar. 

... Jadi tombak ini bisa mengeluarkan sihir api. 

Bisakah itu melakukan hal lain selain pengapian dan bola api? 

Sepertinya tidak terlalu penting berapa banyak MP yang aku beri makan. Keluarannya 
tampaknya distandarisasi. 

Tidak masalah apa atribut mana kamu juga. 

... Tetapi tampaknya mengkonsumsi lebih sedikit mana ketika Anda menggunakan mana 
dari atribut yang sama. 

Jadi, yang terbaik hanya menggunakan api dengannya. 

Seperti ini aku menyelidiki tombak Melzen, atau lebih tepatnya ... aku memainkan tombak 
Melzen. 

"Matahari mulai terbenam ..." [Ryouma] 

Saya harus segera mengakhiri ini. 

... Aku sering mengotak-atik tombak Melzen, tapi sepertinya itu tidak terlalu berguna. 

Senjata ajaib memungkinkan seseorang untuk menggunakan sihir dengan mudah seperti 
alkimia, tetapi itu tidak terlalu fleksibel. 

Ini berguna untuk orang yang tidak bisa menggunakan sihir saat bertarung dengan 
monster yang kebal terhadap serangan fisik, tapi masalahnya aku tahu cara menggunakan 
sihir. Dan nyatanya, sihir api saya lebih kuat dari yang dilemparkan tombak ini. Saya juga 
bisa memberikan variasi mantra api yang lebih besar. Jadi, semenarik senjatanya, itu tidak 
jauh berbeda dari tombak biasa. 

Ketika saya menyimpulkan itu, saya menyimpan tombak Melzen ke dalam Kotak Barang 
saya. 

Nah, saya lebih baik membuat makan malam. 

[1] -- Penulis menyertakan simbol kimia, jadi saya pikir saya juga bisa. 
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Satu bulan setelah menyebarkan desas-desus. 

"Kerja bagus di sana, teman-teman .." [Ryouma] 

"Kamu juga, Bos." [Semuanya] 

Pekerjaan di toko berakhir hari ini juga tanpa masalah. 

Para karyawan meninggalkan ruang istirahat berbondong-bondong ketika mereka kembali 
ke asrama mereka. 

Satu-satunya yang tinggal di belakang adalah aku, Caulkin-san, Tony-san, dan Robelia-san. 

"Sudah sebulan sejak kau mulai bekerja di sini ... Ya? Bagaimana itu? Apakah Anda memiliki 
kesulitan dalam pekerjaan yang ingin Anda atasi? "[Ryouma] 

"Tidak sama sekali, Bos! Ini adalah tempat terbaik yang pernah saya kerjakan! "[Robelia] 

"Tidak hanya saya tidak memiliki keluhan dengan perawatan kami, pekerjaan ini juga 
memuaskan." [Tony] 

"Lebih dari segalanya, sungguh menyenangkan melihat slime menghasilkan begitu banyak 
keuntungan." [Caulkin] 

Dua lainnya mengangguk pada kata-kata Caulkin-san. 

"Itu terdengar baik. Saya meminta Anda untuk membantu meriset hal-hal selain melatih 
Anda, jadi saya khawatir saya mungkin terlalu banyak mendorong Anda. "[Ryouma] 

"Lupakan kami, Bos. Bagaimana dengan kamu? Pelanggan telah meningkat akhir-akhir ini, 
dan ... Orang itu datang hari ini juga, kan? "[Tony] 

Sejak mempublikasikan kontrak saya dengan burung-burung pelek, desas-desus yang 
menyerang Guild Master Taylor telah turun. Tetapi sebagai gantinya, semakin banyak 
orang yang ingin bertemu dengan saya. 

"Dia pergi dengan cepat ... tapi ada apa dengan pria itu?" [Caulkin] 



"Rupanya, dia adalah perantara untuk menjual monster. Burung Rimel menjual tinggi 
karena ada banyak yang bersedia membayar untuk mereka, hidup atau dikenai pajak. Dan 
ada juga yang ingin menggunakannya untuk membawa surat. 

Ngomong-ngomong, itu semua adalah pembicaraan uang, jadi setelah mengetahui bahwa 
hanya itu yang ingin dia bicarakan, aku memintanya pergi. "[Ryouma] 

Baik itu menjual burung pelek atau untuk mempekerjakan saya. 

Saya sudah memutuskan untuk tidak menjual burung rimel, jadi tidak ada salahnya. 
Adapun untuk mempekerjakan, jika dia ingin mempekerjakan saya, maka dia 
membutuhkan surat referensi. 

"Itu tidak terlalu bermasalah bagi saya karena saya menolak permintaannya yang 
mendadak untuk rapat. Tetap saja, terima kasih sudah mengkhawatirkanku. "[Ryouma] 

"Lagipula akan merepotkan kalau terjadi sesuatu padamu. Situasi kami sekarang sangat 
baik. Ini bahkan lebih baik daripada ketika kami peneliti di lab. "[Robelia] 

"Iya. Jauh lebih baik daripada ketika saya hanya seorang peneliti dalam nama. "[Caulkin] 

"Saat itu masa depan tidak memiliki apa-apa selain keputusasaan ..." [Robelia] 

"Apakah itu benar-benar seburuk itu?" [Ryouma] 

"Itu karena kamu tidak tahu seberapa buruk lab itu, Boss. Kondisi kerja di sana sangat 
buruk sehingga orang yang tinggal di daerah kumuh lebih baik. Mereka memperlakukan 
peneliti mereka lebih buruk daripada budak. "[Caulkin] 

"Benarkah !?" [Ryouma] 

Anda akan berpikir sebuah lab akan memperlakukan karyawan mereka dengan benar, 
tetapi ternyata, ada beberapa laboratorium yang sangat mengerikan. Tapi sekali lagi ... 
Bahkan di dunia saya, terlepas dari semua undang-undang perburuhan, masih ada 
perusahaan yang menyalahgunakan karyawan mereka. Karyawan semacam itu bahkan 
secara populer disebut 'budak perusahaan' ... 

Tampaknya meskipun dunia telah benar-benar berubah, manusia masih tetap sama seperti 
dulu. 

"Satu-satunya yang tinggal setelah dikirim ke departemen lendir adalah mereka yang 
terobsesi dengan penelitian seperti saya atau mereka yang tidak punya tempat lain untuk 
pergi." [Caulkin] 

"Itu adalah posisi yang secara khusus dimaksudkan untuk orang-orang yang tidak disukai 
lab atau orang luar, jadi wajar saja jika orang-orang di departemen lendir akan 
diperlakukan dengan buruk ... Pemilik budak perlu memastikan mata pencaharian budak 



mereka, tetapi lab hanya perlu membayar upah para peneliti. Mata pencaharian mereka 
terkutuk ... "[Robelia] 

"Yang sedang berkata, mereka membayar gaji yang cukup besar untuk hidup, tapi itu hanya 
cukup. Tidak mewah dengan cara apa pun. Selain itu, mereka akan memotong upah atas 
hal-hal yang paling indah, sehingga Anda akan dipaksa untuk memotong biaya hidup Anda 
... Jika Anda mengeluh, mereka hanya akan memberitahu Anda untuk mengundurkan diri, 
sehingga Anda tidak memiliki kekuatan negosiasi apa pun. "[Tony ] 

Ya. Itu budak perusahaan, oke. 

"Apa yang kamu maksud dengan 'hal-hal terindah'?" [Ryouma] 

"Yah, alasan paling umum adalah tidak bisa mendapatkan hasil." [Robelia] 

"Tujuan utama dari departemen penelitian lendir adalah untuk menjelaskan cara hidup 
lendir dan untuk memahami metode penjinakan lendir besar. Sayangnya, tidak ada yang 
tahu cara mencapai itu. "[Caulkin] 

"Dan itulah mengapa ini digunakan untuk menurunkan derajat orang." [Tony] 

"Jadi, mengapa kamu tidak bisa menjelaskan cara hidup lendir?" [Ryouma] 

Saya tahu bahkan Bumi, dengan semua perkembangannya dalam sains, memiliki binatang 
yang belum mereka ketahui, tapi ... 

"Sebagai permulaan, slime dapat ditemukan di mana-mana. Mereka terlalu bervariasi, baik 
itu di lingkungan atau kemampuan, jadi bahkan jika Anda datang dengan teori, pasti ada 
lendir di suatu tempat di luar sana yang bertentangan dengan teori itu. "[Caulkin] 

"Apalagi, informasi yang ada terlalu sedikit. Saat meneliti monster lain, Anda mulai dengan 
membedah monster itu. Dari sana Anda melihat berbagai hal, seperti bentuk gigi mereka 
dan menggunakannya untuk menyimpulkan informasi, seperti apakah itu karnivora atau 
herbivora. 

Tetapi ketika slime mati mereka hanya meninggalkan nukleus mereka sementara bagian 
tubuh lainnya menghilang, sehingga Anda bahkan tidak bisa membedahnya. Bukan berarti 
ada gunanya melakukannya, karena tubuh mereka transparan dan Anda dapat melihat 
semuanya. Tetapi dengan nukleus yang mereka tinggalkan menjadi tidak lebih dari batu 
rapuh, kita bahkan tidak tahu apakah mereka benar-benar memiliki organ ... "[Robelia] 

Sekarang dia menyebutkannya, slime menghilang ketika mereka mati ... 

Ketika saya sampai di dunia ini untuk pertama kalinya dan saya mengalahkan lendir, itu 
hilang begitu saja dan meninggalkan inti. 



Untuk sesaat, kupikir dunia memiliki sistem drop item, tetapi ketika aku mengalahkan 
monster lain, tubuh mereka tidak menghilang, dan aku tidak bisa menjarah mereka tanpa 
memotongnya terlebih dahulu. 

Karena itu saya juga bertanya-tanya mengapa hanya lendir yang hilang setelah terbunuh. 

Sayangnya, saya tidak pernah benar-benar menjawabnya karena minat saya beralih ke 
jalur evolusi slime. 

"Kami juga memiliki insiden yang tak terhitung jumlahnya di mana slime berevolusi 
menjadi varian yang lebih tinggi, tetapi kami tidak tahu bagaimana membuat evolusi 
terjadi." [Tony] 

Hmm? Mereka tidak tahu kondisi evolusi? 

"Lendir macam apa yang berkembang menjadi lendir?" [Ryouma] 

"Segala macam. Hanya itu yang bisa saya katakan. Maksud saya setiap kali mereka akan 
berevolusi menjadi sesuatu yang berbeda ... "[Robelia] 

"Lendir macam apa yang berkembang menjadi lendir?" [Ryouma] 

"Segala macam. Hanya itu yang bisa saya katakan. Maksud saya setiap kali mereka akan 
berevolusi menjadi sesuatu yang berbeda ... "[Robelia] 

Robelia-san memegang kepalanya seolah-olah mengingat sesuatu ketika dia mengatakan 
itu. 

Saya ingin tahu apakah sesuatu terjadi ... 

Mengesampingkan hal itu, apa yang mereka makan dengan slime di lab? 

"Apa yang kamu makan slime?" [Ryouma] 

"Makanan? Kami hanya memberi mereka apa saja ... Benar? "[Tony] 

Tony berkata dengan nada bertanya, dan dua lainnya mengangguk. 

"Mereka tidak akan memberi kami anggaran apa pun, jadi sulit untuk mendapatkan 
makanan bagi para slime. Biasanya, kami hanya akan menerima umpan sisa dari 
departemen lain dan memberi umpan kepada mereka. Gaji kami hampir tidak cukup hanya 
untuk menghidupi diri sendiri, jadi kami mengurangi biaya sebanyak mungkin. 

Bahkan ada beberapa peneliti yang makan daging yang dimaksudkan untuk digunakan 
sebagai pakan, jadi saya ragu ada orang yang mau menggunakan gaji mereka untuk 
memberi makan lendir. "[Robelia] 



"Slime bisa makan apa saja, jadi mereka hanya diberi makan apa pun yang tersedia. Selain 
itu, slime adalah makhluk yang hidup di lingkungan yang sangat berbeda dengan memakan 
apa pun yang tersedia. "[Tony] 

Ketika saya mendengar Robelia-san dan Tony-san mengatakan itu, rahang saya jatuh ke 
tanah. 

Memang benar slime akan memakan apa pun jika Anda memesannya, tapi ... 

Yah, saya mengerti mengapa mereka melakukannya, tetapi karena itu slime akhirnya 
berevolusi secara acak. Dan karena itu mereka gagal mengejar salah satu tujuan utama 
penelitian mereka. 

Astaga ... Asumsinya benar-benar menakutkan. 

Tanpa sadar, saya akhirnya memegangi kepala saya. Ketika aku mengangkat kepalaku, 
mereka bertiga menatapku. 

"Bos, tiba-tiba apa ini?" [Tony] 

"Umm ..." [Ryouma] 

Apa yang harus saya katakan? 

... Apakah saya langsung memberikannya kepada mereka? 

"Sebenarnya ... Kondisi untuk evolusi lendir adalah ... makanan." [Ryouma] 

"Hah?" [Tony] 

"Apa? ... "[Caulkin] 

"Apa maksudmu?" [Robelia] 

"Seperti yang saya katakan. Slime berkembang tergantung pada apa yang mereka makan. 
"[Ryouma] 

Saya memberi tahu mereka tentang temuan penelitian saya tentang evolusi slime di hutan. 
Saya memberi tahu mereka semua kondisi evolusi yang saya tahu. Dan ketika mereka 
bertiga mendengar semuanya, mereka terkejut. 

"U-Luar Biasa ..." [Robelia] 

"Teori yang kami yakini salah ...?" [Tony] 

Robelia-san dan Tony-san memegang kepala mereka ketika mereka mengatakan itu. 

Saya yakin itu pasti sulit diterima. 



...Hah? Kenapa Caulkin-san anehnya diam--- !? 

"Caulkin-san !?" [Ryouma] 

Caulkin-san berdiri membeku di tempat dengan kepalanya digantung, tidak membuat 
sedikit pun eek, ketika tiba-tiba, dia tiba-tiba mulai menangis. 

Apa!? 

"Bos ..." [Caulkin] 

"Y-Ya ..." [Ryouma] 

Caulkin-san tiba-tiba mulai berbicara dengan tenang. 

"Aku sepenuhnya percaya dengan penjelasanmu tadi. 

Sebenarnya, ketika saya berada di lab, saya sedang mencari cara untuk membuat slime 
berevolusi menjadi Big Slime. 

Selama proses itu, saya perhatikan bahwa ada banyak monster kuat di tempat-tempat 
dimana slime besar dapat ditemukan, jadi saya berhipotesis bahwa slimes mungkin 
berkembang menjadi slime besar jika mereka diberi makan daging monster kuat. 

Itu adalah teori yang saya buat setelah melihat orang lain gagal mendapatkan hasil. Saya 
pikir saya akan melihat sesuatu dari sudut pandang lain. "[Caulkin] 

Apakah mereka berpikir lendir besar hanyalah evolusi lain dari lendir itu? 

Bagaimanapun, dia benar-benar mendekati kebenaran. 

"Seperti yang dikatakan Robelia beberapa waktu lalu, para peneliti lendir sudah berjuang 
dengan hanya memberi makan diri mereka sendiri, jadi memberi makan lendir dengan 
daging monster kuat sama sekali tidak mungkin. 

Tetapi saya adalah seorang bangsawan dan saya punya uang. 

Saya ingin mendapatkan beberapa hasil dan dipindahkan ke departemen lain, jadi saya 
menggunakan kekayaan saya sendiri untuk merekrut petualang dan memberi makan 
daging monster yang kuat. 

Tentu saja, saya juga harus menutupi pengangkutan daging. 

Saya melanjutkan itu selama satu tahun, dan akhirnya, lendir itu berevolusi. "[Caulkin] 

Lendir yang hanya makan daging? Saya bertanya-tanya apa lendir itu berkembang menjadi. 



"Pada akhirnya, lendir tidak berkembang menjadi lendir besar. Sebaliknya, itu berkembang 
menjadi lendir daging. "[Caulkin] 

"Daging lendir? Daging? Daging itu? "[Ryouma] 

"Iya. Daging. Pakannya adalah daging. Daging. Tapi ... "[Caulkin] 

Caulkin-san tiba-tiba memotong kata-katanya dan menggigit bibirnya. 

"Ini bukan hanya umpan. Lendir itu sendiri menjadi ... daging. "[Caulkin] 

"Lendir itu menjadi daging?" [Ryouma] 

Apa yang sedang dia bicarakan? 

"Aku tahu itu sulit untuk dipahami. Saya juga tidak punya cara lain untuk menjelaskannya 
selain itu lendirnya adalah daging. Ini lendir yang terlihat seperti segumpal daging segar 
yang menggeliat-geliut. "[Caulkin] 

"Daging segar menggeliat tentang ..." [Ryouma] 

Ugh ... Itu gambar yang sangat memuakkan. 

"Aku pikir kamu sudah tahu, tapi evolusi lendir yang dihasilkan benar-benar menjijikkan, 
dan aku langsung dipecat. 

Saya menuangkan begitu banyak kekayaan saya ke dalam penelitian saya sehingga saya 
menghabiskan hampir semua kekayaan saya termasuk rumah saya. 

Karena itu saya tidak dapat melanjutkan penelitian saya lagi. 

Jika apa yang Anda katakan itu benar, maka itu akan menjelaskan mengapa lendir saya 
akhirnya menjadi lendir daging. 

Itu sebabnya saya percaya teorimu. 

Aku tahu sudah terlambat untuk mengatakan ini, tapi kuharap aku tahu sebelumnya. Dan 
ketika saya berpikir tentang bagaimana hal itu bisa terjadi seandainya saya melanjutkan 
penelitian saya ... Itu terlalu membuat frustrasi! "[Caulkin] 

Saat Caulkin-san mengatakan itu, dia mulai menangis lagi. 

Itu tentu membuat frustrasi. Lagipula, seandainya dia melanjutkan penelitiannya, dia 
mungkin telah menemukan satu potongan puzzle. 

Jeff-san menyebutkan bahwa Caulkin-san menghabiskan semua uangnya untuk penelitian. 
Rupanya, inilah kisah di balik itu. 



Saya lebih baik memastikan bahwa Caulkin-san mendapatkan bendahara yang tepat ketika 
ia menjadi manajer. 

"A-Tidak apa-apa, Caulkin-san! Kami sudah dipekerjakan oleh toko ini! "[Robelia] 

"Tepat sekali! Kami akan bekerja di bawah bos mulai sekarang, jadi mulai sekarang, kami 
dapat bekerja untuk membuktikan kepada orang lain betapa berharganya slime! "[Tony] 

"Benar ... Kamu benar sekali. Ini bukan waktunya untuk frustrasi! Jika ada ini saatnya 
bekerja lebih keras lagi! "[Caulkin] 

Kata-kata Robelia-san dan Tony-san sepertinya beresonansi dengan Caulkin-san, dan 
dalam waktu singkat, dia kembali berdiri. Dia bahkan tampak sangat termotivasi. 

Sebenarnya, saya sudah tahu metode untuk menjinakkan slime besar, tetapi jika saya 
mengatakan itu kepada mereka, mereka mungkin akan menjadi depresi lagi. 

Saya tidak memiliki keberanian atau kemampuan untuk mengungkapkan hal itu tanpa 
membiarkan mereka depresi, jadi saya akan membahasnya lain kali. 

"Di mana kita lagi?" [Ryouma] 

"Kami baru saja menjelaskan kepada Anda betapa buruknya laboratorium lendir 
memperlakukan para peneliti lendir." [Tony] 

"Baik. Dan kemudian dari sana kami akhirnya berbicara tentang kondisi evolusi. Bos, 
apakah Anda memiliki pertanyaan lain? "[Tony] 

Saya tertarik pada jenis slime. 

"Lendir apa lagi yang berkembang di lab?" [Ryouma] 

"Hmm ... Dari yang pernah kulihat, paling tidak ada lendir lengket seperti yang kamu miliki. 
Satu teori mengusulkan bahwa jika slime sticky mengumpulkan pengalaman tempur yang 
cukup, mereka pada akhirnya akan berkembang menjadi slime besar, jadi mereka sering 
dibuat bertarung sampai mati melawan monster lain. "[Tony] 

Yah, itu pasti tidak akan membantunya berkembang. 

"Dalam kasus saya, lendir yang saya besarkan di laboratorium penelitian berubah menjadi 
lendir pohon." [Robelia] 

Oh! Itu yang baru! 

"Lendir macam apa itu?" [Ryouma] 



"Awalnya, itu sama seperti lendir lainnya, tetapi seiring berjalannya waktu, sebatang pohon 
tumbuh dari intinya." [Robelia 

Sebatang pohon tumbuh dari intinya? Apakah inti lendir itu seharusnya menjadi benih? 

"Lalu?" [Ryouma] 

"Itu dia." [Robelia] 

"Hah?" [Ryouma] 

"Pohon itu berangsur-angsur tumbuh lebih besar dan lebih besar, dan kemudian berakar di 
tanah. Nukleus berfungsi dengan baik di dalam pohon, tetapi lendir tidak bisa bergerak 
lagi. "[Robelia] 

"Apakah itu berguna untuk apa pun?" [Ryouma] 

"Tidak terlalu ... kurasa kau bisa memanennya untuk kayu." [Robelia] 

Kayu? 

"Kamu tahu, Bos. Lendir yang bermanfaat biasanya tidak mudah ditemukan. Bahkan slime 
lengket hanya digunakan untuk perekatnya. "[Tony] 

"Dan kau bisa menggunakan lem, jadi tidak laris juga." [Robelia] 

"Lendir yang telah berevolusi juga berarti satu spesimen yang kurang untuk penelitian, jadi 
mereka biasanya diperlakukan sebagai kegagalan." [Caulkin] 

Dari hal-hal yang terlihat, para peneliti di lab tidak begitu antusias dengan slime. 

Tidak hanya para peneliti diperlakukan dengan buruk, mereka juga tidak memiliki banyak 
hal untuk diharapkan dalam hal prospek masa depan, jadi itu mungkin sebabnya. Tetap 
saja, saya pikir pemikiran seperti ini terlalu buruk. 

Mungkin saya bisa memberi tahu orang lain tentang kegunaan slime? Dan kemudian saya 
bisa menjadikannya tujuan hidup saya di dunia ini agar semua orang tahu tentang hal itu. 

Sebenarnya, saya tidak begitu mengerti mengapa mereka tidak banyak digunakan. Saya 
tahu mereka lemah, tetapi bahkan varian yang lebih rendah banyak berguna. 

"Meskipun slime lemah, mereka benar-benar peka terhadap bahaya, sehingga mereka bisa 
segera mengetahui kapan monster atau bandit berada di dekatnya. Mereka juga mudah 
diberi makan karena mereka dapat hidup dari embun pagi atau air. Dan mereka juga bisa 
mendapatkan berbagai informasi penting untuk bertahan hidup di alam liar. "[Ryouma] 



"Aku sudah memikirkan ini sebelumnya, tapi kamu benar-benar kompatibel dengan slime, 
Boss." [Caulkin] 

"Memang. Kamu juga mengendalikan begitu banyak. "[Tony] 

"Itu benar juga, tapi aku sebenarnya merujuk lebih banyak tentang pemahamannya tentang 
mereka." [Caulkin] 

Mengerti? 

"Hanya karena seseorang kompatibel dengan monsternya tidak berarti bahwa perbedaan 
pribadi mereka tidak akan menghalangi. Misalnya, bahkan jika Anda mengumpulkan 
sekelompok tamers dan memasangkannya dengan monster tertentu yang kompatibel 
dengan mereka, tidak semua dari mereka akan dapat memahami monster mereka. 
"[Robelia] 

Rupanya, ada banyak cara berbeda bagi monster tamers untuk memahami monster 
mereka. Beberapa akan melakukannya murni dengan memahami perasaan mereka, 
sementara beberapa akan menyimpulkan dari gerak tubuh mereka untuk memahaminya. 

"Seorang penjinak monster tidak bisa dikatakan memiliki kompatibilitas yang baik dengan 
monsternya jika dia tidak bisa memahami monsternya dengan cukup. Sayangnya, orang-
orang seperti itu sangat jarang. Tetapi orang-orang seperti itu benar-benar ada. Dan Anda 
mungkin salah satunya, Bos. 

Bagi saya, paling banyak, saya bisa tahu kapan lendir saya tidak bahagia. "[Robelia] 

"Bos, jika semua orang bisa memahami slime seperti yang Anda lakukan, slime mungkin 
akan menjadi monster yang tak ternilai sekarang." [Tony] 

Begitu ... Rupanya, kemampuanku untuk memahami monsterku sangat berbeda 
dibandingkan dengan kebanyakan penjinak monster. 

Saya percaya itu terbatas hanya pada lendir, tetapi ini mungkin menjadi alasan mengapa 
penelitian tentang lendir belum banyak berkembang. 

Setelah itu saya meminta mereka untuk lebih spesifik tentang topik terakhir itu, dan 
kemudian saya juga bertanya lebih lanjut tentang berbagai jenis slime dan 
karakteristiknya. 

Kami terus berbicara seperti itu, lalu sebelum kami menyadarinya, itu sudah tengah 
malam. 
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... 3 teman, ya. 

Sudah agak terlambat setelah berbicara dengan Caulkin-san dan yang lainnya. 

Saya pulang ke rumah setelah itu, tetapi dalam perjalanan kembali ke rumah, saya 
perhatikan ada yang mengikuti saya. 

Tidak ada yang biasanya lewat di sini saat ini, jadi saya cepat-cepat pergi untuk membuat 
jarak di antara kami, tetapi pengejar tersangka saya juga mempercepat. 

Sepertinya mereka benar-benar mengejarku. Lagipula, mereka tidak hanya berada di arah 
yang sama, mereka juga mengikuti. Apakah mereka benar-benar harus membuatnya jelas? 
Tetap saja, sepertinya mereka bukan amatir penuh. 

Jika mereka bertiga bersama, maka mereka harus bekerja bersama. Tapi tidak ada yang 
menghalangi jalan di belakangku dan tidak ada orang di depan juga. Mungkinkah ada orang 
yang menungguku di depan? 

Pada tingkat ini, kita akan akhirnya mencapai gerbang utara, di mana para penjaga berada, 
jadi jika mereka akan bergerak, mereka harus melakukannya sebelum itu. 

Ketika tikungan berikutnya datang, saya dengan cepat berbelok ke kanan. Begitu saya 
melakukannya, saya mendengar suara. 

"Apakah dia memperhatikan?" 

"Sepertinya tidak ..." [Thug} 

"... Dia mengambil sudut!" [Thug} 

"Ups ..." [Thug] 

Ketika salah satu pria berteriak, mereka mulai mengejar saya secara terbuka. 

Saya dengan cepat mencoba melarikan diri, tetapi ... 

"... Di sini!" [Thug] 



Saya membawa mereka ke mana-mana, tetapi tidak bisa mengabaikannya. Biasanya, itu 
sudah cukup, tetapi untuk beberapa alasan, mereka selalu tahu di mana aku berada. 

... Tapi tidak ada orang lain di sekitarku. Dan juga tidak ada bangunan tinggi di sekitarnya. 
Hmm ... Kalau begitu, ayo pergi ke sana. 

"Hei. Di mana bocah itu? "[Thug] 

"Dia sudah berlari selama ini. Dia seharusnya bersembunyi di suatu tempat di dekatnya 
sekarang. "[Thug] 

"Dia benar-benar menyadari bahwa dia dikejar." 

"Kalau tidak, kita sudah akan menangkapnya. Berlari ke tempat seperti ini ... "[Thug] 

"Sial! Sungguh menyakitkan. "[Thug] 

Timur laut Gimuru. Bagian kota yang dekat dengan daerah kumuh ini sangat kotor 
sehingga sulit untuk menyebutnya bersih bahkan sebagai pujian. Rintangan berserakan di 
jalan dan kain yang tampaknya dimaksudkan untuk menutupi dari sinar matahari bisa 
dilihat diletakkan di sana-sini. 

Karena kegelapan malam dan tubuh kecil seorang anak ini, para pengejarku kesulitan 
memahami posisi saya. 

Mereka sudah bertemu dengan teman-teman mereka, jadi ... 

"Untungnya, tidak ada seorang pun di sekitar dan kami juga memiliki keunggulan dalam 
jumlah. Mari kita periksa setiap--- !? "[Thug] 

"Apa--- !?" [Thug] 

"Turun! Pemanah! "[Thug] 

"Teleportasi." [Ryouma] 

"Cih! Dari sisi lain !? "[Thug] 

"Apa? Sekarang dia datang dari sisi itu !? "[Thug} 

"Apakah dia punya orang lain bersamanya !?" [Thug] 

"Teleportasi." [Ryouma] 

Saya teleport jarak pendek dari dalam rintangan di jalan saat saya menembakkan panah 
racun (efek instan) ke musuh. Saya mendapat panah racun dari Dimension Home saya. 
Mereka harus lebih dari cukup untuk menekan kelompok kecil seperti ini. 



"U ..." [Thug] 

"Sial! Panahnya diracun! "[Thug] 

"Kamu tidak akan bisa bergerak dengan baik untuk saat ini. Saya menyelidiki racun itu 
sebelumnya, dan ternyata sangat manjur. "[Ryouma] 

"Cih! Bocah bodoh! "[Thug] 

"Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu !?" [Thug] 

"Aku seharusnya menanyakan hal yang sama padamu. Apa yang kamu coba lakukan 
padaku? "[Ryouma] 

Ketika saya mendekati orang-orang itu, saya mengarahkan tombak saya pada mereka. 

"Heh ... Jangan berpikir itu akan berakhir baik bagimu setelah melakukan sesuatu seperti 
ini. Tetapi jika Anda memberi kami burung pelek dan sejumlah uang, kami akan 
memaafkan Anda--- Panas! Itu panas! Hentikan! "[Thug] 

"Mengapa kamu berbicara seolah-olah kamu berada di atas angin sekarang?" [Ryouma] 

Saya menembak mereka dengan bola api dari tombak saya, dan sementara saya tidak 
sengaja, mereka masih bisa merasakan panas yang lewat. 

"Ah." [Ryouma] 

Sesuatu terbang ke arah saya dan saya secara refleks memotongnya. 

"KIi !?" [???] 

"Oh, jadi ini alasannya." [Ryouma] 

Monster hitam mirip burung hantu. Penyesalan Owl. Ada racun di cakarnya yang bisa 
membuat saraf seseorang terlalu sensitif. Ada kemungkinan memotong seseorang ketika 
tertangkap. Dalam hal itu, rasa sakit yang dihasilkan dari luka meningkat secara signifikan. 
Ini juga aktif di malam hari, jadi ia mengkhususkan diri dalam berburu di malam hari. 

Saya tahu tentang itu karena kaki dan cakarnya dianggap sebagai bahan obat. Itu tidak 
tinggal di dekat sini, jadi, itu pasti milik mereka. Jadi, sepertinya alasan mereka membuat 
keributan adalah untuk membuat benda ini mengejutkanku. 

"Apa!? Bagaimana kamu ... "[Thug] 

"Aku baru saja memukulnya seperti biasa. Aku memperhatikan langit, jadi ... "[Ryouma] 

Salah satu sayap burung hantu pecah dan jatuh ke tanah. Pria itu berteriak keras ketika dia 
melihat itu. 



Aku sudah meramalkan bahwa mereka memiliki monster bersama mereka. Bagaimanapun, 
mereka dapat menemukan saya meskipun mereka seharusnya tidak dapat melihat saya. 

Tentu saja, saya tidak tahu persis apa yang mereka miliki dengan mereka. Dan dengan 
burung hantu yang hitam, itu wajar bahwa saya tidak bisa melihatnya. Terutama, karena 
itu tinggi langit malam. 

"Oh. Sepertinya mereka sudah datang. "[Ryouma] 

"PIRORORORO!" [Rimel Bird] 

"Apakah itu di sini !?" [Penjaga] 

"Membekukan! Jangan bergerak! "[Penjaga] 

"Para penjaga !?" [Thug] 

"Kenapa mereka datang ke sini saat ini !?" [Thug] 

"Hei, Ryouma! Kamu baik-baik saja !? "[Wogan] 

"Ketua gubernur? MENGAPA kamu di sini? "[Ryouma] 

Saya telah mengirim burung pelek kepada para penjaga saat saya berlari, jadi saya tidak 
heran mereka ada di sini, tetapi mengapa juga Guild Master Wogan di sini? 

"Jadi, kamu aman. Dalam perjalanan kembali ke rumah, saya melihat seekor burung rim 
mengejar para penjaga, jadi saya pikir Anda mungkin berada dalam masalah. "[Wogan] 

"Maaf sudah membuatmu khawatir." [Ryouma] 

"Oh, aku tidak terlalu khawatir ... Sejujurnya." [Wogan] 

"Permisi. Bisakah Anda menjelaskan situasinya di sini? "[Penjaga] 

Setelah itu kami pergi ke kantor penjaga untuk menjelaskan situasinya. 

Pagi selanjutnya. 

"Terima kasih atas bantuanmu." [Ryouma] 

"Jangan kembali lagi." 

Penjaga itu tampak seperti orang yang lurus pada pandangan pertama, tetapi ia tampaknya 
menjadi orang yang baik. Atau mungkin itu sifatnya, saya tidak tahu. Dia agak sulit 
dimengerti. 

Ngomong-ngomong, aku berterima kasih pada penjaga aneh itu, lalu aku kembali ke toko. 



Tadi malam saya pulang sangat larut dan diserang dalam perjalanan pulang ke rumah, jadi 
penjaga menyuruh saya menginap di kantor mereka, mengatakan, "Anda pikir saya akan 
membiarkan Anda pulang sendirian setelah itu?" 

Oh, dan aku tidak dipaksa menghabiskan malam di penjara. Mereka memberi saya kamar 
yang layak dengan tempat tidur yang sebenarnya. Rupanya, itu berarti bagi orang yang 
tidak bersalah untuk menggunakan karena mereka tidak bisa begitu saja melepaskan 
seseorang setelah insiden bahkan jika mereka tidak bersalah. Sebenarnya, yang terbaik 
bagi mereka adalah tidak melakukannya. 

"Selamat pagi!" [Ryouma] 

"Bos, selamat pagi. Anda benar-benar awal hari ini. "[Leelin] 

"Selamat pagi bos. Apa ada yang terjadi? "[Carla] 

Ketika saya sampai di toko, saya bertemu Carla-san dan Leelin-san. 

Saya menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi semalam, dan ketika saya sampai pada 
bagian bahwa saya diserang ... 

"Aku percaya kita harus membicarakan ini dengan semua orang. Saya akan mengumpulkan 
semua orang sekarang. Mohon tunggu sebentar. "[Carla] 

Carla-san meninggalkan kamar. Ketika dia kembali, dia membawa semua orang 
bersamanya. 

"Umm ... Apa yang akan kita diskusikan? ~" [Maria] 

"Kita tidak dipecat, kan?" [Jane] 

"Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Nah, Bos. Jika kamu mau. "[Carla] 

Saya menjelaskan apa yang terjadi semalam lagi dan ketegangan yang berbeda memenuhi 
ruangan. 

"Jadi, seperti yang kau lihat, aku pergi dengan selamat. Tidak ada goresan pada saya. Tapi 
semua orang harus berhati-hati mulai sekarang untuk pergi hanya ketika itu cerah di luar 
dan hanya ketika ada banyak orang yang melewati jalanan. Oh, dan Fei-san, Leelin-san. 
Kalian berdua mungkin harus bekerja sebagai penjaga lebih sering sekarang. "[Ryouma] 

Ketika saya melihat mereka mengangguk, saya melanjutkan. 

"Aku sedang mempertimbangkan untuk menambah jumlah penjaga, tapi itu topik lain 
untuk nanti. Juga, seperti yang disebutkan tadi, guild master guild petualang kebetulan 
hadir tadi malam, dan hari ini juga kebetulan adalah hari pertemuan guild master reguler 



diadakan di guild pedagang, jadi aku akan menuju ke sana sore hari untuk mencari nasihat. 
Saya ingin meminta Carla-san atau Carm-san untuk menemani saya. "[Ryouma] 

"Kalau begitu, aku akan pergi. Carm bisa mengurus toko. "[Carla] 

"Baiklah." [Carm] 

"Terakhir, Shelma-san." [Ryouma] 

"Kamu membutuhkanku untuk sesuatu?" [Shelma] 

"Aku bertanya pada guild master hadiah apa yang harus dibawa ke pertemuan, dan dia 
menyuruhku membawa makanan, jadi aku ingin menggunakan dapur." [Ryouma] 

"Kalau begitu, biarkan aku membantu juga. Kita bisa makan siang bersama di toko. 
"[Shelma] 

"Yah itu tentang jumlah itu. Saya akan memberi tahu Anda hasil pertemuan nanti. Juga, jika 
Anda melihat sesuatu yang aneh -- tidak peduli seberapa kecil -- pastikan untuk 
melaporkannya ... Ini mungkin akan sibuk lagi, tapi tetap lakukan pekerjaan yang baik. 
"[Ryouma] 

"Ya!" [Semua orang] 

Setelah membiarkan semua orang tahu apa yang terjadi, sudah waktunya untuk 
mempersiapkan operasi toko. Sementara semua orang sibuk dengan pekerjaan, aku 
mengikuti Shelma ke dapur. 

"Masuk." [Grisiera] 

"Permisi." [Ryouma] 

Ketika saya sampai di guild pedagang, tidak seperti biasanya, saya pertama kali diminta 
untuk menunggu di kamar yang terpisah, kemudian saya dibawa ke kamar lain. Ini akan 
menjadi kepalan tangan saya mengunjungi ruangan ini. 

Ketika saya sampai di ruangan itu, sebuah meja panjang besar dapat ditemukan di dalam, 
dan para guild yang saya kenal berkumpul di sekitarnya. Mereka menawari Carla-san dan 
aku tempat duduk, yang kami ambil. 

"Nah, aku tahu betul mengapa kamu dipanggil ke sini, tapi pertama ... makanan datang!" 
[Wogan] 

"Wogan, kamu benar-benar ..." [Grisiera] 

"Tidak apa-apa? Lagipula pertemuan sudah berakhir. Kita semua berkumpul di sini untuk 
urusan pribadi, dan kita bisa bicara sambil makan. "[Wogan] 



Saat itu, saya mengeluarkan makanan dari Kotak Barang saya dan membagikannya kepada 
semua orang. 

"Ketua gubernur." [Ryouma] 

"Panggil aku dengan namaku di sini. Jika Anda memanggil saya guild master, kami tidak 
akan dapat memberi tahu siapa yang Anda maksud. "[Wogan] 

"Baik. Wogan-san, saya sudah menyiapkan sup sosis dan roti untuk Anda. "[Ryouma] 

"Oh! Kedengarannya enak. "[Wogan] 

"Masakku yang terbaik membuatnya. Grisiera-san, makananmu ada di sini. Taylor-san, ini 
milikmu. "[Ryouma] 

"Ya ampun, kau membuatku hamburger. Ini seperti sebuah festival. Ini sangat lembut, 
meskipun ... "[Grisiera] 

"Itu karena roti itu sebenarnya sekelompok kismis yang diremas menjadi bentuk. Adapun 
milikmu, Taylor-san, itu dibuat renyah seperti pai ... Apapun, mereka berdua cocok dengan 
teh hitam. "[Ryouma] 

Grisiera-san punya gigi minggu, jadi kami menyiapkan sesuatu yang lunak untuknya, 
sementara Kepala Cabang Taylor sedikit nafsu makan, jadi kami menyiapkan sesuatu yang 
ringan untuknya. 

Atau setidaknya, itulah yang Wogan-san katakan agar aku lakukan. Saya ingin tahu apakah 
ini benar-benar baik-baik saja. 

"Hmm ... roti ini. Sama sekali tidak berbau seperti biji. "[Wogan] 

"Yang ini juga." [Grisiera] 

"Kami membuat roti hari ini menggunakan ragi." [Ryouma] 

Benih yang mereka sebutkan adalah sejenis benih yang berfungsi seperti sel ragi, dan dijual 
sebagai biji roti. 

Ini digunakan dengan memecahkan benih dan menambahkan isinya ke dalam adonan 
campuran. Mudah digunakan, mudah diawetkan, dan mudah diangkut, jadi biasanya 
digunakan untuk membuat roti. 

Dibandingkan dengan itu, roti yang kita gunakan saat ini terbuat dari ragi alami. Yah, 
meskipun saya katakan alami, baik benih maupun ragi secara teknis alami. Bagaimanapun 
ragi dibuat dengan membudidayakan bakteri untuk fermentasi dan benih adalah produk 
alami dari alam, jadi ... Apa pun itu. Lagi pula, saya menambahkan air ke gandum dan 
kismis, kemudian saya membiarkannya memfermentasi secara alami untuk membuat ragi. 



"Aku punya lebih banyak waktu dan uang akhir-akhir ini, dan tidak seperti ketika aku 
berada di hutan, aku hanya bisa memesan barang-barang dari toko saat ini, jadi aku bisa 
melakukan hal-hal sekarang yang tidak bisa kulakukan sebelumnya." [Ryouma] 

Membuat ragi biasanya akan memakan waktu seminggu, dan akan membutuhkan satu 
untuk mengaduk pot sekali sehari setiap hari, jadi itu bukan sesuatu yang saya mampu 
lakukan kembali di kehidupan saya sebelumnya ketika jadwal kerja saya tidak diperbaiki 
dan saya tidak tahu kapan aku tidak akan bisa pulang. Karena alasan yang sama saya sangat 
mengagumi pemikiran membuat arang. 

Tetapi setelah meninggalkan hutan dan tinggal di kota, di mana mudah untuk mendapatkan 
alat dan bahan-bahan yang diperlukan, dan menghasilkan uang yang cukup, serta memiliki 
waktu, tidak ada lagi alasan bagi saya untuk tidak melakukan hal-hal seperti ini. 

Saya juga telah melakukan hal-hal lain seperti membeli bahan-bahan dan membuat barang-
barang dari reagen untuk memahami kemanjuran medis barang-barang dan mempelajari 
bahan-bahan yang digunakan dalam produk-produk tertentu. 

Singkatnya, saya tidak lagi hidup seperti dulu di kehidupan saya sebelumnya, di mana saya 
hanya bolak-balik antara pekerjaan dan rumah !! 

"Apa yang kamu tampak bahagia saat kamu baru saja diserang kemarin? Kamu anak yang 
riang. "[Grisiera] 

"Ini ini, itu dia." [Ryouma] 

"Astaga ..." [Grisiera] 

"Tapi sepertinya tidak ada masalah." [Taylor] 

Masalah? 

"Mereka sedang berbicara tentang apa yang harus dipikirkan tentang kamu diserang di 
tengah malam. Saya mengatakan kepada mereka untuk tidak khawatir, tapi ... "[Wogan] 

"Aku hanya bisa mengatakan bahwa pendapat itu didasarkan pada tinjauan balik, karena 
kita tidak ada di sana tadi malam." [Grisiera] 

"Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak dukungan yang kami tawarkan, jika orang itu 
sendiri memutuskan untuk menarik diri, niat baik kita tidak akan lebih dari kita 
menempelkan hidung kita di tempat yang bukan miliknya." [Wogan] 

"Baiklah baiklah. Ngomong-ngomong ... Keduanya cemas tadi malam karena kamu tiba-tiba 
memutuskan untuk menutup toko setelah diserang. "[Taylor] 

"Baiklah. Lagi pula, Anda langsung diancam, jadi kami ingin tahu bagaimana perasaan Anda 
setelah cobaan seperti itu. "[Grisiera] 



"Siapa yang mengira bahwa Anda akan benar-benar tidak terpengaruh." [Taylor] 

"Yah begitulah. Maksud saya setelah mendapatkan begitu banyak dukungan, saya tidak 
mungkin pergi begitu saja dan mengatakan 'Saya berhenti!' hanya karena saya diserang, 
kan? Itu terlalu egois. Ada juga orang yang bekerja di bawah saya. Jika saya hanya berdiri 
dan pergi begitu saja, mereka akan dibiarkan tanpa cara untuk mencari nafkah. Dan selain 
itu, saya datang ke sini hari ini secara khusus untuk membicarakan hal-hal yang akan 
datang. "[Ryouma] 

"Baiklah, baiklah." [Grisiera] 

Saat Grisiera-san mengatakan itu, dia tertawa dengan takjub. 

"Sudah cukup dari obrolan bundaran. Ryouma, kamu kencangkan keamanan tokomu dan 
bertahan lebih lama, maka kita akan mengatasi masalahnya. "[Wogan] 

"Artinya?" [Ryouma] 

"Kami mengatakan bahwa orang-orang yang menyerangmu akan segera menghilang." 
[Wogan] 

"Saya sudah melakukan penyelidikan sendiri sejak desas-desus buruk tentang saya telah 
menyebar. Dalam prosesnya, saya berhasil menemukan petunjuk yang baik tentang siapa 
yang menyebarkan desas-desus itu, tetapi sayangnya, baru kemarin, kami kehilangan jejak. 
Kami segera memperluas cakupan pencarian kami, tetapi informasi pertama yang kami 
dapatkan adalah laporan bahwa Anda diserang. "[Taylor] 

"Kami menyelidiki orang-orang yang menyerangmu kemarin, dan sepertinya mereka baru 
saja sampai di kota ini dua hari yang lalu. Rupanya, seseorang telah memberi tahu mereka 
bahwa Anda adalah anak kaya dengan burung pelek. Selain itu, kebetulan bahwa orang 
yang memberi tahu mereka tentang Anda cocok dengan penampilan orang yang kita lihat. 
"[Grisiera] 

Dengan kata lain... 

"Kamu yakin mereka orang yang sama?" [Ryouma] 

"Kemungkinannya tinggi. Menilai dari rumor yang dia sebarkan sebelumnya, dia mungkin 
tahu hubungan antara kita. Jika dia membidikmu juga, maka dia mungkin ingin kita 
membagi pasukan kita untuk melindungi kamu, bahkan dengan biaya mendapatkan 
perhatian. "[Grisiera] 

"Kecuali didorong oleh emosi, seseorang biasanya tidak akan menindaklanjuti dengan 
permintaan untuk 'menjaga' seseorang yang terhubung dengan sang duke. Ini adalah jenis 
hal yang hanya akan dilakukan sebagai upaya terakhir. "[Taylor] 

"Dengan kata lain, aku diserang untuk membuatnya lebih mudah untuk berlari?" [Ryouma] 



"Begitulah yang terlihat bagi kita. Tetapi orang yang kita hadapi adalah tipe orang yang 
melakukan aksi seperti ini dan menghilang saat dia dicurigai. Dia mungkin tidak akan 
kembali lagi. Kalau tidak, dia akan bermain bodoh atau rendah untuk sementara waktu. 
Meskipun mungkin saja dia tidak punya waktu luang untuk melakukannya, tapi terlepas 
dari itu, kita tidak akan membiarkannya melarikan diri seperti ini. 

Ini mungkin agak menyesatkan, tetapi Anda bukan anak biasa. Saya percaya Anda lebih 
dari cukup kuat untuk melindungi diri sendiri. Itu sebabnya saya ingin Anda melindungi 
toko Anda dengan seluruh kekuatan Anda, tanpa bergantung pada orang lain. Sementara 
itu, kita akan mengejar para penjahat dengan seluruh kekuatan kita. "[Wogan] 

Para tersangka berharap bahwa mereka akan membagi pasukan mereka untuk melindungi 
saya, jadi dia pada dasarnya mengatakan bahwa kita tidak boleh membiarkan segala 
sesuatunya berkembang sesuka mereka. 

"Kami sudah mengorganisir tim pencarian untuk mengikuti jejak mereka dengan kelompok 
Wereanna, Jeff, dan Raypin, seorang petualang yang dapat menggunakan sihir dimensi, 
sebagai anggota." [Wogan] 

"Tetap saja, para pelakunya adalah para profesional sendiri, jadi tidak ada jaminan bahwa 
kita akan dapat menangkap mereka ... Selain itu, apa kamu baik-baik saja, Ryouma? Kamu 
telah diam-diam mendengarkan kami selama ini, tapi bagaimana menurutmu? "[Grisiera] 

Ketika Grisiera-san menanyakan itu padaku, aku menjadi berpikir. 

"Aku paling bebas ingin memperketat keamanan toko." [Ryouma] 

"Jangan khawatir. Kami tidak pernah mengatakan kami tidak akan memberikan bantuan 
sama sekali. Saya sudah bicara dengan Gordon dan Cher. Mereka tidak cocok untuk 
pekerjaan pencarian, tetapi mereka terampil dan juga terkenal di kota ini. Mereka harus 
bisa melayani toko Anda dengan baik sebagai penjaga. Pria bernama Jeff itu juga 
merekomendasikan orang lain yang bisa dipercaya, tapi dia tidak terdaftar di guild, jadi aku 
tidak bisa memberikan jaminan apa pun. "[Wogan] 

Jadi, mereka berdua di atas Fei-san dan Leelin-san, ya? Saya tidak tahu tentang orang yang 
direkomendasikan Jeff-san, tapi saya ragu Jeff-san akan merekomendasikan seseorang 
yang tidak terampil. Saya harus menahan orang itu untuk sementara waktu, tetapi dengan 
ini, keamanan toko dapat ditingkatkan sampai batas tertentu. 

"Carla-san, jika kita menambahkan kerja sama kita dengan para penjaga juga, apakah 
menurutmu itu sudah cukup?" [Ryouma] 

"Ini mengkhawatirkan bahwa kita tidak tahu seberapa besar musuh yang kita hadapi, 
tetapi mempertimbangkan ruang lingkup toko kita, saya pikir ini lebih dari cukup. Selain 
itu, bagaimana dengan menugaskan beberapa penjaga untuk melindungimu? "[Carla] 



Tidak perlu. Adapun alasannya, itu karena jika musuh terlalu kuat untuk saya hadapi dan 
saya memiliki seseorang dengan saya, maka saya tidak akan bisa lari. Memiliki seseorang 
yang menguntit saya hanya akan membatasi saya. Aku juga tidak bisa membawa mereka 
dengan sihir dimensi, dan sulit untuk meninggalkannya. Dan di samping itu, jika aku hanya 
akan meninggalkan mereka, maka aku akan pergi sendiri dan entah bertarung atau berlari. 

"Apakah orang yang kita hadapi manusia?" [Ryouma] 

"Ada kemungkinan familiar yang digunakan, tetapi mereka harus tetap dasarnya manusia." 
[Taylor] 

"Kalau begitu, akan lebih baik bagiku untuk sendirian." [Ryouma] 

Tidak ada monster di Bumi. Dengan demikian, semua teknik yang saya latih dikembangkan 
dengan mempertimbangkan musuh manusia. Yang mengatakan bahwa musuh saya paling 
cocok untuk dilawan adalah musuh manusia. 

"Di masa lalu, aku tidak melakukan apa-apa selain berlatih dengan kakekku, jadi aku 
berspesialisasi dalam memerangi manusia atau monster humanoid." [Ryouma] 

"... Kamu memiliki prestasi di belakangmu ..." [Taylor] 

"Wogan juga sepertinya menjamin kekuatanmu." [Grisiera] 

"Jangan khawatir, dibandingkan dengan kalian berdua, aku jauh lebih baik dalam menilai 
kekuatan seseorang dalam hal berkelahi." [Wogan] 

Seperti itulah pembicaraan kami secara alami berkembang menjadi strategi pertahanan 
dan apa yang harus dilakukan kalau-kalau musuh menyerang. 

Terakhir, Kepala Cabang Taylor memberi saya dua dokumen. 

"'Karena itu diakui bahwa keterampilan yang cukup telah dibuktikan dengan menjinakkan 
lendir dan burung pelek ...' Apa ini?" [Ryouma] 

"Itu adalah dokumen hukum yang membuktikan bahwa aku telah mengakui kamu sebagai 
penjinak monster yang pantas. Dokumen lain mengklarifikasi bahwa walaupun toko Anda 
menggunakan monster dalam bisnisnya, Anda berada di bawah pengelolaan guild 
pedagang. "[Taylor] 

Rupanya, dokumen-dokumen ini biasanya tidak diproduksi karena kartu guild lebih dari 
cukup untuk membuktikan keahlian seseorang, tetapi kedua dokumen itu memiliki tanda 
tangan dan stempel Branch Head Taylor, sehingga mereka mungkin masih terbukti 
berguna nantinya. Saya harus menyimpannya. Atau setidaknya, itulah yang dia katakan 
padaku. 



Saya ingin tahu apakah kepala cabang khawatir membuat saya terjebak dalam kekacauan 
ini. 
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Satu bulan kemudian. 

Di tengah malam ketika semua orang tertidur, di sudut Kota Gimuru, bisa terdengar 
tangisan dan suara marah laki-laki. 

"Lari! Kita tidak bisa menang! "[Pemimpin Assailants] 

"Brat--- GYAahhh !?" [Penyerang 1] 

"Ku ..." [Penyerang 2] 

"Idiot! Saya bilang lari! Kenapa sebagian dari kalian pergi ke arahnya !? "[Assailants 
Leader] 

Sumber suara itu tidak lain adalah pria yang datang untuk menyerang Ryouma. Saat ini 
mereka sedang di tengah menerima serangan balik Ryouma dan segera ditekan. 

Ketika pemimpin orang-orang ini menyadari bahwa mereka tidak bisa menang, dia segera 
memberi perintah untuk berlari. Sayangnya, ketiga sekutunya yang tersisa terlalu marah 
untuk mendengarkan perintahnya. Akibatnya, mereka masing-masing akhirnya 
mematahkan kaki, lengan, dan rahang sebelum kehilangan kesadaran. 

"T-Tunggu! Saya menyerah! Kami tidak akan melibatkan diri dengan Anda lagi! "[Assailants 
Leader] 

"Sayangnya, alasanmu harus jatuh di telinga tuli. Anda akan ditangani dengan cara yang 
sama seperti sebelum Anda ditangani. Tolong mengerti. "[Ryouma] 

"Tidak--- KAHA ..." [Pemimpin Assailants] 

Pria itu ingin Ryouma melepaskannya, tapi sayangnya, Ryouma tidak punya niat untuk 
melakukannya. Dan sebelum dia menyadarinya, Ryouma sudah tepat di sebelahnya. Pada 
saat berikutnya, dia jatuh pingsan. 

"Yah, itu sudah cukup." [Ryouma] 

Ketika Ryouma melihat sekelilingnya, dia melihat 13 pria yang dia lawan di lantai, entah 
mengetuk tak sadarkan diri atau dengan anggota tubuh yang patah. 

"Tentu sudah beberapa saat ..." [Ryouma] 



Beberapa detik setelah menggumamkan itu, empat pria mendekati Ryouma dari kejauhan. 
Mereka adalah penjaga Gimuru. 

"Siapa yang kesana!? Oh, ini hanya kamu, Ryouma. Apakah orang-orang ini penjahat hari 
ini? "[Penjaga Pemimpin] 

"Iya. Aku akan menyerahkannya padamu seperti biasa. "[Ryouma] 

"Ya. Ikat yang tanpa cedera besar! Adapun yang terluka ... Anda melakukannya hari ini juga 
kan? "[Penjaga Pemimpin] 

"Ya." [Ryouma] 

"Sudahlah." [Guard Guarder] 

"Tepat." [Ryouma] 

Ryouma mengeluarkan lendir yang menyembuhkan dan mulai menyembuhkan anggota 
tubuh laki-laki. Setelah menyembuhkan anggota badan yang rusak oleh dirinya sendiri, dia 
menyerahkan orang-orang itu kepada para penjaga untuk ditangkap. 

"Itu tujuh orang hari ini, total semuanya 12 tulang ... Sepertinya hari ini akan mahal juga." 
[Guard Guarder] 

"Satu pemain High Heal adalah 1.000 jas. Dibutuhkan 6 gips untuk menyembuhkan patah 
tulang, sehingga biayanya mencapai 6.000 per tulang. 6.000 kali 12 tulang dan Anda 
mendapatkan 72.000 jas. Saya akan memberi Anda diskon kecil dan kami akan 
menjadikannya 70.000 yang bagus dan bersih. "[Ryouma] 

Wajah penjaga itu berkedut ketika dia mendengar itu. 

"Aku tahu ini perlu dilakukan, tapi tetap saja ... Kamu benar-benar menakutkan." [Guard 
Guarder] 

"... Aku juga tidak mau melakukan ini, tetapi mereka tidak akan meninggalkanku sendirian." 
[Ryouma] 

"Ngomong-ngomong, ikut dengan kami ke kantor penjaga. Kami perlu membayar Anda. 
"[Guard Guarder] 

"Salin itu." [Ryouma] 

Sejak Ryouma pertama kali diserang, semua jenis orang sudah mulai menyerangnya, dari 
orang-orang yang mengatakan mereka hanya dihasut hingga orang-orang yang langsung 
mengatakan mereka hanya menargetkan dia karena dia kaya. Tapi sama seperti hari ini 
semua orang yang menyerangnya gagal dalam usaha mereka. Dan setiap saat, Ryouma akan 
menyembuhkan mereka dan membebankan biaya yang sangat tinggi kepada mereka. 



Menyakiti seseorang ketika dilakukan untuk membela diri secara sah bukanlah kejahatan 
di negara ini. Pihak yang terluka tidak bisa mengeluh dan luka mereka tidak perlu dirawat. 
Tetapi dalam kasus mereka sembuh, mereka harus membayar harga yang sesuai untuk 
perawatan yang diterima. 

Mengalahkan seseorang yang berkulit hitam dan biru, menyembuhkan mereka, dan 
kemudian meminta bayaran adalah pemerasan. Tetapi mengingat hukum negara ini, 
selama itu dilakukan untuk membela diri, maka hukum itu nyaris tidak sah. 

Ryouma sendiri awalnya tidak ingin melakukan pemerasan medis semacam ini, tetapi 
karena risiko diserang meningkat, Ryouma harus lebih jauh meningkatkan kemampuannya 
untuk membela diri serta meningkatkan keamanan toko. Grisiera meyakinkan Ryouma 
untuk mulai melakukan skema semacam ini untuk memberi contoh dan memperbaiki 
situasi secepat mungkin. 

Sangat disayangkan Ryouma terlihat seperti anak kecil. Karena itu sulit bagi orang untuk 
waspada terhadapnya. Paling-paling, efek terbesar metode mereka sebelumnya adalah 
mirip dengan tanda-tanda 'Sering Dipatroli oleh Polisi' atau 'Semua Kegiatan yang 
Dipantau oleh Kamera Video' yang akan dipasang di toko-toko di Bumi. 

Metode baru ini Ryouma agak keras, tetapi dengan menyakiti para penyerangnya baik 
secara fisik maupun finansial, Ryouma akhirnya mulai melihat penurunan jumlah 
penyerangnya. 

"Ini untuk biaya medis hari ini. 70.000 jas. Silakan lihat. "[Ryouma] 

"... Dikonfirmasi. Terima kasih. "[Ryouma] 

Setelah menerima pembayaran untuk biaya medis di kantor penjaga, Ryouma berterima 
kasih kepada penjaga. 

"Jangan khawatir tentang itu. Bukannya ini bisa merusak dompet kita. Selain itu, kami 
hanya memikul hutang orang lain sementara. Itu saja. Pada akhirnya, orang-orang itulah 
yang akan membayar tagihan. Tidak terlalu buruk juga karena dari waktu ke waktu kami 
membuat orang meminta reformasi terhadap kerja paksa. "[Penjaga Pemimpin] 

Ryouma berterima kasih kepada penjaga lagi dan kemudian meninggalkan kantor. 

"Kerja bagus di luar sana hari ini." [Penjaga Kenalan 1] 

"Kerja bagus." [Penjaga Kenalan 2] 

Diserang dalam perjalanan pulang dan harus pergi ke kantor penjaga sudah menjadi 
kejadian sehari-hari bagi Ryouma. Karena itu, Ryouma sudah berkenalan dengan banyak 
penjaga. 



Para kenalan barunya memanggilnya dan melambai padanya. Ryouma menyapa mereka 
kembali, lalu dia pulang ke rumah. 

Hari berikutnya. 

Pagi-pagi, Ryouma mampir ke toko sebelum waktu pembukaan. Pada saat itu, Carla sedang 
bekerja di resepsi. 

"Selamat pagi, Carla-san. Bagaimana tadi malam? "[Ryouma] 

"Selamat pagi bos. Tidak ada serangan semalam juga. Bagaimana dengan sisi Anda, Bos? 
"[Carla] 

"Saya diserang oleh 13 orang. Ini adalah uang dari itu. Masukkan saja ke dalam kas untuk 
saat ini. Kamu bisa menyimpannya nanti di guild ketika kamu pergi untuk menyetor 
penghasilan toko. "[Ryouma] 

"Baiklah." [Carla] 

Carla masih bersiap untuk hari itu, jadi Ryouma meninggalkannya dan masuk ke dalam. 
Sepanjang jalan, Ryouma menyambut para karyawan yang bergegas ke sana ke mari untuk 
mempersiapkan pembukaan toko. Ryouma tidak ingin menghalangi, jadi dia memasuki 
ruang istirahat, tetapi ketika dia sampai di sana, laporan tentang keamanan toko diberikan. 

"Selamat pagi!" [Ryouma] 

"Selamat pagi!" [Leelin dan ayahnya] 

"Oh, pagi." [Gordon] 

"Selamat pagi, Ryouma-kun." [Cher] 

"Sup!" [Penjaga direkomendasikan oleh Jeff] 

"Apakah kamu di tengah pertemuan?" [Ryouma] 

"Sebenarnya kami baru saja selesai. Tidak ada masalah semalam juga. "[Gordon] 

Saat ini, ada 5 orang yang bertanggung jawab atas keamanan toko. Pasangan ayah dan anak 
perempuan, Fei dan Leelin; para petualang, Gordon dan Cher; dan pemuda itu, Dolce, yang 
direkomendasikan oleh Jeff karena pengalamannya bekerja sebagai main hakim sendiri di 
daerah kumuh. 

Fei dan Leelin telah menangkap preman yang menyebabkan masalah di toko bahkan 
sebelum serangan dimulai, tetapi ketika serangan itu dimulai, mereka mampu 
menunjukkan lebih banyak lagi kemampuan mereka sebagai mantan pembunuh. 



Gordon dan Cher direkomendasikan oleh guild master guild petualang, Wogan, sendiri, 
sehingga keterampilan mereka dijamin. Banyak orang akan memanggil mereka ketika 
mereka melihat toko di pagi hari. 

Dalam kasus Gordon, banyak pria kasar mengenalnya. Itu tidak terbatas hanya pada 
petualang dan rakyat jelata, jadi kapan pun kelihatannya masalah kecil akan segera 
dimulai, seperti ketika dua orang saling bertabrakan, Gordon dapat dengan mudah 
menghentikannya. Adapun Char, dia berurusan dengan pelanggan dengan sopan, jadi dia 
populer dengan wanita paruh baya dan lebih tua. 

Pria yang direkomendasikan Jeff, Dolce, adalah pria yang tampak kasar dengan beberapa 
kata. Hubungannya dengan teman-temannya dan sikapnya terhadap pekerjaannya benar-
benar profesional. 

Tapi terlepas dari itu, berkat upaya lima ini, toko bisa tetap aman terhadap serangan 
malam musuh. Kerugian terbesar yang bisa ditimbulkan para bajingan adalah ketika 
mereka dengan paksa memasuki toko, yang paling banyak hanya akan menyebabkan 
beberapa celah pada pintu dan jendela. Itu adalah sesuatu yang bisa dengan mudah 
diperbaiki dengan beberapa bahan dan mana. 

Tentu saja, tagihan untuk perbaikan akan ditanggung oleh penjahat itu sendiri. Tapi 
pertama-tama, toko itu awalnya dibangun dengan sihir dan pada dasarnya tidak 
membebani Ryouma, jadi kerusakan apa pun yang disebabkan oleh para penjahat itu bukan 
apa-apa baginya. Bahkan, Ryouma bahkan mendapati serangan para penjahat itu telah 
mendatangkan penghasilan yang tak terduga. 

Dan untungnya, Ryouma mengacu pada kesempatan yang mereka berikan padanya untuk 
belajar tentang pelanggan dan karyawannya. 

"Halo! Saya petualang nakal! Melihat! Aku yang menyebabkan masalah! "[Ryouma] 

Di area yang tak tersentuh di lot toko, sebuah dinding didirikan dan suara seperti 
penjelasan bisa terdengar dari seorang Ryouma yang mengenakan overall. Ketika Ryouma 
mengatakan kalimat itu, ketiga gadis yang bekerja jauh dari rumah mengambil perisai 
transparan dari dalam konter (dibuat dengan sihir) dan melengkapinya. 

"Dolce-san!" [Jane, Fina, Maria] 

"!" [Ryouma] 

"Ups. Tidak bisakah membuat Anda mengacaukan toko! "[Dolce] 

Ketika ketiga gadis itu berlari dengan cepat, Dolce datang memegang sasumata [1]. Ketika 
Ryouma melihat itu, dia lari sambil berteriak secara tidak wajar. Pada saat yang sama, bola 
datang ke arahnya, tapi dia dengan terampil mengelak dan melarikan diri. 

"...Baik. Saya pikir Anda mulai memahami itu. "[Ryouma] 



Akting mengerikan Ryouma sebenarnya dilakukan untuk memfasilitasi latihan pencegahan 
kejahatan toko. 

Dalam contoh pelanggan berbahaya muncul, orang-orang yang tidak berperang adalah 
dengan cepat melengkapi diri mereka dengan perisai, meminta bantuan, dan lari. Pelatihan 
ini dimaksudkan agar karyawan dapat segera merespons. Bagian lain dari pelatihan juga 
termasuk melempar bola berwarna pada pencuri dan menahan diri dari mengejar pencuri 
terlalu jauh. Pendapat lima penjaga tentang bagaimana karyawan harus bertindak selama 
keadaan darurat juga dipertimbangkan. 

Untuk tujuan inilah Ryouma menciptakan kembali alat pencegahan kejahatan yang 
digunakan di negaranya dalam kehidupan masa lalunya. 

"Dolce-san, bagaimana?" [Ryouma] 

"Tidak ada yang menghalangi saya ... Bos." [Dolce] 

"Sepertinya kamu berhasil! Lakukan saja seperti itu, oke? "[Ryouma] 

"Bos, makan siang sudah siap." [Carm] 

"Terima kasih, Carm-san. Baiklah, semuanya. Ayo bersihkan dan makan siang. "[Ryouma] 

"Ya." [Jane, Fina, Maria] 

Karena mereka sekarang mengharapkan untuk diserang, Ryouma harus lebih jauh 
membentengi pertahanan toko. Akibatnya, dia perlu lebih sering tinggal di toko daripada 
sebelumnya. Dia berhenti hidup seperti seorang eksekutif, yang datang untuk bekerja 
lembur dan pergi lebih awal, dan sekarang akan tinggal di toko dari pagi hingga tengah 
malam. Tapi dia tidak menghabiskan seluruh waktunya untuk bekerja. Beberapa di 
antaranya, ia habiskan berinteraksi dengan karyawan dan pelanggannya. 

Kecuali Fei dan Leelin, yang terbiasa pembantaian, karyawan normal pasti merasa tidak 
nyaman di tempat kerja yang penuh kekerasan, jadi Ryouma membeli beberapa barang 
yang dimaksudkan untuk pertahanan diri dan memperkenalkannya kepada mereka. 
Dengan cara ini, dia bisa membuat mereka merasa lebih nyaman, meskipun itu hanya 
sedikit. Akibatnya, tidak ada kekacauan yang terjadi di toko dan tidak ada yang 
mengundurkan diri juga. 

Selain itu, percakapan antara Ryouma dan para pekerja juga meningkat, 
memungkinkannya untuk menjadi lebih dekat dengan mereka. 

Jadi, mereka menuju ke ruang istirahat. 

"Oh, pelatihan kerja bagus di luar sana." [Gordon] 

"Kami makan di depanmu." [Cher] 



Di dalam ruang istirahat ada Gordon dan Cher. 

Ryouma mengulurkan tangannya untuk roti yang disiapkan untuk mereka. 

"Hah? Roti ini ... Ini lebih pulen dari biasanya. "[Ryouma] 

"Ufufu. Ini roti ragi alami yang Anda ajarkan pada kami. Fina-chan dan yang lain mencoba 
membuatnya dengan beri biji-bijian, dan hasilnya adalah roti empuk yang lezat. "[Shelma] 

"Benda merah itu? Oh, setelah melihat lebih dekat, sepertinya bagian dalam roti agak 
merah muda. "[Ryouma] 

"Sangat menyenangkan melihat perbedaan hasil saat menggunakan ragi. Itu juga tidak 
berantakan. "[Fina] 

"Benar, benar. Butuh waktu untuk membuat ragi, tetapi sangat mudah digunakan. "[Jane] 

"Kulit biji sangat menyusahkan  Dan isinya keluar segera setelah kamu memecahkannya, 
jadi itu mudah berantakan " [Maria] 

"Tapi jika kamu tidak bisa mendapatkan ragi dengan bersih, itu tidak akan enak lagi, kan?" 
[Jane] 

"Itulah sebabnya kamu perlu memonitor prosesnya dengan hati-hati saat membuatnya." 
[Ryouma] 

"Begitu ... kurasa tidak mungkin bagi kita untuk membuat ragi di rumah kalau begitu." 
[Gordon] 

"Ini tidak sulit untuk dibuat, sebenarnya, kamu hanya perlu mensterilkan wadahnya, dan ... 
Tunggu sebentar. Saya pikir Anda tidak memasak? "[Ryouma] 

"Ya, tapi masalahmu sebagian besar sudah diselesaikan, kan? Jika demikian, maka kontrak 
saya dengan Anda akan segera berakhir. Dan itu berarti tidak akan lama sebelum saya tidak 
akan bisa makan makanan di sini lagi. "[Gordon] 

"Lagipula, masakan Shelma-san enak. Sangat menyenangkan juga tidak perlu khawatir 
tentang apa yang harus dimakan. "[Cher] 

"Makanannya adalah kebahagiaan." [Dolce] 

"Astaga. Harap tunggu sebentar. Anda akan segera bisa mengisi perut Anda. Daging hari ini 
dimasak dengan ... arang, kan? Bagaimanapun, itu dimasak menggunakan bahan bakar yang 
disediakan bos. Ini sangat lezat. "[Shelma] 



Shelma membawa makanan ketika dia mendengar komentar yang menguntungkan, jadi dia 
sangat senang ketika meninggalkan ruang istirahat. Ketika dia kembali berikutnya, dia 
mungkin akan membawa satu kapal penuh daging. 

Seperti itu Ryouma dan orang-orang di toko dengan senang hati menghabiskan waktu 
makan siang mereka tanpa menghiraukan penjahat yang menyebabkan situasi ini. 
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Setelah menampar bibirku di yakiniku arang bakar, Carla-san memanggilku. 

"Bos, saya ingin berbicara dengan Anda tentang toko kedua." [Carla] 

"Ya, ada apa?" [Ryouma] 

"Kami memiliki lebih dari cukup uang dari perawatan medis dan hasil penjualan toko, jadi 
saya pikir sudah saatnya kita mendirikan toko cabang." [Carla] 

"Sudah? Bukankah kita perlu lebih banyak waktu untuk mengajari para manajer bagaimana 
mengelola toko? "[Ryouma] 

"Itu benar, tetapi sejak awal, Caulkin-san dan yang lainnya adalah mantan peneliti, jadi 
mereka sudah tahu cara membaca, menulis, dan menghitung. Biasanya, kami harus 
mengajarkan hal itu selain mengajarkan mereka cara menimbun toko dan cara tawar-
menawar dengan toko dan pelanggan lain, karena itu biasanya membutuhkan banyak 
waktu. Tetapi toko kami bahkan tidak perlu bernegosiasi dengan toko pesaing atau tawar-
menawar dengan pelanggan, jadi Carm dan saya hanya fokus untuk mengajari mereka apa 
yang harus dilakukan jika ada masalah dan bagaimana cara mengerjakan buku. Kita sudah 
selesai dengan itu, jadi yang tersisa sekarang adalah bagi mereka untuk menerapkan apa 
yang telah diajarkan pada mereka. "[Carla] 

"... Dengan kata lain, kamu ingin mendirikan toko cabang tidak hanya untuk menghasilkan 
uang tetapi untuk mengajar mereka?" [Ryouma] 

"Persis. Tapi tentu saja, baik Carm atau saya akan bekerja di toko sementara untuk pertama 
kalinya untuk mengajari mereka tali dan melihat apakah toko bisa dipercayakan kepada 
mereka. Ada alasan lain. "[Carla] 

Carla-san memberiku dokumen. Ketika saya meliriknya, ternyata itu adalah ringkasan dari 
pendapatan toko. 

... Penghasilan toko dari hari pertama hingga kemarin ada di sini, tapi ... Hmm? Halaman ini 
masih berlanjut. 

Di bawah panggilan pendapatan adalah pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan. 
Beberapa dokumen telah digabungkan bersama seolah-olah ini telah ditulis ulang beberapa 
kali. Berdasarkan tinta dan nuansa kertas, ini sepertinya sudah lama ditulis. 



... Pada awalnya, ketika toko baru saja dibuka, mungkin karena saya menggunakan apa pun 
yang bisa saya dapatkan untuk mempublikasikan dan mengiklankan toko, ada perbedaan 
besar antara angka yang diprediksi dan angka yang sebenarnya ... Tidak, bahkan sebelum 
itu mereka ' telah menggunakan jumlah pelanggan dan bisnis lain sebagai referensi untuk 
mendapatkan angka-angka ini. 

"... Apakah informasi ini dimaksudkan untuk membantu kita membuat strategi?" [Ryouma] 

"Sangat berwawasan. Saat ini, kami adalah satu-satunya bisnis yang hanya berfokus pada 
binatu. Ini adalah industri yang sangat langka. Karena itu, tidak ada informasi untuk 
digunakan sebagai referensi, jadi kami harus mengandalkan berbagai data seperti 
penghasilan kami. Kami agak meraba-raba, tetapi ini diperlukan untuk memastikan bahwa 
kami tidak ketinggalan pelanggan dan hasil. 

Sejauh ini prediksi itu baik, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa kami sebenarnya tidak 
memiliki cara yang baik untuk memprediksi dengan andal penghasilan kami di masa 
depan. Karena itu, saya ingin menambah toko kami dan mengumpulkan lebih banyak data 
untuk meningkatkan kemampuan prediksi kami. "[Carla] 

Kami telah mengelola dengan baik tanpa Caulkin-san dan yang lainnya, dan pekerja lain 
sudah terbiasa bekerja, dan kami juga tidak hanya melempar Caulkin-san dan yang lainnya 
untuk mengelola toko, karena ada periode pelatihan, jadi saya pikir tidak apa-apa. 
Serangan juga berkurang, dan ada juga penjaga yang melindungi toko. Tidak ada masalah 
dengan saya pergi sendiri sekarang. Selain itu, saya juga membutuhkan lebih banyak 
tempat untuk menyimpan slime bersih saya yang terus meningkat jika saya ingin 
melanjutkan bisnis ini. 

Saya ingin mengatakan bahwa saya bisa membawa semua pembersih berlebih yang 
berlebih dengan saya, tetapi saya tidak benar-benar tahu batas kemampuan saya sendiri 
dalam hal jumlah lendir yang bisa saya jinakkan. Jadi, itu satu alasan lagi untuk 
meningkatkan jumlah toko. 

Saya juga dapat melihat ini sebagai membuka bisnis untuk waralaba. Jika tidak ada yang 
lain, ini adalah cara untuk segera menyisihkan jumlah slime pembersih yang semakin 
meningkat untuk melindungi rahasia toko! Tapi itu bukan masalah saat ini. Kami hanya 
harus fokus pada topik yang dihadapi terlebih dahulu. 

Hmm ... Saya baru menyadarinya, tapi saya pikir saya masih bertindak terlalu banyak 
seperti karyawan, bukan manajer. Saat itu pekerjaan kami hanya untuk membuat hal-hal 
memenuhi tenggat waktu terlepas dari seberapa absurdnya permintaan itu ... Aku sangat 
senang Carla-san dan Carm-san ada di sini. 

"Saya mengerti. Mari kita mulai toko cabang itu. Apa yang perlu saya lakukan sekarang 
adalah memutuskan kota tempat kami akan mendirikan toko cabang, membeli tanah, dan 
kemudian menyiapkan toko itu, ya? "[Ryouma] 



"Iya. Apakah itu baik-baik saja dengan Anda? "[Carla] 

Karena itu saran dari manajer seperti Carla-san dan juga gagasan yang secara pribadi saya 
setujui, maka pasti. 

Saat aku memberitahunya bahwa seiring dengan bagaimana aku sampai pada kesimpulan 
itu, Carla-san menghela nafas lega dan tertawa. 

"Terima kasih atas pengertian. Aku akan menyerahkannya padamu kalau begitu. "[Carla] 

"Dan aku akan menyerahkan karyawan padamu. Aku akan mampir ke guild dan bertanya 
tentang toko. "[Ryouma] 

Seperti itu akhirnya aku pergi ke guild pedagang. 

"Kamu datang." [Grisiera] 

"Terima kasih karena selalu merawatku. Saya akan langsung ke intinya. Saya ingin 
berbicara tentang membuka toko cabang. "[Ryouma] 

"Jadi, kamu akhirnya membukanya. Saya sudah menyiapkan daftar rekomendasi untuk 
pilihan kota. Ada Delma, Azul, Shikumu, Zilman [1], Rufes, dan seterusnya ... "[Grisiera] 

Jadi dia sudah menyiapkan daftar rekomendasi untuk saya sebelumnya. Saya sangat 
berterima kasih. Ini toko cabang pertama saya, jadi saya ingin memilikinya di dekat 
Gimuru, jadi saya dapat dengan mudah mencapainya jika ada yang salah ... 

"Di suatu tempat dekat akan menjadi yang terbaik, bukan? Saya juga sudah menyiapkan itu. 
"[Grisiera] 

Saya sudah mulai terbiasa dengannya ... Kemampuan membaca pikirannya ini. 

"Terima kasih." [Ryouma] 

"Untuk sementara waktu, ini adalah kota-kota yang aku sarankan dekat sini: Shuchiro, 
Harken, dan Renauph. Renauph akan menjadi kota terdekat. "[Grisiera] 

"Bisakah saya membeli tanah di sana?" [Ryouma] 

Master guild tersenyum penuh arti. 

"Aku sudah menyiapkannya. Aku tidak memiliki banyak yang besar seperti milikmu saat 
ini. "[Grisiera] 

Lot yang dia perlihatkan kepadaku hanya setengah dari toko saya saat ini, tetapi itu dekat 
pusat kota dan datang dengan sebuah bangunan yang dapat digunakan. Ketika saya 
menanyakan detailnya padanya sambil melihat cetak biru, ternyata itu adalah toko umum. 



Karena itu, ia juga memiliki ruang penyimpanan. Karena itu, tidak perlu banyak untuk 
mendapatkan tempat fungsional lagi. Tentu saja, jika itu tidak baik, maka saya selalu bisa 
menghancurkan dan memperbaikinya. 

"Lot ini adalah toko Pioro diagonal, jadi aku sudah menyuruhnya memeriksa tempat itu 
untukku, dan dia bilang itu dibangun dengan baik. Seharusnya tidak ada masalah. Ah, tapi 
kamu harus memproses surat-suratnya melalui guild di sana. "[Grisiera] 

"Saya melihat. Terima kasih. Aku akan pergi dengan banyak ini kalau begitu. "[Ryouma] 

Seperti ini saya memutuskan di toko baru saya. Ada seseorang yang bisa saya andalkan, 
yang kebetulan juga spesialis, sehingga semuanya bisa berjalan begitu lancar. 

Saya segera kembali ke toko dan memberi tahu Carla-san dan Carm-san tentang 
pertukaran saya dengan Grisiera-san di guild. Setelah itu saya berbicara dengan Caulkin-
san dan yang lainnya tentang toko cabang dan sekali lagi membuat mereka berjanji bahwa 
mereka tidak akan menyerahkan slime pembersih kepada orang lain. Mereka sudah 
membentuk kontrak yang melarang mereka melakukannya ketika mereka dipekerjakan di 
guild, tetapi hanya untuk aman. 

Caulkin-san dan yang lainnya berjanji tanpa ragu-ragu. 

Dan kemudian senja datang. 

"Permisi." [Ryouma] 

Saya meninggalkan toko lebih awal hari ini dan mampir ke toko Serge-san sebelum pulang. 

Saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan segera pergi ke Renauph untuk menyiapkan 
toko cabang saya, jadi saya mendapatkan sejumlah besar pakaian. Saya akan 
mempersiapkan perjalanan saya mulai besok, tapi saya ingin membuat banyak kain tahan 
air sebelum saya pergi. Dengan begitu kita tidak akan kehabisan stok. 

Serge-san mengatakan bahwa kain tahan air mulai berkeliling dan ada permintaan yang 
baik untuk mereka sekarang. Pelanggan biasanya petualang dan penjaja. Itu mungkin 
karena ada banyak petualang yang ingin mengurangi hal-hal yang mereka bawa untuk 
menjadikan diri mereka lebih ringan dan lebih mobile. 

Sedangkan untuk penjaja, Serge-san mengatakan mereka kebanyakan menggunakan kain 
tahan air di atap mereka dan sebagai tirai untuk gerobak mereka untuk menjaga hujan dari 
barang-barang mereka. Mereka telah menggunakan sampul kulit sampai sekarang, tetapi 
berat, membutuhkan ruang, dan menambah beban bagi kuda. 

Penjaja tidak bisa terlalu membebani kuda mereka juga, karena hal itu akan membuat sulit 
untuk melarikan diri dari monster dan bandit. Jika mereka membebani kuda-kuda itu, ada 
kemungkinan mereka bisa mati, dan mereka akan dipaksa untuk membeli yang baru. Itu 
akan menjadi kerugian besar dalam laba. Selain itu, penjaja juga menganggap kuda mereka 



sebagai mitra mereka. Ini lebih merupakan pemahaman yang diam-diam, tetapi diketahui 
di antara para penjual bahwa penjual yang tidak menghargai kudanya tidak memiliki hak 
untuk menjadi penjual. Jika orang lain mengetahui bahwa penjual tertentu memperlakukan 
kudanya dengan buruk, mereka akan segera memberinya bahu dingin. 

Dibandingkan dengan penutup kulit, kain tahan air itu ringan, tidak memakan banyak 
ruang, dan sangat efektif terhadap air. Dengan demikian, itu menjadi populer di kalangan 
penjual keliling, atau setidaknya, itulah yang dikatakan Serge-san. 

Saya mungkin harus mulai memberi makan lendir lengket banyak untuk membuat mereka 
meningkatkan jumlah mereka lebih banyak, karena sepertinya saya harus membuat lebih 
banyak kain tahan air di masa depan. Harus mengurangi beban pada setiap lendir individu 
... 

Ketika saya memikirkan hal-hal seperti itu, saya pulang. 

4 hari kemudian. 

Saya meminta yang lain untuk menjaga toko, sehingga saya bisa mempersiapkan 
perjalanan saya. Ada beberapa perubahan dalam manajemen toko yang menyertainya. 

Salah satu perubahan tersebut adalah pengenalan tas dengan logo bambu dan lendir di 
atasnya dan nama 'Hutan Bambu'. Pengrajin Serge-san berurusan dengan membuat tas 
dengan mencap tas dengan stempel khusus yang mereka buat. Toko cabang akan 
menggunakan tas ini sejak awal. Sedangkan untuk toko utama di Gimuru, pelanggan dapat 
menukar tas lama mereka dengan versi baru ini. 

Perubahan kedua yang datang adalah sistem hari libur tetap. Sampai sekarang, para 
pekerja telah mengambil cuti sehari-hari secara bergantian, tetapi itu membuat para 
pekerja lebih sulit untuk saling mengenal, jadi saya mengubah kebijakan itu. 

Untuk memberi tahu semua orang tentang perubahan, saya meletakkan papan di depan 
toko yang mengatakan, 'perubahan berikut akan diterapkan pada bulan berikutnya ~ ". 

Perubahan ke-3 adalah tentang pengelolaan slime yang lebih bersih. Caulkin-san dan yang 
lainnya semua akan pergi ke toko cabang, jadi tidak akan ada tamers monster di toko 
utama untuk sementara waktu. Jika demikian, maka saya tidak akan bisa melakukan 
perjalanan panjang saat mereka pergi. Itu masalah. 

Untungnya, salah satu dari tiga gadis yang bekerja jauh dari rumah, Maria-san, telah 
mempelajari penjinakan monster selama dua bulan terakhir. Suatu hari, ketika saya sedang 
berbicara dengannya, saya mengetahui bahwa ibunya adalah seorang pesulap. Sayangnya, 
ibunya meninggal dan dia kehilangan kesempatan untuk belajar sihir, tetapi dia memiliki 
kolam mana yang diperlukan untuk membaca mantra. 



Di kemudian hari, ketika waktunya tepat, saya bertanya kepadanya apakah dia tertarik 
untuk mempelajari seni penjinakan monster, dan dia setuju, jadi saya meminta Robelia-san, 
yang bergaul dengannya, mengajarinya di hari mereka off. 

Dia dapat membuat kontrak dengan slime sekarang, jadi saya bisa meninggalkan 
manajemen slime tidak hanya untuk grup Caulkin-san, tetapi juga untuknya. Saya harus 
mengambil slime pembersih setelah mereka mencapai jumlah maksimum slime yang bisa 
mereka jinakkan. 

Tetap saja, aku bertanya-tanya apakah aku benar-benar memiliki batasan dalam hal jumlah 
monster yang bisa aku jinak. Dunia lain yang menemukan monster menjinakkan 
seharusnya tidak memilikinya, tapi sekali lagi, itu adalah keahliannya. Saya harus bertanya 
kepada Gayn dan yang lainnya. 

Oh, sudah hampir waktunya. 

Ketika saya keluar melalui pintu depan toko, semua pekerja melihat saya pergi. 

"Aku akan pergi." [Ryouma] 

"Hati-hati, Bos." [Semuanya] 

Seperti itulah saya mulai berjalan. 

Ketika saya akhirnya keluar melalui gerbang, sinar matahari pagi, langit biru yang damai, 
dan jalan yang terus membentang ada di sana untuk menyambut saya. 

Perjalanan pertamaku sendirian sejak datang ke dunia ini. 

Ayo pergi! 
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Dibutuhkan 3 hari untuk mencapai Renauph dengan kereta dan saya akan melewati 4 desa 
di sepanjang jalan. Saya dengar itu tidak sebesar Gimuru, tapi itu masih kota besar. 
Biasanya, 3 hari akan dianggap cepat, tetapi karena aku bergerak dengan menggunakan 
sihir dimensi dan penguatan ki, aku harus sampai di sana jauh lebih cepat. 

Saya sedang berlatih Warp saya saat bepergian, tapi itu praktik yang baik untuk 
meninggalkan beberapa jaga-jaga, jadi setelah mengkonsumsi jumlah tertentu, saya 
berhenti menggunakan Warp dan menjalankan sisa jalan sambil memperkuat tubuh saya 
dengan ki. Selama waktu itu aku bisa memulihkan mana, jadi kecepatan yang dihasilkan 
sangat cepat. Orang normal tidak dapat menyalin metode ini. 

Saya pikir saya akan mengambil waktu saya dan bertarung dengan beberapa monster di 
sepanjang jalan, tetapi sayangnya, hanya monster lemah yang muncul di sekitar bagian ini. 
Aku bahkan tidak perlu memperkuat tubuhku dengan ki atau menggunakan sihirku untuk 
mengalahkan mereka. 

Sebenarnya, saya sudah tahu tentang itu ketika saya mencoba menjelajahi daerah di luar 
kota selama dua bulan saya pergi ke sana kemari, tetapi belakangan ini tampaknya 
beberapa monster kuat mungkin muncul di dekat Renauph, jadi saya berpikir saya bisa 
sampai di sana lebih cepat dan coba tanganku pada monster, tapi sekali lagi baru-baru ini, 
Grisiera-san memberiku paket untuk diberikan kepada Piero-san, yang aku terima karena 
aku akan bertemu dengannya, jadi aku mungkin harus melakukan itu dulu. 

Jadi, saya berteleportasi dan berlari melewati hutan, melewati dataran, melewati tiga dari 
empat desa, dan saat saya sampai di desa keempat, matahari baru saja akan terbenam. 

Saya pikir saya akan menyebutnya sehari di sini ... 

Saya membuka Rumah Dimensi saya di samping jalan, masuk ke dalam, dan mulai 
menyiapkan makan malam. 

Menu hari ini terdiri dari beberapa jenis makanan kemasan yang saya beli sebelum 
meninggalkan Gimuru. Saya membelinya dari toko di Gimuru karena penasaran. 

Saya ingin tahu bagaimana rasanya makanan yang dikemas di dunia ini. 

Pertama, mari kita coba makanan seperti biskuit berbentuk persegi tipis. 

"... Renyah, tapi rasanya seperti tepung ..." [Ryouma] 



Ini tidak terlalu enak atau menjijikkan. Aku menuang segelas air untuk diriku sendiri dan 
meminumnya, lalu aku mencoba benjolan berbentuk dadu berwarna coklat. 

"Mari kita lihat ... Ah, sulit ... Aku bisa menggigitnya, tapi ... Ya, ini biskuit yang keras, oke. Itu 
mungkin karena sangat tebal sehingga sangat sulit. "[Ryouma] 

Berikutnya adalah daging kering. 

"Asin ... Ini benar-benar asin ... Semakin aku menggigitnya, semakin asin yang didapatnya ... 
Aku bahkan tidak bisa merasakan kenikmatan dagingnya. Itu hanya ... garam. Mari 
berhenti. Ini sepertinya sangat tidak sehat. "[Ryouma] 

Terakhir adalah roti hijau. 

"Ini terlihat sangat sulit juga ... Aku hanya memegangnya di tanganku, dan aku sudah tahu." 
[Ryouma] 

Itu seperti sepotong batu. Nenek toko mengatakan untuk tidak membiarkan cairan 
menyerap cairan apa pun atau rasanya sangat asam. Seperti dalam asam sehingga saya 
benar-benar tidak akan bisa memakannya. 

Tapi hey! Tidak ada yang lain untuk itu! Ayo lakukan yang terbaik dan nikmati! 

"Owww !! Sulit ... Ada apa dengan roti ini? Ini terlalu sulit. "[Ryouma] 

Saya benar-benar tidak bisa membuat penyok pada roti, jadi saya harus menggunakan ki 
untuk memperkuat rahang saya. Ketika saya mencoba menggigitnya lagi, saya berhasil, 
tetapi saya tidak merasakan apa-apa, jadi saya mencoba lagi, tapi kemudian ... 

"KAH ... GEHO! ... Ini mengerikan !!! "[Ryouma] 

Aku cepat-cepat meraih gelas air dan mengosongkannya, tetapi itu tidak cukup untuk 
menghilangkan rasa, jadi aku menambahkan lebih banyak air ke gelas dan minum lagi. 

"... Apa-apaan itu !!" [Ryouma] 

Apa rasanya itu? Herba? Ramuan medis? Sepertinya ada berbagai macam rasa yang 
tercampur menjadi satu, aku tidak bisa mengatakannya. Tetapi semakin saya mencoba 
untuk menggigitnya, semakin banyak air liur saya tercampur dengan roti, dan sebagai 
hasilnya, beberapa cairan yang berbau rumput dan seperti ramuan keluar dengan rasa 
pahit, astringent, dan tajam !! Yuck !! 

Daging kering yang saya dapatkan dari Hyuzu-san masih bisa dimakan, tapi ini hanya ... 

Itu dia. Saya tidak pernah membeli makanan kemasan karena penasaran lagi. Pernah. Atau, 
oke ... Saya mungkin mencoba yang lain lagi, tapi saya pasti tidak akan membeli barang 
hijau ini lagi. 



Ketika saya memutuskan itu dalam pikiran saya, saya menenggelamkan gigi saya menjadi 
buah untuk menghilangkan rasa yang mengerikan. Syukurlah saya telah menyimpan ini di 
Item Box saya. 

Saya benar-benar kehilangan nafsu makan setelah rasa yang mengejutkan itu, jadi saya 
mengakhiri makan malam setelah makan hanya satu buah, lalu saya tidur di Dimension 
Home. Saya perlu memperhatikan ketika pergi, tetapi Dimension Home adalah sihir yang 
sangat berguna yang membuat tenda tidak perlu. 

Hari berikutnya. 

Setelah menghabiskan malam dengan selamat di Dimension Home, aku melanjutkan 
perjalananku lagi. Ketika sudah lewat sore, dinding Renauph akhirnya datang untuk dilihat. 
Ngomong-ngomong, aku akan memasuki kota dan pergi ke toko Pioro-san, jadi aku harus 
mandi dulu di dalam Dimension Home. 

"Fuu." [Ryouma] 

Setelah mencuci tubuh saya dengan lendir pembersih, saya meninggalkan Dimension Home 
dan pergi ke gerbang kota. Sama seperti di Gimuru, saya bisa dengan mudah melewati 
penjaga dengan menunjukkan kepada mereka kartu guild petualang saya. Selain itu, ketika 
saya bertanya kepada pria itu tentang Kantor Saionji, dia mengatakan kepada saya bahwa 
saya bisa mencapainya dengan berjalan langsung dari gerbang timur dan mengambil kanan 
di ujungnya. 

Saya berterima kasih kepada penjaga laki-laki dan mengikuti arahan yang dia berikan 
kepada saya. Ketika saya sampai di ujung jalan, sebuah bangunan yang dikelilingi oleh 
tembok-tembok tinggi dan kokoh datang untuk dilihat. Orang bisa terlihat tanpa henti 
masuk dan keluar dari sana, membawa apa yang tampak seperti berbagai paket. 

Saya tidak tahu bangunan apa ini, tapi saya harus belok kanan ke sini, dan ... Voila! Saya 
melihat papan yang mengatakan 'Perusahaan Saioji'. Lagi pula, beberapa papan. 

"Tempat ini sangat besar ..." [Ryouma] 

Toko-toko yang berjajar termasuk toko tukang daging, toko kelontong, toko ikan, toko 
makanan kering, toko makanan yang diawetkan, dan toko rempah-rempah. Masing-masing 
dari mereka memiliki 'Perusahaan Saionji' yang tertulis di papan nama mereka. Bahkan ada 
toko makanan kecil di sudut. 

"Toko mana yang harus aku masuki?" [Ryouma] 

Sementara itu, saya memutuskan untuk pergi ke toko rempah-rempah untuk bertanya 
kepada seseorang tentang Pioro-san. Adapun mengapa saya memilih toko rempah-rempah, 
itu karena saya tidak punya janji, jadi saya pikir akan lebih baik untuk pergi ke tempat 
dengan pelanggan paling sedikit. Dengan begitu saya tidak akan menghalangi siapa pun. 



Mungkin karena rempah-rempah umumnya mahal sehingga tidak banyak orang. Faktanya, 
bukan hanya tidak ada banyak orang, bahkan tidak ada satu pelanggan pun. 

"Exc ..." [Ryouma] 

"Selamat datang." [Petugas Toko] 

Ketika saya memasuki toko rempah-rempah, sebuah suara memanggil saya. Saya tidak bisa 
melihat orang itu berbicara, tetapi ketika saya menoleh ke suara itu, saya melihat seorang 
gadis keluar dari belakang meja. Dia mungkin sama dengan Elia dan aku. Rambut pirang 
seperti Robelia, kulit putih, dan ... telinga rubah? 

Apakah dia melakukan semacam pekerjaan barusan? Rambutnya agak berantakan, 
meskipun dia memperbaikinya saat dia keluar dari meja. 

"Apa yang bisa saya bantu hari ini?" [Miyabi] 

"Maaf, saya sebenarnya bukan pelanggan. Aku datang dari guild pedagang Gimuru untuk 
mengirimkan paket ke Pioro Saionji-sama. "[Ryouma] 

"Kamu datang untuk mengantarkan paket untuk ayah? Terima kasih banyak. "[Miyabi] 

Ayah? Gadis ini ... Dia adalah putri Pioro-san !? 

"Maaf, kamu adalah putri Pioro-san?" [Ryouma] 

"Kamu kenal ayahku?" [Miyabi] 

"Ya, kami bertemu secara kebetulan beberapa hari yang lalu." [Ryouma] 

"Baik. Ah, maaf untuk pengantar yang terlambat. Saya Miyabi Saionji, putri Pioro Saionji. 
Senang bertemu denganmu. "[Miyabi] 

"Ryouma Takebayashi. Senang bertemu denganmu juga. "[Ryouma] 

"Ryouma ... Aku merasa seperti aku pernah mendengar nama itu sebelumnya ... Pokoknya, 
silakan masuk. [Miyabi] 

Miyabi-san membawaku ke dalam toko rempah-rempah, lalu kami melewati lorong dan 
masuk ke kantor penerima tamu. Sekitar 1 menit kemudian Miyabi-san kembali dengan 
Pioro-san. 

Itu cepat! Dia mengatakan itu tidak akan lama. Dia tidak bercanda, kan? Saya hampir tidak 
perlu menunggu sama sekali. 

"Ryouma, sudah sekitar 2 bulan kan! Aku tidak percaya kamu datang ke Renauph! "[Pioro] 



"Lama tidak bertemu, Pioro-san. Sebenarnya saya baru saja tiba. Saya di sini untuk 
membuka toko cabang saya. "[Ryouma] 

"Di kota ini? Kalau begitu, izinkan aku untuk membawamu ke guild pedagang kota ini. 
"[Pioro] 

"Sebelum itu, ini paketmu." [Ryouma] 

Saya membuka Kotak Barang saya dan mengeluarkan paket Pioro-san. 

"Oh, benar ... Apa ini?" [Pioro] 

"Aku tidak diberitahu isinya." [Ryouma] 

"Benarkah?" [Pioro] 

Ketika dia mengatakan itu, dia membuka paket itu. Ada surat di dalamnya. Ketika dia 
membacanya, Pioro-san mengangguk dan menutup surat itu, lalu dia mendatangiku. 

"Masa sulit bagimu, bukan?" [Pioro] 

"Apakah surat itu tentang aku?" [Ryouma] 

"Bagian terakhir, sedikit. Gri tua menyuruhku membantumu. Bukannya dia perlu. 
Bagaimanapun juga akan melakukannya. "[Pioro] 

"Terima kasih." [Ryouma] 

"Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oh benar Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini putriku. 
Dia setahun lebih tua darimu, tapi bergaul dengan baik. "[Pioro] 

Ketika topik beralih kepadanya, Miyabi-san, yang tidak mengatakan apa-apa sampai 
sekarang, akhirnya berbicara. 

"Ayah, ada apa dengan 'ini'. Saya punya nama, Anda tahu? Itu Miyabi. Jika Anda akan 
memperkenalkan saya Anda, Anda setidaknya harus memanggil saya dengan nama. Meski 
tentu saja, aku sudah memberitahunya tentang sesuatu yang sesederhana itu. "[Miyabi] 

"Jadi? Lalu bagaimana dengan ini? Nama Miyabi sebenarnya berasal dari pendiri Firma 
Saionji. Saya memberinya nama itu, berharap dia akan mengejarnya. "[Pioro] 

"Apa yang kamu bicarakan tiba-tiba !? Tidak ada yang bertanya tentang itu! "[Miyabi] 

Hah? Apa? Apakah mereka memulai tindakan komedi dua orang? Ah, itu akan buruk jika 
aku tidak mengatakan apa-apa. 

"Apakah leluhurmu itu mencapai sesuatu yang luar biasa?" [Ryouma] 



"Tidak terlalu. Dia adalah seorang gadis cantik yang menarik pelanggan ke tokonya dan 
akhirnya menikah dan menetap. Miliknya adalah keluarga normal dan dia menjalani 
kehidupan yang bahagia. "[Pioro] 

"Saya melihat. Jadi kamu ingin putrimu juga hidup bahagia ... "[Ryouma 

"Oh, tidak, tidak. Maksud saya bukan itu. Pendirinya sebenarnya ayah Miyabi, kan? Ya, saya 
kebetulan adalah ayah Miyabi, jadi itu artinya saya akan dapat membagikan 
keberuntungannya! "[Pioro] 

"Seolah-olah!" [Ryouma] [1] 

Ups! Saya tidak sengaja melempar tsukkomi. 

"Permisi." [Ryouma] 

"Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu tsukkomi yang cukup bagus, bukan? Kamu masih agak 
hijau, tapi putriku belum melemparnya belakangan ini, jadi itu bagus 

Oh, syukurlah dia tidak tersinggung ... Tetap saja, aku terkejut tsukkomis juga ada di sini. 
Mungkin kesalahan beberapa orang lain lagi, seperti biasa. 

Tetap saja, itu mungkin karena aku punya bos tipe orang kansei yang suka bermain boke 
(pria lucu) dan dikoreksi dengan tsukkomi (respon pria lurus) yang pada dasarnya menjadi 
refleks bagiku sekarang. Itu menjengkelkan direcoki dengan seluruh aksi duo komedi 
ketika aku sedang sibuk, tapi aku akhirnya membuang-buang lebih banyak waktu jika aku 
mengabaikannya, jadi pada akhirnya, aku tidak punya pilihan selain memainkan pria 
straight straight untuknya. Namun, ada lebih banyak waktu ketika aku mengabaikan pria 
itu. Dia sangat marah padaku karena itu. 

Sementara aku mengingat itu, Pioro-san dan aku menuju ke guild pedagang. Tempat dia 
menuntunku adalah bangunan dengan tembok tinggi yang kulihat sebelum pergi ke Kantor 
Saionji. 

Ini kali kedua saya melihatnya, tapi gedung ini sungguh besar. Dinding-dinding ini mungkin 
juga milik kastil. 

"Baik? Mengesankan, bukan? Serikat pedagang kami. "[Pioro] 

Pioro bertanya kepada saya apa kesan saya setelah mencapai kantor penerimaan. 

"Ini. Dinding luarnya seperti dinding kastil. "[Ryouma] 

"Yah begitulah. Maksud saya bangunan ini pada dasarnya adalah sebuah benteng. "[Pioro] 

"Benteng ..." [Ryouma] 



"Tepat sekali. Dahulu kala, ketika ada perang, daerah ini di sini adalah garis depan. Dan di 
kota inilah mereka membangun benteng saat itu. Karena itulah guild membangun 
gedungnya agar terlihat seperti benteng. "[Pioro] 

"Aku mengerti." [Ryouma] 

"Selain itu, ada alasan lain di balik mengapa tempat ini terlihat seperti ini. Lihatlah ke luar 
jendela. "[Pioro] 

Jendela yang ditunjuk Pioro-san bisa dilihat. Mungkin karena ruangan ini adalah kantor 
penerima tamu maka mereka membuat jendela di sini dari kaca agar terlihat bagus. 
Hasilnya, saya bisa melihat bagian luar. 

"Luar biasa ... Ini pertama kalinya aku melihat begitu banyak monster besar." [Ryouma] 

Di luar jendela ada banyak monster. Mereka adalah monster tipe burung berukuran sedang 
atau besar. Bahkan ada tipe naga yang mungkin adalah wyvern. Sebuah pelana dapat 
dilihat pada tengkuk mereka memanjang ke punggung mereka, di atasnya orang dapat 
dilihat orang sedang mengendarai. Itu adalah citra dunia fantasi. 

"Semua monster ini ada di sini hanya untuk membawa barang-barang dan barang bawaan." 
[Pioro] 

"Semua ini !?" [Ryouma] 

"Jika kamu bisa menggunakan monster terbang, maka kamu bisa mengangkut barang 
dengan cepat dan dalam jumlah besar. Tetapi untuk mengakomodasi monster, beberapa 
hal perlu disediakan. Tempat untuk menunggu, tempat untuk menyimpan barang-barang, 
tempat pendaratan ... dan seterusnya. Banyak fasilitas yang perlu disediakan, jadi mereka 
memutuskan untuk membangun guild setelah benteng. "[Pioro] 

"Aku mengerti ..." [Ryouma] 

Memang benar monster membutuhkan tempat untuk menunggu. Terutama, jika ukurannya 
besar. 

"Orang yang memikirkan metode transportasi ini, merencanakan kota ini, menciptakan 
istilah 'bandara', dan menjadikan semua ini kenyataan tidak lain adalah pendiri Firma 
Saionji sendiri. Bagaimana dengan itu? Tidakkah Anda setuju bahwa ia memiliki selera 
yang baik? "A [Pioro] 

Sebenarnya, nama itu bukan idenya, tapi aku tidak bisa mengatakannya! 

Kemungkinan besar, di masa depan, saya juga akan berada di ujung penerima nasib yang 
sama dari dunia lain, karena mereka melihat rantai toko saya dan berpikir untuk diri 
mereka sendiri, 'itu repost!' [2] 



Sama seperti bagaimana Pioro-san dan Miyabi-san berbicara dan berperilaku, tampaknya 
ada segala macam jejak pengaruh dunia lain, bahkan yang menyebar tanpa disadari. 

"Bandara, ya. Nah, kota pelabuhan adalah tempat untuk mengumpulkan segala macam 
barang. Masuk akal. "[Ryouma] 

"Baik? Kamu paham! "[Pioro] 

Pioro-san dengan gembira memukul punggungku, lalu seorang karyawan guild memasuki 
kantor resepsionis dan kami akhirnya berbisnis. 

Pada awalnya, dia terkejut mendengar bahwa itu bukan Pioro-san, tapi aku, yang akan 
membeli tanah itu. Namun, setelah kejutan sesaat itu, segala sesuatu berjalan dengan 
lancar. 

Rupanya, karena Pioro-san sudah menanyakan tentang toko sebelumnya, guild dapat 
mempersiapkan, memungkinkan mereka untuk dengan cepat memproses semuanya. 
Meskipun pembeli berbeda dari yang mereka harapkan, semuanya masih berjalan lancar. 

Setelah itu, kami pergi ke toko yang baru saja kubeli dari guild untuk melihat ke dalam. 

Toko itu setinggi dua lantai. Lantai pertama memiliki gudang dan ruang untuk operasi 
bisnis. Lantai dua memiliki kantor penerimaan dan kantor lainnya. Dan kemudian di 
belakang toko dapat ditemukan rumah pemilik sebelumnya. Rumah itu datang dengan 
tanah kosong. 

Jika Anda mengecualikan ruang tamu dan area bersama, ada 5 kamar kosong semuanya, 
sehingga kami bisa menggunakan rumah untuk penginapan. Saya tidak bisa memberi 
karyawan kamar mereka sendiri, tetapi 2 atau 3 per kamar tentu bisa berbagi masing-
masing kamar. Saya dengar, itu adalah latihan yang normal, jadi seharusnya tidak apa-apa. 

"Ada masalah?" [Pioro] 

"Tidak. Selama saya membuat perabot dan rak-rak, sepertinya kita bisa menggunakan toko 
ini segera. Butuh sekitar 3 hari bagi karyawan saya untuk datang dari Gimuru, dan itu akan 
menjadi skenario kasus terbaik, 5 hari menjadi yang terburuk. "[Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu, saya mengeluarkan burung pelek saya dari Dimension Home 
saya. 

"Siap? Drei? "[Ryouma] 

Burung pelek yang saya bawa adalah Drei. Itu berarti '3' dalam bahasa Jerman. Beberapa 
hari yang lalu, Elia memberi tahu saya bahwa dia memberi nama burung pelek, jadi saya 
mengikutinya. Sudah lama sejak saya terakhir bernama familiar. 



Pada awalnya, saya memberi nama slime secara individual, tetapi ketika jumlahnya 
meledak, menjadi terlalu sulit untuk mengaturnya dengan nama. Kontrak monster 
membuatnya sangat mudah untuk membedakan familiar saya satu sama lain, jadi nama itu 
tidak benar-benar diperlukan. Tetap saja, rasanya masih nostalgia. 

Ngomong-ngomong, aku menamai burung rim mimpi burukku, Eins, untuk satu, lalu 
sisanya masing-masing sebagai Zwei, Vier, Funf, Veer, dan Sechs. Elia rupanya menamainya 
dengan bahasa musik sebagai referensi. 

"Haa ~ Memang benar. Kamu benar-benar menjinakkan burung pelek. "[Pioro] 

Saya mengeluarkan alat tulis dari Kotak Barang saya dan mulai menulis, sementara Pioro-
san menatap lekat-lekat burung pelek saya. 

Suatu ketika, ketika saya menghubungkan indra saya dengan burung pelek dan 
membuatnya terbang, arus dunia terasa seperti ketika saya naik kereta peluru. Dengan 
asumsi mereka bepergian dengan kecepatan yang sama, itu berarti bahwa burung rimel 
pada dasarnya bisa terbang dari 200 kph (124,27 mph) ke 300 kph (186,41 mph). Mereka 
terbang sangat cepat tanpa sihir, tetapi mereka bisa terbang lebih cepat dengan 
menggunakan sihir angin dan menungganginya. 

Bagi burung-burung pelek, jarak tiga hari dengan kereta bukanlah apa-apa. Bahkan jika 
mereka harus mengambil jalan memutar, mereka masih bisa mencapai Gimuru dalam 
sehari. Angka-angka itu hanya sesuatu yang saya simpulkan sendiri, tetapi intinya adalah 
mereka sangat cepat. 

"Baiklah." [Ryouma] 

Saya menyimpan surat itu di dalam pipa khusus, kemudian saya menempelkannya ke 
burung pelek dengan lampiran logam dan kain merah. Dengan ini bahkan Drei bisa masuk 
ke kota sendiri. 

"Aku mengandalkanmu!" [Ryouma] 

"PIRORO!" [Drei] 

Ketika saya membiarkan Drei keluar, dia menangis kembali kepada saya sebagai 
penegasan, dan kemudian terbang tinggi di atas langit. Tepat ketika saya berpikir dia 
terbang di langit dekat awan, dia terus berjalan lebih cepat dan lebih cepat, dan begitu saja, 
dia pergi. 

"Bagus." [Ryouma] 

"Sekarang, kita tunggu, ya?" [Pioro] 

"Ya." [Ryouma] 



"Sudahkah kamu memesan penginapan?" [Pioro] 

Saya lupa! 

"Sebenarnya, aku lupa." [Ryouma] 

"Bagus! Kalau begitu, kenapa kamu tidak menginap di tempat kami? "[Pioro] 

"Apakah itu baik-baik saja?" [Ryouma] 

"Tentu saja! Tidak perlu malu! Anggap rumah sendiri! "[Pioro] 

"Terima kasih. Kalau begitu aku akan menerima tawaran itu. "[Ryouma] 

Seperti itu, aku akhirnya tinggal di rumah Pioro-san. 

[1] -- Ryouma menyimpang dari pola bicaranya yang biasa di sini dan mengatakan "Anta ga 
ayakarunkai!" Ngomong-ngomong, pasangan ayah dan anak perempuan menggunakan 
dialek kansai sehingga mereka mengikuti pola dasar yang biasa. 

[2] -- Oke. Saya menggunakan beberapa lisensi kreatif di sini, tetapi makna yang 
dimaksudkan berlaku. 



Chapter 80 
Volume 3 Bab 80 bagian1 

Volume 3 Bab 80 bagian2 

Setelah diputuskan bahwa aku akan tinggal di tempat Pioro-san, dia membawaku ke toko 
rempah-rempah di perusahaan Saionji. Rupanya, toko dan rumah mereka terhubung. 

"Selamat datang. Oh, ini hanya ayah. "[Miyabi] 

"Apa maksudmu itu hanya ayah? Selain itu, bukan hanya aku, kau tahu? Ryouma ada di sini 
juga. "[Pioro] 

"Maaf mengganggu." [Ryouma] 

"Ryouma-han, kamarnya sudah disiapkan. Anggap rumah sendiri. "[Miyabi] 

Miyabi merawat toko seperti siang ini. 

Tetapi bagaimana dia tahu bahwa saya akan menginap? Sudah diputuskan tadi, bukan? 

"Oh, kamu tidak menginap?" [Miyabi] 

"Tidak. Terima kasih sudah menerima saya. Aku hanya ingin tahu bagaimana kamu tahu 
ketika kami memutuskannya beberapa saat yang lalu. "[Ryouma] 

"Ruang tamu harus selalu siap sehingga dapat digunakan kapan pun diperlukan, jadi saya 
selalu merawatnya. Selain itu, ayah yang sedang kita bicarakan. Saya pikir dia akan 
menawarkan Anda untuk bermalam di tempat kami. "[Miyabi] 

"Saya melihat. Terima kasih. "[Ryouma] 

"Jangan pedulikan itu. Ingin saya tunjukkan ke kamar Anda? "[Miyabi] 

"Tentu." [Ryouma] 

Pioro-san akan kembali bekerja, jadi Miyabi-san yang menemaniku ke ruang tamu. 

"Anggap itu sebagai tempatmu sendiri." [Miyabi] 

Kamar yang dia bawa untukku besar untuk satu orang dan dilengkapi dengan perabotan 
berkualitas tinggi. Perasaan itu hangat. 

"Aku pasti akan memasakkanmu makan malam yang tidak akan mempermalukan nama 
Saionji, jadi nantikan itu!" [Miyabi] 



"Terima kasih. Aku akan menantikannya. "[Ryouma] 

Miyabi-san mengangguk sebagai jawaban, tampaknya puas dengan jawabanku. 

"Aku akan pergi kalau begitu. Anda beristirahat sampai makan malam. "[Miyabi] 

Miyabi diam-diam meninggalkan kamar. 

... Dan sekarang, aku sendirian. Aku ingin tahu seperti apa perjamuan itu nanti. 

... Aku tidak punya apa-apa selain makanan yang diawetkan tadi malam, jadi aku sedikit 
lapar. Saya ingin tahu apakah mereka akan menyajikan daging. Atau mungkin ikan? Tetapi 
negara ini tidak memiliki banyak hidangan makanan laut. Ini negara pedalaman, jadi tidak 
memiliki laut sendiri. Dan satu-satunya ikan yang bisa dibeli adalah ikan dari sungai atau 
ikan kering. Produk laut segar harganya mahal atau tidak mungkin dibeli. 

Pengecualian untuk itu adalah kota-kota yang terletak di dekat danau seperti Shikumu. 
Tempat-tempat yang memiliki produk laut sebagai industri utamanya cenderung memiliki 
lebih banyak hidangan makanan laut. 

Tetapi ketika berbicara tentang makanan laut, hal pertama yang benar-benar terlintas 
dalam pikiran adalah masakan Jepang. Tapi, sial ... Aku belum makan apapun sejak datang 
ke sini .. 

Saya berpikir itu akan menyebar sampai batas tertentu mengingat berapa banyak dunia 
lain telah dibawa ke sini, tetapi saya tidak dapat menemukan satu pun hidangan Jepang di 
Gimuru. Mungkin aku harus mencoba bertanya pada Pioro-san apakah mereka menjual 
kecap dan miso di sekitar sini. Mereka berurusan dengan produk makanan, jadi dalam 
kasus terburuk, mereka mungkin memiliki sesuatu yang serupa. 

Saya beristirahat di kamar sambil memikirkan makanan. Setelah beberapa saat, seorang 
pelayan laki-laki memberi tahu saya bahwa makan malam sudah siap. 

"Ryouma, kamu datang. Silahkan. Silakan duduk. "[Pioro] 

Ketika aku sampai di ruang makan, Pioro-san, Miyabi, dan wanita suku rubah lainnya sudah 
duduk. Wanita rubah itu terlihat seperti Miyabi-san, jadi dia mungkin istri Pioro-san. Dia 
benar-benar cantik ... 

"Permisi." [Ryouma] 

"Kamu tidak harus bersikap formal. Dan saya pikir Anda sudah memperhatikannya, tapi ini 
di sini adalah istri tercinta dan ibu Miyabi, Kurana [1]. "[Pioro] 

"Kurana Saionji. Sangat menyenangkan bisa berkenalan denganmu. "[Kurana] 

"Ryouma Takebayashi. Kesenangan adalah milikku. "[Ryouma] 



"Aku sudah mendengar rumornya. Kata kata kau pria muda yang cukup menjanjikan. 
"[Kurana] 

"Tidak semuanya. Keberuntungan saya kebetulan bagus. Saya juga telah diberkati dengan 
orang-orang baik. Yang saya lakukan adalah mempekerjakan orang-orang berbakat dan 
mengandalkan mereka. "[Ryouma] 

Tidak benar-benar. Jika tidak untuk semua orang, saya mungkin bahkan tidak akan 
memiliki toko. 

Satu-satunya alasan saya di mana saya hari ini adalah karena orang-orang yang saya temui. 

"Jika Anda bisa mengatakan itu dari lubuk hati Anda pada usia itu, maka Anda sudah 
menjadi pemuda yang cerdas." [Kurana] 

"Memang. Ketika kaum muda melihat beberapa keberhasilan, kadang-kadang ada orang 
yang membiarkannya sampai ke kepala mereka. Mereka berhenti melihat apa yang ada di 
sekitar mereka dan mereka mulai berpikir tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. 
"[Pioro] 

"Bisnis terdiri dari pelanggan dan karyawan. Bisnis ada karena ada orang. Jika seorang 
pedagang melupakan orang-orang di sekitarnya dan bertindak seolah-olah mereka tidak 
ada, maka itulah akhir dari pedagang itu. Ketika Anda mencapai puncak, terlepas dari 
berapa banyak bakat yang Anda miliki, Anda akan dipaksa untuk beralih ke cara yang 
meragukan. Fakta kamu mengerti itu berarti kamu sendiri cukup brilian, Ryouma-han. 
"[Miyabi] 

Begitukah? 

"Kamu bisa belajar bagaimana seorang pedagang harus bersikap sendiri di masa depan. 
Saat ini, hanya bisa berbicara dengan sopan sudah luar biasa. Lihat saja Miyabi. Dia tidak 
berbicara sopan sama sekali. "[Pioro] 

"Ayah! Apa yang kamu membandingkan kami seperti itu dengan tiba-tiba !? "[Miyabi] 

"Yah, ada perbandingan yang mudah di dekatnya, jadi ..." [Pioro] 

"Miyabi, kamu tidak harus memaksakan dirimu sendiri, kamu tahu? Kamu bisa bicara 
seperti biasanya. "[Kurana] 

Oh, jadi dia benar-benar memaksa dirinya sendiri? 

"Kamu juga memperhatikan, kan, Ryouma? Miyabi itu dengan paksa mengubah cara dia 
berbicara. "[Kurana] 

"Sedikit. Saya tidak terlalu memikirkannya karena itu normal untuk mengubah cara Anda 
berbicara dengan pelanggan. "[Ryouma] 



"Lihat? Bahkan Ryouma, yang baru saja kau temui, melihatmu. Seperti ini, kamu hanya 
menjadi anak yang cerdik yang mencoba berbicara dengan dialek yang tidak dia ketahui. 
"[Kurana] 

"Ini sangat memalukan ..." [Miyabi] 

Ah, dia sedih ... Tetap saja, apakah ini benar-benar sesuatu yang membuatku malu? 

[1] -- Harus mengetik ulang nama ini berkali-kali karena saya terus mengetik Kurama. 
Omong-omong, saya tahu seseorang yang yakin bahwa Kurama (dari Yu Yu Hakusho) 
adalah seorang gadis. Tidak bisa percaya ketika kami memberitahunya bahwa dia seorang 
pria. 

"Maaf tentang ini, Tapi kamu tidak perlu keberatan dengannya." [Kurana] 

"Sejak muda Miyabi meniru saya dan menaruh minat pada bisnis. Dia bahkan menawarkan 
untuk membantu di toko sendiri. Tetapi suatu kali, di masa lalu, ketika saya menunjukkan 
kepadanya bagaimana cara bernegosiasi dan berhubungan dengan pelanggan, dia mulai 
gigih. Rupanya, seorang pelanggan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak feminin. 
"[Pioro] 

"Aku tidak berusaha menjadi lebih feminin atau apa pun hanya karena aku diberitahu itu. 
Saya hanya ... "[Miyabi] 

"Hanya?" [Kurana] 

"Aku hanya tidak tahan kalau pria tua itu memanggilku dengan tidak ramah! Jika aku tidak 
bisa mengubah diriku menjadi seorang wanita, aku akan merasa kehilangan! "[Miyabi] 

Karena itu !? Hmm ... Tapi sekali lagi, kurasa lebih baik daripada menyadari sesuatu yang 
aneh. 

"Dengan kata lain, putriku satu-satunya tidak tahan kehilangan. Seperti yang disebutkan 
sebelumnya, kamu tidak perlu keberatan dengannya, Ryouma-han. "[Kurana] 

"Cukup tentang itu, ayo makan. Saya membawa beberapa hidangan aneh hari ini. "[Pioro] 

Pioro-san memberi isyarat dengan tangannya pada pelayan yang menunggu di sudut 
ruangan. 

Apa yang dia maksud dengan hidangan aneh? 

"Kamu pandai memasak, jadi tanpa persiapan sebelumnya, mungkin akan sulit untuk 
mengejutkanmu hanya dengan rasanya. Jadi saya mengambilnya sendiri untuk menyiapkan 
sesuatu yang unik. "[Pioro] 

"Akan lebih bagus jika itu sesuai dengan seleramu," [Kurana] 



Ketika aroma makanan yang dibawa mencapai hidung saya ... 

Bau ini! Nya- 

"Bau ini ... apakah ini sup miso?" [Ryouma] 

Ketika aku menggumamkan itu, Pioro-san terkejut dan sedih, sementara Kurana-san hanya 
tertawa dengan minat. 

"Jadi, kamu tahu tentang sup miso. Dan di sini saya pikir saya akan mengejutkan Anda. Saya 
gagal ~ "[Pioro] 

Nah, Anda banyak mengejutkan saya! 

"A-Sebenarnya aku sangat terkejut. Pioro-san, kamu punya cara untuk mendapatkan miso? 
"[Ryouma] 

"Ya, tapi tidak banyak minat, jadi aku tidak mendapatkan terlalu banyak. Mau beberapa? 
"[Pioro] 

"Iya! Benar-benar! "[Ryouma] 

"Itu tidak semahal itu, jadi aku bisa berbagi denganmu, tetapi jika kamu suka dan ingin 
lebih, jangan ragu untuk membeli dari toko saya." [Pioro] 

"Terima kasih banyak!" [Ryouma] 

"Tidak apa-apa. Tapi karena kamu tahu tentang miso, apa kamu juga tahu tentang kecap? 
"[Pioro] 

"Kamu juga punya kecap !?" [Ryouma] 

"Kami melakukannya." [Pioro] 

Seperti ini, pelayan akhirnya membawakan kami sebuah nampan, yang atasnya adalah 
miso, kecap, cuka, dan mirin. Pioro-san akan berbagi dengan saya. 

Saya tidak percaya bumbu seperti itu ada di dunia ini! Menurut Pioro-san, ini diproduksi di 
salah satu bagian pulau tempat tinggal naga. Itu dibuat di sebuah desa yang secara budaya 
menganggap kehidupan sederhana yang terbaik, jadi mereka memprioritaskan membuat 
makanan mereka lezat melalui bahan-bahannya. Sayangnya, tidak ada banyak permintaan 
untuk itu, jadi itu dianggap sebagai barang mewah yang tidak banyak diperdagangkan. 
Sayang sekali. 

"Ayo makan dulu. Kita bisa bicara sambil makan. "[Kurana] 

"Baik. Itadakimasu! "[Ryouma] 



Sumpit dibawa bersama dengan makanan, jadi saya mengambil pasangan saya dan 
mengambil seteguk nasi. 

Yummm! Sangat bagus! Saya tidak percaya ini sudah 3 tahun sejak saya terakhir makan 
nasi. Negara ini memiliki roti sebagai makanan pokoknya, dan itu enak, tetapi nasi sangat 
rindu. 

Selanjutnya adalah ikan yang dipancing dengan kecap, dan kemudian sup miso ... Ah, sangat 
enak ... Ini seperti makanan di bumi. 

"Rasanya nostalgia..." [Ryouma] 

"Oh, Ryouma-han? Apakah Anda tinggal di desa naga? "[Miyabi] 

"Hah? Oh tidak. Tidak sama sekali. "[Ryouma] 

"Benarkah? Reaksi Anda mengingatkan saya pada seekor naga yang belum bisa kembali ke 
desanya untuk waktu yang lama. "[Miyabi] 

"Benarkah?" [Ryouma] 

"Benarkah. Selain itu, Anda bahkan tahu cara menggunakan sumpit. Itu cocok dengan 
masakannya, jadi itu dibawa, tetapi biasanya, hanya pelanggan yang menggunakan itu. 
"[Pioro] 

"Ryouma-han, dari mana kamu berasal?" [Kurana] 

Pada situasi seperti ini, hanya ada satu jawaban! 

"Dari sebuah desa kecil di hutan. Nenek saya sering membuat sup miso untuk saya. 
Begitulah cara saya belajar cara menggunakan sumpit. Nenek adalah mantan petualang, 
jadi dia mungkin mengetahuinya selama salah satu perjalanannya. Adapun bahan-
bahannya, dia berhasil melakukan sihir kayu. "[Ryouma] 

"Begitukah?" [Kurana] 

Apakah saya membodohi mereka? 

"Ngomong-ngomong, Ryouma, apa yang akan kamu lakukan besok? Karyawan Anda tidak 
akan datang sampai tiga hari kemudian, kan? "[Pioro] 

"Aku berencana untuk membangun furnitur dan merenovasi toko sampai saat itu. Saya 
akan mengambil kesempatan untuk melakukan beberapa pekerjaan petualang juga. 
"[Ryouma] 

Kurana-san bertanya padaku. 



"Astaga. Ryouma-han, kamu seorang petualang? "[Kurana] 

"Iya. Meski saat ini menjadi agak kabur entah aku petualang dulu atau pemilik toko terlebih 
dahulu. "[Ryouma] 

"Kamu peringkat berapa?" [Kurana] 

"Saat ini aku E Rank." [Ryouma] 

"E? Kamu satu tahun lebih muda dariku, kan? "[Miyabi] 

"Saya baru saja dipromosikan ke E Rank 2 bulan yang lalu." [Ryouma] 

"Menjadi E Ranker di usiamu adalah pencapaian. Apakah Anda memiliki pengalaman 
melakukan pencarian penaklukan? "[Pioro] 

Setelah itu saya berbicara tentang pengalaman saya berburu monster di tambang, 
kemudian saya bertanya kepada mereka tentang kota. 

Rupanya, pendiri dunia lain dari Perusahaan Saionji membuat kota ini untuk bisnis. 
Rupanya, sejak lama, ada banyak di antara pemilik toko dan karyawan, serta orang lain 
yang lahir dan besar di Renauph, yang berbicara dalam dialek kansai. Kurana-san juga lahir 
di sini. 

Saya tidak berpikir itu disengaja, tetapi ketika saya memikirkan bagaimana dunia lain 
secara alami meninggalkan jejak pengaruh mereka, saya merasa aneh. Aku ingin tahu 
apakah aku akan meninggalkan sesuatu juga. 

"Ada lagi yang ingin Anda tanyakan?" [Pioro] 

"Bagaimana dengan guild? Ini pertama kalinya aku melihat bangunan sebesar ini. 
"[Ryouma] 

"Tapi tentu saja. Ada pintu masuk di setiap arah, tapi di dalam bangunan besar itu ada guild 
pedagang, guild petualang, guild pengrajin, dan guild naga. "[Pioro] 

Guild naga? Itu yang baru. 

Saat aku memikirkan itu, Miyabi-san mulai menjelaskan. 

"Di masa lalu, mereka adalah sekelompok penjinak monster dengan monster terbang yang 
mengangkut orang dan barang, tetapi setelah bandara selesai, mereka bercabang dan 
menjadi guild independen yang terutama berurusan dengan transportasi udara. Guild 
penjinak menggunakan monster untuk berburu, bertarung, apa pun sebenarnya, tetapi 
guild naga hanya untuk tamers monster yang mengangkut orang dan benda-benda melalui 
udara. Mereka juga berspesialisasi dalam menjaga keamanan penerbangan. 



Tidak mudah memiliki monster yang mengangkut orang dan barang melalui udara, jadi 
guild naga membangkitkan orang mereka sendiri. Juga, meskipun mereka bercabang dan 
menjadi mandiri, tampaknya mereka masih memiliki semacam koneksi dengan guild 
tamers. Kata kata kalau monster tamers yang mampu membentuk kontrak dengan monster 
terbang dapat menerima pelatihan dari guild naga. "[Miyabi] 

Sepertinya masih banyak yang belum kuketahui. 

"Para petualang mengumpulkan pengumpul segala macam hal. Serikat pengrajin 
menggunakan hal-hal itu untuk membuat barang. Serikat pedagang memperlakukan 
barang-barang itu sebagai produk yang akan dijual. Dan guild naga mengangkut mereka ke 
kota-kota yang jauh. Seperti ini, empat guild dapat bekerja sama untuk mengembangkan 
tow. Ini juga karena upaya nenek moyang kita. ' [Miyabi] 

Miyabi-san membusungkan dadanya saat dia mengatakan itu. Pioro-san tampak sama-
sama bangga. Kota ini, bandara, dan leluhur mereka harus menjadi kebanggaan mereka. 

Saya mendengar lebih banyak tentang kota mereka ketika saya memanjakan diri dengan 
beberapa masakan Jepang yang sudah lama ditunggu. 

Setelah itu, bahkan tanpa kembali ke kamar, saya membersihkan diri dengan lendir 
pembersih dan dengan cepat pergi untuk beristirahat. 

Ketika saya bertanya-tanya pada diri sendiri apa yang harus saya lakukan besok, kepuasan 
dari makan yang enak dan kelelahan dari perjalanan panjang membuat saya tertidur. Saya 
bisa menolaknya, tetapi pohon tidak ada gunanya melakukannya. Mari kita berpikir besok 
... Bagaimanapun, saya punya waktu ... 
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Hari berikutnya. 

Setelah bersiap-siap dengan cepat, Miyabi-san mengunjungi kamarku. 

"Selamat pagi, Ryouma-han." [Miyabi] 

"Selamat pagi, Miyabi-san." [Ryouma] 

"Kupikir aku akan membangunkanmu, tetapi sepertinya kamu adalah tipe awal. Ngomong-
ngomong, sarapan sudah siap, jadi jika kamu bisa makan, kamu harus makan dulu. 
"[Miyabi] 

"Terima kasih." [Ryouma] 

Saya makan di ruang makan yang sama tadi malam. Semua orang di sini makan dengan 
kecepatan tinggi. Tapi sekali lagi, aku juga. 

"Aku akan menyerahkan sisanya padamu, Miyabi." [Pioro] 

"Aku akan melakukan yang terbaik!" [Miyabi] 

"Semoga beruntung!" [Pioro] 

Apa yang mereka bicarakan? 

"Ryouma-han, kemana kamu pergi hari ini? Ryouma-han, kamu belum terbiasa dengan kota 
ini, kan? Kalau begitu, aku akan menjadi penuntunmu. "[Miyabi] 

"Aku bersyukur, tapi bagaimana dengan pekerjaanmu?" [Ryouma] 

"Jangan pedulikan. Tidak masalah. Anak perempuan presiden masih berusia 12 tahun. Itu 
normal bagi saya untuk tidak bekerja. Merawat toko hanyalah latihan untuk masa depan. 
"[Miyabi] 

Saya kira itu masuk akal. 

"Meskipun ada anak berusia 11 tahun tertentu dengan toko yang bahkan akan membuka 
toko cabang. Aku ingin tahu apakah bocah itu pengecualian. " 

Nah, karena dia akan mengajak saya berkeliling, saya harus menunda pekerjaan petualang 
dan hanya membuat furnitur hari ini. 



"Baik. Kalau begitu, saya ingin membuat furnitur hari ini. Bisakah Anda menunjukkan saya 
ke toko tempat saya membeli kayu? "[Ryouma] 

"Serahkan saja padaku. Saya pasti akan membawa Anda ke toko yang bagus. "[Miyabi] 

Ketika dia mengatakan itu, dia membusungkan dadanya dan keluar. Aku mengikutinya, 
tetapi begitu kami keluar, burung pelek yang kukirimkan kemarin, Drei, kembali. 

"Oh." [Ryouma] 

"Apa--- Kyaa !?" [Miyabi] 

Drei duduk di atas pundakku. Dia terbang tepat di antara aku dan Miyabi, jadi mau tidak 
mau Miyabi terkejut dan akhirnya melompat ke samping. Oh, ekornya banyak bergerak! ... 
Aku merasa seperti aku pernah mendengar bahwa rubah di dunia lain tidak menunjukkan 
banyak emosi melalui ekor mereka, tapi aku bertanya-tanya apakah itu tidak terjadi pada 
suku rubah di sini. 

Tapi sekali lagi, baru sekarang dia banyak menggerakkan ekornya, jadi mungkin saja dia 
bereaksi ketika terkejut. Seperti semacam refleks tulang belakang. 

Bagaimanapun, saya harus minta maaf karena telah mengejutkannya. 

"Maaf sudah mengejutkanmu. Yang ini adalah familiarku. "[Ryouma] 

"Akrab? Jadi, memang begitu. Tapi aku tidak percaya aku pernah melihat monster yang 
begitu cantik. "[Miyabi] 

"Ini disebut burung pelek. Saya memilikinya membawa surat ke toko saya di Gimuru. 
"[Ryouma] 

Sambil menjelaskan, aku mengeluarkan surat di dalam pipa yang terpasang di kaki Drei. Itu 
adalah tanggapan dari Gimuru. Rupanya, Drei mencapai mereka kemarin sebelum waktu 
tutup. 

Semua orang akan berangkat pagi hari ini untuk Renauph. Mereka akan tiba dalam 3 hari. 
Seperti yang direncanakan. 

Saya menyampaikan info itu ke Miyabi-san juga, dan kami mulai berjalan lagi. 

Setelah membeli beberapa kayu di toko, saya menyimpan kayu di Dimension Home saya, 
lalu kami pergi ke toko saya. 

Saya memilih gudang sebagai tempat kerja saya. Lendir asam mulai membuat komponen, 
sedangkan lendir lengket dan saya menyatukannya dan memperkuatnya dengan cairan 
lengket dan paku. Perlahan-lahan, kami memproduksi kursi, meja, dan rak. 



Miyabi-san diam-diam mengamati saat kami bekerja. Saya pikir dia tidak punya banyak 
waktu luang, tetapi dia benar-benar hanya menonton. 

Namun, akhirnya, dia bertanya kepada saya. 

"Ryouma-han, apa makhluk ini?" [Miyabi] 

"Maksudmu slime?" [Ryouma] 

"Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak. Itu pasti salah. Pastinya. Tidak mungkin slime seperti ini 
bisa ada! Kenapa di dunia ini ada lendir yang membuat perabot !? "[Miyabi] 

"Mereka bisa membuatnya jika kamu mengajar mereka. Mereka bahkan bisa belajar seni 
bela diri dan seni senjata. "[Ryouma] 

"Serius !?" [Miyabi] 

"Serius." [Ryouma] 

Saya membuat tongkat dengan Roda Polandia, kemudian saya menyerahkannya ke lendir 
lengket dan memerintahkannya untuk menunjukkan gerakan Miyabi. 

"... Itu menggunakan tongkat!" [Miyabi] 

"Lihat?" [Ryouma] 

"Apakah lendir selalu sangat tangkas?" [Miyabi] 

"Awalnya, mereka hanya slime normal, tetapi setelah banyak latihan, mereka menjadi 
seperti ini." [Ryouma] 

"Aku mengerti ... aku tidak tahu mereka bisa menjadi seperti ini." [Miyabi] 

"Kebanyakan orang tidak. Semua orang yang melihat mereka untuk pertama kalinya 
terkejut. "[Ryouma] 

"Kenapa kamu tidak mempublikasikan ini? Ini akan menjadi penemuan besar, bukan? 
"[Miyabi] 

"Saya berharap.... Orang-orang sepertinya tidak terlalu suka slime, dan saya belum 
berencana mengumumkannya dulu. " 

Lagipula itu akan sia-sia. Saat aku menggumamkan itu pada diriku sendiri, Miyabi-san 
memperhatikan slime lagi. 

Setelah itu beberapa detik keheningan bertahan, lalu Miyabi-san bertanya padaku. 

"... Ryouma-han, apa yang kamu lakukan tahun depan?" [Miyabi] 



"Apa maksudmu?" [Ryouma] 

"Kamu berumur sebelas sekarang, kan? Apakah Anda akan pergi ke akademi tahun depan? 
Bagaimanapun, Anda akan berusia dua belas. Toko Anda tampaknya menghasilkan banyak, 
jadi Anda mungkin dapat membelinya. Apakah kamu pergi? "[Miyabi] 

Sekolah, ya ... 

"Aku benar-benar tidak suka. Saat ini, saya hanya ingin berlatih dan berpetualang sesuka 
saya. Dan dari apa yang saya dengar, aspek sosial dari akademi agak merepotkan, jadi tidak 
ada banyak kesempatan untuk benar-benar belajar. "[Ryouma] 

Saat aku mengatakan itu, Miyabi-san menghela nafas dalam-dalam. 

"Haa ~ Jadi, kamu tahu." [Miyabi] 

"Kamu tahu tentang itu juga?" [Ryouma] 

"Tentu saja. Saya akan pergi ke akademi mulai tahun ini, jadi saya sudah mengumpulkan 
informasi tentang itu. Ayah juga mengajari saya segala macam hal tentang itu. "[Miyabi] 

"Aku mengerti ... Jadi, mengapa kamu tiba-tiba membicarakan ini?" [Ryouma] 

"Yah, kamu sepertinya memiliki kepribadian yang baik, jadi aku berpikir sekolah akan lebih 
mudah jika ada seseorang yang kukenal. Orang-orang di sana mungkin kaku dalam hal 
hubungan, tetapi lebih dari itu, saya pandai sihir. Jika aku pergi ke akademi dan berdiri, itu 
tidak akan berakhir hanya dengan beberapa bangsawan aneh yang mengikutiku. "[Miyabi] 

"Jika seburuk itu, mengapa pergi?" [Ryouma] 

"Aku akan menjadi pedagang, jadi aku perlu membuat koneksi. Akademi menjadikannya 
kebijakan untuk tidak membedakan antara bangsawan dan rakyat jelata, jadi jauh lebih 
mudah untuk mendekati bangsawan di sana daripada di tempat lain. Jadi, saya berpikir 
akan menyenangkan untuk memiliki seseorang yang bisa saya ajak bicara tanpa harus 
begitu tegang. Lagipula, kamu benar-benar hebat dalam sihir, jadi itu akan membuatku 
nyaman jika kamu pergi ke sekolah juga. "[Miyabi] 

Dia cukup bertekad meski hanya anak-anak ... Pedagang tentu menakutkan. Meskipun 
sepertinya tidak terlalu aneh bagi siswa untuk mendaftar dengan tujuan ini dalam pikiran. 
Tetap saja, apakah dia benar-benar pandai sihir sehingga orang lain akan iri padanya? 

"Apakah kamu pandai sihir?" [Ryouma] 

"Cukup menggunakan mantra api perantara, tapi itu sudah cukup untuk membuatmu 
unggul di sekolah." [Miyabi] 



Ketika saya bertanya lebih banyak tentang itu, tampaknya, sebagian besar siswa hanya 
dapat menggunakan sihir pemula saat mendaftar. Dan bahkan ada siswa yang akan belajar 
sulap untuk pertama kalinya. Jika itu adalah teman-temannya, maka bisa menggunakan 
mantra perantara lebih dari cukup untuk menempatkannya di atas yang lain. 

Omong-omong, meskipun orang suku rubah adalah orang buas juga, saya mendengar 
mereka memiliki mana yang lebih besar dari yang lainnya. Aku merasa seperti sudah 
membicarakan ini dengan seseorang di guild, tapi mungkin itu sebabnya Miyabi pandai 
sihir. 

Negara ini tidak mendiskriminasi ras lain, jadi tidak masalah meski satu setengah. Jika 
seseorang mencoba mendiskriminasi seseorang di negara ini, mereka hanya akan dijauhi. 
Rupanya, ada sedikit diskriminasi di masa lalu, tetapi orang lain yang datang sebelum saya 
memperbaiki keadaan. Masih ada beberapa kecemburuan yang tersisa terkait keunggulan 
yang dimiliki ras atas satu sama lain. 

"Aku mengerti." [Ryouma] 

"Yah, mau bagaimana lagi kalau kamu tidak pergi. Aku tidak akan mencoba dan 
memaksamu. Bukannya aku memang mengharapkan sesuatu. Hanya saja jika Anda pergi ke 
sekolah, saya berencana untuk membantu Anda menjauh dari bangsawan aneh dan 
memperkenalkan beberapa yang baik kepada Anda. "[Miyabi] 

Dia berpikir untuk mendukungku? Sungguh anak yang teguh. Tidak tampak seperti orang 
jahat juga. Namun, tampaknya pekerjaannya cocok untuknya. Tetap saja, aku berharap 
yang terbaik untuknya. 

Ketika saya mendorongnya secara internal, saya terus bekerja. Saya mendapatkan 
bantuannya untuk hal-hal yang lebih sederhana, dan seperti itu, kami berhasil 
menyelesaikan perabotan dan peralatan. 

Setelah menyelesaikan perabotan, aku memberi tahu Miyabi-san bahwa aku akan pergi ke 
guild petualang, lalu kembali ke toko. 

"Ryouma-han, tidak ada pekerjaan di kota untuk para petualang saat ini. Paling-paling, 
mungkin hanya akan ada pekerjaan pengumpulan ramuan atau pekerjaan yang 
mengharuskan seseorang untuk berburu binatang kecil. "[Miyabi] 

"Benarkah? Di Gimuru aku mendengar monster kuat muncul di kota ini. "[Ryouma] 

Apakah sudah diburu? 

"Ah ~ Kamu dengar tentang itu? Karena itu hanya E Rank dan di atasnya yang bisa 
melewati utara sekarang. "[Miyabi] 

"Apakah monster itu kuat?" [Ryouma] 



"Tidak. Bagian Peringkat AD akan lebih dari cukup, tetapi sayangnya, tidak ada petualang 
seperti itu di kota ini. "[Miyabi] 

Karena kehadiran guild naga di kota ini, monster besar seperti wyvern sering terbang di 
langit, menakuti monster di dekatnya, jadi biasanya tidak ada banyak monster yang bisa 
ditemukan di dekatnya. 

Akibatnya, petualang berperingkat lebih tinggi tidak memiliki mangsa yang tersisa untuk 
berburu, sehingga mereka akhirnya pergi ke tempat lain. Wajar bagi seseorang untuk 
meninggalkan kota jika dia tidak dapat menghasilkan uang. 

Para penjaga hanya berpatroli di gerbang dan jalan-jalan, sehingga area monster itu 
bersembunyi tidak berada di bawah yurisdiksi mereka. Tanpa petualang untuk beralih ke, 
saat-saat seperti ini cukup bermasalah. Bagaimanapun, itu sebabnya orang tidak diizinkan 
pergi ke bagian utara kota kecuali mereka E Rank atau lebih. Untungnya, persyaratannya 
tidak di atas D Rank. 

"Jadi selama satu E Rank, dia bisa pergi, kan?" [Ryouma] 

"Tepat sekali. Gilda juga akan meminta kayu dan bumbu yang bisa didapatkan dari hutan 
utara ... Oh, benar. Anda seorang E Ranker, bukan? Saya tidak akan memberitahu Anda 
untuk tidak pergi, tetapi berhati-hatilah. Anda harus memastikan untuk melarikan diri jika 
monster itu menemukan Anda. "[Miyabi] 

Aku berterima kasih pada Miyabi-san dan menuju ke guild. Sulit bagi wanita non-petualang 
untuk mendekati guild petualang, jadi saya tidak menerima tawaran Miyabi untuk 
menunjukkan jalan. 

Aku pergi ke meja resepsionis begitu aku sampai di guild dan mengumpulkan beberapa 
informasi. Sumber Mei adalah petugas laki-laki yang merawat resepsionis. Dia adalah tipe 
orang yang baru saja melakukan pekerjaannya tanpa banyak perawatan, jadi ketika aku 
menunjukkan padanya kartu guild E Rank-ku, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya 
membawakanku pekerjaan yang tersedia untuk utara. Saya mendapat informasi tentang 
monster yang muncul di utara juga, dan ternyata, itu adalah monster yang dikenal sebagai 
Smash Boar. 

Babi hutan adalah monster dengan taring pendek tapi tajam. Tubuhnya besar dan tahan 
lama. Kulitnya keras, jadi sulit untuk menyakitinya tanpa kekuatan yang cukup. 

Setelah mengkonfirmasi rincian di atas, saya yakin bahwa saya memiliki monster yang 
tepat dalam pikiran. Hanya D Rank ke atas yang dapat menerima pekerjaan penaklukan 
untuk itu, jadi saya hanya mengambil pekerjaan pengumpulan ramuan dan kembali ke toko 
Pioro-san. 

Sepanjang jalan, aku mengingat kembali surat yang kudapat ketika pertama kali sampai di 
dunia ini. 



Kakek-nenek yang dulu digunakan para dewa untuk memberi saya latar belakang yang 
kredibel sebenarnya adalah orang-orang nyata. Gayn dan yang lainnya pergi keluar dari 
jalan mereka untuk memanggil jiwa mereka dan bahkan mendapat izin mereka untuk 
menggunakan nama mereka demi saya. 

Tempat tinggal kakek nenek saya adalah tempat yang disebut Desa Cormi, yang terletak di 
dalam Hutan Shurus Besar. 

Hutan Hebat Shurus adalah harta karun bahan obat-obatan dan banyak batu berharga 
dapat ditemukan di dalam gua-gua yang bertitik itu. Banyak desa didirikan di sana dengan 
harapan mengumpulkan sumber daya berharga ini. Desa Cormi adalah salah satu desa 
tersebut. 

Tetapi Hutan Hebat Shurus adalah sarang bagi banyak monster, dan terkenal di dalam 
kerajaan sebagai wilayah berbahaya. Bahkan daerah dangkalnya dipenuhi dengan monster 
D Rank dan lebih besar. Untuk memperburuk keadaan, para petualang yang mati mencari 
sumber daya berharga terus mengintai hutan sebagai zombie, kerangka, hantu, atau sejenis 
mayat hidup lainnya. 

Jalan menuju Desa Cormi dipenuhi dengan bahaya pada tingkat yang jauh melebihi 
Renauph. Itu bukan tempat yang harus dirusak tanpa berpikir. Tetapi bukan saja saya 
menerima izin untuk menggunakan nama mereka, mereka bahkan memberi saya 
kepemilikan barang-barang mereka. Mereka tidak memiliki penerus, mereka hanya 
menyembunyikan barang-barang mereka, jadi mereka mengatakan kepada saya bahwa 
mereka ingin saya mewarisi hal-hal itu bersama dengan keinginan mereka. 

Itu hanya sesuatu yang mereka harapkan, jadi itu bukan sesuatu yang harus saya lakukan, 
tetapi untuk mendapatkan barang-barang mereka, saya harus mengambilnya sendiri. 
Karena itu, Gayn menyarankan saya untuk berlatih dengan monster yang bergerak mirip 
dengan yang ada di hutan terlebih dahulu sebelum pergi. Salah satu monster yang bisa saya 
gunakan adalah smash boar. 

Sebenarnya bukan tidak mungkin bagiku untuk mencapai desa begitu aku sampai di dunia 
ini jika aku mengandalkan ki dan seni bela diri, tetapi tidak ada jaminan bahwa aku akan 
bisa kembali hidup-hidup. Karena itu, saya hanya tinggal di Hutan Gana. Dan sebelum saya 
menyadarinya, karena hobi saya, tiga tahun telah berlalu. 

Saya sudah meninggalkan hutan sekarang, jadi sebaiknya saya pergi. Ada monster kuat 
dalam harta karun sumber daya. Mereka akan mendapat pelatihan yang bagus. Dan selain 
itu, meskipun hanya sebatas nama, mereka masih kakek-nenek saya, jadi saya ingin 
memenuhi permintaan mereka. 

Saya harus membuat beberapa persiapan untuk pergi ke Hutan Shurus Besar. 

Aku kembali ke toko Pioro-san sambil memikirkan itu sendiri. Saya juga makan malam di 
toko. 



Ketika saya mengatakan kepada mereka bahwa pada waktu makan malam bahwa saya 
akan pergi ke utara besok, Pioro-san bertanya kepada saya, "Tidak bisakah kamu 
menyingkirkan babi hutan itu?" 

pada saat berikutnya, Miyabi-san menabrak Pioro-san dan Kurana-san menegurnya dengan 
senyum yang menakutkan. 

Bagiku babi hutan adalah alat pelatihan semacam itu, tetapi bagi Pioro-san, itu adalah 
penghalang untuk berdagang dan sesuatu yang bisa menjadi barang dagangan yang bagus. 
Rupanya, daging babi hutan itu lunak, tidak berbau, dan lezat. 

Jika saya berburu, saya harus membawanya ke sini. Saya mungkin tidak menerima 
pekerjaan, tetapi tidak dapat membantu jika saya secara tidak sengaja memenuhi 
pekerjaan itu dan akhirnya membunuhnya. Lagipula, tidak ada yang hanya akan berdiri 
dan menyaksikan dirinya terbunuh, jadi tidak mungkin aku bisa menahan diri jika aku 
menemukannya. 

Saya yakin tidak ada yang akan mengeluh jika saya menyingkirkannya setelah secara tidak 
sengaja menemukannya, bukan? 

...Hah? A-Apa aku selalu memiliki kepribadian seperti ini? Mungkinkah aku merosot setelah 
bertarung dengan banyak penjahat? [2] 

Saya harus hati-hati. 

[1] -- Tidak yakin apakah literal. 

[2] -- Anda tahu apa yang mereka katakan tentang memerangi babi dan menjadi babi 
sendiri. 
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Hari berikutnya. 

"Hati-hati!" [Miyabi] 

Miyabi mengirimku pergi, dan aku menuju ke gerbang utara kota. Saya menyaksikan 
keramaian dan hiruk pikuk di sepanjang jalan ketika saya berjalan, dan ketika saya 
mendekati gerbang, saya bersiap diri. 

Itu adalah gerbang, jadi tentu saja, para penjaga akan menghentikan saya, tetapi saya dapat 
dengan cepat menangani mereka dengan menunjukkan bukti bahwa saya adalah seorang 
petualang Peringkat E. 

Sekarang saatnya untuk mengumpulkan beberapa tanaman obat di dekat daerah yang 
sering didatangi babi jantan. 

Peralatan saya untuk hari ini adalah busur dan pisau. Saya memiliki tombak di Kotak 
Barang saya juga, tapi saya tidak berencana untuk menggunakannya. Pedang dan tombak 
besar efektif melawan babi yang menghancurkan, tetapi untuk membuatnya terlihat 
seperti aku baru saja menemukannya, aku tidak bisa membawa senjata yang efektif 
melawan babi yang menghancurkan. Itu terlalu kebetulan. Busur juga terdaftar sebagai 
senjata utama saya karena saat pertama kali saya mendaftar di petualang, jadi jika tidak 
bisa datang terlalu siap, atau mereka akan curiga terhadap saya. 

Saya mengumpulkan herbal untuk sementara waktu, tetapi ... Saya tidak dapat menemukan 
babi jantan itu. 

Tidak benar-benar dijamin untuk menemukan monster hanya karena Anda tahu di mana ia 
sering terlihat. Bagaimanapun, monster bukanlah herbal; mereka berjalan. Tetap saja ... 
Aku merasa ini yang pertama bagiku untuk mendapatkan begitu banyak kesulitan 
menemukan monster. Sebenarnya, tidak ada monster lain di sekitarnya. Sepertinya Miyabi-
san benar-benar tidak bercanda. Benar-benar ada beberapa monster di sekitar sini. 

Saya mulai berkeliling ke daerah-daerah selain yang penuh dengan herbal untuk mencari 
babi hutan sambil menyelesaikan pekerjaan pengumpulan ramuan saya, tetapi pada 
akhirnya, saya masih tidak dapat menemukan babi hutan, tetapi sekarang kuota saya telah 
dipenuhi. 

Tapi sekali lagi tidak seperti saya harus menemukan babi hutan hari ini, karena saya masih 
punya satu hari lagi sebelum saya bertemu dengan karyawan, jadi ... Tapi setelah dipikir-
pikir, karena sulit untuk mendapatkan izin untuk melewati gerbang utara, saya Saya 



mungkin bisa menjual herbal sebanyak yang saya miliki, jadi tidak ada salahnya untuk 
mengumpulkan lebih dari kuota saya. 

Sementara aku memikirkan itu untuk diriku sendiri, sebuah suara samar mencapai 
telingaku. 

"---UaAAA" [???] 

Apakah itu suara seseorang? Tampaknya agak jauh. Hmm ... Mungkin aku hanya 
mendengar hal-hal. 

"--Selamatkan aku-" [???] 

... Aku mendengarnya lagi! Saya tidak hanya membayangkannya. Seseorang jelas meminta 
bantuan sekarang! 

Saya menyiapkan busur saya, menyembunyikan aura saya, dan berjalan ke arah suara, di 
mana saya menemukan dua petualang dikejar oleh monster yang tampaknya menjadi babi 
hutan. 

Saya pikir menyebutnya babi akan lebih tepat untuk penampilannya, jujur. Mungkin ada 
beberapa taring, tapi kecil dan tidak tajam. Satu-satunya hal yang benar-benar terjadi 
adalah ukurannya sangat besar, sebesar sapi. 

Tunggu! Ini bukan waktunya untuk memikirkan itu! 

Saya mencabut panah dan menghitung waktunya dengan gerakan babi hutan. Anak panah 
itu terbang melalui celah di antara pepohonan dan menuju babi hutan yang hancur. 

Babi hutan menerjang melalui pohon ramping tak berdaya ketika panah saya mendarat 
tepat di mata kanannya, menyebabkannya mengeluarkan teriakan menyakitkan yang 
bergema di seluruh area. 

Ketika dua petualang mendengar itu, mereka berhenti dan berbalik. 

Apa yang mereka lakukan!? Tetap berlari! 

"Terus berlari!" [Ryouma] 

Saya memberi tahu mereka, tetapi ketika mereka melihat saya, mereka menjadi bingung. 
Aku mencoba memanggil mereka lagi, tetapi babi hutan itu sudah memperhatikanku dan 
menatapku dengan mata kirinya. 

Ini berjalan sangat berbeda dari yang saya harapkan, tapi ... ya. Ayo lakukan. 

Aku membuka busurku dan menaruhnya di punggungku, lalu aku menguatkan tubuhku 
dengan ki dan memelototi babi hutan itu. 



Babi hutan memiliki tubuh seperti tubuh babi, tetapi juga memiliki dua taring kecil yang 
tumbuh dari rahang bawahnya yang memanjang ke sisi wajahnya. Taringnya tidak berbisa, 
tapi mereka mengepak ketika menabrak seseorang, jadi aku masih harus berhati-hati. 

Tapi yang saya benar-benar harus perhatikan adalah konstitusi. Ini mungkin menyerupai 
babi hutan, tetapi sekitar 1,5 kali lebih besar dari sapi yang saya kenal, jadi jelas hari itu 
tertutup daging tebal. Bekas luka yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat di atasnya -- 
dua petualang itu mungkin mencoba untuk melukainya -- tetapi itu semua mungkin 
dangkal. Saya ragu mereka berhasil meninggalkan kerusakan internal dengan luka dangkal 
itu. 

Serangan terhadap tubuhnya sepertinya tidak akan berarti ... Dalam hal ini, aku akan pergi 
untuk kepalanya di mana tidak ada banyak daging! 

"GUOoOOOOO!" [Smash Boara] 

Babi hutan itu meneriakkan tangis dan menyerbu ke arahku, tetapi pohon-pohon itu 
tampaknya menghambat gerakannya, karena mudah dilihat meskipun bergerak sangat 
banyak. 

Saya menghindari ke kanan, dan babi hutan terus berjalan dan menabrak pohon. Setelah 
menebang pohon, babi hutan berbalik dan mulai menyerbu ke arahku lagi. 

Kali ini aku menghindar ke kiri, tetapi tidak seperti sebelumnya, ketika kami berpapasan, 
aku menabrak pelipis kanannya dengan serangan telapak tangan yang diperkuat ki. 

"PIGIi !?" [Smash Boar] 

Itu lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi babi hutan itu pasti berhenti 
bergerak dan berteriak kesakitan. 

Sepertinya itu efektif. Saya bisa tahu dari serangan terakhir itu juga. Kepala pastinya tidak 
memiliki daging sebanyak itu. 

Baik! Sekali lagi! 

Babi hutan itu menggelengkan kepalanya, lalu dia mencoba menyerangku dengan 
taringnya, tetapi aku mundur selangkah, menyebabkannya meleset. Saya menggunakan 
celah itu, untuk melemparkan tendangan ke arah pelipis kirinya. 

"PI, GIi ..." [Smash Boar] 

Serangan kali ini jauh lebih efektif, karena kaki depan kanan smash boar menyerah dan 
babi hutan itu jatuh berlutut. 

Saya menyerang lagi. Kali ini aku memberikan pukulan yang bagus ke rahang, meraih 
taringnya, lalu mendorong siku kananku ke kepalanya. 



"!" [Smash Boar] 

Suara membosankan terdengar ketika saya jelas merasakan perasaan menghancurkan 
tulang. Pada waktu yang sama, kaki babi hutan itu bergetar dan kemudian pingsan. 

Apakah saya membunuhnya begitu saja? ...Hah. Sepertinya benar-benar sudah mati. 

"U-Umm!" [???] "Terima kasih telah menyelamatkan kami!" [???] "Oh, sama-sama. Kamu 
tidak terluka, kan? "[Ryouma] 

Setelah mengkonfirmasi bahwa babi hutan itu mati, kedua petualang berjalan ke arah saya. 
Saya tidak menyadarinya sebelumnya karena jarak dan baju besi mereka, tetapi ternyata, 
salah satu dari mereka adalah seorang wanita. 

"Jika bukan karena kamu, kami pasti sudah ..." [Petualang Pria] 

"Salah satu teman kami terluka. Kami tidak bisa cukup berterima kasih karena telah 
menyelamatkan kami, tetapi kami harus membantunya. "[Petualang Wanita] 

Jika mereka memiliki teman yang terluka, maka mungkin saya harus pergi juga. 

"Jika kamu tidak keberatan, aku juga bisa ikut. Saya bisa menggunakan sihir penyembuhan. 
"[Ryouma] 

"Sungguh!" [Petualang Pria] 

"Terima kasih banyak! Mohon ikut dengan kami! "[Petualang Wanita] 

"Ah, tapi kita tidak bisa meninggalkan babi hutan ini di sini tanpa ada yang menontonnya 
..." [Ryouma] 

"Maafkan saya. Saya tidak menangkap nama Anda ... "[Petualang Laki-Laki] 

"Oh, permisi. Saya Ryouma Takebayashi. "[Ryouma] 

"Ryouma-kun, kalau begitu. Ryouma-kun, kamu tinggal di sini. Kami akan membawa 
anggota partai kami ke sini. "[Petualang Pria] 

"Ada beberapa petualang buruk di sekitar bagian ini, jadi berhati-hatilah." [Petualang 
Wanita] 

Mereka berdua pergi setelah mengatakan itu. 

Petualang yang buruk? Ini sebuah bendera, bukan? 

Saya yakin beberapa yang benar-benar buruk akan datang kapan saja sekarang. 



Saya mempersiapkan diri untuk hal yang tak terhindarkan, tetapi saya tidak bisa 
merasakan ada orang di dekatnya. 

Hmm ... Ngomong-ngomong, mari kita tiriskan darah benda ini terlebih dahulu. 

Aku sudah berurusan lendir berdarah dengan darah babi hutan, lalu aku mengeluarkan 
lendir menyembuhkanku. 

Hah? Sudah selesai? Lendir berdarah tentu bekerja cepat. 

Saya menunggu beberapa saat setelah itu, tetapi pada akhirnya, tidak ada petualang buruk 
muncul, dan dua petualang dari sebelumnya kembali membawa seorang pendekar pedang 
wanita yang terluka. 

Tl Catatan: Mengubah tema lagi. Masih minim, tetapi dengan putih yang lebih hangat dan 
beberapa margin. Ngomong-ngomong, tema yang kalian katakan sudah rusak sebenarnya 
adalah tema 'baru' terakhir kali. Itu hampir tidak memiliki CSS, jadi itu terlihat 'rusak'. 
Tema baru adalah Susty oleh Jack Lenox. 

Mode gelap kini telah diinstal. Karena cara caching bekerja, Anda mungkin mendapatkan 
halaman yang di-cache sebagai mode gelap atau mode normal, jadi Anda hanya perlu 
mematikan atau menyalakannya kembali. Untungnya, tombol ditempatkan tepat di bawah 
judul, jadi seharusnya tidak terlalu merepotkan. 

Juga, bagi mereka yang menyarankan untuk menjadikan tema gelap sebagai default, ada 
lebih banyak pengguna dengan tema cerah daripada yang Anda pikirkan. Mereka hanya 
diam, tetapi saat saya membuat tema default gelap, mereka akan keluar dari kayu seperti 
segerombolan lebah yang marah. Saya tahu karena saya sudah mencobanya dua kali. 

Juga, semacam perubahan lama, tapi saya tidak menyebutkannya, tapi kami berubah ke 
disqus untuk komentar, sehingga server tidak perlu mengelolanya lagi dan kami dapat 
membebaskan sumber daya. Ini berfungsi dengan baik dengan tema selama Anda 
mengatur tema Anda sebelum menggulir ke bawah, yang akan menjadi kasus bagi hampir 
semua orang. 

Jadi kesimpulannya, jeda situs telah diperbaiki dan Anda tidak akan mendapatkan 
peringatan batas sumber daya lagi. Anda masih akan mendapatkannya pada waktu-waktu 
tertentu ketika situs melakukan perawatan sendiri, tetapi tidak sebanyak sebelumnya. 
Bahkan tidak dekat. Mode gelap telah diterapkan. Sekarang ada margin dan putih sekarang 
lebih hangat. Masih ada beberapa hal yang perlu dibaca seperti chatango (mungkin hanya 
akan beralih ke perselisihan) dan logo, tetapi situs ini pada dasarnya kembali ke bentuk 
semula. 

Sekarang, kita bisa fokus menerjemahkan. Ini adalah rilis reguler kedua minggu ini. Dua 
lagi. 



... Tubuhnya tampaknya dipukul dengan kekuatan yang signifikan. Mungkin mengambil 
salah satu dari biaya serangan babi hutan itu. Ada goresan dan patah di bahu dan kakinya. 
Dia juga banyak berkeringat. Untungnya, tidak ada banyak kerusakan pada tulang rusuk 
atau tubuhnya. Organ internalnya akan membutuhkan waktu beberapa saat untuk pulih, 
tetapi aku seharusnya bisa menyembuhkan lukanya sekarang. 

"'High Heal' 'High Heal' 'High Heal' 'High Heal' ..." [Ryouma] 

"... Terima kasih ... Kamu ..." [Petualang Pendekar Wanita] 

Setelah melakukan penyembuhan tinggi berkali-kali pada petualang yang terluka, 
keringatnya akhirnya berhenti dan dia mulai mengerang. Dia bahkan bisa mengucapkan 
terima kasih. Perubahan besar dalam waktu singkat. 

"Terima kasih banyak!" [Petualang Pria] 

"Terima kasih. Kami berutang banyak pada Anda. "[Petualang Wanita] 

"Sama-sama. Luka-lukanya lebih baik sekarang, tapi kelelahan tetap ada, jadi tolong 
pastikan dia terus beristirahat. "[Ryouma] 

Kami memperkenalkan diri kami, dan saya menemukan bahwa pendekar pedang yang 
terluka bernama Firi-san, sementara dari dua petualang yang dikejar, pria itu adalah Ken-
san dan wanita itu adalah Ruri-san. 

"Ini bukan apa-apa. Mantra penyembuhanmu benar-benar menyelamatkanku. Lendir juga. 
"[Firi] 

"Sayangnya, kami tidak perlu membayar banyak untukmu." [Ruri] 

"Ambil ini untuk sekarang. Jika itu masih belum cukup, saya akan membayar Anda ketika 
kami sampai di kota. "[Ken] 

Ken memberiku kantong penuh uang. 

Mereka tidak benar-benar harus jujur. Saya tidak kekurangan uang dan mereka hanya E 
Rankers. Itu adalah level di mana mereka masih harus berjuang untuk memenuhi 
kebutuhan hidup. Saya hanya akan menerima kantong ini, tetapi saya tidak akan meminta 
lagi. 

"Terima kasih. Ini akan dilakukan. Alih-alih lebih banyak koin, ceritakan lebih banyak 
tentang para petualang buruk yang baru saja Anda bicarakan. "[Ryouma] 

"Apakah kamu yakin tentang itu?" [Ruri] 



"Kamu kehilangan banyak dalam hal ini, tapi baik-baik saja. Kami biasanya bertualang 
bersama kami bertiga berpesta bersama, tapi hari ini kami memiliki dua lagi bersama kami. 
"[Firi] 

Seperti ceritanya. mereka cocok di bar dengan beberapa petualang C Rank dari kota lain, 
yang kemudian mengatakan kepada mereka bahwa mereka ingin mereka membawa 
mereka ke babi hutan. 

Sebagai kompensasi, mereka menawarkan untuk mengajari mereka cara bertarung, 
membantu mereka mengumpulkan pengalaman, dan memberi mereka sebagian kecil dari 
hadiah. 

"Mereka menunjukkan padaku kartu guild mereka dan aku yakin mereka adalah C Rankers. 
Anda tahu bagaimana guild mendaftar di belakang kartu semua masalah yang disebabkan 
oleh seorang petualang dalam karirnya, serta kasus-kasus ketika mereka melanggar 
kontrak? Yah ... Mereka tidak memilikinya, jadi saya pikir saya bisa mempercayai mereka. 
"[Ken] 

"Kompensasi juga jumlah yang tepat." [Ruri] 

"Tapi orang-orang itu hanya membuat kami bertarung dengan alasan mendapatkan 
pengalaman, lalu ketika segalanya menjadi buruk, mereka menggunakan kami sebagai 
umpan dan meninggalkan kami. Ketika saya tertabrak oleh babi hutan, keduanya 
menggunakan diri mereka sebagai umpan untuk melindungi saya. Kisah selanjutnya adalah 
seperti yang Anda tahu. "[Firi] 

"Aku mengerti." [Ryouma] 

Apakah mereka ditipu atau apakah C Rankers terlalu lemah? Either way, para petualang itu 
tidak terlalu baik. Saya tidak berpikir ketiganya berbohong karena babi hutan mengejar 
dua dari mereka dan satu dari mereka terluka parah sampai tidak bisa bergerak. Mereka 
mengambil risiko terlalu banyak untuk ini menjadi kebohongan belaka. 

"Umm ... Apa kamu yakin kamu baik-baik saja dengan ini saja? Kami dapat membayar lebih 
banyak uang jika Anda mau. "[Ruri] 

"Tidak apa-apa. Aku yang menyarankan untuk menggunakan sihir penyembuhan. Anggap 
saja ini layanan gratis kali ini. "[Ryouma] 

"Tapi ..." [Ruri] 

"Ruri, aku mengerti kamu merasa menyesal karena tidak bisa mengembalikannya, tapi 
tetap saja tidak sopan untuk menolak. Di saat-saat seperti ini, Anda harus menerima 
dengan penuh rasa terima kasih. "[Firi] 

Sementara Firi mengatakan itu, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. 



"Aku tahu. Mengapa Anda tidak membantu saya membawa babi hutan ke kota? Akan 
sangat bagus jika kamu bisa membantuku menjelaskan kepada guild bahwa perjumpaanku 
dengan babi hutan benar-benar tidak lebih dari kecelakaan. "[Ryouma] 

Babi besar sudah kehabisan darah, jadi tidak seberat itu lagi. Ini dengan berat yang tepat di 
mana saya bisa membawanya setelah memperkuat tubuh saya dengan ki atau sihir 
penguatan. Sayangnya, tubuh saya kecil, jadi meskipun saya bisa membawanya, saya masih 
akan menyeretnya ke tanah. Saya juga perlu beberapa saksi mata untuk membantu saya 
membuktikan bahwa bertemu babi hutan benar-benar tidak lebih dari kebetulan. 

"Jika kamu baik-baik saja dengan itu, maka pasti!" [Firi] 

"Tolong izinkan kami untuk membantu!" [Ken] 

"Terima kasih." [Ruri] 

Seperti ini saya mendapat bantuan dari tiga petualang dan kami membawa babi hutan ke 
kota. Para penjaga terlihat sangat terkejut, tetapi setelah penjelasan singkat, mereka 
membiarkan kami lewat. 

Seperti yang diharapkan, semua mata tertuju pada kami sampai kami tiba di toko Pioro-
san. 

"Uwaah !?" [Pelanggan 1] 

"Apa itu !?" [Pelanggan 2] 

"Maaf, tolong biarkan kami lewat." [Ryouma] 

Pelanggan di depan toko terkejut ketika mereka melihat kami membawa babi hutan. 

"Ryouma-han !? Ada apa dengan benda sebesar itu !? "[Miyabi] 

"Oh, Miyabi-san. Ini adalah babi hutan. "[Ryouma] 

"Aku bisa mengatakan itu hanya dengan melihat, terima kasih! Yang saya tanyakan adalah 
mengapa benda besar itu ada di sini! Apakah kamu pergi melawannya meskipun kami 
katakan itu berbahaya? "[Miyabi] 

Miyabi-san jelas sangat marah ketika dia mendekati saya, tetapi Pioro-san 
menenangkannya. Setelah itu ketiga petualang menjelaskan apa yang terjadi. 

"Jadi, itu adalah kesalahan kita bahwa dia akhirnya berkelahi dengan babi hutan." [Ken] 

"Jika dia tidak membantu kami, siapa yang tahu apa yang bisa terjadi pada kami." [Firi] 

"Tolong jangan salahkan dia!" [Ruri] 



"U ..." [Miyabi] 

Melihat ketiganya memohon padaku, Miyabi-san menghela nafas lega. 

"Jadi kamu keluar menyelamatkan beberapa orang, ya? ... Yah, kurasa itu tidak bisa 
dihindari. 

Dan menurut mereka, sepertinya kamu juga tidak berperang secara sembrono, jadi kurasa 
tidak apa-apa? "[Miyabi] 

"Maaf membuatmu khawatir." [Ryouma] 

"Serius ... Tapi, mari kita selesaikan hari ini. Ayah, kita harus segera memproses babi jantan 
itu atau dagingnya akan rusak. "[Miyabi] 

"Baik! Kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja di sini. Bawa ke toko! "[Pioro] 

Pioro-san membawa kami ke ruang jagal tukang daging mereka. 

"Bagaimana kalau kita mulai?" [Karyawan] 

"Tunggu sebentar!" [Kurana] 

Tepat ketika karyawan akan memulai, Kurana muncul dan meminta semua orang untuk 
menunggu. Rupanya, seseorang dari guild petualang datang. 

"Tidak bisakah itu menunggu sebentar? Kami berada di bagian yang baik sekarang. "[Pioro] 

"Mereka harus memeriksa babi jantan itu terlebih dahulu. Ini monster yang bertanggung 
jawab menyebabkan begitu banyak masalah di utara baru-baru ini, jadi mereka perlu 
memastikan bahwa itu sudah ditangani. "[Kurana] 

Oh benar Kami memberi tahu para penjaga bahwa kami akan menjualnya di Perusahaan 
Saionji, jadi mereka mungkin memberikan informasi itu kepada guild petualang. 

Setelah beberapa saat, petugas laki-laki yang saya temui kemarin memasuki toko. Pioro-
san menyambutnya. 

"Selamat datang." [Pioro] 

"Maaf mengganggumu saat kamu berada di tengah sesuatu. Saya datang ke sini untuk 
mengkonfirmasi bahwa babi hutan telah ditangani. "[Petugas Pria] 

Saat petugas pria mengatakan itu, dia berjalan mengitari babi hutan, menghela nafas, dan 
kemudian mengangguk. 



"Ini tidak diragukan lagi babi hutan yang sama yang telah menyebabkan kita banyak 
masalah. Terima kasih atas kerja sama anda. Dengan ini kita bisa mengangkat batasan di 
gerbang utara. "[Petugas Pria] 

Ketika dia mengatakan itu, dia akan pergi, tetapi sebelum dia bisa, ketiga petualang dengan 
cepat mendekatinya. 

"Begitu ... aku akan menulis catatan untuk mereka berdua. Bisakah kalian bertiga 
menemaniku ke guild? Takebayashi-sama, kamu bisa datang kapan saja dengan trofi smash 
boar untuk mengklaim hadiahmu. "[Petugas Pria] 

"Terima kasih." [Ryouma] 

Pria itu mengambil 3 petualang dan pergi. Tiga petualang mengucapkan terima kasih sekali 
lagi sebelum pergi. 

Setelah mengirim empat, saya kembali ke area pemotongan daging, di mana karyawan 
menunggu untuk memulai pemotongan. 

"Seseorang masuk ke sana sebentar, tapi sekarang setelah itu, mari kita mulai! Mulai 
pembantaian! "[Pioro] 

"Ya!" [Karyawan] 

"Ryouma, kamu yakin tidak apa-apa menjual semua daging ini kepada kami?" [Pioro] 

"Iya. Saya tidak punya tempat lain untuk menjualnya. Oh, tapi bisakah kamu menyisakan 
sedikit daging untukku makan juga? Saya akan menjual yang lainnya. "[Ryouma] 

"Tidak masalah. Benar, semuanya? "[Pioro] 

Semua karyawan mengangguk pada kata-katanya dan pemotongan babi hutan dimulai. 
Tetapi ketika mereka mulai, mereka tiba-tiba mengeluarkan suara pertanyaan. 

"Ada apa?" [Pioro] 

"Babi hutan besar ini tidak memiliki setetes darah." [Karyawan] 

"Maksud kamu apa? Apakah darahnya terkoagulasi? Tapi meski begitu, setetes setidaknya 
harus keluar. "[Pioro] 

"Tidak. Benar-benar tidak ada apa-apa. "[Karyawan] 

Pioro-san memeriksa sendiri dagingnya dan mendapati dirinya sama bingungnya. 

Oh ya! Saya menggunakan lendir berdarah untuk mengalirkan darah. 

"Maaf, saya lupa menyebutkan bahwa saya sudah kehabisan darah." [Ryouma] 



Semua orang berbalik untuk menatapku. 

"Tanpa membuka luka? Dan bisakah Anda benar-benar mengalirkan binatang buas dengan 
darah begitu sempurna? "[Pioro] 

"Saya menggunakan metode khusus. Apakah Anda tahu tentang slime yang disebut slime 
berdarah? "[Ryouma] 

Ketika saya menanyakan hal itu, salah satu karyawan menjawab. 

"Itu lendir yang menghisap darah, kan? Saya ingat pernah melihatnya di hutan ketika saya 
masih kecil ... "[Karyawan] 

"Itu benar." [Ryouma] 

"Kau punya lendir yang bisa menyedot darah? ... Saya kira Anda pasti menggunakan itu 
untuk menghisap darah babi hutan itu? "[Pioro] 

"Iya. Saya selalu menghisap hewan yang saya buru. Terutama smash bear karena 
ukurannya lebih besar dari biasanya, jadi saya ingin membuatnya lebih ringan. Daging 
masih aman untuk dimakan, tetapi apakah ini akan mempengaruhi penjualan daging. 
"[Ryouma] 

"Saya menggunakan Identifikasi di atasnya dan dapat mengkonfirmasi bahwa tidak ada 
masalah dengan daging. Bahkan, kualitasnya bahkan lebih baik dari biasanya. Jadi tidak. Ini 
tidak akan mempengaruhi harga, tetapi ini membuat saya menginginkan lendir Anda. 
"[Pioro] 

Setelah itu saya berbicara dengan Pioro-san tentang lendir berdarah. Saat ini, saya hanya 
punya satu dengan saya, jadi saya menolaknya setelah mengatakan kepadanya bahwa itu 
akan hilang tanpa pemilik dan dapat menyebabkan beberapa masalah. 

Saya bersedia meminjaminya lendir berdarah di masa depan. Asalkan ada beberapa 
penjinak monster yang bisa dipercaya di bawahnya. Ini bagus untuk membuat dunia tahu 
nilai slime dan saya yakin saya bisa mempercayakan slime ke tokonya. Juga, tidak seperti 
lendir pembersih dan lendir pemulung, lendir berdarah sebenarnya dapat ditemukan di 
alam liar. Jadi, tidak seperti ada banyak manfaat untuk memantau mereka terlalu banyak. 

Sementara aku memikirkan itu, mereka selesai membantai babi hutan. Mereka memberi 
saya koin emas sedang dan beberapa daging untuk saya makan. Untuk piala, saya 
mengambil gading babi hutan. 

Aku sudah lelah hari ini, jadi aku akan menyerahkan herbal yang kukumpulkan ke guild 
besok. 
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Di pagi hari, saya mendapatkan miso, kecap, dan bumbu lainnya dari Pioro-san 

Saya merasa baik, jadi saya memutuskan untuk menyerahkan ramuan yang saya 
kumpulkan serta gading babi hutan ke guild. Petugas di meja depan mengatakan kepada 
saya bahwa mereka akan segera menyiapkan hadiah. Tampaknya petugas laki-laki telah 
memberi tahu mereka dengan benar kemarin. 

Saya memikirkan segala macam alasan untuk membuktikan bahwa itu benar-benar hanya 
kebetulan, tetapi sepertinya itu tidak perlu ... Yah, saya hanya mengatakan itu sekarang 
karena semuanya berubah seperti ini. Tapi biasanya mereka akan mengejar masalah ini 
sampai batas tertentu. Hanya saja Ken-san dan Co. ada di sekitar sehingga aku tidak perlu 
menghadapinya lagi. 

Sementara saya memikirkan itu, petugas itu kembali dengan hadiah saya dan 
mengucapkan terima kasih secara pribadi. Ketika saya bertanya kepadanya mengapa dia 
berterima kasih kepada saya, tampaknya, ketiganya adalah temannya. Saya bertanya 
kepadanya tentang dua petualang lainnya, dan ternyata mereka sudah ditangkap. 

Petualang E Rank mengadakan pesta di bar sepulang kerja tadi malam, dan guild mendapat 
kabar bahwa dua petualang itu ada di sana, jadi mereka dengan cepat beraksi dan 
menangkap mereka. Keduanya mengakui kejahatan mereka dan juga diketahui bahwa 
kartu guild mereka palsu. Mereka terlibat dengan kejahatan lain juga, jadi guild 
memutuskan untuk mengusir mereka dari guild. Setelah melalui penyelidikan, diputuskan 
bahwa mereka akhirnya akan bekerja di tambang selama minimal 5 tahun atau menjadi 
budak untuk jangka waktu yang tidak terbatas. 

"Kamu bisa memalsukan kartu guild?" [Ryouma] 

"Yah, guild itu sendiri menambah dan menghapus informasi ke kartu, jadi itu tidak 
mustahil. Tetapi Anda akan membutuhkan alat sihir khusus untuk melakukan pekerjaan 
itu, jadi itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang petualang belaka. Dalam hal 
ini, metode yang mereka gunakan jauh lebih sederhana, dan mereka hanya menggunakan 
kartu 'orang lain'. 

Mereka mengambil kartu orang lain dan meninggalkan satu sisi seperti saat 
menghancurkan sisi lain, kemudian mereka menghubungkannya ke bagian penting dari 
kartu lain. Bukan hal yang aneh jika kartu guild berakhir rusak karena penanganan yang 
buruk, tetapi -- dan bukan bahwa itu adalah sesuatu yang patut dipuji -- tetapi mereka 
berhasil membuat kombinasi kedua kartu tersebut tampak alami. Sepertinya mereka 



belajar dari beberapa bengkel sebagai pekerja magang, meskipun mereka juga diusir dari 
sana karena lagi-lagi menyebabkan masalah. "[Panitera] 

Jadi mereka membuat kartu dengan menggabungkan dua produk asli, ya? Terlepas dari 
karakter mereka, tampaknya mereka agak terampil. 

"Sepertinya aku perlu merawat kartuku dengan lebih baik." [Ryouma] 

"Fu fu. Mohon lakukan. "[Petugas] 

"Terima kasih atas informasinya." [Ryouma] 

Saya berterima kasih kepada petugas untuk informasi dan meninggalkan guild. 

Sekarang ... Apa yang harus dilakukan? Saya sudah menyelesaikan apa yang saya lakukan di 
sini. Saya harus kembali ke toko Pioro-san untuk saat ini. 

"Takebayashi-sama, presiden sedang mencarimu sekarang." [Karyawan] 

Ketika saya kembali, seorang karyawan mengatakan itu kepada saya. Saya mengatakan 
kepadanya bahwa saya bisa bertemu dengannya sekarang dan dibawa ke kantornya. 

Saya bertanya-tanya apa yang mungkin begitu mendesak. 

Pioro-san dan saya berbicara sambil minum teh. 

"Ryouma, bisakah kamu memikirkan hidangan yang menggunakan daging babi asap dan 
bahan-bahan seperti kecap atau miso?" [Pioro] 

"Hidangan?" [Ryouma] 

Jika Anda ingin membuat masakan Jepang menggunakan daging babi, maka ada Sup Babi 
Miso, Babi Shabu (Shabu-Shabu dengan daging babi, bukan daging sapi), Butadon (nasi 
dengan daging babi dan sayuran), dan daging babi yang digoreng dengan jahe. 

"Aku tahu beberapa." [Ryouma] 

"Bisakah kamu mengajari saya? ikan bakar dan sup miso rasanya enak, tapi melelahkan 
memakan hal yang sama berulang kali. Saya selalu percaya bahwa bahan-bahan seperti 
miso dan kecap akan dijual lebih banyak jika ada lebih banyak cara untuk menjualnya. 
"[Pioro] 

Saya melihat. Akan sangat bagus bagi saya juga jika masakan Jepang menjadi lebih mudah 
diakses, jadi saya rasa saya akan mengajarinya. 

"Baiklah, bagaimana kalau babi yang digoreng dengan gin--- Maksudku menghancurkan 
daging babi hutan yang digoreng dengan jija?" [Ryouma] 



Ada daging, kecap asin, dan mirin, dan untuk jahe, itu bisa dibeli dari apotek, jadi kita bisa 
membuat babi nyata yang digoreng dengan jahe! 

"Aku tahu itu tidak benar untuk menanyakan ini dari seorang tamu, tetapi bisakah kamu 
memasakkan hidangan itu untukku? Anda bisa menggunakan bahan sebanyak yang Anda 
inginkan. "[Pioro] 

"Kamu yakin?" [Ryouma] 

"Jika ada, aku akan mendapat untung karena aku bisa belajar hidangan baru." [Pioro] 

Seperti itu saya akhirnya membuat makan siang kami. Namun, yang mengejutkan, Kurana-
san dan Miyabi-san akan memasak bersamaku. Saya pikir saya akan mengajar seorang 
pelayan, kataku kepada mereka, dan mereka tertawa. 

"Ibu sering mengatakan bahwa memasak adalah sesuatu yang harus diminati wanita. Aku 
tidak benci memasak sendiri, tetapi tidak bisa memasak ketika kita menjual bahan 
makanan tidak benar." [Miyabi] 

"Aku tak sabar untuk melihat hidangan baru dan keahlianmu, Ryouma-han." [Kurana] 

Ketika mereka berdua memandang saya, saya menyiapkan bahan-bahan dan peralatan 
sebelumnya dan mulai memasak. 

Pertama adalah mencuci beras dan memasaknya di atas api. Saya tidak pernah memasak 
nasi di atas kompor di kehidupan saya sebelumnya, jadi ini adalah pengalaman baru bagi 
saya. 

Saya harus membuat sup miso babi juga untuk dimakan bersama daging babi yang 
digoreng dengan jahe, jadi saya membuat dashi (sup kaldu) menggunakan rumput laut 
seperti rumput laut dan beberapa ikan kecil, kemudian saya menambahkan bawang, 
burdock besar, jamur, dan daging babi. dengan segala macam sayuran untuk sup. Sejak 
pergi ke kota, saya perhatikan bahwa ada banyak sayuran dengan nama yang sama atau 
mirip dengan yang dari Bumi. Ini mungkin salah satu dari pengaruh dunia lain. 

Ketika saya membuat sup miso babi, Miyabi-san kebanyakan mengurus nasi, dia melihat 
bagaimana keadaan saya. Ketika saya hampir selesai dengan sup miso babi, saya membuat 
sedikit lebih banyak daripada yang dibutuhkan, jadi saya mengambil sebotol kecil dari 
Kotak Barang saya, dan mengisinya dengan sup kaldu berlebih. Saya kemudian 
menyesuaikan rasanya dengan kombinasi kecap, mirin, dan cuka. 

"Ryouma-han, apa itu?" [Kurana] 

"Penyedap dibuat dengan kecap, mirin, dan sup kaldu. Rasanya berubah sesuai dengan 
perbandingan bahannya, jadi yang terbaik adalah membuatnya sesuai dengan selera 
seseorang. Jika mau, Anda juga bisa menambahkan jus ramon untuk memberikan rasa yang 
menyegarkan. Ini bekerja dengan baik untuk salad, daging, dan ikan. "[Ryouma] 



"Tidak kusangka ada sesuatu seperti itu ..." [Kurana] 

Kurana-san menatap botol sebentar, tapi kemudian dia dengan cepat kembali ke sup miso 
babi. 

Setelah beberapa saat, sup miso babi itu selesai. Selanjutnya, saya harus membuat babi 
goreng dengan jahe. 

Saya memotong daging menjadi irisan tipis dan menggorengnya. Pada saat yang sama, saya 
memarut jija dan mencampurkannya bersama dengan kecap dan mirin untuk membuat 
saus. 

Saya meletakkannya di atas api dan ketika warnanya berubah, baunya yang harum 
memenuhi tubuh saya, membuat saya berseru. Kurana dan Miyabi fokus pada daging, 
tetapi yang tersisa sekarang hanyalah mencampurkannya dengan saus. Dan voila! Babi 
goreng dengan jahe sudah selesai! Sederhana dan enak. 

Ada berbagai cara untuk membuat babi goreng dengan jahe, beberapa membumbui daging 
dengan saus, tetapi ini adalah cara saya membuatnya. Adapun mengapa, itu karena dalam 
kehidupan saya sebelumnya saya lebih suka makanan yang cepat dan lezat. Meskipun, saya 
kira saya bisa mencoba metode lain itu sekarang, tapi mari kita tinggalkan itu untuk lain 
waktu. 

Setelah itu saya memotong kol menjadi potongan tipis dan membagi tomat berukuran aneh 
-- lebih besar dari tomat ceri tetapi lebih kecil dari tomat biasa -- menjadi empat. Baik. 
Beras juga sudah matang, jadi ... 

Ketika saya mendekati nasi, saya melihat seorang pria dengan rambut hitam di sudut 
pandangan saya. 

"Pioro-san? Sejak kapan kamu di sana? "[Ryouma] 

Pioro-san berjalan keluar dari bayang-bayang pintu masuk dapur dan mengungkapkan 
dirinya. Anehnya aneh. 

"Ah  Maafkan aku  Baunya sangat enak hingga aku tidak bisa menahan diri. Sebelum saya 
menyadarinya, saya sudah berdiri di sini. "[Pioro] 

Aroma nasi dan daging babi yang digoreng dengan jahe pasti membangkitkan selera 
makannya. 

"Ayah, tidak baik untuk menyelinap. Jika Anda ingin menonton, katakan saja. "[Miyabi] 

Saya mengabaikan pemandangan putri memarahi ayahnya ketika saya melayani empat 
bagian untuk diri kita sendiri. 

"Semua selesai." [Ryouma] 



"Benarkah? Lalu, tunggu apa lagi? Ayo makan! "[Pioro] 

Pioro memanggil para pelayan untuk membawa makanan ke meja. 

Di meja makan ... 

"Ini adalah daging babi hutan yang digoreng dengan jija. Selamat menikmati. "[Ryouma] 

"Terlihat sangat lezat. Tidak masalah jika saya menggali. Itadakimasu! "[Miyabi] 

Miyabi-san mulai makan. Dia dengan terampil mengambil sepotong daging dengan 
sumpitnya dan menggigitnya. Pada saat berikutnya, telinganya meninggi dan meregangkan 
diri, lalu dia berseru. 

"Lezat! Enak sekali! "[Miyabi] 

"Astaga. Anda tidak bercanda. Sangat bagus. Aku pikir itu akan enak bahkan ketika masih 
dimasak, tapi setelah merasakan yang asli, aku harus mengatakan itu bahkan lebih baik 
daripada yang kukira. "[Kurana] 

"Jija gorengnya enak, oke, tapi sup ini juga sesuatu yang lain. Kamu menyebut ini apa? Sup 
miso babi? Sangat lezat. Selain itu, semua sayuran ini juga sehat. Jika hidangan ini 
mendapatkan popularitas, kecap dan miso pasti akan laku! "[Pioro] 

Sepertinya mereka menyukainya. Saya senang mereka menikmati diri mereka sendiri. 
Pioro-san terus melihatnya dari sudut pandang pedagang, tetapi tidak ada keraguan bahwa 
dia juga benar-benar menikmatinya. 

Sambil menjelaskan hidangan itu sendiri, saya mencicipi makanan yang saya masak dan 
dipenuhi dengan kepuasan. 

Pioro-san sangat menyukai babi yang digoreng dengan jija sehingga ia menyatakan bahwa 
ia akan membuatnya tersedia di toko makanan mulai malam ini. 

Dia yakin bekerja dengan cepat ... 

Hari berikutnya. 

Setelah sarapan, saya keluar dari pintu depan untuk pergi ke toko, tetapi kemudian kereta 
berhenti tepat di depan Kantor Saionji. 

Hmm? Apakah itu... 

"Carla-san!" [Ryouma] 

"Hah? Bos! "[Carla] 



Jadi, itu benar-benar dia. Dia memunggungiku dan memberikan perintah kepada beberapa 
orang itu sebabnya dia tidak menyadarinya. 

"Jadi, kamu sudah sampai. Itu adalah perjalanan yang panjang, bukan? "[Ryouma] 

"Maaf membuatmu menunggu, Bos. Di mana tokonya? "[Carla] 

"Itu di seberang jalan. Yang itu. "[Ryouma] 

Saya menunjuk ke toko dan memberi perintah kepada orang-orang yang saya tidak tahu 
untuk membawa kereta ke toko. Mereka pasti rekrutan baru. 

Setelah itu saya membawa kelompok Carla-san dan Caulkin-san untuk menyambut Pioro-
san, lalu kami melanjutkan dan mulai persiapan untuk membuka toko. 

4 hari kemudian. 

Kami membutuhkan waktu dua hari untuk menentukan rincian toko, lalu setelah 
memeriksa semuanya dan memastikan semua orang tahu peran mereka, kami membuka 
toko pada hari ketiga. 

Ada lima rekrutan baru untuk toko cabang. Mereka memiliki pelatihan singkat sebelumnya, 
sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Dari lima, satu adalah koki, dan 4 sisanya 
adalah karyawan dan pengawal toko. 

Adapun mengapa mereka juga bekerja sebagai pengawal, itu karena mereka adalah mantan 
petualang C Rank. Ketika saya bertanya kepada mereka mengapa mereka ingin bekerja di 
toko saya, mereka mengatakan bahwa mereka baik-baik saja sebagai petualang, tetapi 
ketika mereka mendekati batas mereka, monster muncul dan membuat mereka kehilangan 
dua teman. 

Pada saat itu, mereka tidak tahu apa-apa tentang monster yang muncul, dan mereka tidak 
bisa melakukan apa-apa selain berlari. Satu-satunya alasan mereka selamat adalah karena 
keberuntungan dan karena rekan mereka yang mati mendapat perhatian monster. Dua 
teman mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lari lagi karena luka-luka mereka dan bahwa 
mereka tidak akan bertahan cukup lama untuk mencapai kota, jadi mereka menggunakan 
apa pun yang tersisa dari hidup mereka untuk mendapatkan perhatian monster itu. 

Ketika mereka berhasil mencapai kota, mereka segera pergi ke guild dan memberi tahu 
mereka tentang monster itu. Untungnya, ada pesta A Rank pada saat itu, dan monster itu 
mudah ditangani. Ketika mereka pergi untuk melihat monster dan tempat di mana ia mati 
untuk memilah perasaan mereka, mereka menemukan bahwa itu adalah monster B Rank. 

Monster yang begitu kuat sehingga mereka tidak bisa melakukan apa pun melawannya 
tetapi berlari hanya satu peringkat di atas mereka. Yang lebih parah, ada pesta yang bisa 
dengan mudah berburu monster itu. Setelah itu mereka menyerah berusaha menjadi B 
Rankers. 



Mereka dapat menghasilkan cukup uang hanya dengan bekerja pada pekerjaan C Rank, jadi 
mereka mulai menabung dan mencari pekerjaan lain di mana mereka bisa tenang. Saat 
itulah mereka menemukan toko saya. 

Mereka adalah mantan C Rankers. Mereka mungkin bukan tandingan monster B Rank, tapi 
mereka lebih dari cukup kuat untuk berurusan dengan beberapa bajingan. Karena itu, 
ketua guild memberikan persetujuan cap, menyatakan bahwa mereka cocok untuk 
pengawal. 

Mengetahui saya seorang petualang juga, mereka memberi saya beberapa saran, 
mengatakan kepada saya untuk memprioritaskan keselamatan di atas segalanya. Mereka 
pasti orang baik. Jika itu mereka, saya yakin mereka akan bisa bergaul dengan orang lain. 

Omong-omong, beberapa hari yang lalu, ketika toko baru saja dibuka, Ken-san dan yang 
lain datang. Belum ada pelanggan, jadi saya memberi mereka penjelasan singkat tentang 
toko, cara kerjanya, dan meminta mereka untuk menjadi pelanggan tetap, tapi ... 
Pembicaraan dengan cepat beralih ke babi hutan. Pengalaman mereka selaras dengan 
pengalaman karyawan petualang saya, sehingga sebagai hasilnya, karyawan saya akhirnya 
memberi mereka berbagai saran dan bahkan menceritakan kisah mereka tentang mengapa 
mereka berhenti menjadi petualang. Sebenarnya, ini adalah saat saya pertama kali belajar 
tentang kisah mereka. 

Ngomong-ngomong, dengan fungsi toko, tidak ada lagi alasan bagiku untuk tinggal di 
Renauph. Karena itu, saya memutuskan untuk meninggalkan toko ke Carla-san dan kembali 
ke Gimuru. 

Pioro-san, Carla-san, dan yang lainnya melihatku pergi. 

"Ryouma, lakukan yang terbaik. Ini pertandingan mulai sekarang, kau mendengarku? Anda 
harus terus membangun lebih banyak toko! "[Pioro] 

"Hati-hati." [Kurana] 

"Bos, jangan khawatir. Saya pasti akan menjaga toko dengan baik. "[Carla] 

"Kami akan melakukan yang terbaik untuk mempelajari manajemen toko secepat 
mungkin!" [Tony] 

"Serahkan padaku. Saya tidak akan membuang uang seperti sebelumnya lagi. Tunggu saja, 
saya akan tunjukkan toko yang penuh dengan uang !! "[Caulkin] 

"Bos, tolong jaga tubuhmu." [Robelia] 

"Kamu juga berhati-hati." [Ryouma] 

"Ryouma-han, pastikan untuk tidak memaksakan dirimu terlalu keras, oke? Saya tidak tahu 
kapan kita akan bertemu lagi, tapi tolong jangan mati. "[Miyabi] 



"Tapi tentu saja. Aku belum berencana mati dulu. "[Ryouma] 

Masih banyak hal yang harus dilakukan. Warisan dan penelitian kakek nenek saya ... Lendir 
saya ... Janji saya dengan Elia ... 

Oh benar Miyabi mengatakan dia akan pergi ke akademi. Kalau begitu, dia mungkin 
bertemu Elia. Elia mengatakan dia tidak punya teman dan Miyabi pergi ke sana dengan 
satu-satunya tujuan untuk membuat koneksi, jadi ... 

"Miyabi-san." [Ryouma] 

"Ada apa?" [Miyabi] 

"Kamu akan pergi ke akademi di ibu kota tahun ini, kan?" [Ryouma] 

"Tepat sekali. Bagaimana dengan itu? "[Miyabi] 

"Kalau begitu, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu." [Ryouma] 

"Oh? Apa itu? "[Miyabi] 

"Ada seorang gadis yang akan mendaftar tahun ini. Namanya adalah Elialia. Jika Anda bisa, 
akan lebih baik jika Anda bisa bergaul dengannya. Dia gadis yang baik dan dia juga 
bangsawan, jadi kamu bisa membuat salah satu koneksi dengan dia. Juga, dapatkah Anda 
menyampaikan pesan kepadanya? Katakan padanya 'Semoga beruntung'. "[Ryouma] 

"Selama gadis itu tidak terlibat dengan beberapa orang aneh, maka pasti." [Miyabi] 

"Terima kasih. Aku juga berharap kamu baik-baik saja. "[Ryouma] 

"Tentu saja. Dan kamu juga. "[Miyabi] 

Saya berterima kasih kepada semua orang karena mengirim saya pergi, lalu saya kembali 
ke Gimuru. 
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Setelah tiba di Gimuru sekitar tengah hari, saya memutuskan untuk menunjukkan wajah 
saya di toko. 

"Selamat datang kembali, Bos." 

"Sudah lama, Carm-san." 

Setelah saling menyapa, Carm-san memberiku laporan tentang kegiatan toko baru-baru ini. 

"Tidak ada hambatan untuk operasi toko baru-baru ini, tetapi ada insiden beberapa hari 
yang lalu." [Carm] 

"Sebuah insiden? Apa yang terjadi? "[Ryouma] 

"Kamu tahu arang yang kamu tinggalkan di dapur? Anda mengatakan itu memiliki 
kemampuan untuk menyerap kelembapan dari udara, jadi memiliki sekitar dapat 
meningkatkan udara di dapur, kan? "[Carm] 

"Ya, meskipun pengaruhnya bervariasi sesuai dengan jumlah dan kualitas arang." 
[Ryouma] 

"Sebenarnya, Fina-san dan yang lainnya mencoba benda arang itu beberapa kali, tetapi 
tiba-tiba arang itu menghilang. Seorang pencuri arang telah muncul dan menyebabkan 
keributan selama beberapa waktu. "[Carm] 

"Seorang pencuri arang ... Karena kamu mengatakan 'untuk beberapa waktu', kurasa kamu 
sudah mengatasinya?" [Ryouma] 

"Iya. Ternyata pelakunya tidak lain adalah pembersih lendir. "[Carm] 

"Pembersih lendirnya?" [Ryouma] 

Jangan katakan padaku! 

"Itu memakan arang?" [Ryouma] 

"Ya. Mereka memakan semua arang yang kami tinggalkan di ruang tunggu lendir. Dan 
menurut Maria-san, lendir pembersih itu berhenti bisa memakan kotoran dari cucian. 
Mereka mungkin sakit. "[Carm] 

"Itu mungkin sesuatu yang lain. Ngomong-ngomong, bisakah kamu menunjukkan slime itu 
padaku? "[Ryouma] 



"Tentu saja." 

Carm-san meninggalkan kantor. Dia mungkin akan segera kembali dengan slime. 

Lendir pemakan arang ... Arang, jadi karbon? Atau mungkin mereka akan berevolusi 
menjadi sesuatu yang lain lagi. 

"Permisi. Saya sudah membawa Maria-san dan slime. "[Carm] 

"Hai, Bos ~" [Maria] 

Sementara aku berpikir sendiri, Carm sudah kembali. 

Di belakangnya ada Maria-san yang sedikit tidak nyaman. Keduanya masing-masing 
membawa beberapa lendir pembersih di lengan mereka. 

"Silahkan. Di sini. "[Ryouma] 

Saya mendengarkan cerita Maria sambil mengamati slime. Rupanya, ketika dia memberi 
tahu slime 'kamu bisa makan sekarang', slime yang memakan arang pergi. 

"Aku dengar mereka tidak bisa makan apa pun selain arang." [Ryouma] 

"Hmm ~ Mereka lebih suka arang, jadi  Mereka benar-benar setengah hati ketika datang ke 
binatu  Akibatnya, slime lain memakan bagian mereka." [Maria] 

"Aku mengerti." [Ryouma] 

Lendir dapat terus bekerja, tetapi tidak benar-benar perlu untuk membuatnya bekerja 
ketika mereka tidak mau. 

"Lendir itu tidak sakit. Kemungkinan besar mereka sudah mulai berevolusi. Setelah evolusi, 
makanan dan kemampuan lendir akan berubah. Tolong serahkan dua slime ini kepada 
saya. Jika sesuatu seperti ini terjadi lagi di masa depan, pastikan untuk menghubungi saya. 
Tergantung pada situasinya, mereka mungkin akhirnya merusak binatu, jadi pada saat itu, 
Carm-san, Anda memutuskan apa yang harus dilakukan. 

Maria-san, aku akan menyerahkan pengelolaan slime berikutnya kepadamu. Jika cucian 
rusak, kami akan memberikan kompensasi kepada pelanggan dan mengkarantina slime. " 

"Aku akan melakukan yang terbaik!" [Maria] 

"Aku mengandalkan mu. Carm-san dan aku akan membantumu juga, jadi kamu tidak perlu 
berpikir keras tentang itu ... Bahkan, aku bahkan ingin mengucapkan terima kasih. 
"[Ryouma] 



Lendir baru lahir membuat saya benar-benar bahagia. Sangat bahagia sehingga saya tidak 
keberatan memberinya hadiah uang untuk ini. Saya akan membuat tungku arang segera 
setelah saya kembali. Sementara kami berbicara, Maria akhirnya menjadi lega. 

Setelah menyerahkan kontrak dua slime kepada saya, insiden lendir itu berakhir. 

Saya mengirim Maria-san kembali bekerja, dan kali ini saya memberi Carm laporan saya 
sendiri. 

"... Toko cabang Renauph dapat membuka tanpa masalah. Mereka akan mengirimi kami 
laporan secara teratur. "[Ryouma] 

"Senang mendengar bahwa semuanya berjalan dengan baik." [Carm] 

"Iya. Itu saja untuk laporan tentang toko. Tapi sebenarnya ada masalah pribadi yang harus 
aku laporkan juga. "[Ryouma] 

Saya memberi tahu Carm bahwa saya tidak akan dapat kembali ke kota untuk sementara 
waktu untuk mendapatkan warisan kakek nenek saya. 

Awalnya, dia hanya seseorang yang diperkenalkan Serge-san kepadaku, tapi setelah semua 
yang kita lalui, dia sudah menjadi seseorang yang aku percayai. 

"Karena itu, aku berpikir untuk secara bertahap meningkatkan jumlah pekerjaan petualang 
yang aku ambil." {Ryouma] 

"Saya melihat. Jadi kamu akan kembali ke rencana semula. "[Carm] 

"Maaf sudah merepotkanmu." [Ryouma] 

"Tidak apa-apa. Serahkan saja toko itu kepada saya. Saya pasti akan memberi tahu Anda 
saat kami membutuhkan Anda. "[Carm] 

Carm-san tersenyum dengan wajah penuh tekad. 

Dengan ini saya bisa meninggalkan toko kepadanya. 

"Ngomong-ngomong, di mana kampung halamanmu? Kurasa aku belum pernah mendengar 
nama desamu. "[Carm] 

"Pernah mendengar tentang Hutan Shurus Hebat? Itu ada di dalam--- Mengapa kamu 
membuat wajah itu? "[Ryouma] 

Saat saya menyebutkan nama daerah itu, Carm membuat wajah yang belum pernah dia 
tunjukkan sebelumnya. 



"*BATUK. Permisi. Aku hanya terkejut ... Aku terkesan kamu benar-benar berhasil bertahan 
hidup ... " 

Itu reaksinya? 

"Kurasa itu benar-benar tempat yang berbahaya." [Ryouma] 

"Itu adalah hutan lebat dan raksasa dengan monster yang tak terhitung jumlahnya tinggal 
di dalamnya. Jika Anda masuk jauh ke dalam, Anda pasti bertemu monster Peringkat A. 
Saya diberitahu bahwa jika tidak untuk semua pangkalan yang telah dibangun di sana oleh 
orang-orang di masa lalu, bahkan tidak akan ada cara untuk mengisi kembali persediaan 
seseorang. Hanya bisa keluar dari tempat itu adalah keajaiban. "[Carm] 

"Ha ha ha ... Sejujurnya, aku ingin kembali melalui saluran resmi, jadi aku harus menaikkan 
peringkat petualangku terlebih dahulu. Saya akan menggunakan waktu itu untuk 
mempersiapkan diri saya dengan cukup. "[Ryouma] 

"Kalau begitu, tolong bicara dengan Serge-sama. Aku yakin dia bisa membantumu dengan 
perbekalan .. Lagipula, Morgan Firm memiliki banyak toko cabang, jadi aku yakin 
bantuannya akan sangat berharga. "[Carm] 

Tampaknya Carm khawatir apakah akan mencoba menghentikan saya atau tidak, tetapi 
pada akhirnya, dia hanya memberi saya beberapa informasi dan menyemangati saya. 

Setelah itu... 

Saya mampir di Kantor Morgan sebelum pulang, dan sepertinya lebih sibuk dari biasanya. 
Aku sedang mempertimbangkan untuk mampir di waktu lain, tetapi kemudian petugas itu 
menyambutku dan aku bisa bertemu dengan Serge-san. 

Ketika saya berbicara dengannya tentang rencana saya, dia memberikan reaksi yang sama. 

"Jadi kamu berasal dari hutan besar ... Pasti sulit bagimu." 

"Aku sangat ingin keluar pada saat itu, jadi aku tidak begitu ingat detailnya." [Ryouma] 

"Saya melihat. Saya kira itu masuk akal. Bagaimanapun, saya tidak yakin bagaimana 
menggambarkan tempat itu, tetapi itu adalah tempat yang keras yang menantang para 
petualang yang ulet. Atau setidaknya, itulah yang dikatakan para petualang. Itu bukan 
tempat yang bisa dimasuki orang sepertiku. Tetap saja, mengapa tiba-tiba? "[Serge] 

"Beberapa hari yang lalu, aku menemukan monster yang mirip dengan Shurus dan 
mengingat beberapa hal. Juga, aku dengar tidak ada lagi orang yang tersisa di desa. 
"[Ryouma] 

"Mengingat di mana desa itu berada, itu mungkin ..." [Serge] 



"Alasan lain aku pergi adalah untuk mengkonfirmasi. Masih ada beberapa waktu sebelum 
saya benar-benar mencapai itu, tetapi saya akan menetapkannya sebagai salah satu tujuan 
saya sebagai seorang petualang. "[Ryouma] 

"Saya melihat. Anda mendapat dukungan saya, Ryouma-sama. Jika ada yang Anda 
butuhkan, silakan mampir di Kantor Morgan kami. "[Serge] 

"Terima kasih ... Ngomong-ngomong, apakah ada sesuatu yang terjadi hari ini? ' [Ryouma] 

Rasanya benar-benar lebih sibuk dari biasanya. 

Saya ingin tahu apakah saya datang pada waktu yang buruk. 

"Tidak. Bahkan, itu baik bahwa Anda mampir hari ini, karena saya akan pergi ke pameran 
alat sulap di Kereban mulai besok. Ini akan menjadi perjalanan selama seminggu, jadi kami 
sedang mempersiapkan perjalanan. "[Serge] 

"Alat sulap adil? Kedengarannya menarik. "[Ryouma] 

"Apakah kamu tertarik?" 

Hmm? Warna matanya berubah. Apakah ini ... mata seorang otaku? 

"Kami belum memiliki banyak kesempatan untuk berbicara, tapi ... Mungkinkah ini sesuatu 
yang sangat kamu sukai?" [Ryouma] 

"Sebenarnya saya sebenarnya dikenal sebagai kolektor di antara orang-orang sezaman 
saya; karenanya, perjalanan saya ke pameran adalah setengah kerja dan setengah hobi. 
"[Serge] 

"Saya melihat. Itu terdengar menyenangkan hanya dengan melihat-lihat. "[Ryouma] 

"Memang. Bagaimanapun, bahkan alat-alat sihir dari jenis yang sama berbeda satu sama 
lain tergantung pada pengrajin dan bengkel yang membuatnya. Selain itu, item yang 
muncul di pameran bukan yang biasa Anda. Item yang muncul dibuat oleh peserta magang 
atau item yang tidak ada duanya. Menemukan hal-hal menarik atau menemukan orang-
orang dengan masa depan yang menjanjikan juga merupakan sesuatu yang patut dinanti-
nantikan. "[Serge] 

Mata Serge-san menyala. 

"Aku sendiri telah mencoba membuat alat ajaib, tetapi itu benar-benar tidak berfungsi 
kecuali seseorang adalah pengrajin yang tepat." 

"Serge-san, kamu bisa menggunakan sihir sihir?" [Ryouma] 



"Oh tidak. Tidak semuanya. Pool mana saya sangat kecil, saya bahkan tidak bisa 
menggunakan elemental magic. Tetapi beberapa alat ajaib dapat dibuat bahkan tanpa 
mana. Beri aku waktu sebentar. "[Serge] 

Setelah memasuki mode otaku, Serge-san meninggalkan ruangan dan kembali dengan 
sebuah kotak kayu. 

"Lihatlah." 

Serge-san mengeluarkan gigi dari dalam kotak. 

Sekilas, tidak ada yang aneh dengan itu, tapi ... 

"Ah, ternyata." [Ryouma] 

Ketika Serge-san membiarkan MP-nya berjalan melalui gear, gear mulai berputar di atas 
meja. 

"Perlengkapan ini telah terpesona dengan sihir netral, Spin. Seperti yang Anda lihat, 
membiarkan mana untuk melewatinya menyebabkan gigi berputar. Ini biasanya termasuk 
dalam alat yang lebih besar sebagai sumber listrik. Dari yang lebih populer yang 
menggunakannya adalah 'Magic Automobile'. 

Jadi, secara harfiah versi ajaib dari mobil? Saya belum pernah melihatnya ... 

"Sayangnya, ini tidak terlalu praktis. Meskipun mobil ajaib dapat bergerak menggunakan 
mana dan batu ajaib seseorang, setelah menambahkan berat bawaan seseorang di atas 
berat orang yang mengendarai mobil di dalam dan kerangka mobil ajaib itu sendiri, mobil 
itu menjadi sedikit lebih lambat daripada kuda. . Di atas semua itu, dibutuhkan batu ajaib 
untuk berlari. Karena itu, jauh lebih praktis untuk hanya menggunakan kuda biasa. 

Yang sedang berkata, perlombaan besar diadakan di ibukota setahun sekali untuk mobil 
ajaib ini. Bahkan, saya kebetulan memilikinya sebagai bagian dari hobi saya. 

Dia berbicara dengan sangat tenang, tetapi Anda benar-benar dapat merasakan api di balik 
kata-katanya! 

"Oh sayang. Sepertinya kita sudah keluar dari topik. Bagaimanapun, ada berbagai jenis, 
tetapi Anda dapat menggunakan alat sulap yang diperoleh secara eksternal untuk 
membuat alat sulap baru tanpa bisa menggunakan mana sama sekali. Ada banyak pengrajin 
yang berspesialisasi dalam ini. "[Serge] 

"Saya melihat. Itu sangat menarik. "[Ryouma] 

"Jika kamu mau, kamu dapat memiliki ini." 

"Oh, aku tidak mungkin ..." [Ryouma] 



Serge menyerahkan gear ke Ryouma bersama dengan kotak. 

Secara alami, Ryouma mengira tidak akan memalukan baginya untuk mengambilnya, tetapi 
Serge-san menggaruk kepalanya dan berkata: "Aku membelinya dari pameran tahun lalu, 
tapi aku tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan itu ..." [Serge] 

Rupanya dia membelinya karena dia menyukainya dan karena dia ingin berinvestasi pada 
pekerja magang muda yang membuatnya. 

Tapi masalahnya dia tidak benar-benar membutuhkan perlengkapan. 

Itu hanya mengambil ruang di ruang penyimpanannya, jadi pada akhirnya, aku 
memutuskan untuk menerima niat baiknya. 

"Terima kasih. Maaf mengganggu Anda begitu tiba-tiba. Aku bahkan mendapat hadiah ... 
"[Ryouma] 

"Aku seharusnya mengatakan itu untuk mendorong inventarisku yang mati kepadamu." 

"Jika aku pernah memikirkan alat yang menarik, aku pasti akan membuatnya dan 
menunjukkannya padamu." [Ryouma] 

"Oh! Saya menantikan itu. "[Serge] 

Seperti itu kami berpisah dengan senyum di wajah kami. 

Aku merasa semakin dekat dengan Serge-san hari ini. 

Nah, kurasa sudah waktunya aku kembali ke rumah dan mengurus slime. 
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Ketika saya kembali, semua burung pelek keluar untuk menyambut saya. Slime hadir juga, 
tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. 

Ketika saya mengeluarkan suara tak bernyawa di tambang, saya memberi makan slime dan 
mengatur barang bawaan saya. 

"Selanjutnya adalah ..." [Ryouma] 

Untuk memberi makan lendir pembersih arang, saya mulai membangun tempat 
pembakaran untuk mereka. 

"Ini pasti bagus ..." [Ryouma] 

Tempat yang saya pilih adalah dinding batu di sebelah rumah saya, di daerah antara pintu 
masuk terowongan dan pintu masuk. Saya menggali lubang tepat di sebelah terowongan 
yang ada, kemudian secara bertahap memperluasnya sampai menjadi ruangan yang 
berbentuk seperti elips. Cukup bagus bagiku untuk hanya menggunakan Rock untuk 
menambah ruangan dari waktu ke waktu, jadi tidak butuh banyak usaha untuk 
membuatnya. Pada saat saya selesai, ruangan itu cukup tinggi bagi seorang anak untuk 
berjalan-jalan dan cukup besar untuk menampung satu atau dua orang dewasa sebagai 
tenda. 

Selanjutnya adalah slime. 

Saya menyebut slime bumi dan slime pemulung besar. Saat lendir bumi mengangkut lendir 
pemulung besar, lendir pemulung besar mengangkatnya di dekat langit-langit. Ketika 
berada di dekat langit-langit, itu menyebabkan sebagian langit-langit berubah menjadi 
pasir dan runtuh. Seperti itu slime mampu secara bertahap membuat lubang melalui langit-
langit. 

"Kerja bagus!" [Ryouma] 

Setelah membuat pintu masuk dari terowongan, kami melangkah lebih jauh dan membuat 
jalur menuju terowongan di atas. 

Lendir tampak seperti masih memiliki banyak energi tersisa, jadi saya minta mereka 
memperkuat dinding ketika mereka kembali. Dengan ini, cerobong asap sebagian besar 
sudah selesai, yang berarti bahwa tungku arang juga sebagian besar sudah lengkap. 



Sangat mudah sehingga saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya dalam hati 
apakah ini benar-benar baik-baik saja seperti ini, tetapi kilnnya bekerja, jadi saya kira 
begitu. 

Ada cara lain untuk membuat tungku. Ada metode tradisional yang melibatkan menggali 
lubang untuk tempat pembakaran, membangun bingkai, mengisinya dengan kayu, lalu 
menguburnya dengan kayu dan kotoran. Ada juga metode drum yang melibatkan drum dan 
api. Ada banyak cara untuk membuat tungku, tetapi kuncinya adalah untuk mencegah 
panas keluar dan menjaga udara agar membakar kayu. 

Dalam kasus saya, saya akan menutup cerobong asap agar panasnya tidak keluar. 
Sedangkan untuk pemeliharaan udara, tanah merah diremas dengan batu dan air akan 
dilakukan. 

Dan itu untuk kiln. Selanjutnya, saya akan pergi dan berkeliling tambang. 

Bagian tambang ini belum terjangkau oleh manajemen, jadi area di sekitar rumah saya 
penuh dengan rumput liar. Tetapi ketika Anda berpikir tentang bagaimana semua gulma ini 
dapat digunakan untuk bahan bakar, itu tidak terlalu buruk. Gulma telah tumbuh cukup 
tinggi sehingga saya dapat bersembunyi di dalamnya, tetapi jika saya memotongnya dan 
meletakkannya di bawah matahari, tergantung pada cuaca, saya dapat menggunakannya 
untuk mendapatkan bahan yang saya dapat dengan mudah menyalakan api. 

Tentu saja, saya juga bisa menggunakannya untuk membuat arang. 

Saya melakukan putaran di sekitar tambang sambil memotong gulma, tapi kemudian--- 

"PIRORORORORO!" [Rimel Bird] "PIIPIRORORO!" [Rimel Bird] 

"Hmm?" [Ryouma] 

---Aku tiba-tiba mendengar tangisan burung-burung pelek. Ketika saya melihat ke langit, 
burung-burung pelek saya terbang bersama seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda. 

"Sekawanan burung?" [Ryouma] 

Cahaya di latar belakang membuatnya sulit untuk dilihat dengan jelas, tetapi sepertinya 
ada banyak makhluk hidup kecil yang terbang. Burung-burung pelek mengelilingi mereka 
di udara. Mereka sepertinya menggunakan sihir juga, karena makhluk terbang lainnya 
adalah ... Ah. 

"KUKEH! KUKEH! KUKEH! "[Ryouma] 

Ketika pergerakan makhluk terbang lainnya dibatasi, Eins menjerit nyaring, dan di saat 
berikutnya, semua makhluk terbang lainnya jatuh pada waktu yang bersamaan. 

"... Jadi mereka berburu." [Ryouma] 



Mereka seperti pod berburu lumba-lumba. Meskipun mereka seharusnya burung ... 
Kelilingi musuh, lalu gunakan serangan tipe pikiran burung mimpi buruk khusus. Saya 
tidak tahu apakah target mereka semua pingsan atau tidak, tetapi mereka semua jatuh ke 
tanah seolah-olah mereka kehilangan kendali. Saya melihat beberapa burung pelek 
memakan beberapa makhluk terbang lainnya saat masih di udara. Apakah mereka 
mengadu makanan? 

"Aku harus melihatnya ..." [Ryouma] 

Ketika saya memikirkan itu, saya pergi ke daerah dekat puncak gunung adalah benda-
benda itu jatuh. 

"Menemukannya. Hei! "[Ryouma] " PIRO! "[Burung Rimel] " PIRORO! "[Burung Rimel] " Ah, 
sudahlah. Makan saja. "[Ryouma] 

Waktu saya agak buruk ketika saya memanggil burung-burung pelek, sebagai akibatnya, 
mereka akhirnya membalas sementara paruh mereka masih penuh, menciptakan 
pemandangan yang agak berciprat. 

Jadi, makhluk terbang lainnya adalah kelelawar gua, ya. 

"Di mana kamu menemukan makhluk-makhluk ini?" [Ryouma] 

"... PIRO !!" [Burung Rimel] 

Ketika saya menanyakan hal itu, salah satu burung pelek lepas landas dan kembali setelah 
berkicau di depan sebuah terowongan. Sepertinya mereka ada di terowongan itu. Itu tidak 
pada tingkat yang sama seperti sebelumnya, tetapi tampaknya beberapa monster telah 
membuat rumah untuk diri mereka sendiri lagi setelah aku pergi untuk sementara waktu. 

"... PIRORORO?" [Burung Rimel] 

"Kamu tidak harus membawakan aku apa pun." [Ryouma] 

Apakah dia pikir aku menginginkannya karena aku sedang menatap? Drei membawa satu 
bersamanya, tetapi saya tidak benar-benar ingin makan kelelawar. Namun, jika ada sisa 
makanan, saya pasti akan melestarikannya. Namun, seberapa banyak mereka ingin makan, 
sepenuhnya terserah mereka. Itu pembunuhan mereka. 

Ada beban di punggungku jika mereka berburu kelelawar, jadi aku hanya berharap mereka 
beruntung dan pergi. 

... Tentu adalah kejutan untuk melihat burung-burung pelek berburu bersama, meskipun ... 

Di masa lalu, setiap kali saya melihat mereka berburu, mereka berburu sendirian, jadi agak 
tak terduga melihat mereka berburu bersama. 



... Kalau dipikir-pikir, karena mereka bisa menggunakan sihir angin, aku bertanya-tanya 
apakah mereka bisa menggunakan Bom Suara jika aku mengajarkannya kepada mereka. 

Jika mereka bisa, maka itu akan membuat mereka lebih mudah untuk berburu. Saya akan 
mencoba mengajar mereka lain kali. 

"Selamat pagi." [Ryouma] 

"Oh, Ryouma-kun. Apakah Anda bekerja di sini hari ini? "[Maelyn] 

Ketika aku mampir di guild petualang pagi-pagi, aku bertemu dengan Maelyn-san yang 
menempelkan beberapa pekerjaan di papan buletin. 

"Iya. Tidak ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan di toko saya sekarang, jadi saya 
berpikir untuk kembali ke pekerjaan petualang saya. "[Ryouma] 

"Oh! Benarkah? Itu terdengar baik. Pekerjaan macam apa yang kamu cari? "[Maelyn] 

"Sebenarnya, ada sesuatu yang perlu aku tangani dan berharap mendapatkan nasihat." 
[Ryouma] 

"Jangan khawatir. Bagian dari tugas kami adalah mendukung para petualang. Jadi, jika ada 
sesuatu yang perlu Anda bicarakan, saya dengar. Saya tidak bisa berjanji saya akan sangat 
membantu. Itu akan tergantung pada topik. Setelah itu ... "[Maelyn] 

"K-Kamu tidak bisa!" [Resepsionis] 

Hmm? Ruang tunggu semakin berisik. 

"Oh ... Permisi." [Maelyn] 

"Mau bagaimana lagi," gumam Maelyn-san ketika dia mendekati kedua pria itu dan gadis 
resepsionis yang tidak dikenalnya. 

"Hei, kalian berdua! Bisakah Anda tidak terlalu menggoda resepsionis kami? "[Maelyn] 

"Oh, Maelyn-san." [Pria 1] 

"Maaf. Kami mungkin mendorongnya. "[Pria 2] 

Kedua pria itu dengan cepat meminta maaf dan pergi, dan sekarang gadis resepsionis itu 
meminta maaf kepada Maelyn-san? Mengapa? 

Sementara aku bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, Maelyn-san memanggilku. 

"Apakah ada masalah?" [Ryouma] 



"Biarkan aku memperkenalkanmu. Gadis ini di sini adalah Paena-chan. Dia baru mulai 
minggu lalu. "[Maelyn] 

"H-Hai. Saya Paena. S-Senang bertemu denganmu. "[Paena] 

"Ryouma Takebayashi. Senang bertemu denganmu juga. "[Ryouma] 

"Aku pikir kamu sudah mendapatkannya, tapi dia anak yang pemalu, jadi mudah bagi pria 
muda untuk menggodanya." [Maelyn] 

"Uu ... maafkan aku." [Paena] 

Hmm ... Saya kira dia seukuran siswa SMA? Dia terlihat manusia bagiku, tetapi 
perawakannya yang kecil memberinya aura yang menyerupai binatang kecil. Dia tidak 
terlalu menonjol ketika berbaris dengan Maelyn-san, tapi dia tampan dan dia juga tidak 
canggih. Dia adalah tipe orang yang mudah terlibat. 

... Ups. Saya mulai menyusuri jalan yang suram di sana. Mari kita ganti topik. 

"Jadi, Maelyn-san, apakah kamu membutuhkanku untuk sesuatu?" [Ryouma] 

"Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, itu adalah tugas kita untuk mendengar 
petualang. Jadi saya bertanya-tanya apakah Anda akan baik-baik saja membiarkan gadis ini 
mendengarkan Anda sebagai gantinya. Tentu saja, aku akan hadir juga tentu saja kalau-
kalau dia butuh bantuan. "[Maelyn] 

"Oh, itu tidak masalah sama sekali. Aku akan mengurusmu, Paena-san. "[Ryouma] 

"Y-Ya! Saya akan melakukan yang terbaik! "[Paena] 

Setelah itu saya bawa ke kamar lain. 

Itu tidak terlalu besar, tetapi ada kursi dan meja, jadi itu sudah lebih dari cukup untuk 
sedikit bicara. 

"Tidak tahu ada kamar seperti ini di sini." [Ryouma] 

"Ini sering digunakan untuk membimbing para petualang baru dan menginterogasi 
petualang yang telah melakukan kejahatan ... Ah! Silahkan. Silahkan duduk. Juga, teh ... 
"[Paena] 

"Oh, tidak apa-apa." [Ryouma] 

"Maaf membuat anda menunggu. Saya sudah membawa minuman. Sekarang. Mari kita 
mulai. "[Maelyn] 



Setelah selesai menempelkan pekerjaan di papan pengumuman, Maelyn-san kembali 
membawa minuman untuk kami bertiga dan mendesak kami untuk memulai proses 
konseling. 

"Jadi, apa yang ingin kamu minta nasihat?" [Paena] 

"Ini tentang aktivitas masa depan saya sebagai seorang petualang. Saya telah berhasil 
menetapkan tujuan untuk diri saya sendiri, dan meskipun saya hanya E Rank sekarang, di 
masa depan, saya harus bisa naik peringkat ke C ... Jadi saya bertanya-tanya apakah 
mungkin untuk mendapatkan daftar pekerjaan yang berhubungan dengan monster dalam 
daftar ini yang bisa aku lakukan saat bekerja menuju promosi. "[Ryouma] 

"Bisakah saya melihat itu? ... Treant. Salamander gila Karifu Monkey ... "[Paena] 

Ketika saya menyerahkan daftar monster yang dapat ditemukan di Hutan Shurus Besar, dia 
mulai membandingkan monster di dalamnya dengan yang ada di dokumennya. 

"... Ada monster di sini yang berada di luar yurisdiksi E Ranker." [Paena] 

"Itu benar. Saya akan mengambilnya ketika saya dipromosikan. Tetap saja, alangkah 
baiknya jika aku bisa mendapatkan informasi tentang monster itu sekarang. Saya 
mendengar guild juga berurusan dengan informasi tentang geografi dan monster. Apakah 
mungkin bagi saya untuk mendapatkan informasi seperti itu juga? "[Ryouma] 

"Benar! Ini akan menghabiskan biaya uang dan waktu beberapa hari jika Anda mencari 
banyak informasi, tetapi itu pasti mungkin. Seberapa banyak informasi yang Anda 
butuhkan? "[Paena] 

Mari kita lihat ... Saya paling tidak ingin mengetahui informasi dasar monster dalam daftar, 
seperti habitat dan ekologi mereka. 

Informasi paling mutakhir akan sangat bagus, tapi aku yakin itu tidak mungkin ... Tetap 
saja, tidak ada gunanya mengetahui di mana monster telah terlihat jika waktu yang lama 
telah berlalu. Saya pikir saya hanya akan meminta mereka untuk memberikan informasi 
apa pun yang mereka bisa. 

"Juga, jika kamu bisa mendapatkan informasi tentang Hutan Hebat Shurus dan semua 
monster yang hidup di dalamnya, itu akan bagus juga." [Ryouma] 

"Tunggu." [Maelyn] 

"Apakah ada masalah?" [Ryouma] 

"Hutan Hebat Shurus ... Dan daftar monster ini ... Apakah kamu berencana pergi ke sana?" 
[Maelyn] 

"Itu tujuanku." [Ryouma] 



Saya memberinya penjelasan yang sama dengan yang saya berikan kepada Serge-san dan 
yang lainnya. 

"... Dan itulah intinya." [Ryouma] 

"...Saya melihat. Maaf karena ikut campur. Selama Anda meningkatkan peringkat Anda dan 
melakukan persiapan yang tepat, guild tidak memiliki hak untuk menghentikan Anda. 
Lanjutkan. "[Maelyn] 

"... Informasi sebanyak ini akan memakan waktu cukup lama ... Maaf, senpai." [Paena] 

"Untuk dokumen-dokumen itu, dokumen yang sudah selesai akan membutuhkan cukup 
uang untuk menutupi biaya kertas yang digunakan, serta tinta, dan kemudian ada juga gaji 
orang yang mengerjakan dokumen tersebut. Cakupan informasi yang Anda cari cukup luas, 
sehingga akan memakan waktu lebih dari dua minggu tetapi kurang dari sebulan untuk 
mengumpulkan semuanya. Dalam skenario terburuk, Anda melihat 10 koin emas kecil 
dalam kerusakan atau dalam skenario kasus terbaik, hanya satu koin emas kecil -- Apakah 
yang seharusnya ia katakan kepada Anda pada saat seperti ini. "[Maelyn] 

"Biaya tidak akan menjadi masalah. Saya lebih suka tidak mencoba tawar-menawar dengan 
harga, hanya berakhir dengan informasi yang tidak mencukupi. Saya akan membayar 
sebanyak yang diperlukan, selama Anda bisa mendapatkan saya informasi yang akurat. 
"[Ryouma] 

"Serikat menjamin keakuratan data. Lagi pula, karena itu yang sedang kita bicarakan, saya 
yakin Anda akan dapat membayar ... Baiklah, Paena-chan, bisakah Anda mempersiapkan 
kontrak dan formulir kosong untuk pertukaran. Saya sudah mengajari Anda prosesnya, 
kan? "[Maelyn] 

"Ya!" [Paena] 

Setelah dia meninggalkan kamar, hanya aku dan Maelyn-san yang tersisa. 

"Aku tidak percaya kamu dari tempat itu." [Maelyn] 

"Apakah kamu akrab dengan hutan besar?" [Ryouma] 

"Hmm ~ ... Hanya karena pekerjaan. Tapi saya tahu itu tempat yang berbahaya. Tapi 
setelah mencari tahu dari mana asalmu, semuanya mulai masuk akal. "[Maelyn] 

"Apa maksudmu?" [Ryouma] 

"Kemampuanmu terlalu hebat dibandingkan dengan anak-anak normal. Bahkan di sana di 
tambang, kamu dimasukkan ke dalam kelompok B Rank, dan kamu bahkan melawan 
gerombolan goblin ... Kamu tidak tahu tentang ini, tapi kamu sebenarnya topik yang agak 
populer di kalangan karyawan ... "[Maelyn] 



"B-Benarkah?" [Ryouma] 

B-Mereka berbicara tentang aku? Mengerikan... 

"Ufufu ... Kami tidak membicarakan hal buruk. Itu semua pujian. Sesuatu di sepanjang garis 
seberapa terampil Anda atau bagaimana Anda menyingkirkan pekerjaan yang telah 
menumpuk di debu. "[Maelyn] 

"Baiklah kalau begitu." [Ryouma] 

"Meski begitu, berbicara tentang keterampilan ... Aku kira jika kamu bisa keluar dari 
tempat itu sendirian ... Jika kamu cukup terampil untuk pergi ... Kurasa itu wajar saja kalau 
kamu akan kuat, ya? Saya mendengar monster ada di level yang sama sekali berbeda. 
Bahkan jika dua monster adalah tipe yang sama, kekuatan individu mereka, frekuensi 
serangan mereka, dan bahkan orang-orang seperti goblin berbeda ketika mereka berada di 
tempat itu ... "[Maelyn] 

"Maaf membuatmu menunggu!" [Paena] 

Paena-san kembali. Apakah dia lupa sesuatu? ...Tidak. Baru saja dia berkata 'Maaf 
membuatmu menunggu' ... Dan dia juga menyerahkan dokumen ... 

"...Ya. Kerja bagus. Ini akan berhasil. "[Maelyn] 

"Terima kasih banyak! Umm ... Mohon konfirmasi isinya dan tandatangani di sini. "[Paena] 

"Ah, tentu saja ..." [Ryouma] 

... Saya tidak melihat ada yang salah dengan isinya. Hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya 
juga telah dimasukkan. 

"Selesai." [Ryouma] 

"Terima kasih! ... Ini adalah bukti pertukaranmu dengan guild. Anda harus menukarnya 
dengan dokumen saat saatnya tiba. Tolong jangan sampai hilang. "[Paena] 

"Dimengerti. 'Item Box'. "[Ryouma] 

Saya ragu saya akan kehilangan itu jika saya menyimpannya di sini. 

"Umm ... Ini menyelesaikan kasus ini, dan uh ... Selanjutnya ... Oh, pekerjaan apa yang akan 
kamu ambil hari ini?" [Paena] 

"Mari kita lihat ... Aku harus naik peringkat. Apakah Anda tahu ada pekerjaan sulit di 
dekatnya? Lebih disukai, yang tidak butuh banyak waktu untuk dilakukan dan sesuatu yang 
bisa dengan mudah menaikkan peringkatku. "[Ryouma] 



"Jika kamu ingin kerja keras, aku pikir harus ada pasangan, tapi ... Oh! Mohon tunggu 
sebentar. Saya hanya punya pekerjaan untuk Anda. "[Paena] 

Paena pergi seperti angin dan kembali dengan selembar kertas. 

"Maaf membuat anda menunggu! Ini dia. Umm ... Hanya untuk mengkonfirmasi, mantra 
yang kamu gunakan sebelumnya, itu sihir dimensi, kan? Jadi Anda bisa menggunakan sihir 
dimensi, bukan? Karena jika Anda bisa, pekerjaan ini mungkin hanya apa yang Anda cari. 
"[Paena] 

"Pekerjaan transportasi ... Tujuannya: Kereban. Saya tahu tempat ini. Saya mendengar alat 
sulap yang dimaksudkan untuk segera dibuka di dalamnya. Tapi ... Tanggal yang ditetapkan 
adalah 'secepat mungkin'? "[Ryouma] 

"Umm ... Rupanya, setelah memuat gerbong transportasi dengan barang-barang dan 
mengirimkannya dalam perjalanan, klien lupa memuat paket yang satu ini ... Klien ingin ini 
dikirimkan pada sore hari lusa jika memungkinkan, tetapi Anda tidak akan harus 
bertanggung jawab walaupun Anda gagal melakukannya. Bagaimanapun, klienlah yang 
membuat kesalahan. Selama Anda tidak kehilangan atau mematahkannya, pekerjaan itu 
tidak akan ditandai sebagai 'gagal'. 

Jika seseorang memperhatikan paket ketika transportasi berikutnya dimuat, kita tidak 
akan berada dalam kesulitan ini ... 

Jadi, bagaimanapun, aku berpikir karena kamu bisa menggunakan sihir dimensi, kamu 
mungkin bisa melakukannya tepat waktu ... Jadi ... Umm ... aku sangat menyesal ... "[Paena] 

"Kamu tidak perlu minta maaf! Saya tidak akan gagal dan Anda benar-benar melakukan 
pekerjaan dengan baik, jadi .. "[Ryouma] 

Dia sangat cepat dalam menyiapkan dokumen dan dia bahkan membawa pekerjaan yang 
cocok untuk saya setelah melihat saya menggunakan sihir dimensi dengan acuh tak acuh ... 
Dokumen-dokumen itu juga diformat dengan baik meskipun dia mengerjakannya dengan 
sangat cepat. Mau bagaimana lagi jika dia tidak sepenuhnya memahami isi pekerjaan, kan? 
Pada awalnya, saya pikir dia adalah seorang gadis yang canggung, tetapi mengingat 
bagaimana ini baru seminggu sejak dia direkrut, bukankah dia sebenarnya sangat 
berbakat? 

Ketika aku menoleh ke Maelyn-san, dia membuat wajah bermasalah dan menganggukkan 
kepalanya sambil tersenyum. 

"Dia bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Hanya saja dia benar-benar penakut. Itu 
sebabnya saya terus mengatakan kepadanya bahwa dia harus lebih percaya diri ... 
"[Maelyn] 

"Maaf ..." [Paena] 



Orang yang sulit ... 

Tapi pekerjaan yang dia rekomendasikan cukup bagus, jadi saya pikir saya akan 
menerimanya. 
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"Semua beres." [Penjaga] 

"Terima kasih." [Ryouma] 

Saya bisa mencapai Kereban tanpa masalah. Bahkan tidak diserang oleh bandit atau apa 
pun. 

"Apakah kamu kebetulan tahu di mana Lokakarya Alat Sihir Dinome? Sepertinya di situlah 
aku seharusnya mengantarkan paket itu. "[Ryouma] 

"Itu seharusnya di bagian timur. Langsung turun jalan ini, dan di jalan 24 ... Erm ... 
Sebenarnya, arah setelahnya agak rumit. Saya tidak berpikir Anda akan mendapatkannya 
bahkan jika saya memberi tahu Anda. "[Penjaga] 

"Saya melihat. Itu benar. Terima kasih telah memberi tahu saya sebanyak itu. "[Ryouma] 

"Yah, hati-hati. Ah benar Jika Anda menggunakan kereta kuda di sana, perjalanan Anda 
akan lebih cepat. "[Penjaga] 

Saya berterima kasih kepada penjaga yang mengawasi gerbang dan pergi ke halte kereta 
kuda. 

Ada kereta kuda siap, tetapi tidak memiliki tirai atau kursi. Pada dasarnya itu adalah 
gerobak raksasa. 

Hanya ada satu orang di dalam: pengemudi. 

Ini tempat yang tepat, bukan? 

"Permisi. Berapa biaya perjalanan ke jalanan ke-24? "[Ryouma] 

"24? 2 koin tembaga. "[Pengemudi] 

"Baiklah." [Ryouma] 

"Ayo, pergilah. Sudah waktunya untuk pergi. "[Pengemudi] 

"Oke." [Ryouma] 

Setelah mengkonfirmasi bahwa saya telah memasuki kereta kuda, pengemudi mencambuk 
kuda-kuda dan berangkat. 



"Tidak bisakah kamu menjual pot ini lebih murah?" 

"Beri aku istirahat, nona!" 

"Hei! Jangan kamu menyimpang! "[Penduduk kota] 

Saya memperhatikan orang-orang di kota ketika kami melewati mereka. 

Rasanya ada lebih banyak orang di sini daripada sebelumnya, dan jalannya juga jauh lebih 
padat. 

"Dari mana asalmu, Nak?" 

"Gimuru." [Ryouma] 

"Tidak terlalu jauh dari sini, kan? Kamu jalan-jalan sendiri? "[Sopir] 

"Saya seorang petualang, jadi ada pekerjaan yang harus saya selesaikan dulu, tapi saya 
mungkin pergi jalan-jalan sesudahnya. Saya mendengar ada pameran yang segera dibuka. 
"[Ryouma] 

"Ya. Buka besok. Kali ini untuk alat sulap. "[Pengemudi] 

"Ada pameran lainnya?" [Ryouma] 

"Apa? Bukankah kamu berasal dari Gimuru? Saya cukup yakin pameran ini populer bahkan 
di sana. Sebenarnya, saya cukup yakin itu populer di seluruh wilayah. Pameran terjadi 
enam kali setahun. Produk utama bervariasi setiap kali, tetapi setiap kali akan diadakan di 
pusat plaza dan kios-kios segala macam akan terlihat di sana-sini. Itu terjadi setiap tahun, 
jadi bagi kami yang tinggal di sini, kami sudah terbiasa. "[Pengemudi] 

Enam kali setahun? Itu berarti adil setiap 2 bulan. Tidak heran mereka sudah terbiasa. 

"Penghasilan kami juga meningkat setiap kali, jadi itu cukup bagus. Hei, coba buat dirimu 
bugar! "[Sopir] 

Kereta kuda berhenti dan lebih banyak pelanggan naik. Kota ini sangat padat penduduknya. 

"Hmm? ... Pegang sesuatu yang kencang! Ini akan menjadi kasar! "[Pengemudi] 

Pada saat itu, para pelanggan meraih ujung kereta kuda. Saya meniru mereka dan 
berpegangan juga, tetapi apa yang terjadi? Apakah jalannya tidak rata atau semacamnya? 

Saat aku memikirkan itu, sebuah gerobak kecil melintas perlahan di sisi kanan jalan di 
depan. 

"Berhentilah menghabiskan waktumu !!" 



"Berjalan lebih cepat, kau tua bangka!" 

Seorang lelaki tua sedang menarik gerobak dengan tong-tong yang bertumpuk di atasnya, 
ketika sekelompok gerbong yang dikemudikan pemuda menyusulnya satu demi satu. 

"Bicara tentang berbahaya ..." [Sopir] 

Pengemudi kereta kuda itu mengerutkan alisnya. Para pembalap muda itu jelas terlihat 
cukup ceroboh dengan penyaluran mereka, tetapi pada saat yang sama, Anda tidak bisa 
tidak setuju bahwa lelaki tua itu benar-benar berjalan terlalu lambat. Kelompok mana pun 
dapat dilihat sebagai hambatan tergantung pada orang tersebut. Saya bertanya-tanya 
kepada siapa pengemudi itu merujuk. 

"Kau bercanda ..." [Rekan Penumpang 1] 

"Apakah dia berencana untuk naik?" [Rekan Penumpang 2] 

Kali ini rekan penumpang saya yang mulai ribut. 

Ketika saya melirik perhentian berikutnya, saya melihat seorang wanita dengan tubuh 
pegulat sumo berdiri di dekat halte. 

"24th street ... Whoops !?" [Pegulat Sumo?] 

"GUFU !?" [Ryouma] 

Dia menaruh terlalu banyak kekuatan ketika dia mencoba memasuki kereta kuda yang 
akhirnya dia jatuh. 

"Maaf!" [Pegulat sumo?] 

"Tidak apa-apa ..." [Ryouma] 

Saya mengatakan kepadanya bahwa dia hanya mengagetkan saya dan saya tidak terluka 
atau apa pun, tetapi karena insiden kecil itu, wanita itu akhirnya duduk di sebelah saya, dan 
kereta yang sudah sempit itu menjadi semakin sempit. 

"Ini tempatnya." [Pegulat Sumo?] 

"Terima kasih!" [Ryouma] 

"Jangan katakan itu. Semoga berhasil dalam pekerjaan Anda. "[Pegulat Sumo?] 

Saya bisa membuat wanita yang duduk di sebelah saya memimpin jalan. Berkat dia saya 
bisa dengan aman mencapai 'Dinome Magic Tools Workshop'. 

Jika bukan karena dia, aku mungkin tersesat. Saya senang saya meminta bantuannya. 



"Item Box" [Ryouma] 

Saya mengambil paket dan formulir pekerjaan. 

"Selamat datang! Oh, pelanggan yang sangat lucu yang kita miliki di sini. "[Resepsionis?] 

Ketika saya melewati pintu, sebuah konter ada di sana untuk menyambut saya. Di belakang 
meja duduk seorang wanita dengan tubuh yang bagus. 

Toko itu cukup kecil. Seperti toko-toko yang juga berlipat ganda sebagai tempat tinggal 
seseorang. 

"Belum pernah melihatmu di sini. Apakah Anda seorang utusan? Jika Anda membutuhkan 
lampu, kami punya beberapa di sana. "[Resepsionis?] 

Wanita itu menunjuk alat-alat sihir kecil yang berjejer di sepanjang rak. 

Saya bukan salah satu pelanggannya, jadi saya mengatakan kepadanya bahwa saya seorang 
petualang dan bahwa saya di sini untuk mengirimkan paket. 

"Paket?" [Resepsionis?] 

"Iya. Bisakah Anda masuk di sini. "[Ryouma] 

"Tunggu. Ayah! "[Resepsionis?] 

"Saya akan berada disana! Beri aku waktu sebentar! "[Ayah Resepsionis] 

Beberapa menit kemudian, seorang pria berjanggut muncul 

"Ada apa?" [Ayah Resepsionis] 

"Pengiriman, rupanya. Ini untukmu, jadi sebaiknya kamu menerimanya. "[Resepsionis] 

"Sebuah pengiriman? ... Ah, sebuah komponen. Saya pikir itu tidak akan berhasil lagi ... Ini 
dia. "[Resepsionis Ayah] 

Dengan formulir yang ditandatangani, pekerjaan itu selesai. Yang tersisa hanyalah 
melaporkan ke guild. 

"Terima kasih. Saya akan mengambil cuti saya kemudian ... "[Ryouma] 

"Tunggu. Anda datang jauh-jauh dari Gimuru, kan? Setidaknya minum teh dulu. Tidak ada 
yang mahal. Hei, aku akan menyerahkannya padamu. "[Resepsionis Ayah] 

"Tentu, tentu." [Resepsionis] 



Setelah pria berjanggut mengatakan itu, dia kembali ke dalam. Sementara itu, sang putri 
sudah menuangkan secangkir teh. 

... Yah, mungkin juga, kurasa. 

"Terima kasih." [Ryouma] 

Saya mengambil teh dan meminumnya di salah satu sudut meja. 

Hmm ...? Teh ini ... Rasanya seperti kopi. 

"Baik? Apakah kamu menyukainya? "[Resepsionis] 

"Ya. Rasanya enak sekali. "[Ryouma] 

"Itu terdengar baik. Saya sedikit khawatir karena agak aneh untuk minum teh. 
"[Resepsionis] 

"Aku sudah minum sesuatu seperti itu sebelumnya. Apakah Anda membuatnya dari kacang 
panggang? Atau mungkin dari akar bunga? "[Ryouma] 

"Seharusnya, itu dibuat dari akar bunga yang disebut Dante. Saya tidak tahu detailnya, 
tetapi itu seharusnya baik untuk kesehatan Anda. "[Resepsionis] 

Saya melihat. Kopi Dandelion (Dante), ya. Itu pasti membawa saya kembali ... Ketika saya 
masih bekerja di perusahaan, saya akan dengan senang hati menemukan waktu untuk 
meminumnya setiap hari. 

"Di mana saya bisa membeli ini?" [Ryouma] 

"Kamu sangat menyukainya? ... Seorang lelaki tua dari penjual bunga terdekat selalu 
memberi saya beberapa, tapi itu bukan produk yang sebenarnya dan hanya sesuatu yang 
dia hasilkan sendiri. "[Resepsionis] 

"Saya melihat. Terima kasih. "[Ryouma] 

Karena saya sudah tahu nama bunga itu, saya bisa membuatnya sendiri. Dari pengetahuan 
saya di Bumi, kopi dandelion dibuat dengan mencuci akarnya dengan air, 
mengeringkannya, dan kemudian memanggangnya... Tidak terdengar terlalu keras. 

"Terima kasih untuk tehnya." [Ryouma] 

"Maaf itu tidak banyak. Apakah kamu sudah pergi? "[Resepsionis] 

"Ya. Saya perlu mencari tempat tinggal. "[Ryouma] 

Saya mengucapkan terima kasih dan meninggalkan toko. 



Tetapi pada saat yang sama saya mencoba memutar kenop pintu, saya merasakannya 
terbuka dari sisi lain. 

"Ups." [Ryouma] 

"Oh, salahku---" [???] 

Ketika pintu terbuka, orang di sisi lain dan saya mencoba saling menghindari, jadi kami 
berhenti sejenak. Tetapi karena itu kami akhirnya menyadari siapa pihak lain itu, 
menyebabkan kami bahkan lebih terkejut. 

"Ryouma-sama?" [Serge] 

"Serge-san?" [Ryouma] 

Berdiri di hadapanku tidak lain adalah Serge-san. 

Dia memanggil namaku juga, jadi bukan hanya seseorang yang mirip dengannya. 

"Selamat sore. Suatu kebetulan yang aneh. Saya memang mendengar bahwa Anda akan 
pergi ke alat sulap adil, tapi ... "[Ryouma] 

"Memang. Ryouma-sama, boleh aku tahu apa yang membawamu ke sini? "[Serge] 

"Saya punya paket untuk dikirim. Petualang bekerja. Itu mendesak, jadi keputusan dibuat 
dengan tergesa-gesa. "[Ryouma] 

"Sungguh mengejutkan ... Aku saat ini berkeliling menyapa beberapa orang yang aku kenal. 
Workshop ini adalah salah satu workshop yang saya kenal. "[Serge] 

"Aku tidak tahu." [Ryouma] 

"Tuan Serge! Akhirnya kamu datang. "[Resepsionis Ayah] 

"Oh! Permisi. Dinome-dono, sudah terlalu lama. "[Serge] 

"Kamu melebih-lebihkan. Paling lama hanya 2 atau 3 bulan. Anda tampaknya baik-baik 
saja. Ngomong-ngomong, apakah Anda kenal bocah ini di sini? "[Dinome] 

Lelaki berjanggut itu muncul sekali lagi dari dalam bengkel, dan setelah bertukar salam 
singkat dengan Serge, menatapku dengan tatapan aneh. 

"Namaku Ryouma Takebayashi. Serge-san adalah dermawan saya. "[Ryouma] 

"Demikian juga ... dilakukan Dinome, Ryouma-sama mungkin terlihat muda, tapi dia orang 
yang layak memiliki hubungan yang baik dengan. Dia juga tertarik dengan alat sulap. 
"[Serge] 



"Oh? Anda sangat menghargainya? Saya Dinome. Jika Anda tertarik, Anda bisa melihatnya 
jika mau. "[Dinome] 

"Apakah itu baik-baik saja?" [Ryouma] 

"Aku mengundangmu. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, saya memiliki sesuatu untuk 
ditunjukkan kepada Tuan Serge, jadi ... "[Dinome] 

Setelah mengatakan itu, dia masuk tanpa repot-repot mendengar jawaban saya. Serge-san 
mengikuti dari belakang seolah dia sudah terbiasa. 

Saya menundukkan kepala kepada putrinya dan mengikuti mereka berdua. 

"Itu di sini." [Dinome] 

"Ooh ..." [Ryouma] 

Di balik pintu yang lebih dalam, ada sebuah ruangan yang jauh lebih besar dari apa pun 
yang mungkin orang bayangkan dari kamar sebelumnya. 

Ada empat kotak dengan roda yang melekat padanya. Kemungkinan besar mobil-mobil 
ajaib yang dikabarkan. 

Berbagai komponen dan meja kerja juga bisa dilihat di sudut ruangan. Di sisi lain adalah 
pintu besar dan jendela lebar yang mungkin dimaksudkan untuk memungkinkan bahan 
masuk dan keluar dari ruangan. Ruangan itu terang dan terbuka. 

"Ingat. Tidak menyentuh. Hanya melihat. 

Tuan, sebelah sini ... "[Dinome] 

Tapi aku tidak tahu harus ke mana, jadi kupikir aku hanya akan mengikuti Serge. 

"Apakah ini model terbaru? ... Itu tidak banyak berubah. "[Serge] 

"Di luar, mungkin, tetapi di dalam ... Tidak hanya lebih mobile sekarang, juga jauh lebih 
ringan. Sayangnya, masalah utama tetap tidak terpecahkan. "[Dinome] 

"Apakah tidak mungkin memuat sesuatu ke dalamnya?" [Ryouma] 

"Tidak apa-apa asalkan ringan, tetapi lebih dari itu dan itu tidak baik. Ini masalah yang 
sulit. Dan saya tidak bisa membuat tubuh lebih ringan tanpa mengurangi kekuatan tubuh. 
Saya tidak bisa mengorbankan keselamatan. "[Dinome] 

"Itu memang masalahnya. Lagipula kecelakaan terjadi dalam balapan. "[Serge] 



Topik tentang balapan mobil ajaib ini akan keluar dari waktu ke waktu. Mungkin mereka 
berencana untuk berpartisipasi. Saya kira Anda bisa menyamakan hubungan antara 
Dinome-san dan Serge-san dengan seorang mekanik dan sponsor. 

Pada awalnya, saya masih bisa mengikuti, tetapi ketika percakapan berlanjut, dua maniak 
mulai masuk ke dunia mereka sendiri. 

Saya pergi ketika mereka mulai berbicara tentang jumlah revolusi. 

Setelah itu saya melihat-lihat bengkel, tapi jujur saya tidak bisa mengerti banyak hanya 
dengan melihat. 

Apa yang mereka buat? 

Hmm? 

"Ini agak ... Normal." [Ryoma] 

Di antara mobil-mobil ajaib itu ada sesuatu yang menyerupai kereta biasa. 

Yah, satu-satunya perbedaan nyata adalah dapat mengakomodasi kuda di depan dan 
memiliki kursi untuk pengemudi. Mungkin yang ini bukan mobil ajaib dan bukan alat sulap 
lainnya. 

Saya ingin tahu, jadi saya kembali ke keduanya dan menunggu mereka berhenti berbicara 
sejenak. 

"Dinome-san. Alat sihir apa itu? "[Ryouma] 

"Yang itu? Itu hanya kereta biasa. Seorang tetangga meminta saya untuk memperbaikinya. 
"[Dinome] 

Aku bisa dengan mudah menerimanya memperbaiki kereta yang normal, tetapi Serge-san, 
yang mengenalnya lebih lama, bingung. 

"Kamu menerima pekerjaan perbaikan normal? Itu jarang. "[Serge] 

"Ya, baiklah ..." [Dinome] 

Sementara dia ragu-ragu untuk membicarakannya, aku bertanya pada Serge-san mengapa 
aneh sekali baginya untuk memperbaiki kereta. 

"Dia menjadi jauh lebih lembut sejak cucunya lahir beberapa tahun yang lalu, tapi dia 
seseorang yang tidak mengerjakan apa pun selain alat sulap. Saya pikir pasti dia akan 
merujuk seseorang yang ingin memperbaiki kereta ke toko yang berspesialisasi dalam hal 
itu. "[Serge] 



"... Sebenarnya, aku butuh uang ... Untuk cucuku." [Dinome] 

Pria berjanggut itu tampak sangat malu untuk mengatakan itu. Wajahnya merah padam. 

"Berencana membelikannya hadiah? Saya bisa membantu. "[Serge] 

Saat udaranya berubah hangat, Serge-san datang berayun dengan sebuah proposal. 

Tetapi pria berjanggut, Dinome, menolaknya. 

"Ini bukan untuk hadiah. Ini untuk biaya kuliah. "[Dinome] 

"Untuk akademi ibukota kekaisaran?" 

"Ya. Sebenarnya--- "[Dinome] 

Lelaki ini terus bertingkah seolah dia tidak mau bicara, tapi sudah jelas dia ingin sekali. 

... Mungkinkah dia? 

"---Anak cucuku jenius! Dia baru empat, tahu? Dia sering datang untuk mendengarkan kami 
berbicara tentang pekerjaan. Dan kemudian murid peringkat terendah saya mulai 
menjelaskan kepadanya seperti kakak. Saya bertanya-tanya pada diri sendiri untuk apa 
seorang magang berbicara besar, tapi kemudian ... Lihat ini! "[Dinome] 

Orang ini sudah menjadi mode kakek-kakek penuh dan dia bahkan tidak mau repot-repot 
menyembunyikan wajahnya yang longgar. 

Dia membuka laci dari meja kerja dan membawa kembali beberapa roda gigi, kemudian dia 
tiba-tiba mengambil satu dari gerombolan itu dan membiarkan mana untuk melewatinya. 

"Oho?" 

Roda gigi mulai berputar. Sepertinya itu sejenis alat sulap yang ditunjukkan Serge-san 
beberapa hari yang lalu. Tapi yang ini jauh lebih lambat dibandingkan, dan dari waktu ke 
waktu, itu akan berhenti seolah-olah berkarat kemudian mulai bergerak lagi. 

"Menilai dari alur pembicaraan, saya menganggap ini dibuat oleh cucu Anda?" [Ryouma] 

"Benar sekali, Nak! Bukankah dia luar biasa? Kami belum bisa menjual ini dulu, tetapi cucu 
saya yang baru berusia 4 tahun benar-benar berhasil membuat ini. "[Dinome] 

"Dia benar-benar belajar dengan cepat." [Ryouma] 

"Saya tau! Saya pikir dia mungkin mengambil sesuatu karena saya kadang-kadang bekerja 
sambil menggendongnya di punggung saya ... Ini benar-benar mengejutkan, bukan? 
"[Dinome] 



"Anak yang patut ditiru. Aku bahkan tidak bisa menggunakan sihir mempesona. "[Ryouma] 

Ketika datang ke orang-orang seperti ini, yang terbaik adalah tidak melawan mereka dan 
hanya setuju dengan apa pun yang mereka katakan. 

Itu adalah sesuatu yang saya pelajari dari kehidupan masa lalu saya. Karena itu, saya 
akhirnya mendengarkan pria itu ketika dia membual tentang cucunya. 
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"Kamu juga." [Ryouma] 

Setelah menemani Dinome-san dalam membual tentang cucunya, Serge-san dan aku 
berjalan keliling kota. 

Berkat Serge-san yang terampil mengubah topik, matahari masih tinggi ketika kami pergi. 

"Tetap saja, dia benar-benar diambil olehmu. Penampilan spektakuler, Ryouma-sama. 
"[Serge] 

"Oh tidak. Yang benar-benar saya lakukan adalah menghindari memperburuk situasi. Itu 
adalah kemampuanmu yang membuat kami keluar dari masalah. "[Ryouma] 

Ada apa dengan pertukaran yang terdengar keji ini? 

"Ngomong-ngomong, apa yang akan kamu lakukan dengan itu?" 

"Apa memang ..." [Ryouma] 

Di tangan saya ada sebuah kotak kecil yang berisi roda gigi. Dinome-san menyebutnya 
'karya awal tukang alat sulap terkenal di masa depan' ... Aku ingin tahu apakah itu akan 
memiliki nilai. 

"Jadi seberapa berbakat cucunya?" [Ryouma] 

"Hmm ... Dari waktu ke waktu, ada kasus ketika seorang anak kecil meniru orang tuanya 
dan akhirnya belajar mantra. Ini jarang, jadi itu bisa menjadi pertanda bakat, tapi apakah 
bakat itu akan terus berkembang di masa depan adalah cerita lain ... "[Serge] 

"Angka ..." [Ryouma] 

"Dinome-dono jauh lebih lembut sekarang, tetapi di masa lalu, dia adalah orang yang 
sangat sulit. Meskipun itu hanya benar-benar karena seberapa besar tanggung jawab yang 
dia rasakan untuk pekerjaannya. Dia juga sangat keras pada murid-muridnya. Jadi, bahkan 
jika dia mungkin sedikit bias terhadap cucunya, jika dia pikir anak itu memiliki potensi, 
maka itu satu hal lagi yang dinanti-nantikan. "[Serge] 

Saya harap harapan itu tidak terlalu membebani cucu Dinome-san. 



"Ngomong-ngomong, aku bermaksud menanyakan hal ini sejak beberapa waktu yang lalu, 
tetapi di mana penjagamu? Bukankah berbahaya bagimu untuk berjalan-jalan? Ketertiban 
umum kota ini sangat buruk. "[Ryouma] 

Presiden sebuah perusahaan seharusnya memiliki setidaknya satu pengawal bersamanya, 
tetapi saya tidak melihat seorang pun bersamanya. 

Sepertinya mereka juga tidak bersembunyi. 

"Aku sudah tinggal di kota ini berkali-kali. Tidak ada ancaman nyata sampai matahari 
terbenam. Dan dengan pembukaan yang adil segera, keamanan di kota lebih ketat dari 
biasanya. Itu harus baik-baik saja asalkan itu tempat dengan banyak orang. Jika saya 
menemukan diri saya menjadi korban pencopet atau pencuri, yah, itu hanya karena saya 
tidak cukup memperhatikan. 

Selain itu, beberapa orang yang perlu saya sapa tidak suka ketika saya membawa orang ke 
sana. Dan ... Ini tidak seperti aku benar-benar tidak berdaya. "[Serge] 

Ketika dia mengatakan itu, dia mengetuk sabuknya. Pada pandangan pertama, ikat 
pinggang itu tampak tidak berbeda dari ikat pinggang Anda yang biasa, tapi ... 

"Apakah itu alat ajaib?" [Ryouma] 

"Itu dia. Salah satu koleksi saya. Ketika diberi makan mana, itu bisa mendirikan penghalang 
sihir pertahanan. Dan gelang saya ini adalah alat ajaib yang dapat menyulap layar asap. 
Dengan dua alat ajaib ini, saya bisa menyembunyikan diri dan mengumpulkan perhatian 
orang. Orang-orang akan berpikir ada api, jadi mereka pasti akan berkumpul. Saya 
mungkin tidak bisa bertarung, tetapi ketika datang untuk melindungi diri saya sendiri, saya 
lebih dari siap. "[Serge] 

Saya melihat. Kekhawatiran saya tidak dibutuhkan. 

"Apa yang akan kamu lakukan sekarang, Ryouma-sama?" 

"Aku harus mencari tempat untuk bermalam. Lagipula aku sudah di sini, jadi kupikir 
sebaiknya aku melihat-lihat dulu besok sebelum kembali. "[Ryouma] 

"Kalau begitu, izinkan aku memperkenalkanmu ke penginapan tempatku menginap. Itu 
murah dan tepat di depan jalan utama, menyediakan akses mudah ke kereta kuda. "[Serge] 

Berkat bantuan Serge-san, saya dapat menemukan penginapan dengan cepat. 

Serge-san masih punya orang untuk menyambut, jadi kami berpisah dan aku pergi ke 
penginapan. 

Tapi sebelum berpisah, kami berjanji untuk makan malam dan pergi bersama melalui 
pameran bersama. 



30 menit kemudian. 

Saya berhasil menemukan penginapan, tetapi sekarang tidak ada lagi yang bisa saya 
lakukan. 

Tidak ada yang membutuhkan perhatian mendesak, pekan raya peralatan sulap adalah 
besok, makan malam baru tiba sebelum Serge-san kembali, dan semua slime sudah diberi 
makan; karenanya, tidak ada yang bisa dilakukan. 

Akan sangat menyebalkan jika aku keluar dan bertemu Serge-san lagi, jadi ... 

Anda tahu, pada saat-saat seperti ini, saya benar-benar tidak bisa tidak menyadari betapa 
bermanfaatnya telepon itu. Saya berharap kami memiliki alat ajaib seperti itu. 

Hmm ... Alat ajaib. Ngomong-ngomong, karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, mengapa 
saya tidak mencoba membuatnya? 

Peralatan pemintalan yang saya dapatkan sebelumnya masih ada di Item Box saya dan saya 
memiliki beberapa besi di Dimension Home saya. Jika saya menggunakan alkimia saya 
dengannya, saya harus bisa mengubahnya menjadi berbagai hal. Saya tidak tahu apakah 
saya bisa membuat sesuatu hanya dengan itu, tetapi jika memungkinkan saya ingin 
membuat sesuatu yang bisa saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Ketika saya mulai memikirkan alat ajaib yang memenuhi kondisi itu, tiba-tiba saya sadar. 

"...Hah? Sebenarnya ada cukup banyak, bukan? "[Ryouma] 

Kipas listrik, kipas ventilasi, bor listrik, mesin pemotong rumput yang menggunakan pisau 
berputar... 

Poros berputar dapat ditemukan di roda dan gerbong, yang jatuh di bawah pengetahuan 
saya di kayu [1], jadi saya pikir saya bisa menggunakan kembali itu. Pertanyaan 
selanjutnya adalah apakah saya dapat mengumpulkan bagian-bagian yang diperlukan atau 
tidak, dan kemudian ... Saya ingin tahu apakah saya dapat memasukkan roda gigi ke 
dalamnya? Roda gigi hanya berputar menggunakan mana, sehingga sebenarnya cukup 
sederhana untuk dibuat. 

Hmm. Saya akan memikirkannya saat saya membuatnya. 

Seperti itulah saya pergi bekerja. 

"Ryouma-sama, kamu di sini?" 

"Hah?" [Ryouma] 

Oh tidak! Saya lupa waktu lagi! 



Serge-san sudah kembali. 

"Selamat datang kembali, Serge-san. Makan malam, kan? Saya akan berada di sana dalam 
sekejap. Beri aku waktu sebentar. Saya akan membersihkan kamar saya dengan cepat. 
"[Ryouma] 

Aku tidak ingin membuatnya menunggu, jadi aku hanya membuang semua barang-
barangku di Kotak Barang. 

"Maaf membuatmu menunggu." [Ryouma] 

"Ayo kita pergi." 

Tempat yang dibawa Serge-san juga adalah toko seperti bar Jepang yang sering dikunjungi 
oleh pria berotot. Sebagian besar pelanggan tampaknya pekerja mengingat betapa kuatnya 
tubuh mereka. Serge-san yang memilih tempat itu, jadi kupikir dia akan membawaku ke 
toko mewah, jadi aku benar-benar terkejut melihat toko kelas bawah. Tapi sekali lagi ... Dia 
mungkin hanya berusaha untuk mempertimbangkan. 

[1] -- Mungkin juga terkait dengan Keterampilan Woodworking-nya. 

"Oh, Serge-san! Apakah Anda akan berada di kursi biasa? "[Pelayan Wanita] 

Pelayan di sini mengingat nama dan wajah Serge-san. Sepertinya dia orang biasa di sini. 

"Ya." [Sersan] 

"Baiklah kalau begitu. Oh, anak yang imut sekali. Apakah Anda bersama dengannya? 
Apakah dia putramu? "[Pelayan Wanita] 

"Permisi !?" [Ryouma] 

"Dia ... seorang pelanggan." [Serge] 

Saya tahu saya terlihat muda, tetapi ketika dilemparkan ke wajah saya seperti itu benar-
benar membuat orang tidak dapat berkata-kata. 

Bahkan Serge-san membuat wajah lucu. 

"Silakan ikuti saya ke lantai dua kalau begitu." [Pelayan Wanita] 

Kami mengikuti pelayan menaiki tangga. 

"? Oh 

Ketika pintu dibuka, angin segar bertiup melewati saya. Tidak ada dinding atau jendela di 
lantai dua, hanya atap dan beberapa tiang untuk menopangnya, membuat kota ini terlihat 



penuh. Orang-orang dapat dilihat di bawah ini pergi ke sana kemari di jalan-jalan di bawah 
penerangan penerangan gedung-gedung di dekatnya. 

Tempat itu seperti taman bir dengan betapa berisiknya tempat itu, tetapi meja-meja 
dipisahkan oleh sekat yang dibuat dari kulit, jadi ada sedikit ketenangan yang bercampur 
dengannya. 

"Bisakah saya menerima pesanan Anda?" [Pelayan Wanita] 

"Tolong, dua set yang biasa. Tetapi sebelum Anda menyajikannya, saya ingin minum dulu. 
Apa anggur yang Anda miliki hari ini? "[Serge] 

"Kamu beruntung, Serge-san. Koki kepala berhasil mengambil bir berkualitas lebih tinggi 
hari ini. "[Pelayan Wanita] 

"Kalau begitu beri aku makanan ringan dan cangkir bir yang penuh dengan bir. Bagaimana 
denganmu, Ryouma-sama? "[Serge] 

"Aku akan memiliki yang sama." [Ryouma] 

"Ale kalau begitu. Saya kira Anda akan memilikinya dalam ... gelas? "[Pelayan Wanita] 

"Cangkir bir bisa digunakan. Jangan khawatir. Tubuh ini telah diberkati oleh Tekun-sama. 
"[Ryouma] 

"Kalau begitu, minuman pertama akan ada di rumah." [Pelayan Wanita] 

Saya menunjukkan papan status saya sebagai bukti (hanya bagian dari God of Wine's 
Blessing), dan pelayan itu tiba-tiba mengatakan itu. 

"... Apakah itu baik-baik saja?" [Ryouma] 

Saya hanya berencana untuk menggunakan papan status saya seperti lisensi atau ID, tetapi 
untuk beberapa alasan, itu malah berubah menjadi kupon. Saya tidak yakin bagaimana 
menggambarkan apa yang saya rasakan, tetapi saya harap ini baik-baik saja. 

"Untuk seseorang yang diberkati oleh Dewa Anggur untuk mengunjungi toko kami pada 
hari yang sama ketika kepala koki kami kebetulan merampas bir yang baik, ini jelas adalah 
kehendak Dewa Anggur!" [Pelayan Wanita] 

"Kualitas anggur memengaruhi penjualan restoran, jadi ada banyak di antara mereka yang 
percaya takhayul." 

"... Dalam hal ini, aku akan dengan senang hati menerima." [Ryouma] 

"Baiklah kalau begitu! Mohon tunggu sebentar. "[Pelayan Wanita] 



Saya menerima tawaran itu dan mengirim pelayan ke sana. Saya hanya akan membayar 
jika sesuatu terjadi. 

"Pemandangan yang indah." [Ryouma] 

"Pandangan ini adalah kehidupan kota itu sendiri." 

"Tapi terlepas dari semua hiruk pikuk ini, kamu masih bisa melihat bintang-bintang dengan 
sangat jelas. Mungkin itu karena salah satu lampu lemah sehingga bisa menyatu secara 
alami dengan lampu buatan. "[Ryouma] 

"Maaf membuat anda menunggu! Ini bir dan camilan Anda. "[Pelayan Wanita] 

"Itu cepat." [Ryouma] 

"Restoran ini menyajikan bir dan makanan ringan dengan sangat cepat." 

"Lagipula, orang-orang selalu meminta mereka! Jadi, silakan minum sebanyak yang Anda 
mau! Kami akan melayani mereka dalam sekejap. "[Pelayan Wanita] 

Sepertinya toko ini menghasilkan sedikit. 

"Ryouma-sama, maukah kamu memberi saya roti bakar?" 

"Tentu saja." [Ryouma] 

"Ceria!" [Ryouma dan Serge] 

Kami mengetuk mug bir kami satu sama lain dan minum dari cangkir masing-masing. 

"Mmm!" [Ryouma] 

Begitu bir memasuki mulut saya, aroma harumnya memenuhi saya. Itu manis seperti buah, 
tetapi ada beberapa ramuan yang dicampur juga. Gelembung menggeliat di mulut saya 
ketika bir itu meluncur ke lidah saya dan masuk ke tenggorokan saya. Dengan sedikit rasa 
pahit atau kekuatan pada minuman keras, saya membiarkan bir terus mengalir. 

"... PUHA! Itu sangat bagus! "[Ryouma] 

"Kamu mengatakannya! Sangat cocok dengan camilan juga ... Ya. Sangat lezat. "[Serge] 

Minuman itu disertai dengan kacang asin. Mungkin dipanggang ringan juga, karena mereka 
mengeluarkan aroma yang samar. 

Manisnya bir ditambah dengan aroma dan rasa asin dari kacang benar-benar cocok dibuat 
di surga. 

"Kombinasi yang sempurna untuk dilepaskan setelah bekerja." [Ryouma] 



"Oh, kita baru saja mulai, Ryouma-sama. Tunggu sampai Anda merasakan dagingnya. 
"[Serge] 

Aku tak sabar untuk itu. Mudah-mudahan, saya tidak minum sendiri sampai penuh 
sebelum daging tiba. 

"Fuu ... Ngomong-ngomong, apakah alat-alat sihir di kamarmu lebih awal?" 

"Anda melihat? Sangat memalukan. Setelah perjalanan kami ke Bengkel Dinome, saya tidak 
bisa menahan diri untuk mencobanya juga. "[Ryouma] 

"Oh! Jadi, mereka benar-benar alat sulap. Alat sihir macam apa yang kamu hasilkan? 
"[Serge] 

Itu bukan rahasia atau apa pun, jadi saya memutuskan untuk menunjukkan kepadanya alat 
yang lebih kecil yang saya buat. 

"Bagaimana menurutmu?" [Ryouma] 

"... Aku berkata, Ryouma-sama, imajinasimu benar-benar unik. Saya selalu merasakan itu 
tentang Anda. "[Serge] 

"Apa maksudmu?" [Ryouma] 

"Misalnya, 'kipas angin listrik' dan 'kipas ventilasi' milikmu. Kedua alat ajaib itu 
dimaksudkan untuk menggerakkan angin, ya? Alat sulap ventilasi tidak jarang, tetapi 
sangat jarang untuk melihat sesuatu yang menggabungkan rotasi pisau seperti milik Anda. 

Lagi pula, jika semua yang ingin dilakukan adalah menggerakkan angin, maka mempesona 
alat dengan sihir angin akan lebih dari menyelesaikan masalah. Itu masuk akal di kalangan 
pengrajin alat sulap. Dengan melakukannya, Anda tidak hanya menghemat biaya 
pembuatan pisau, Anda juga membuatnya lebih mudah untuk memproduksi alat secara 
massal. Tentu saja, ada juga yang mencoba memprioritaskan keramahan pengguna, tetapi 
mereka minoritas. "[Serge] 

Hah. Saya kira itu cara yang lebih murah untuk melakukannya. 

"Namun cara melakukan hal ini agak mirip dengan mobil ajaib." [Ryouma] 

"Saya setuju. Pertama-tama, mobil ajaib pertama kali ditemukan berdasarkan memo yang 
ditemukan di antara halaman-halaman buku sejarah yang penting. Memo itu berisi ide 
untuk beberapa alat sulap, tetapi tidak menyertakan detail apa pun. Untungnya, kami dapat 
membuat beberapa dari mereka menjadi kenyataan. 

Misalnya, alat ajaib 'pemanas', yang menaikkan suhu di dalam ruangan, atau alat ajaib 'AC', 
yang melakukan sebaliknya. Ada juga 'kotak pendingin' yang mendinginkan makanan dan 
membuatnya segar. 



Meskipun semua alat ajaib ini berfungsi secara berbeda, mereka mengikuti filosofi yang 
sama dengan Anda, Ryouma-sama. Sebuah filosofi yang paling mirip dengan orang yang 
menulis memo itu ... "[Serge] 

... Berdasarkan indra penamaan itu, aku menduga orang itu adalah orang lain seperti diriku. 

Tentu saja, saya tidak bisa mengatakan itu padanya, jadi saya hanya mengangguk dan 
melakukan yang terbaik untuk tidak membiarkan apa pun tergelincir. 

"Yah, aku tidak benar-benar berpikir aku akan bisa membuat sesuatu yang baik di awal." 
[Ryouma] 

"Oh, sebenarnya. Yang ini cukup bagus. "[Serge] 

"Hah? Yang ini? "[Ryouma] 

Serge-san menunjuk ke salah satu alat ajaib yang saya letakkan di atas meja. Itu adalah 
kotak musik yang tidak berbentuk yang terlihat seperti tempat kertas toilet dengan sisir 
kecil yang melekat padanya dan permukaan yang tidak rata. 

Ketika mana diputar melalui itu, roda gigi pada gilirannya, dan lagu anak-anak dapat 
terdengar diputar dari permukaan yang tidak rata. Tetapi melodi yang dimainkan tidak 
lebih dari nada sederhana yang dapat dimainkan dengan satu jari pada piano. 

"Kamu yakin tentang itu?" [Ryouma] 

"Tentu saja. Saya telah melihat banyak alat sulap sebagai kolektor, tetapi alat sulap yang 
dapat memutar musik sendiri sangat menarik. Ini mungkin tidak terlalu berguna, tetapi 
sebagai mainan, saya percaya itu memiliki nilai lebih dari cukup. Ada banyak bangsawan 
yang menyukai mainan seperti ini. Jika kamu lebih memperhatikan desainnya, aku yakin 
itu akan laku. "[Serge] 

Ketika Serge-san mulai berbicara dengan suara lirih, aku tahu pasti bahwa dia serius. 

Kotak musik diciptakan sekitar abad pertengahan di Eropa Bumi. Tetapi prototipnya, 
Carillon (lonceng gereja yang dimaksudkan untuk memberi tahu orang-orang tentang masa 
itu [1]), sudah ada jauh sebelum itu. Setidaknya, itulah yang saya ingat dari salah satu kelas 
saya di perguruan tinggi. 

Bagaimanapun, mereka mengambil prototipe itu, membuatnya otomatis dan dilengkapi 
dengan jam--- -Tunggu. Bukankah Rumah Tangga Jamil memberi saya jam alat sulap? Jika 
saya ingat dengan benar, itu seharusnya sangat rumit sehingga tidak ada yang seperti itu. 
[2] 

"Apakah benar-benar tidak ada alat ajaib seperti ini yang mengeluarkan suara? Seperti 
misalnya, gereja lonceng. Aku sering mendengarnya, dan akan merepotkan jika terlambat 
bahkan untuk sesaat, jadi mungkin sesuatu seperti ini digunakan di sana? "[Ryouma] 



"... Tidak ada yang benar-benar terlintas dalam pikiran. Alarm alat sulap yang 
menggunakan peluit adalah suatu hal, tetapi alat sulap yang memberikan pertunjukan 
musik sendiri tidak. Biasanya, rakyat jelata akan mengundang penghibur yang bepergian 
atau penyanyi, sementara bangsawan akan mengundang seorang musisi jika mereka ingin 
mendengarkan musik. 

Lonceng gereja cenderung oleh para biarawan dan biarawati. Itu adalah bagian sistematis 
dari kehidupan mereka, jadi tidak ada alat ajaib untuk menggantikan mereka. Tapi aku 
belum benar-benar melihatnya. "[Serge] 

Jadi, saya kira mereka tidak memiliki teknologi rekaman? Kalau begitu, mungkin gramofon 
atau perekam akan menarik perhatian. Saya tidak perlu memikirkan hal itu sekarang, 
tetapi saya mengerti bahwa kotak musik secara mengejutkan dihargai di dunia ini. 

"Sepertinya kamu tidak berencana untuk menjualnya, tapi kupikir itu akan sia-sia untuk 
membiarkannya menjadi debu." 

"... Jika aku berencana menjualnya, bagaimana cara kerjanya? Aku tidak bisa 
memproduksinya sendiri secara massal. "[Ryouma] 

"Yah, kita ..." [Serge] 

"Maaf membuat anda menunggu! Ini steak spesial toko ini, Herb Pork. "[Pelayan Wanita] 

Oh, makanannya ada di sini. 

Aroma harum daging babi dan ramuan yang berasal dari uap benar-benar membangkitkan 
selera makan seseorang. 

"Ayo lanjutkan topik ini setelah makan." [Ryouma] 

"Tentu saja. Tolong lebih banyak lagi bir. "[Serge] 

Saat Serge-san memesan lebih banyak bir, aku dengan cepat membersihkan barang-
barangku di atas meja. 

[1] -- Catatan penulis. 

[2] -- Lihat bab 5 saat dia menerima jam dan bab 8 saat dia membicarakannya. CTRL + F 
'jam' untuk kenyamanan Anda. 



Chapter 88 
Volume 3 Bab 88 bagian1 

Volume 3 Bab 88 bagian2 

Aku memberi slimes bir yang aku bawa kembali, lalu Serge-san dan aku melanjutkan 
percakapan kami sebelumnya. 

"Memerintahkan kotak musik akan menjadi yang terbaik." 

"Aku kira itu akan menjadi cara terbaik untuk melakukannya, bukan?" [Ryouma] 

Saya tidak dapat memproduksi cukup pada saya sendiri dan saya juga tidak memiliki 
pengetahuan teknis. Tetapi kemudian timbul pertanyaan, kepada siapa saya harus 
menugaskannya? Serge-san dan Morgan Firm dapat menangani penjualan, tetapi 
bagaimana dengan pengrajinnya? 

"Aku tahu banyak orang yang bisa kita tanyakan, tetapi sebagai permulaan, bagaimana 
kalau mencoba Dinome-dono dulu? Keahliannya dijamin dan karena pekerjaannya dalam 
pengembangan mobil sulap, ia memiliki pengetahuan dalam alat sulap seperti kotak musik 
Anda. Dia juga menyukai hal-hal baru dan dia sudah pernah bertemu denganmu 
sebelumnya, jadi dia seharusnya lebih mudah untuk berurusan dengannya. "[Serge] 

"Tapi bukankah itu akan terlalu membebani dia?" [Ryouma] 

"Itu akan tergantung pada bagaimana dia melakukannya, tapi aku pikir itu akan baik-baik 
saja karena dia memiliki tiga murid di bawahnya. Selain itu, kotak musik Anda sangat 
sederhana sehingga bahkan orang seperti saya bisa memahaminya, jadi saya pikir akan ada 
banyak imitasi setelah kami memperkenalkannya ke pasar. 

Kami dapat memasukkan beberapa tindakan pencegahan untuk itu dan mematenkan kotak 
musik, tapi ... Tunggu. Saya sudah berbicara dengan Anda tentang ini sebelumnya dengan 
kain tahan air, bukan? "[Serge] 

"Ya." [Ryouma] 

Meskipun dia memberi saya penjelasan tentang paten, itu tidak benar-benar berbeda dari 
paten Bumi. 

Permohonan diajukan ke guild pedagang, maka setelah guild mensahkannya, mereka akan 
menindak siapa pun yang melanggar paten. Tetapi untuk itu, akan perlu untuk 
mengungkapkan bahan dan teknik yang digunakan untuk seluruh guild pengrajin. 
Mengawasi paten akan sulit tanpa langkah ini, jadi tidak mungkin untuk menolak langkah 
ini. Juga, begitu paten telah berlalu, siapa pun kemudian dapat membayar biaya untuk 
dapat menggunakan teknik atau teknologi yang digunakan secara legal. 



Tapi tentu saja, terserah penuntut yang sah apakah akan mengungkapkan produknya 
kepada publik melalui paten atau merahasiakannya. Dalam hal kain tahan air, saya memilih 
untuk tidak mempublikasikan metode ini karena saya bisa dengan mudah menjualnya 
melalui Serge-san. Dan dalam hal orang-orang menemukan cara membuatnya, yah, itu 
tidak akan terlalu buruk juga karena itu akan menjelaskan manfaat dari slime. 

"Jika kotak musik terjual dengan baik, saya yakin orang lain akan mulai bergerak. Tetapi 
jika kita beralih ke Dinome-san, kita kemungkinan besar akan dapat membatasi 
kemungkinan dibanjiri pesanan. "[Ryouma] 

"Tepat sekali." 

Serge-san ingin mematenkan kotak musik, tapi ... 

"Apakah ada sesuatu yang mengkhawatirkanmu?" 

"Aku harus mendaftar di guild pengrajin sebelum bisa mengajukan paten, kan?" [Ryouma] 

"Iya. Itu benar. "[Serge] 

"Meskipun satu-satunya alasan aku akan mendaftar ke guild adalah untuk mengizinkanku 
mengajukan paten, aku saat ini terdaftar di guild tamers, sesuatu yang aku yakin kamu 
sadari. Karena itu, bahkan jika saya mendaftar, saya tidak akan dapat menerima pekerjaan 
apa pun. Saya tidak berpikir itu sangat bagus bagi seseorang untuk berafiliasi dengan 
organisasi dan tidak bekerja ... "[Ryouma] 

Burung-burung pelek dapat mengirimkan surat, tetapi ada ahli yang melakukan pekerjaan 
yang sama. Dan untuk slime, well ... tidak ada lagi yang perlu dikatakan, sungguh. Kepala 
Cabang Taylor sangat baik kepada saya, tetapi itu hanya membuat rasa bersalah karena 
tidak bekerja lebih buruk lagi. 

Itu sebabnya saya ingin bekerja setidaknya sedikit jika saya akan mendaftar sendiri, tetapi 
terus terang, saya sudah penuh dengan guild petualang dan toko. Saya mungkin bisa 
menyelesaikan sesuatu jika saya mendorong diri saya sendiri, tetapi keluarga adipati 
mengatakan kepada saya untuk tidak mendorong diri saya sendiri, jadi ... 

... Aku tidak percaya aku benar-benar berpikir seperti ini. 

Kembali ke kehidupan saya sebelumnya, saya hanya akan pergi, "Saya bisa melakukannya 
jika saya mendorong diri saya sedikit? Kalau begitu ayo kita mulai! " 

Saya bertanya-tanya apakah ini artinya menjadi dewasa. 

"Aku tahu. Karena aku akan menugaskan kotak musik ke orang lain, mungkin aku bisa 
meminta orang itu untuk mengirimkan aplikasi sebagai gantinya? "[Ryouma] 

"Itu ... mungkin, tapi ... UMUMU ..." [Serge] 



Serge-san tiba-tiba memegangi kepalanya dan tampak bermasalah. 

"Siapa saja bisa menjadi pelamar, tetapi Dinome-dono ... Orang itu pasti akan berkata, 
'Kamu pikir aku bisa mengklaim karya orang lain !?' dan menolak. "[Serge] 

Jadi, ini kebanggaan. 

"Juga, jika orang lain mengajukan paten, maka pemegang paten tidak akan menjadi kamu 
lagi, Ryouma-sama. Dalam kasus terburuk, dia mungkin mengambil keuntungan untuk 
dirinya sendiri. Apa pendapatmu tentang itu? "[Serge] 

"Itu akan tergantung pada situasinya, tapi ..." [Ryouma] 

Ketika Anda memikirkannya, saya juga tidak punya hak untuk untung. Jika ada yang punya 
hak untuk itu, itu akan menjadi seseorang sejak lama. Yang saya lakukan hanyalah meniru 
apa yang dia lakukan dan membuatnya di sini. Kebetulan tidak ada yang menegur saya atas 
apa yang telah saya lakukan. Keberuntungan yang kebetulan jatuh tepat ke pangkuanku 
tanpa melakukan apa-apa. Rejeki nomplok bahkan lebih besar daripada slime pembersih. 

Karena itu, saya tidak terlalu terikat dengan hasil yang dibuat dari kotak musik. Tetapi 
pada saat yang sama, saya juga tidak memiliki kebanggaan atau rasa keadilan untuk 
langsung menolak uang yang dihasilkan darinya. Singkatnya, saya akan mengambil apa 
yang saya bisa, dan jika tidak ada penghasilan, maka tidak ada. Saya merasa tidak enak 
untuk Serge-san, tetapi ini adalah bagaimana saya secara pribadi memandang sesuatu. 

Karena itu, respons saya terhadap Serge-san adalah ... 

Aku tidak punya niat untuk mempersulit masalah-masalah sepele, tetapi jika mengatakan ... 
kata pasangan agak kurang sopan santun, maka ... aku masih punya ide di balik bajuku. 
"[Ryouma] 

"... Saya rasa ini bukan hanya kotak musik dengan melodi yang berbeda?" 

"Tentu saja tidak. Dan saya belum membuat prototipe, tetapi jika berhasil, maka itu akan 
melampaui kotak musik. Sedemikian rupa sehingga nilai kotak musik anjlok. "[Ryouma] 

Serge-san meletakkan dagunya di atas tangannya dan menjadi bijaksana. 

Gramofon dan perekam yang saya pikir kembali di toko adalah dua hal yang dikembangkan 
setelah kotak musik. Dikatakan juga bahwa mereka mengganti kotak musik sesudahnya. 
Jika saya bisa membuatnya di dunia ini, maka ... 

"... Jadi apa yang kamu katakan adalah bahwa bahkan jika hak atas kotak musik diambil, 
kamu memiliki rencana untuk menghancurkan mereka." [Serge] 

"Itu hanya kemungkinan." [Ryouma] 



Gramofon itu memiliki kit bangunan untuk anak-anak yang disertakan dengan majalah di 
kehidupan saya sebelumnya dan saya tahu cara kerjanya sampai batas tertentu. 
Seharusnya bukan masalah membuatnya dengan sihir. Masalahnya adalah alat perekam. 
Saya tidak begitu yakin seberapa jauh saya bisa melakukannya. Agak kabur, jadi saya tidak 
bisa menjamin saya bisa membuat sesuatu yang akan menjadi populer di masyarakat. 

"Dan dalam hal produk baru saya tidak dapat bersaing dengan kotak musik, kita harus 
berhutang pada kurangnya wawasan, pengetahuan, dan kemampuan saya. Tapi itu cerita 
untuk saat itu. "[Ryouma] 

Dengan kata lain, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi kecuali kita sampai pada itu. 

Ketika Serge-san mendengar itu, dia menghela nafas. 

"Saya mengerti. Kami akan pergi ke arah itu kalau begitu. "[Serge] 

"Apakah kamu yakin?" [Ryouma] 

"Iya. Tapi saya agak terkejut. "[Serge] 

...Apa? 

Serge-san tertawa ketika dia melihatku bingung. 

"Meskipun saya terkejut mendengar bahwa Anda memiliki ide untuk produk yang lebih 
baik daripada kotak musik, saya bahkan lebih terkejut mendengar Anda menyarankan 
untuk menggunakannya untuk mencuri pelanggan seseorang. Saya pikir pasti Anda akan 
memilih rute yang lebih pasif dan mencoba membicarakannya. "[Serge] 

"Aku memang lebih suka itu, tetapi ada kalanya kamu perlu melakukan hal-hal dengan cara 
yang sulit. Seperti saat diserang, misalnya. Meski begitu, aku mengakui kalau aku biasanya 
orang yang suka bergaul. "[Ryouma] 

"Meskipun ini berarti aku sendiri belum berpengalaman, ini juga berarti bahwa aku salah 
membaca kamu, Ryouma-sama. Pergantian peristiwa yang menarik. "[Serge] 

"Apa yang kamu bicarakan?" [Ryouma] 

"Fu fu fu ... Harapan saya untuk Anda baru saja menjadi lebih tinggi." 

Apakah ada faktor seperti itu? Atau dia hanya mabuk? 

Karena kami sudah selesai berbicara dan aku mulai mengkhawatirkan Serge-san, aku 
memutuskan untuk mengakhiri hari itu. 

Saya melihat Serge-san ke kamarnya, kemudian setelah mengkonfirmasi janji kami besok, 
kembali ke saya sendiri. 



Hari berikutnya. 

Setelah makan pagi dengan santai, Serge-san dan aku pergi ke kota. Jalan utama bahkan 
lebih semarak hari ini daripada kemarin. Kerumunan orang akan lewat ke sana kemari di 
jalan yang sudah sempit, dan baru setelah usaha keras kereta gerbong itu mampu 
mencapai alun-alun pusat. 

"Jadi ini adil. Fuu ... "[Ryouma] 

Banyak tenda berjejer di alun-alun dan kereta dilarang di dalam. Luggages harus dibawa 
dari gerbong melalui gerbong, dan pejalan kaki bebas untuk berjalan-jalan. 

"Tuan di sana! Bagaimana kalau kita melihat-lihat barang toko kita! "[Petugas 1] 

"Tuan muda, kami memiliki beberapa mainan menarik di sini!" [Panitera 2] 

"Desain alat sulap baru dari ibukota di sini! Produk kami canggih! "[Petugas 3] 

"... Ada banyak orang yang memanggil, aku tidak tahu harus ke mana. Jadi, apa rencananya? 
"[Ryouma] 

"Sebenarnya, aku juga mampir ke toko mana saja yang menurutku menarik. Ryouma-sama, 
bukankah kamu memiliki sesuatu yang kamu cari? "[Serge] 

"Hmm ... Yah, aku sedang berpikir untuk membangun dapur di rumahku, jadi sesuatu yang 
akan berguna untuk itu akan menyenangkan. Juga, sesuatu yang berguna untuk 
pemeliharaan tambang atau sesuatu yang terbukti berguna dalam perjalanan saya. 
"[Ryouma] 

"Kalau begitu mari kita berkeliling dan mencari yang itu." 

Jadi, kami berkeliaran di sekitar tenda. 

"Yang ini semua alat pertanian." [Ryouma] 

"Iya. Kebanyakan dari mereka adalah alat pertanian yang terpesona dengan sihir 
penguatan fisik. Alat-alat ini dapat membuat hidup seseorang lebih mudah dengan biaya 
mana. Ada permintaan tinggi untuk ini. "[Serge] 

"Oh? ... Saya pikir saya bisa menggunakannya untuk pemeliharaan tambang. "[Ryouma] 

"Selamat datang. Apa yang ingin Anda beli? "[Petugas] 

"Apakah Anda memiliki kapak kayu dan sabit untuk memotong?" [Ryouma] 

"Kami memiliki beberapa kapak di sini, tetapi untuk sabit, kami hanya memiliki kapak ini." 

"Itu sabit." [Ryouma] 



"Yang kecil cukup mudah digunakan tanpa pesona, jadi kami sudah menjual stok kami." 
[Panit] 

... Yah, tidak seburuk itu. Maksud saya dengan sabit yang lebih besar, saya bisa memotong 
lebih banyak sekaligus. Aku hanya harus terbiasa dengannya. 

"Baik. Aku akan membawa sabit itu bersama kapak itu, dan kemudian itu ... garpu lapangan. 
"[Ryouma] 

"Apakah Anda lebih suka alat yang mengkonsumsi batu ajaib atau yang mengkonsumsi 
mana sendiri?" [Petugas] 

"Yang terakhir, tolong." [Ryouma] 

"Semuanya akan menjadi 29.000 jas." [Petugas] 

"Apakah kamu punya uang kembalian?" [Ryouma] 

"Tentu saja. Silakan datang lagi. "[Petugas] 

Saya membayar tiga koin emas kecil dan mendapatkan kembali koin perak sedang. 

Saya menyimpan barang yang saya beli ke dalam Kotak Barang saya dan melanjutkan ke 
toko berikutnya. 

"Apa ini?" [Ryouma] 

Sebelum saya ada beberapa produk misterius yang berbaris. 

"Hmm ... Ini sepertinya toko yang ditujukan untuk para pedagang. Alat sulap ini, misalnya, 
dimaksudkan untuk digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan konstruksi. "[Serge] 

Batang logam dengan tujuh gundukan bundar dengan jarak yang sama. Bagaimana Anda 
menggunakan ini? 

"Benjolan bundar ini telah dijiwai dengan berbagai kekuatan sihir bumi, 'Break Rock'. Jika 
Anda menggunakan batang ini di dinding batu atau apa pun yang terbuat dari batu, Anda 
akan dapat mengukur seberapa tahan dinding atau benda terhadap sihir bumi. Ini berguna 
bahkan jika target telah dicat dengan cat yang tahan terhadap tanah, karena efek dari cat 
tersebut menurun seiring waktu. "[Serge] 

"Hah. Jadi, alat seperti ini juga hal. "[Ryouma] 

"Kebetulan, batu-batu bangunan yang kamu jual padaku dinilai cukup baik oleh alat ini." 

"Entah bagaimana, rasanya seperti itu sudah lama sekali." [Ryouma] 

"Itu bahkan belum setahun, meskipun--- MU?" 



"Apa yang terjadi?" [Ryouma] 

"Sebuah toko menarik perhatianku." 

Saya mengikuti setelah itu, dan Serge-san membungkuk di sudut alun-alun, di mana 
beberapa produk diletakkan di atas karpet. 

"Keberatan kalau aku memeriksanya?" 

"T-Silakan!" [Petugas] 

Pria muda itu terlihat sangat gugup, tetapi Serge-san hanya serius memeriksa produk. 

"Batu giling ini ... Apakah ini telah terpesona dengan Spin?" [Serge] 

"Iya! Faktanya, semua produk di sini ada! "[Petugas] 

"Jika kamu tidak keberatan aku bertanya, bengkel apa yang kamu berafiliasi." [Sereg] 

"Aku ... tidak sekarang ..." [Panitera] 

Serge-san tersenyum ketika dia mendengar itu, dan setelah membeli batu kilangan kecil itu, 
menyerahkan surat pada pria itu. Ketika pria itu melihat itu, dia menundukkan kepalanya 
dalam-dalam dan melihat kami pergi ketika kami meninggalkan tokonya. 

"Serge-san, bukankah itu berat? Saya bisa menyimpannya di Kotak Barang saya untuk 
Anda. "[Ryouma] 

"Terima kasih." [Serge] 

"Tidak masalah. Ngomong-ngomong, apa itu tadi? "[Ryouma] 

"Pria itu tidak punya tenda, kan? Nah, tenda-tenda itu sebenarnya dipinjamkan oleh panitia 
pengarah ke toko-toko dan bengkel yang telah melamar untuk suatu posisi. Jadi, jika 
seseorang tanpa tenda, itu berarti mereka sendirian di sini. Ini biasanya berarti bahwa 
mereka sedang mencari majikan atau tempat untuk mengasah keterampilan mereka. 

Dalam kasusnya, dia mungkin diusir dari bengkelnya. Keterampilannya masih agak kurang, 
tetapi rotasi batu kilangan ini adalah sesuatu. Dia terlihat seperti anak yang serius, jadi 
saya pikir jika dia memiliki tempat untuk mengasah keterampilannya, dia mungkin dapat 
mengembangkan dirinya lebih jauh. "[Serge] 

Jadi, dia melihat individu yang menjanjikan? Dalam hal itu, makalah itu harus berupa surat 
pengantar. 

"Persis. Itu ditujukan ke Dinome Workshop. "[Serge] 

"... Kamu berharap menggunakannya untuk mempercepat mobil ajaibmu?" [Ryouma] 



"Mudah-mudahan, di masa depan, dia akan bisa melakukan hal itu." 

Ini akan memakan waktu sebelum investasinya membuahkan hasil, tetapi Serge-san yakin 
tidak membiarkan kesempatan lewat. 

Kami mengobrol sambil terus berjalan di sekitar pameran. 



Chapter 89 
Volume 3 Bab 89 bagian1 

Volume 3 Bab 89 bagian2 

Seorang pedagang membuat drama pendek untuk menarik pelanggan. 

"Berapa banyak untuk quiver?" [Petualang Pria] 

"Kamu bisa mendapatkannya hanya.... 20.000 jas! "[Pedagang] 

Begitu pedagang mengatakan itu, pelanggan menjauhkan diri. 

"Sepertinya 20.000 jas terlalu mahal ... Benarkah?" [Ryouma] 

"Itu tidak terlalu mahal. Membuat alat sulap membutuhkan seniman untuk mengetahui 
sihir pesona serta mantera yang ia inginkan untuk mengilhami alatnya. Dengan kata lain, 
itu tidak mungkin untuk mempesona alat dengan mantra yang tidak diketahui. Dan dengan 
sihir dimensi menjadi salah satu disiplin ilmu yang paling sulit, tidak banyak pengrajin alat 
sulap di luar sana yang dapat mempesona sebuah alat dengan mantra jenisnya; karenanya, 
label harga. 

Tapi getaran dan alat pertanian yang Anda beli beberapa waktu lalu dimaksudkan untuk 
digunakan selama beberapa tahun. Jadi, walaupun mereka mungkin terlihat mahal pada 
awalnya, mereka lebih dari layak mengingat berapa lama mereka bertahan. "[Serge] 

Saya melihat. 

"Tuan muda di sana. Apakah Anda tertarik dengan sihir? Mengapa Anda tidak melihat 
pilihan saya? "[Pedagang] 

"Apa itu?" [Ryouma] 

Di toko pria yang memanggil itu adalah tumpukan batang logam dan buku yang diikat 
bersama seutas tali. 

"Bahan ajar untuk sihir. Buku-buku dapat memberikan informasi tentang teori, sementara 
alat ajaib dapat memohon sihir kata dan memungkinkan siswa untuk memiliki pemahaman 
yang lebih baik dari gambar yang dibutuhkan. Tapi, ini tidak diterbitkan oleh guild 
penyihir. "[Serge] 

"Saya yakinkan Anda bahwa ini bukan barang ilegal." [Pedagang] 

"Saya tahu betul bahwa adalah sah untuk memproduksi perangkat instruksional sendiri 
dan menjualnya, tetapi tanpa sertifikasi guild, tidak ada yang tahu apakah materi 



pengajaran yang diberikan dapat dipercaya. Bahkan jika mantranya sama, tidak ada cara 
untuk mengetahui apakah contoh yang diberikan oleh alat ajaib dan interpretasi itu benar. 
Kecuali tentu saja Anda bersedia membiarkan kami menguji alat dan membaca buku itu 
terlebih dahulu. "[Serge] 

"Tidak! ... Anda dapat membaca jika Anda mau, tetapi hanya jika Anda membayar terlebih 
dahulu. "[Pedagang] 

"Itu tidak akan berhasil. Ayo kita pergi, Ryouma-sama. "[Serge] 

"Cih!" [Pedagang] 

"Sepertinya ada toko yang buruk di sini juga." [Ryouma] 

"Memang. Itu sebabnya itu membuat saya sangat bahagia ketika saya dapat menemukan 
produk yang bagus atau individu yang menjanjikan ... Oh? Ryouma-sama, lihat itu. "[Serge] 

Ketika aku mengikuti pandangan Serge-san, aku melihat Dinome-san, yang kita temui 
kemarin. Dia berada di bawah tenda besar dan memberikan perintah kepada putrinya dan 
seorang pemuda, yang tampaknya adalah muridnya. 

"Aku berpikir untuk menyapanya dan berbicara dengannya tentang diskusi kita kemarin." 

"Bukankah dia sibuk?" [Ryouma] 

"Sepertinya bukan itu masalahnya. Lihat. "[Serge] 

"... Oh." [Ryouma] 

Ketika saya melihat lagi, saya perhatikan bahwa seorang anak kecil menempel di kakinya. 
Dan kemudian setelah Dinome-san selesai memberi perintah, dia segera pergi duduk di 
atas sebuah kotak kayu dan mulai menepuk anaknya. Dia sepenuhnya dalam mode doting-
kakek. 

"Jadi, itu Federe-kun. Dia meninggalkan pelanggan ke keluarganya. Apa kamu yakin dia 
tidak akan marah kalau kita mampir? "[Ryouma] 

"Dia tidak berpikiran sempit. Dan selain itu, kami pergi ke sana untuk bisnis. Dia adalah 
tipe pria yang akan meminjamkan telingamu selama dia tidak di tengah-tengah pekerjaan. 

Ngomong-ngomong, Anda tahu cara membuat penghalang penyembunyian suara, bukan? 
Bisakah kamu menggunakan itu? "[Serge] 

"Tentu." [Ryouma] 

Itu juga berhubungan denganku, jadi aku tidak punya alasan untuk menolak. 



Ketika kami pergi ke tenda, murid itu memperhatikan kami dan mengangguk kepada kami. 

"Pops! Tuan Serge ada di sini! "[Murid] 

"Hmm? Menguasai! Dan Ryouma juga! Selamat datang. Lihat, ini cucu saya, Federe, yang 
saya bicarakan dengan Anda. Bagaimana menurut anda? Hmm? "[Dinome] 

"Halo. Saya Ryouma. "[Ryouma] 

"Ryouma?" [Federe] 

"Anak yang manis sekali." [Ryouma] 

"Baik!? Tapi kenapa dia melihatmu seperti itu? "[Dinome] 

"Dinome-dono, aku sudah melihat betapa lucunya cucumu sekarang. Sebenarnya, ada 
sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. "[Serge] 

"Hah? Anda seharusnya mengatakannya sebelumnya. Ikuti saya. "[Dinome] 

Dinome-san memimpin Serge-san ke sudut tenda tempat beberapa kursi berada. Area itu 
mungkin dimaksudkan untuk beristirahat. Ini tidak terlalu luas, tetapi itu harus lebih dari 
cukup jika mereka hanya akan berbicara. 

"Umm ... Apakah ada sesuatu yang terjadi?" [Ryouma] 

Namun karena suatu alasan, Federe-kun memegangi pakaianku. 

"Ryouma, bermainlah denganku?" [Federe] 

"Oh, sepertinya dia menyukaimu." [Dinome] 

"Ayo bermain?" [Federe] 

"Uhh ... Serge-san." [Ryouma] 

"Jangan pedulikan aku. Saya dapat berbicara dengan Dinome-san sendiri. Silakan bermain. 
"[Serge] 

"Dinome-san, apa tidak apa-apa?" [Ryouma] 

"Berbicara dengan kami hanya akan membuatmu bosan. Lanjutkan. Selamat bersenang-
senang. "[Dinome] 

Mungkin aman untuk meninggalkan negosiasi ke Serge-san. 

Tapi sebelum bermain dengan Federe-kun, aku melakukan apa yang kami rencanakan dan 
memasang penghalang yang menutupi suara. 



"Apakah kamu baru saja membuat penghalang?" [Dinome] 

"Iya. Dengan ini tidak ada yang bisa menguping kamu. Aku akan bermain dengan Federe-
kun sekarang. "[Ryouma] 

Dinome-san sedikit terkejut dengan tampilan saya, tetapi saya meninggalkannya dan pergi 
keluar penghalang dengan Federe-kun. 

Tenda itu sama seperti sebelumnya. 

"Jadi, apa yang harus kita mainkan?" [Ryouma] 

"Shiritori (permainan rantai kata)! Mari kita mulai dengan 'gu' dari alat sulap (mahou 
dougu). 

Sepertinya aturannya tidak berbeda dengan Bumi. 

Seperti itulah kami mulai bermain Shiritori. 

"Aku kalah ... Baiklah sekali lagi. Mari kita mulai dari Gu lagi! "[Federe] 

"Baiklah!" [Ryouma] 

Berapa lama kita harus melakukan ini? Saya telah menang sekali setiap tiga kali, tetapi ini 
sudah merupakan kemenangan saya yang ke 15. Saya belum menghitung, tapi saya cukup 
yakin kami sudah bermain lebih dari 40 kali dan sudah lebih dari 2 jam. Saya sudah 
menghabiskan semua kata-kata saya. Dia sepertinya menikmati dirinya sendiri, jadi kurasa 
tidak apa-apa? 

"Terima kasih telah menemaninya. Dan maaf juga karena mengganggu Anda. Di sini. "[Putri 
Dinome] 

"Terima kasih." [Ryouma] 

Anak perempuan itu memberi saya minuman, dan saya bisa memuaskan dahaga saya 
dengan jus buah dingin. 

"Ryouma, dari 'Gu'." [Federe] 

"Hei. Biarkan dia sudah istirahat. "[Putri] 

"Tidak apa-apa, sungguh." [Ryouma] 

Aku semua segar sekarang. Saya masih bisa terus berjalan. 

"Benarkah? Bukankah Anda sudah muak dengan itu? Ayah akan dengan senang hati 
menyetujuinya, tapi ... "[Putri] 



Saya tidak dapat mendengar Serge-san dan Dinome-san karena penghalang, tetapi dari 
penampilan, mereka masih berbicara dengan gembira. Mereka akan melihat saya dari 
waktu ke waktu. Saya bertanya-tanya apakah negosiasi berjalan buruk. Either way saya 
tidak boleh mencoba mengganggu. 

"Ryouma, 'Gu'!" [Federe] 

"Oh, benar. 'Gray (Gurei) Wolf (Urufu)' "[Ryouma] 

"Federe [1]!" [Federe] 

Sepertinya tidak apa-apa menggunakan nama Anda sendiri. 

Kami bentrok tiga kali lagi setelah itu. 

"Lagi! Dari 'Gu'! "[Federe] 

"Kamu benar-benar menyukai Shiritori, huh." [Ryouma] 

Tapi ketika aku mengatakan itu--- 

"Tidak juga." [Federe] 

---Federe membantahnya. 

"Hah? ... Kamu membenci Shiritori? "[Ryouma] 

"Aku tidak membencinya, tapi aku juga tidak menyukainya." [Federe] 

"Hah? Jadi apa yang ingin kamu lakukan? "[Ryouma] 

"Aku ingin keluar! Tapi ibu bilang aku seharusnya tidak pergi ke luar, dan aku juga tidak 
punya mainan, jadi aku hanya bermain Shiritori! "[Federe] 

... Jadi alasan dia terus bermain Shiritori adalah karena dia tidak punya hal lain untuk 
dilakukan. 

Seandainya saya bertanya padanya sebelumnya. Tetapi dalam hal itu ... 

"Lalu, ingin bermain game lain?" [Ryouma] 

"Tentu!" [Federe] 

"Permisi. Bisakah saya meminjam tempat sampah itu? ' [Ryouma] 

"Ini? Tentu. "[Putri] 

"Terima kasih." [Ryouma] 



Saya mengambil kain dari Kotak Barang saya dan merentangkannya di atas tempat 
sampah, lalu saya perbaiki dengan tali. 

"Apa yang akan kamu lakukan dengan itu?" [Federe] 

"Ini adalah panggung ... Pernah mendengar tentang 'Beigoma (spinning tops)'?" [Ryouma] 

Saya yakin setiap orang Jepang akan mengenali nama itu, tetapi saya tidak begitu yakin 
tentang anak-anak di dunia ini. Sebenarnya, goreskan itu. Saya bahkan tidak yakin lagi 
apakah bahkan anak-anak Jepang masih bisa mengenali nama itu, tetapi paling tidak, itu 
populer ketika saya masih muda. 

Spinning top seharusnya dibuat dengan timah, tetapi puncak yang saya miliki terbuat dari 
besi karena saya membuatnya kemarin bersama dengan alat sulap saya yang lain. 

Saya memiliki dua atasan berputar dan dua senar. Saya menempatkan mereka di atas 
panggung, sementara Federe menyaksikan dengan cermat. Dia tidak tahu apa yang saya 
rencanakan, tetapi dia tampak tertarik. 

"Ini adalah bagaimana kamu bermain ... HOI!" [Ryouma] 

"AH!" [Federe] 

Sudah lama, tapi tubuh saya masih ingat. Saya melemparkan bagian atas yang berputar dan 
menggambar lingkaran di sekitar panggung sampai akhirnya berkumpul di tengah. 

"Ini berputar!" [Federe] 

"Cobalah saja. Aku akan mengajarimu. "[Ryouma] 

"Ajari aku! Ajari aku! "[Federe] 

"Mari kita mulai dengan cara menggulung bagian atas." 

Saya melakukan yang terbaik yang saya bisa untuk membuat semuanya menjadi sederhana 
untuk Federe-kun, tetapi tampaknya terlalu sulit untuk anak berusia 4 tahun, karena ia 
terus gagal. 

Saya menyerahkan kepadanya top yang sudah ditayangkan sebelum dia kehilangan minat. 

"Ini adalah bagaimana kamu melemparnya. Seperti ini! "[Ryouma] 

"Biarkan aku mencoba! ... Ah. "[Federe] 

"Kamu harus lebih kuat ketika menarik." [Ryouma] 

Aku berdiri di antara panggung dan toko kalau-kalau dia melakukan kesalahan. Dengan 
cara ini, bahkan jika bagian atasnya terlempar dengan buruk, tidak akan ada kerusakan. 



Federe-kun melanjutkan pelatihan bagaimana cara mencapai puncak dan 
melemparkannya, dan akhirnya ... 

"Maaf membuatmu menunggu." [Serge] 

"Federe  Kakek akhirnya selesai dengan pekerjaan " [Dinome] 

Serge-san dan Dinome-san akhirnya meninggalkan penghalang. 

"Kakek!" [Federe] 

"Serge-san. Bagaimana? "[Ryouma] 

"Semuanya baik-baik saja. Dinome-dono menerima kondisi yang kamu bawa tadi malam. 
"[Serge] 

"Saya melihat. Terima kasih banyak, Serge-san, Dinome-san. "[Ryouma] 

"Jangan katakan itu. Ini adalah perdagangan yang setara. Kami mendapat untung dan Anda 
bisa menghindari masalah yang tidak perlu. Meskipun, berapa banyak 'perlakuan yang 
menguntungkan' yang bisa saya berikan kepada Anda akan tergantung pada seberapa 
banyak keuntungan yang dapat diberikan alat ajaib Anda kepada kami. Anda bisa mampir 
untuk mendapatkan saran tentang alat sulap selama saya tidak di tengah-tengah pekerjaan. 
Mampir ke toko kapan pun Anda mau. "[Dinome] 

"Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda." [Ryouma] 

"Sama." [Dinome] 

"Kakek, selesaikan ini!" [Federe] 

"Oh ? Apa ini ? ...Tidak benar-benar. Apa ini? Bos, apakah Anda tahu apa ini? "[Dinome] 

"A torunero?" [Serge] 

"Ini adalah top spinning. Apa itu torunero? "[Ryouma] 

"Mainan kayu yang terlihat seperti ini, tetapi jauh lebih besar dan memiliki tongkat di 
tengah. Anda memainkannya dengan memegang tongkat dengan kedua tangan dan 
memutarnya seperti ini. "[Serge] 

Serge-san membuat gerakan seperti ketika seseorang membuat taketonbo terbang [2]. 

"Mainan ini agak berbeda. Kamu gulung dengan tali seperti ini dan, lalu lempar seperti ini! 
"[Ryouma] 

"Oh ~" [Dinome] 



"Jadi itu semacam torunero. Toruneros berbeda dari satu daerah ke daerah lain, jadi 
apakah ini yang mereka lakukan dari tempat asalmu, Ryouma-sama? "[Serge] 

"Ya." [Ryouma] 

"Jadi, ini adalah bagaimana orang-orang dari Hutan Shurus Hebat melakukan sesuatu ..." 
[Serge] 

"Wind it up. Wind it up. "[Federe] 

"Hei, Ryouma. Apakah saya melakukannya dengan benar? "[Dinome] 

"Hah?" [Ryouma] 

Hah. Dinome-san tidak tahu bukan mainan itu, tapi dia tahu bagaimana cara membuatnya? 

"Iya. Itu benar. "[Ryouma] 

"Dan kemudian kau melemparnya seperti ini, kan !?" [Dinome] 

"Ah, ya ..." [Ryouma] 

"Ini berputar!" [Dinome] 

Spinning top Dinome berputar luar biasa di atas panggung. 

"Kamu tahu mainan ini?" [Ryouma] 

"Tidak? Saya baru saja menyalin apa yang Anda lakukan ketika Anda memotongnya sendiri 
dan melemparkannya. Menurutmu sudah berapa lama aku hidup dengan jari-jariku ini? 
Sesuatu pada level ini adalah permainan anak-anak! "[Dinome] 

"Kakek luar biasa!" [Federe] 

"Benarkah ~? Terima kasih ~? "[Dinome] 

Saya pikir dia luar biasa juga, tapi dia kembali ke mode kakek-nenek lagi begitu cucunya 
memujinya. 

... Mungkin juga memberi mereka keduanya puncak pemintalan. 

"Kamu yakin tidak keberatan memberikan ini kepada kami?" [Dinome] 

"Iya. Tolong ajari Federe-kun cara bermain. Setelah Anda berdua bisa bermain, Anda juga 
bisa melempar kedua puncak dan saling bertabrakan. Federe-kun, kamu juga ingin bermain 
dengan kakek, kan? "[Ryouma] 

"Ya !!" [Federe] 



"Aku mengerti, aku mengerti! Maka saya dengan senang hati akan menerimanya. Sebagai 
terima kasih ... Apakah kamu bebas malam ini? "[Dinome] 

"Ya." [Ryouma] 

"Kalau begitu, mengapa kamu tidak mampir? Kita akan mengadakan pesta yang luar biasa 
setelah pekan raya. "[Dinome] 

Undangan ke pesta penutupan, ya. 

Yang berarti bahwa kita akan memiliki hubungan setelah ini juga. Karena itu, saya 
menerima undangannya. 

Seperti ini saya akhirnya membuat koneksi dengan tukang alat sulap. 

[1] -- Federe dieja sebagai フ ェ デ ー レ, yang menggunakan 'fu' dengan 'e' kecil untuk 

membuat 'fe'. Masih terhitung sepertinya karakter pertama adalah 'fu'. 

[2] -- KLIK DI SINI UNTUK MELIHAT APA YANG DIBICARAKANNYA. Saya cukup yakin telah 
melihat mainan ini sebelumnya, jadi mungkin ada istilah non-Jepang untuk mereka, tetapi 
saya tidak tahu apa itu. 
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Serge-san masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya meninggalkannya dan 
kembali ke Gimuru. 

Sudah larut malam ketika saya kembali ke Gimuru. Saya berencana hanya merawat lendir 
saya, dan kemudian pergi tidur tetapi tampaknya itu tidak mungkin. 

Di dalam kamar di tambang yang terbengkalai ada aku dan lendir yang lebih bersih. Lendir 
pembersih ini adalah salah satu lendir pembersih yang saya dapatkan dari toko. Itu mulai 
berkembang jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Tidak mungkin aku bisa tidur sekarang. 

Setiap kali lendir pembersih dilepaskan dan dihisap di mana, tubuh transparannya menjadi 
sedikit lebih hitam. Proses evolusi masih jauh dari selesai, jadi saya dengan senang hati 
menunggu. Akhirnya... 

"Oh! Selesai!" 

Mana terhenti dan lendir mulai merangkak di dalam ruangan. Tubuhnya hitam pekat tanpa 
kilau. Seperti arang bubuk yang dibentuk menjadi pangsit. Pandangan yang lebih dekat 
menunjukkan bahwa ia memiliki tubuh yang mirip gelatin seperti lendir, jadi mungkin 
menyebutnya cairan kental hitam yang kurang berkilau akan lebih tepat. 

Tapi cukup itu saja. Mari kita lihat monster macam apa itu! Identifikasi Monster! ... Oh! 

Keterampilan Menyerap Bau Lv8 Extract Bau Komponen Lv6 Menghapus Bau Komponen 
Lv8 Pertahanan Bau Lv5 Bau Parit Lv2 Mengiritasi Bau Bau Lv2 Bau-Menyerap Cairan Lv7 

Bau Komponen Ekstraksi Cairan Lv5 Komponen Bau Penghapusan Cairan Lv7 Cairan 
Defensif Lv4 Cairan Bau Lv1 Mengiritasi Cairan Bau Lv1 Resistansi Penyakit Lv5 

Poison Resistance Lv5 Resistance Serangan Fisik Lv1 Clean Lv4 Sweeping Lv1 Melompat 
Lv3 Split Lv1 

Lendir deodoran, ya. Saya berharap itu menjadi lendir karbon, tetapi siapa yang mengira 
itu akan berakhir dengan mengambil jalan ini sebagai gantinya ... 

Lendir ini ... Ini mungkin khusus untuk menghilangkan bau. Semua keahliannya pada 
dasarnya adalah deodoran, jadi mudah untuk memahami apa yang mereka lakukan. 



Ngomong-ngomong, mari kita uji pria ini. Kami akan berurusan dengan hal-hal busuk, jadi 
mari kita lakukan di luar. 

Setelah mengubah lokasi dan menyelidiki lendir baru, saya menemukan hal-hal berikut. 

Skill Penyerap Bau menyerap bau dari udara. 

Keahlian Extract Odor Component menyerap bau dari suatu objek yang terkena lendir. 

Kedua keterampilan ini mungkin tampak serupa, tetapi bidang yang dapat mereka 
pengaruhi berbeda. 

Keterampilan Menghapus Komponen Bau benar-benar menghapus bau busuk, dan 
keterampilan Pertahanan Bau menekan bau dan mencegahnya menempel ke orang lain. 

Skill Stench bekerja seperti halnya Scavenger Slime, di mana ia mengeluarkan bau busuk. 

Keahlian Irritating Stench juga mengeluarkan bau busuk, tapi itu lebih menjengkelkan. 

Itu tidak beracun 

Hanya saja bau yang dikeluarkan begitu kuat sehingga bisa menyebabkan seseorang robek, 
jadi itu adalah keterampilan yang perlu ditangani dengan hati-hati. Keahlian Irritating 
Stench berpotensi menjadi seefektif granat gas air mata. Varian cair dari keterampilan 
hanya berarti bahwa lendir melepaskan keterampilan dalam bentuk cair, bukan gas. 
Cairannya semuanya hitam dan lengket, jadi saya pribadi tidak bisa tidak menyamakannya 
dengan lumpur. Dan kemudian sisa keterampilan hanya tangan-down dari saat itu hanya 
lendir yang lebih bersih. 

Sedangkan untuk pakan, ia bisa memakan arang atau kotoran. 

Itu mungkin mengapa itu tidak bisa menjadi lendir karbon ... Saya juga harus menyelidiki 
cairan lebih sedikit. 

Saya mengumpulkan Deodoran Slime berbagai keterampilan cair dengan pengecualian 
keterampilan Bau Bau dan Mengiritasi. Untuk memiliki titik perbandingan, saya juga 
mengumpulkan cairan penghilang bau Cleaner Slime. 

"... Ini sedikit berbeda dibandingkan dengan lendir yang lebih bersih." 

Cairan Penghilang Bau Cleaner Slime dijual dalam produk setelah hasil investigasi tim 
Caulkin-san. 

Kami menjual produk sesuai dengan konsentrasi cairan penghilang bau. Konsentrasi 
terlemah dijual sebagai 'normal'. Varian yang lebih kuat disebut 'super'. Dan varian terkuat 
disebut 'hiper', yang hanya merupakan sumber cairan, tetapi terlepas dari itu, ketiganya 
digunakan untuk cairan lain atau digosokkan pada sesuatu. 



Sayangnya, menggunakan Bau Penghapus Komponen Bau Deodoran Slime seperti cairan 
Penghilang Bau menghasilkan objek target yang diwarnai dengan hitam. Yang membuatnya 
sulit untuk digunakan sebagai agen penghilang bau untuk binatu. 

Tetapi Cairan Penghapus Komponen Bau dari Deodoran Slime memiliki sifat khusus yang 
memungkinkannya untuk diencerkan ketika diletakkan di atas tangan seseorang atau 
bercampur dengan cairan lain. Ini adalah sifat unik yang tidak dimiliki cairan penghilang 
lendir pembersih. 

Saya tidak tahu mengapa, tetapi ketika Anda menambahkan air atau cairan lain ke cairan 
penghilang bau, khasiatnya merosot. 

Itulah sebabnya ketiga jenis cairan penghilang bau yang dijual di toko disiapkan oleh slime 
pembersih sendiri. Mereka mencampur konsentrasi cairan di dalam tubuh mereka sebelum 
mengeluarkannya. 

"Apakah komposisi berubah karena arang? ... Apakah masih aman? " 

Saya menggunakan Identify, tetapi itu tidak memberi saya jawaban. 

Misteri tetap misteri, sementara kemungkinan hanya meningkat. 

"Jika aku memeriksa poin-poin kunci dari Cairan Penyerap Bau dan Cairan Ekstraksi 
Komponen Bau ..." 

Ada kelemahan lain dari cairan penghilang bau lendir pembersih. Ini memang efektif, tetapi 
anggota perempuan suku Catman mengatakan ini tentang itu. 

"Aku bisa menghilangkan baunya dari TPA dengan menggunakan ini, nyaa. Tapi begitu 
tumpukan sampah berikutnya muncul, itu mulai bau lagi, nyaa ... " 

Ada juga orang lain yang berbagi perasaannya. Mereka akan menggunakan Cairan 
Penghilang Bau pada sepatu dan baunya akan hilang, tetapi ketika mereka memakainya 
lagi, itu akan mulai berbau lagi. 

Cairan Penghilang Bau Cleaner Slime hanya mampu menghilangkan bau dari benda yang 
disentuhnya langsung dan sekitarnya. Efeknya juga tidak bertahan lama, jadi jika Anda 
menerapkannya dalam skala yang lebih besar atau di lingkungan di mana barang-barang 
busuk diharapkan dibawa berulang-ulang, itu tidak terlalu efektif. 

Saat ini, cairan penghilang bau ini populer di kalangan suku Catman dan pelanggan lain 
dengan hidung yang sama sensitifnya. 

Jika saya menjual Odor Component Erasure Liquid kepada pelanggan tersebut sebagai 
produk yang dapat menghilangkan bau yang membandel, maka itu mungkin untuk 
menghasilkan keuntungan yang lebih besar. 



Masalah selanjutnya adalah daya tahan Cairan Penyerap Bau dan Cairan Ekstraksi 
Komponen Bau... Tetapi mengetahui bahwa proses keluar akan membutuhkan waktu. 

Saya juga perlu mencari tahu apakah mereka dapat digunakan di tempat tinggal normal 
dan bukan lingkungan seperti tambang yang ditinggalkan ini. Bagaimanapun, saya akan 
memotong investigasi saya untuk hari ini di sini. 

"... Pokoknya, aku harus mandi sekarang." 

Berdasarkan waktu yang ditunjukkan pada jam, saya harus dapat berangkat kerja pada 
waktu yang tepat bahkan jika saya mempersiapkan diri dengan kecepatan santai. 

"Kamu bahkan tidak tidur sebelum datang ke sini?" [Carm] 

Ketika aku melaporkan kejadian yang terjadi pagi ini ke Carm-san, dia menatapku dengan 
ekspresi muak. 

"Saya tidak dapat menemukan titik yang baik untuk berhenti. Ngomong-ngomong, apakah 
akan menjadi masalah jika saya melakukan percobaan di sini juga? "[Ryouma] 

"Jadi karung ini mengandung Cairan Penyerap Bau? Seharusnya tidak masalah selama itu 
tidak berbahaya. "[Carm] 

"Aku ingin mencari tahu apakah Cairan Penyerap Bau ini akan tetap berlaku saat dalam 
kondisi ini. Saya juga ingin menyelidiki berapa lama efeknya akan bertahan dan berapa 
banyak efek yang akan ditimbulkannya pada suatu lingkungan ketika orang aktif. 
Percobaan tidak akan menjadi sesuatu yang istimewa. Saya akan meninggalkan karung ini 
di sini. Saya sudah mengkonfirmasi bahwa Cairan Penyerap Bau berfungsi seperti yang 
dijelaskan, tetapi ada batasan seberapa banyak bau yang dapat diserapnya, dan dalam 
kasus lendir pemulung, cairan itu dengan cepat mencapai batas itu. "[Ryouma] 

"Begitu mencapai batasnya, itu menjadi tidak berguna?" [Carm] 

"Iya. Tapi mungkin saja bau busuk yang dilepaskan oleh slav scavenger terlalu kuat, jadi 
aku berencana meninggalkan karung-karung ini di berbagai tempat dan mengumpulkan 
informasi seperti itu. Mereka tidak beracun, jadi itu harus aman. " 

"Kalau begitu, tidak ada alasan bagiku untuk menentangnya juga. Jika semuanya berjalan 
dengan baik, itu mungkin menjadi produk baru juga. Mari berharap untuk hasil yang baik. " 

"Aku akan pergi sekarang. Saya perlu menemukan orang yang bersedia membantu saya 
dengan percobaan saya. Oh, dan aku hampir lupa. Sini. Oleh-oleh. Permen panggang dari 
Kereban. Mereka sudah populer akhir-akhir ini. Saya mencicipi beberapa sendiri dan 
berpikir mereka lezat. Tidak terlalu manis, jumlah yang tepat. "[Ryouma] 

"Terima kasih. Saya yakin para wanita akan gembira. "[Carm] 



Setelah meninggalkan distribusi suvenir ke Carm-san, saya mampir ke toko bunga terdekat. 

"Selamat siang, Pauline-san." [Ryouma] 

"Oh, kalau bukan Ryouma-kun. Sudah lama tidak melihatmu. Apakah kamu baik-baik saja? 
"[Pauline] 

"Ya. Aku harus pergi ke Renauph dan kemudian Kereban segera setelah itu, tapi aku baik-
baik saja. Ngomong-ngomong, aku membawakanmu oleh-oleh. Itu permen yang 
dipanggang dan bertahan lama, tetapi Anda mungkin ingin mencobanya lebih cepat 
daripada nanti. "[Ryouma] 

"Oh, kamu membawakan kami beberapa barang bagus, bukan? Anak-anak akan senang. 
Apakah Anda datang hanya untuk ini? "[Pauline] 

Saat itulah saya bertanya kepadanya apakah dia keberatan membantu saya dengan tes 
Cairan Penyerap Bau. 

"Baiklah." [Pauline] 

Pauline-san dengan senang hati setuju untuk membantu saya. 

"Kamu selalu membantu kami. Setidaknya itu yang bisa kita lakukan. Selain itu, saya juga 
berharap dapat melihat produk baru dari toko Anda. Meninggalkan satu karung di sekitar 
toko kami tidak akan menjadi masalah. "[Pauline] 

"Terima kasih banyak. Jika sesuatu terjadi atau jika ada sesuatu yang membuat Anda tidak 
senang, mohon informasikan kepada saya. Kami bisa membuat produk yang jauh lebih baik 
setelah menerima umpan balik. "[Ryouma] 

"Maka aku akan yakin untuk tidak menahan jika sesuatu terjadi." [Pauline] 

Pauline-san tertawa senang. 

"Oh, satu hal lagi. Apakah Anda kebetulan memiliki Bunga Dante di sini? "[Ryouma] 

"Kami memiliki beberapa stok dari kemarin." [Pauline] 

Ketika dia mengatakan bahwa dia pergi ke sudut di mana bunga-bunga berbaris dan 
kembali dengan sebuah wadah. Di dalamnya ada karangan bunga kuning. Kelopak besar 
terhubung ke bunga dan batangnya, tetapi karena warnanya kuning, aku tidak bisa tidak 
diingatkan oleh dandelion. 

Jadi ini Bunga Dante. Itu yang saya cari. Hanya saja, semua bunga sudah dipotong. Akarnya 
hilang. 

"Di mana akarnya?" [Ryouma] 



"Saya memotongnya setelah pembelian. Apakah Anda menginginkan akarnya? "[Pauline] 

"Iya. Di kota asalku, kami minum dari merebus bunga yang mirip dengan Bunga Dante. 
"[Ryouma] 

"Sayangnya, aku sudah membuangnya. Anda akan menunggu hingga yang berikutnya ... 
Tunggu. Anda tumbuh rumput Anda sebelumnya, kan? Maksudku, kau bisa menggunakan 
Sihir Kayu, kan? "[Pauline] 

"Iya. Saya bisa. "[Ryouma] 

"Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Benih Bunga Dante. Stok baru tidak akan tiba sampai 
minggu bersih, Anda tahu. "[Pauline] 

"Itu akan berhasil. Berapa harganya? "[Ryouma] 

"50 setelan per kantong." [Pauline] 

Ketika dia menunjukkan kepada saya isinya, saya melihat lusinan biji yang tampak seperti 
biji bunga matahari. Saya akan membuat teh dengan ini, jadi ... 

"Hanya satu tas mungkin tidak akan cukup." [Ryouma] 

"Benih ini dimaksudkan untuk orang yang suka memelihara bunga mereka sendiri, jadi 
tidak ada banyak per kantong, tetapi gudang harus memiliki 30 tas lagi." [Pauline] 

"Kalau begitu ... Karena aku akan bereksperimen pada awalnya, aku akan mengambil 10." 
[Ryouma] 

"Baik. Saya akan mendapatkannya sekarang. Tunggu sebentar. "[Pauline] 

Dengan 10 kantong benih, saya harus memiliki cukup walaupun saya gagal beberapa kali. 
Saya bisa mendapatkan lebih banyak nanti setelah saya memastikan bahwa saya dapat 
memproduksi secara massal barang-barang ini. 

... Ups. Harus membayar. 

"Ini dia. 500 setelan semuanya. Berhati-hatilah terhadap monsterifikasi jika Anda 
menggunakan sihir kayu. "[Pauline] 

"Monsterifi--- Apa? "[Ryouma] 

"Kadang-kadang tanaman yang ditanam melalui Kayu Ajaib bisa berubah berbeda. Para 
sarjana mungkin akan memiliki istilah yang lebih rumit untuk itu, tetapi pada dasarnya, 
tanaman dan pohon tumbuh dengan warna yang berbeda, menjadi diilhami oleh racun, dan 
bahkan bisa menjadi bisa bergerak seperti monster. Rupanya, itu karena mana. Beberapa 



tanaman atau pohon lebih rentan terhadap monsterifikasi dan beberapa kurang, tetapi 
hanya itu yang saya tahu. Saya bukan ahli dalam hal ini. "[Pauline] 

"Saya melihat. Ini pertama kalinya aku mendengar itu. "[Ryouma] 

"Ahaha. Yah, kecuali beberapa orang menggunakan mantra atau setidaknya menggunakan 
jumlah mana yang sama, Monsterification mungkin tidak akan terjadi. Ini bukan sesuatu 
yang sering terjadi, jadi jangan khawatir. Cukup tentang itu. Jika Anda berhasil membuat 
minuman lezat, beri tahu saya, oke? Saya akan mengambilkan Anda semua bunga dan 
benih yang Anda inginkan selama Anda akan membelinya. "[Pauline] 

"Terima kasih banyak. Pada saat itu, aku pasti akan mengandalkanmu. "[Ryuma] 

Monsterifikasi, huh ... Aku merasa seperti aku pernah mendengarnya sebelumnya. 
Sepertinya ada berbagai macam mutasi yang berbeda. Saya sedikit ingin tahu bagaimana 
saya akan bermutasi. Suatu hari, saya akan membawa eksperimen saya ke arah itu juga, 
tetapi untuk sekarang, mari kita buat Kopi Dandelion saya. 

Saya menyimpan benih yang saya beli ke dalam Kotak Barang saya dan meninggalkan toko 
bunga. 

Selanjutnya mari kita mampir ke tukang daging dan berbicara dengan mereka tentang 
Cairan Penyerap Bau. Jika kesempatan memungkinkan, mungkin saya juga bisa 
mendapatkan darah. Setelah itu saya akan mampir ke rumah Miya-san. Dan kemudian ... 
Raypin-san? Lalu... 

Seperti itu saya berkeliling kota mencari orang untuk membantu saya dengan eksperimen 
saya. 
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Hari ini, saya akan membuat arang dan merawat tambang yang ditinggalkan. 

Sampai sekarang saya mengandalkan cadangan arang saya, tetapi saya sudah hampir 
menggunakannya. Jika saya tidak menghasilkan lagi sebelum saya benar-benar kehabisan, 
slime deodoran tidak akan memiliki apa pun untuk dimakan. Juga, gulma yang saya potong 
kemarin dalam kondisi baik sekarang, jadi .... 

"Oh, itu terasa enak." [Ryouma] 

Belum hujan akhir-akhir ini, jadi gulma sudah kering. Jika bukan karena itu, saya harus 
menggunakan alkimia saya untuk mengeringkannya dalam sekejap. 

"Baiklah kalau begitu. Ayo kita coba. "[Ryouma] 

Saya menggunakan garpu rumput yang baru saya beli untuk mengumpulkan rumput liar 
yang tersebar di tanah. 

"Oh! Ini cukup bagus. "[Ryouma] 

Aku menuangkan mana ke dalam perlengkapan logam yang melekat pada gagang garpu 
rumput dan memanggil mantra Body Reinforcement yang tertanam di dalamnya. Tiba-tiba, 
sepertinya berat garpu rumput sudah hilang dari tangan saya, dan saya bisa dengan mudah 
mengumpulkan gulma. 

Akibatnya, mengumpulkan semua gulma menjadi satu tumpukan dan menyimpannya di 
Dimension Home saya tampak seperti pekerjaan yang sepele. Ini sebenarnya 
menyenangkan. 

"Selanjutnya aku harus memotong gulma untuk digunakan lain kali." [Ryouma] 

Saya mengeluarkan 'Sabit' saya dari Kotak Barang saya. Novel Ringan akan membuat Anda 
percaya bahwa ini adalah senjata, tetapi ini adalah alat pertanian. Ia memiliki pegangan 
seperti sabit satu tangan, hanya lebih besar. Ia memiliki bilah, dan ada dua kutub yang 
sejajar satu sama lain. 

"Apakah aku melakukan ini dengan benar?" [Ryouma] 

Ada perlengkapan logam yang mirip dengan garpu rumput di kedua kutub, jadi saya 
mencoba memegang sabit di sana. Ketika aku melakukannya, sabit raksasa itu diposisikan 
sejajar dengan tanah dengan ujung bilah menghadap ke depan. Saya belum pernah 



menggunakan alat ini sebelumnya, jadi saya tidak yakin dengan bagaimana saya 
memegangnya, tapi saya pikir ini seharusnya tepat. 

"Heave-ho!" 

Saya memiliki tangan kanan saya di depan sementara tangan kiri saya menarik. Sebagian 
besar rumput yang ditangkap hanya didorong ke bawah, tetapi sabit telah memotongnya 
sedikit, jadi saya tampaknya menggunakannya dengan benar. Saya harus terus berlatih. 

"Fuu, fuu, fuu ... Un." 

Setelah kami melakukan kesalahan percobaan dan latihan, saya secara bertahap menjadi 
lebih baik dalam menggunakan sabit. Poin kuncinya adalah memposisikan bilah yang mirip 
dengan cara saya menempatkan katana. Juga, kekuatan berasal dari pinggul daripada 
lengan. Lengan ada di sana untuk penyangga, dan bagian mata pisau yang harus mengenai 
gulma adalah bagian dekat tepi mata pisau. 

Ketika saya terjebak pada poin-poin penting itu, saya dengan mudah dapat memotong 
gulma. 

Perlahan-lahan, batas antara gulma yang telah ditebang dan yang belum berubah. Sabit 
jauh lebih efisien daripada sabit yang hanya bisa memotong apa yang ada di depan Anda, 
dan juga sangat menyenangkan untuk digunakan ketika Anda tahu caranya. Sepertinya 
saya berhasil mendapatkan pembelian bagus lainnya. 

"... Ini banyak yang harus dilakukan." [Ryouma] 

Saya meninggalkan memotong di itu, dan pergi ke kaki gunung untuk memotong beberapa 
kayu untuk berubah menjadi arang. 

Secara alami, apa yang akan saya gunakan di sini tidak lain adalah kapak ajaib saya. Kapak 
umumnya berat, tetapi itu juga sumber kekuatan mereka, jadi Anda tidak bisa membuatnya 
lebih ringan. Namun, kapak ajaib saya ini diilhami dengan mantra sehingga pengguna dapat 
menggunakannya seolah-olah ringan tanpa mengurangi berat aktualnya. 

Tergantung pada orangnya, kapak ini mungkin lebih mudah digunakan daripada serangan 
sihir. 

4 atau 5 pohon harus dilakukan. Setelah menebangnya, saya membawanya kembali, 
kemudian saya memotong cabang dan membaginya menjadi bagian-bagian yang sesuai, 
dan kemudian ... Sebelum saya menyadarinya, matahari sudah naik ke titik tertinggi. 

Haruskah saya istirahat dan makan siang sekarang? 

...? Suara ini ... 

"Dange---" [Ryouma] 



Aku menggeser tubuhku sedikit ke samping, dan pada saat berikutnya, bola besi melewati 
tempat kepalaku tadi. 

"Hati-hati!" [Ryouma] 

Bola besi yang berlalu adalah Iron Slime milikku. Itu tidak bergerak dari tempat itu jatuh 
setelah saya memperingatkannya. 

"Kamu bisa pergi." [Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu, lendir itu berubah menjadi bola besi lagi dan menggulung 
tambang yang ditinggalkan. 

... Akhir-akhir ini, lendir besi dan logam telah tumbuh dengan cepat. 

Ketika saya ingat tentang mereka yang berubah menjadi bola ketika saya membelai 
mereka, saya membuat mereka berlatih gerakan, dan lendir logam mampu berubah 
menjadi bola. Akhirnya, lendir besi itu juga mampu melakukan hal yang sama. 

Saya pikir mereka hanya tumbuh secara bertahap, tetapi beberapa hari kemudian, lendir 
logam dan besi mulai berguling-guling di mana pun mereka mau. 

Penyelidikan lebih dekat menunjukkan bahwa meskipun tubuh mereka keras dan berat, di 
dalam, inti mereka dapat dengan cepat bergerak sesuka hati, sehingga mereka dapat 
menggeser pusat gravitasi mereka untuk bergerak sendiri ke tempat yang mereka sukai. 
Pada awalnya, saya pikir itu tidak lebih dari kebetulan, tetapi akhirnya kebetulan itu 
berubah menjadi metode utama mereka untuk berkeliling. 

Slime yang dulunya paling lambat dari goo of slime saya sekarang berjuang untuk posisi 1 
atau 2 dalam hal kecepatan. Terlebih lagi bahwa mereka berdua mempelajari keterampilan 
Gerakan Berkecepatan Tinggi. 

Yang sedang berkata, itu hanya pada tingkat dasar bahwa mereka dapat bergerak sesuka 
mereka. Di bukit atau lereng, mereka dapat dengan mudah menemukan diri mereka 
diambil oleh gravitasi. 

Tetapi slime benar-benar menikmatinya, jadi ketika saya meninggalkannya sendiri, mereka 
biasanya dapat ditemukan berguling menuruni bukit. Tetapi ketika mereka meluncur 
terlalu cepat, mereka bisa berakhir tentu saja dan terbang begitu saja seperti lendir tadi. 
Tubuh mereka terbuat dari logam sehingga sangat berbahaya. 

Lendir logam dan besi juga meningkat jumlahnya belakangan ini karena banyaknya 
makanan. Semua slime itu bisa bergulir. 

... Saya mungkin harus membuat jalur khusus untuk mereka di salah satu terowongan ... 

Saya akan memikirkan sesuatu dalam waktu dekat. 



Akhirnya saatnya untuk mulai membuat arang. 

Pertama, saya mengisi tungku dengan kayu, lalu saya menyalakan sebundel rumput liar 
dan tumpukan cabang yang saya kumpulkan. Dinome-san memberiku penyala ajaib sebagai 
sampel gratis, jadi aku menggunakan kesempatan ini untuk mencobanya. Pegangannya 
panjang, jadi mudah digunakan. 

Setelah itu saya menunggu tungku menjadi panas. Asap putih berangsur-angsur keluar dari 
cerobong asap, api akhirnya berubah menjadi api transparan sebagian biru, kemudian 
ketika asap berubah, saya memblokir pintu masuk dan cerobong tungku dengan beberapa 
blok tanah merah. 

Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi waktunya agak sulit untuk dipahami kecuali Anda 
sudah terbiasa. 

Pertama kali saya membuat arang adalah ketika saya datang ke dunia ini. Di masa lalu saya, 
saya tidak memiliki lingkungan atau waktu untuk itu, jadi saya selalu hanya kagum setiap 
kali saya melihat orang membuatnya di televisi atau di internet. Ketika saya pertama kali 
mencobanya sendiri, ada banyak waktu ketika saya sembarangan membakar segala 
sesuatu di tungku atau kasus sebaliknya di mana api mati sebelum kayu bisa menjadi 
arang. 

Tapi saya sudah terbiasa sekarang. Saya tahu dari pengalaman bahwa asap masih akan 
berubah lagi, jadi saya bisa menonton sekarang dan menunggu. 

"... Aku harus menjadi lebih kuat." [Ryouma] 

Saya harus pergi ke Hutan Shurus Besar. Mengumpulkan informasi dan berburu monster 
tidak masalah, tetapi sulit untuk mengatakan bahwa itu sudah cukup. Tidak ada hal lain 
yang bisa saya lakukan? Saya ragu saya bisa melewati hutan dengan persiapan tergesa-
gesa, jadi saya pikir saya mungkin juga mencoba untuk meningkatkan keterampilan saya. 

Untuk itu, saya memikirkan empat aspek yang memungkinkan di mana saya dapat 
meningkatkan diri. 

Salah satunya adalah peralatan. 

Saya terutama bertarung menggunakan tubuh dan senjata saya, jadi memberi saya satu set 
senjata dan baju besi yang bagus harus membantu. Tapi ini cukup mendasar ... 

Kandidat kedua adalah mengembangkan dan melatih sihir saya. 

Terus terang, saya tidak pandai sihir ofensif. Terlepas dari sifat All-Attribute Affinity saya, 
seorang petualang yang berspesialisasi dalam sihir masih jauh dan di atas saya. Tidak ada 
cara lain untuk itu. Saya harus melatih diri dan perlahan mempelajari tekniknya. 



Tetapi saya memiliki keuntungan dari kehidupan saya sebelumnya. Jika saya 
menggunakannya, saya mungkin bisa membuat mantra baru. Hanya saja, saya tidak tahu 
persis bagaimana saya akan mencapai itu. Saya memerlukan informasi tentang lingkungan 
Hutan Shurus Hebat juga, jadi saya kira saya benar-benar perlu bergantung pada informasi 
guild. 

Kandidat ketiga adalah penelitian tentang obat-obatan dan racun. 

Saya menerima pengetahuan medis ketika saya datang ke dunia ini. Saya belum 
menggunakannya untuk apa pun selain obat-obatan, tetapi saya harus bisa membuat racun 
juga. Lendir juga ahli racun dan obat-obatan, jadi mereka pasti bisa membantu. Juga, saya 
harus bisa mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan saat ini dengan memesannya. Jika 
saya memilih jalan ini, saya akan dapat menambahkan racun ke gudang senjata saya. 

Grisiera-san, Fei-san, dan Leelin-san juga ada untuk berkonsultasi. 

Kandidat terakhir adalah pengembangan alat. 

Saya tidak tahu apakah salah satu alat yang saya kembangkan akan baru di dunia ini, tapi 
saya pasti bisa membawa beberapa alat bertahan hidup dan alat yang mudah digunakan 
dari kehidupan saya sebelumnya ke dunia ini. Jika alat sudah ada di dunia ini, maka itu 
tidak masalah, tetapi jika tidak, maka itu akan menjadi keberuntungan saya. Saya belum 
punya rencana konkret ... Ah. 

Aku bisa mendengar suara logam dari kejauhan. 

"Apakah mereka jatuh lagi?" [Ryouma] 

Aku ingin tahu yang jatuh kali ini. Saya tahu kedua varian tidak bisa terluka dengan jatuh, 
tapi saya akan sangat menghargai jika mereka bisa berhenti. Saya tahu mereka bahagia 
karena mereka belajar berguling dan bergerak dengan cepat, tapi ...? 

"Tunggu sebentar. Mengubah tubuh mereka menjadi bola tidak berbeda dengan slime lain 
yang mengubah bagian tubuh mereka menjadi tentakel. Satu-satunya perbedaan adalah 
bahwa tubuh mereka terbuat dari logam. Jika demikian, maka ... "[Ryouma] 

Apakah ini berarti mereka dapat berubah menjadi bentuk lain juga? Seperti pedang atau 
palu? Pertama-tama, alasan mereka belajar menjadi bola adalah karena saya 
menggulungnya, jadi jika saya membentuk mereka menjadi apa yang saya ingin mereka 
ubah menjadi dan perlahan melatih mereka, itu seharusnya mungkin. 

Saat saya menyadari hal itu, saya harus mencobanya. 

Saya segera memanggil dua jenis lendir dan membentuk lendir besi menjadi pisau sambil 
mengawasi tungku. 

"Ohh! Ini bisa bekerja! Pasti bisa! "[Ryouma] 



Berubah menjadi bola hari demi hari tampaknya telah meningkatkan kemampuan slimes, 
dan saya dapat membentuknya menjadi bentuk kasar setelah menyokongnya sedikit saja. 
Yang tersisa sekarang hanyalah detail yang lebih baik. Saya perlu membuat bagian pisau 
lebih tipis. 

"Kurasa ini bisa dilakukan untuk saat ini?" [Ryouma] 

Setelah membentuk lendir, saya memerintahkannya untuk tidak bergerak, kemudian saya 
mengujinya terhadap seikat rumput kering. 

"... Begitu." [Ryouma] 

Aku benar-benar menyeringai sekarang. 

Pisau lendir besi sangat mengerikan dalam memotong. Ada terlalu banyak bagian pada 
bilah yang tebal atau bengkok. Jika toko menjual ini, pasti akan diberi label produk yang 
rusak. 

Tapi itu bisa memotong bungkusan gulma. Itu mungkin tidak sepenuhnya benar, tapi itu 
pasti bisa memotongnya; karenanya, jika saya bisa memalsunya menjadi pisau yang lebih 
baik, jika saya bisa melatih slime dan memperbaiki kesalahan, maka mereka harus bisa 
berubah menjadi produk yang menjanjikan. 

"Ayo lakukan ini!" [Ryouma] 

Seperti itu saya fokus dengan sepenuh hati dalam memoles lendir besi dan logam sambil 
mengawasi tungku. 

Akibatnya, pembuatan arang gagal. 



Chapter 92 
Volume 3 Bab 92 bagian1 

Cairan Penyerap Bau 

Volume 3 Bab 92 bagian2 

"Bos, ada pelanggan untukmu." [Carm] 

"Seorang pelanggan?" [Ryouma] 

Ketika saya mampir ke toko, saya langsung diberi tahu bahwa seorang pelanggan sedang 
menunggu saya. 

"Miya-sama memiliki sesuatu untuk dibicarakan tentang eksperimenmu." [Carm] 

Kalau begitu, bawa dia ke kantor resepsionis, kataku padanya. 

"Miya-san?" [Ryouma] 

"Ryouma! Aku sudah menunggu, inia! "[Miya] 

"Selamat pagi. Maaf membuatmu menunggu. "[Ryouma] 

"Nah, ini salahku karena aku baru saja muncul tanpa janji, tapi aku benar-benar harus 
mendapatkan lebih banyak cairan penyerap bau ini." [Miya] 

"Aku menganggapnya berarti itu efektif?" [Ryouma] 

Setelah mendengarnya keluar, akan terlihat bahwa efeknya berlangsung dari kemarin sore 
hingga malam hari berikutnya. Jadi, paling banyak sekitar satu hari. 

"Apakah itu efektif di pagi hari?" [Ryouma] 

"Nyaa meragukannya! Cairan milikmu ini luar biasa, nyaa. Itu menghilangkan bau busuk 
yang berasal dari TPA dengan sangat baik sehingga saya benar-benar bisa mengambil 
napas dalam-dalam dan disegarkan sekali. Meskipun ketika seorang tetangga datang untuk 
membuang sampah, dia menatapku seolah aku adalah orang aneh atau sesuatu, itua. 
"[Miya] 

"Yah ..." [Ryouma] 

Ketika Anda memikirkannya, menghirup udara segar dari TPA dan membuat wajah puas 
pasti akan terlihat aneh, untuk sedikitnya. 



"Tetapi ketika dia mendekati tempat pembuangan sampah, dia dengan cepat menyadari 
bahwa tidak ada bau, dan dia bisa mengerti mengapa saya bertindak seperti saya. Karena 
bahkan orang itu bisa membedakannya, tidak ada keraguan bahwa cairan Ryouma sangat 
efektif, nyaa! "[Miya] 

"Begitu ... Tapi suatu hari terlalu singkat." [Ryouma] 

"Nyaa? Anda bisa tahu, itua? "[Miya] 

"Lebih atau kurang." [Ryouma] 

Segera setelah saya memulai percobaan ini, saya menemukan bahwa ada batas seberapa 
banyak cairan penyerap bau dapat menyerap. Misalnya, jika saya menggunakan Identify 
pada karung berisi cairan penyerap bau ini ... 

Karung berisi cairan penyerap bau lendir deodoran. 

Karena cairan penyerap bau telah menyerap sebanyak mungkin bau, tidak lagi memiliki 
efek. 

Itu yang dikatakannya. 

Seperti yang dikatakannya, cairan penyerap bau ini telah menyerap sebanyak mungkin dan 
tidak bisa lagi menyerap bau lagi. Sayangnya, saya mengetahui bahwa kapasitasnya untuk 
menyerap bau yang relatif kecil. Bahkan jika itu mampu bertahan lebih lama dari versi 
cairan pembersih yang menyerap lendir, juga dikenal sebagai cairan penghilang bau, itu 
paling banyak bisa bertahan hingga seminggu. Tapi saya ragu itu benar-benar bisa 
berpengaruh selama itu. 

"Tapi dalam eksperimen itu aku menggunakan Stench slime scavenger, jadi itu tidak 
mewakili lingkungan rumah tangga normal, itulah sebabnya aku harus meminta 
bantuanmu." [Ryouma] 

"Aku mengerti, nyaa ~ Jadi, tidakkah kamu memiliki sesuatu yang bertahan lebih lama, 
nyaa?" [Miya] 

"Lalu bagaimana kalau mencoba cairan Ekstraksi Komponen Bau selanjutnya?" [Ryouma] 

Dengan jumlah bau yang sama dari lendir pemulung, Cairan Penyerap Bau hanya bisa 
bertahan selama beberapa menit, sedangkan Cairan Ekstraksi Komponen Bau bisa 
bertahan selama hampir satu jam. Kelemahannya adalah ia memiliki area efek yang lebih 
kecil. 

Jadi, itu berlangsung lebih lama, tetapi area efeknya juga lebih kecil. Begitulah cara kerja 
Ekstraksi Komponen Bau. 



"Mengerti, nyaa. Aku bisa membiarkannya di tempat yang sama seperti sebelumnya, kan, 
nyaa? "[Miya] 

"Tolong." [Ryouma] 

"Serahkan padaku, nyaa. Aku juga ingin eksperimen ini disimpulkan sesegera mungkin, 
nyaa! Ini demi aku juga, nyaa! "[Miya] 

Ketika dia mengatakan itu, Miya-san mengambil karung Bau Ekstraksi Komponen Bau dan 
pulang. 

"Akhiri, huh ..." [Ryouma] 

Sebenarnya, saya sudah bisa melihat kesimpulannya. Lagipula itu tepat di depan mataku. 

Aku menoleh ke lendir deodoran yang menyemburkan Odor Component Extraction Liquid 
sementara tubuhnya bergetar. 

Seperti yang dapat disimpulkan pada titik waktu ini, lendir deodoran mampu 
menggabungkan Cairan Ekstraksi Komponen Bau dengan Cairan Penyerap Bau di dalam 
tubuhnya. Dan seperti halnya lendir pembersih, cairan itu dapat mengeluarkan cairan 
gabungan itu. Tidak seperti cairan lendir pembersih, cairan lendir deodoran dapat 
diencerkan dan dikombinasikan dengan cairan lain. 

Jadi, mengapa saya tidak melakukan hal itu dan mencampurnya? 

Jika kita menggabungkan Cairan Penyerap Bau yang memiliki area efek yang jauh lebih 
besar dengan Cairan Ekstraksi Komponen Bau yang memiliki kapasitas lebih besar untuk 
menyerap lebih banyak bau, maka mungkin saja dimungkinkan untuk mengatasi 
kelemahan masing-masing cairan. Mungkin juga bisa menggunakan bahan lain. 

Tetapi terlepas dari produk apa yang akhirnya kami hasilkan, kami tidak akan dapat 
langsung menjual. Adapun alasannya, itu karena lendir deodoran masih terlalu sedikit 
jumlahnya. Hmm? 

Lendir deodoran tampaknya berusaha menyerap karung berisi cairan penyerap bau bekas. 
Sepertinya dia ingin memakannya. 

...Mungkinkah? Apakah Cairan Penyerap Bau sebenarnya adalah perangkap bagi lendir 
deodoran untuk mendapatkan makanan mereka? 

Waktu perlahan berlalu ketika saya merenungkan lendir deodoran. 

Setelah menyelesaikan pekerjaan saya di toko dan makan siang, saya mengunjungi orang-
orang yang bekerja sama dengan eksperimen saya dan bertanya kepada mereka bagaimana 
keadaannya. Selain Miya-san, tidak ada karung orang lain yang kehilangan efeknya. 
Keadaan Miya-san adalah outlier, seperti yang diharapkan. 



Bahkan karung di tukang daging Zeke-san masih belum hilang efeknya. Sambil memikirkan 
sesuatu yang kasar seperti itu pada diriku sendiri, aku tiba di tempat tujuan. 

"Permisi." [Ryouma] 

"Selamat datang---" [Petugas] 

Segera setelah saya memasuki toko, sebuah suara memanggil saya dari sisi kanan. Ketika 
saya berbelok ke kanan, ada seorang pria muda meletakkan dagunya di atas meja. Dia tidak 
tampak antusias. 

"Hah? Bukankah kamu anak Hutan Bambu itu? "[Petugas] 

"Iya. Saya Ryouma Takebayashi. Anda tahu tentang toko saya? "[Ryouma] 

"Aku Dansbel. Seperti yang Anda lihat, saya bekerja di toko ini. Bukannya aku mau, 
pikirkan saja. Ayah saya hanya mendorong pekerjaan itu kepada saya. Toko Anda telah 
menjadi kata kota baru-baru ini. Jika ada buku yang Anda cari, katakan saja dan saya akan 
membantu Anda menemukannya. "[Dansbel] 

Lelaki itu tiba-tiba banyak bicara ketika dia melirik rak buku yang penuh sesak di toko 
yang gelap itu. Rak-rak itu begitu penuh sesak sehingga tidak ada sedikit celah di antara 
mereka. Menemukan buku dari yang terlihat seperti itu akan membuktikan tantangan. 

"Terima kasih. Saya tidak memiliki buku tertentu dalam pikiran, tetapi saya berharap 
untuk menemukan beberapa buku ilustrasi tentang tanaman obat dan buku-buku yang 
berkaitan dengan obat-obatan. "[Ryouma] 

Baik itu obat atau racun, membuat keduanya mengharuskan seseorang memiliki 
pengetahuan dan teknologi yang diperlukan. Saya sudah memiliki pengetahuan tentang 
obat-obatan, tetapi pengetahuan itu hanya sesuatu yang diberikan kepada saya. Saya tidak 
berpikir itu ide yang buruk untuk mempelajarinya dari dasar-dasar, tetapi saya tidak 
punya waktu untuk menjadi murid seseorang, jadi saya pikir saya bisa mendapatkan 
sendiri beberapa buku referensi. 

"Ikuti aku." [Dansbel] 

Dansbel menuntun saya ke rak buku dekat sudut yang berlawanan. 

"Buku-buku di sini semuanya terkait dengan kedokteran. Saya tidak yakin apakah Anda 
dapat membacanya. Mereka agak sulit. "[Dansbel] 

"Saya sudah belajar sedikit di bawah nenek saya. Seharusnya tidak apa-apa. Ada beberapa 
hal yang ingin saya konfirmasikan. "[Ryouma] 

"Hmm ... Kalau begitu, aku merekomendasikan ini." 



Dansbel mengeluarkan tiga buku. Dua adalah buku ilustrasi tentang tanaman obat dan 
racun, sedangkan yang terakhir adalah buku panduan tentang pencampuran obat. Setiap 
buku ada tulisan 'Diedit oleh Persekutuan Medis' di sampulnya. 

"Berapa banyak untuk ketiganya?" [Ryouma] 

"Hah? Anda membeli semuanya? "[Dansbel] 

"Tergantung harganya. Apakah ada masalah? "[Ryouma] 

Petugas toko menggelengkan kepalanya. 

"Sekarang aku berpikir tentang itu, toko kamu cukup populer. Jika Anda dapat membelinya, 
maka itu baik-baik saja. Hanya saja buku-buku itu mahal, jadi tidak banyak orang yang 
dengan mudah membeli satu. "[Dansbel] 

"Apakah semahal itu?" [Ryouma] 

"Kertas tahan lama akan memakan biaya 10 setelan dengan harga termurah, jadi dengan 
buku yang memiliki ratusan, maka wajar jika harganya akan mencapai ribuan. Selain itu, 
masih ada tinta yang digunakan dan bagian penulis. "[Dansbel] 

Ketiga buku total biaya 15.000 jas. Ini bukan masalah bagi saya, tapi itu memang mahal. 
Jelas bukan sesuatu yang bisa dibeli seseorang dengan sembrono. 

"Kalau begitu, bagaimana dengan yang ini juga?" [Dansbel] 

Melihat berapa banyak uang yang saya miliki, petugas pria itu mulai merekomendasikan 
lebih banyak buku kepada saya, tetapi tidak ada lagi buku yang telah diedit oleh serikat 
medis. Mereka mungkin diterbitkan sendiri. 

"Aku hanya akan pergi dengan ketiganya untuk saat ini." [Ryouma] 

"Saya melihat. Baiklah kalau begitu. "[Dansbel] 

Dia tidak memaksakan masalah ini dan dengan cepat memproses pembelian saya. 

"Datang lagi jika kamu membutuhkan lebih banyak buku. Saya akan memberi Anda sedikit 
diskon jika Anda memilih buku yang tidak laku, jadi mampirlah secara teratur. "[Dansvel] 

Petugas laki-laki mengirim saya dengan lesu. 

Dia tidak terlihat seperti orang jahat, jadi saya mungkin kembali setelah saya selesai 
dengan buku-buku ini. 

"!? Apa ini smel ... "[Ryouma] 



Ketika angin membawa bau busuk bersamanya, aku berbalik ke arahnya. Di sana saya 
melihat beberapa anak menarik kereta dengan tumpukan sampah menumpuk di atasnya. 
Aku bahkan mengenali salah satu wajah dengan mereka. 

"Halo. Wist-kun, kan? "[Ryouma] 

"Ah. R-Ryouma-kun? "[Wist] 

Saya memanggil anak laki-laki dengan perawakan tinggi, dan tampaknya, dia mengingat 
saya. 

"Hei! Apa yang kamu hentikan untuk--- Ryouma? "[Berk] 

"M-Maaf!" [Wist] 

"Aku juga minta maaf." [Ryouma] 

Setelah seorang bocah lelaki yang kecil seusianya memanggil Wist, Wist mulai berjalan lagi. 

Itu Berk, dari Suku Manusia Kera Kecil, yang memanggil Wist-kun, yang dirinya berasal 
dari Suku Manusia Kera Besar. Keduanya berpartisipasi dalam pekerjaan penaklukan 
tambang yang ditinggalkan. 

"Tidak bermaksud mengganggu." [Ryouma] 

"Tidak, itu keren. Orang itu terlalu banyak seperti kucing yang ketakutan. "[Berk] 

"Jadi, sama seperti sebelumnya, ya." [Ryouma] 

"Apa yang kau inginkan? Kita bisa bicara sambil berjalan. "[Berk] 

"Aku baru saja memanggil karena kebetulan aku memperhatikanmu ... Apakah kamu 
bekerja hari ini?" [Ryouma] 

"Aku mengawasi mereka." [Berk] 

Sekarang dia menyebutkannya, anak-anak ini membawa sampah semua terlihat muda. 
Kecuali untuk Wist-kun, itu. 

"Apakah itu sampah kota?" [Ryouma] 

"Tepat sekali. Mengumpulkan semua sampah kota ini dan menanganinya adalah pekerjaan 
biasa bagi anak nakal daerah kumuh. "[Berk] 

"Apa yang kau lakukan dengan sampah?" [Ryouma] 

"Orang dewasa membakar mereka di lokasi yang ditentukan atau mengubur mereka di luar 
kota. Kami melakukan pekerjaan yang sama sebelum menjadi petualang, tetapi orang 



dewasalah yang bertanggung jawab untuk menangani sampah, jadi saya tidak terlalu 
khusus tentangnya. "[Berk] 

Itu mungkin karena monster. 

"Tapi itu berbahaya bahkan di kota. Anda bisa tertabrak kereta atau menabrak orang. 
Orang dewasa dapat melakukan pekerjaan ini di pagi hari atau sore hari, tetapi 
melakukannya di sore hari lebih mudah. Orang-orang ini masih tidak baik. Jika Anda 
meninggalkan mereka bahkan untuk satu detik, mereka berakhir seperti itu. Ruth dan yang 
lainnya juga mengawal kelompok lain. "[Berk] 

"... Jadi ini bukan pekerjaan dari guild petualang?" [Ryouma] 

"Senpa kami yang menjadi petualang sendiri juga mengawasi kami ketika kami melakukan 
ini. Bukan sesuatu yang aneh, kau tahu. "[Berk] 

"Aku tidak tahu tentang menjadi normal, tapi aku pikir apa yang kamu lakukan sangat 
mengagumkan." [Ryouma] 

Meskipun itu mungkin tidak memberi mereka keuntungan, mereka memastikan untuk 
menyampaikan niat baik yang mereka terima di masa lalu. Karena itulah mereka dapat 
bekerja bersama sebagai kelompok dan saling membantu. 

Dan jika mereka benar-benar menganggap melakukan sesuatu seperti ini sebagai fakta, 
maka bahkan jika mereka mungkin miskin secara finansial, mereka kaya dalam hal 
semangat. 

"Terpuji? A-Untuk apa kau menatapku seperti itu? "[Berk] 

"Saya tidak punya agenda. Aku benar-benar berpikir kamu mengagumkan. "[Ryouma] 

"Apa yang sedang kamu lakukan? Itu menjijikkan ... "[Berk] 

"Maaf maaf. Ngomong-ngomong, aku akan pergi sekarang. "[Ryouma] 

Banyak yang terjadi ketika kami pertama kali bertemu, tapi saya yakin mereka baik-baik 
saja sekarang. Warna wajah mereka terlihat jauh lebih baik sekarang juga. Paling tidak, aku 
tidak bisa merasakan atmosfer tegang yang mereka bawa sebelumnya. Ketika saya berdoa 
agar mereka dapat mempertahankan hal itu, saya pulang sendirian. 
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Sudah sebulan sejak saya kembali dari Renauph. 

Ketika saya membuka mata dan keluar dari pintu depan, langit pagi yang biru dan 
menyegarkan datang untuk melihat. Pagi masih dingin, tetapi akhir-akhir ini sore sudah 
panas. Saya yakin suhunya akan naik hari ini juga. Petualang yang dapat menggunakan 
sihir es juga mulai aktif, berpikir inilah musim bagi mereka untuk menghasilkan uang. Yap, 
ini musim panas, oke. 

Cuaca bahkan lebih menyegarkan bagi saya karena saya telah terkurung beberapa hari 
terakhir ini, membuat kain tahan air untuk mempersiapkan perjalanan panjang saya. Tapi 
itu akan sia-sia jika aku tetap terkurung di terowongan ketika cuaca bagus. 

... Aku sudah membuat beberapa kemajuan, jadi ... Mari kita buat hari ini hari istirahat! 

Saya memutuskan itu dengan penuh semangat, tetapi saya sebenarnya tidak punya 
rencana, jadi pada akhirnya, saya mampir ke toko. Sayangnya, toko tutup hari ini. 

Sekarang saya berpikir tentang hal itu, hari libur tetap seharusnya dimulai bulan ini. 

Saya sebenarnya lupa dengan kebijakan toko saya sendiri. Mau bagaimana lagi, jadi saya 
memutuskan untuk berjalan secara acak di sekitar kota untuk saat ini. 

"Oh, kalau bukan Ryouma-kun. Apa yang kamu lakukan? "[Pauline] 

Sebuah suara memanggil saya dari sebelah. 

"Selamat pagi, Pauline-san. Toko tutup hari ini, jadi saya hanya berjalan di sekitar kota. 
Cuacanya sangat bagus hari ini. Sayang kalau saya tinggal di rumah saja. "[Ryouma] 

Kataku saat aku mendekatinya. Pauline-san tertawa. 

"Kamu mengatakannya. Tidak bisa menghabiskan cuaca yang baik seperti ini terkurung di 
kamar Anda. Karena Anda di sini, mengapa Anda tidak mampir ke toko suami saya? Anda 
bisa mendapatkan lebih banyak umpan untuk slime Anda. "[Pauline] 

"Terima kasih seperti biasa." [Ryouma] 

Saya mengikuti Pauline-san dan mendapatkan darah, daging, dan tulang dari tukang daging 
Zeke-san. Ada lebih banyak daging daripada biasanya. Mungkin itu karena panasnya musim 
panas membuatnya lebih mudah rusak. 



Melihat bagaimana mereka telah banyak membantu saya, mungkin saya harus memberi 
mereka kulkas. Nah, jika saya melakukannya saya akan sibuk lagi. Kulkas toko tidak bisa 
bekerja tanpaku juga. Saya tidak bisa memberi mereka kulkas. 

Sementara aku memikirkan itu, sebuah suara keras tiba-tiba bergema di dalam toko. 

"Bu!" [???] 

"Aku bisa mendengarmu baik-baik saja tanpa berteriak, kau tahu!" [Pauline] 

Pemilik suara itu adalah putra nakal Pauline-san, Rick. 

"Ryouma, kamu di sini juga?" [Rick] 

"Selamat pagi, Rick." [Ryouma] 

"Sapa dia dengan benar!" [Pauline] 

Pauline-san menusuknya sedikit dan Rick menggosok bagian yang dia tusuk. 

"Jadi, apa itu?" [Pauline] 

"Oh, benar! Tall sudah ada di sini, jadi aku pergi! "[Rick] 

"Oh? Sudah saatnya? "[Pauline] 

"Apakah kamu pergi ke suatu tempat?" [Ryouma] 

"Apa, kamu tidak tahu tentang itu? Hari ini hari pembersihan gereja. "[Rick] 

"Setiap dua bulan sekali, anak-anak di kota ini membersihkan gereja dan melakukan 
berbagai pekerjaan sambilan." [Pauline] 

"Kita akan membersihkan gereja sebagai berkat para dewa!" [Rick] 

Jadi itu semacam layanan komunitas. 

Aku agak terkesan dengan kata-kata Rick, tapi Pauline-san tersenyum masam dan 
mengatakan ini. 

"Jangan tertipu. Anakku ini tidak mungkin luar biasa. Dia hanya mengulangi apa yang dia 
dengar dari orang lain. Yang benar-benar dia cari adalah permen setelah pembersihan. 
"[Pauline] 

Mendengar itu, Rick berbalik ke arah lain. Bullseye, ya? 

"Selain itu, apakah kamu juga akan pergi, Ryouma?" [Pauline] 



"Yah, ini pertama kalinya aku mendengarnya." [Ryouma] 

Hmm ... Mungkin akan lebih baik jika saya ikut? Lagipula aku tidak punya hal lain untuk 
dilakukan. 

"Apakah tidak apa-apa jika aku ikut juga?" [Ryouma] 

"Aku tidak keberatan." [Rick] 

"Kalau begitu aku akan pergi juga." [Ryouma] 

"Bagus! Ayo pergi! "[Rick] 

Saat Rick dengan gembira mengangkat kanannya dan berjalan ke depan, aku mengikuti 
setelah mengucapkan selamat tinggal pada Pauline-san. 

"Ryouma! Kamu lambat! " 

"Saya sedang pergi. Aku pergi. "[Ryouma] 

Rick mengatakan banyak hal yang kurang ajar, tapi dia benar-benar menungguku. Mungkin 
dia mungkin benar-benar tumbuh menjadi kakak yang membantu. 

Sementara aku memikirkan itu, kami bertemu dengan Tall dan Leni di depan toko. Ketika 
kami sampai di toko, gadis itu mengenakan pakaian biarawati yang saya temui suatu waktu 
di masa lalu memerintahkan kami untuk pergi ke kapel dengan mengikuti papan nama. 
Seperti yang dia katakan, memang ada banyak papan di dalam dengan panah untuk arah. 
Tidak mungkin kita bisa tersesat dengan semua ini. 

Di dalam kapel ada kerumunan besar anak-anak, tetapi hanya satu wanita yang 
bertanggung jawab atas mereka semua. Ada sekitar 60 anak semuanya. Karena ini 
diperhitungkan untuk semua anak di kota, atau setidaknya semua yang bersedia 
berpartisipasi, saya ingin tahu apakah 60 besar atau rendah. 

Bagaimanapun, saya memutuskan untuk duduk dan menunggu sampai tiba waktunya 
untuk membersihkan gereja. Aku duduk bersama Tall dan yang lainnya. 

Ketika aku melakukannya, cahaya tiba-tiba memenuhi pandanganku--- Cahaya !? 

"... Di mana ini?" [Ryouma] 

Itu aneh ... saya tidak berdoa, tetapi cahaya masih muncul. Ini bukan kamar putih murni 
yang sama. 

"Apakah ini perpustakaan?" [Ryouma] 



Ketika saya melihat sekeliling saya, saya dikelilingi oleh rak buku kayu raksasa. Semuanya 
penuh sampai penuh. Bahkan ada rak yang melayang di langit. Saat itu, saya tahu bahwa ini 
bukan hanya perpustakaan biasa Anda. 

"Hmm ... Jadi aku bisa memanggilmu." [???] 

Suara asing terdengar. 

Ketika saya melihat ke atas, seorang pria muda sedang mengambang di sana. Dia perlahan 
melayang. 

... Untuk sementara, saya memutuskan untuk menyambutnya. 

"Halo, aku---" [Ryouma] 

"Aku sudah mendengar tentang kamu. Anda adalah orang lain di zaman ini. Ada rumor 
bahwa yang menarik telah datang. "[???] 

Jika dia tahu itu, maka dia pasti dewa. 

"Aku adalah dewa sihir dan pengetahuan, Fernoberia. Ini adalah domain saya. Anda 
tampaknya terkejut melihat betapa berbedanya itu muncul, tetapi ini tanpa diragukan 
adalah dunia ilahi yang sama yang telah Anda kunjungi sebelumnya. Ketika waktu habis, 
Anda akan bisa kembali, jadi rileks. "[Fernoberia] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Dewa Sihir, Fernoberia. Jadi ini adalah dewa yang dikatakan Tekun sulit untuk dipenuhi. 
Dia tampak murung. Setidaknya, dibandingkan dengan Tekun. 

"Ini banyak yang diberikan. Lagipula, akulah yang memanggilmu ke sini. Saya mendengar 
bahwa dewa-dewa lain mampu memanggil jiwa dan kesadaran seorang manusia yang 
masih hidup ke dalam dunia ini, jadi saya ingin mencobanya dengan mudah. Yakinlah 
bahwa saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. "[Fernoberia] 

Rupanya, dia sedang menyelidiki mengapa saya bisa datang ke sini, dan kebetulan saya 
masuk ke gereja, jadi dia memanggil saya untuk mencari petunjuk yang akan 
membantunya dalam penyelidikan. Eksperimen, dengan kata lain. 

"Saya punya beberapa pertanyaan yang ingin Anda jawab. Apakah kamu keberatan? 
"[Fernoberia] 

Saya tidak punya alasan untuk menolak. Sebenarnya, saya tidak bisa menolak, jadi saya 
dengan jujur menjawab pertanyaannya. 

Dia mulai dengan pertanyaan tentang kehidupan saya sebelumnya dan kehidupan saya di 
sini di dunia ini, kemudian dia bertanya kepada saya tentang berbagai hal sepele seperti 



apa makanan yang saya sukai dan apa yang saya pikirkan dipanggil di alam ilahi. Dari sana 
dia pergi ke pertanyaan tentang perang dan perbudakan, dan seterusnya dan seterusnya. 

Saya baru saja menjawab pertanyaannya dengan jujur, tetapi saya tidak bisa menemukan 
pola dalam pertanyaannya ... Oh, yang ini sepertinya yang terakhir. 

"Saya berterima kasih atas kerja sama Anda. Pertanyaan terakhir: apa pendapat Anda 
tentang dunia ini? "[Fernoberia] 

Apa yang saya pikirkan tentang dunia ini? Pertanyaannya adalah bijak, jadi saya tidak 
benar-benar tahu bagaimana merespons, tapi ... Saya pikir ini adalah dunia yang baik. 
Tentu saja, saya belum berkeliling, jadi saya tidak memiliki banyak informasi, tetapi dari 
orang-orang yang saya temui, semua orang baik kepada saya dan saya bahkan berhasil 
berteman. Ada banyak hal menarik juga seperti sihir dan slime, jadi saya pikir saya 
menjalani kehidupan yang cukup terpenuhi. Saya tidak punya keluhan. Saya dapat 
mengatakan dari lubuk hati saya bahwa saya senang telah datang ke dunia ini. 

"Hmm ... aku mengerti." [Fernoberia] 

"Hah? Apa aku mengatakan itu dengan lantang? "[Ryouma] 

"Tidak. Saya membaca pikiran Anda. "[Fernoberia] 

... Jadi, dia membaca pikiranku. Saya tidak menyadari sama sekali. 

"Maaf. Saya membaca pikiran Anda hanya untuk aman. "[Fernoberia] 

"Agar aman?" [Ryouma] 

"Sayangnya, tidak semua dunia lain sepertimu." [Fernoberia] 

Rupanya, beberapa dari dunia lain kehilangan diri mereka dalam kekuatan yang mereka 
berikan dan menjadi penjahat, dan beberapa tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan 
mereka dengan benar dan akhirnya menyebabkan bencana, jadi karena ini adalah 
pertemuan pertama kami, ia ingin melihat apa Saya orang pertama. 

Yah, itu masuk akal. Saya yakin itu menyebalkan jika kekuatan yang Anda berikan kepada 
seseorang dilecehkan secara ceroboh. 

"Persis. Itulah sebabnya kita tidak pernah membawa orang dengan pikiran berbahaya ke 
dunia ini, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan jika orang lain kehilangan akal setelah 
dibawa ke dunia ini. Kita tidak dapat mengganggu mereka begitu mereka dibawa ke dunia 
ini, jadi paling-paling kita dapat mencoba meyakinkan mereka dalam mimpi mereka untuk 
bertobat atau berhenti berbuat dosa. 

Jika mereka menyebabkan malapetaka yang akan membawa kehancuran dunia, maka kita 
bisa ikut campur, tetapi kasus seperti itu jarang terjadi. Pertama-tama, jika semuanya 



mencapai titik itu, maka sudah terlambat ... Saya senang Anda mengerti. Ini beban besar di 
punggung kami. "[Fernoberia] 

Dia membaca pikiranku lagi. 

Fernoberia tampaknya mengeluh ketika dia mengatakan hal-hal itu. Saat dia berbalik, dia 
mengatakan ini padaku. 

"Banyak hal akan terjadi mulai dari sini, tapi aku akan melakukan yang terbaik untuk tidak 
kehilangan kekuatan yang kau berikan padaku. Sayangnya, saya tidak bisa mengatakan 
dengan pasti bahwa saya tidak akan melakukannya. "[Ryouma] 

"Tidak seperti aku bisa mempercayai seseorang yang dengan mudah mengatakan sesuatu 
dengan pasti. Sudah cukup jika Anda dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan apa 
yang saya katakan. "[Fernoberia] 

"Terima kasih. Saya akan melakukan yang terbaik. "[Ryouma] 

Segera setelah saya mengatakan itu, cahaya mulai bersinar lagi. 

"Sepertinya waktunya sudah habis. Aku akan memberitahumu satu hal terakhir. Ada 
kelainan yang terjadi di tubuh Anda, tetapi itu bukan kasus khusus. Ada kecenderungan 
serupa di masa lalu yang terjadi dengan orang-orang lain di dunia. "[Fernoberia] 

Karena ketidaknormalan, apakah dia merujuk pada saya untuk dapat pergi dan pergi dari 
dunia ini, serta membawa harta sakral bersamaku? 

"Aku tidak yakin apa penyebabnya, tetapi ada orang-orang di masa lalu yang mampu 
melakukan hal-hal yang seharusnya mustahil bagi manusia. Kebetulan itu lebih jelas dalam 
kasus Anda. Justru karena ada preseden yang bisa dikatakan Gayn dan yang lainnya bahwa 
tidak ada yang salah dengan pikiran atau tubuh Anda. Tidak ada satu pun dari dunia lain di 
masa lalu dengan keanehan seperti milik Anda yang tiba-tiba menjadi gila atau tiba-tiba 
mati. "[Fernoberia] 

Kalau dipikir-pikir, ketika Kufo berbicara tentang orang suci yang mati, dia menyebutkan 
bahwa semua penyakit lenyap. Tentu saja itu bukan sesuatu yang seharusnya bisa 
dilakukan manusia. 

... Aku tidak berpikir aku mengkhawatirkan keadaanku yang aneh, tapi mungkin aku benar-
benar khawatir karena itu karena suatu alasan aku merasa lega setelah mendengar 
Fernoberia-sama mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan diriku. 

"Terima kasih telah memberitahuku." [Ryouma] 

Pada saat yang sama, cahaya membungkus tubuh saya, dan pada saat berikutnya, saya 
kembali ke kapel. 



... Aku ingin tahu apakah dia mendengarku. Sulit untuk tidak cemas ketika tidak ada yang 
tahu kapan cahaya akan membawaku pergi. 

Tampaknya pikiranku muncul di wajahku, meskipun, ketika Tall dan yang lainnya yang 
duduk di sampingku tiba-tiba bertanya mengapa aku membuat wajah aneh tiba-tiba. 

Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga saya lupa tentang tiga ini ... 
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Saya memberi tiga anak alasan acak, lalu kami menunggu sampai wanita yang memimpin 
memimpin. Dia pertama-tama berterima kasih kepada kami karena berpartisipasi, 
kemudian dia mulai membagikan pekerjaan kepada setiap anak. 

Saya mulai menyapu bersama anak-anak lain juga, tetapi saya tidak mengeluarkan 
slavenger scavenger saya atau menggunakan sihir saya. Tentu, itu akan lebih cepat, tetapi 
dengan anak-anak bekerja sangat keras, itu sepertinya tidak benar, jadi saya hanya pergi 
dan membersihkan secara normal menggunakan alat. 

Karena itu kami butuh waktu sampai sore untuk membersihkan gereja besar. Kami diberi 
sandwich untuk makan siang, dan kemudian permen. Ketika tiba saatnya permen 
dibagikan, Rick tidak bisa duduk diam lagi. 

Apakah permen mereka sebaik itu? 

"Terima kasih telah membantu hari ini." [Biarawati] 

"Terima kasih juga karena mengizinkan saya berpartisipasi." [Ryouma] 

Wanita itu memberiku kantong kecil yang diikat tertutup dengan pita. Di dalamnya ada 4 
cookie. Semua orang sudah memakannya, jadi aku menggigit diriku sendiri. Ketika saya 
melakukannya, aroma harum permen dipadukan dengan rasa manis sedang dan rasa yang 
kuat dari selai buah memenuhi mulut saya. 

Ketika anak-anak selesai makan sandwich dan kue-kue mereka, mereka membentuk 
kelompok-kelompok dan bermain di taman, tetapi beberapa hanya melihat pintu masuk 
gereja seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. 

... Saya membuat anak-anak bermain-main, tetapi apa yang dilakukan anak-anak lain? 

Tinggi, Rick, dan Leni juga tampaknya sedang menunggu sesuatu, jadi saya bertanya 
kepada mereka tentang hal itu. 

"Apa yang kalian lakukan?" [Ryouma] 

"Kami sedang menunggu paman !?" [Rick] 

Rick adalah orang pertama yang menjawab, tetapi yang kutemukan hanyalah mereka 
sedang menunggu seseorang. 



"Ada seorang paman yang datang setiap kali kita selesai membersihkan gereja. Dia 
mengajari kami ilmu pedang dan cara bertarung. "[Tinggi] 

"Bagaimana cara bertarung?" [Ryouma] 

Menurut Tall, seorang paman yang kebetulan adalah mantan petualang pasti akan mampir 
setiap kali mereka selesai membersihkan gereja. Dia tidak datang ke sini hanya untuk 
memberikan sumbangan kepada gereja, tetapi juga untuk mengajar anak-anak yatim di sini 
bagaimana bertarung, sehingga ketika mereka sudah cukup umur mereka akan dapat 
hidup sendiri. Dia melakukan semuanya secara gratis, jadi dia sukarelawan. 

Ini juga menjadi praktik umum bagi anak-anak membersihkan gereja untuk mengikuti 
pelatihan mereka. Tentu saja, cukup latihan untuk usia mereka. Meskipun, dari sudut 
pandang saya, sebagai seseorang yang adalah seorang petualang yang bekerja, itu tidak 
terlalu menarik, tetapi itu tidak dapat membantu. 

"Rick, aku mengerti, tapi Tall dan Leni, kamu juga tertarik?" [Ryouma] 

Rick agak nakal, jadi tidak aneh melihatnya ingin berpartisipasi, tapi aku tidak pernah 
berpikir Tall juga ingin. Apakah karena dia laki-laki? Apakah dia mengagumi petualang 
juga? 

"Tidak ada yang salah bagi seorang gadis untuk tahu bagaimana bertarung. Siapa tahu? 
Mungkin suatu hari saya mungkin akan terlibat dengan beberapa orang yang tidak baik. 
Selain itu, saya harus menjaga Rick. "[Leni] 

"Sedangkan aku, ibuku menyuruhku melatih tubuhku. Bukannya aku berencana 
mengabaikan fisikku sendiri sebanyak itu. "[Tinggi] 

"Itu karena kepribadianmu sangat lemah! Jika Anda berlatih, saya yakin Anda akan menjadi 
lebih dewasa! "[Rick] 

"S-Tentu ..." [Tinggi] 

Jadi, itu sebabnya ... Selain itu, Tall, bukankah kau terlalu banyak didorong? 

Sementara saya memikirkan itu, anak-anak di dekatnya menjadi berisik. 

"Dia di sini!" [Anak 1] 

"Paman!" [Anak 2] 

"Paman yang menyeramkan!" [Anak 3] 

Ketika saya berbelok ke pintu masuk, seorang pria yang menakutkan sedang berjalan 
menuju tempat kami berada. 



"Hei! Siapa yang memanggilku menakutkan !? Itu tidak pantas untuk! "[???] 

"Ah ..." [Ryouma] 

Pria yang menakutkan itu rupanya tidak lain adalah ketua guild, Wogan, dirinya sendiri. 
Sepertinya anak-anak sudah terbiasa dengannya, karena mereka tidak terkejut dengan 
teriakannya. Bahkan, ada beberapa yang menempel padanya. Ketika dia berurusan dengan 
anak-anak itu, dia memperhatikanku. 

"Oh, kalau bukan Ryouma !? Apa yang kamu lakukan di sini? "[Wogan] 

"Toko ini tutup hari ini, tetapi itu juga merupakan hari istirahat bagi saya, jadi saya 
berjalan keliling kota tanpa tujuan ketika saya mendengar tentang acara pembersihan di 
gereja. Karena itu, saya memutuskan untuk berpartisipasi. Saya pikir akan lebih baik untuk 
berpartisipasi sehingga saya bisa mengenal orang-orang yang tinggal di daerah ini dengan 
lebih baik. "[Ryouma] 

"Itu hebat. Oh benar Jika Anda punya waktu, mengapa tidak membantu saya? "[Wogan] 

"Bantuan?" [Ryouma] 

"Ya, pinjamkan sedikit telingamu ..." [Wogan] 

"... Begitu." [Ryouma] 

"Setelah mendengarkannya, saya memutuskan untuk membantu. Sementara anak-anak 
yang menerima pelatihan berlarian di area terbuka dan berlatih dasar-dasar mereka, saya 
membuka Dimension Home dan mengeluarkan 20 slimes. 

"Baik! Hari ini, kita akan melakukan sesuatu yang berbeda! Kami akan memiliki pelatihan 
praktis! Ryouma! "[Wogan] 

"Oke." [Ryouma] 

Saya memimpin pemulung untuk berdiri di depan anak-anak. Anak-anak tampak terkejut 
oleh slime. Sepertinya ini adalah pelatihan pertama mereka dengan monster. 

"Hari ini, kamu akan menghadapi slime ini." [Wogan] 

"Kita bisa menyembuhkan slime dengan sihir penyembuhan, jadi jangan menahan diri." 
[Ryouma] 

Meskipun, jujur saja, saya pikir anak-anaklah yang akan terluka. 

Lendir pemulung tidak hanya melatih diri mereka dengan rajin, mereka juga mempelajari 
keterampilan Taijutsu dan Serangan Fisik. Untuk memperburuk keadaan, anak-anak 



menggunakan pedang kayu dengan kekuatan seorang anak. Saya ragu mereka bisa melukai 
slime. 

Supaya aman, saya memberi tahu para slimes untuk memprioritaskan menghindari dan 
membatasi serangan mereka hanya untuk membanting tubuh. Dengan itu, paling-paling, 
mereka hanya akan membenturkan tubuh mereka melawan anak-anak dan membuat 
mereka mematahkan postur, sehingga cedera terburuk yang bisa didapat anak-anak adalah 
goresan karena jatuh. 

"Ryouma, apakah kamu siap !?" [Wogan] 

Ketika saya mengatakan saya siap, Rick mengatakan dia ingin menjadi yang pertama untuk 
bertarung. 

Aku melirik Wogan-san, dan dia tampak baik-baik saja dengan itu. Baiklah kalau begitu, 
biarkan dia melakukannya. 

"Ayo lakukan ini!" [Rick] 

"Ayo lakukan ini!" [Rick] 

Rick berkata dengan antusias saat dia memegang pedang latihan kayu. Anak-anak lain 
memperhatikan dengan penuh perhatian ketika Rick berhadapan dengan kotoran. 

"..." [Lendir Pemulung] 

Lendir pemulung tidak menyerang dan hanya menunggu. Ketika Rick melihat bahwa lendir 
itu tidak bergerak, dia menebas dengan pedangnya. 

Tapi Rick hanya sedikit mempelajari bentuk pedang, jadi serangannya lambat dan penuh 
celah. Meskipun itu diharapkan mengingat usia Rick, karena itu lendir pemulung dengan 
mudah bisa mengelak. 

Frustrasi, Rick mulai menyerang lendir tanpa henti, dan akhirnya, posturnya patah dan 
serangannya berubah menjadi ayunan saja. Rick melanjutkan selama beberapa menit lagi, 
tetapi akhirnya, dia kehabisan bensin, dan ketika dia mengangkat pedangnya sekali lagi, 
pada saat berikutnya, lendir menabrak dirinya sendiri. 

Rick tidak tampak terluka, tetapi dia jatuh di punggungnya. 

"Cukup! Rick, kamu masih terlalu muda dan kamu belum dilatih dengan benar, jadi itu 
tidak biasa bagimu untuk kalah. Tetap saja, Anda tidak boleh membiarkan darah Anda 
sampai ke kepala Anda hanya karena Anda gagal mengenai target Anda. Formulir Anda 
hanya bagus di awal. Setelah itu runtuh sepenuhnya dan semua yang Anda lakukan penuh 
dengan lubang. Pikirkan baik-baik ketika Anda bergerak! "[Wogan] 

Rick mengangguk frustrasi sebelum kembali ke kerumunan anak-anak. 



Setelah itu semua anak-anak naik dan melawan lendir di depan semua orang, lalu Wogan-
san memberi mereka beberapa petunjuk. 

"Baik! Sekarang pikirkan tentang apa yang saya katakan dan coba lagi! "[Wogan] 

Pada saat itu, kami membagi tempat itu, dan saya menugaskan lendir untuk setiap siswa, 
kemudian para siswa berlatih pada waktu yang sama. Saya menugaskan logam atau lendir 
besi untuk siswa yang miskin dalam menyerang. 

Sementara mereka melakukan itu, saya berkeliling untuk melihat mereka dan 
menyembuhkan kapan saja diperlukan. Wogan-san berkeliling memberikan nasihat. 
Latihan berlanjut sampai senja dan kami berakhir sebelum mulai gelap. 

"Sampai jumpa paman!" 

"Hati-hati saat pulang!" [Wogan] 

Setelah mengirim anak-anak dalam perjalanan, Wogan-san dan saya akhirnya bisa 
beristirahat. Meskipun yang harus kami lakukan adalah berjalan-jalan dan menonton anak-
anak, ada kemungkinan mereka terluka, jadi itu cukup tegang. Bagus bahwa latihan 
berakhir tanpa ada yang terluka. 

"Kamu bagus sekali." [Ryouma] 

"Tidak mungkin melakukannya tanpamu. Anda benar-benar membantu saya. "[Wogan] 

"Seharusnya hari itu adalah hari istirahat, tapi aku tidak benar-benar tahu apa yang harus 
dilakukan setelah mendapatkan begitu banyak waktu luang, jadi ini berhasil bagiku." 
[Ryouma] 

"Benarkah? Dalam hal itu, mengapa Anda tidak membantu kapan saja Anda bebas? 
Lendirmu benar-benar mitra sparring yang bagus untuk anak-anak. Bahkan, kita bahkan 
bisa meminta mereka melatih anggota baru di guild petualang. "[Wogan] 

"Hmm ..." [Ryouma] 

Jika itu hanya latihan target, maka tentu saja, tetapi jika dia meminta saya untuk bekerja 
sebagai instruktur, saya tidak begitu yakin. Saya sudah melatih bawahan berkali-kali, tetapi 
saya tidak pernah mengajari orang lain cara bertarung. Dan saya bukan guru yang baik 
bahkan ketika datang ke pekerjaan yang saya alami. 

Mengajar orang lain tentu akan menguntungkan saya, tetapi ini adalah petualang baru yang 
sedang kita bicarakan. Kehidupan mereka akan tergantung pada hal-hal yang mereka 
pelajari. Mengajar mereka dengan buruk akan sangat menyakiti mereka, jadi jika seseorang 
akan mengajar, itu haruslah seseorang yang dikenal cara mengajar seseorang dengan 
benar. 



Selain itu, jika saya mencoba dan mengajar mereka, saya akan berakhir mengajar mereka 
seperti yang diajarkan ayah saya. 

Dia akan mengajari Anda teknik, lalu meminta Anda melakukannya segera. Dia akan 
memberitahu Anda untuk berlatih kumite, tetapi tetap saja memukul Anda. Jika Anda jatuh, 
dia akan terus memukul. Jika Anda tidak bangun, dia akan memukul Anda lebih banyak lagi. 
Dia tidak menghentikan serangannya tepat sebelum memukulmu, dan dia juga tidak 
mengizinkan istirahat. Kebijakan ayah saya adalah tidak pernah berhenti. 

Lagi pula, tidak mungkin musuh akan berhenti hanya karena Anda tertabrak atau jatuh ke 
tanah. 

Saya setuju dengan dia, tetapi jika saya melakukan sesuatu seperti itu, sebagian besar 
petualang pasti menemukan diri mereka terbawa dengan tandu. Saya tidak pernah benar-
benar belajar bagaimana menahan diri dari manusia. 

"Benarkah?" [Wogan] 

"Aku selalu punya hanya satu pasangan sparring, dan itu adalah tuanku. Tidak ada alasan 
untuk menahan saat itu, kan? "[Ryouma] 

Entah itu di dunia ini atau di dunia saya sebelumnya, ada banyak orang yang menjadi 
murid seseorang, dan tidak ada satu pun dari mereka yang akan menahan diri ketika 
bertarung melawan tuan mereka. Lagi pula, melakukan itu tidak ada bedanya dengan 
memandang rendah tuanmu sendiri. Dan juga tidak ada alasan untuk menahan diri dalam 
pertempuran yang sebenarnya. 

"Itu benar, tapi aku yakin kamu punya pertengkaran dengan teman-temanmu, bukan? 
Bukankah kamu menangkap mereka dengan teknikmu saat itu? "[Wogan] 

"Jika itu hanya pertarungan kecil, maka tidak ada alasan untuk menggunakan seni bela diri. 
Sebagai gantinya, seseorang harus berusaha untuk membicarakannya. "[Ryouma] 

"Ada apa dengan respons bijaksana? ... Kamu benar juga. "[Wogan] 

"Ketika diserang atau ketika datang ke bandit, tidak ada gunanya berbicara dan tidak ada 
gunanya menahan diri juga. Jika Anda membutuhkan mereka hidup-hidup untuk alasan apa 
pun, maka yang terbaik adalah pergi dengan tangan dan kaki mereka dengan tangan 
kosong. Lagipula, jauh lebih sulit untuk membunuh mereka seperti itu bahkan dengan 
kekuatan penuh dibandingkan dengan mengejar kepala atau organ utama mereka. 
"[Ryouma] 

"... Oh yeah, kamu mematahkan beberapa tulang, bukan? Dan ketika Anda tidak 
mematahkan tulang, Anda menggunakan cairan lendir untuk menjaga target Anda agar 
tidak bergerak. "[Wogan] 



Jika Anda tahu kapan dan bagaimana menggunakan kekuatan Anda, maka tidak ada alasan 
untuk menahan diri. Itulah sebabnya, telah diajarkan selama beberapa generasi untuk 
menggunakan 0% atau 100% dari kekuatan Anda. Dan sementara saya tidak akan 
mengatakan bahwa saya tidak pernah menahan sama sekali, saya sebagian besar 
berurusan dengan pertengkaran dalam kehidupan saya sebelumnya dengan menggunakan 
ukemi. Itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah jika saya melawan kembali 
dalam kehidupan saya sebelumnya, jadi saya merasa itu adalah cara terbaik untuk 
melakukan sesuatu. 

Sayangnya, karena cara berpikir seperti itu, saya tidak sengaja membunuh banyak slime 
ketika saya mulai mengajar mereka. Saya juga kacau ketika saya mempekerjakan Dolce-san 
sebagai penjaga toko. 

"Kami membawakanmu minuman." [Biarawati] 

Sementara kami berbicara, dua biarawati membawakan kami minuman. 

"Wogan-san, terima kasih atas bantuanmu hari ini." [Biarawati] 

"Ryouma-kun, terima kasih atas bantuannya juga. Terima ini sebagai ucapan terima kasih 
kami. "[Biarawati] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Saya dengan senang hati menerima minuman mereka. 

Kami berbicara sedikit setelah itu. Saya menemukan bahwa wanita yang membuat papan 
status saya dipanggil Betta-san dan gadis itu adalah Bell-san. Yang mengejutkan adalah 
bahwa mereka adalah dua-satunya orang yang mengelola gereja ini meskipun harus 
mengawasi beberapa anak yatim dan mengelola bangunan. 

"Apakah kamu kekurangan tangan?" [Ryouma] 

"Itu tidak mudah, tetapi ini juga bagian dari disiplin kita sebagai biarawati." [Betta] 

"Terima kasih telah mengkhawatirkan kami, tetapi anak-anak yang memikirkan kami dan 
orang dewasa di kota mendukung kami." [Bell] 

Itulah cara mereka mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. 

Tapi bukan hanya aku yang bertanya. Mereka juga bertanya kepada saya. 

"Apakah sulit untuk menaikkan slimes?" [Bell] 

"Kurasa orang benar-benar perlu mempelajari penjinakan Monster dulu, ya?" [Betta] 



Rupanya, mereka ingin menaikkan slime di gereja, karena mereka terus bertanya kepada 
saya tentang slime. 

Saya menjawab mereka dengan sopan, lalu ketika mereka kehabisan pertanyaan, saya 
bertanya kepada mereka mengapa mereka ingin menaikkan slimes. 

"Aku pikir mereka imut." [Bell] 

"Aku pikir itu akan menjadi pendidikan yang baik bagi anak-anak untuk membesarkan 
mereka." [Betta] 

Apa dia yakin tentang itu !? Tetapi sekali lagi, saya kira itu akan seperti kelinci yang saya 
besarkan di sekolah dasar ... Namun, saya tidak pernah berharap bahwa orang-orang di 
dunia ini akan benar-benar mempertimbangkan metode pendidikan ini. 

"Belum ada yang ditetapkan, tetapi kita mungkin mempertimbangkan untuk mengadopsi 
beberapa slime." [Betta] 

"Beri tahu aku kalau sudah memutuskan. Saya bisa memberi Anda beberapa saran jika 
Anda membutuhkannya. "[Ryouma] 

"Benarkah? Terima kasih banyak. "[Bell] 

Percakapan melambat, dan sudah mulai gelap, jadi saya pikir sudah saatnya saya pergi. 

Karena itu, saya minta diri. 

Sepanjang jalan, saya mengingat kembali kejadian hari ini, dan saya merasa hari ini 
berbeda dari hari-hari lainnya. 

Ketika saya berpartisipasi dalam kegiatan sukarela di gereja, saya merasa seperti orang 
menerima saya tanpa ada diskriminasi. 

Dengan berpartisipasi dalam acara-acara di kota ini, saya merasa seperti semakin dekat 
dengan orang-orang di kota ini. 

... Aku akan melakukan yang terbaik besok juga. 



Chapter 95 
Volume 3 Bab 95 

"Na ... Fi ..." [???] 

"Cangkul ...?" [Fina] 

Ketika saya bangun, tubuh saya masih bergoyang, saya mendengar suara ... 

"Fina, bangun!" [Jane] 

"... Jane?" [Fina] 

"Duka yang bagus! Mengapa Anda begitu buruk menunggu ketika Anda biasanya sangat 
terorganisir? "[Jane] 

...Itu tidak baik. Sepertinya saya kembali tidur, tapi hari ini adalah hari libur, jadi ... 

"Apakah kamu lupa kita harus pergi ke kota hari ini?" [Jane] 

"Oh, benar!" [Fina] 

Mulai hari ini dan seterusnya, kita akan dapat mengambil cuti bersama seminggu sekali. 
Karena itulah kami memutuskan untuk pergi ke kota bersama-sama! 

"Aku akan bersiap-siap segera. Tunggu sebentar! "[Fina] 

Dengan tergesa-gesa, saya mempersiapkan diri, dan kemudian saya pergi ke lobi. Di sana, 
Maria dan Jane, yang meninggalkan desa kami bersamaku untuk bekerja, dan teman 
sekamar kami, Leelin-san, sedang menunggu. 

"Maaf sudah membuatmu menunggu! Saya bangun terlambat. "[Fina] 

"Selamat pagi ~" [Maria] 

"Jangan dipikirkan." [Leelin] 

"Kami sudah terbiasa dengan itu." [Jane] 

Aku ingin membantah kata-kata Jane, tetapi tidak ada yang bisa kukatakan. Mengapa saya 
begitu buruk dalam bangun? 

"Sekarang, ayo pergi!" [Jane] 

Jane dengan antusias berkata ketika dia membawa kami ke kota. Leelin-san menghiburku 
tentang terlambat saat kami berjalan, jadi aku mulai merasa lebih baik. 



Kami sarapan di warung yang populer di kalangan buruh bujangan. Itu adalah toko yang 
melayani para pekerja berotot, jadi Maria dan aku dapat memenuhi kebutuhan kami hanya 
dengan satu pesanan. 

Setelah itu, kami membeli kebutuhan sehari-hari dan berbelanja pakaian. Kami menikmati 
hidup bersama di kota. 

Seperti waktu berlalu dalam sekejap. Itu pagi hanya beberapa saat yang lalu, tetapi 
sebelum kita menyadarinya, itu sudah sore. 

Siapa yang mengira kita bisa hidup seperti ini setelah meninggalkan desa kita? Kami 
beruntung. Ketika saya masih di desa, saya berpikir bahwa bahkan jika saya bekerja pagi-
pagi sampai sore, saya masih tidak akan punya cukup uang untuk dihabiskan seperti yang 
saya inginkan. Lagi pula, itulah yang dikatakan semua orang yang pergi ketika mereka 
kembali. 

Jane dan Maria mungkin berpikiran sama, tetapi kenyataan ternyata berbeda. Masing-
masing dari kami diberi kamar sendiri, Shelma memasakkan kami makanan lezat setiap 
hari, dan kami mendapat gaji besar untuk melengkapi semuanya. Bahkan, saya 
menghasilkan begitu banyak sehingga saya dapat mengirim uang ke rumah dua kali lebih 
banyak dari yang mereka butuhkan dan saya masih akan punya cukup makanan untuk 
makan di luar, berbelanja seminggu sekali, dan menghemat uang. 

Dari waktu ke waktu, Maria akan tersandung dan jatuh karena linglung, dan luka-lukanya 
akan sembuh dengan sihir penyembuhan. Menurut Leelin-san, Fei-san juga mengalami 
patah tulangnya. Gratis juga. 

Sihir penyembuhan biasanya bukanlah sesuatu yang bisa kau andalkan begitu saja. Tetapi 
karyawan di toko kami dapat menikmati manfaatnya kapan saja dan gratis. Itu karena bos 
meninggalkan lendir menyembuhkan di toko ketika orang-orang mulai menghalangi 
operasi toko kami. 

Awalnya, bos harus mengelola lendir, tetapi akhirnya, Robelia-san dan yang lainnya 
mengambil alih. Saat ini, Maria, yang mempelajari penjinakan monster, bertanggung jawab 
atas hal itu. Saya mendengar itu adalah lendir yang berharga, jadi saya bertanya-tanya 
apakah benar-benar tidak apa-apa untuk mempercayakan itu kepada kami begitu saja, 
tetapi sangat melegakan untuk dapat mengandalkan sihir penyembuhan kapan pun 
diperlukan. 

Beberapa waktu lalu, orang tua saya mengirimi saya surat, menanyakan orang seperti apa 
majikan kami. Mereka jelas mengirim surat itu karena khawatir, jadi aku mengatakan 
kepada mereka dari lubuk hatiku bahwa mereka tidak perlu khawatir. 

"Fina, untuk apa kamu lengah? Apakah Anda masih tidur? "[Jane] 

"Aku sudah bangun. Berapa lama Anda akan terus menyeret cerita itu? "[Fina] 



"Untuk sementara, mari kita pergi ke toko yang sedang kita bicarakan." [Jane] 

Toko yang dibicarakannya adalah kedai teh yang akhir-akhir ini populer karena 
permennya yang relatif terjangkau tetapi lezat. Maria dan Jane ingin mengunjunginya 
segera setelah saya mendengarnya, jadi kami pikir kami akan beristirahat di sana setelah 
selesai berbelanja. 

Ketika kami memasuki toko, kami disambut oleh barisan meja kayu dan kursi serta 
dekorasi bunga di sana-sini. Ada juga perapian besar di sudut, dan meskipun tidak 
dinyalakan karena musim, itu membantu melengkapi suasana hangat toko. 

Kami dituntun ke meja dekat jendela. Kami memberikan perintah kepada pelayan, lalu 
sambil menunggu, Jane bertanya. 

"Hei, apa yang kamu pikirkan tentang beberapa waktu yang lalu?" [Jane] 

"Tidak ada yang spesial. Aku hanya berpikir kita benar-benar beruntung. "[Fina] 

"Jadi, itu yang terjadi. Tapi ya, jika kita dipekerjakan di toko normal, kita tidak akan pernah 
bisa hidup semewah ini. "[Jane] 

"Kami dapat mengirim pulang uang yang kami butuhkan ~ Kami mendapat hari libur  Kami 
menemukan pekerjaan yang sangat bagus " [Maria] 

"Oh ya, kalian bertiga berasal dari desa yang sama, kan?" [Leelin] 

"Itu benar ~" [Maria] 

"Rata-rata tanah, tidak ada barang khusus sendiri, dan tidak ada monster yang kuat. Itu 
adalah gambar desa yang miskin. "[Jane] 

"Karena kamu sedang bekerja jauh dari rumah, apakah kamu akan pensiun pada 
akhirnya?" [Leelin] 

Memang benar ada orang di antara mereka yang meninggalkan rumah untuk menghasilkan 
uang yang akhirnya kembali, tetapi kami tidak memiliki rencana untuk melakukannya 
untuk sementara waktu. 

"Jika bos tidak keberatan, aku ingin bekerja untuknya selamanya ~" [Maria] 

"Kami dapat mengirim kembali lebih banyak uang daripada pekerjaan lain, dan jika kami 
pensiun tidak ada yang tahu apakah kami akan dipekerjakan lagi." [Fina] 

"Orang-orang mungkin akan berdatangan jika bos memasang tanda 'mempekerjakan'. 
Bagaimana denganmu, Leelin-san? Saya mendengar Anda adalah penjaja sebelumnya. 
"[Jane] 



"Negara kita benar-benar berbahaya. Baik saya maupun ayah saya tidak punya rencana 
untuk kembali ke rumah. "[Leelin] 

Zilmar ... Aku ingin tahu negara macam apa itu. Itu besar, tapi masih jauh, jadi yang saya 
tahu adalah namanya. Ketika saya tinggal di desa, saya pikir akan lebih baik untuk 
mengetahui nama negara ini dan nama desa-desa di sekitarnya, jadi saya tidak punya 
waktu untuk bertanya tentang negara-negara yang jauh seperti Zilmar. 

Sepertinya Maria dan Jane juga tidak tahu banyak tentang itu. Saya mengerti bahwa itu 
berbahaya, tetapi saya tidak tahu betapa berbahayanya. Leelin-san sepertinya sudah 
memperhatikan itu, jadi dia menjelaskan. 

"Zilmar sudah lama berperang. Bukan dengan negara asing, tapi dengan dirinya sendiri. 
Pertempuran di antara para bangsawan. Alasan di balik pertempuran mereka adalah 
karena mereka ingin mendapatkan peralatan pendiri kekaisaran, yang dia tinggalkan 
setelah kematiannya. "[Leelin] 

"Perang untuk mendapatkan senjata?" [Jane] 

"Bukan senjata, tapi satu set baju besi. Setiap bagian dari himpunannya dikatakan memiliki 
kekuatan besar di dalamnya. Jika seseorang dapat memperoleh seluruh set, ia akan 
memperoleh kekuatan terkuat dan dapat memerintah negara ... Atau setidaknya begitulah 
cerita pengantar tidur pergi. "[Leelin] 

"Apakah mereka masih bertarung?" [Jane] 

"Saat ini mereka hanya membalas dendam satu sama lain. Itu sebabnya negara ini 
berantakan dan ada banyak bandit. Kami tidak memiliki keluarga yang tersisa di Zilmar, 
jadi kami berencana untuk tinggal di negara yang damai ini. "[Leelin] 

"Kurasa itu artinya kita akan bersama mulai sekarang ~" [Maria] 

"Saya berharap untuk terus bekerja dengan Anda." [Fina] 

Saat itulah teh dan permen yang kami pesan datang. 

"Maaf membuat anda menunggu. Ini teh dan pai buah musiman Anda. "[Pelayan] 

Mata Jane dan Maria terpesona pada permen dan teh yang dibawa oleh pelayan. 

"Itu disini! Itu disini! Saya sangat ingin makan ini! "[Jane] 

"Itadakima ~ su" [Maria] 

Leelin-san dan aku mengikuti dan memakan bagian kami. Di dalam pie ada berbagai 
macam buah yang dicampur bersama. Kesegaran dan kemanisan buah-buahan meluas di 
mulut saya. 



"Ya. Ini sesuai dengan reputasinya, tidak apa-apa. "[Jane] 

"Aku sangat bahagia ~" [Maria] 

Saat Jane dan Maria mengatakan itu, Leelin-san sepertinya setuju. Setelah itu kami terus 
mengobrol sambil minum teh dan menggigit pie kami. Setelah pembicaraan kami tentang 
pakaian yang kami beli hari ini berakhir, Jane tiba-tiba mengangkat topik. 

"Hei, apa yang kalian pikirkan tentang bos?" [Jane] 

"Apa ini tiba-tiba ~?" [Maria] 

"Surat-surat datang dari desa, kan? Nah, dalam surat saya, saya terus ditanyai tentang 
hubungan saya dengan petinggi. Hal-hal seperti jika mereka tidak melangkahi batas-batas 
mereka sebagai bos atau senpai atau jika saya tidak diberi bahu dingin atau sesuatu seperti 
itu. "[Jane] 

Ada majikan seperti itu, jadi keluarga Jane tentu saja khawatir. Sebenarnya, surat saya juga 
menanyakan hal itu. 

"Untuk sementara, aku mengatakan kepada mereka bahwa toko itu hebat dan bahwa saat 
ini tidak ada orang yang menyalahgunakan posisi mereka untuk mendekati saya, tapi ... 
Tiba-tiba saya sadar bahwa saya sebenarnya tidak tahu banyak tentang bos. "[Jane] 

"Benarkah?" [Fina] 

"Maksudku, yang kita tahu tentang dia hanyalah tokonya dan dia anak yang baik, kan? Dan 
dia punya toilet slime dan punya rumah di tambang yang ditinggalkan. "[Jane] 

Sekarang dia menyebutkannya, dia benar. Sebagian besar hal yang bos bicarakan dengan 
kami adalah hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan toko, cara menangani pelanggan, 
dan tentang manfaat kami dan apa yang diharapkan dari kami sebagai karyawannya. Dia 
belum benar-benar berbicara banyak tentang apa pun di luar itu. 

Semua orang mulai memusingkan hal itu, tetapi pada akhirnya, pembicaraan berakhir 
dengan semua orang setuju bahwa bos adalah anak yang baik. Saya harus mencoba dan 
mengenal bos secara bertahap. Leelin-san dan aku tidak benar-benar berencana untuk 
menyelidikinya sebanyak itu, tetapi Jane dan Maria sangat antusias menanyakan kepada 
bos segala macam hal. Saya pikir akan lebih baik untuk berhati-hati dan tidak menjadi 
halangan bagi bos. 

Sementara aku memikirkan hal-hal seperti itu, kami menghabiskan teh dan pai kami. Kami 
menyadari bahwa kami telah lama tinggal di kedai teh, jadi kami pergi. Setelah itu kami 
berjalan keliling kota dan kembali ke asrama kami sebelum gelap. 



Dompet saya menjadi lebih ringan hari ini, tetapi jika hanya sebanyak ini, itu akan baik-
baik saja. Saya akan menghemat uang dan bersenang-senang dengan semua orang di kedai 
teh lagi. 
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Saya tidak dapat menemukan apa pun untuk ditulis di buku harian saya, jadi saya 
memutuskan untuk mondar-mandir di depan toko. Pada waktu itu... 

"Oh? Dolce-kun, apa yang kamu lakukan di sini? "[Carm] 

"Asisten-Manajer ... Saya tidak dapat menemukan bahan untuk ditulis di buku harian saya." 
[Dolce] 

"Saya melihat. Dalam hal itu, mengapa Anda tidak mencoba membaca apa yang telah Anda 
tulis sampai sekarang? Hanya merevisi apa yang sudah Anda tulis akan memberi Anda 
latihan yang baik. "[Carm] 

"...Itu benar. Baik. Saya akan melakukan itu. Terima kasih. "[Dolce] 

Saya mendapat beberapa saran dari asisten-Manajer Carm. 

Saya segera kembali ke kamar saya dan membuka buku harian saya. 

... 

Nama saya Dolce. Beberapa bulan yang lalu, saya dipekerjakan di binatu, Hutan Bambu, 
sebagai penjaga. Sampai saat itu saya telah bekerja di permukiman kumuh, tempat saya 
dibesarkan, sebagai buruh harian dan juga aktif di korps main hakim sendiri. 

Alasan saya dipekerjakan di sini adalah karena perkenalan dari senior saya. Seorang 
petualang yang saya tahu telah membuka toko, tetapi beberapa penjahat mengganggu 
operasi tokonya. Dia akan membayar Anda dengan benar, jadi saya ingin meminta Anda 
untuk membantu melindungi toko di tempat saya. 

Itulah yang dikatakan senior saya. Senior saya yang banyak membantu saya ketika saya 
masih kecil yang tidak bisa melakukan pekerjaan dengan benar. 

Bagi saya pekerjaan adalah sesuatu yang perlu dilakukan untuk hidup. Saya tidak punya 
preferensi khusus untuk bekerja. Tidak ada pekerjaan yang saya sukai dan tidak ada 
pekerjaan yang tidak saya sukai. Saya juga tidak memiliki pendidikan. Sejak saya masih 
kecil, saya bersedia melakukan pekerjaan apa pun. Seperti itu dan dengan bantuan senior 
saya, saya bisa mencari nafkah. Itu sebabnya karena ini permintaan senior saya dan saya 
bahkan dibayar, tidak ada alasan untuk menolak. 

Saya menunggu beberapa hari ketika senior saya memberi tahu pemiliknya, lalu saya 
dipanggil ke toko. Ketika saya melihat pemiliknya, saya terkejut. Ternyata pemiliknya 
hanyalah bocah berusia 11 tahun. 



Saya pernah mendengar bahwa itu adalah seorang petualang yang diakui oleh senior saya, 
jadi saya pikir pasti beberapa pria yang tampak kuat akan muncul. Rupanya, saya tidak bisa 
salah lagi. Tetapi dengan ini akhirnya masuk akal mengapa orang lain memandang rendah 
pemiliknya dan bahkan menyodok ke dalam bisnisnya. Bagaimanapun, pemiliknya adalah 
bocah yang lemah dan jinak. Setidaknya, itulah kesan pertamaku tentang dia. 

Tapi ini hanya awal dari keterkejutanku. 

Ketika topik beralih ke pekerjaan saya, ternyata saya tidak akan hanya diberi gaji besar 
karena risikonya, tetapi saya juga akan diberikan kamar untuk menginap dan makan. 
Semuanya gratis. Tidak hanya bos akan membayar saya dengan benar, dia memberi saya 
beberapa kondisi yang sangat baik. Kondisi yang diberikan sangat bagus sehingga saya 
tidak bisa tidak curiga ada masalah dengan semua ini, tetapi saya kemudian diberitahu 
bahwa tingkat perawatan ini normal untuk toko ini. Setelah dipekerjakan selama beberapa 
bulan, saya sekarang tahu itu benar, tetapi pada saat itu, saya sangat terkejut. 

Tetap saja, saya tidak bisa membiarkan senior saya kehilangan muka, dan saya tidak bisa 
merasakan kebencian atau kecurigaan dari pemilik. Orang-orang dari daerah kumuh bukan 
penjahat, tetapi citra mereka buruk. Itu sebabnya orang biasanya berjaga ketika mereka 
mempekerjakan orang dari daerah kumuh. Asisten manajer di samping pemilik agak 
waspada, tetapi bahkan reaksinya jauh lebih baik daripada apa yang saya alami sampai saat 
itu. 

Pada akhirnya, saya dipekerjakan begitu saja, lalu saya dikenalkan dengan penjaga senpai 
saya dari negara lain. 

"..." [Dolce] 

Ketika saya ingat tentang apa yang terjadi setelah itu, tangan saya berhenti. 

... Pekerjaan saya diputuskan, tetapi mereka perlu mengetahui kekuatan saya, jadi saya 
harus melawan pemiliknya. 

Aku tersesat. 

Senior saya sudah mengakuinya, jadi saya yakin saya melawan pemiliknya dengan serius 
meskipun usianya sudah tua. Saya mengatakan 'percaya' karena saya tidak benar-benar 
mengingat apa pun tentang pertarungan. Saya tahu saya menyerang dengan tombak saya 
dengan serius, dan pemiliknya membuat wajah kagum. 

Tetapi kemudian pada saat berikutnya, saya berbaring telungkup di kamar kosong di dalam 
asrama. Saya bertanya kepada wasit, Fei-san, apa yang terjadi dan mengetahui bahwa 
setelah bos menghindari tombak saya, saya dipukul. 



Itu tidak mungkin! Saya bilang. Ketika Fei-san melihat bahwa saya tidak percaya bahwa 
saya selesai dengan pukulan seorang anak, dia mendekati saya dan menunjuk ke sudut 
ruangan, di mana tombak saya berada. Itu membungkuk berat dari tengah. 

Itu hanya tes, jadi rupanya, aku menarik tombakku dan menerima kepalan pemilik, tetapi 
aku tidak bisa menghentikan kekuatannya. 

Tombak besi saya hanyalah barang murah yang dilemparkan dari pegangan ke ujung 
tombak, tetapi saya telah menggunakannya untuk menerima pukulan dan menyerang 
musuh sampai pertemuan saya dengan pemilik. Itu harus cukup kokoh. Tetapi tidak dapat 
disangkal bahwa tombak itu sebenarnya telah bengkok dan sudah tidak berguna. 

Kemudian, pemilik datang kepada saya dan dengan tulus meminta maaf karena 
mematahkan tombak saya. Dia benar-benar terlihat tidak berbeda dari seorang anak 
seusianya, jadi aku butuh satu malam sebelum akhirnya aku bisa menerima kenyataan. 

Keterampilan saya juga menurun, jadi saya memutuskan untuk menggunakan waktu luang 
saya untuk memoles keterampilan saya. 

Pemiliknya memberi saya tombak sebagai permintaan maaf karena mematahkan milik 
saya sendiri. Saya tidak bertanya berapa harganya, tetapi tombak yang dia berikan kepada 
saya lebih kuat dan lebih ringan dari yang saya miliki sebelumnya. Itu pasti tombak kelas 
satu. Saya juga dibuat untuk berdebat dengan dua senpais saya ketika saya memiliki waktu 
luang untuk itu. 

Ternyata, bukan hanya bos yang kuat. Saya tidak bisa menang sekali pun. Orang tua itu, 
Gordon, yang telah dipekerjakan sebagai penjaga sampai sekarang, mengatakan bahwa 
mereka kuat bahkan pada standar petualang. Terutama, Fei-san, yang menurutnya dia 
lebih suka tidak bertarung. 

Saya tahu mereka datang dari negara yang berbahaya, tetapi saya masih merasa sulit untuk 
membungkus kepala saya di sekitar seberapa kuat mereka. 

Sejak datang ke toko ini, saya sudah berhenti memiliki masalah menemukan makanan, 
uang, atau sparring partner. Tiga karyawan yang pergi ke toko cabang mengundang saya, 
dan sejak itu saya telah belajar cara menulis. Menulis buku harian ini juga merupakan 
bagian dari studi saya. 

Pemilik dan asisten manajer telah bekerja sama untuk mengajari saya, dan jika Anda 
membandingkan halaman yang lebih baru dengan yang lebih lama, Anda akan melihat 
bahwa ada perbedaan yang jelas. Dengan ini jika suatu hari saya pensiun dari toko ini, 
maka saya dapat menemukan pekerjaan yang berbeda tanpa harus kembali ke pekerjaan 
saya sebagai buruh harian. Jika saya cukup pandai berkelahi, saya bahkan mungkin bisa 
menjadi seorang petualang. 

Kehidupan saya saat ini menyenangkan, jadi saya belum berencana pensiun dulu. 
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"Pi-pirororo." [Burung Rimel] 

"Oh?" [Ryouma] 

Di pagi hari, seekor burung rim terlihat terbang dari jauh. Semua burung rimelku 
bersamaku, dan hanya ada satu yang terbang, jadi ... Itu mungkin milik Elia. Kain di mana 
lambang keluarga juga bisa dilihat di lehernya, jadi itu jelas bukan liar. 

"PIRORORO" [Burung Rimel] 

"Kerja bagus." [Ryouma] 

Ketika saya membuka surat itu, saya membiarkan burung pelek Elia untuk minum dan 
makan dengan burung pelek saya. 

"Mari kita lihat ..." [Ryouma] 

Hal pertama yang Elia bicarakan adalah Hutan Hebat. 

Elia menangkap desas-desus dan ingin aku berhati-hati. Orang dewasa juga tidak 
menentang saya untuk pergi, tetapi mereka mengingatkan saya untuk tidak memaksakan 
diri dan mempersiapkan diri dengan baik. Juga, mereka ingin saya memberi tahu mereka 
sebelum pergi. 

Saya akan memberi tahu mereka bahwa saya akan memastikan untuk menghubungi 
mereka. Selanjutnya adalah ... Ah, sudah ada pendaftaran? 

Surat itu mengatakan bahwa pendaftaran mendekati, sehingga mereka akan pergi ke 
ibukota sekitar bulan depan untuk membiarkan Elia terbiasa dengan lingkungan baru. Jika 
itu masalahnya, maka ... 

Saat ini, Elia dan saya berkomunikasi melalui burung pelek. 

Ketika Elia masih di sini, aku akan memasangkan pelekku dengan peleknya dan 
mengirimkannya bersama keluarga adipati. Seperti ini kami bisa membuat mereka 
mengingat alamat kami. Kemampuan burung rimel untuk mengingat jalan ke tempat tujuan 
mereka adalah sesuatu yang sangat mereka puji bahkan di antara monster jenis burung 
lainnya. 

Tetapi jika dia akan pindah ke ibukota, apakah itu berarti bahwa mulai sekarang kita harus 
berkomunikasi melalui keluarga adipati? Bagaimanapun, dia akan tinggal di asrama. Tidak 
aneh jika hewan peliharaan dilarang. Saya harus bertanya padanya. 



Saya juga akan bertanya apakah ada hal-hal lain yang terjadi ... Hmm? 

"Aku dengar festival di Gimuru akan segera dimulai. Saya yakin Anda pasti sangat sibuk 
dengan apa yang harus dipersiapkan di atas semua pekerjaan Anda, tapi tolong lakukan 
yang terbaik. "[Elia] 

"Festival? Apa yang dia bicarakan? "[Ryouma] 

Tidak ada yang memberitahuku apa-apa tentang festival. Lebih baik aku bertanya pada 
seseorang. 

Karena itu, saya pergi ke toko. 

"Apakah kamu tahu ada festival di sini yang akan segera dimulai?" [Ryouma] 

"Maaf. Tidak ada yang membunyikan bel. Haruskah saya selidiki? "[Carm] 

"Festival?" [Jane] 

"Kami sedikit ..." [Fina] 

"Belum lama sejak kita di sini." [Maria] 

"Maaf." [Shelma] 

"Anda mungkin ingin bertanya kepada seseorang yang sudah tinggal di sini lebih lama." 
[Leelin] 

"Baik. Terima kasih. "[Ryouma] 

Saya bertanya pada Carm-san dan yang lainnya, tetapi tidak ada yang tahu tentang itu. 

Sekarang saya memikirkannya, hampir semua orang di toko saya tidak berasal dari sekitar 
sini. Fei-san dan Leelin-san berasal dari negara lain, jadi wajar kalau mereka tidak tahu 
banyak tentang kejadian di kota ini. Dalam hal ini, salah satu yang paling bisa saya 
andalkan untuk ini adalah ... 

"Dolce-san. Apakah Anda bebas sekarang? "[Ryouma] 

Saya mencoba bertanya kepada penjaga saya, Dolce-san. 

"Ini mungkin Festival Pendirian. Sebuah festival untuk merayakan hari kota ini didirikan. 
Itulah satu-satunya yang terlintas dalam pikiran. "[Dolce] 

"Apa yang kamu lakukan untuk mempersiapkan festival itu?" [Ryouma] 

"... Itu tergantung pada toko atau orangnya." [Dolce] 



Ketika saya menanyakannya secara spesifik, dia memberi saya 5 poin utama. 

1. Pembukaan adalah bulan setelah selanjutnya. 

2. Ini akan diadakan di jalan utama yang membentang ke setiap bagian kota. 

3. Biasanya persiapan dimulai mulai bulan depan. 

4. Persiapan biasanya melibatkan memasang dekorasi di depan toko dan membersihkan 
tempat. 

5. Jika Anda memintanya, Anda juga bisa memasang warung makan. 

Sedangkan untuk kios-kios, selain para pengunjung tetap, ada juga penghibur keliling dan 
pembuat masalah, dan orang-orang yang terbiasa memasang kios. 

Karena kebiasaan untuk meletakkan pakaian berwarna cerah di depan toko atau rumah 
seseorang, kota ini cenderung menjadi kotor setelah festival, sehingga tampaknya pemilik 
kios juga membantu membersihkan. 

"Itu saja. Apakah itu cukup? "[Dolce] 

"Iya. Kamu sangat membantu. "[Ryouma] 

Membersihkan wilayah juga merupakan bagian dari menjaga hubungan dengan tetangga, 
tetapi saya harus membuat rencana untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Saya tidak 
berpikir itu akan menjadi sibuk kecuali saya mendirikan warung. 

Aku ingin tahu apa yang Elia pikir akan kulakukan. Nah, untuk saat ini, masih sebulan dan 
beberapa lagi, jadi untuk sekarang, saya hanya perlu membuat catatan mental tentang itu. 

Saya juga harus memberi tahu yang lain tentang hal ini. Mungkin juga merupakan ide yang 
baik untuk melakukan sesuatu dengan karyawan saya jika mereka datang dengan ide yang 
bagus. 

Untuk saat ini saya hanya akan memberi tahu Elia bahwa saya akan mengelola. 

"... Mungkin aku harus memberinya sesuatu untuk merayakan kepindahannya." [Ryouma] 

Bagaimanapun, dia akan tinggal di asrama begitu dia tiba di ibukota. 

Tapi apa yang harus saya berikan padanya? 

Saya tidak bisa memberikan hal-hal yang berkaitan dengan kebakaran, hal-hal yang 
menghabiskan ruang, dan hal-hal yang akan merusak ruangan karena persyaratan 
pemasangan. Memberi sepatu dan alas kaki adalah hal yang tidak boleh di Jepang, tetapi 
tampaknya orang-orang di sini menganggapnya sebagai 'langkah pertama menuju awal 



yang baru', jadi saya dapat memilih untuk memberikannya sebagai hadiah. Sayangnya, saya 
tidak tahu ukuran Elia dan saya juga tidak tahu apa yang sedang digemari, jadi saya juga 
tidak bisa memberikan pasangannya hadiah. 

Dia harus mengisi kamarnya dengan sesuatu setelah dia pindah, jadi beberapa kartu hadiah 
atau uang mungkin membuatnya bahagia, tetapi sekali lagi, dia adalah putri dari adipati, 
dia mungkin tidak memerlukan bantuan dengan uang. Mungkin aku bisa menghadiahkan 
padanya beberapa barang habis pakai. Hanya harus memastikan untuk tidak memberinya 
sesuatu yang terlalu pribadi. 

Setelah menyelesaikan masalah dengan festival, hal berikutnya yang saya pikirkan adalah 
apa yang harus dia hadiah untuk dia pindah. 

Hari berikutnya. 

"Selamat pagi, Paena-san. Untuk Pekerjaan Koleksi Ramuan Rakuton. Harus ada 50 akar 
semuanya. "[Ryouma] 

Ketika matahari tepat di atas di langit, saya mengumpulkan beberapa herbal dan pergi ke 
guild. 

"4, 5. Ya, itu 50 akar semuanya." [Paena] 

Rakuton Herbal tidak terlalu efektif, tetapi mereka dapat membantu dengan banyak gejala, 
jadi mereka sering digunakan untuk mengatasi pilek. Hemat untuk lingkungan yang 
ekstrim, ramuan ini dapat ditemukan tumbuh pada dasarnya di mana saja, sehingga 
mereka tidak menjual banyak. 10 akar akan membuat Anda mendapatkan jas. 

"Ini 5 setelanmu. Mohon konfirmasi bahwa jumlahnya tepat. "[Paena] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Saya akan membeli permen atau sesuatu dengan ini ketika saya kembali. 

"U-Umm ..." [Paena] 

"Ya." [Ryouma] 

"Ryouma-kun, apa kamu tahu banyak tentang tanaman obat?" [Paena] 

"Hanya dasar-dasarnya. Saya belajar dari nenek saya. Kenapa? "[Ryouma] 

"Oh, hanya saja semua ramuan ini dikumpulkan dengan sangat baik ... Jika Anda dapat 
membedakan Herb Tyler dari ..." [Paena] 



Tyler Herb, ramuan yang bekerja dengan baik melawan sakit saraf. Sama seperti Ramuan 
Rakuton, dapat ditemukan hampir di mana saja. Sayangnya, Tula Herbs beracun cenderung 
tumbuh di mana Tyler Herbs berada. Untuk memperburuk keadaan, mereka mirip. 

Tentu saja, saya dapat membedakan mereka. ...Atau sebaiknya. 

"Jika kamu membutuhkan beberapa Tyler Herbs, aku juga punya beberapa. Saya 
mengumpulkannya untuk keperluan pribadi dari padang rumput selatan. "[Ryouma] 

"Benarkah? Jika Anda memiliki 5 akar, Anda sudah dapat menyelesaikan pekerjaan. 
"[Paena] 

Maka saya akan melakukan hal itu. 

Saya menyerahkan 5 akar Tyler Herb ke meja, dan Paena-san mulai memeriksa barang-
barang dengan Identify. 

"Ini semua memang Tyler Herb. Apakah Anda yakin Anda baik-baik saja memberikan ini? 
Anda tidak perlu memberikannya jika Anda membutuhkannya karena alasan pribadi ... 
"[Paena] 

"Tidak apa-apa. Tidak ada yang mendesak. "[Ryouma] 

"Saya melihat. Dalam hal ini, ini adalah 70 setelan Anda. Mohon konfirmasi bahwa 
jumlahnya tepat. "[Paena] 

14 per root? Itu banyak. Aku meninggalkan guild dengan perasaan seolah aku mendapat 
untung. Hari ini, saya akan pulang saat matahari masih tinggi. 

"Nah, oke?" [Ryouma] 

Saya menggunakan terowongan yang biasanya tidak saya persiapkan untuk hadiah bagi 
Elia. 

Yang akan saya buat hari ini adalah 'sabun'. Saya ingin memberinya barang yang tidak 
terlalu pribadi, jadi saya memutuskan untuk menggunakan sesuatu yang praktis. Sabun 
juga merupakan hal di negara ini, jadi tidak terlalu menonjol. 

Saya tidak bisa pergi keluar dan membeli satu untuk hadiah, karena itu tidak akan menjadi 
hadiah yang sangat bagus. Dan setelah mempertimbangkan posisi Elia sebagai putri 
adipati, kupikir dia mungkin sudah terbiasa melihat kemewahan. 

Jadi, saya memutuskan untuk menghadiahkan padanya sebatang sabun yang benar-benar 
buatan Anda. 

Membuat sabun bisa dikatakan standar ketika datang ke novel dunia lain. 



"Kumpulkan lemak, kumpulkan abu, rebus mereka ..." [Ryouma] 

Protagonis dari berbagai buku membuat sabun seperti itu, tapi! 

Saya akan melakukan berbagai hal secara berbeda !! 

"Bahan ... OKE. Semuanya baik-baik saja. "[Ryouma] 

Apa yang saya siapkan adalah air yang dimurnikan dengan alkimia, dan minyak dan garam. 
Dan berbagai hal lainnya. Membuat sabun menggunakan lemak dan abu adalah cara yang 
sangat tua untuk membuat sabun di Bumi, tetapi di masa sekarang, menggunakan soda api 
membuat waktu pembuatan sabun jauh lebih mudah. Tetapi untuk itu ... 

"Pertama, aku harus membeli soda kaustik ..." [Ryouma] 

Soda kaustik juga dikenal sebagai natrium hidroksida. Formula kimianya adalah NaOH. 
Saya bisa mendapatkan natrium dari garam dapur. Saya perlu berhati-hati terhadap logam 
natrium dan gas klorin yang beracun dan kaustik. 

Natrium logam teroksidasi dengan sangat mudah di udara, dan juga menghasilkan panas 
dan ledakan ketika kandungan air ditambahkan ke dalamnya, jadi agar aman, saya perlu 
mengubahnya menjadi ingot dengan alkimia dan mengeluarkan oksigen dari situ. 
Permukaan akan sedikit teroksidasi tidak peduli apa yang saya lakukan, jadi untuk 
meminimalkan oksidasi sebanyak mungkin, saya mencelupkan natrium logam ke dalam 
wadah yang diisi dengan minyak. 

Dan kemudian saya mengisi mangkuk lain dengan air .. 

Dan saya menambahkan serpihan logam natrium di dalam wadah berisi air, dan kemudian 
ketika suara yang mirip dengan api yang menangkap sekering bergema, saya meluncurkan 
jari saya di atas permukaan air. Itulah tanda bahwa natrium hidroksida dan hidrogen telah 
diproduksi dengan cara hidrolisis. 

Ketika saya menggunakan Identifikasi pada isi wadah, air telah berubah menjadi natrium 
hidroksida (aq). Jika saya menggunakan Pemisahan pada larutan encer ini lagi, saya akan 
dapat memisahkannya menjadi air dan natrium hidroksida yang saya butuhkan. Seperti itu 
saya bisa mendapatkan soda kaustik. 

Metal Sodium dapat menyebabkan ledakan ketika ditambahkan ke air, dan natrium 
hidroksida itu sendiri memiliki alkalinitas yang kuat dan sangat pedas, jadi itu benar-benar 
bukan sesuatu yang dapat Anda sentuh dengan kulit telanjang Anda; karenanya, saya 
melakukan seluruh proses ini di dalam terowongan yang jarang saya gunakan. Saya tidak 
bisa memilih terowongan mana pun, karena saya harus memastikan ada ventilasi yang 
cukup. Pada saat yang sama, saya juga mengenakan setelan ketel yang saya gunakan saat 
membersihkan selokan. Selain itu, saya juga mengenakan kacamata dan helm lendir yang 



lebih bersih. Tangan saya juga ditutupi oleh sepasang sarung tangan baru, memastikan 
bahwa tidak sedikit pun kulit yang terkena. 

Sepertinya saya telah berhasil memperbaiki natrium hidroksida, tetapi tentu saja akan 
lebih aman dan lebih cepat jika saya bisa langsung melalui pembentukan fusi. 
Bagaimanapun, respons di tengah jalan akan sepenuhnya dilewati oleh alkimia. 

Setelah mendapatkan soda kaustik dari garam dan air, saya sekarang siap untuk mulai 
membuat sabun. 

Saya akan menangani soda kaustik, jadi saya harus siap, tetapi proses dari sini tidak terlalu 
sulit. 

Ukur air dan soda kaustik, lalu tuangkan air ke dalam bejana dan campur soda kaustik 
dengannya. Pada titik ini, reaksi hidrasi dari soda kaustik akan menyebabkan panas, jadi 
penting untuk menjaga uapnya dan mendidih mendadak. Menuangkan air ke dalam bejana 
terlebih dahulu, dan kemudian secara bertahap menuangkan soda kaustik adalah cara 
paling aman untuk melakukan sesuatu. 

Setelah itu, hangatkan minyak dalam wadah, dan kemudian tuangkan soda kaustik (aq) ke 
dalamnya. Dari sini, campur cairan dengan baik, dan setelah mulai menjadi berat, 
tambahkan aroma ke campuran dengan sesuatu seperti minyak wangi, dan kemudian 
tuangkan campuran ke dalam cetakan. 

Pada titik ini, yang tersisa hanyalah menjaga suhu produk dan menghindari pendinginan 
berlebihan. Setelah beberapa hari, sabun akan mengeras. 

Setelah sabun mengeras, ada kemungkinan ia dapat menyebabkan luka bakar jika masih 
ada sisa soda kaustik, jadi penting untuk berhati-hati. Saya sudah memiliki pengalaman 
membuat sabun menggunakan minyak limbah berkali-kali, tetapi ini adalah hadiah untuk 
Elia, bukan penggunaan pribadi saya. Jadi untuk amannya, saya sudah memperhatikan 
dasar-dasar sejak awal. Saya masih perlu mengamati dan bereksperimen lebih banyak 
untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang jumlah soda, periode istirahat, serta 
untuk menyempurnakan proses sebanyak mungkin. 

Tergantung pada jenis minyak yang digunakan dan campurannya, warna, gelembung, 
tekstur, dan kemanjuran sabun akan berubah. Untuk membuat pembuatan sabun relatif 
lebih mudah, saya harus memeriksa proses ini bersama dengan studi obat-obatan saya. 

Sabun akan selesai, dan saya harus bekerja di sore hari, jadi saya memutuskan untuk 
melakukan sedikit eksperimen membuat sabun setiap malam. 



Chapter 98 
Volume 3 Bab 98 

Hari-hari berlalu secara siklis dan sebelum saya menyadarinya satu bulan telah berlalu. 

Pelatihan harian saya dan studi saya tentang obat-obatan berjalan dengan baik karena 
pengetahuan saya yang ada tentang materi pelajaran. Baru-baru ini, saya secara proaktif 
mengambil Pekerjaan Monster Extermination ketika saya pergi untuk mengumpulkan 
herbal, sebagian untuk membeli makanan dan sebagian untuk melatih diri saya sendiri. 
Lendir logam dan besi juga telah belajar mengubah tubuh mereka menjadi senjata dan 
menjadi lebih baik. 

Itu pada pagi hari seperti itu ketika saya menunjukkan wajah saya di toko, sebuah pesan 
mendesak datang dari toko cabang di Renauph. 

Lendir telah tumbuh terlalu banyak. Mereka sudah melampaui jumlah maksimum lendir 
yang Caulkin-san dan yang lainnya bisa jinak. 

Karena itu, saya tidak punya pilihan lain selain pergi. 

Setelah memastikan bahwa jadwal saya jelas, saya pergi ke Gimuru. 

Pada saat saya tiba di Renauph, matahari sudah mulai terbenam. 

Terakhir kali saya datang ke sini, saya tiba pada sore hari berikutnya, tetapi kali ini, saya 
bisa datang tepat sebelum matahari terbenam. Bahkan jika ini mungkin dunia fantasi, jarak 
antar kota tidak akan tiba-tiba berubah. Jika demikian, maka alasan saya bisa sampai ke 
Renauph begitu cepat adalah karena saya menjadi lebih cepat. 

Dari rumah saya ke Gimuru. Dari Gimuru ke pinggiran kota. Sebelum saya menyadarinya, 
saya telah menjadi sangat baik di sihir dimensi yang telah saya gunakan untuk bepergian 
dan melakukan pekerjaan. Lari saya belum terlalu cepat, jadi mungkin karena teleportasi 
saya mungkin menempuh jarak yang lebih jauh sekarang karena saya dapat mencapai 
Renauph dengan begitu cepat. 

Melihat hasil seperti ini adalah kebahagiaan lain dari pelatihan setiap hari. 

Merasa puas, saya melewati pintu toko. 

Itu masih selama jam kerja, jadi ada banyak pelanggan di dalam. 

Ketika saya mencoba berbaris secara normal, sebuah suara memanggil saya dari meja. 

"Bos!" [Tony] 



"Kerja bagus." [Ryouma] 

"Aku senang kamu bisa berhasil." [Tony] 

"Tentu saja. Jadi, slime? "[Ryouma] 

"Disini. Oh, Robelia-san, Manajer Cabang Toko Carla. "[Tony] 

"Tidak apa-apa. Serahkan saja ini pada kami. "[Robelia] 

"Kami akan meninggalkan lendir untuk kalian berdua." [Carla] 

Setelah meninggalkan pelanggan kepada mereka berdua, Tony membawa saya ke tempat 
tinggal karyawan. Rupanya, untuk sementara mereka telah menetapkan salah satu kamar 
di sini untuk digunakan slime. Mereka mengelola mereka dengan cukup aman, karena 
penjaga keamanan petualang berjaga-jaga di depan ruangan. 

"Sudah lama. Terima kasih karena selalu menonton toko. "[Ryouma] 

"Kamu bosnya? Terima kasih telah mempekerjakan saya. "[Penjaga] 

"Bagaimana?" [Ryouma] 

"Tidak ada yang spesial. Ruangan itu hanya penuh dengan slime. Tidak ada penyusup dan 
tidak ada slime yang mencoba melarikan diri juga. Boss Caulkin ada di dalam, jadi jika Anda 
butuh info lebih lanjut, Anda bisa bertanya kepadanya. "[Penjaga] 

Saya masuk ke dalam. 

"Caulkin-san. Sudah lama. "[Ryouma [ 

"Ohh! Bos, Anda tiba di sini jauh lebih cepat daripada yang kami harapkan. "[Caulkin] 

"Aku datang segera setelah aku menerima pesanmu. Apakah ini semua slime yang perlu 
dijinakkan? "[Ryouma] 

Di dalam kamar ada tempat tidur berlantai dua, sebuah meja dan beberapa kursi. Caulkin-
san sepertinya sedang menulis sesuatu di meja, tapi slime yang lebih bersih sudah bisa 
dilihat oleh kakinya. 

"Persis. Ada 75 di antaranya semuanya. "[Caulkin] 

Mari kita berurusan dengan mereka dengan cepat. 

"'Bentuk Kontrak Monster' ... Ini harus menjadi yang terakhir." [Ryouma] 

"Ya, itu semua 75 dari mereka." [Caulkin] 



"Apakah MPMmu baik-baik saja? Jika Anda lelah, kami punya beberapa ramuan di sini ... 
"[Tony] 

"Tidak apa-apa. Aku punya banyak MP. "[Ryouma] 

Dan ini bahkan tidak sebanding dengan waktu ketika saya harus menjinakkan sekelompok 
pemulung. 

Saya heran mengapa mereka tiba-tiba berlipat ganda. 

"Kami sudah menjelaskannya secara tertulis di sini." [Caulkin] 

Caulkin-san memberiku dokumen di atas meja. 

...Saya melihat. 

Alasan 1. Peningkatan pelanggan yang tiba-tiba. 

Renauph adalah rumah bagi para pengangkut yang mengangkut barang melalui monster 
terbang. Selain itu, karena kehadiran guild dragoon, ada banyak orang yang masuk dan 
keluar kota, dari orang-orang yang berafiliasi dengan guild dragoon ke orang-orang yang 
telah mengambil pekerjaan untuk mengangkut sesuatu ke orang-orang yang cukup 
menggunakan monster terbang sebagai bentuk transportasi. Ada juga masuknya pelanggan 
setelah berita menyebar dari pelanggan tetap kami. 

Secara alami, semakin banyak pekerjaan di sana, semakin banyak makanan yang dimiliki 
oleh slime. 

Alasan 2. Pengaturan hasil produksi cairan penghilang bau. 

Karena semua nutrisi yang dikonsumsi oleh lendir, jumlah cairan penghilang bau yang 
dihasilkan oleh lendir bersih lebih dari yang diharapkan, terlalu banyak persediaan. 
Meskipun toko tidak mengalami kerugian, para karyawan berusaha untuk menekan laju 
produksi. 

"Dan karena lendir memiliki lebih banyak nutrisi daripada yang mereka tahu apa yang 
harus dilakukan, mereka berlipat ganda." [Ryouma] 

"Tepat sekali." [Caulkin] 

"Mulai sekarang, jangan mencoba mengatur produksi cairan penghilang bau. Cukup buang 
cairan penghilang bau yang berlebihan, jadi ini tidak terjadi lagi. "[Ryouma] 

"Itu hanya beberapa hari yang lalu, tapi sepertinya kita membuat semua orang khawatir 
tanpa alasan." [Caulkin] 



"Lagipula, kita tidak bisa menjinakkan lebih banyak slime, jadi mungkin tidak apa-apa 
walaupun kita tidak menekan laju produksi." [Tony] 

Jika lendir meningkat terlalu banyak, rahasia lendir besar akan terungkap. ... Aku tidak 
keberatan jika Caulkin-san dan yang lainnya mencari tahu, tapi mereka masih belajar 
tentang toko. Saya tidak ingin perhatian mereka terbagi terlalu banyak. 

Informasi varian baru adalah satu hal, tetapi Big Slime terlalu besar untuk mereka. 
Untungnya, bahkan jika mereka memiliki lebih dari 100 slime, selama slime dikontrak 
untuk penjinak yang berbeda, mereka tidak dapat melebur. 

Mungkin itu karena rantai komando berbeda. Saya mungkin akan dapat membuat beberapa 
kemajuan di bidang itu jika saya dapat membantu saya dengan penelitian saya, jadi saya 
bermaksud memberi tahu mereka suatu hari nanti, tapi ... Baru saja tidak sekarang. 

Ngomong-ngomong, aku senang bisa mengatasi masalah lendir. Semua karyawan 
tampaknya mengkhawatirkan lendir, tetapi dengan ini, masalah lendir bersih telah 
ditangani. 

"Apakah ada masalah lain?" [Ryouma] 

"Tidak ada yang lain selain yang disebutkan dalam laporan reguler." [Tony] 

"Tidak ada yang menyerang kita seperti di toko utama, tetapi ada masalah kecil seperti 
ketika seorang pelanggan mabuk menolak untuk pergi ..." [Caulkin] 

"Toko ini juga baik secara finansial. Meskipun skala kota tidak dapat dibandingkan dengan 
Gimuru dan ada lebih sedikit pengunjung tetap di sini, tapi kami masih menghasilkan 
sekitar 10.000 setelan laba setiap hari. "[Tony] 

"Jadi, tidak ada masalah dalam manajemen kalau begitu ..." [Ryouma] 

Kalau begitu, aku harus segera menyiapkan toko untuk Caulkin-san dan yang lainnya ... Aku 
harus bisa menyiapkan modal untuk itu dalam waktu yang tidak lama lagi. Ada baiknya 
semuanya berjalan lancar. 

Dalam hal ini, saya dapat membagikan informasi tentang lendir deodoran kepada mereka. 

... Atau setidaknya itulah yang saya pikirkan, tetapi sebelum itu. 

Aku pergi jauh-jauh ke sini ke Renauph, jadi sebaiknya aku mengambil kesempatan ini 
untuk mampir ke Perusahaan Saionji. Jika saya meninggalkannya untuk nanti, saya 
mungkin akan lupa. 

"Permisi." [Ryouma] 

"Selamat datang! Oh Bukankah kamu Hutan Bambu? "[Panitera] 



"Sudah lama. Terima kasih sudah mengingatku. "[Ryouma] 

Ketika saya memasuki toko rempah-rempah, seorang pegawai toko yang sudah saya kenal 
sebelumnya melayani di konter. 

"Presiden kami sangat memuji Anda, dan Anda bahkan membawa permainan yang sangat 
besar bersamamu. Selain itu, kami hanya secara diagonal berseberangan dengan toko 
Anda. Tidak mungkin melupakan, kan? "[Panit] 

"Yah, itu benar ..." [Ryouma] 

"Apa yang bisa saya bantu hari ini?" 

"Aku datang ke Renauph karena sesuatu tiba-tiba muncul, jadi kupikir aku akan mampir 
dan menyapa Pioro-san." [Ryouma] 

"Begitu ... Sayangnya, presiden pergi tiga hari yang lalu ke ibukota untuk urusan pedagang. 
Ojousama juga akan menghadiri akademi segera, jadi dia pergi bersamanya ... "[Petugas] 

"Aku mengerti ... Sangat disayangkan." [Ryouma] 

"Ahh, tapi nyonya sudah masuk. Dia saat ini sedang dalam pembicaraan bisnis, tetapi jika 
kamu menunggu sebentar, kamu harus bisa bertemu dengannya." 

Kalau begitu, saya sebaiknya menunggu. Saya sudah menyiapkan beberapa suvenir, jadi 
jika mungkin, saya ingin memberikannya secara langsung. 

"Bisakah saya melihat produk Anda untuk sementara waktu? Saya mencari sesuatu yang 
harum. "[Ryouma] 

"Tolong pergilah. Jika Anda mencari sesuatu yang wangi, maka mungkin saya 
merekomendasikan cinnam yang baru tiba--- !? "[Petugas] 

"!?" 

Saat petugas itu hendak meninggalkan konter, suara seorang wanita yang menyerupai 
jeritan tiba-tiba bergema dari dalam toko. 

"Apa itu tadi?" [Ryouma] 

"Tapi aku tidak yakin ... aku pikir itu nyonya? Maaf, harap tunggu sebentar. Saya akan pergi 
dan memeriksa. "[Petugas] 

Petugas itu minta diri dan berlari masuk. 

Dan tepat ketika saya berpikir dia tidak akan kembali. 

"Maaf untuk masalahnya." [???] 



Seorang pria yang pinggulnya pada posisi rendah yang menakutkan meninggalkan toko di 
dekatnya dengan semangat rendah. Pria itu menundukkan kepalanya berkali-kali dan 
berjalan pergi dengan angin lembut. 

... KUSA ... 

Ketika pria itu berjalan pergi dari toko rempah-rempah, bau busuk menaiki angin lembut. 
Pria yang berjalan pergi mengerutkan keningnya, jadi tidak mengejutkan bahwa orang 
yang lewat menghindari bau. 

"Maaf membuat anda menunggu. Silakan datang. "[Petugas] 

Oh, aku dipanggil. 

"Ryouma-han. Terima kasih sudah datang. "[Kurana] 

"Selamat siang, Kurana-san." [Ryouma] 

Tempat saya dibawa bukan kantor penerimaan, tapi meja makan. 

Tapi yang saya benar-benar khawatirkan adalah ... hidungnya. Apakah hidungnya 
meradang atau sesuatu? 

Meskipun dia berusaha menjaga keanggunannya sebagai kecantikan dan bertindak 
selayaknya dicadangkan, aku masih bisa melihatnya terisak. 

"Kurana-san, kamu baik-baik saja?" [Ryouma] 

"Tolong jangan khawatir. Saya tidak sakit. Aku baru saja makan sesuatu yang menakjubkan 
beberapa waktu lalu ... "[Kurana] 

"Sesuatu yang luar biasa?" [Ryouma] 

"Aku yakin itu disebut 'Shappaya'? Itu adalah hidangan di mana ikan direndam dalam 
cairan yang dicampur dengan garam dan berbagai bumbu. "[Kurana] 

"... Ah, mungkinkah hidangan itu yang sangat busuk?" [Ryouma] 

"Kamu pernah mendengarnya?" [Kurana] 

"Aku tidak tahu apakah itu sama, tapi aku tahu makanan olahan yang sesuai dengan 
deskripsi." [Ryouma] 

Mungkin jenis makanan seperti kusaya [1]. 

Tampaknya seseorang yang berjualan datang ke sini dan memberinya satu untuk mencoba. 

Tetapi sebagai anggota suku binatang, bau itu terlalu keras untuk hidungnya. 



"Kalau begitu, kenapa kamu tidak punya ini? Mungkin bisa membantu mencuci mulut Anda 
dari rasanya. Ini kue yang akhir-akhir ini populer di kalangan wanita di toko saya. 
"[Ryouma] 

"Astaga. Terima kasih banyak. "[Kurana] 

Aku memberikan kue itu pada Kurana dan sedikit mengobrol dengannya. 

Hari berikutnya. 

Saya begitu asyik mengobrol dengan tim riset saya sehingga saya lupa waktu dan sebelum 
saya tahu itu sudah pagi. 

Saya sarapan dan bersiap untuk kembali ke Gimuru, tetapi ketika saya sampai di gerbang, 
itu berisik untuk beberapa alasan. 

"Apa sesuatu terjadi?" [Ryouma] 

Ada kerumunan orang di jalan. Saya bertanya kepada mereka. 

"Beberapa petualang bertarung di antara mereka sendiri. Yang bertarung sudah ditangkap, 
tetapi di tengah-tengah mereka mulai saling melempar beberapa barel aneh--- U ...! 
"[Random Guy 1] 

Ketika arah angin berubah, bau busuk bisa tercium ke hidung kita. Ketika saya mendekati 
sumber bau, bahkan saya terpana. 

"Bau ini ..." [Ryouma] 

"Ini bau ... Uppu ..." [Random Guy 1] 

Saat arah angin berubah, kerumunan penonton berjalan pergi. 

Karena itu saya bisa mendapatkan tampilan yang lebih baik. Pria dari kemarin telah 
didorong ke sudut oleh pria dan wanita dari segala usia. 

"Hei! Lakukan sesuatu tentang bau ini! Peralatan saya berbau busuk! "[Pria Marah 1] 

"Bahkan jika kamu mengatakan itu padaku ..." [Lelaki dari Kemarin] 

"Karena semua sampah ini ada di sini di depan toko saya, para pelanggan tidak akan 
datang! Kenapa kau bahkan mengumpulkan semua sampah ini sejak awal !? "[Wanita 
Marah 1] 

"Ini bukan sampah! Ini adalah shappaya! Ini semacam makanan yang diawetkan! "[Lelaki 
dari Kemarin] 

"Semuanya, tolong tenang. Dia juga korban seperti kalian. "[Penjaga] 



"Aku tahu itu, tapi toko saya dan semua barang saya tercakup dalam hal-hal busuk ini. 
Tentu saja, saya bisa membersihkan peralatan dan etalase saya, tetapi barang yang 
terpengaruh tidak bisa dijual lagi. "[Angry Man 1] 

"Kau harus menyalahkan itu pada orang-orang yang mulai bertarung sejak awal. Untuk 
saat ini, mari kita coba untuk mengendalikan situasi. "[Penjaga] 

Saat ini, cairan kental dan ikan yang mungkin menjadi sumber bau tersebar di mana-mana. 
Cairan itu disimpan di dalam beberapa tong kecil yang bisa dibawa dengan satu tangan. 
Orang-orang yang bertempur saling melemparkan satu sama lain, dan inilah hasilnya ... 

Para penjaga melakukan yang terbaik untuk mengendalikan situasi, tetapi tidak ada akhir 
bagi jumlah orang yang mengeluh. Beberapa kemarahan akhirnya diarahkan ke pria lemah 
yang memiliki barel. 

Tapi dia sendiri adalah korban. Rasanya tidak enak menyalahkannya. 

... Itu akan berfungsi sebagai iklan untuk toko saya juga, jadi mengapa saya tidak membantu 
mereka sedikit? 

Karena itu, saya memasuki lorong tanpa ada orang di sekitar dan menyiapkan beberapa 
slime deodoran. 

[1] -- Ikan Jepang kering yang baunya sangat busuk. 
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"Bagaimana?" [Ryouma] 

"Luar biasa ... Terima kasih, Nak!" [Korban 1] 

"Siapa yang mengira hari akan tiba ketika slime bisa berguna. Waktunya berubah. "[Korban 
2] 

"Maaf, tapi ini tidak untuk dijual ..." [Ryouma] 

Ketika saya mencoba untuk menghilangkan bau di jalan dan toko yang terkena dampak 
sebanyak mungkin, para korban mengucapkan terima kasih dan memberi saya berbagai 
hal. Saya berterima kasih kepada mereka dan menerima sikap mereka, lalu saya 
mengiklankan toko saya dan meninggalkan kota. 

"Tunggu!" [???] 

"?" [Ryouma] 

Ketika saya melewati gerbang, seseorang menghentikan saya. Tepat ketika saya bertanya-
tanya apa yang terjadi, pemilik makanan yang diawetkan yang bau itu saat ini sedang naik 
kereta dan sedang dicek sedang diperiksa apakah ada jalan masuk. 

"Terima kasih, surga. Aku berhasil ... "[Pedagang Makanan Bau] 

"Apakah ada masalah?" [Ryouma] 

"Aku ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya. Tetapi ketika saya mencoba untuk 
kembali ke sana, mereka mengatakan kepada saya bahwa Anda sudah pergi. 

Pria ini bersama dengan para korban lainnya dibawa oleh para penjaga. Tentu saja, bukan 
untuk menangkapnya, tetapi untuk mengkonfirmasi kerusakan yang diterima dan untuk 
memberikan ganti rugi. Selama waktu itu, saya membersihkan jalan dan menghilangkan 
bau toko pemilik toko yang kembali lebih dulu. Orang ini datang terakhir. Karena itu kami 
akhirnya saling melewati. 

"Ah, jika kamu akan pergi melalui gerbang ini, bagaimana kalau menemaniku sebentar? 
Kamu sepertinya berjalan kaki, jadi jika kamu tidak keberatan, aku bisa memberimu 
tumpangan. "[Pedagang Makanan Bau] 

Secara teknis, akan lebih cepat jika aku kembali sendirian, tapi ... ini juga semacam takdir. 
Jika itu hanya untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, saya kira saya akan menerima 
tawarannya. 



"Oh, jadi kamu mulai menjajakan 12 tahun yang lalu, Mondo-san. Kurasa itu membuatmu 
seorang veteran. "[Ryouma] 

"Ha ha, aku tidak akan sejauh itu. Ada banyak orang yang sudah melakukannya selama 30 
atau 40 tahun, dan saya baru saja mulai mandiri. Pernahkah Anda mendengar tentang 
Reetil? Itu adalah desa di tepi Danau Ratoin. "[Mondo] 

"Aku tidak terbiasa dengan Reetil, tapi Danau Ratoin adalah danau terbesar di negara ini, 
ya?" [Ryouma] 

Menurut dokumen yang saya terima dari guild, monster yang perlu saya latih dengan 
nyawa di sana. Ada banyak desa nelayan di tepi danau itu dan salah satunya adalah Desa 
Shikumu. Sebuah pesta yang saya kenal di sana. 

"Shikumu ada di seberang Reetil. Saya biasanya menjual kebutuhan sehari-hari ke desa-
desa kecil seperti itu. "[Mondo] 

"...Hah? Apakah kamu tidak menjual makanan? "[Ryouma] 

"Kamu berbicara tentang shappaya? Itu sesuatu yang dibuat oleh Reetil. Reetil adalah 
kampung halaman saya. Ayah saya seorang nelayan, dan karena saya tidak akan mewarisi 
bisnis keluarga, mereka mengatakan kepada saya untuk setidaknya menemukan pasar bagi 
bisnis untuk berkontribusi ke desa. Karena itu mereka memaksa semua barel ini ke saya 
ketika saya kembali ke desa. "[Mondo] 

"Aku mengerti." [Ryouma] 

"Tetapi sulit untuk menjual karena baunya sangat buruk. Bahkan jika Anda mencucinya 
dan memasaknya atau merebusnya, meskipun baunya sedikit lebih baik, baunya tetap bau. 
Tidak ada yang mengatakan kepada saya bahwa saya tidak bisa menjualnya, tetapi itu 
masih membuat frustrasi ... "[Mondo] 

"Aku melihatmu kembali di Perusahaan Saionji." [Ryouma] 

"Kau melihatku? Saya mencoba menjualnya di sana, tetapi bau busuk itu -- seperti yang 
diharapkan -- buruk dan mereka tidak akan membelinya. Yah, saya akan terus 
melakukannya dan mungkin saya akan menemukan seseorang yang mau membelinya.... Oh, 
kamu arah mana? "[Mondo] 

Garpu bisa dilihat di jalan setapak di depan. Saya akan kembali ke Gimuru, jadi saya harus 
ke kiri di sini. 

"Aku akan benar." [Mondo] 

"Kalau begitu aku kira kita akan berpisah di sini." [Ryouma] 

"Kau akan pergi, ya? Baiklah kalau begitu ... "[Mondo] 



Kereta berhenti. 

Lalu dia tiba-tiba mulai mencari kopernya, dan kemudian menyerahkan padaku sebuah 
tong yang telah ditutup rapat. 

"Jika kamu tidak keberatan, tolong bawa satu. Sebagai tanda terima kasih saya dan sebagai 
doa untuk perjalanan aman Anda. Jika Anda membawa ini, hewan liar dan monster akan 
cenderung menyerang Anda. Terutama yang hidungnya bagus. "[Mondo] 

Secara pribadi, hanya membiarkan saya naik bersamanya sudah lebih dari cukup untuk 
menunjukkan rasa terima kasihnya, tetapi karena dia memberikannya kepada saya dengan 
niat baik, saya memutuskan untuk menerimanya. Selain itu, ternyata juga bermanfaat 
sebagai penolak. ... Itu bukan cara yang tepat untuk menggunakan makanan lagi, tapi ... 

Oh, mungkin itu sebabnya ayahnya memaksanya untuk membawa barel ini bersamanya ... 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

"Terima kasih juga atas bantuanmu sebelumnya. Tolong perjalanan yang aman. "[Mondo] 

Saya berpisah dengan Mondo-san, dan ketika saya tidak bisa melihatnya lagi, saya berlari 
kembali ke Gimuru. 

Hari berikutnya. 

Saya mengumpulkan beberapa herbal di sepanjang jalan, jadi pada saat saya sampai di 
Gimuru hari sudah sore. 

Saya mampir ke toko, dan mereka baik-baik saja. 

Tetapi ada dua laporan yang berbeda dari biasanya. 

Salah satunya adalah seseorang ingin membuat janji dengan saya. Orang yang memintanya 
adalah Serge-san. 

"Tentu saja, tidak apa-apa, tapi apa yang dia butuhkan?" [Ryouma] 

"Dia bilang ini tentang alat ajaib." [Carm] 

Ahh, tentang kotak musik. Saya ingin tahu apakah sesuatu terjadi. 

... Aku akan memikirkannya setelah aku bertemu dengannya. Untuk sementara, mari kita 
temui dia dulu. Dan yang lainnya? 

"Surat terima kasih dan beberapa barang untuk mengekspresikan niat baik datang dari 
desa tiga gadis yang bekerja." [Carm] 

Surat terima kasih? ... Apakah saya melakukan sesuatu yang pantas untuk itu? 



"Mereka bertukar surat dengan desa mereka secara teratur. Surat terima kasih adalah 
untuk sambutan hangat Anda dari putri mereka. Barang-barang telah disimpan di lantai 
dua. "[Carm] 

Lantai dua? 

Kamar di sana saat ini digunakan untuk memeriksa cucian yang diberikan oleh pelanggan. 
Cucian segera dicuci, jadi ruangan itu sudah cukup banyak tidak digunakan selama ini, 
tetapi cukup besar. Jika mereka harus menyimpan barang di sana ... Apakah itu berarti 
orang tua ketiga gadis itu mengirim barang sebanyak itu? 

Carm-san berkata dia akan memanggil seseorang untuk menjelaskan, jadi aku pergi ke atas. 

"Oh ~ ... Ini luar biasa ..." [Ryouma] 

Tas goni misterius ditumpuk di lantai dua. Dan tidak hanya ada 10 atau 20 dari mereka. 
Ketika saya menyentuh tas itu rasanya seperti butiran, tapi bau yang berasal dari belakang 
mengingatkan saya pada ... biji wijen? 

"Identifikasi" [Ryouma] 

Semisa Seed Berminyak dengan banyak kandungan nutrisi. Meskipun relatif mudah 
dibudidayakan, ia membawa aroma kuat yang tumbuh lebih kuat dengan panas. 

Jadi itu benar-benar seperti biji wijen. 

Biji wijen di bumi tidak dapat menghasilkan aroma yang kuat sebelum dipanggang, tetapi 
biji ini bisa. 

"Bos, aku membawa Jane-san." [Carm] 

"Terima kasih, Carm-san. Bisakah Anda memberi tahu saya untuk apa semua ini? 
"[Ryouma] 

"Maaf, Bos. Ketika kami memberi tahu orang tua kami bahwa toko tempat kami bekerja 
adalah tempat yang baik, mereka pergi dan melakukan ini sendiri. Ini harus diisi dengan 
gandum dan semisa. Mereka mengirim mereka ke sini baik sebagai ucapan terima kasih 
dan sebagai isyarat niat baik kepada pemilik dan orang-orang yang bekerja di sini ... "[Jane] 

Jane-san memilih kata-katanya. Saya tahu itu dari orang tuanya, tapi ... 

"Itu suap, dengan kata lain." [Jane] 

"Uwaa, bicara tentang tumpul." [Ryouma] 



Sepertinya dia menyerah memeras otaknya untuk jangka waktu yang lebih baik. Bagus 
kalau dia jujur, tapi caranya mengatakan itu membuat orang ingin melemparkan kata-kata 
itu padanya. 

"Apakah ini normal?" [Ryouma] 

"Terkadang. Ketika orang tua ingin anak-anak mereka memiliki tempat kerja yang dapat 
diterima ... Lagipula, tidak semua bos baik. Terutama, ketika bawahannya adalah wanita. 
Orang tua tidak bisa tidak khawatir. Mereka memberikan hadiah seperti ini untuk 
memastikan bahwa tempat kerja yang baik tetap baik dan yang buruk berubah. Itu saja. 
"[Carm] 

"Hmm ... Yah, itu bisa dimengerti. Dan karena aku bukan orang tua, perasaan protektif 
mereka mungkin bahkan lebih besar daripada milikku ... Tapi jika mereka memberi kita 
hasil sebanyak ini, bukankah mereka akan menderita kerugian? "[Ryouma] 

Pertama-tama, Jane-san dan yang lainnya meninggalkan desa mereka untuk mencari uang. 
Saya tidak percaya orang tua mereka dan desa mereka memiliki banyak kelonggaran 
finansial. 

Ketika saya menanyakan hal itu kepada Jane-san, dia mengatakan bahwa ini tidak akan 
menimbulkan masalah. 

Ketika saya menanyakan detailnya, dia memberi tahu saya bahwa desa mereka berada di 
timur laut Gimuru. Desa mereka terletak di dekat perbatasan dan merupakan desa 
pertanian yang cukup kaya hingga 10 tahun yang lalu. Produk utama mereka termasuk 
gandum dan kentang, dan mereka juga berurusan dengan semisa dan sayuran. 

Sebagian besar produk yang dipanen di desa diangkut melintasi perbatasan dan dijual di 
sana, tetapi 10 tahun yang lalu, wilayah di seberang perbatasan memulai rencana untuk 
mengembangkan pertanian mereka, dan sejak itu kontrak mereka dengan mereka semakin 
kecil. 

Rencana itu diajukan oleh seorang pria yang tidak bisa mewarisi kekepalaan keluarganya, 
menjadi anak kedua atau yang lebih baru, dan dengan bantuan keuangan tuan feodal, 
mereka mampu merekrut spesialis dan mengubah rencana pengembangan pertanian 
menjadi sukses besar. . Saat ini, daerah itu telah menjadi tanah penghasil biji-bijian yang 
terkenal di wilayah itu. 

Dibandingkan dengan mereka, desa dari tiga gadis yang bekerja telah kehilangan banyak 
keuntungannya. Desa-desa tetangga mereka sudah memiliki sumber produksi sendiri dan 
tidak memiliki koin yang tersisa untuk dibeli dari mereka. Tanpa tempat untuk menjual 
hasil bumi mereka, para pemuda desa tidak punya pilihan selain meninggalkan desa dan 
mencari uang di luar. 



Tapi karena satu-satunya masalah adalah mereka tidak bisa menjual produk mereka, 
mereka punya lebih dari cukup untuk dimakan. 

"Jumlah produk yang diambil sebagai pajak dan jumlah yang dimakan oleh penduduk desa 
tidak benar-benar berubah banyak, jadi semua produk yang tidak terjual tinggal di sana 
untuk merusak di desa. Ah, tapi aku bisa menjamin kualitasnya! "[Jane] 

"Karena kamu memiliki begitu banyak produk, mengapa kamu tidak mengurangi itu? 
Lagipula kamu mengirim orang, jadi bukankah seharusnya lebih sedikit orang yang bekerja 
di ladang? "[Ryouma] 

"Karena itu akan menjadi masalah jika kita tidak memiliki persediaan jika musim yang 
buruk, dan juga karena ada banyak orang yang ingin melindungi ladang yang telah dengan 
desa selama beberapa generasi. Di desa, kami masing-masing menyumbangkan uang 
sehingga kami bisa mendapatkan alat sulap dan ternak untuk digunakan untuk pekerjaan 
pertanian. Kita juga bisa menggunakan kelebihan gandum sebagai pakan. Mengatakan 
bahwa kita dapat mengurangi tingkat produksi menjadi cukup hanya membuatnya tampak 
seolah-olah semua upaya yang kita lakukan dalam pekerjaan pertanian tidak lain adalah 
pemborosan. "[Jane] 

Aku merasa dia mulai mengeluh. 

Ngomong-ngomong, sepertinya mengirim semua ini kembali hanya akan mengakibatkan 
mereka dibuang. 

"...Baik. Tapi lain kali Anda menghubungi mereka, beri tahu mereka bahwa mereka tidak 
perlu mengirim barang-barang ini kepada saya. Apakah mereka mengirimi saya barang-
barang ini atau tidak, saya tidak akan mengubah cara saya memperlakukan Anda. Dan 
selama orang itu mau melakukan pekerjaan yang tepat, saya dapat menerima orang lain 
dari desa Anda sebagai karyawan. "[Ryouma] 

"Benarkah?" [Jane] 

Saya tidak keberatan mempekerjakan karyawan karena koneksi mereka, dan saya akan 
membutuhkan lebih banyak karyawan jika saya akan mendirikan toko cabang. Saya masih 
perlu berkonsultasi dengan Carm-san, tetapi sejauh yang saya ketahui, selama orang itu 
mau melakukan pekerjaan, maka itu semua baik-baik saja. 

Selain itu, saya juga telah mengambil keuntungan penuh dari koneksi saya dengan keluarga 
Duke dan Morgan Company dan master guild, jadi saya tidak dalam posisi untuk 
menemukan kesalahan orang lain yang mengambil keuntungan dari koneksi mereka. 

"Perhatikan bahwa mereka harus melakukan pekerjaan dengan benar dan tidak 
menimbulkan masalah. Mengerti? Saya tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada 
seseorang hanya karena Anda memperkenalkannya kepada saya. Saya juga tidak akan 
menyukai seseorang hanya karena semua orang mengenal orang itu. Meskipun saya akan 



menerima konsultasi jika orang tersebut memiliki semacam kondisi khusus yang perlu 
dipertimbangkan. "[Ryouma] 

"Tentu saja! Itu lebih dari cukup! "[Jane] 

"Bagus kalau begitu. Bagaimana menurutmu, Carm-san? "[Ryouma] 

"Selama kita mengamati dan mewawancarai mereka secara menyeluruh, itu akan baik-baik 
saja. Seperti yang dikatakan bos, kita perlu mempekerjakan lebih banyak orang pada 
akhirnya, jadi akan sangat membantu jika kita bisa mendapatkan orang yang asalnya sudah 
dikonfirmasi. "[CArm] 

"Itu terdengar baik. Ngomong-ngomong, bisakah kamu menilai nilai dari semua ini? 
"[Ryouma] 

"Saya sudah menilai nilainya dan telah menyiapkan semuanya secara tertulis. Namun, jika 
Anda membutuhkan penilaian yang lebih tepat, seseorang yang berurusan dengan barang 
makanan dari Merchant Guild harus bisa menyediakannya. "[Carm] 

"Saya melihat. Kami hanya bisa mengikuti penilaian Anda. Bisakah Anda menyiapkan nilai 
moneter yang sesuai ketika anak perempuan menghubungi desa berikutnya? Saya tidak 
ingin menerima semua ini secara gratis. "[Ryouma] 

"Sangat baik. Kami akan menghadapinya seperti itu. "[Carm] 

"Tunggu sebentar! ... Apakah itu berarti Anda akan membeli semua ini? Tolong jangan! 
Orang tua kami mengirim semua ini atas kemauan sendiri. "[Jane] 

"Tapi bukankah sia-sia mengirim mereka kembali? Bagaimanapun, Anda memiliki lebih 
dari yang Anda tahu harus dilakukan dengan apa. Kami akan menggunakannya untuk 
makanan di toko, jadi jangan khawatir. "[Ryouma] 

"Lalu, paling tidak, tolong beli semuanya dengan harga murah." [Jane] 

"Lalu aku akan membeli semuanya dengan harga biaya plus biaya pengiriman. Itu cukup 
bagus, ya? "[Ryouma] 

"Saya pikir tidak apa-apa." 

"Baiklah." [Jane] 

Carm-san mengajukan proposal kompromi. Sementara itu, Jane-san bergumam pada 
dirinya sendiri, "Apakah ini benar-benar baik-baik saja?" 

Meskipun yang paling diuntungkan dari hal ini adalah desa mereka, sejauh yang saya 
ketahui, saya dapat memperoleh tempat baru untuk mencari karyawan baru dari 
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