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Chapter 100 
Malam 

Ketika jam kerja hampir berakhir, Serge-san mampir ke toko. 

"Aku dengar kamu ingin berbicara tentang kotak musik." [Ryouma] 

"Iya. Pertama, saya ingin memberikan laporan tentang situasi saat ini. 

Dinome Magic Tool Workshop akan segera dapat mulai menjual kotak musik. Untuk itu, 
mereka sudah mulai mengumpulkan stok. "[Serge] 

Masih beberapa bulan lagi, tetapi mereka sudah pada tahap di mana mereka dapat mulai 
menjual? 

Serge-san menunjukkan kepada saya contoh produk sambil berbicara. 

"Akan ada kotak musik yang berbeda untuk bangsawan dan rakyat jelata, kan?" [Ryouma] 

"Iya. Kotak musik yang diperuntukkan bagi bangsawan adalah kotak hias dengan alat ajaib 
di dalamnya. Kotak hias akan dibuat berdasarkan pesanan, sehingga pelanggan dapat 
memilih motif dan bahannya sendiri. "[Serge] 

Jadi, barang mewah yang unik. Dan karena kotak akan dibuat sesuai pesanan, beban kerja 
Dinome-san akan berkurang. 

Dibandingkan dengan itu, kotak musik untuk rakyat jelata hanyalah kotak kecil bermerek. 
Versi ini mungkin akan dijual dengan harga yang jauh lebih terjangkau. 

"Karena kotak musik yang diperuntukkan bagi para bangsawan dibuat berdasarkan 
pesanan, saya kira kita akan menjual kotak musik umum terlebih dahulu?" [Ryouma] 

"Iya. Menjual kotak musik kepada para bangsawan akan diurus oleh perusahaan, jadi aku 
berpikir untuk membuka kotak musik umum selama Festival Pendirian. "[Serge] 

"Kamu berencana untuk mendirikan toko selama Festival Pendirian?" [Ryouma] 

"Iya. Musik yang akan digunakan dalam kotak musik ditulis oleh penyanyi populer. Kami 
sudah berjanji untuk menyebutkan mereka serta nama lagu mereka. Kelompok penghibur 
keliling keliling itu, Semroid Troupe, juga akan tampil di Gimuru, jadi kami akan menjual 
kotak musik kami di sana. "[Serge] 

Dia yakin menemukan cara menjual kotak musik dengan cepat ... 

"Hanya satu hal. Di mana Anda berencana untuk tampil? "[Ryouma] 



"Itu sebenarnya salah satu hal yang ingin aku bicarakan denganmu." 

Rupanya, dia ingin menggunakan toko sebagai ruang ganti, dan area pelatihan penjaga 
keamanan untuk tempat rombongan. 

... Saya harus membahas ini dengan yang lain terlebih dahulu. 

Saya menelepon Carm-san dan kepala penjaga saya, Fei-san, dan menjelaskan kepada 
mereka situasinya. 

Setelah mendiskusikannya, akhirnya diputuskan bahwa lot kosong akan digunakan seperti 
yang diusulkan, tetapi ruang ganti malah akan menggunakan ruang gratis di asrama. Tentu 
saja, ini dengan syarat bahwa tidak ada yang bisa memasuki area lain dari toko. 

"Terima kasih atas kerja sama anda. Dengan ini saya akan dapat melaporkan sesuatu yang 
baik. Rombongan akan tiba dalam waktu 2 minggu atau lebih. Saya akan mampir lagi ketika 
mereka tiba. "[Serge] 

Seperti ini pembicaraan dengan Serge-san berakhir. 

Aku melihatnya sampai pintu masuk toko, lalu aku kembali ke dalam. 

"Hmm? Apakah kamu mendengar itu? "[Ryouma] 

"Saya pikir itu berasal dari dapur. Aku akan memeriksanya. "[Fei] 

Fei-san dengan cepat pergi untuk melihatnya. 

"Umm ... aku tidak mendengar apa-apa." [Carm] 

"Itu adalah suara yang benar-benar tenang." [Ryouma] 

Sementara kami berbicara, Fei-san kembali. 

"Bos, ada bau mengerikan yang keluar dari tong di dapur. Sepertinya Shelma-san tidak 
sengaja membukanya. "[Fei] 

"Laras dengan bau yang mengerikan? ... Ah. "[Ryouma] 

Itu pasti shappaya yang kudapat. Ini makanan, jadi saya meninggalkannya di dapur dan 
melupakannya ... 

"Maaf. Saya adalah orang yang meninggalkan itu di sana. Itu semacam makanan yang 
diawetkan yang diberikan seseorang padaku ... "[Ryouma] 

"Kamu melakukannya? Kalau begitu, kamu lebih baik buru-buru atau dia akan 
membuangnya. "[Fei] 



Membuangnya!? Itu akan menjadi hal yang mengerikan untuk dilakukan pada Mondo-san! 

"Permisi!" [Ryouma] 

Saya bergegas ke dapur, dan benar saja, Shelma-san baru saja akan melemparkan tong 
Shappaya ke tempat sampah. 

"Berhenti !!!" [Ryouma] 

"Kyaa !? Bos. Ada apa? "[Shelma] 

"Shelma-san. Maaf, tapi sebenarnya, itu semacam makanan yang diawetkan yang diberikan 
seseorang kepada saya. Aku tahu itu bau, tapi itu bukan sampah. "[Ryouma] 

"O-Oh ... Begitukah? Buruk saya. "[Shelma] 

"Tidak, ini salahku karena melupakannya di sini. Biarkan aku menghilangkan bau dapur 
untukmu. "[Ryouma] 

Saya meletakkan tutupnya kembali pada laras, dan kemudian menggunakan Deodoran 
Slime untuk menyegarkan dapur. 

Saya sudah terbiasa melakukan hal semacam ini, jadi saya bisa melakukan semuanya 
dengan cepat. 

"Di sana." [Ryouma] 

"Terima kasih banyak. Tapi, apa kamu yakin bisa memakannya? "[Shelma] 

Shelma-san merasa sulit untuk percaya. Tapi itu bisa dimengerti mengingat seberapa 
buruk bau busuk itu. Saya memiliki keterampilan Stench Resist dan saya sudah makan 
sesuatu seperti itu di kehidupan saya sebelumnya, jadi saya baik-baik saja dengan itu, 
tetapi seseorang yang melihatnya untuk pertama kalinya mungkin akan merasa sulit untuk 
dicerna. 

"Kamu harus membersihkan baunya dulu sebelum memakannya. Itulah yang dikatakan 
orang yang memberikannya kepada saya ... Apakah Anda ingin mencobanya? "[Ryouma] 

"Aku sebenarnya cukup tertarik, menjadi koki dan semuanya, tapi ... aku tidak yakin ..." 
[Shelma] 

Sepertinya kejutan dari ketika dia secara tidak sengaja membuka laras itu terlalu besar, 
dan dia tidak bisa tidak mengingat bau busuk ketika dia mencium barang-barang secara 
langsung. 



...Tunggu sebentar. Baru saja, bukankah aku bisa menghilangkan bau busuk Shappaya di 
kamar menggunakan Deodorant Slime? Kalau begitu, kenapa aku tidak mencoba 
merendam Shappaya dalam cairan Deodorant Slime? 

"Keberatan kalau aku mencoba sesuatu? Saya akan memasang penghalang pertama. 
"[Ryouma] 

Aku tahu aku bosnya, tapi Shelma-san yang bertanggung jawab atas dapur. Dia juga sedang 
menyiapkan makan malam, jadi saya memastikan untuk mendapatkan izinnya terlebih 
dahulu sebelum mencoba eksperimen ini. 

Pertama saya mengeluarkan Shappaya dan memasukkannya ke dalam mangkuk besar. 
Saya pikir Shappaya akan menjadi lebih lembut, tetapi mereka benar-benar berhasil 
mempertahankan bentuknya. Aku membariskan Shappaya, lalu aku membenamkannya di 
dalam cairan Deodorant Slime. 

"Untuk sementara, mari kita berendam selama 10 menit." 

10 menit kemudian. 

Setelah mengeluarkan cairan dari shappaya, saya mencuci Shappaya dengan lembut, 
memastikan tidak menghancurkannya. Cairan lendir deodoran tidak beracun, tetapi saya 
harus memastikan bahwa tidak ada kotoran yang tersisa, jadi saya menggunakan sihir air 
untuk membersihkan semuanya, dan ... Selesai! Bau busuk hilang! 

Dibandingkan dengan sebelumnya, shappaya pada dasarnya tidak berbau apa-apa 
sekarang. Tapi bagaimana dengan rasanya? 

Saya memanggangnya di atas api dan memakannya. 

"!!" [Ryouma] 

Semakin saya mengunyah, semakin banyak kelezatan ikan yang keluar. Saya pikir saya 
akan kehilangan sebagian rasa dengan mencuci shappaya dengan cairan dedorant, tapi 
rasanya masih enak. 

Masih ada sedikit bau dari cairan shappaya, meskipun ... Haruskah aku membiarkannya 
meresap lebih lama? Itu mungkin karena aku sudah mati rasa dengan baunya atau 
mungkin karena skill Stench Resist, tapi masalahnya aku tidak terlalu keberatan dengan 
baunya, jadi aku tidak benar-benar yakin apakah baunya dapat ditahan sekarang untuk 
orang normal. 

"Shelma-san, aku bisa menghilangkan sebagian besar baunya. Bagaimana menurutmu? 
"[Ryouma] 

"Oh, kamu benar. Dalam hal ini, saya akan memilikinya. ... Mmm ... Masih sedikit bau. 
"[Shemla] 



"Aku mengerti ..." [Ryouma] " 

"Tapi jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelumnya, sangat buruk 
sehingga saya tidak tahan, tetapi sekarang, saya bisa merasakannya dengan baik. Saya pikir 
mungkin lebih baik jika ini disiapkan dengan beberapa bumbu terlebih dahulu daripada 
disajikan apa adanya. "[Shelma] 

Jadi, bau busuk itu cukup lemah sehingga bisa diselesaikan dengan sesuatu seperti itu. 
Kalau begitu, bagaimana kalau menambahkan Jija--- Tunggu. Saya tidak punya. Saya juga 
tidak punya herbal. 

...Baik. Mari kita gunakan Semisa saja. 

Aku mengambil tas Semisa dari lantai dua dan mengeluarkan minyak menggunakan 
alkimia. Minyaknya banyak aromatik, tetapi memanaskannya akan mengeluarkan lebih 
banyak aroma. Saya memasak minyak di wajan. 

... Dan secara bertahap aroma aromatik menjadi lebih kuat! Saya kemudian menambahkan 
Shappaya yang telah diperlakukan dengan deodoran. Setelah menggoreng satu sisi, saya 
membalik wajan dan menggoreng sisi lainnya. Aku menggoreng Shappaya sampai kedua 
sisinya berubah renyah. 

"Apakah sudah siap?" [Shelma] 

"Iya. Bagaimana menurutmu? "[Ryouma] 

"... Mmm. Yah, baunya kurang dari sebelumnya. Saya pikir itu akan cocok dengan anggur. 
"[Shelma] 

Apakah rasa itu masalahnya? 

"... Apa yang terjadi?" [Fina] 

"Ah, tidak, ini ..." [Ryouma] 

"Kami mencium sesuatu yang akrab!" [Jane] 

"Jadi kami datang untuk melihat apa itu ~" [Maria] 

Ketika saya berbalik, ketiga gadis yang bekerja itu berdiri di dekat pintu masuk. 

"Semisa adalah selera kampung halaman kami, jadi---" [Jane] 

"---Mengatakan itu benar-benar membangkitkan selera kita!" [Fina] 

"Aku mengerti." [Ryouma] 

"Bos ~ Apakah itu makan malam malam ini?" [Maria] 



Ini sebenarnya sebuah eksperimen ... 

"Tidak apa-apa. Kami akan menambahkannya ke makan malam kami malam ini. "[Shelma] 

Dan begitulah eksperimen hari ini disimpulkan. 

Akibatnya, lauk pauk untuk makan malam meningkat. 

Setelah makan malam. 

Masakan Shelma-san sekali lagi sederhana dan lezat. Para karyawan juga menikmati 
Shappaya yang digoreng dengan minyak wijen. Efek cairan penghilang bau bisa dilihat 
segera. 

Jika aku tahu aku bisa menggunakan Cairan Penghilang Bau Badan seperti ini, aku akan 
membeli lebih banyak Shappaya. Sangat buruk. Selama manusia hidup, dia akan 
membutuhkan makanan untuk menopangnya. Jadi tidak ada salahnya memiliki terlalu 
banyak makanan yang diawetkan. 

"Ini dia, Bos." [Jane] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Setelah makan malam, Jane-san menyajikan secangkir kopi Dante. Dia menyiapkan 
minuman favorit semua orang juga, dan kami menghabiskan waktu setelah makan malam 
seperti itu. 

"Funfufun." [Jane] 

... Tetap saja, Jane-san benar-benar dalam suasana hati yang baik hari ini. Yang lain juga 
dalam suasana hati yang baik. Apakah mereka senang menggunakan bahan-bahan di kota 
asalnya? 

Ketika saya bertanya kepada mereka bahwa, tampaknya, itu adalah salah satu bagian dari 
itu, tetapi ada juga percakapan siang ini. 

"Ketika aku memikirkan bagaimana semua orang di desa dipekerjakan oleh toko, aku 
hanya ... Ah ~" [Maria] 

"Tentu saja, kami juga baik-baik saja jika Anda mengirim kami ke cabang yang berbeda. 
Either way, binatu adalah tempat kerja yang benar-benar aman. Kami meninggalkan desa 
untuk bekerja, tetapi sementara kami dapat memiliki kehidupan yang mudah bekerja di 
sini, kami tidak bisa tidak khawatir untuk mereka yang bekerja di tempat lain ... "[Jane] 

"Dan dengan keadaan desa kita, semakin banyak penduduk desa akhirnya harus pergi 
untuk menghasilkan uang. Pada saat itu, jika kita bisa memastikan keselamatan setidaknya 
satu penduduk desa lagi, maka kita bisa merasa nyaman dengan itu. "[Fina] 



"Aku mengerti." [Ryouma] 

"Yang benar-benar hebat adalah jika kita bisa menjual produk kita!" [Fina] 

"Itu benar ~. Jika itu terjadi, maka semua orang bisa hidup bersama lagi ~ "[Maria] 

"Ini adalah limbah yang bahannya enak hanya dibuang begitu saja." [Fei] 

"Tidak terpikirkan di negara kita." [Leelin] 

Fei-san dan Leelin-san bergabung dalam percakapan. 

"Apa yang kamu makan di negaramu?" [Shelma] 

"Makanan pokok kami adalah Miyen. Itu dibuat dengan meremas tepung dengan air. 
Seperti roti, tapi kami tidak memasaknya, dan sebaliknya, menaruhnya di sup. Ketika 
dibuat panjang dan sempit, kami menyebutnya Reemiyen. Ketika tipis dan panjang, kami 
menyebutnya Parmiyen. Ada banyak nama dan cara memakannya. "[Fei] 

Mungkinkah Miyen ini mie? Sepertinya begitu setelah mendengar penjelasan Fei-san. Atau 
mungkin lebih dekat dengan pangsit tepung karena mereka memasukkannya ke dalam sup. 

"Itu menarik ~" [Maria] 

"Aku ingin tahu bagaimana masakan asing rasanya seperti ..." [Shelma] 

"Shelma-san, apakah kamu penasaran? Jika Anda mau, saya bisa membuatkan Anda. 
"[Leelin] 

"Ya ampun, Leelin-san. Apakah Anda yakin? "[Shelma] 

"Aku belum memakannya dalam waktu yang lama juga. Kenapa tidak? Bahannya adalah 
tepung terigu, air, dan sup. Semua orang di negara kami miskin, jadi kami tidak 
membutuhkan bahan khusus. "[Leelin] 

Alangkah bahagianya percakapan ini. 

"... Haruskah kita mendirikan warung?" [Carm] 

"Hah?" [Leelin] 

"Carm-san?" [Ryouma] 

Aku bertanya-tanya apa yang dia bicarakan dengan begitu tiba-tiba, tetapi ternyata, itu 
terkait dengan diskusi kami dengan Serge-san. 

"Meskipun kita tidak membuat kerugian dengan meminjamkan toko, kita bisa mendapat 
manfaat lebih dari kesepakatan tergantung pada tindakan kita. Satu cara kita bisa 



melakukan itu, saya percaya, adalah dengan menyediakan beberapa makanan ringan 
kepada orang-orang yang datang untuk menonton rombongan itu. Jika kita memberi 
mereka tempat untuk mereka, mereka dapat beristirahat dan menyiapkan produk yang 
dapat menarik perhatian mereka, kita juga harus dapat menjual beberapa barang kepada 
mereka. Bagaimanapun, ini adalah festival, jadi mereka harus lebih rela untuk 
menghabiskan. Dan bahkan jika kita tidak menghasilkan sebanyak itu, kita masih bisa 
menggunakan ini sebagai kesempatan untuk memperdalam hubungan dengan penduduk 
kota. "[Carm] 

Carm-san ... Meskipun itu hanya sebuah ide, dia yakin sudah memikirkannya. 

Manajemen berjalan dengan baik, jadi kami memiliki modal, dan kami mungkin hanya bisa 
memberikan sedikit kepada orang-orang yang telah kami bunuh ... Ini adalah cara lain 
untuk menikmati festival. 

"Bagaimana menurut anda? Semuanya. "[Carm-san] 

Tidak mungkin jika warung itu akan dirawat oleh aku dan Carm-san saja. 

Kita perlu mendapatkan kerja sama semua orang. 

"... Jika kamu melakukannya, aku akan membantu. Saya... tidak memiliki jadwal apa pun. 
"[Dolce] 

Tanpa diduga, Dolce-san langsung setuju. 

Saya pikir dia fokus untuk mengerjakan buku hariannya, tetapi sepertinya dia benar-benar 
mendengarkan. 

"Aku tidak punya pengalaman mendirikan warung, tapi aku pasti suka melihat orang 
makan makananku. Terlebih lagi ketika pelanggan memuji masakan saya. "[Shelma] 

Shelma-san juga siap untuk itu. 

"Jika kita bergiliran seperti biasanya, kita harus dapat meluangkan waktu untuk berkeliling 
festival bahkan saat merawat kios." [Fina] 

"Hmm  Kita mungkin akan kehilangan semua uang kita jika kita bermain sepanjang hari, jadi  
Kenapa tidak?" [Maria] 

"Aku baik-baik saja dengan itu." [Leelin] 

"Saya setuju dengan putri saya." [Fei] 

"Saya juga. Ah! Asisten Manajer, bisakah kita menggunakan gandum toko kami untuk 
bahan-bahannya? "[Jane] 



"Kita harus menciptakan lingkungan untuk melestarikan barang makanan, tetapi harus 
baik-baik saja. Apakah ada masalah? "[Carm] 

"Jika kita menggunakan gandum desa kita, beberapa pelanggan mungkin bertanya di mana 
gandum itu diproduksi." [Jane] 

"Apa yang kamu bicarakan?" [Dolce] 

"Ahaha, lupakan saja. Saya baik-baik saja dengan bekerja di warung. Kedengarannya 
menyenangkan. "[Jane] 

Setelah Jane-san setuju, Fina-san juga setuju. 

Dengan itu, keputusannya adalah ya bulat. 

Kami akan mendirikan kios! Bagus! 

Tetapi sekali lagi, ketika Anda memikirkannya, tidak bisakah kita menggunakan toko itu 
saja? 

Namun, di sinilah arus percakapan membawa kami, jadi saya kira itulah itu. 

"Sekarang, kita perlu memeriksa biaya bahannya dan menyiapkan beberapa hidangan 
sampel. Kita harus meletakkan dasar dengan Morgan Company ... Aku akan memulai 
penyelidikan pendahuluan besok. "[Ryouma] 

Jika setelah itu semua orang masih merasa ingin mendirikan warung, maka kami akan 
memasang warung. 



Chapter 101 
Dua minggu kemudian. 

Para karyawan sangat sibuk karena harus bekerja pada jam reguler mereka sambil juga 
mempersiapkan festival. 

Dalam dua minggu ini, semua orang berlarian, memasak masakan lokal masing-masing, 
memastikan semua yang diperlukan untuk hidangan itu sudah siap, dan bekerja dengan 
Perusahaan Morgan untuk menangani keamanan dan penerimaan pelanggan di festival. 

Namun terlepas dari kesibukan persiapan, moral karyawan tetap tinggi. Diam-diam saya 
terkejut. 

Dalam kehidupan masa lalu saya, kami memiliki acara rekreasi perusahaan tahunan untuk 
meningkatkan semangat tim karyawan, tetapi mereka benar-benar hanya dimaksudkan 
untuk memuaskan kepuasan para petinggi. Satu-satunya yang senang dengan acara 
tersebut adalah sebagian kecil dari perusahaan, yang termasuk orang-orang yang 
merencanakan acara tersebut. Karyawan lainnya hanya dipaksa untuk berpartisipasi 
dengan alasan bahwa peristiwa semacam itu disebut 'acara perusahaan'. Pemborosan 
wajib hari bebas karyawan, dengan kata lain. 

Meski begitu, saya mendapatkan dari mana mereka berasal. Jelas lebih baik jika karyawan 
dapat mengembangkan semacam persatuan. Lagi pula itu tidak dapat membantu jika itu 
adalah kebijakan perusahaan, tapi ... Saya benar-benar tidak ingin melihat karyawan saya 
membuat wajah yang sama dengan karyawan tersebut di kehidupan saya yang lalu. 

Namun untuk sekarang, semua orang tampaknya bersenang-senang. Kios-kios mulai 
berangsur-angsur terbentuk dan semua orang ingin sekali bekerja. 

Selain itu, bukan hanya karyawan saya yang akan berpartisipasi di warung, karena 
beberapa orang tak terduga telah memutuskan untuk membantu. 

"Bos! Zeke-san dari tukang daging ada di sini! "[Carm] 

"Aku mendengarmu! Aku pergi sekarang! "[Ryouma] 

Saya berhenti bekerja di tempat kosong toko dan pergi ke kantor resepsionis. 

"Maaf membuatmu menunggu." [Ryouma] 

"Kamu tidak membuatku menunggu sama sekali. Ini untuk porsi hari ini. Saya sudah 
membawa barang-barang ke dapur. "[Zeke] 

"... Ini lebih terjangkau dari yang diharapkan." [Ryouma] 



"Kamu membeli sangat banyak, jadi kupikir aku akan memberimu diskon." [Zeke] 

Salah satu orang yang bekerja sama dengan kami adalah Zeke-san. 

Dia membantu dengan menyediakan daging untuk hidangan percobaan, dan pada hari 
festival, dia sendiri akan membantu di warung bersama dengan karyawannya. Beberapa 
hari yang lalu, ketika saya membeli banyak bahan, dia bertanya untuk apa saya 
menggunakannya, jadi saya menjawabnya, dan akhirnya, dia memutuskan untuk 
membantu. 

Ketika saya bertanya kepadanya mengapa, tampaknya, dia dan karyawannya ingin 
menghabiskan waktu bersama keluarga mereka selama festival. Tetapi jika mereka 
membuang terlalu banyak, mereka akan dimarahi oleh istri mereka, jadi sebagai imbalan 
untuk membantu satu hari dari dua hari festival, saya akan membayar mereka dengan gaji 
yang sesuai. 

Jika saya mendapatkan bantuan mereka, persiapan untuk festival akan menjadi relatif lebih 
mudah dan uang yang dapat digunakan untuk modal juga akan meningkat. Karyawan saya 
tidak akan memiliki beban sebanyak pada hari festival dan kami juga akan memiliki lebih 
banyak kesempatan untuk bergaul dengan orang lain. 

Setelah menjalin hubungan win-win seperti itu, Pauline-san dan teman-teman ibu rumah 
tangga, Kiara-san dan Mary-san, juga mendapat kabar dari kesepakatan kami. Mereka 
bertiga mengatakan kepada saya bahwa mereka bersedia untuk membantu dengan 
hidangan percobaan dan pada hari festival itu sendiri jika saya memberi mereka kondisi 
yang sama. Saat ini, mereka membantu di dapur bersama Shelma-san. 

Kebetulan, karena ibu rumah tangga bergabung, kabar tentang Semroid Troupe datang 
untuk melakukan penyebaran melalui jaringan intelijen ibu rumah tangga. Antara lain, 
ketika saya menunjukkan wajah saya di toko Pauline-san, banyak temannya mengatakan 
sesuatu ... Apakah kita akan berakhir dengan kerumunan seperti ketika kita membuka toko 
untuk pertama kalinya? Saya harus mempersiapkan kemungkinan itu. 

"Baiklah, Ryouma-kun. Sampai jumpa di malam hari. "[Zeke] 

Aku melihat Zeke-san pergi ketika dia pergi untuk kembali ke tokonya, lalu aku kembali 
bekerja di daerah yang kosong. 

Malam ini, saya akan memeriksa menu warung untuk terakhir kalinya dan membuka 
tempat yang akan digunakan sebagai tempat pertemuan sosial kami. Setidaknya aku harus 
menyiapkan tempat. 

Malam. Setelah jam kerja. 

Saya sedang memeriksa beberapa dokumen sambil menunggu para pengunjung di kantor 
ketika Carm-san datang. 



"Bos, Serge-sama dan perwakilan dari Grup Semroid ada di sini." [Carm] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Saya segera pergi ke kantor resepsionis. 

"Maaf membuatmu menunggu." [Ryouma] 

"Maaf mengganggumu, Ryouma-sama. Ini di sini adalah pemimpin Kelompok Semroid. 
"[Serge] 

"Namaku Prenence Semroid. Meskipun saya masih muda, saya memimpin sekelompok 
penghibur keliling. Sangat menyenangkan bisa berkenalan dengan Anda, sage-dono muda. 
"[Prenence] 

Di dalam ruangan itu Serge-san duduk di sofa, serta orang lain di belakang. Orang itu 
adalah pria tampan dengan rambut mempesona seperti benang perak. Dia berdiri bahkan 
ketika dia duduk. Ketika dia berdiri dan menawarkan berjabat tangan, saya menjawab, tapi 
... Tindakannya menurut saya agak teatrikal. 

"Kesenangan adalah milikku. Anda bisa memanggil saya dengan nama. Tidak perlu untuk 
hal-hal bijak ... "[Ryouma] 

"Oh? Saya melihat Anda adalah orang yang rendah hati, bijaksana--- Ryouma-dono. 

Kotak musik. Kotak kecil itu yang bisa memutar suara yang halus itu ... Itu adalah karya 
yang menakjubkan, harus kukatakan. Ini telah memberi penampilan baru kami 'rasa'. 
Selain itu, komposisi musik yang saya gubah bahkan dimasukkan ke dalamnya, 
memungkinkan musik saya untuk menjangkau lebih banyak orang daripada yang pernah 
diperkirakan ... Jika Anda, Ryouma-dono, pria yang mengembangkan itu, tidak layak 
disebut sage, lalu siapa yang ? "[Prenence] 

Apakah hal itu benar-benar masalah besar bagi musisi? ... Atau dia hanya menyanjungku? 

Maafkan keterusterangan saya, tetapi kesan pertama saya tentang dia adalah 'sulit untuk 
dihadapi'. 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

"Aku harus berterima kasih padamu. Anda tidak hanya memberikan kepada kami kotak 
musik, Anda bahkan memberi kami artis tempat untuk menunjukkan bakat kami. 
"[Prenence] 

"Iya. Tapi tempat itu sebenarnya bukan sesuatu yang istimewa. Hanya lot kosong dari toko 
yang jarang kita gunakan. "[Ryouma] 



"Aku melihatnya sedikit di sepanjang jalan. Ini lebih dari cukup besar. Saya yakin teman-
teman saya akan senang. "[Prenence] 

"Apakah mereka sudah ada di sana?" [Ryouma] 

"Ya, mereka sudah ada di venue." [Prenence] 

Seperti yang direncanakan. Detail kotak musik dan fakta bahwa aku adalah 
pengembangnya bukanlah hal yang harus dibicarakan di depan umum; karenanya, topik 
kita di sini tidak hanya mencakup rincian kinerja tetapi juga kerahasiaan identitas saya, 
itulah sebabnya hanya perwakilan yang dipanggil ke sini. 

"Tidak sopan membiarkan mereka menunggu. Haruskah kita membahas detailnya dengan 
cepat? "[Ryouma] 

"Hal-hal yang berhubungan dengan panggung akan diserahkan kepada Kelompok 
Semroid." [Ryouma] 

"Tolong serahkan pada saya. Ini adalah kesempatan langka bagi kami untuk dapat berdiri 
di panggung besar. Kami pasti akan menampilkan pertunjukan yang bagus. "[Prenence] 

Ketika mereka baru memulai, mereka biasanya bermain di tempat-tempat yang lebih kecil, 
seperti alun-alun kota atau bar. Tempat besar yang bisa menampung audiens yang lebih 
besar seperti tempat kosong toko saya mungkin merupakan kesempatan langka bagi 
mereka. 

"Aku akan menyerahkannya padamu. Jika ada yang Anda butuhkan, silakan berkonsultasi 
dengan kami. Jika Anda memerlukan beberapa hal atau lebih banyak orang, baik Serge-san 
atau Carm-san harus dapat membantu Anda. Dan jika Anda membutuhkan bantuan dengan 
panggung atau untuk mengangkut beberapa hal atau pekerjaan tenaga kerja lainnya, Anda 
dapat meminta bantuan kepada saya. "[Ryouma] 

"Terima kasih atas segalanya." [Prenence] 

"Selanjutnya adalah ... Oh, sepertinya begitu." [Ryouma] 

"Jadi itu muncul. Jika masih ada hal lain yang perlu dibahas, saya akan memberi tahu Anda. 
"[Prenence] 

"Apakah kita akan pergi kalau begitu?" 

Setelah mendiskusikan apa yang perlu didiskusikan, kami pergi ke venue. 

"Ini benar-benar hidup." [Ryouma] 

Di tempat itu ada 6 toko sementara, yang masing-masing dibangun dengan Earth Magic. 
Toko-toko hanya seukuran kios, tetapi mereka telah dilengkapi dengan peralatan yang 



diperlukan untuk memasak. Di sekitar toko-toko itu bisa dilihat tetangga kita. Ada juga 
beberapa pria dan wanita asing dari segala usia. 

"Ah! Ryouma! Cepatlah dan datanglah! "[Rick] 

Rick. Saya melihat Leni dan Tony juga. Mereka adalah kerabat dari orang-orang yang 
membantu kami, juga anak-anak. Mereka harus bisa memberi kami banyak umpan balik 
mengenai makanan. 

"Saya kelaparan. Mama bilang perjamuan malam ini akan disajikan untuknya--- "[Rick] 

"Jangan mengatakan hal-hal yang tidak perlu. Berperilaku. "[Pauline] 

"Ahaha ..." [Ryouma] 

"Bos, terima kasih atas kerja kerasmu. Ini agak awal, tapi saya pikir kita harus segera mulai 
... "[Carm] 

"Iya. Mari kita mulai. "[Ryouma] 

"Kalau begitu, tolong sampaikan sambutannya." [Carm] 

Saya tidak yakin apakah itu benar-benar baik bagi saya untuk menjadi orang yang 
memberikan sambutan, tetapi bagaimanapun, saya mengambil gelas yang diisi dengan 
minuman dengan satu tangan dan berdiri di depan orang banyak. 

"Selamat malam tuan dan Nyonya. Saya adalah wakil dari binatu 'Hutan Bambu', Ryouma 
Takebayashi, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena bisa 
datang ke sini malam ini meskipun jadwal sibuk Anda. "[Ryouma] 

"..." [Rick] 

Rick menatapku dengan mata yang sepertinya berkata, "apakah kita belum makan?" 

"... Aku mengerti bahwa ada di antara kita yang tidak bisa lagi menunggu. Karena itu, saya 
akan mengambil sendiri untuk menjaga ini singkat. Seperti yang diketahui semua orang, 
kami akan membuka kios untuk merayakan Founding Festival yang akan datang ini. Saya 
ingin bekerja bersama sedapat mungkin dengan mereka yang akan menggunakan tempat 
yang sama. Untuk itu, kami telah mengumpulkan semua orang di sini malam ini. Saya yakin 
ada banyak di antara Anda yang bertemu satu sama lain untuk pertama kalinya. Karena itu, 
saya ingin ini sebagai kesempatan bagi kita untuk saling mengenal. Bersulang untuk 
kerjasama masa depan kita ... Ceria! "[Ryouma] 

"Ceria!" [Semuanya] 

Semua orang mengatakan 'Ceria' secara bersamaan. Meskipun kami hanya memiliki kurang 
dari 40 orang, pertemuan sosial ini tetap menjadi pesta yang cukup. 



Sementara pesta berlangsung, para koki meninggalkan kerumunan dan mulai memasak di 
toko-toko sementara. Namun, sebagian besar masakan sudah selesai, jadi hanya butuh 
waktu singkat untuk menyelesaikan hidangan mereka. Tak lama, aroma selera mulai 
menguar dari toko. 

Sementara itu terjadi, saya berkeliling untuk menyapa orang-orang dan membagikan surat 
suara yang akan menentukan produk akhir yang akan dijual di kios-kios. 

Setiap set surat suara berisi 10 lembar. Dari mereka, 5 lembar adalah 'Makanan yang ingin 
saya makan'. 5 lembar lainnya untuk setelah makan, berjudul 'Makanan yang menurut saya 
enak'. Hasil suara akan menentukan produk yang akan dijual di warung. 

"Ini tampaknya sudah sukses." [Prenence] 

Dengan sepiring makanan di satu sisi, Prenence-san datang dengan seorang pria berusia 50 
tahun di belakangnya. 

"Terima kasih untukmu. Bagaimana rasanya? "[Ryouma] 

"Bahkan lebih baik dari yang saya harapkan. Anggota kelompok yang lain juga berpikiran 
demikian. Lihat. "[Prenence] 

Tempat yang dia tunjuk adalah sudut tempat. Meskipun pesta ini mirip dengan pesta 
prasmanan yang berdiri, beberapa kursi dan meja telah disiapkan seandainya para tamu 
ingin bersantai. Di sana, sekelompok orang yang mengenakan pakaian yang kelihatannya 
sedang bepergian dapat terlihat mengobrol dengan orang-orang di sekitar mereka. Di 
antara kelompok itu dapat dilihat seorang wanita yang tampak ceria sedang melahap satu 
piring demi piring. 

"Ingin tahu?" [Prenence] 

"Yah, dia makan dengan penuh gairah ... Sulit untuk tidak terkejut." [Ryouma] 

"Ha ha ha. Apakah begitu? Namanya adalah Maiya. Pelahap terbesar rombongan itu. 
"[Prenence] 

"Dia menjadi penghibur keliling semata-mata karena dia ingin makan makanan lezat." [???] 

Pria di belakang yang mengatakan itu dengan nada muak. 

"Soldio. Saya bekerja sebagai penari pedang bersama dengan Maiya. "[Soldio] 

"Senang berkenalan denganmu." [Ryouma] 

... Itu adalah pekerjaan yang belum pernah kudengar, tapi kurasa akan aman untuk 
mengasumsikan bahwa mereka menggunakan pedang untuk penampilan mereka. 



"Kami menari sendiri dan memotong barang. Kami juga bergerak dalam kelompok dan 
melakukannya dengan cara yang sangat mencolok. Ada berbagai program, tetapi Anda 
tidak salah. "[Soldio] 

"Dia paman Maiya dan wakil pemimpin rombongan. Dia juga bekerja sebagai pengawal 
kami. Jadi dia bukan hanya pemain. Dia juga seorang pendekar pedang. Perkelahian 
cenderung pecah selama festival, jadi silakan bergantung padanya saat Anda 
membutuhkannya. "[Prenence] 

"Terima kasih banyak. Saya merasa nyaman mengetahui bahwa ada lebih banyak orang 
yang dapat melindungi toko. "[Ryouma] 

"Kamu bisa meneleponku kapan saja aku bebas. Anda dapat menggunakan maiya juga jika 
Anda mau. Saya tidak keberatan. "[Prenence] 

"Bagaimana dengan saya? Paman. "[Maiya] 

Tidak menyadari dia ada di sana sama sekali karena bayangan Soldio-san. Orang yang 
dimaksud itu berdiri sambil membawa piringnya dengan kedua tangan. 

"Kami berbicara tentang kamu membantu dengan keamanan." [Soldio] 

"Saya melihat. Ah, kamu perwakilan dari beberapa waktu yang lalu. Saya mendengar Anda 
masih muda, tapi wow. Kamu benar-benar muda. "[Maiya] 

"Itu kasar, Maiya." [Soldio] 

"Tidak apa-apa. Saya tidak keberatan. Saya masih muda. "[Ryouma] 

Lagipula, itu tidak seperti dia mengejekku. Setidaknya, rasanya tidak seperti itu. 

"Apakah kamu menikmati pestanya?" [Ryouma] 

"Tentu saja! Ada banyak hidangan langka, dan ketika saya pikir hidangan itu umum dan 
saya memakannya, tiba-tiba saya disambut dengan kejutan. Seperti hot dog itu misalnya. 
Roti itu kenyal dan sosisnya juicy. Saya sudah pergi ke banyak tempat, tetapi tidak ada 
banyak toko yang dapat menghasilkan rasa seperti itu. "[Maiya] 

Hot dog adalah makanan tetap di festival, tetapi roti yang digunakan Shelma-san adalah 
roti beragi alami yang kami buat sebelumnya. Spesialis daging, Zeke and Co., berpikir untuk 
menggunakan roti beragi alami dengan sosis khusus. Pauline-san kemudian memasaknya 
untuk menghasilkan produk mewah. 

Hasilnya adalah hot dog berair yang sepenuhnya memunculkan rasa bahan-bahannya. 
Suatu prestasi yang hanya bisa dilakukan oleh pro. Karena itu, rasa hot dog Zeke-san 
berada di liga yang lebih tinggi dari zamannya, menjadikannya salah satu favorit di antara 
berbagai kandidat hidangan. 



"Dan kemudian ada Masakan Zilmar. Ditambah dengan sup, itu memberi rasa santai yang 
menghangatkan tubuh. "[Maiya] 

Fei-san dan Leelin-san memasak Parmiyen. Makanan yang mereka bawa jauh lebih dekat 
dengan Wanton Soup daripada Flour Dumplings in Soup. Bahan-bahan yang digunakan 
sederhana, tetapi setelah merebus daging dan sayuran dengan saksama, mereka bisa 
mengeluarkan kebaikan di dalamnya. Karena rasanya yang lembut, saya suka 
memasangkannya dengan Tumis Daging dan Sayuran dalam Minyak Semisa. 

"Ada beberapa hidangan aneh juga, bukan?" [Prenence] 

Seperti yang dikatakan Prenence-san, di piringnya bisa dilihat Dante Seeds tanpa kulit asin 
dipanggang di atas api. Saya awalnya membeli Biji Dante untuk membuat Kopi Dandelion, 
tetapi tampaknya ada area di mana orang menganggap benih itu sendiri sebagai makanan 
lezat. 

Karena itu saya tidak tahu lagi apakah dantes lebih dekat dengan dandelion atau bunga 
matahari ... Akar dapat digunakan untuk kopi, bijinya dapat dimakan, dan ketika diperas, 
minyak dapat diekstraksi dari mereka. Karena itu saya mulai menanam lebih banyak dan 
lebih banyak lagi dengan bantuan pupuk lendir pemulung dan sihir kayu. 

"Saya senang kamu menyukai mereka. Kami sudah menyiapkan banyak dari mereka, jadi 
silakan makan sebanyak yang Anda mau. Meskipun mungkin ide yang bagus untuk 
meninggalkan ruang di perut Anda. Sudah hampir waktunya untuk padang pasir. 
"[Ryouma] 

"Benarkah !?" [Maiya] 

Benarkah. 

Banyak makanan penutup dibuat oleh saya. Saya sudah menyiapkan makanan seperti 
Gomadoufu (biji wijen hancur direbus dalam air dan dingin seperti tahu) dan pangsit wijen. 

Untuk Gomadoufu, biji wijen harus hati-hati ditumbuk sampai lembut dan menyenangkan 
bagi lidah. Setelah itu pati diekstraksi dari kentang dan ditambahkan ke dalamnya. 
Kemudian dimasak di atas api sampai halus, dan kemudian diremas untuk membentuk dan 
kemudian didinginkan. Setelah selesai, bisa dimakan dengan madu yang terbuat dari gula 
merah. 

Untuk pangsit wijen, saya pertama kali menyiapkan isian menggunakan semisa dan gula 
merah. Saya menambahkan air dan minyak dante ke tepung beras halus dan 
mencampurnya, lalu saya gunakan untuk membungkus isinya. Semisa mentah seperti 
pakaian di atas isian, sementara aku menggosok permukaan dengan minyak dante. 

Dalam hal ini, minyak dante harus digunakan lebih dari minyak semisa karena jumlah dan 
waktu memasak. Jika minyak semisa digunakan sebagai gantinya, produk yang dihasilkan 



akan berbau terlalu banyak seperti semisa dan akan terlalu sulit untuk membedakan bahan 
dari aromanya. 

Pada titik itu, aroma moderat minyak dante tidak dapat mengalahkan hidangan. Ketika 
saya menggunakan Identify pada minyak dante, saya menemukan bahwa asam lemak tak 
jenuhnya mengandung sejumlah besar asam oleat, menjadikannya minyak yang halus 
dengan nilai gizi yang tinggi. 

Sayangnya, tidak banyak minyak yang bisa diekstraksi dari biji dante. Dibutuhkan 15 gram 
biji dante hanya untuk menghasilkan satu mililiter minyak dante. Jika saya membutuhkan 
800ml minyak dante, saya akan membutuhkan 12.000 g atau 12 kg biji dante. 

Meskipun biji dante sehat, dibutuhkan banyak usaha untuk menghasilkan cukup dari 
mereka untuk membuat minyak. Sedemikian rupa sehingga mengekstraksi minyak dari 
mereka benar-benar membuat pelatihan yang baik untuk mana saya. 

Namun, berkat itu, saya bisa menghasilkan hidangan lezat, tetapi jumlah usaha yang 
diperlukan dan biaya gula merah dan tepung beras halus membatasi jumlah hidangan yang 
bisa dibuat. Sebenarnya persalinannya masih bisa diterima. Pembunuh sebenarnya adalah 
bahwa kita tidak dapat menetapkan harga lebih rendah dari 20 setelan sepotong. Itu agak 
terlalu tinggi untuk hidangan penutup yang dijual di warung. 

Ada kemungkinan besar kue wijen tidak sampai ke warung, jadi saya sudah menyiapkan 
pengganti. Pastry tepung terigu murah yang menghemat biaya dengan menggunakan 
adonan yang lebih murah, Sesame Pastry. 

Ketika saya mengatakan itu ... 

"Dalam hal ini, aku lebih baik mendapatkan kenyangku malam ini." [Maiya] 

Maiya-san mengatakan itu, dan kemudian pergi untuk mendapatkan lebih banyak 
makanan. 

Aku merasa dia sudah memakan nilai keluarga, tapi sepertinya dia tidak berencana untuk 
berhenti dalam waktu dekat. 



Chapter 102 
Volume 3 Bab 102 bagian1 

Volume 3 Bab 102 bagian2 

Ketika pesta itu berlangsung lancar, sebuah topik yang memprihatinkan keluar. 

"Ada monster di jalan raya?" [Ryouma] 

"Iya. Kami datang ke sini melalui dataran selatan, tetapi sebelum meninggalkan Kereban, 
kami mendengar penampakan 'semut' di dataran. Karena itu kami waspada sepanjang 
perjalanan. Benar-benar melelahkan. "[Prenence] 

Semut adalah istilah universal untuk semua monster tipe-semut. Ada berbagai macam, 
tetapi secara umum, mereka semua memiliki karapas keras yang melindungi seluruh tubuh 
mereka, serta kecenderungan untuk mengeroyok musuh-musuh mereka. Betapa 
berbahayanya seekor semut. Namun, tergantung varian. 

"Mungkinkah itu semut pembunuh?" [Ryouma] 

Semut Pembunuh memiliki karapas keras dan sepasang rahang yang kokoh. Mereka adalah 
karnivora dan mereka suka bertarung melawan makhluk hidup lainnya. Segerombolan 
semut seperti itu tidak diragukan lagi merupakan ancaman. Bergantung pada ukuran 
sarangnya, Adventurers Guild akan memberi peringkat pekerjaan pemusnahan bagi 
mereka sebagai Peringkat C atau lebih tinggi. 

"Oh tidak. Jika itu masalahnya, kami pasti akan memilih rute yang berbeda. Itu harusnya 
semut terowongan. "[Prenence] 

"Hmm ... Maaf. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang varian itu? "[Ryouma] 

"Mari kita lihat ... Pertama-tama ia memiliki karapas keras yang sama dengan semut yang 
dikenal, tetapi rahang, cakar, dan kekuatan keseluruhannya lebih lemah dibandingkan 
dengan varian semut lainnya. Mereka juga tidak memiliki racun. Secara keseluruhan, daya 
serang mereka rendah, tetapi mereka juga lebih lembut dibandingkan dengan semut lain 
dan tidak akan menyerang monster atau orang lain. 

Mereka berspesialisasi dalam menggali tanah lunak dan diketahui memperluas sarangnya 
secara proaktif. Masalahnya adalah jika Anda secara tidak sengaja melewati salah satu 
sarang mereka tanpa mengetahuinya, sarang mereka akan runtuh dan kereta Anda akan 
jatuh bersamanya. "[Prenence] 

Sarang semut terowongan diperkuat oleh cairan tubuh mereka, jadi itu tidak akan runtuh 
jika itu hanya Peron berjalan di atasnya, tetapi kereta yang diisi dengan barang-barang 
ditambah penumpang terlalu berat. 



Semut terowongan tidak terlalu berbahaya, tetapi dianggap sebagai hama yang 
mengganggu bagi orang yang bepergian dengan kereta. 

"Mereka pasti sakit kepala pada industri transportasi." [Ryouma] 

"Semoga itu tidak mempengaruhi jumlah pelanggan dan persiapan untuk festival ..." [Serge] 

Serge-san, yang diam-diam mendengarkan di samping kami, tampaknya juga khawatir. 

... Dalam hal ini, mengapa saya tidak mengunjungi mereka besok? 

"Kamu, Ryouma-dono?" [Prenence] 

Prenence-san membuat wajah aneh ketika aku mengatakan itu, jadi aku menjelaskan 
kepadanya bahwa aku adalah seorang petualang. Saya juga mengatakan kepadanya bahwa 
saya berencana pergi ke Hutan Hebat Shurus. 

"Saya melihat. Jadi, itu sebabnya Anda bertanya apakah itu semut pembunuh. "[Prenence] 

Di hutan besar, selain semut pembunuh, ada juga monster tipe semut lainnya, jadi melihat 
semut-semut terowongan itu harus menjadi rujukan yang bagus. 

"Mereka mungkin mempengaruhi aliran barang juga, jadi aku berpikir untuk 
memeriksanya untuk jaga-jaga." [Ryouma] 

"Itu akan membuatku nyaman." 

"Itu akan sangat membantu kita juga." [Prenence] 

Bukan hanya Serge-san tapi Prenence-san juga? 

"Kami tidak mampu menunjukkan pertunjukan yang kurang dipraktikkan kepada 
penonton, jadi saya berpikir untuk menggunakan dataran dekat Gimuru sebagai area 
latihan." [Prenence] 

Penghibur keliling seperti mereka sendiri harus melakukan perjalanan dari satu kota ke 
kota lain, sehingga seringkali mereka tidak memiliki area latihan yang ditentukan. Apalagi 
penampilan mereka adalah produk yang mereka jual. Mereka tidak sanggup 
memperlihatkannya ketika masih belum latihan, sehingga mereka tidak bisa berlatih di 
tempat di mana orang lain dapat melihatnya. 

Sayangnya, semut terowongan baru-baru ini terlihat di dataran. Meskipun hanya ada 
kemungkinan bahwa mereka mungkin terjadi menjadi satu, itu masih cukup untuk 
membuat mereka ingin menghindarinya. Mungkin itulah sebabnya akan sangat membantu 
mereka jika saya bisa melakukan sesuatu terhadap semut terowongan. 

"... Kalau begitu, kenapa kamu tidak menggunakan tempatku untuk latihanmu?" [Ryouma] 



Jika mereka hanya membutuhkan tempat yang jauh dari publik, maka Tambang 
Terbengkalai harus cukup baik. Keluarga sang duke memang menyuruh saya menggunakan 
tempat yang saya inginkan, jadi saya yakin mereka tidak akan keberatan jika saya 
meminjamkannya kepada beberapa orang untuk digunakan untuk latihan mereka. Juga 
tidak akan ada monster berbahaya di sana. Dan dalam kasus langka bahwa monster 
muncul, itu akan cukup lemah sehingga Soldio-san bisa menghadapinya sendiri. Dia terlihat 
kuat. 

"Apakah kamu yakin? Rumor tentang penghibur keliling seperti kita tidak benar-benar 
menyanjung. Banyak dari mereka mengatakan bahwa kami mencuri dari orang lain dan 
menculik anak-anak. Tentu saja, kami tidak melakukan hal seperti itu atau berencana 
untuk, tetapi ... "[Prenence] 

"Ah, jangan khawatir tentang itu. Bukannya aku punya sesuatu yang berharga di rumahku. 
"[Ryouma] 

Sebagian besar barang saya ada di dalam Kotak Barang saya, jadi tidak masalah jika saya 
meminjamkan tempat. Selain itu, sebenarnya lebih berbahaya bagi mereka jika mereka 
mencoba memasuki rumah saya. Ada banyak hal di sana yang dapat menyebabkan 
seseorang sakit jika ditangani dengan buruk. Terlebih lagi jika masih ada sabun yang tidak 
diawetkan atau soda kaustik yang tersisa. 

"Tidak apa-apa. Sungguh. "[Ryouma] 

"Kalau begitu, terima kasih." [Prenence] 

"Kapan kamu akan mulai?" [Ryouma] 

"Jika kamu baik-baik saja dengan itu, kami ingin memulai besok pagi." [Prenence] 

Saya cukup yakin mereka baru saja tiba. Apakah mereka benar-benar baik-baik saja dengan 
itu? 

"Baik. Aku akan menunggumu besok pagi. Tempat itu langsung dari pintu keluar utara 
Gimuru. Saya tidak berpikir Anda akan melewatkannya. "[Ryouma] 

Seperti ini kami membuat rencana untuk besok dan menyimpulkan pertemuan sosial. 

Hari berikutnya. 

Kelompok Semroid mengunjungi rumah saya, dan saya memberi mereka tempat untuk 
berlatih. Tapi aku tidak benar-benar melakukan sesuatu yang istimewa. Saya hanya 
mengatakan kepada mereka untuk tidak masuk karena berbahaya, dan menyiapkan air 
untuk mereka. Sisanya saya tinggalkan untuk Prenence-san. Ketika aku sampai di guild 
petualang tepat sebelum tengah hari, ada lebih sedikit orang daripada biasanya. 

Sangat menyenangkan tidak harus menunggu, tapi ... 



"Oh, Ryouma-kun." [Maelyn-san] 

"Selamat siang. Saya mendengar bahwa Semut Terowongan baru-baru ini terlihat di 
dataran selatan. "[Ryouma] 

"Aku mengerti, kata-kata sampai kepadamu dengan cepat. Jika Anda mencari pekerjaan 
yang berkaitan dengan itu, saya punya beberapa di sini. "[Maelyn] 

Saya hanya berpikir saya akan menyebutkannya, tetapi sebelum saya menyadarinya, 
beberapa permintaan pekerjaan telah ditumpuk di atas meja. 

"... Hancurkan semut terowongan, cari sarang ... Dan gali? Dua yang pertama saya dapatkan, 
tapi apa yang harus saya gali? "[Ryouma] 

"Misi itu adalah menggali sarang. Menghancurkan telur tidak cukup menyeluruh, karena 
ada kemungkinan mereka akan kembali lagi nanti. "[Maelyn] 

"Begitu ... Apakah ini sebabnya ada beberapa anggota guild di sini hari ini?" [Ryouma] 

"Benar. Kami sudah menemukan beberapa sarang. Ada orang di luar sana yang sedang 
berburu sekarang. "[Maelyn] 

"... Berapa banyak kerusakan yang disebabkan semut terowongan sejauh ini?" [Ryouma] 

"Tidak banyak sekarang. Tapi ... "[Maelyn] 

Ekspresi Maelyn-san berubah gelap. Saya ingin tahu apakah sesuatu terjadi. 

"Sudah kubilang kita menemukan beberapa sarang, kan? Ada kemungkinan besar bahwa 
semut terowongan berasal dari suatu tempat untuk berkembang biak atau mereka datang 
ke sini setelah berkembang biak untuk mencari rumah baru. Karena itu guild berpikir 
masih mungkin untuk menemukan sarang baru, membuat peluang untuk korban di pihak 
kita lebih tinggi. 

Itu sebabnya guild ingin mengalokasikan lebih banyak orang untuk mencari sarang. Tamer 
Guild juga bekerja sama dengan kami sampai batas tertentu, jadi kami telah membuat 
kemajuan. "[Maelyn] 

Guild penjinak? 

"Bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang itu?" [Ryouma] 

"Tidak ada yang lebih dari itu. Geng dapat bekerja sama juga tergantung pada masalahnya. 
Salah satu contohnya adalah infestasi semut terowongan, yang ingin kita selesaikan lebih 
cepat daripada nanti. Selain itu, kota ini dekat dengan tambang, jadi ada banyak orang di 
sisi Tamer Guild untuk membantu kami. "[Maelyn] 



"... Aku tidak tahu apakah boleh meminta ini darimu, tetapi apakah mungkin juga untuk 
mendapatkan pekerjaan dari Tamer Guild?" [Ryouma] 

"Mungkin. Apa kamu berencana mengambil pekerjaan dari sana? "[Maelyn] 

Uu, sorot matanya itu ... 

"Sebenarnya, aku juga anggota dari Tamer Guild, dan guild masternya telah membantuku 
sedikit, tapi mengingat monsterku, tidak ada banyak pekerjaan yang bisa aku terima dari 
Tamer Guild. Jadi, saya berpikir untuk pergi ke sana untuk menerima pekerjaan itu. 
"[Ryouma] 

"Jadi kamu ingin membalas budi? Baik. Anda tidak harus membuat wajah itu. Terserah 
anggota apakah dia ingin menerima pekerjaan atau tidak. "[Maelyn] 

Dia tertawa ketika mengatakan itu. Sepertinya saya tidak menyinggung perasaannya. 

"Itu terdengar baik. Meski begitu, aku minta maaf aku tidak bisa menerima pekerjaan di 
sini. "[Ryouma] 

"Aku mendengarmu. Jangan ragu menerima pekerjaan dari sini saat Anda 
menginginkannya. "[Maelyn] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Saya berterima kasih kepada Maelyn-san dan meninggalkan Adventurers Guild. 

"Hati-hati!" [Penjaga] 

Penjaga di gerbang selatan melihat saya pergi ketika saya pergi ke dataran selatan. Saya 
hampir tidak pernah mampir ke Tamer Guild, jadi ketika saya pergi ke sana, saya keliru 
untuk pelamar baru. Namun, tidak ada masalah setelah menyelesaikan kesalahpahaman 
itu, dan saya bisa menerima pekerjaan secara normal. 

"Ayo pergi!" [Ryouma] 

"KURURURU!" [Burung Rimel] 

Ketika saya berteriak keras-keras, burung-burung pelek yang saya bawa terbang di langit 
dan mengambil formasi berbentuk huruf 'V'. Saya meminta mereka mencari sarang semut 
di tempat-tempat yang mungkin memiliki sarang semut. 

Menurut Tamer Guild, semut terowongan memiliki kecenderungan untuk mengeluarkan 
tanah dan pasir ke lingkungan mereka ketika menggali sarang mereka. Dengan kata lain, 
sementara mereka mungkin tidak membuat gundukan ketika menggali sarang, setiap area 
dengan tanda-tanda telah digali mungkin bisa menjadi sarang semut terowongan. 



"KE!" [Burung Rimel] 

"Oh, ditemukan satu?" [Ryouma] 

Saya menggunakan Shared Perception untuk melihat dunia melalui mata Eins, yang saat ini 
masih terbang di udara. Ketika saya melakukannya, saya melihat bidang tanah yang tidak 
rata di dalam dataran hijau. Hanya dengan mataku yang telanjang, dataran tampak tak 
berujung, tetapi dari atas, semuanya jauh lebih jelas. 

Saya tidak punya bisnis dengan tempat yang sudah mulai digali orang lain atau tempat 
orang sudah mulai berburu. 

Saya menggunakan Dimension Magic dan meninggalkan jalan kosong. 

Mari kita lihat-lihat di sini ... 

"Dimension Home." [Ryouma] 

Saya membawa slime besi dan logam dari tambang yang ditinggalkan, jadi saya 
melepaskannya dan mengaturnya. Semuanya ada sekitar 400 orang. 

Saya memberi mereka makan banyak karena saya ingin membuat lendir besar, tetapi saya 
memberi mereka makan terlalu banyak dan sekarang mereka terlalu banyak. Hanya 100 
sudah cukup untuk membuat lendir besar, tetapi sekarang saya memiliki 200 slime besi 
dan 200 slime logam. Meski begitu, dengan sebanyak ini, ada juga lebih banyak hal yang 
bisa saya lakukan. 

Saya memerintahkan lendir yang paling ahli dalam transformasi untuk mengubah dirinya 
menjadi katana, kemudian saya memberikan perintah kepada sisa lendir. 

"Kalian semua tidak harus berubah. Lanjutkan dengan hati-hati. "[Ryouma] 

Mendengar itu, barisan bola logam dan besi menerobos rumput. 

Beberapa menit kemudian. 

"Menemukan sesuatu?" [Ryouma] 

Meskipun lendirnya lemah, mereka memiliki rasa bahaya yang kuat. Perasaan itu mungkin 
telah melemah setelah berevolusi, tetapi slime besi masih dapat mendeteksi sesuatu. 
Tampaknya ada sesuatu di depan. Lendir itu berhati-hati dengan caranya sendiri. Jadi, 
bahkan jika itu hanya sesuatu yang menghentikan gerakan mereka, mereka masih akan 
melanjutkan dengan hati-hati. 

Satu langkah, dua langkah, tiga langkah ... Ketika kami sampai di tempat yang ditunjuk oleh 
Iron Slime, pada saat itu--- "!" [Ryouma] 



Antena mengintip dari tanah. Setelah itu muncul beberapa mata. Seekor semut raksasa 
yang cukup besar untuk mencapai dadaku telah muncul. 

Penampilannya menyerupai belalang gua, tetapi sebelum benar-benar bisa keluar dari 
tanah, saya memotong lehernya dengan ayunan dari katana saya. 

"PIKI ..." [Ant Tunnel] 

"Jadi ini semut terowongan." [Ryouma] 

Dua lagi keluar setelah yang pertama. Saya memburu mereka dengan cara yang sama. 

Setelah itu tidak ada lagi yang muncul. 

Menurut informasi dari guild penjinak, semut terowongan bergerak di malam hari untuk 
menghindari periode waktu ketika sebagian besar musuh mereka aktif. Karenanya, mereka 
jarang meninggalkan sarang mereka di pagi hari dan hanya tidur di dalam. Karena itu 
hanya beberapa penjaga yang ditemukan di pintu masuk. Kecuali jika penjaga kembali, 
tidak akan ada lagi. 

Penjaga untuk sarang ini adalah tiga semut yang baru saja kubunuh. 

"Dengan ini, aku sudah berhasil menemukan satu sarang ... Ups. 'Jarum Bumi'. "[Ryouma] 

Pekerjaan saya hari ini hanya untuk mencari sarang, bukan memusnahkan mereka, jadi 
saya hanya perlu mencatat lokasi dan meninggalkan tanda di suatu tempat di dekatnya. 
Tidak perlu memperingatkan sarang dengan sia-sia, jadi aku pergi dengan slime dan pergi 
mencari pintu masuk lain. Saya pergi ke lokasi kemungkinan berikutnya. 

"Mungkin juga biarkan mereka berguling." [Ryouma] 

Lendir besi dan logam biasanya tidak memiliki peluang untuk bergulir selain di tambang 
yang ditinggalkan, jadi saya mengambil kesempatan ini untuk membiarkan mereka 
menggelinding melalui dataran. Ketika saya memberi tahu mereka, suasana bahagia mulai 
memancar dari dua jenis slime. Begitu saya memberi mereka sinyal, mereka semua mulai 
berguling. 

Wow. Mereka cepat. Baru-baru ini, mereka semakin cepat dan lebih cepat seperti semacam 
setan kecepatan. 
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"Itu yang kelima ..." [Ryouma] 

Burung-burung pelek akan menemukan target dari langit, maka saya akan mengirim slime 
untuk mencari di daerah itu, dan kemudian saya akan datang untuk mengkonfirmasi 
temuan mereka dan mencatat lokasi. Dengan semua orang bekerja bersama, kami dapat 
menemukan sarang semut terowongan di seluruh dataran dengan cepat. Yang tersisa 
sekarang adalah melaporkan temuan kami dan saya bisa secara teknis mengakhiri 
pekerjaan di sini, tetapi bisa menyelesaikan pekerjaan dengan mudah membuat saya 
merasa tidak puas. 

Meskipun pekerjaan saya hanya untuk menemukan sarang, karena saya masih punya 
banyak kekuatan untuk disisihkan, mengapa saya tidak menyiapkan laporan yang lebih 
rinci? Saya pikir akan lebih bagus jika saya bisa mengetahui ukuran setiap sarang, serta 
jumlah musuh. Jika saya mengirim slime, saya harus bisa menyelidiki sarangnya juga. 
Tetapi jika saya melakukan itu, maka mereka pasti akan bertemu dengan semut musuh. 
Dalam hal itu, kita kemungkinan akan berakhir melawan mereka. 

Itu tidak akan menjadi masalah jika saya bisa memusnahkan semut terowongan, tetapi jika 
ada banyak dari mereka, beberapa dari mereka mungkin lolos dan melarikan diri. 
Terutama, karena semut terowongan adalah monster yang dapat melakukan perjalanan di 
bawah tanah ... "Cari." [Ryouma] 

"... Tidak bagus, ya." [Ryouma] 

Aliran mana terlalu rumit. Mungkin karena terowongan di dalam sarang semut terlalu 
sempit. Saya tidak bisa menggunakan mantra pada apa pun selain pintu masuk. Jika saya 
mencoba menggunakan mantra sambil memvisualisasikan terowongan dan menuangkan 
banyak mana, saya akan berakhir menggunakan terlalu banyak mana. 

Saya terus khawatir seperti itu selama 5 menit ketika saya secara tidak sengaja menginjak 
tanah yang digali, dan jejak kaki yang jelas tertinggal. 

Hmm? Mungkin... 

Baik. Mari kita coba. 

Saya menggunakan mantra pencarian saya sekali lagi, tapi kali ini saya menggunakannya 
dengan earth-atribut mana. Saya menggunakan gambar yang sama yang akan saya gunakan 
saat casting Rock atau Break Rock dan membayangkan mana saya menyebar ke tanah. 



"Cari ... Oh!" [Ryouma] 

Berhasil! 

Mana saya melewati tanah dan menyebar, mencapai tempat-tempat tanpa bumi. Melalui 
ruang kosong yang luas dan terbuka yang bisa kurasakan dari ruang lingkup mantraku, aku 
bisa memahami bentuk sarangnya. Saya tidak mendeteksi semut terowongan. 

Saya tidak mencari di dalam sarang, jadi saya tidak bisa memastikan jumlah musuh yang 
tepat, tetapi saya dapat mengatakan bahwa semut belum terpancing. Juga dari ukuran 
sarang dan semut terowongan, saya bisa memberikan perkiraan kasar berapa banyak yang 
bisa masuk ke dalam sarang. 

Saya memastikan untuk membuat model kasar bentuk sarang untuk memastikan saya 
tidak melupakannya. Itu cukup sederhana dengan mantra Rock. Saya juga mencatat waktu 
data itu diperoleh ... Bagus. Mulai sekarang, saya juga akan mencari sarang dengan mantra 
Pencarian atribut-bumi.... Menyebutnya Earth-Attribute Search tentu saja tidak berarti. Itu 
adalah mantra Pencarian, tetapi tidak menggunakan mana atribut-netral. Oh saya tahu. 
Mulai sekarang, saya akan menyebutnya Earth Sonar. 

"Baik! Ayo pergi ke sarang berikutnya! "[Ryouma] 

Saya membawa slime dan pergi ke lokasi berikutnya. 

Benar, kiri ... Ada banyak jalan yang bisa saya ambil, tetapi yang mana yang harus saya 
tempuh? Hah? 

Di mata Eins terpantul gerobak bertubuh kecil yang ditarik oleh sekelompok orang. Dilihat 
dari perawakan ke-6, mereka kelihatannya anak-anak. Aku merasa seperti pernah melihat 
mereka sebelumnya di suatu tempat ... Ah! Aku tahu! Ini kelompok Berk. 

"Aku harus menyapa mereka." [Ryouma] 

"Hei!" [Ryouma] 

Mereka berenam sepertinya sedang istirahat, jadi aku mendekati mereka dengan suara 
nyaring, agar tidak membuat mereka takut. 

"Ryouma? Kami sudah sering bertemu satu sama lain belakangan ini, bukan? ... Apakah itu 
lendirmu di belakangmu? "[Berk] 

"Yah, kita memang tinggal di kota yang sama. Ini adalah slime logam saya dan slime besi. 
"[Ryouma] 

"Seperti biasa kamu punya banyak dari mereka ..." [Wist] 



Wajah Wist-kun kram saat dia mengatakan itu. Aku ingin tahu apakah dia buruk dengan 
slime. 

"Jadi, apa urusanmu di sini?" [Berk] 

"Saya mencari sarang semut terowongan. Pekerjaan Tamer Guild. Saya kebetulan melihat 
kalian, jadi saya memanggil ... Apakah Anda di sini juga untuk semut terowongan? 
"[Ryouma] 

"Kami di sini untuk memusnahkan mereka. Semacam itu. "[Martha] 

"Tujuan utama kita adalah mendapatkan karapas semut terowongan ... Desu." [Finia] 

Orang-orang ini harus menjadi setengah peri, Martha, dan setengah kerdil, Finia. Mereka 
datang ke sini untuk karapas? 

"Seorang anggota kelompok senior memasuki masa magang sebagai pengrajin baju zirah. 
Dia memberi tahu kami bahwa jika kami membawakannya bahan, ia akan membuatkan 
baju zirah dengan harga yang terjangkau. "[Ruth] 

"Dia mungkin mengatakan itu hanya untuk latihan, tetapi pengrajin senior sudah mengakui 
kemampuannya! Dia yang sebenarnya! "[Rumil] 

Dua pasang Dog-Man Tribe dari kakak dan adik menambahkan. 

"Seperti yang dikatakan Ruth dan Rumil. Karapas semut lebih ringan dari logam dan lebih 
kuat dari kulit, sehingga dapat digunakan untuk membuat baju besi dan perisai. Jika kita 
bisa mendapatkan banyak material, kita akan mendapatkan diskon, dan kita juga bisa 
dibayar untuk semut yang kita bunuh, jadi aku berpikir untuk menggunakan kesempatan 
ini untuk membuat semua orang berpakaian. "[Berk] 

"Dan selain itu ... K-Kami dulu sering mendapatkan jamu dari dataran ini ... Jadi, alangkah 
baiknya jika bisa kembali ke cara itu lebih cepat ..." [Wist] 

"Aku mengerti." [Ryouma] 

Saya melihat gerobak mereka hanya memiliki satu mayat semut terowongan. 

"Tapi ya ... Seperti yang bisa kamu lihat, kita tidak melakukannya dengan baik." [Berk] 

"Kami sepertinya tidak bisa menemukan semut terowongan ..." [Wist] 

"Kurasa kita benar-benar harus pergi di malam hari." [Ruth] 

"Itulah yang dikatakan kakak perempuan di guild... desu." [Finia] 



"Tetapi malam itu gelap, dan tidak ada yang tahu berapa banyak semut yang akan keluar 
selama itu." [Rumil] 

"Ya. Jika ada terlalu banyak, itu akan menjadi masalah besar ... "[Berk] 

Tampaknya mereka juga mempertimbangkan keselamatan mereka ... 

"Ingin aku mengarahkanmu ke tempat semut berada?" [Ryouma] 

Saya mencoba menyarankan. 

Pekerjaan saya adalah 'menemukan sarangnya'. Saya hanya perlu menemukan mereka. 
Tidak perlu menghancurkan mereka juga. Tetapi mendekati sarang berarti saya harus 
membunuh para penjaga yang mengawasi pintu masuk, sehingga saya bisa meninggalkan 
pemusnahan penjaga kepada mereka setiap kali saya mendekati sarang jika mereka mau. 

"... Itu pasti akan membantu kami, tapi mengapa kamu melakukan itu untuk kami?" [Berk] 

"Hmm ... Karena aku merasa seperti itu." [Ryouma] 

Meskipun pertemuan kami satu sama lain tidak terlalu baik, mereka telah bekerja keras. 
Melihat mereka seperti itu membuat saya ingin menghibur mereka. Itu saja. 

"Pria yang aneh ... Tapi, baiklah. Jika Anda bersedia membantu kami, kami bukan orang 
yang menghindar. "[Berk] 

Berk lalu memberi tahu semua orang bahwa istirahat sudah berakhir. 

Saya tidak tahu mengapa, tetapi mereka tampak bersemangat. 

Dengan 6 anggota lagi, saya kembali bekerja. 

"Baiklah!" [Berk] 

Setelah bergabung dengan pesta Berk yang beranggotakan enam orang, kami sekarang 
menuju sarang ketujuh kami. Kami telah mengalahkan seorang penjaga, itulah sebabnya 
Berk merayakannya. Berk dan teman-temannya telah berperang secara proaktif selama ini, 
tetapi bagi saya, saya adalah orang yang membawa barang bawaan kami. Dia mengatakan 
mereka tidak akan menghindar dari pertolongan, jadi kupikir dia akan lebih 
mengandalkanku, tetapi yang benar-benar mereka andalkan hanyalah menemukan 
sarangnya. Tetapi bahkan itu sebagian besar dilakukan oleh monsterku, jadi bisa dibilang 
aku tidak melakukan apa-apa. 

"Ryouma, yang berikutnya adalah yang terakhir." [Berk] 

"Kamu sudah selesai?" [Ryouma] 



"Kami sudah memiliki cukup bahan dan gerobak kami penuh." [Berk] 

Mereka telah memuat kereta mereka dengan 12 mayat semut terowongan. Meskipun 
mereka masih dapat memuat gerobak mereka dengan lebih banyak jika mereka baru saja 
melepas karapace, penghapusan yang dilakukan dengan buruk akan mempengaruhi 
kualitas, sehingga pengrajin menyarankan mereka untuk tidak melakukannya. Saya juga 
tidak punya pengalaman membongkar semut terowongan, jadi saya sebaiknya menahan 
diri juga. 

Saya bisa menyimpan mayat-mayat di dalam Kotak Barang saya, tetapi kemudian saya 
tidak begitu yakin apakah saya akan bisa kembali sebelum mulai menjadi gelap. 

"Baiklah kalau begitu." [Ryouma] 

Kami memuat semut terowongan yang baru saja kami bunuh dan kembali bergerak. Kami 
tidak terburu-buru atau apa pun. Kami hanya berjalan santai menuju sarang berikutnya. 

Namun, saya tidak percaya ada begitu banyak sarang. Saya kira mereka benar-benar dalam 
masa berkembang biak. 

Sudah umum bagi monster tipe semut untuk memiliki seorang ratu. Tapi Terowongan 
Semut tampaknya tidak peduli tentang itu dan hanya membangun sarang dan berkembang 
biak di mana-mana. Dalam kasus mereka, ratu hanya muncul ketika serangan benar-benar 
buruk. 

"... Seharusnya di sekitar sini." [Ryouma] 

Sementara 6 petualang sedang bersiap, saya menggunakan Earth Sonar untuk meretakkan 
posisi dan ukuran sarang. 

...? 

"... Berk. Saya tidak berpikir sarang ini akan melakukan. "[Ryouma] 

"Apakah ini terlalu besar?" [Berk] 

"Sebaliknya. Yang ini lebih kecil dari yang lainnya sejauh ini. Jarak dari pintu masuk ke 
bagian terdalam tidak panjang. Kemungkinan jika kita menyerang, itu tidak akan berakhir 
hanya dengan penjaga di pintu masuk. "[Ryouma] 

Sekitar sepertiga dari ukuran biasanya, saya perkirakan. Meskipun sarangnya kecil juga 
berarti bahwa tidak ada banyak semut di dalamnya, mengingat kinerja kelompok Berk 
sampai sekarang, yang paling mereka dapat lakukan adalah sekitar 3 atau 4 pada saat yang 
sama paling banyak. 

"Bagaimana kalau kita pergi untuk sarang yang berbeda?" [Ryouma] 



"Tentang itu ... Sebenarnya, kami ingin membiasakan diri dengan bertarung dengan banyak 
lawan. Bisakah Anda memberi kami waktu sebentar? "[Berk] 

Berk dan teman-temannya berkerumun bersama dan berbicara. Setelah beberapa saat... 

"Ryouma, kami ingin bertarung. Sesuatu seperti terakhir kali mungkin terjadi lagi. "[Berk] 

Saya melihat. Nah, itu seharusnya baik-baik saja terhadap semut terowongan. 

"Kalau begitu, aku akan bertarung juga." [Ryouma] 

Jika mereka benar-benar tidak bisa mengatasinya, saya akan masuk. 

"Apakah kamu yakin?" 

"Mendukungmu sedikit seharusnya baik-baik saja." [Ryouma] 

... Ini mengingatkan saya pada waktu saya di tempat kerja saya di kehidupan masa lalu 
saya. 

Anda dapat menemukan orang-orang seperti Berk atau mantan bawahan saya di mana pun 
Anda melihat, tetapi itu wajar saja. Setelah semua, itu diberikan untuk pemula menjadi 
ceroboh. Tidak ada orang yang baik sejak awal. Anda mungkin menemukan seseorang yang 
pandai menangani berbagai hal dan cepat belajar, tetapi tidak ada pemula yang dapat 
melakukan pekerjaan dengan baik langsung. Satu-satunya yang dapat melakukan 
pekerjaan dengan baik setelah bekerja adalah mereka yang memiliki pengalaman 
sebelumnya bekerja di perusahaan lain. 

Karena itu karyawan baru harus dilatih oleh perusahaan, dan saya sendiri mengawasi 
mereka selama beberapa tahun. Sayangnya, saya kurang dalam kepemimpinan dan satu-
satunya hal yang saya benar-benar bisa banggakan adalah kesabaran saya. 

Karyawan yang tepat dapat menyelesaikan sekitar 10 pekerjaan dalam sehari, tetapi 
seorang pemula hanya bisa melakukan paling banyak 1 pekerjaan dan dalam beberapa 
kasus bahkan tidak ada. Kuota saya untuk setiap hari adalah menyelesaikan 10 pekerjaan, 
dan bos akan mengharapkan 10 dari karyawan baru, tetapi mereka jelas tidak bisa 
menyelesaikan semua 10. Akibatnya, saya harus menyelesaikan 19 pekerjaan secara total. 

Karena mereka tidak dapat menyelesaikan kuota mereka, ketika melatih mereka, saya 
mulai dengan memastikan bahwa mereka setidaknya akan dapat melakukan pekerjaan itu 
dengan benar. Begitu mereka mampu melakukan itu secara konsisten, saya menambah 
beban mereka menjadi 2. Tidak ada gunanya memberi mereka lebih banyak pekerjaan jika 
mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan satu pekerjaan, setelah semua. Meskipun 19 
pekerjaan banyak, itu masih lebih baik daripada 20. Karyawan baru secara bertahap dapat 
mencapai 10. 



Jika pekerjaan mereka kurang di suatu tempat, saya mengimbanginya. Jika mereka 
melakukan kesalahan, saya tunjukkan. Jika mereka punya pertanyaan, saya jawab. Tidak 
peduli berapa kali mereka melakukan kesalahan atau berapa kali mereka menanyakan 
pertanyaan yang sama, saya akan membantu mereka. 

... Berk dan yang lainnya belum begitu kuat, dan masih sulit bagi mereka untuk menemukan 
sarangnya sendiri, tetapi mereka dapat membunuh semut terowongan di depan mereka. 

Jadi saya harus membantu mereka belajar sepenuhnya bagaimana melawan semut 
terowongan. Banyak yang bisa mereka pelajari dari itu. Seperti cara menggerakkan tubuh 
mereka dan cara berkoordinasi. Setelah mereka memahami hal itu maka kita dapat 
mencari musuh yang berbeda atau saya dapat mulai mengajar mereka bagaimana 
menemukan sarang. 

Untuk itu, saya akan membahas bagian-bagian yang kurang. 

Bawahan saya saat itu sekitar tiga paling banyak dan mereka cenderung meninggalkan 
pekerjaan mereka yang belum selesai. 

"Ryouma? Ada apa? "[Berk] 

"... Bukan apa-apa." [Ryouma] 

Saya hanya memikirkan beberapa hal yang tidak perlu. Berk dan teman-temannya bukan 
bawahan saya, jadi mereka tidak masuk hitungan. Mereka berbeda dari mereka. 

Ketika saya menyimpulkan pikiran saya, saya mengeluarkan Iron Slime lainnya. Saya 
mengubahnya menjadi katana dan bersiap untuk memasuki pertempuran. 
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"Kerja bagus." [Ryouma] 

Seperti yang diharapkan, di sarang terakhir, semut-semut terowongan lain keluar setelah 
kami mengeluarkan penjaga. termasuk penjaga, ada 15 dari mereka semuanya. Saya 
mengalahkan 5 semut terowongan sebelumnya, jadi pihak Berk hanya harus mengurus 10 
yang tersisa. 

Saya pikir itu adalah angka yang aman bagi mereka, dan seperti yang diharapkan, mereka 
memang bisa mengalahkan mereka semua. Mereka berjatuhan sedikit dan digigit di sana-
sini, tetapi tidak satu pun dari mereka yang terluka parah. 

"Apakah kamu membutuhkan air atau sihir penyembuhan?" [Ryouma] 

"Tidak--- Dipikir-pikir lagi. Beri aku air agar aku bisa mencuci lukaku. Saya punya air untuk 
minum. "[Berk] 

Keputusan yang bijaksana. Saya menuangkan air ke dalam mangkuk batu menggunakan 
sihir. 

"Ah, kamu tidak harus menggunakan air yang sama. Saya akan menyiapkan beberapa untuk 
semua orang. "[Ryouma] 

"Hah? T-Tapi masih bersih ... Itu akan sangat sia-sia ... "[Wist] 

"Jika kamu terus menggunakan air yang sama itu akan menjadi kotor. Bahkan jika itu hanya 
goresan, akan sangat buruk jika beberapa bakteri jahat memasukinya. "[Ryouma] 

"Bakteri (Saikin)? Baru-baru ini (Saikin)? "[Wist] 

"Oh, benar. Kamu bisa menganggapnya sebagai sejenis penyakit iblis. "[Ryouma] 

"... Wist. Dia bilang tidak apa-apa, jadi terima saja. "[Berk] 

"B-Benar ..." [Wist] 

Setelah mencuci lukanya, Berk pergi untuk mengambil mayat-mayat itu. Wist-kun 
mengikutinya setelah mencuci lukanya. Setelah empat sisanya mencuci luka mereka secara 
bergantian, saya memanggil Rimel Birds saya dan meminta mereka memasuki Dimension 
Home. 



Sepanjang perjalanan pulang ... 

"Ryouma-kun. Mengapa kamu begitu kuat? "[Ruth] 

Tiba-tiba Ruth menanyakan itu padaku. 

"Apa yang terjadi tiba-tiba ~?" [Ryouma] 

"Kamu dengan mudah mengalahkan para goblin saat itu, dan hari ini kamu juga dengan 
mudah mengalahkan semut terowongan." [Ruth] 

"Mereka sama sekali bukan lawanmu ... Desu." [Finia] 

"Kamu pasti akan mengalahkan mereka lebih cepat jika kamu sendirian." [Ruth] 

Itu pasti karena kita bertarung dengan monster yang sama sehingga mereka bisa 
merasakan perbedaan kuat antara kekuatan kita. 

Yang sedang berkata, itu hanya diberikan aku lebih kuat sejak aku melatih seluruh 
hidupku. Jika saya hanya berada di sekitar level mereka, saya malah akan depresi. Tetapi 
karena saya melihat usia mereka, mereka mengambilnya dengan cara yang salah dan 
akhirnya tertekan. 

Dalam hal itu... 

"Yah ... Mungkin itu karena aku punya master untuk membimbingku." [Ryouma] 

Dengan seseorang yang membimbing Anda, Anda dapat berlatih tanpa harus khawatir 
tentang kehidupan Anda. Saya memberi tahu Ruth dan yang lainnya bahwa memiliki 
seorang tuan hanya membuat perbedaan besar. 

"Apakah tuan itu mengajarimu cara menggunakan pedang kembar itu?" [Ruth] 

"Ini bukan pedang, tapi katana. Juga, alasan aku menggunakan keduanya adalah untuk 
melatih diriku untuk menggunakan satu hanya dengan satu tangan. "[Ryouma] 

"Bisakah kamu menjadi kuat melakukan itu?" [Berk] 

Berk menunjukkan minat, tetapi tidak banyak artinya hanya dengan menggunakan satu 
tangan untuk mengayunkan senjata Anda. 

Pelatihan ini sebagian dimaksudkan untuk meningkatkan cengkeraman dan kekuatan fisik 
saya, tetapi tujuan utamanya adalah agar saya bisa bertarung bahkan jika saya tidak bisa 
menggunakan salah satu lengan saya lagi. 

Ancaman cedera selalu ada dalam pertempuran. Tidak ada jaminan bahwa saya akan bisa 
bertarung dalam kondisi sempurna. Jika lenganku lumpuh dalam pertempuran dan aku 



tidak bisa menggunakan senjataku lagi, maka aku akan mati. Dan bahkan jika saya berhasil 
menggunakannya tanpa pelatihan, tanpa keterampilan di belakang pedang, saya ragu saya 
akan bisa melakukan banyak hal melawan musuh yang mampu melukai saya ketika saya 
masih dalam kondisi sempurna. Dalam situasi seperti itu, saya akan sangat dirugikan. 

Karena kemungkinan itu saya memutuskan untuk mulai melatih diri untuk dapat 
menggunakan katana saya hanya dengan satu tangan. Dan itulah yang saya lakukan tadi. 
Saya menggunakan dua katana berbeda dengan satu tangan di masing-masing dan secara 
bebas menggunakan keterampilan saya terlepas dari apakah itu tangan kiri atau tangan 
kanan saya. Karena itu tidak akan tepat untuk menyebutnya gaya Nitouryuu (dual-wield 
katana) yang memperlakukan dua katana sebagai satu, tetapi hanya saya yang 
menggunakan dua katana yang berbeda secara bersamaan. 

Tentu saja, saya harus berlatih dengan benar sebelum benar-benar mencobanya dalam 
pertempuran langsung. Jika saya benar-benar mencoba menggunakan katana hanya 
dengan satu tangan tanpa pelatihan dan kemudian segera mencoba menggunakan dua 
katana, itu akan menjadi bencana. Menerima semacam pelatihan sebelumnya sudah pasti 
ideal. 

Kalau dipikir-pikir, bukankah Berk dan yang lainnya memiliki master? 

Ketika saya bertanya kepada mereka, ternyata mereka mempelajari dasar-dasar dari 
seorang senpai, tetapi para senpai itu sibuk, jadi mereka kebanyakan berlatih sendiri. 
Mereka bisa meminta bimbingan dari guild, tetapi mereka khawatir tentang berapa banyak 
yang harus mereka keluarkan sebelum mereka cukup baik. 

"Kita harus menghemat uang dulu ..." [Berk] 

"B-Bisakah aku mengajukan pertanyaan juga?" 

"Tentu. Apa itu? "[Ryouma] 

"R-Ryouma-kun, apa yang kamu pikirkan saat bertarung? Umm ... Apa kamu tidak takut? 
"[Wist] 

Begitu ya ... Wist-kun sepertinya memang menyukai jenis pemalu dan ketika bertarung dia 
selalu pendiam dan tidak bisa menyerang secara proaktif. 

Dari apa yang kulihat, Berk akan menggunakan ringan tubuhnya untuk menekan musuh 
dengan kombinasi pedang pendek dan seni bela dirinya. Martha akan memberikan 
dukungan dengan sihir kayunya, sementara Ruth dan Rumil akan menekan musuh dengan 
pedang dan tombak mereka, dan kemudian Finia dan keluarga Wist akan menggunakan 
palu mereka untuk menghabisi musuh dengan kekuatan besar mereka. Begitulah cara 
mereka bertarung. 



Meskipun mereka berhasil dengan menemukan cara untuk berurusan dengan semut 
terowongan, Wist-kun, secara individual, tidak pernah benar-benar proaktif dalam 
menyerang. 

Bukan hanya karena dia takut, tetapi juga karena dia terlalu lembut sehingga dia tidak 
pernah benar-benar memberikan kekuatan yang cukup dalam serangannya dan harus 
menyerang musuh 2 atau 3 kali untuk menghabisi mereka. Jika dia menyerang dengan 
kekuatan penuh langsung dari kelelawar, dia seharusnya bisa menghabisi mereka dengan 
satu pukulan. 

Karena dia bertanya kepada saya tentang keadaan pikiran saya, maka dia mungkin 
menyadari masalahnya sendiri. 

"Bukankah aku sudah memberitahumu untuk berhenti menjadi pengecut? Cukup pukul 
mereka semua akan menjadi kekuatanmu. "[Berk] 

"Ya ... Tapi ketika mereka berdiri di depanku seperti itu, aku hanya ..." [Wist] 

Seperti yang diharapkan, sepertinya ini bukan masalah baru baginya. Tapi apa yang harus 
saya katakan kepadanya? 

"Aku ... tidak benar-benar memikirkan apa pun, jujur saja." [Ryouma] 

"Hah?" 

"Saat aku bertarung, aku bertarung. Fokus saya semata-mata pada gerakan musuh dan juga 
gerakan saya. "[Ryouma] 

Saat seseorang berlatih, dia akan mendapatkan kepercayaan pada kekuatannya sendiri. 
Mengatakan ini padanya mungkin menyebabkan dia menyalahkan dirinya sendiri, tapi aku 
tidak merasa takut ketika melawan semut terowongan. 

"Untuk itu, kamu benar-benar perlu melatih dan mengumpulkan pengalaman." [Ryouma] 

Pendapat yang benar secara politis. Akan sangat bagus jika saya bisa mengatakan sesuatu 
yang lebih baik, tetapi saya tidak begitu pandai berbicara. Saya tahu dia pergi keluar dari 
jalan untuk bertanya kepada saya, tetapi sayangnya, ini adalah yang terbaik yang saya 
dapatkan. Maaf. 

"Ryouma-kun, jangan salahkan dirimu! Bahkan orang dewasa mengatakan hal yang sama 
padaku ... "[Wist] 

"Hmm? Apakah ada masalah lain yang sedang Anda hadapi? "[Ryouma] 

"Tidak, tapi ..." [Wist] 

"Wist diberitahu bahwa pekerjaan petualang tidak cocok untuknya." 



"!" [Wist] 

Ketika Berk menyela, Wist terdiam. Bullseye, ya? 

"Siapa yang bilang begitu?" [Ryouma] 

"Yang lain. Kami bukan satu-satunya anak di daerah kumuh yang melakukan pekerjaan 
petualang. "[Berk] 

"Siapa pun bisa menjadi petualang dan lebih mudah untuk menemukan pekerjaan ketika 
Anda memiliki 'mantan petualang' di resume Anda." [Martha] 

"Semua orang ... waspada terhadap orang-orang dari daerah kumuh. Jadi mereka lebih 
nyaman ketika berhadapan dengan mantan petualang ... Desu. "[Finia] 

"Itu karena pekerjaan petualang adalah bukti bahwa kita telah melakukan pekerjaan yang 
jujur." [Ruth] 

Setelah Berk meludahkan itu, para gadis menindaklanjuti dengan kata-kata itu. 

Sementara itu, Wist-kun berdiri di samping dengan pundaknya terjatuh. Ruth mencoba 
menghiburnya, tetapi ... 

"Apakah kamu tidak rukun dengan mereka? Anak-anak itu? "[Ryouma] 

"Bukannya kita tidak rukun dengan mereka, tapi mereka benar-benar pandai bertarung. 
Mereka juga menghasilkan lebih banyak, jadi akhir-akhir ini mereka mengolok-olok orang 
lain yang tidak melakukan apa pun selain mengumpulkan herbal. Terutama, Wist, karena 
dia memiliki tubuh yang kuat, tetapi kepribadiannya seperti itu ... Serius, Wist. Sudah 
sangat ragu-ragu! Mereka adalah mereka dan Anda adalah Anda! Selain itu, dibandingkan 
dengan mereka, bukankah 'ini' lebih kuat? "[Ruth] 

Saya melihat saya sedang digunakan sebagai titik perbandingan. Tapi bukankah kalian 
anak-anak berpikir itu agak kejam untuk menyebutku 'ini'? 

Meski begitu, anak-anak ini pasti memiliki banyak hal diantara mereka ... 

"Tapi ... Jika aku tetap bekerja sebagai seorang petualang, harinya akan tiba ketika aku 
harus membunuh orang juga." 

"Kalau begitu! Bahkan orang-orang itu belum membunuh siapa pun! "[Ruth] 

"Tapi bukankah Berk mengatakannya juga?" 

"Apa !?" [Berk] 

"Kamu mengatakan itu jika aku baru saja menyerang dengan benar!" 



"Bodoh! Saya tidak bermaksud seperti itu. "[Berk] 

... Bukankah Berk terlalu panas? 

"Berhenti. Tidak ada gunanya berdebat di sini, kalian berdua. "[Ryouma] 

Darah sepertinya mencapai kepala mereka, jadi aku melangkah masuk. 

Saya ingin mereka sedikit tenang, jadi saya mendengarkan mereka sambil berjalan. 

1. Seperti yang mereka katakan, anak-anak itu pasti memberi tahu Wist-kun itu. 

2. Seperti yang Berk katakan, ada banyak hal yang mereka bicarakan yang belum ada 
hubungannya dengan situasi mereka saat ini. 

3. Juga benar bahwa jika Wist-kun terus bekerja sebagai seorang petualang, ia mungkin 
akhirnya menemukan dirinya bersandar pada dinding. 

4. Wist-kun secara serius memikirkan hal-hal dan ingin segera menjadi dewasa untuk 
membantu teman-temannya. 

5. Bagus bahwa Berk melihat perspektif jangka panjang, karena itu juga berarti dia 
berencana untuk tinggal bersama mereka selama itu. 

Ini adalah poin utama. 

Wist-kun menyadari masalahnya sendiri, jadi meskipun dia sedikit pengecut, dia berusaha 
untuk memperbaiki dirinya sendiri. Itu sebabnya dia sangat panik dan dia merasa seperti 
tidak membaik. Berk tampaknya telah menyadari hal itu, tetapi ini adalah masalah 
kepribadian. Dan Berk mengakui masalah pada level 'jangan khawatir tentang hal itu, 
hanya tertawa dan mengirim monster terbang'. Karena itu dia kesulitan memahami 
mengapa Wist-kun sangat khawatir tentang hal itu. 

...Ini sulit. 

"Jika Anda tidak keberatan saya memberikan pendapat saya tentang masalah ini, saya 
pribadi berpikir Anda terlalu khawatir." [Ryouma] 

"Benar?" [Berk] 

"Tapi ..." [Wist] 

"Dengarkan sampai akhir. Memang benar bahwa tidak ada alasan bagi Anda untuk begitu 
khawatir tentang hal itu sekarang. Tetapi penting juga untuk memikirkan masa depan. 
Tidak ingin menyakiti orang lain atau makhluk hidup lainnya adalah hal yang penting. 
"[Ryouma] 



"Jadi yang mana?" [Berk] 

"Ini bukan masalah 'yang'. Mari kita bicara begini ... Benar ... Katakanlah Anda di kota dan 
Anda lapar. Apa yang akan kamu lakukan? "[Ryouma] 

"Jelas, aku akan makan kenyang." [Berk] 

Berk segera menjawab. Tidak ada keraguan sedikitpun. Tetapi bagaimana jika Anda tidak 
memiliki makanan? 

"Kalau begitu aku akan membeli dari toko." [Berk] 

"Saat ini, kita sudah cukup kaya untuk bisa makan di toko ..." [Wist] 

"Makan di luar itu mahal. Jika Anda bisa menahannya sebentar, Anda harus pergi ke ladang 
dan mencari makanan di sana. "[Martha] 

"Kamu juga bisa mencoba berdagang dengan tetangga ... Desu." [Finia] 

Setiap orang saling memberikan pendapat. 

"Kamu juga bisa menanam beberapa tanaman dan memanennya ketika saatnya tiba. Jika 
kamu mau melakukan beberapa hal buruk, kamu juga bisa mencuri. "[Ryouma] 

"Mencuri itu buruk." [Semua orang] 

Mereka berenam berkata. 

"... Kamu mengatakan itu sekarang, tapi bukankah kamu mencoba untuk mengambil mayat 
monster yang dilemparkan oleh pestaku sebelumnya?" [Ryouma] 

"Uu." [Berk] 

"I-Itu ..." [Wist] 

Ketika saya menunjukkan itu, ekspresi mereka langsung berubah menjadi buruk. Saya 
mungkin terlalu banyak menggoda mereka di sana. 

"Aku tidak mengkritikmu. Anda tampaknya telah membalik lembaran baru, dan saya tidak 
terlalu memikirkan insiden itu lagi. 

... Mari kita kembali ke topik. Memang benar mencuri itu buruk, tapi itu salah satu metode 
yang bisa Anda gunakan. Yang saya coba maksudkan adalah bahwa ada banyak cara untuk 
mencapai sesuatu. Dengan cara yang sama, ada jawaban lain selain yang Berk dan Wist-kun 
berikan sebagai jawaban atas pertanyaan saya. Kalian berdua terlalu ekstrim. "[Ryouma] 

"B-Lalu apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu harus bertarung dengan monster ... 
"[Wist] 



"Ini 'perlu' untuk mengambil kehidupan." [Ryouma] 

Untuk makan. Untuk berpakaian sendiri. Untuk mencari pekerjaan. Itu 'perlu' itu sebabnya 
saya akan mengambil hidup. 

Dan jika mereka menyerang saya, terlepas dari apakah itu monster atau manusia, untuk 
melindungi diri saya, saya akan mengambil nyawa. 

Itu saja. 

"Kedengarannya rumit, tapi pada dasarnya, jangan khawatir tentang hal-hal yang akan 
menghalangi saat bertarung." [Ryouma] 

Apakah itu kutu yang menggigit atau manusia, itu adalah satu kehidupan yang sama. 

"Dengan damai, bahkan serangga diperlakukan seperti manusia. Tapi dalam perang, 
bahkan manusia ditebas seperti serangga. "[Ryouma] 

Dalam situasi di mana kekhawatiran dapat membuat Anda kehilangan nyawa, lebih baik 
untuk berhenti khawatir sama sekali atau menemukan solusi untuk itu. 

Itu adalah sila keluarga yang diturunkan dalam keluargaku sejak dulu. 

Saya tidak berpikir itu salah. 

Saya belum berpikir tentang orang lain sebagai serangga, tetapi paling tidak, ketika saatnya 
tiba, saya tidak akan ragu untuk mengambil nyawa. 

... Saya percaya itu tidak akan menjadi masalah bagi saya. 

Tapi... 

"Itulah tepatnya mengapa penting untuk ragu-ragu menyakiti orang lain, terlepas dari 
apakah itu manusia lain atau sesuatu yang lain. Wist-kun, sebagai manusia, saya dapat 
dengan tegas memberi tahu Anda bahwa tidak ada yang salah dengan cara Anda berpikir. 
Saya tidak akan meminta Anda untuk menyelesaikan masalah itu segera, tetapi tidakkah 
menurut Anda akan lebih baik jika Anda dapat menemukan tempat untuk berkompromi? 
"[Ryouma] 

"... Ya." [Wist] 

... Itu mungkin agak terlalu dalam. Reaksi semua orang agak lambat. Bukannya aku juga 
memberikan jawaban yang jelas. Masalah seperti ini hanya bisa benar-benar diselesaikan 
oleh orang itu sendiri. 

"Dan untuk melakukan itu ... Berk!" [Ryouma] 



"Aku !?" [Berk] 

"Yah, yang lain juga, tapi dari waktu ke waktu, cobalah berbicara satu sama lain dengan 
tenang, bukan? Tanpa berdarah panas. Ada banyak hal yang dapat Anda lakukan jika Anda 
mendengar satu sama lain dan berbicara dengan tenang seperti orang dewasa. Dan Wist-
kun, kamu masih bisa terus menjadi petualang untuk saat ini walaupun kamu tidak panik, 
kan? "[Ryouma] 

"Y-Ya! Menakutkan untuk bertarung, tapi ini baru setahun dan saya ingin terus bekerja 
dengan semua orang ... "[Wist] 

"Kalau begitu, luangkan waktu untuk berpikir. Dari apa yang saya lihat hari ini, kecuali jika 
Anda melakukan sesuatu yang gegabah, Anda seharusnya tidak menderita luka besar. 
"[Ryouma] 

Tidak peduli jawaban apa yang dia dapatkan, saya akan menerimanya. 

Jika dia memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai petualang, saya bisa memintanya 
untuk datang bekerja di toko saya. Tapi saya tidak akan mengatakan itu untuk saat ini ... Oh. 

Kami di gerbang. Setelah menunjukkan kartu guild kami, para penjaga membiarkan kami 
lewat. 

"Apakah kamu pergi ke guild petualang?" [Ryouma] 

"Ya. Kita harus memberikan laporan terlebih dahulu. "[Berk] 

"Aku akan pergi ke guild penjinak, jadi kita akan berpisah di sini." [Ryouma] 

"Mengerti. Terima kasih untuk hari ini. "[Berk] 

"T-Terima kasih sudah menjaga kami." [Berk] 

"Kamu benar-benar membantu kami ... Desu." [Finia] 

Masing-masing dari mereka mengucapkan terima kasih, dan kemudian kami berpisah. Aku 
pergi ke guild penjinak sendirian. 

... Saya melakukan sesuatu di luar karakter ... 

Kenapa aku mengatakan hal seperti itu? 

Saya ingin mendorongnya, tetapi mungkin saya ikut campur sia-sia. 

Saya sendiri seorang pemula. Untuk apa aku bertindak begitu berpengalaman? Saya 
merasa seperti mulai berubah menjadi orang yang berkhotbah ... 

"Bos!" [Fina] 



"！ Ah, ini Fina-san dan Leelin-san. Apa masalahnya? Kenapa kamu di sini? "[Ryouma] 

"Kami pergi membeli beberapa barang." [Leelin] 

"Kami kehabisan bumbu setelah memasak satu persidangan demi satu. Kami juga perlu 
membeli beberapa bahan habis pakai seperti kertas dan barang-barang. Bagaimana dengan 
Anda bos? "[Finia] 

"Aku sedang dalam perjalanan kembali dari pekerjaan. Aku baru saja kembali, sebenarnya. 
"[Ryouma] 

"Apa sesuatu terjadi? Kamu terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat dalam. 
"[Leelin] 

"Benarkah?" [Ryouma] 

"Kamu terlihat khawatir. Apa ada yang mengganggumu? "[Fina] 

"Bukan itu ... Aku hanya bertanya-tanya apakah mungkin aku sudah mulai memakai tahun-
tahun ..." [Ryouma] 

"Apa?" [Fina dan Leelin] 

Wajah mereka mengatakan mereka sama sekali tidak tahu apa yang saya bicarakan. 
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Setelah melapor ke guild, saya pulang ke rumah. Ketika saya kembali, saya mendengar 
suara musik. Rupanya, orang-orang dari Kelompok Semroid masih berlatih. 

Saya tidak ingin mengganggu mereka, jadi saya memastikan untuk menghentikan langkah 
saya. 

"..." [Ryouma] 

Saya mencari tempat berumput di mana saya bisa melihat latihan mereka dan kemudian 
menyembunyikan diri. 

Maiya-san dan Soldio-san naik ke atas panggung. Mereka diperkenalkan kepada saya 
sebagai penari pedang, jadi mungkin itulah yang akan mereka lakukan sekarang. Soldio-san 
memegang perisai bundar berhias dan pedang panjang. Maiya-san juga memegang pedang, 
tapi dia memegang mereka berdua sambil menari seolah-olah dia sedang bertarung. 

Melewati garis, yang saya asumsikan membatasi panggung, adalah pemimpin mereka, 
Prenence-san, dan band musik. Ketika dua penari pedang yang aneh bergerak semakin 
ganas, begitu pula musik yang menyertai mereka. Ketika para penari pedang cukup dekat 
untuk saling menatap, musik menjadi sunyi, seolah-olah sesuatu akan terjadi. 

Ketika pedang mereka berbenturan, mantra dilemparkan, dan percikan meletus di sana-
sini di atas panggung. Meskipun tidak ada yang berbicara, itu seperti sebuah kisah yang 
diceritakan. 

Saya hanya melihat latihan mereka sedikit hari ini sebelum pergi ketika saya meminjamkan 
mereka tempat. Tapi itu mungkin hanya pemanasan mengingat gairah dan tekanan yang 
bisa kurasakan sekarang. 

Aku menahan napas, takut menuangkan air ke api ini. 

Ketika musik berubah menjadi puncak, pedang Maiya-san mengayunkannya ke leher 
Soldio-san, nyaris saja hilang. Itu melewati leher yang disembunyikan oleh jubah glamor, 
melepaskan gesper yang memegangnya dan membiarkannya jatuh. Pada saat yang sama, 
Soldio-san jatuh. Seolah lehernya benar-benar dipotong. 

Dengan deru instrumen, cerita berakhir. 

Beberapa detik kemudian, ketika suasana sudah mengendur, saya mendapati diri saya 
berdiri dan bertepuk tangan. 



"Ryouma-dono, sudah berapa lama kamu di sana?" [Prenence] 

"Maaf. Aku sudah di sini sebentar, sebenarnya. Saya mendengar musik ketika saya kembali, 
jadi ... "[Ryouma] 

Apakah buruk bagi saya untuk menonton tanpa izin? 

"Oh, kami tidak keberatan kamu menonton, hanya saja kami tidak memperhatikanmu sama 
sekali." [Soldio] 

"Kami hanya terkejut. 

Adalah tugas kami untuk tampil di depan orang lain, jadi kami bangga menjadi peka 
terhadap pandangan orang ... "[Prenence] 

Oh, jadi saya mengejutkan mereka. 

"Ngomong-ngomong, bagaimana datarannya?" [Prenence] 

"Tidak terlalu bagus." [Ryouma] 

Dari apa yang saya dengar ketika saya pergi untuk melapor ke guild, selain yang saya 
temukan, penampakan sarang dilaporkan satu demi satu. Resepsionis juga aktif mencari 
lebih banyak bantuan dalam menemukan sarang dan menggali mereka. Saya juga diminta 
untuk terus bekerja. 

"Jika tidak ditangani lebih cepat, itu akan menyebabkan masalah dengan peredaran barang, 
dan tidak ada yang tahu seberapa besar pengaruh itu pada pelanggan, jadi saya akan 
memfokuskan upaya saya di sana untuk saat ini. . Jika Anda baik-baik saja dengan 
menggunakan tempat saya untuk latihan Anda, jangan ragu untuk terus menggunakannya. 
"[Ryouma] 

"Terima kasih atas kebaikanmu." [Prenence] 

Prenence-san membungkuk padaku terlebih dahulu, lalu semua orang mengikuti. Setelah 
itu orang-orang dari rombongan membersihkan dan kemudian kembali ke kota. 

Tampaknya program terakhir adalah latihan terakhir mereka untuk hari itu. 

Setelah mengirim mereka, saya masuk pelatihan sendiri. 

Dengan dorongan hati, aku mencoba meniru cara mereka bergerak seperti sedang menari. 

Sayangnya, itu tidak berjalan dengan baik. Rasanya canggung bergerak ketika 
menggunakan sihir. 



... Sepertinya itu ide yang bagus untuk berlatih menggunakan sihir sambil bertarung agar 
bisa menampilkan kinerja dengan mantra. 

Saya perlu menggabungkan sihir saya dengan senjata saya. Pada titik ini, gerakan mereka 
jauh lebih lancar. 

Hmm ~ ... 

Hari berikutnya. 

"Tentang melakukan dengan mantra?" [Soldio] 

"Apakah kamu menjadi tertarik pada tarian pedang?" [Maiya] 

Ketika saya menyambut rombongan untuk latihan mereka, saya pergi dan langsung 
bertanya kepada dua penari pedang. 

"Melihat penampilanmu kemarin membuatku ingin mempelajarinya." [Ryouma] 

"Aku tidak keberatan mengajarimu, tetapi mengapa kamu ingin belajar sesuatu seperti 
ini?" [Soldio] 

Ketika ditanya alasannya, saya merespons dengan apa yang saya rasakan kemarin. 

Saya terutama bertarung dalam pertempuran jarak dekat dengan senjata dan seni bela diri 
saya. Meskipun aku juga bisa menggunakan sihirku, karena aku jarang menggunakannya 
saat bertarung, aku tidak terbiasa. Saya juga mengungkapkan bahwa saya ingin 
memperluas wawasan saya. 

"Dengan kata lain, kamu ingin mengubah sihir yang kita gunakan dalam kinerja kita 
menjadi sesuatu yang bisa kamu gunakan untuk pertempuran?" [Soldio] 

"Iya. Jika kamu punya waktu, tolong ajari aku. "[Ryouma] 

"Tidak apa-apa?" [Maiya] 

"Ya. Jika hanya sedikit, itu tidak perlu terlalu banyak usaha. Senjata kami berbeda, jadi 
Anda harus menggunakan senjata yang sama seperti milik kami ... Apakah Anda baik-baik 
saja dengan itu? "[Soldio] 

"Iya. Tentu saja! "[Ryouma] 

"Kalau begitu mari kita lakukan latihan itu bersamaan dengan kamu kembali kemarin. 
Anda masih memiliki pekerjaan dan kami juga berlatih, jadi kami akan mengajari Anda 
sesudahnya. "[Soldio] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 



Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan jika mereka mengatakan itu adalah teknik 
rahasia dan mereka tidak bisa membaginya, jadi saya sangat gembira ketika mereka 
mengatakan kepada saya bahwa mereka akan mengajari saya begitu saja. 

"Apakah ada sesuatu yang perlu saya persiapkan?" [Ryouma] 

"Hanya senjatamu. Hari ini, aku hanya perlu menentukan level skillmu. "[Soldio] 

"Ah, tinggalkan beberapa mana juga." [Maiya] 

"Mengerti. Saya akan berada dalam perawatan Anda di malam hari. "[Ryouma] 

"Semoga beruntung!" [Maiya] 

Dan kemudian, malam datang. 

Saya menantikan latihan di malam hari, jadi ketika saya pergi mencari sarang, saya dapat 
menemukan dua kali lebih banyak daripada yang saya lakukan kemarin. 

Ketika saya kembali ke rumah seperti yang dijanjikan, orang-orang dari rombongan sudah 
membersihkan. 

"Maaf saya terlambat. Apa aku membuatmu menunggu lama? "[Ryouma] 

"Kami baru saja selesai. Kami akan segera bersiap. Maiya! "[Soldio] 

"Saya datang! Saya datang! "[Maiya] 

Maiya muncul dari bayang-bayang koper, membawa sesuatu yang dibungkus tangannya. 

"Ini bagianmu, Ryouma-kun." [Maiya] 

"Ini ... Kayu bakar?" [Ryouma] 

Itu tampak seperti log kecil. Potongan kayu bakar cukup besar bagi saya untuk bisa 
memegangnya dengan satu tangan. 

"Kami akan mulai segera setelah kami selesai membersihkan. Tunggu sebentar! "[Maiya] 

"Ah, tunggu. Biarkan ... "[Ryouma] 

Dia pergi. 

"Biarkan saja pembersihan untuk mereka." [Soldio] 

...Baik. Melihat cara orang-orang dari kelompok bergerak, mereka mungkin sudah terbiasa 
dengan hal ini. Jika saya mencoba untuk membantu, saya hanya akan memperlambat 
mereka. 



"Lihatlah ini sebelum kita mulai. Ini adalah pedang yang aku dan Maiya gunakan. "[Soldio] 

Itu adalah pedang dengan banyak dekorasi seperti yang saya lihat sebelumnya, tetapi 
melihat dari dekat seperti ini, saya melihat ada juga pola aneh yang tercampur dengan 
semua dekorasi. Tampaknya juga ada sesuatu yang dilapisi di permukaan. 

"Ini adalah cat yang terbuat dari cairan siput pelangi. Ketika terkena cahaya, ia memiliki 
properti yang memungkinkannya menyimpan cahaya untuk beberapa waktu. "[Soldio] 

Meskipun cara mereka bercahaya berbeda, itu mengingatkan saya pada cat neon. Soldio-
san menyalakan pedang dengan sihir ringan. Ketika cahaya menimpa pedang, itu mengikuti 
garis cat pada pedang dan bersinar. Ketika digunakan dengan baik dengan pedang dan 
perisai, itu bisa memberi kesan bunga api meletus ke penonton. 

Tetapi untuk melakukan itu, Anda harus dapat dengan cepat mengontrol sihir Anda saat 
bertarung dengan pedang Anda. Itu bukan tugas yang mudah bahkan jika semuanya 
dituliskan. 

"Untuk itu, pertama-tama kamu harus menjadi ahli sihir atau pedang. Itu sebabnya, hari ini, 
saya pertama-tama ingin melihat seberapa baik Anda. Saya akan memikirkan bagaimana 
cara mengajar Anda berdasarkan hasil. "[Soldio] 

"Aku akan mengurusmu." [Ryouma] 

"Hei! Sudah siap! "[Maiya] 

Sepertinya mereka sudah selesai membersihkan, jadi kami pindah tempat sehingga kami 
bisa mulai berlatih. 

Orang-orang dari kelompok itu berdiri dalam lingkaran. Soldio-san dan aku berjalan ke 
tengah lingkaran itu. 

... Hmm? 

"Semua orang ..." [Ryouma] 

"Saya meminta mereka untuk membantu." [Solido] 

"Setengah dari rasa ingin tahu kita," [Prenence] 

"Saya melihat. Terima kasih atas kerja sama anda. Tolong jaga aku. "[Ryouma] 

"Putar senjatamu ke arah Maiya." [Soldio] 

Saya memegang katana Iron Slime saya. 



"Dia akan melemparkanmu kayu bakar, dan kamu harus menebangnya saat itu datang 
kepadamu." [Soldio] 

Salah satu tujuan menjadi penari pedang adalah untuk dapat memotong benda-benda 
dengan cara mereka. Itu juga salah satu langkah untuk bisa bertarung dengan banyak 
lawan. Dalam kasus saya, ini akan berfungsi sebagai ujian saya. 

"Kamu bisa memotong kayu bakar sesukamu, tapi sebisa mungkin, cobalah untuk 
memotongnya di tengah." [Soldio] 

"Mengerti. Saya siap! "[Ryouma] 

"Kalau begitu mari kita mulai!" [Maiya] 

Maiya-san melemparkan sebatang kayu bakar. Kami baru memulai, jadi tidak secepat itu. 
Kayu bakar itu membuat parabola lembut di udara ketika jatuh ke arahku, dan kemudian 
aku mengayunkan katana-ku. 

"Ah, kamu memotongnya? Itu luar biasa! Baik. Aku akan melemparmu lagi! "[Maiya] 

Melihat potongan kayu bakar menjadi dua, dia melemparkan yang berikutnya. Saya 
memotong yang berikutnya sama seperti yang saya lakukan yang lain. Saat Maiya-san 
melempar kayu bakar satu demi satu, dia secara bertahap melemparkan lebih cepat dan 
meningkatkan kecepatan. Tapi saya masih bisa menanganinya. 

Akhirnya, saya bisa memotong semua kayu bakarnya. 

"Ini yang terakhir!" [Maiya] 

"Dimengerti!" [Ryouma] 

Setelah memotong kayu bakar terakhir, tes menyimpulkan. Saya ingin tahu bagaimana saya 
melakukannya, jadi saya melirik Soldio-san. Tetapi karena suatu alasan, dia membuat 
wajah yang sulit. 

"Ayo pergi ke yang berikutnya kalau begitu." [Soldio] 

Semua orang membantu mengumpulkan semua kayu bakar yang telah ditebang, dan 
kemudian Soldio-san membagikannya kepada semua orang kecuali aku. Setiap orang 
memiliki tumpukan kayu bakar, tetapi tumpukan Maiya-san dan Soldio-san dicat merah di 
bagian atas dan bawah. 

Rupanya, cobaan saya adalah menghindari kayu bakar yang dilemparkan oleh semua orang 
sambil menebang hanya yang dari Soldio-san dan Maiya-san. 

"Mulai!" [Soldio] 



Soldio-san melemparku dengan sebatang tongkat, dan begitu aku memotongnya, semua 
orang mulai melemparkan dari tumpukan mereka. 

Tapi biasanya hanya satu atau dua batang pada saat bersamaan. 3 adalah yang paling 
mereka lempar secara bersamaan. Aku terus menghindar dari kayu bakar itu sambil 
memotong hanya tongkat dari Maiya-san dan Soldio-san. 

"..." [Soldio] 

"..." [Maiya] 

Pada awalnya mereka berdua hanya melemparkan kayu bakar di lokasi yang tetap, tetapi 
setelah saling mengangguk, mereka mengambil tumpukan mereka dan mulai bergerak. 
Mereka berlari mengitari lingkaran yang dibentuk oleh semua orang dan melemparkan 
kayu bakar mereka melalui celah di antara anggota. Soldio-san secara khusus mengatur 
waktu lemparannya dengan anggota lainnya, membuatnya cukup menjengkelkan untuk 
ditebang. 

Saya harus 'fokus' untuk memperhatikan mereka berdua sambil menghindari semua kayu 
bakar yang terbang ke arah saya. Pada saat yang sama, saya harus 'memutuskan' kayu 
bakar mana yang akan dipotong. Selain itu saya juga membutuhkan 'kemampuan' untuk 
melakukan pemotongan dan menghindar. 

Setelah tes seperti itu disimpulkan ... 

"Bagaimana saya lakukan?" [Ryouma] 

"Aku tidak punya keluhan tentang pedangnya." [Soldio] 

"Ya, ya. Kamu luar biasa! ... Tapi apakah ada gunanya menggunakan sihir jika kau sebagus 
ini? "[Maiya] 

Tumpukan kayu bakar di depan saya. Kupikir aku sendiri yang hebat, tapi sepertinya, 
Maiya-san hanya berpikir aku melakukannya dengan baik. 

Sebenarnya, saya tidak berpikir saya mengalami kesulitan sejauh ini, tetapi mungkin ada 
lebih dari itu nanti. 

"Kamu rajin sekali." [Maiya] 

"Kamu harus belajar darinya. Kalau terus begini, dia akan melampauimu sebelum kamu 
menyadarinya. "[Soldio] 

"Aku merasa dia sudah lebih baik dariku dalam permainan pedang," [Maiya] 

Setelah mengobrol seperti itu satu sama lain, mereka selanjutnya menguji saya untuk sihir 
saya. 



Dalam tes ini, saya hanya perlu menggunakan sihir saya secara normal dan 
menunjukkannya kepada mereka. Tidak ada yang istimewa dari tes ini. 

Tetapi kemudian saya mendengar sesuatu yang sangat menarik. 

"Casting Chantless?" [Ryouma] 

"Ya, seperti namanya, itu menggunakan mantra tanpa nyanyian. Kami para penari pedang 
harus menjaga ekspresi kami saat bertarung. Dengan casting tanpa nyanyian, kita bisa 
menggunakan mantra tanpa harus menggerakkan mulut kita. "[Soldio] 

"Yah, ini sebenarnya perbedaan gaya atau aliran pemikiran. Ada orang lain yang lebih suka 
memilih untuk menyembunyikan mulut mereka, dan ada orang lain yang akan 
mengucapkan mantra secara teatrikal di atas panggung. Anda juga bisa menggunakan alat 
ajaib untuk pedang Anda. Sebenarnya, yang itu mungkin cara paling umum untuk 
menyelesaikan banyak hal. "[Maiya] 

Ketika Maiya-san mengatakan itu, Soldio-san mendengus. 

"Orang-orang itu adalah bidat. Para penari pedang tua menggunakan penguasaan mereka 
atas pedang dan sihir untuk memikat orang lain. Berpikir bahwa profesi seperti itu akan 
terdegradasi sangat rendah untuk beralih ke alat sihir ... Orang-orang seperti itu hanya 
menggunakan pedang untuk penampilan dan mengandalkan alat sihir sederhana untuk 
membuat mantra. Karena orang-orang seperti mereka, orang berpikir penari pedang hanya 
untuk pertunjukan dan tidak berharga dalam pertempuran yang sebenarnya. "[Soldio] 

"Baiklah baiklah. Kami sudah mendapatkannya. Sheesh. Saya baru saja menjelaskan. 
"[Maiya] 

Saya tidak tahu lama yang lalu 'penari pedang tua' ini dari, tetapi tampaknya Soldio-san 
sangat menekankan melindungi tradisi. 

"Pokoknya, lakukan yang terbaik, oke?" 

"Baik! Tolong jaga aku. "[Ryouma] 

Ini adalah kesempatan langka, jadi saya akan melakukan yang terbaik untuk mempelajari 
semuanya. 
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Festival Pendirian. Hari ini. 

Sudah sekitar 2 minggu sejak saya mulai menari pedang dengan Soldio-san dan yang 
lainnya. 

Meskipun Soldio-san tidak menemukan 'masalah dengan pedangku', dia menemukan 
pengalamanku dalam sihir 'kurang'. Dengan demikian, pelatihan saya berputar di sekitar 
casting sihir saya dan menggunakannya saat bergerak. 

Metode pelatihan yang dia ajarkan kepada saya melibatkan casting mantra dengan 
prioritas pada kecepatan daripada kekuatan atau casting mantra secara berkala. Secara 
alami, tidak mungkin bagiku untuk mempelajari semuanya dalam periode waktu sesingkat 
itu, tetapi kemampuanku untuk fokus dan bergerak sambil memohon sihir telah meningkat 
dengan jelas. 

Memiliki seseorang untuk membimbing Anda sangat membantu dalam membuat 
kemajuan. 

Saya juga menggunakan tes melempar kayu bakar yang kami lakukan hari itu sebagai 
referensi untuk pelatihan pagi saya. Tetapi alih-alih kayu bakar, saya meminta lendir besi 
dan lendir logam mengalir ke saya dari segala arah. 

Memiliki gumpalan logam melemparkan diri ke arah Anda dari segala arah membuat 
latihan yang cukup baik sejauh menghindari dan menangkis pergi. Kekerasan dua varian 
itu dan tubuh saya sendiri diperkuat oleh ki. Akan sangat berbahaya jika bukan karena dua 
properti itu, tapi sejauh ini belum ada masalah, jadi begitu. 

Bagi para slime, ini adalah cara bagi mereka untuk melatih serangan mereka. Baru kemarin 
saya melihat lendir merawat belalang gua. Ada banyak insiden di masa lalu, di mana 
mereka secara tidak sengaja mengalahkan penyusup, tetapi sekarang, mereka secara resmi 
mengakui menabrak musuh-musuh mereka sebagai bentuk serangan. 

Dengan itu kekuatan defensif dari tambang yang ditinggalkan juga akan naik. Melanjutkan 
pelatihan sepertinya ide yang bagus. 

Serikat pekerja memprioritaskan keamanan jalan raya, sehingga mereka dapat mencegah 
kerusakan pada kota atau efek negatif pada peredaran barang dari semut terowongan yang 
muncul di dataran. Meskipun mereka berhasil menakuti orang-orang kota sedikit, mereka 
berhasil ditangani melalui kombinasi taktik gelombang manusia dan kekuatan binatang 



monster. Berkat itu, para wisatawan mengalir ke kota dan suasana festival yang 
spektakuler memenuhi udara. 

Itu pada pagi hari seperti itu. 

Semua orang di toko berkumpul dengan wajah penuh semangat. 

"Selamat pagi!" [Ryouma] 

"Ryouma-kun, selamat pagi. Apa yang Anda pikirkan tentang tempat itu? Hei! Dapatkan 
saya satu sarapan di sini! "[Pauline] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Saya diberi hot dog, jadi saya dengan senang hati menerima. Ini akan berfungsi sebagai 
sarapan dan cara bagi saya untuk melakukan pemeriksaan akhir sebelum membuka 
warung. 

"Ryouma-kun, kenapa kamu tidak duduk?" [Zeke] 

"Terima kasih." [Ryouma] 

Zeke-san si tukang daging menawarkan saya tempat duduk, yang saya terima. 

"Tentu. Meski begitu, tempat ini sungguh telah banyak berubah. "[Zeke] 

Memang. Pada awalnya, ini hanyalah tanah kosong, tetapi sekarang semua jenis struktur 
telah dipasang di sana. 

Ada pintu masuk yang menghadap ke jalan, dan di tengah-tengah tanah yang tadinya 
kosong itu sekarang panggung Semroid Troupe. Tampaknya ada seseorang dalam 
rombongan dengan kemampuan seperti itu. Orang itu mendapat bahan dari siapa yang 
tahu di mana dan tiba-tiba membangun seluruh panggung. 

Saya sibuk dengan semut terowongan, jadi saya tidak tahu pasti, tapi saya pikir mereka 
menyelesaikan panggung hanya dalam 1 atau 2 hari. 

Sebelum panggung ada kursi dan meja. Ada banyak celah di antara mereka, sehingga 
mungkin terlihat tidak teratur, tetapi kursi dan meja ini sebenarnya diatur oleh Prenence-
san untuk mengoptimalkan area tampilan dan ruang gerak. Dengan cara ini, penonton 
seharusnya tidak mengalami kesulitan bergerak atau melihat panggung. 

Dengan kios-kios yang menyajikan makanan dan minuman di sisi kiri menghadap 
panggung dan kios-kios Perusahaan Morgan di sisi kanan, tempat itu memberikan 
perasaan yang menyerupai sebuah food court di sebuah department store. 



Ada juga ruang yang disediakan di belakang kios di kedua sisi. Dalam kasus Perusahaan 
Morgan, mereka menggunakan ruang itu untuk gudang mereka. Di sisi kami, ruang dibagi 
oleh spanduk gantung dan dinding batu karena kami menggunakan ruang baik untuk 
mengangkut barang-barang jadi dan sebagai sayap panggung dari Grup Semroid. 

Toilet umum juga dipasang secara terpisah di sudut sehingga tamu dan pelanggan dapat 
menggunakannya sesuka hati. Tentu saja, kami membuat sebagian besar lendir dan 
produk-produk toko. 

Bagaimanapun, kami dapat menyelesaikan semua persiapan kami. 

"Yang tersisa sekarang adalah menunggu festival dimulai." [Ryouma] 

Festival Pendirian akan dimulai pukul 8 pagi. 

Beberapa kios yang tergesa-gesa sudah mulai menerima pelanggan di jalan utama, tetapi 
kios kami akan menunggu sampai festival telah resmi dimulai. 

Pada hari pertama, orang-orang yang bertanggung jawab atas toko tersebut adalah Zeke-
san, Pauline-san, dan karyawan serta istri dari karyawan toko daging mereka. Saya dan staf 
saya tidak akan bekerja sampai besok. 

"Bagaimana kalau kita mulai segera?" [Zeke] 

"Tentu." [Ryouma] 

Saya merasa waktu berjalan lebih cepat ketika berbicara. 

Untuk membuatnya tepat waktu untuk pembukaan warung, saya dengan cepat 
menghabiskan makanan dan membersihkan. 

"Aku akan pergi kalau begitu. Semoga beruntung. Saya akan kembali pada sore hari. 
"[Ryouma] 

"Serahkan saja pada kami!" [Zeke] 

"Kamu juga bersenang-senang, Ryouma-kun." [Pauline] 

Karena saya bukan pelanggan, saya hanya akan menghalangi mereka yang bekerja. 
Kunjungan saya di sini benar-benar hanya dimaksudkan sebagai salam sebelum toko 
dibuka. Sekarang festival sudah dimulai, saatnya untuk pergi. 

Suara kasar pria dan wanita jatuh di punggungku ketika aku pergi. 

Beberapa menit sambil berjalan santai di jalan. Lonceng gereja mulai berdering. 

"Ah, sudah mulai." 



Meskipun festival sudah setengah dimulai, itu adalah hal lain ketika sinyal secara resmi 
diberikan. 

Antusiasme orang-orang mencapai tingkat yang lebih tinggi dan keributan semakin 
bertambah. 

Seolah-olah semua energi terpendam itu sekarang akan meledak. 

Kota itu tampak mempesona dengan semua kain dan bunga berwarna-warni yang 
didekorasi di sepanjang jalan. 

Nah, kemana saya harus pergi? 

Saya sudah makan, jadi saya pikir saya akan memeriksa tempat-tempat yang berhubungan 
dengan makanan nanti. 

"Selamat datang! Selamat Datang hamburger kami luar biasa! "[Warung Pria 1] 

"Bepergian dari kota ke kota selama 30 tahun! Kentang Goreng Prancis yang legendaris! 
"[Kios 2] 

"Berondong jagung! Berondong jagung! Kami punya popcorn di sini! Enak sekali! "[Warung 
Pria 3] 

Kios-kios yang menjual makanan nostalgia berbaris. Dilihat dari nama piring dan isinya, 
kemungkinan ini adalah pengaruh dari dunia lain dari Bumi. 

"Bisakah aku memesan satu kentang goreng?" [Ryouma] 

"Satu urutan kentang goreng datang tepat! Itu akan menjadi 5 setelan! "[Stall Man 2] 

Karena dorongan nostalgia, saya akhirnya membeli beberapa. 

"Sini. Itu jumlah persisnya. "[Ryouma] 

"Silakan datang lagi!" [Kios 2] 

Setelah membayar, saya mendapat mangkuk yang terbuat dari daun besar berisi kentang 
goreng. Saya segera mencoba sepotong, dan rasa sederhana dari kentang goreng dibumbui 
dengan sedikit garam di mulut saya. 

"Lezat." [Ryouma] 

"Benar?" [Kios 2] 

Tidak hanya kedengarannya bagus, rasanya juga enak. Seperti yang saya bayangkan. 
Dengan senang hati aku makan, dan sebelum aku menyadarinya, aku sudah mengosongkan 



mangkuk daun. Saya sebenarnya menginginkan lebih, tetapi saya memutuskan untuk 
berhenti di sana, Atau tidak akan ada akhirnya. 

"Oh? Tunggu. "[???] 

"Ah, selamat siang." [Ryouma] 

Ketika saya melewati sebuah kios, kakek dari toko obat yang sering saya kunjungi 
memanggil saya. Biasanya, dia tidak berurusan dengan pelanggan dan hanya duduk di kursi 
di toko sambil mengawasi orang, tetapi hari ini, dia tampaknya menjual sesuatu. 

"Bukankah kamu anak yang sering mengunjungi toko kami? Ini, bawalah satu. "[Kakek 
Narkoba] 

"Terima kasih banyak. Apakah ini permen? "[Ryouma] 

Di ujung batang ada benjolan bundar. Itu seperti Manisan Apel tanpa apel dan tepung dan 
berwarna-warni. Ketika saya mencicipinya, saya menemukan bahwa itu memang permen. 

"!?" [Ryouma] 

... Begitu memasuki mulutku, seluruh tubuhku merinding. 

"Apa ini?" [Ryouma] 

"Hihihi. Sesuatu yang enak untuk dimakan ketika cuaca panas. "[Nenek Obat] 

Sangat asam dan pahit sehingga saya merasa dingin sesaat. Itu juga sedikit asin. Ketika saya 
terus mencicipinya, saya menyadari bahwa beberapa ramuan obat yang membantu 
melawan panas musim panas hadir. Jika ada garam di dalamnya juga, maka itu pasti akan 
dapat mencegah stroke panas. Selain rasanya, rasanya agak mirip dengan 'permen garam'. 
Ini mungkin sangat cocok untuk cuaca panas. 

"Aku akan menjual di sini besok juga. Jika Anda suka, ayo beli beberapa. "[Nenek Obat] 

Saya tidak merasa terlalu asam ... Saya pikir saya akan membeli besok juga. 

Saya mengucapkan terima kasih kakek dan berjalan pergi. 

... Setelah melihat lebih baik di kios-kios, saya menemukan bahwa ada banyak barang yang 
dijual. 

... Buah-buahan masih baik-baik saja, tetapi saya ingin tahu apakah sayuran juga bisa dijual. 
Panci dan pisau juga dijual, tetapi saya ragu orang-orang yang tertarik untuk membeli 
barang-barang seperti itu akan datang ke sini. Semua orang penuh kehidupan dan 
tampaknya menikmati diri mereka sendiri, jadi mungkin itu sebabnya? 



Warung ini di sini menjual mainan, sementara kios di sana memiliki target untuk 
menembak. Ini adalah jenis yang menggunakan busur yang bagus. 

"Tuan muda di sana. Ingin mencoba jangkauan pemotretan kami? "[Stall Man 4] 

"Terima kasih, tapi mungkin lain kali." [Ryouma] 

Tidak ada hadiah yang saya inginkan, jadi saya pergi. Saya terus berjalan dan akhirnya 
menemukan diri saya di pusat kota, di mana jalan-jalan menyatu dari segala arah, membuat 
dekorasi tampak mencolok mencolok. 

Ada banyak artis jalanan di sini. 

"4 , 5 , dan 6 ~!" [Juggler] 

Seorang juggler yang terus menambahkan lebih banyak bola. 

"Lihat!" [Acrobat] 

Akrobat, yang berdiri di tempat dengan pijakan kecil seperti di atas kursi seimbang di atas 
satu sama lain. 

Bagian kota ini tidak jauh berbeda dari festival-festival dalam kehidupan psat saya. Secara 
pribadi, saya lebih tertarik pada alat-alat sihir dan monster yang digunakan daripada 
makanan dan pertunjukan. Ada seorang pria yang menyeimbangkan bola di atas monster 
monster yang kelihatannya seperti armadillo raksasa. Saya tidak tahu yang mana dari 
mereka yang seharusnya menjadi karakter utama. 

Sambil melihat sekeliling, tiba-tiba aku merasa seperti baru saja melihat seseorang yang 
akrab dengan pakaian yang menonjol seperti jempol yang sakit melalui celah di antara 
kerumunan. 

Di depan sebuah toko, yang banyak orang masuk dan keluar, berdiri seorang biarawati. 
Keributan para penonton festival dan pakaiannya benar-benar tidak pas. Anak-anak muda 
yang merawat toko-toko dan para pelanggan yang lewat juga memperhatikannya, karena 
dia sepertinya mengkhawatirkan sesuatu. 

Apa yang-!! 

"Color Slime" [Papan Nama] 

Papan nama toko menarik perhatian saya. 

"Selamat pagi, Bell-san." [Ryouma] 

Saya memanggil biarawati, dan dia dengan penuh semangat berbalik. 



"Oh, Takebayashi-san. Selamat pagi. "[Bell] 

Biarawati itu dengan riang menyambut saya kembali. Di belakangnya ada kotak besar, di 
dalamnya ada slime multi-warna. 

Melihat hal itu mengingatkan saya pada waktu ketika mereka meminta saran untuk 
menaikkan slime. Mereka tidak pernah mengatakan apa-apa lagi tentang itu, tetapi saya 
ingin tahu apakah mereka memutuskan untuk menaikkan satu pada akhirnya. 

"Iya. Saya bertanya kepada anak-anak setelah itu apakah mereka ingin membesarkan satu, 
dan mereka mengatakan mereka melakukannya. Jadi saya mulai mempelajari Monster 
Taming dan Kontrak Mantra. Saya sudah melakukannya sampai minggu lalu. "[Bell] 

"Saya melihat. Jadi, hari ini kamu ... "[Ryouma] 

"Tentang itu, sebenarnya ada sesuatu yang mengkhawatirkanku ..." [Bell] 

Kami pindah tempat agar tidak mengganggu bisnis, dan rupanya, telah diputuskan bahwa 
dia akan mengambil tanggung jawab menaikkan lendir. Sehubungan dengan itu, dia juga 
harus menyediakan lendir. Masalahnya sekarang adalah bagaimana mendapatkan lendir, 
tetapi dia tidak bisa memutuskan apakah akan menangkapnya sendiri, membelinya di toko 
sebelumnya, atau meminta guild untuk mendapatkannya. 

"Membeli di toko itu lebih murah daripada meminta guild, tapi aku merasa lendir di toko 
itu tidak semeriah yang ada di Tamer Guild." 

"Kamu tidak salah." [Ryouma] 

Saya melihat pada Color Slime itu juga karena saya ingin tahu tentang hal itu, tetapi itu 
bukan varian yang canggih. Ini hanya lendir yang diwarnai dengan membuatnya minum air 
berwarna. Dan alasan mengapa Bell-san berpikir lendir itu tidak hidup adalah 
kemungkinan besar karena cat yang dibuat untuk dicerna. 

"Lendir memang berubah warna tergantung pada apa yang mereka konsumsi, tetapi itu 
biasanya hanya sesaat sampai mereka selesai pencernaan. Seberapa baik mereka mencerna 
sesuatu tergantung pada apa itu, jadi mungkin saja toko itu membuat mereka menelan cat 
yang secara khusus sulit untuk dicerna oleh lendir. "[Ryouma] 

Dari aroma samar yang kuambil, mereka mungkin menggunakan Mizurina Herb. Meskipun 
dapat juga digunakan untuk membuat pewarna hijau, komponen aromanya juga digunakan 
untuk membuat penolak serangga. Penuh serat sehingga sulit dicerna. 

Selain itu, karena juga mengandung sifat insektisida, ia dapat melemahkan lendir, 
membuatnya butuh waktu lebih lama untuk dicerna. 

"Aku mengerti ..." [Bell] 



Ketika saya mencoba untuk mencari tahu kondisi evolusi, ramuan Mizurina adalah salah 
satu ramuan yang saya menahan diri untuk tidak memberikan slime kecuali mereka sendiri 
menginginkannya. Kebetulan, hanya lendir racun yang ingin memakannya. 

"Yah, bahkan jika orang memakannya, paling-paling mereka hanya akan merasakan sedikit 
ketidaknyamanan. Ramuan itu juga digunakan untuk membuat pakaian, jadi itu tidak 
benar-benar berbahaya, tetapi karena anak-anak akan banyak menyentuh lendir, aku tidak 
bisa merekomendasikannya. "[Ryouma] 

Saya pikir itu tidak akan terjadi, tetapi akan berbahaya jika berevolusi menjadi lendir 
racun. 

"Jika kamu mau, aku bisa menyiapkan lendir untukmu. Saya seorang petualang, jadi saya 
sering pergi ke luar kota. Sebenarnya, saya bekerja di luar kota setiap hari. "[Ryouma] 

"Kalau begitu, izinkan aku untuk mematuhimu." [Bell] 

Dia dengan senang hati menerima tawaran saya. Gereja telah banyak membantu saya, dan 
mereka mungkin akan terus membantu saya di masa depan. Bahkan sebagai seseorang 
yang memiliki toko, masih akan menjadi hal yang menggembirakan jika mereka bisa 
mengingat saya. Klerus memiliki banyak pengaruh di komunitas regional. Fufufu ... Dan di 
atas itu, dengan ini aku juga akan bisa perlahan-lahan menarik orang-orang tentang 
kebaikan slime ... Atau setidaknya itulah yang aku rencanakan. 

"Hmm?" [Ryouma] 

"Apakah ada masalah?" [Bell] 

"Di sana." [Ryouma] 

Seorang anak berwajah muram berdiri di sudut jalan. Dari telinga berbulu dan terkulai, 
mudah untuk mengatakan bahwa itu adalah anak dari suku binatang buas. Sulit untuk 
membedakan jenis kelamin mereka, tetapi anak ini terlihat terlalu muda untuk berjalan 
sendiri ... Saya juga tidak melihat ada orang yang menjadi pengawalnya. 

Setelah menyebutkan bahwa anak itu tampaknya bertingkah aneh--- "* Sniff ... Mommy ... 
Mommy!" 

"Itu tidak baik." [Bell] 

"Jadi, itu benar-benar anak yang hilang." [Ryouma] 

Saya mengikuti setelah Bell-san yang bergegas membantunya segera. 
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"Fei-san, satu reemiyen dan sayur tumis tolong." [Ryouma] 

"... Ada sesuatu, Bos? Anda baru saja kembali, tetapi Anda terlihat sangat lelah. "[Fei] 

"Ceritanya panjang ..." [Ryouma] 

Setelah menemukan seorang anak yang hilang, Bell-san dan saya membawa anak itu dalam 
perawatan kami dan mencari orang tua, tetapi tidak peduli berapa banyak kami memeriksa 
daerah itu, kami tidak dapat menemukan mereka. Pada akhirnya, kami harus membawa 
anak itu ke penjaga. Tapi kemudian masalah lain muncul. 

Anak yang hilang menolak untuk berpisah dari Bell-san. 

Sejak awal, anak itu sudah hampir menangis, tetapi Bell-san sudah terbiasa dengan anak-
anak dan dia bisa menghiburnya, tapi ... Ya, itu sangat menakjubkan. Siapa yang mengira 
anak itu bisa sangat menangis. Ngomong-ngomong, para penjaga semuanya sepertiku, dan 
yah ... Sebagai laki-laki tanpa anak dari kita sendiri, kita semua akhirnya menyerah. 

Pada akhirnya, kami harus menyerahkan anak itu kepada Bell-san. Saya membantu sedikit 
dengan membeli makanan, tetapi setelah beberapa saat, dia melihat jam dan mulai menjadi 
bermasalah. 

Gereja telah membuka pasar untuk menjual boneka yang dibuat oleh anak-anak dan 
barang-barang yang disumbangkan ke gereja. Alasan dia bermasalah adalah karena sudah 
hampir waktunya gilirannya untuk mengawasi pasar. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak 
bisa begitu saja meninggalkan anak itu dan dia tidak bisa meninggalkannya kepada 
seseorang yang tidak berpengalaman seperti saya. 

Jadi kesimpulan alami -- tentu saja -- bagi saya untuk mengambil alih shiftnya. 

"Kenapa itu berakhir seperti itu?" [Fei] 

"Sebenarnya, dia mengatakan kepada saya itu akan cukup jika saya hanya memberi tahu 
gereja, tetapi saya pikir saya akan dapat membantu jika hanya sedikit. Entah kenapa, saat 
aku mulai membantu, semuanya menjadi sibuk dan semua jenis orang yang mengganggu 
muncul. "[Ryouma] 

Kebanyakan orang berbelanja dengan perilaku baik, tetapi ada beberapa orang bermasalah 
juga. Untuk membuat segalanya menjadi lebih buruk, sekelompok pemabuk bergabung. 
"Bersorak untuk Tekun-sama!" Mereka akan mengatakan, ketika mencoba memasuki 



gereja yang tertutup ... Mereka sudah dewasa, jadi mereka bukan sekelompok orang yang 
gaduh. anak muda, jadi saya berharap mereka minum secukupnya dan bertingkah seusia 
mereka. 

Selain itu, orang-orang yang mengawasi gereja sebagian besar terdiri dari anak yatim 
gereja. Tentu saja, ada juga sukarelawan dewasa dan penjaga, tetapi dengan semua hal 
sepele menumpuk, kami akhirnya memiliki terlalu sedikit tangan. Saya sendiri terlihat 
seperti anak kecil, jadi mereka mengira saya adalah salah satu anak yatim gereja. Dan jelas 
ada banyak rintangan bagi wanita muda (warga negara yang jelas-jelas normal) untuk 
berurusan dengan paman yang mabuk dengan fisik yang baik kecuali mereka sudah 
terbiasa. 

Jadi, dengan niat baik, agar tidak membiarkan mereka dan para penjaga kehilangan muka, 
saya memutuskan untuk mengambil garis depan dan berurusan dengan pelanggan sambil 
memastikan memperhatikan situasi. Dari waktu ke waktu, saya akan lari ke gudang untuk 
mendapatkan item dan kemudian kembali untuk berurusan dengan pelanggan. Ketika 
dorongan datang untuk mendorong, saya harus melompat keluar dan menahan pelanggan. 

Tetapi ada anak-anak yang menonton, jadi saya harus menahan diri. Selain itu, sementara 
pelanggan itu mungkin merupakan gangguan, saya tidak bisa memperlakukannya seperti 
penjahat yang mengganggu toko saya sebelumnya. 

Terus terang, saya akhirnya harus berusaha lebih banyak agar tidak terlalu menyakiti pria 
itu. 

Saya selalu menjalani kehidupan yang bebas stres sejak datang ke sini, jadi sudah lama 
sejak saya sangat stres ... Saya ingin tahu apakah ini bukti bahwa saya terlalu banyak malas. 
Tetapi sekali lagi, jika saya mulai merasa seperti yang saya lakukan saat itu, itu juga akan 
buruk. 

"Bagaimanapun, kerja bagus di luar sana. Sini. Anda reemiyen dan sayuran tumis. Maaf 
membuatmu menunggu. "[Fei] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Bagaimanapun, ayo makan. 

Setelah membayar, saya mengambil nampan dan menemukan tempat duduk. Kelompok 
Semroid tampil secara teratur di atas panggung, jadi ada banyak orang di food court. Tidak 
seperti pagi ini ketika mudah menemukan tempat duduk. 

"Ryouma-sama!" [Serge] 

"Ah, Serge-san!" [Ryouma] 

Begitu seseorang memanggil saya, saya melihat Serge-san mengangkat tangannya. Dia 
bergaul dengan pelanggan normal dan juga makan. 



"Jika kamu mencari tempat duduk, meja ini gratis." [Serge] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Saya menerima tawarannya dan duduk di meja yang sama dengannya. 

"Kamu makan juga, ya." [Ryouma] 

"Iya. Dari sini saya bisa melihat bagaimana keadaan kios-kios kami dan makanan di sini 
juga enak dan terjangkau. Sebagian besar karyawan juga makan di sini. "[Serge] 

"Saya senang mendengar itu. ... Kiosmu sepertinya juga baik-baik saja. "[Ryouma] 

Kios Perusahaan Morgan juga dipenuhi oleh pelanggan. 

"Berkat upaya Anda, pelanggan tidak ada habisnya. Itu juga karena kita sudah memasang 
warung tempat orang berkumpul, tapi selain itu ... Oh, itu nyaman. Silakan lihat. "[Serge] 

"?" [Ryouma] 

Melihat ke arah yang dia tunjuk, saya melihat seorang pelanggan berdebat dengan 
karyawan warung. Di tangan pelanggan ada kotak musik. 

"Tidak apa-apa, kan? Beri aku satu lagi. "[Pelanggan] 

"Permintaan maaf terdalam saya. Tetapi produk ini saat ini dibatasi hingga 3 per 
pelanggan. "[Karyawan] 

"Karena itulah aku memohon padamu. Tidak bisakah kamu melakukan sesuatu tentang itu? 
Melihat. Saya memiliki seorang putri dan seorang putra, dan saya juga memiliki dua kakak 
lelaki yang sudah menikah. Saya ingin membelikan mereka beberapa suvenir yang bagus. 
"[Pelanggan] 

"...Pelanggan. Jika saya boleh bertanya, sudah berapa kali Anda mengunjungi toko kami? 
"[Karyawan] 

"Hah? Ini yang pertama? "[Pelanggan] 

"Benarkah? Karena saya merasa ini sudah kedua kalinya Anda... "[Karyawan] 

"Apakah kamu tidak hanya membayangkan hal-hal?" [Pelanggan] 

"Benarkah?" [Karyawan] 

"... Baik." [Pelanggan] 

"Terima kasih atas pengertiannya." [Karyawan] 



Pelanggan meletakkan kotak musik dan dengan cepat meninggalkan tempat itu. 

"Apa itu tadi?" [Ryouma] 

"Dia mungkin ingin dijual kembali. Sejak mulai menjual kotak musik, orang-orang seperti 
itu sudah mulai muncul. Kami membatasi jumlah yang dapat dijual kepada pelanggan 
untuk mencegah mereka membeli semuanya, tetapi ada banyak pengecer seperti itu yang 
terus datang kembali. "[Serge] 

"Apakah itu baik-baik saja?" [Ryouma] 

"Jangan khawatir. Kami telah menyiapkan banyak karyawan, jadi orang-orang seperti itu 
seharusnya tidak dapat mempengaruhi pelanggan normal. Kami sudah 
mempertimbangkan pengecer dan memikirkan rencana. Jika kabar tentang kotak musik 
menyebar melalui penjualan, kita akan dapat menggunakannya untuk membuka pasar. 
"[Serge] 

Ada pelanggan normal di sekitar kami, jadi Serge-san menghilangkan beberapa detail, tapi 
aku bisa merasakan kepercayaan dirinya yang meluap. 

"Semuanya dalam prediksi, dengan kata lain." [Ryouma] 

"Kami telah mendirikan departemen yang berspesialisasi dalam kotak musik, dan Dinome's 
Workshop juga bersemangat memproduksi kotak musik. Bengkel-bengkel di Kereban juga 
tertarik, jadi kami bisa sangat meningkatkan jumlah pengrajin yang menghasilkannya. 
"[Serge] 

"Sangat meningkat?" [Ryouma] 

"Bengkel alat sulap Kereban tidak terbatas hanya pada Bengkel Dinome. Dia juga memiliki 
koneksi dan bengkel lain yang dia percayai. Ada juga bengkel-bengkel yang telah berjuang 
secara finansial sehingga ia mampu membeli. "[Serge] 

"Ini benar-benar telah berubah menjadi sesuatu yang gila." [Ryouma] 

"Lokakarya ini dan pengrajin magang semuanya akan ditempatkan di bawah Dinome-dono, 
sehingga isi dari pekerjaan mereka dan manajemen tidak akan berubah sama sekali. Ini 
bukan masalah besar. 

Saat ini, Lokakarya Dinome telah berhasil mengurangi bebannya dalam memproduksi 
kotak musik, sementara lokakarya lainnya telah dialokasikan pekerjaan, memungkinkan 
mereka untuk menangani masalah keuangan mereka. Sedangkan untuk penjualan produk 
dan pembiayaan, perkenankan saya mengurusnya. "[Serge] 

Kesepakatan saya dengan Dinome-san adalah bahwa dia akan menjadi orang yang muncul 
secara publik sebagai pengembang kotak musik. Selama dia memegang bagian dari 
kesepakatan itu, saya tidak punya hak untuk mengatakan apa-apa walaupun dia 



menggabungkan perusahaan atau menambah jumlah pengrajin. Jika ada, bisa membentuk 
hubungan win-win adalah sesuatu yang bisa membahagiakan. 

"Aku percaya pengambilalihan ini juga akan membawa banyak keuntungan bagimu, 
Ryouma-sama. Alat ajaib yang dapat dipalsukan di Dinome's Workshop terbatas pada 
elemen netral, api, air, dan cahaya. Tetapi dengan diperkenalkannya lebih banyak pengrajin 
di bawah Dinome-dono, permintaan elemen lain sekarang dapat dipenuhi jika kebutuhan 
muncul. "[Serge] 

Saya melihat. Jika Dinome-san mempertahankan akhir kesepakatannya, sepertinya 
pergantian kejadian ini akan terbukti nyaman bagiku. 

"Aku percaya tidak akan lama sebelum dia bertanya apakah ada sesuatu yang kamu 
inginkan." 

"Kurasa aku harus memikirkannya kalau begitu. Haruskah saya menggunakan kesempatan 
ini untuk mengembangkan sesuatu yang baru? "[Ryouma] 

Sebagai bahan pemikiran, saya bisa memberinya ide dan membuatnya mengembangkan 
alat ajaib. Gagasan itu kemudian melahirkan gagasan lain. ... Akhirnya, saya yakin saya akan 
kehabisan bahan, tetapi untuk saat ini, ini terlihat seperti loop tak terbatas. 

Serge-san tampaknya telah memikirkan hal yang sama, karena dia tanpa kata tersenyum 
padaku seperti itu. 

... Ah, aku sudah selesai. 

"Gochisōsamadeshita." [Ryouma] 

"Oh? Sudah makan? Itu cepat. "[Serge] 

"Bagaimanapun juga, aku seorang petualang." [Ryouma] 

Menghabiskan terlalu banyak waktu makan akan dengan cepat menghabiskan istirahat 
makan siang dan mungkin menyebabkan seseorang kehilangan makan. 

Jadi saya cepat makan sambil berbicara. Ini adalah keterampilan yang sangat diperlukan 
yang saya ambil saat bekerja sebagai pekerja gaji di kehidupan saya sebelumnya. 

"Aku akan pergi membeli minuman. Apa yang kamu inginkan? "[Ryouma] 

"Bisakah aku memintamu untuk mengambilkan 'Teh Barley' itu untukku?" 

"Tentu." [Ryouma] 

Saya membeli dua cangkir teh barley dari toko dan kemudian kembali. 



"Maaf membuat anda menunggu. Ini. "[Ryouma] 

"Terima kasih banyak. ... Fuu ... Ahh, teh jenis ini juga bagus. Ini memiliki aroma yang 
berbeda dengan teh hitam dan teh herbal, tetapi saya tidak dapat mencukupinya. "[Serge] 

"Aku senang kamu menyukainya." [Ryouma] 

"Masih ..." [Serge] 

Serge-san melirik toko saya. 

"Tokomu pasti menjual banyak hal aneh, Ryouma-sama." 

Sekarang dia menyebutkannya, dia benar. 

Ada 8 produk yang dijual di toko saya: 

air 

Jus buah 

Teh Barley 

Reemiyen 

Sayuran Goreng 

Benih Dante. 

Kue wijen 

Hot Dog 

Untuk air, jus, dan teh barley ... Kami sudah menyiapkannya sebelumnya, jadi tinggal 
menuangkannya. Adapun 5 produk lainnya, mereka dipilih sesuai dengan hasil survei. 

Dari hal-hal aneh di antara produk kami, ada Barley Tea dan Dandelion Coffee. Seperti yang 
dikatakan Serge-san sebelumnya, Teh Hitam dan Teh Herbal adalah yang paling umum di 
negara ini, dan Anda tidak akan menemukan teh apa pun di sini. Dandelion Coffee mungkin 
menjadi sesuatu di suatu tempat, tapi itu jelas bukan sesuatu yang normal di negara ini 
juga. 

Dan kemudian ada Reemiyen. Karena bahaya dan biaya perjalanan, orang tidak dapat 
melakukan perjalanan ke berbagai negara dengan mudah. Karena itu, kecuali untuk 
kelompok pengusaha yang sangat kecil, kebanyakan orang akan melihat kuliner asing 
sebagai sesuatu yang tidak biasa. Selain itu, tanah air Fei-san dan Leelin-san, Zilmar, adalah 
negara yang agak kacau yang bahkan nyaris tidak terlibat dalam hubungan diplomatik. 
Baru-baru ini, ada banyak orang yang memesan Reemiyen karena penasaran. 



Dan ada Dante Seeds, yang merupakan kelezatan di satu wilayah, dan Sesame Pastry, yang 
juga merupakan makanan penutup yang langka. Dengan demikian, 4 dari 8 produk yang 
kami jual, yaitu setengah dari semua produk kami, tampak 'aneh' bagi warga negara Anda 
sehari-hari. 

Ini adalah hasil analisis survei yang kami berikan selama pertemuan sosial. 

"Seperti yang diharapkan, orang akan lelah jika kamu hanya menjual yang biasa. Dari 
penampilan, sepertinya orang-orang paling banyak memesan 4 produk aneh itu. "[Serge] 

Ketika saya melihat sekeliling saya, saya perhatikan bahwa dia benar dan banyak 
pelanggan memang memakan hidangan unik itu. 

"Wow, jadi ini Masakan Zilmar." [Pelanggan 1] 

"Pasta dicampur dengan sup ... Ini sangat unik." [Pelanggan 2] 

"Itu panas. Tapi rasanya sangat enak bila dipasangkan dengan teh barley dingin ini. 
"[Pelanggan 3] 

"Jadi semisa bisa berubah menjadi macet seperti ini?" [Pelanggan 4] 

Dari murmur yang saya dengar di sekitar saya, tampaknya pelanggan sangat menyukai 
produk tersebut. 

"Ngomong-ngomong, apa yang akan kamu lakukan di sore hari?" 

"Patung es yang akan digunakan di atas panggung adalah karena hari ini." [Ryouma] 

Sejak Soldio-san mulai mengajar saya, saya juga menemukan lebih banyak kesempatan 
untuk berbicara dengan anggota rombongan. Saya pernah mengatakan bahwa saya bisa 
memahat sesuatu dari es dan mereka menunjukkan banyak minat. Ketika saya 
menunjukkannya kepada mereka secara pribadi, pemimpin rombongan dan orang yang 
bertanggung jawab untuk membangun panggung terinspirasi, dan keesokan harinya, 
sangat mengejutkan saya, mereka menyerahkan saya sebuah proposal tertulis yang 
menyarankan untuk memasukkan patung es di antara dekorasi panggung. 

Semroid Troupe akan menampilkan pertunjukan para penari pedang dan akrobat pada 
siang hari, yang membutuhkan banyak gerakan, sehingga patung es akan dibawa ketika 
matahari terbenam. Ini akan dibawa pada malam hari ketika musik menjadi fokus untuk 
membantu mengatur suasana hati. 

"Aku sudah menyiapkan beberapa pencahayaan alat ajaib di bawah patung untuk 
menerangi itu." [Ryouma] 

"Bawahan saya memberi tahu saya. Sepertinya itu akan menjadi pemandangan yang indah 
untuk dilihat. "[Serge] 



"Aku berencana untuk memahat sesuatu yang bisa dipajang, tetapi untuk apakah aku akan 
bersenang-senang untuk menonton atau tidak ..." [Ryouma] 

"Benar. Dari hal-hal yang terlihat, saya ragu Anda akan dapat mengambil waktu Anda. 
Sejauh menyangkut bisnis, kesibukan adalah masalah yang baik untuk dimiliki. "[Serge] 

Kami tertawa dan berbicara seperti itu sampai kami mengosongkan gelas kami. 



Chapter 108-1 
BAB 108: HARI PERTAMA DARI FOUNDING FESTIVAL III (1/2) "Sesuatu seperti ini, 
kurasa." [Ryouma] 

Di dalam ruangan yang berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan kulkas melalui 
kombinasi Barrier dan Ice Magic, berdiri sederetan patung es. 

"Hmm ... Ya. Ini harusnya dilakukan. "[Ryouma] 

Terlihat bagus, pikirku, jadi aku menelepon Prenence-san untuk memeriksa patung-patung 
itu. 

"Prenence-san, pahatan es sudah lengkap. Silakan lihat. "[Ryouma] 

Ketika saya memasuki ruangan di asrama yang telah dibuka untuk digunakan sebagai 
ruang ganti, yang menyambut saya adalah jubah putih murni yang dibuka di depan. Satu-
satunya hiasan di atasnya adalah sulaman yang dirajut dengan benang emas, yang dapat 
ditemukan di bagian dada. Prenence-san muncul sambil mengenakan pakaian seperti itu. 

Noda akan mencuat seperti ibu jari yang sakit seandainya itu ternoda sedikit, tapi tanpa 
sedikit pun cacat di atasnya dan Perence-san sendiri adalah adonis berambut perak, itu 
mengeluarkan aura misterius. 

"Di sini." [Ryouma] 

"Ohh!" [Prenence] 

Ruangan itu dingin untuk menjaga agar patung itu tidak meleleh, tetapi Prenence-san 
sepertinya tidak keberatan sama sekali ketika dia melihat deretan patung dari sudut. 

"Sepasang burung, sepiring buah-buahan, seekor binatang buas berlari, dan harpa saya. 
Persis seperti yang saya pesan. "[Prenence] 

Bagian utama dari program malam ini menceritakan kisah seorang musafir yang 
mengalahkan binatang buas yang menakutkan yang telah melanda ketakutan di hati orang-
orang. Saya mengukir patung dengan tema itu dalam pikiran. 

Alas terbuat dari kayu. Untuk membawa ini dan mengatur semuanya di atas panggung, 
saya harus menggunakan apa yang telah disiapkan oleh orang-orang dari kelompok itu. 

"Apakah kita menempatkan ini di atas panggung seperti yang direncanakan?" [Ryouma] 

"Iya. Kami akan dapat membawa ini setelah kinerja berikutnya. Saya minta maaf karena 
meminta Anda untuk melakukan sesuatu yang begitu tidak masuk akal begitu tiba-tiba. 
"[Prenence] 



"Tidak apa-apa. Lagipula itu untuk merancang panggung yang bagus. "[Ryouma] 

"Fufufu ... Kami akan menampilkan pertunjukan yang tidak akan kalah dengan keindahan 
panggung. Anda memiliki kata-kata saya. "[Prenence] 

Setelah tersenyum senyum tak kenal takut dan memeriksa beberapa hal, dia kembali ke 
ruang ganti. Sedangkan aku, aku kembali ke kios. 

"Otsukaresama desu. Apakah Anda butuh bantuan di mana saja? "[Ryouma] 

"Dalam hal ini, bos, tolong bantu mencuci piring yang digunakan untuk reemiyen." [Fei] 

"Oke." [Ryouma] 

Sudah umum di negeri ini menggunakan sejenis daun untuk membungkus makanan. Dan 
itu biasa dilakukan di warung, tetapi daunnya tidak cocok untuk berurusan dengan cairan, 
jadi kami harus menggunakan peralatan makan dari kayu. 

Salah satu ibu yang bekerja bersama kami, Mary-san, memiliki seorang suami yang bekerja 
dengan kayu, jadi kami dapat dengan mudah mendapatkannya. Pelanggan mengembalikan 
peralatan makan setelah makan ke jendela pengembalian, dan kemudian orang-orang yang 
bertugas membagi sampah dan berbagai jenis peralatan makan, dan kemudian mereka 
membersihkannya. 

"Barang pecah belah dan sampah diterima!" [Ryouma] 

"Ussu!" [Fei] 

Setelah membagi semuanya menjadi tas, saya membawanya dan membawanya ke ruang 
cuci di dalam toko. 

Jendela kembali di warung ada hanya untuk mengumpulkan barang. Bagaimanapun, kami 
memiliki para profesional untuk menangani hidangan kotor. 

"Aku mengandalkanmu." [Ryouma] 

Meskipun barang yang kita bicarakan sedikit berbeda dari barang yang biasa kita tangani, 
slime yang lebih bersih dapat menangani semuanya. Sementara itu, sementara mereka 
sedang mengerjakan itu, saya membawa sampah ke ruang bawah tanah untuk ditangani 
oleh para pemulung. Pada saat saya kembali, piring sudah selesai. Saya kemudian 
membawa mereka kembali ke warung. Peralatan makan sudah dibagi sebelumnya, jadi 
saya tidak perlu berpikir lebih jauh tentang hal itu setelah mengambil mereka dari slime, 
dan yang tersisa sekarang adalah saya menempatkannya di rak yang sesuai. 

"Selanjutnya!" [Ryuoma] 

"Ya!" [Fei] 



Tetapi ada banyak pelanggan. Dan hidangan dijual tanpa henti, menyebabkan peralatan 
makan yang digunakan terus menumpuk. 

"... Ini sebenarnya luar biasa." [Ryouma] 

Sementara saya mengangkut piring seperti piston, barisan pelanggan tampaknya benar-
benar meningkat. 

"Carm-san! Haruskah aku mengatur ulang garisnya !? "[Ryouma] 

"Ya silahkan! Aku akan menyerahkannya padamu! "[Carm] 

Carm-san biasanya berpakaian bagus dengan rambut teratur, tetapi dengan betapa panas 
dan sibuknya toko itu, dia tidak punya pilihan selain mengikat rambutnya dengan bandana, 
membuatnya terlihat persis seperti kios stereotip Anda onii-san. 

Saya melihat sesuatu yang aneh. Saya kira itu hanya untuk menunjukkan betapa sibuknya 
itu. 

"Ryouma-sama!" [Serge] 

"Ahh, Serge-san. Kami bertemu beberapa saat yang lalu. "[Ryouma] 

"Kamu terlihat sangat sibuk. Jika Anda butuh bantuan, kami punya tangan gratis jika Anda 
mau. "[Serge] 

"Bagaimanapun juga! Kumohon! "[Ryouma] 

Ketika saya dengan penuh syukur menerima tawarannya, saya memasang tali untuk 
mengatur garis. 

"Temukan dia! Bos! "[Karyawan] 

"Iya!? Apa itu? "[Ryouma] 

"Seorang pelanggan yang pergi ke kamar kecil barusan mengatakan kepada saya bahwa 
toilet telah kehabisan air." [Karyawan] 

"Air toilet ... Ah, air untuk mencuci tangan !? Mengerti! Aku akan segera memperbaikinya! 
"[Ryouma] 

Saya menjelaskan situasinya kepada bala bantuan kami dan pergi. 

"Maaf, saya manajernya. Saya perlu melihatnya. Permisi ... Oh, bagus. "[Ryouma] 

Jika hanya ini, maka saya akan dapat memperbaikinya dalam sekejap. Atau lebih tepatnya, 
ini bahkan tidak terlalu rusak. 



Tidak ada layanan air di sini, jadi saya hanya mengisi wadah besar di dalam tangki 
penyimpanan air dengan air. Air dapat diisi ulang menggunakan ember yang telah 
disediakan di dekatnya. 

Saat ini, wadah bahkan tidak setengah terisi lagi. 

Dengan kata lain, satu-satunya alasan air tidak keluar adalah karena tidak ada air yang 
tersisa. Masyarakat sudah menggunakannya. 

Saya segera pergi ke tempat tangki itu dan mengisinya dengan air. 

"Selesai! ... Ah! "[Ryouma] 

Airnya sudah diperbaiki sekarang, tetapi tiba-tiba aku sadar bahwa sabun itu telah dicuri. 

Saya akan memasukkannya ke dalam jaring yang dirajut dari benang lendir lengket dan 
menghubungkannya dengan tali seperti ember, tetapi seseorang benar-benar pergi keluar 
dari jalannya untuk memotong tali dengan pisau ... 



Chapter 108-2 
HARI PERTAMA DARI FESTIVAL YANG DITEMUKAN III (2/2) Jaring, kabel, dan sabun 
semuanya buatan tangan, jadi semuanya bebas, tetapi jika saya tidak melaporkan sabun 
yang telah dicuri, masalah saya mungkin meningkatkan. 

Bagaimanapun, saya akan mengambil beberapa tindakan pencegahan, dan setelah 
membersihkan diri dengan lendir pembersih, saya akan kembali bekerja. 

Mulai besok mungkin saya harus membuat jaring dan tali dengan benang paling keras dari 
lendir lengket ... Tapi sekali lagi, jika saya menggunakan sesuatu yang lebih keras, mungkin 
akan lebih sakit saat digosok. 

"Maaf, orang di sana!" [???] 

"Aku?" [Ryouma] 

Sementara aku memikirkan tindakan balasan ketika aku berjalan, seorang bibi dengan 
mata yang tajam memanggilku. 

"Apakah Anda seseorang dari toko?" [Bibi Tajam-Mata] 

"Iya. Apakah ada masalah? "[Ryouma] 

"Tentang anak ini, dia memasuki tempat parkir sendirian." [Bibi Tajam-Mata] 

Ketika bibi itu menggerakkan tubuhnya ke samping, sosok seorang bocah lelaki terungkap. 

"Rupanya, dia tersesat dari orang tuanya karena baunya. Maaf, tetapi bisakah Anda 
memanggil penjaga? "[Bibi] 

"Baik. Saya akan menelepon mereka sekarang. Silakan duduk dan tunggu. "[Ryouma] 

Saya menelepon Carm-san dan memintanya untuk memberi mereka teh barley sebagai 
layanan sementara saya berlari ke stasiun. 

Festival-festival semacam ini memang menyenangkan, tetapi semakin semarak perayaan-
perayaan yang semakin sibuk oleh manajemen. 

Dan kemudian, malam datang. 

Ketika jam berlalu 8, sudah saatnya hari pertama untuk menutup. 

Meskipun semangat festival tidak mendingin, dan ada orang-orang yang berencana untuk 
melanjutkan di bar, sebagian besar wanita dan anak-anak sudah dalam perjalanan pulang. 
Sebagian besar pelanggan juga telah pergi, dan satu-satunya pelanggan yang tersisa adalah 



mereka yang datang sebelum kami berhenti menerima pesanan. Semua orang 
membersihkan toko dengan perasaan lega. 

Sedangkan saya, saya bersama tukang daging, Zeke-san, dan istrinya, menghitung hasil hari 
itu dan membagikan keuntungan. 

"Baiklah kalau begitu ... Ini adalah keuntungan untuk hari ini. Ini adalah bahan yang 
dikonsumsi untuk hari itu. Setelah mengurangi biaya untuk ramuan yang dikonsumsi, 
jumlah yang dihitung sesuai kesepakatan kami adalah sekitar 312 setelan per orang. 
Apakah ini benar? "[Ryouma] 

"... Itu." [Zeke] 

"Kami benar-benar membuat banyak. Dengan ini, saya yakin semua orang akan bahagia. 
"[Pauline] 

Meskipun tidak sebanyak itu secara individu, tetapi karena kami dapat menekan biaya 
bahan-bahan berkat para istri, dan karena penjualan sejumlah besar penjualan yang kami 
lakukan, kami dapat memperoleh keuntungan. Bahkan pembayaran untuk orang-orang 
yang membantu meningkat. Alih-alih hanya memberi mereka uang receh, kami memberi 
mereka cukup uang untuk hidup selama 3 hari. 

"Terima kasih telah membantu kami." [Ryouma] 

"Apa yang kamu katakan? Kami mendapat kompensasi juga. Anda tidak perlu bertindak 
begitu pendiam. "[Pauline] 

"Begitu kamu membagikan upah karyawan, mungkin ada beberapa yang ingin bekerja di 
sini secara nyata." [Zeke] 

Mereka berdua tertawa ketika mereka mengatakan itu. 

"Tetap saja, mereka luar biasa, bukan?" [Ryouma] 

"Memang. Yah, banyak hal terjadi di sini seperti pertunjukan dan produk baru dari 
Perusahaan Morgan. "[Pauline] 

"Ada banyak hal untuk menarik perhatian orang, dan itu juga nyaman bagi orang untuk 
beristirahat." [Zeke] 

Kami akan dapat mengharapkan banyak pelanggan besok juga. 

"Sekarang, kita akan membagikan bayarannya dan pulang. Meskipun mereka mungkin 
hanya bersebelahan, tapi aku tidak bisa membiarkan anak-anakku sendirian. "[Pauline] 

"Sampai jumpa besok. Pastikan untuk mampir saat istirahat. "[Ryouma] 



"Iya. Otsukaresamadeshita. "[Zeke] 

Mereka berdua meninggalkan ruangan. Setelah menyapa semua orang, saya pergi. 

Ketika saya pergi keluar, saya melihat anggota Semroid Troupe berkumpul di sayap 
panggung. 

...Apa yang mereka lakukan? 

Mereka berkumpul tetapi mereka tidak berbicara. Mereka hanya melihat sesuatu dengan 
tenang dengan cara yang sama. Mereka memunggungi saya, jadi saya tidak bisa melihat apa 
yang mereka lihat, tetapi mereka tampak sangat fokus. 

Tampaknya lebih baik tidak mengganggu mereka, jadi aku menunggu beberapa menit. 
Kemudian tanpa sinyal, sesuatu berubah. 

"Otsukaresama desu." [Ryouma] 

"!? Otsukaresama desu! "[Pemain Pria] 

"Otsukaresama desu." [Semua orang] 

Saya bertanya-tanya apakah saya mengejutkan mereka. 

Saya cukup yakin saya melihat pria muda di bagian paling belakang melompat ketika saya 
memanggil .. 

"Ryouma-dono, apakah kamu membutuhkan sesuatu?" [Prenence] 

"Kupikir aku akan mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi. Apa yang kamu lakukan? 
"[Ryouma] 

"Berdoa. lihat. "[Maiya] 

Sebuah doa. Saat Maiya-san mengatakan itu, dia menunjuk ke hal yang mereka lihat. 

Itu adalah patung bertopeng yang dibungkus banyak kain berwarna-warni. Setiap kain 
hanya seukuran saputangan, tetapi dengan begitu banyak dari mereka yang berlapis-lapis 
itu tampak seperti patung itu berpakaian pakaian yang sebenarnya. 

"Apakah itu patung dewa?" [Ryouma] 

Namun saya belum pernah mendengar tentang tuhan ini ... 

"Ini aneh, kan? Anda mungkin tidak bisa mengatakan seperti ini, tetapi ini sebenarnya 
adalah undang-undang Manoairoa-sama. " 

"Manoairoa-sama." [Ryouma] 



... Ah, nama itu ada dalam pengetahuan para dewa. Saya belum pernah bertemu dengannya, 
tetapi itu haruslah dewa seperti Gayn dan yang lainnya. 

"Dewa angin?" [Ryouma] 

"Iya. Dewa agung yang merupakan personifikasi dari angin yang mengelilingi dunia ini dan 
mengawasi manusia. Menjadi juga dewa perjalanan dan seni pertunjukan, ada banyak 
penghibur keliling yang memuja Manoairoa-sama. "[Prenence] 

Biasanya, semua orang berdoa secara individu, tetapi pada hari-hari seperti ini ketika 
mereka telah menemukan banyak keberhasilan, rombongan itu berdoa bersama kepada 
Manoairoa-sama. 

"Dan dekorasinya?" [Ryouma] 

"Kami penghibur keliling tidak tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama. Angin musim 
semi. Angin musim panas. Angin musim gugur. Angin musim dingin ... Kami mengunjungi 
kota-kota dengan angin, dan dengan angin kami menantikan tujuan kami berikutnya. Kain-
kain ini adalah bukti perjalanan kami. "[Prenence] 

"Bertemu orang-orang baik, menambah anggota kami ... Atau ketika sebuah pertunjukan 
sukses. Setiap kali kita membuat kenangan indah seperti itu, kita membeli kain di kota itu. 
Kami tidak dapat menambah barang bawaan saat bepergian, jadi kami mengingat barang-
barang itu dan memulai perjalanan baru. Kain yang melilit patung melambangkan rasa 
terima kasih kami karena telah memberkati kami dengan pertemuan seperti itu. "[Maiya] 

"Dengan kata lain, itu adalah kebiasaan para penghibur keliling. Tapi saya tidak tahu kapan 
itu dimulai. "[Soldio] 

Maiya-san dan Soldio-san menjelaskan kepadaku. 

Kembali di Bumi, ada juga cara untuk mengingat sesuatu dengan meletakkan hal-hal yang 
sesuai pada bagian tubuh, tetapi penghibur yang bepergian di masa lalu harus datang 
dengan metode ini sendiri untuk meninggalkan kenangan mereka. 

Sementara saya memikirkan sesuatu seperti itu, saya menyaksikan para anggota 
rombongan membersihkan patung dewa. 



Chapter 109-1 
Hari berikutnya. 

"Teh Barley, bukan? Ya, uh ... Tiga dari itu, dan kemudian dua pesanan air. Ini cukup, kan? 
"[Pelanggan] 

"Ya!" [Ryouma] 

Saya cenderung ke toko hal pertama di pagi hari. Saya bisa menggunakan Ice Magic, jadi 
saya yang bertanggung jawab atas minuman. 

"Maaf membuat anda menunggu! 3 pesanan teh barley dan 2 pesanan air. "[Ryouma] 

"Wow, itu benar-benar dingin. Ini bagus. Terima kasih. "[Pelanggan] 

"Selamat menikmati ~ Pelanggan berikutnya!" [Ryouma] 

"Tolong, dua teh saja." [Pelanggan 2] 

Beberapa jam berlalu dalam sekejap mata ketika saya berurusan dengan pelanggan demi 
pelanggan, dan kemudian sebuah wajah yang saya kenal muncul. 

"Selanjutnya ~ ... Ah, Jeff-san!" [Ryouma] 

"Sepertinya kios-kios itu sukses." [Jeff] 

"Terima kasih." [Ryouma] 

"Ngomong-ngomong, beri aku tujuh pesanan teh barley." [Jeff] 

"Dimengerti." [Ryouma] 

Aku segera menyiapkan nampan dan teh gandum. 

"Apakah kamu datang dengan teman-temanmu?" [Ryouma] 

"Tidak tahu apakah aku akan memanggil mereka itu, tapi mereka adalah beberapa orang 
yang kamu kenal. Lihat. "[Jeff] 

"?" [Ryouma] 

Ketika aku melihat ke arah yang dia tuju, aku melihat beberapa wajah yang familiar ... 

"Oh, ini Berk dan kawan-kawan." [Ryouma] 



Itu adalah pesta petualang pemula beranggotakan 6 orang. Mereka tampaknya sudah 
berpisah dan membeli makanan dari kios kami. 

"Kamu memberi mereka beberapa saran baru-baru ini, ya? Anda menyarankan mereka 
untuk berbicara dengan petualang lain? "[Jeff] 

"Ah ... Ya, benar. Tunggu, maksudmu? "[Ryouma] 

"Ya. Orang tua itu, Wogan, memperkenalkan mereka kepada saya dan sekarang saya harus 
mengawasi mereka. "[Jeff] 

"Benarkah? Senang mendengar. Ini. "[Ryouma] 

"Ya. Semoga beruntung. "[Jeff] 

Setelah membayar, Jeff-san pergi dan bertemu dengan Berk dan yang lainnya. 

Saya tidak berpikir Jeff-san akhirnya akan merawat mereka, tetapi dia seorang petualang 
yang terampil dan dia juga berasal dari daerah kumuh. Dia mungkin bisa memahami Berk 
dan yang lainnya dengan lebih baik. Meskipun ini bukan urusan saya, itu membuat saya 
merasa nyaman untuk mengetahuinya. 

Setelah itu mereka menikmati makanan dan kemudian pulang. Rupanya, mereka bersama 
untuk pesta. Saat Jeff-san mengawasi pesta pemula yang terlalu antusias, dia pergi dengan 
senyum di wajahnya. 

10 menit kemudian. Wajah familiar lainnya muncul. 

"Yo." [Wogan] 

"Selamat datang!" [Ryouma] 

Itu adalah guild master dari guild petualang. Wogan-san datang bersama Tigger-san dari 
toko senjata. 

"Teh Barley untukku. Kamu? "[Wogan] 

"Aku akan memiliki yang sama." [Tigger] 

"Dipahami! Tentu jarang melihatmu bersama. "[Ryouma] 

"Benarkah? Kami mungkin terlihat seperti ini, tetapi kami dulu berada di pesta yang sama. 
"[Wogan] 

"Hah, benarkah?" [Ryouma] 

Pertama, saya pernah mendengarnya. 



"Ini adalah cerita dari sebelum kita pensiun." [Tigger] 

"Tigger selalu memperhatikan peralatan. Mengenai hal itu, dia adalah yang terbaik di pesta 
kami. Dia juga khusus dengan uang, jadi dia mengelola dana partai kami. Setelah pensiun, ia 
pindah penuh waktu ke industri senjata. "[Wogan] 

"Aku tidak memiliki mata yang bagus. Anda semua hanya ceroboh. Jika saya meninggalkan 
Anda sendirian, Anda akan menghabiskan semua uang Anda untuk minuman keras dan 
wanita, dan kemudian bangun keesokan harinya tanpa satu setelan pun. "[Tigger] 

"Kami masih muda. Dan selain itu, itu adalah gaya hidup yang pas untuk seorang petualang. 
Tidak? "[Wogan] 

"Bahkan jika kamu mengatakan itu padaku ..." [Ryouma] 

Jika dia mencari penegasan, saya tidak yakin dia akan menemukannya dari saya. 

"Jangan berkeringat. Lebih baik Anda tidak menyalinnya. "[Tigger] 

"Apa itu tadi?" [Wogan] 

"Kalian berdua benar-benar rukun. 'Beku' Maaf membuatmu menunggu. "[RYouma] 

"Jadi ini teh barley." [Wogan] 

"Apakah ini cukup?" [Tigger] 

"Iya. Terima kasih banyak. "[Ryouma] 

Keduanya hendak pergi, tapi kemudian Tigger-san sepertinya telah mengingat sesuatu. 

"Kamu belum datang belakangan ini. Apakah peralatan Anda baik-baik saja? "[Tigger] 

"Iya. Itu masih baik-baik saja. Armor dan pisau yang saya beli dari Anda telah melayani 
saya dengan baik. "[Ryouma] 

"Itu bagus kalau begitu ... Apa yang terjadi dengan pencarianmu untuk katana? Belum 
mendengar apa pun dari Anda sejak saat itu. "[Tigger] 

"Ahh ... Pinjamkan telingamu sebentar." [Ryouma] 

Dengan singkat aku memberitahunya tentang situasiku dengan suara lirih, kemudian dia 
menutup matanya. 

"Aku tidak percaya kau berhasil menyelesaikan masalah seperti itu." [Tigger] 

"Maaf." [Ryouma] 



"Jika kamu bisa menggunakannya, maka itu baik-baik saja. Bukan tempat saya untuk 
memberi tahu Anda cara menggunakan familiarnya. Jangan memaksakan diri. "[Tigger] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Setelah itu dia pergi dengan Wogan-san, dan setelah mengambil nafas, kembali ke kota. 

"Selamat siang." [Biarawati] 

"Selamat datang!" [Ryouma] 

Kali ini saudari dari gereja, Betta-san, yang mengunjungi. Dia datang bersama anak-anak 
gereja. Sudah sekitar tengah hari, ya. 

"Terima kasih telah membantu kami keluar kemarin. Dan Bell juga. Kamu benar-benar 
menyelamatkan kami. "[Betta] 

"Tolong, jangan pedulikan itu. Jika hanya sesuatu seperti itu, saya dapat membantu kapan 
saja. Anda selalu merawat saya, setelah semua. Dan saya sudah mendengar ceritanya. 
"[Ryouma] 

Di gereja, mereka merawat anak-anak tanpa kerabat. Kehidupan mereka sama sekali tidak 
mewah, tetapi kedua saudari itu menghabiskan uang meski harus berhemat untuk 
memungkinkan anak-anak menikmati festival seperti anak normal. 

"Untuk 18 orang, kan?" [Ryouma] 

"Ya silahkan. Ayolah. Kalian anak-anak juga. "[Betta] 

"Tolong!" [Anak-anak] 

"18 pesanan datang tepat." [Ryouma] 

Ketika suara anak-anak secara bersamaan bergema, mata yang menyenangkan berkumpul 
dari orang-orang di dekatnya. 

"Kemarin kami berada di pasar, tetapi hari ini kami akan menikmati perayaan!" Kata 
seorang anak yang bekerja dengan saya di gereja. Anak itu membeli hot dog seharga 
beberapa orang, tetapi dia tersenyum senang seperti anak kecil lainnya. 

"Maaf membuat anda menunggu. Ada banyak, jadi agak berat. Harap berhati-hati. 
"[Ryouma] 

"Terima kasih banyak." [Anak-anak] 

"Sama-sama. Pelanggan berikutnya ~! "[Ryouma] 



Chapter 109-2 
Bab 109: Hari Kedua Festival Pendirian (1/2) "Yahoo!" [Mizelia] 

"Ryouma, sudah lama, nyaa." [Miya] 

"Apakah kamu baik-baik saja?" [Wereanna] 

"Tolong, teh barley untuk empat orang." [Suriah] 

Kali ini adalah pesta Miya-san dan Wereanna-san. 

"Sudah lama. Belum melihatmu akhir-akhir ini. "[Ryouma] 

"Itu karena kita meninggalkan kota untuk pekerjaan. Miya juga bersama kami. "[Wereanna] 

"Aku senang kamu kembali dengan selamat. Sini. Teh Barley. Aku sudah mendinginkannya 
untukmu. "[Ryouma] 

Pelanggan datang satu demi satu. 

Saya bekerja di warung sambil bergiliran dengan yang lain sehingga saya bisa makan dan 
beristirahat. 

Kami benar-benar sibuk, tetapi aku bisa merasakan semangat dan keaktifan kota di kulitku. 

Sebelum aku tahu itu, kegelapan samar telah menyelimuti dunia. Matahari terbenam yang 
jauh meninggalkan apa-apa selain memori yang tersisa. Namun terlepas dari itu, 
kerumunan di sekitarnya tampaknya menyarankan bahwa mereka baru saja mulai, saat 
mereka semakin ribut. 

"Aku kembali . Boss  aku akan mengambil alih, jadi kamu bisa makan malam ~ "[Maria] 

"Terima kasih banyak. Yoroshiku onegaishimasu. "[Ryouma] 

Aku cepat makan malam. Aku bilang 'makan malam', tapi yang benar-benar kumakan 
hanyalah hot dog spesial dari kios kami. 

"Apakah kamu akan makan malam di sini malam ini juga ~?" [Maria] 

Periode persiapan termasuk, saya sudah makan di sini banyak akhir-akhir ini, jadi itu 
sebabnya dia mengatakan itu. 

Makanan rasanya enak, saya bisa mendapatkan makanan tanpa harus berbaris, dan saya 
bisa segera kembali bekerja, jadi sangat nyaman. 



Hot dog menyediakan karbohidrat dan daging. Jika saya memakannya dengan sayuran 
tumis, nilai gizi yang saya dapatkan sangat bagus. Saya kira kandungan minyak dan 
garamnya agak tinggi, tapi panas sepanjang hari dan dengan berapa banyak energi yang 
saya konsumsi, saya pikir itu mungkin baik-baik saja ... Ya, itu tidak akan menjadi masalah. 
Saya juga muda. 

Orang-orang mengatakan bahwa pemikiran seperti ini adalah jebakan ketika seseorang 
menyadari usia mereka, tetapi ... Saya tidak pernah memiliki masalah dalam kehidupan 
saya sebelumnya, jadi saya tidak pernah benar-benar mengalaminya. Karena itu, saya 
memesan 4 hot dog tanpa peduli dan sepiring sayuran tumis. Setelah menuang secangkir 
teh untuk diriku sendiri, aku meninggalkan uang tunai dan mendapati diriku duduk. 

... Oh, apakah kursi itu gratis? 

Ada tiga wanita yang duduk di meja empat kursi, yang tampak seperti mereka akan berdiri 
... Dan kemudian mereka melakukannya. 

Segera, saya mengamankan kursi untuk diri saya sendiri. 

"Itadakimasu." [Ryouma] 

Saya menggigit hot dog saya. Roti lunak menyambut gigi saya, diikuti oleh kulit yang elastis, 
yang darinya dituangkan jus daging. Ketika saya merasakan asam dari saus tomat yang 
dilapisi hot dog, semakin banyak air liur saya keluar. Ada sedikit ketebalannya, tetapi 
secara bertahap berhasil melewati tenggorokan saya. 

"Hadirin sekalian!" [Prenence] 

Suara Prenence-san terdengar keras dan jelas. Meskipun aku duduk di dekat pintu masuk, 
aku masih bisa mendengar suaranya dengan jelas terlepas dari semua keributan dari meja 
lain dan kerumunan orang. 

Setelah mengumumkan bahwa pertunjukan akan dimulai, tiga penari wanita naik 
panggung. Mereka menari bersama dengan musik, mengumpulkan perhatian para 
penonton dan menenangkan kerumunan. 

Saya sudah sering melihatnya selama latihan, tetapi mereka sungguh menakjubkan. 

Mungkin itu karena pengaruh novel ringan, tetapi ketika Anda berbicara tentang penari, 
sebagian besar akan membayangkan mereka berpakaian minim. Tidak seperti gambar yang 
biasa, bagaimanapun, para wanita ini tidak menunjukkan banyak kulit. Gadis-gadis semua 
mengenakan gaun yang sama, yang merupakan sepotong dengan kain tebal dan banyak 
hiasan warna-warni. Hanya sedikit lengan baju dan kaki yang ditampilkan, dan mereka 
akan menari sambil mengangkat rok mereka sedikit. 

Selain itu, karena ujung rok memiliki bobot, ketika mereka berputar, dari waktu ke waktu, 
rok mereka akan mengembang. 



Dengan demikian, pelanggan pria di dekat panggung akan mencoba untuk melihat rok 
mereka dan pelanggan wanita di sekitar mereka akan menatap mereka dengan dingin. 
Untuk satu, seorang suami yang membawa keluarganya baru saja ditampar oleh istrinya. 

"Ini terlihat sukses." [???] 

"Ya untungnya. ...? Tuan guild! "[Ryouma] 

Aku bertanya-tanya siapa itu yang berbicara kepadaku, tapi kemudian aku tahu itu 
sebenarnya tak lain adalah guild guild dari guild guild, Grisiera-san. Selain itu, di 
belakangnya adalah ketua guild dari cabang Gimuru guild penjinak, Taylor, dan seorang 
pemuda yang saya tidak kenal, yang membawa nampan. 

"Apakah ada masalah? Kenapa kamu di sini? "[Ryouma] 

Saya percaya ini sebenarnya pertama kalinya kami bertemu di luar guild secara kebetulan. 

"Tidak baik bagi tubuh untuk tetap terkurung di dalam sepanjang waktu." [Grisiera] 

"Kami menggunakan perayaan ini sebagai kesempatan bagi kami orang tua untuk berjalan-
jalan di kota." [Taylor] 

"Saya melihat. Jika tidak ada masalah, maukah kamu menemaniku? "[Ryouma] 

"Aku akan senang." [Grisiera] 

"Permisi. Oh, maaf membuat Anda membawa makanan saya. "[Taylor] 

"Sesuatu di level ini, tolong jangan pedulikan itu." [???] 

...Siapa orang ini? Saya pikir dia mungkin seseorang dari guild, tetapi atmosfer tentang dia 
mengatakan sebaliknya. 

"Maafkan saya atas pengantar saya yang terlambat. Saya Arnold Bernheid. Kamu adalah 
Ryouma Takebayashi-sama, ya? "[Arnold] 

Dia tahu siapa aku. Bagaimanapun, saya harus mengembalikan salam untuk sekarang. 

Tetap saja, dia terlihat seperti manusia. Dia memiliki tubuh ramping dan terlihat berada di 
antara paruh kedua 20-an sampai paruh pertama 30-an. Gaunnya memberi saya perasaan 
yang mirip dengan Carm-san, tetapi mata tajam dan kacamata hitamnya memberikan kesan 
yang ketat ... Paling tidak, saya seharusnya tidak pernah bertemu dengannya sebelumnya. 

"Maaf, sudahkah kita berkenalan sebelumnya?" [Ryouma] 

"Tidak secara langsung. Tetapi saya telah mendengar tentang Anda dari atas. "[Arnold] 



"Ryouma. Anak ini adalah ... Kamu tahu ... Kamu ingat bagaimana orang-orang dari kantor 
publik dimarahi? Dia adalah penerus dari kepala saat itu. "[Grisiera] 

"Oh, waktu itu." [Ryouma] 

Oh ~ aku pernah mendengar bahwa seseorang yang baru telah mengambil pos ... Jadi, itu 
dia. 

"Aku sudah mendengar desas-desus tentang kamu selama beberapa waktu sekarang. Anda 
tidak hanya memberikan dorongan untuk disiplin untuk menjatuhkan para pejabat yang 
korup, Anda bahkan memberikan dukungan untuk pembersihan sesudahnya. Selain itu, 
baru-baru ini, Anda menerima pekerjaan dan berkontribusi lagi. "[Arnold] 

Baru-baru ini, saya menganggap dia berbicara tentang semut terowongan. 

"Berkat kamu, pekerjaanku telah sangat berkurang dan aku bisa fokus untuk 
mendisiplinkan stafku." [Arnold] 

"Aku hanya melakukan apa yang aku inginkan, tapi aku senang bisa melayani." [Ryouma] 

"Dengan segala cara, tolong terus menggunakan kemampuan Anda seperti yang Anda 
miliki sampai sekarang." [Arnold] 

Sepertinya dia ingin bertemu denganku sejak mulai menjabat, tetapi karena tiba-tiba 
pengangkatannya, dia terlalu banyak berurusan, dari pekerjaan sisa hingga berurusan 
dengan bawahan, dan bukan seolah-olah dia bisa benar-benar bisa panggil aku hanya 
untuk mengucapkan terima kasih. Selain itu, karena mereka sedang menyelidiki dan 
mengungkap kejahatan penggelapan dan kolusi, dia tidak ingin bertemu saya dengan 
ceroboh. Sepertinya mereka memilih orang yang agak bijaksana. 

Nah, untuk meluruskan apa yang bengkok, itu akan menjadi masalah jika mereka tidak 
melakukan itu banyak. Ini juga banyak membantu bahwa mereka tidak menyebabkan 
masalah bagi saya. Jika saya dapat terus hidup dan mengelola toko seperti yang saya miliki 
sampai sekarang, maka saya tidak keberatan bekerja sama. 

"Terima kasih. Meskipun saya tidak dapat memberi Anda perlakuan khusus karena posisi 
saya, saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa hukum diikuti dengan 
patuh. 

Tentu saja, jika Anda dapat menyumbangkan sesuatu, dan asalkan itu benar dan dilaporkan 
kepada petinggi, maka sebagai akibatnya, saya mungkin dapat memberi Anda beberapa hak 
istimewa. "[Arnold] 

"Dia banyak bicara, tapi pada dasarnya, dia mengatakan bahwa kamu akan diperlakukan 
seperti orang lain." [Grisiera] 



"Tidak mudah untuk membuat kontribusi yang akan memberi Anda hak istimewa khusus." 
[Taylor] 

"Apa yang aku maksudkan adalah bahwa aku mengharapkan banyak dari Takebayashi-
sama." [Arnold] 

"Yah, mari kita berhenti di situ." [Taylor] 

"Dia mungkin benar-benar melakukannya. Siapa yang tahu? "[Grisiera] 

Saat Grisiera-san mengatakan itu, dia melirik ke warung Serge-san. 

"... Apakah kamu memberitahunya sesuatu?" [Grisera] 

"Apa maksudmu, aku bertanya-tanya." [Ryouma] 

Meskipun aku tidak benar-benar merasa ingin menyembunyikannya darinya, tapi aku akan 
bermain bodoh untuk sementara waktu. 

"Ngomong-ngomong, Ryouma-kun." [Taylor] 

"Ya?" [Ryouma] 

"Bagaimana kehidupan di kota untukmu? Sudah lama sejak Anda datang ke sini. Adakah 
yang menurut Anda tidak nyaman? "[Taylor] 

"Jika Anda memiliki sesuatu dalam pikiran, katakan saja. Kamu jarang bertemu kakek ini. 
"[Grisiera] 

"Benar ... Semuanya tentu berbeda dari sebelumnya, tapi aku tidak terlalu terganggu oleh 
apa pun. Jika saya harus mengatakan itu maka sebenarnya nyaman sekarang saya dapat 
membeli apa pun yang saya butuhkan dengan mudah. "[Ryouma] 

...Masih. Saya awalnya lahir di Bumi dan dibawa ke sini setelah kematian. Dan kemudian 
dari Hutan Gana, saya datang ke Gimuru ... Saya benar-benar menempuh perjalanan jauh. 

Ketika saya melihat ke kiri, saya melihat rekan-rekan saya yang bekerja dengan saya di 
toko saya. Ketika saya melihat ke kanan saya, saya melihat mitra bisnis saya. Ketika saya 
melihat di depan saya, saya melihat grup, yang baru saja saya kenal, saat ini tampil. Dan di 
sampingku ada wig besar kantor publik, yang baru saja kutemui hari ini. 

Selain itu, dari para pelanggan yang datang hari ini, ada juga putra dari toko buku, Dansbel-
san. Ada kakek dari apotek, yang namanya bahkan tidak kukenal. Ada juga istri tetangga, 
yang saya kenal selama persiapan festival ini, dan anggota guild yang mengingat saya dari 
pekerjaan terakhir kami. 

Saya sudah kenal banyak orang. 



Saya tidak tahu apakah tempat ini lebih baik daripada hutan. 

Hutan memiliki daya tarik tersendiri. 

Tapi... 

"Hmm. Dari raut wajah Anda, saya kira Anda baik-baik saja. "[Taylor] 

"Iya. Aku juga berpikir begitu. "[Ryouma] 

Kehidupan saya saat ini tidak buruk. 

Saat saya merenungkan kebahagiaan ini, malam berangsur-angsur berlalu. 



Chapter 110-1 
Bab 110.1 -- Malam Terakhir 

Hari berikutnya. 

Setelah perayaan yang brilian berakhir dan malam berlalu dan hari itu tiba, Gimuru 
kembali ke bagaimana biasanya. 

Dekorasi festival masih bisa dilihat di sana-sini di sudut-sudut jalan, tetapi mereka akan 
dibersihkan dalam satu atau dua hari. Para pedagang yang datang dari tempat lain sudah 
menutup toko mereka, dan bahkan ada kelompok yang sudah meninggalkan kota. 

"Karena semua pedagang yang datang untuk wisatawan, gerbang selatan sangat sibuk 
sekarang." [Penjaga] 

Ketika saya melewati gerbang utara, penjaga yang ditempatkan di sana mengatakan itu 
tanpa berpikir. 

Bagi saya ... 

"Kami akan menggunakan kembali bagian itu!" [Komandan Panggung] 

"Baiklah, kita akan membaginya kalau begitu!" [Prenence] 

Orang yang bertanggung jawab atas panggung Semroid Troupe memberikan perintah 
ketika para anggota membongkar panggung. 

Saya berspesialisasi dalam pertukangan juga, tetapi ketika datang ke panggung dan hal-hal 
terkait lainnya, itu sedikit berbeda, dengan demikian, membantu mereka harus terbukti 
cukup mendidik. Bahkan hanya dengan membongkar, saya agak dapat memahami 
konstruksi dari thnigs ini. 

"Maaf, apa yang harus saya lakukan dengan pilar seperti sekrup ini?" [Ryouma] 

"Itu untuk pengaturan panggung, jadi kita akan menggunakannya kembali. Anda 
menggunakannya dengan membungkus tangan Anda di sekitar tombol di bawah dan 
mengangkatnya bersama dengan orang-orang dan barang-barang yang dimuat di sana. 
Kami tidak bisa menggunakannya kali ini. "[Komandan Panggung] 

"Aku mengerti." [Ryouma] 

Ada peralatan tersembunyi yang tidak bisa dilihat dengan sekilas. Ini semua sebenarnya 
cukup menarik. 

"Bos!" [Dolce] 



"Dolce-san. Apa itu? "[Ryouma] 

"Para penjaga datang untuk insiden pencuri sabun." [Dolce] 

"Mengerti. Permisi. "[Ryouma] 

"Saya mendengar mu. Kami akan baik-baik saja, jadi pergilah. "[Soldio] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Dolce-san dan aku kembali ke toko bersama, melewati banyak sekali orang di sepanjang 
jalan. 

Itu tepat setelah hari festival, tetapi meskipun bekerja banyak selama perayaan, toko saya 
dalam bisnis seperti biasa. 

Pada awalnya, saya mempertimbangkan untuk menjadikan hari ini sebagai hari libur, 
tetapi kemudian para suami dan istri yang bekerja bersama kami memberi tahu saya 
bahwa mereka memiliki banyak pakaian kotor yang menumpuk karena semua persiapan 
yang harus dilakukan, sehingga melihat bahwa akan ada permintaan, saya memutuskan 
untuk membuatnya menjadi hari kerja biasa. Sebagai gantinya, saya memutuskan untuk 
mengadakan pesta di malam hari seperti pertemuan sosial yang kami lakukan sebelumnya. 

Kecurigaan saya terbukti benar ketika pelanggan pagi ini 20% lebih banyak dari biasanya. 
Selain itu, Arnold-San, yang baru saja saya temui kemarin, juga hadir. Festival Pendirian 
terjadi setiap tahun, jadi pakaian dan bendera dekoratif yang digunakan bukan barang 
sekali pakai. 

Pada tahun sebelumnya, sebelum orang-orang menyimpan pakaian mereka, pekerjaan 
menyortir pakaian dan mencuci pakaian mereka akan terbelah, tetapi tahun ini, mengingat 
harga dan efisiensi toko kami, mereka sebenarnya mempertimbangkan meminta kami 
untuk mengurus segala sesuatu yang tidak beres. Karena alasan itulah Arnold-san datang. 

Saya tidak yakin apakah dia sudah memutuskan pada kita dulu, tapi kita mungkin bisa 
menandatangani kontrak besar yang tak terduga. 

"Permisi." [Ryouma] 

Nah, untuk bertemu dengan para penjaga. 

Saya memasuki kantor penerima tamu, dan para penjaga pria berdiri dari sofa. 

Kami pergi melalui salam biasa sesuai formalitas, dan kemudian kami melanjutkan ke 
topik. 

"Suatu hari sebuah laporan diajukan untuk pencuri yang mencuri sebatang sabun. Kami 
baru saja menangkapnya. 



Apakah ini sabunmu "[Penjaga] 

Sebuah paket diletakkan di atas meja di depan kami, dan kemudian dibuka. Di dalamnya 
ada sabun yang digunakan di toko. Bahkan jaringnya terpasang. 

Apakah mereka benar-benar menangkapnya? Jangan tersinggung orang-orang yang 
mencari dengan sangat keras hal-hal semacam ini, tapi jujur saya tidak pernah berpikir 
bahwa barang curian saya benar-benar akan dikembalikan kepada saya. 

"Tentu saja, ada kalanya barang-barang curian tidak pernah kembali, tetapi Anda tahu, 
pencuri sabun tidak hanya menjadi sabun, dia juga pencopet. Tetapi dia tidak sesukses 
pencopet seperti pencuri sabun, dan usahanya yang buruk membuatnya mendarat bersama 
kami. Bahkan menangkapnya baru kemarin. Ketika kami mengambil barang bawaannya 
dari penginapan tempat ia menginap, kami menemukan ini. Sebuah laporan telah diajukan, 
jadi kami dapat mengonfirmasi bahwa dia memang pelakunya. "[Penjaga] 

Jadi, saya beruntung. Saya akan berdoa untuk Gayn dan yang lainnya nanti. 

Sementara saya memikirkan hal itu, mereka meminta saya untuk menandatangani formulir 
untuk mengkonfirmasi pengembalian barang yang dicuri. Setelah melihat-lihat dokumen, 
saya menandatanganinya. 

"...Iya. Semuanya beres. Terima kasih banyak. "[Ryouma] 

Penjaga itu menerima dokumen itu dengan senyum dan dengan cepat pergi. 

Sepertinya para penjaga juga sibuk. 

"FUN, FU, FU ~ N." [Fina] 

Setelah melihat penjaga ke pintu masuk, aku mendengar Fina-san bersenandung saat dia 
membawa barang ke toko. 

"Kamu terdengar seperti sedang dalam suasana hati yang baik hari ini." [Ryouma] 

"HIYA !? Oh, ini kamu, Bos. Sejak kapan kamu di sana? "[Fina] 

"Baru saja. Para penjaga baru saja pergi. "[Ryouma] 

"Ahh, dari beberapa waktu yang lalu ..." 

"Apakah aku mengagetkanmu?" [Ryouma] 

"Sedikit ... Apakah kamu tahu lagu ini?" [Fina] 

"Ini lagu Prenence-san, kan?" [Ryouma] 



Dia tersipu, wajahnya berubah menjadi merah padam. Dia bersenandung cukup baik. Saya 
tidak berpikir ada yang benar-benar membuat malu ... Daripada itu, saya bertanya-tanya 
apakah sesuatu yang baik terjadi padanya. 

"Ah, benar juga. Dengarkan ini, Bos. Sebenarnya, baru saja, seorang pelanggan yang saya 
temui bertanya, "Apakah Anda tidak akan menjual teh barley Anda lagi?" Dan kemudian dia 
berkata, "Ada banyak pelanggan, Anda tahu?" "Benar-benar enak." "[Fina] 

Oh ... Jadi hal seperti itu terjadi. 

"Sampai sekarang teh yang terbuat dari hampir tidak laku sama sekali, jadi mendengar 
seseorang mengatakan kepadaku hal-hal itu membuatku sangat bahagia." [Fina] 

Itu juga alasan mengapa mereka harus meninggalkan desa mereka untuk bekerja. Tapi 
kalau begitu, mengapa mereka tidak menjual Barley Tea? 

"Di toko ini?" [Fina] 

"Di desamu. Jika kamu tidak bisa menjual gandum seperti apa, lalu kenapa kamu tidak 
mencoba memprosesnya dulu? "[Ryouma] 

Ketika datang untuk mengolah bahan mentah dan menjualnya, kita harus terlebih dahulu 
mempertimbangkan produk apa yang akan dijual, tetapi dalam hal ini, mereka tidak harus 
melakukan itu, karena mereka sudah tahu bahwa orang ingin teh barley. Paling tidak, 
dijamin ada pasar untuk itu. 

Kebetulan, setelah menghitung semua penjualan tadi malam, kami menemukan bahwa 
70% penjualan dari minuman dibuat dari teh barley. Orang tidak hanya membeli minuman 
dan mencobanya sekali, ada juga banyak pelanggan yang kembali yang membeli minuman 
lebih dari satu kali. 

Jika itu bisa terjual dengan baik hanya dalam dua hari, pikirkan berapa banyak yang bisa 
dijual seandainya itu dijual dengan benar. Mungkin ada lebih banyak orang yang akan 
menyukainya. 

Desa mereka membudidayakan gandum, yang merupakan bahan utama teh barley. Dan 
kemudian ada proses mengubah gandum menjadi sesuatu yang cocok untuk teh. Bukankah 
lebih baik jika hanya dengan dua hal itu saja mereka dapat menjual hasil panen mereka 
kepada publik? Jika mereka mampu mewujudkan hal ini, mereka akan dapat mengurangi 
sebagian dari hasil panen yang mereka hasilkan begitu banyak dan juga meningkatkan 
pendapatan desa. 

Jika perlu, saya juga bisa menulis surat pengantar untuk Pioro-san. Teh gandum yang dijual 
di festival dibuat dengan memanggang gandum dari desa mereka. Bahkan mereka bisa 
membuatnya sendiri. Jika mereka bekerja sama dengan Perusahaan Saionji ... Ya, itu bisa 
berhasil. 



Saya mungkin terlalu optimis, tetapi kemungkinannya tidak nol. 



Chapter 110-2 
The Man Picked by the Gods -- Volume 3 Bab 110: The Last Night (2/2) "Ada banyak hal 
yang perlu dipertimbangkan seperti berapa banyak biji-bijian yang dapat diproduksi desa 
Anda, dan saya yakin banyak pekerjaan yang harus dilakukan." [Ryouma] 

"Di desa, kami menanam berbagai jenis biji-bijian untuk memerangi penyakit. Barley 
menghasilkan sekitar 30% dari semua tanaman kami, tetapi kami harus dapat 
meningkatkan hasil mulai tahun depan. Tetap saja, apa tidak apa-apa menjual teh di desa? 
"[Fina] 

"Aku merasa sudah mengatakan ini kepada seseorang sebelumnya, tetapi bahkan jika aku 
mencoba menjual tehnya sendiri, itu akan membutuhkan banyak usaha. Saya mungkin 
punya toko, tetapi tujuan saya saat ini adalah kembali ke desa saya, jadi saya tidak punya 
waktu untuk menjual Teh Barley. "[Ryouma] 

Tetapi ada orang yang menginginkan teh gandum, dan ada sebuah desa yang ingin menjual 
gandum mereka. 

Dalam hal itu, akan lebih baik jika desa tersebut bekerja dengan Perusahaan Saionji sebagai 
gantinya. Paling tidak, itu akan jauh lebih baik daripada jika bisnis itu membusuk di tangan 
saya. 

"Kamu pernah berkata bahwa kamu akan mau menerima orang lain yang ingin bekerja di 
toko kamu. Jika ini bekerja dengan baik untuk desa kami, mungkin ada lebih sedikit orang 
yang ingin pergi. "[Fina] 

"Lagipula toko itu tidak mempekerjakan orang, jadi tidak apa-apa jika hanya mereka yang 
ingin pergi ke kota yang datang. Jika saya tidak bisa mendapatkan karyawan yang cukup 
dari desa Anda, maka secara alami saya akan mencari di tempat lain. Selain itu, itu hanya 
akan menyusahkan saya jika orang-orang yang datang untuk bekerja di sini melakukannya 
dengan enggan. Mereka yang ingin tetap di desa harus tetap tinggal. Ada juga pepatah yang 
mengatakan bahwa orang hanya memahami cinta orang tua ketika sudah terlambat, jadi 
saya percaya jika mungkin untuk menghabiskan waktu bersama keluarga seseorang, maka 
seseorang harus melakukannya sebagai gantinya. "[Ryouma] 

Saya akan baik-baik saja selama mereka mengirimi saya teh dari waktu ke waktu. 

"... Bos, bisakah aku mengirim surat kepada ayahku tentang ini? Saya ingin meminta 
seluruh desa untuk mempertimbangkannya. "[Fina] 

"Tentu saja, tidak apa-apa. Saya akan mengirim surat ke Perusahaan Saionji juga, sehingga 
mereka dapat merencanakannya dari pihak mereka juga. Lagipula, kita hanya akan 
merepotkan mereka jika kita tiba-tiba mengangkat topik tanpa memberi mereka waktu 
untuk bersiap. "[Ryouma] 



"Fina! Apa yang kamu lakukan! "[Jane] 

"Ah, maaf!" [Fina] 

Ups. Bicara terlalu banyak di sana ... Meskipun dia seharusnya berada di tengah-tengah 
pekerjaan. 

"Maaf, Jane-san. Saya adalah orang yang memanggilnya. Maaf juga, Fina-san. Ayo bicara lagi 
nanti. "[Ryouma] 

"Ya!" [Fina] 

Saya berpisah dengan keduanya dan kembali untuk membantu membongkar panggung. 

Malam itu. 

Di food court, setelah sebagian besar barang-barang di dalam toko dan di atas panggung 
telah disingkirkan, orang-orang yang sama dari pertemuan sosial sebelumnya 
dikumpulkan. 

"Nak, apa aku kelaparan! Hari ini, ibu lagi g- !? "[Rick] 

"Jangan mengatakan hal-hal yang tidak perlu." [Pauline] 

Bahkan pertukaran sebelum pidato pembukaan sama seperti terakhir kali. Pesta dimulai 
dengan semua orang tersenyum. 

Terakhir kali makanan yang disajikan adalah yang akan disajikan di warung, tapi kali ini, 
kami menyajikan makanan yang bisa dibuat dari bahan sisa. 

Sebagai contoh, Shelma-san memasak hidangan lezat yang penuh dengan bahan-bahan 
seperti sosis yang ditujukan untuk hot dog di warung kami atau sayuran yang dibuat untuk 
sayur goreng di kios kami. 

Bagi saya, kontribusi saya adalah Shio Yakisoba (Mie Goreng Garam). 

Saya menggunakan mie dan sayuran yang dimaksudkan untuk Reemiyen, dan kemudian 
mengubah sup ayam menjadi saus khusus dengan menambahkan jus lamon ke dalamnya 
dan membumbui dengan garam dan merica. Saya kemudian menggoreng semuanya di atas 
piring besi yang saya buat menggunakan alkimia ... Suara 'JUU' bergema saat saya memasak 
hidangan dan aroma harum menyebar. 

"Mmm! Baunya luar biasa! Saya ingin porsi yang besar, mohon! "[Maiya] 

"Aku juga!" [Rick] 

"Segera datang!" [Ryouma] 



Nafsu makan mereka digerakkan oleh aromanya, Maiya-san dan Rick adalah orang pertama 
yang meminta sajian, tetapi mereka jelas bukan yang terakhir, karena semakin banyak 
orang mengikutinya. 

"Maaf membuatmu menunggu! Apakah semua orang menerima bagian mereka? "[Ryouma] 

"Ada 7 lagi." [Leelin] 

"Jika Anda menambahkan kami, itu membuat 10." [Fei] 

"Baik! Kalau begitu, aku akan memasak semuanya sekaligus. "[Ryouma] 

Saya memasak shio yakisoba (mie goreng garam) di depan 10 orang. Leelin-san dan Fei-san 
membantu para tamu, tapi aku memastikan untuk menyiapkan bagian mereka juga. Tentu 
saja, saya juga tidak lupa memasak cukup untuk diri saya sendiri. 

... Sekarang, kupikir sudah waktunya aku makan juga. Tapi di mana harus duduk ... 

"Bos!" [Curi] 

Oh, Carm-san memanggilku. Sepertinya dia bersama Serge-san dan Prenence-san. Mari 
bergabung dengan mereka. 

"Selamat datang." [Prenence] 

"Di sini." 

"Pertama, bersulang. Tapi dengan apa? "[Carm] 

"Mari kita lihat ..." [Ryouma] 

Ada anak-anak seusiaku juga, jadi kita mungkin harus menyimpannya untuk teh barley. 

"Otsukaresamadeshita, semuanya. Cheers! "[Ryouma] 

"Ceria!" [Semua Orang] 

Teh barley aromatik dengan penuh semangat melewati tenggorokan saya, meninggalkan 
saya dengan perasaan yang menyenangkan. 

"Fuu ... Baru sekarang aku bisa merasakan bahwa festival akhirnya berakhir ..." [Ryouma] 

"Memang. Tetapi ini juga merupakan awal baru bagi kita. "[Prenence] 

"Oh, benar. Anda akan segera bepergian ke kota lain. "[Ryouma] 

"Iya. Besok kita akan berangkat ke kota bernama Dovana. Ada festival lain di sana. 
"[Prenence] 



Jadi mereka pergi begitu festival selesai, ya? Pasti sulit ... 

"Ini tidak seburuk kali ini bagi kami karena semuanya sudah disiapkan untuk kami, dari 
penginapan hingga venue." [Prenence] 

Agar mereka dapat mencari nafkah sebagai penghibur keliling, mereka kadang-kadang 
harus pergi pada malam festival berakhir hanya agar mereka dapat menemukan tempat 
yang bagus di kota yang akan mereka tuju. Karena itu ada kalanya mereka harus tidur di 
gerbong mereka jika mereka tidak dapat menemukan penginapan. 

Kalau begitu, aku bertanya-tanya apakah itu benar-benar ide yang bagus kalau aku 
memanggil mereka ke sini. Bukankah mereka hanya dipaksa menghadiri pesta ini? 

"Tolong jangan khawatir. Kami memiliki beberapa ruang dalam jadwal kami. Kami mampu 
membelinya. Selain itu, berkat kontrak kami dengan Morgan Company, kami tidak akan 
mengalami banyak kesulitan dalam mengamankan tempat dan tempat menginap. 
"[Prenence] 

"Sebisa mungkin, kita perlu menyediakan tempat yang bagus untuk grup sehingga 
pengumuman kotak musik berjalan dengan baik. Karena itu, saya sudah menghubungi toko 
cabang dan meminta mereka untuk mengamankan tempat. "[Serge] 

"Saya melihat. Jadi, begitulah adanya. "[Ryouma] 

"Kotak musik yang kami siapkan sudah terjual habis, jadi kita harus bisa berharap banyak 
dari sini. ... Dan sejauh hal-hal yang dinanti-nantikan, ada juga prospek menjual teh ini. 
"[Serge] 

"Hah? Apa Fina-san berbicara denganmu? "[Ryouma] 

Carm-san yang menjawab pertanyaanku. 

"Dia mampir ke tempat saya sebelumnya, bertanya tentang permintaan dan prospek 
menjual teh barley. Dia bilang kamu memberi izin. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan 
orang-orang di desa mereka, tetapi dari penampilan, mereka bermaksud meyakinkan 
mereka. "[Carm] 

Saya melihat. 

"Jadi apa yang Anda pikirkan? Prospeknya, maksudku. "[Ryouma] 

"Saya pikir itu akan jauh lebih murah daripada teh hitam, yang bisa dikatakan bahwa 
rakyat jelata akan dapat menikmatinya. Mengingat penjualan dari kios-kios, ada lebih dari 
nilai yang cukup di dalamnya untuk dijual di toko. Paling tidak, itu seharusnya tidak 
menghasilkan kerugian. Dan dengan asumsi kami akan bekerja sama dengan Perusahaan 
Saionji, meskipun saya hanya seorang amatir dalam hal-hal mengenai produk makanan, 
saya yakin ini adalah peluang bisnis yang bagus. "[Carm] 



"Saya setuju. Meskipun Carm tidak yakin bisa bekerja dengan Perusahaan Saionji, menurut 
pendapat saya, jika itu Pioro, tidak mungkin dia akan menolak Anda. Dia bukan tipe orang 
yang membuang produk makanan potensial yang datang padanya. "[Serge] 

Ketika mereka berdua mengatakan itu, aku menghela nafas lega. 

"Minuman yang dijual di sudut festival akan menyelamatkan desa yang sudah lama 
berkeliaran ... Ya. Saya pikir saya bisa membuat lagu dari ini. "[Prenence] 

Hanya ada satu orang yang melihat sesuatu yang sangat berbeda. Anda akan mengubahnya 
menjadi sebuah lagu? 

"Kisah seseorang atau sesuatu yang diselamatkan selalu terkenal. Itu sebabnya banyak 
orang memilih itu sebagai topik karena ada kemungkinan besar orang akan menyukainya. 
Tapi membuat minuman menjadi pahlawan ... Sekarang, itu benar-benar membuat putaran 
baru pada formula yang dikenal, bukan begitu? Maukah Anda jika saya menulis kisah 
seperti itu? Dengan teh barley sebagai topiknya, maksudku? "[Prenence] 

Hal-hal yang pasti telah berubah menjadi aneh. Sebuah cerita tentang teh barley? Apa yang 
harus saya katakan tentang ini? 

"Selama kamu tidak menyebutkan namaku, kurasa. Dan saya harus berbicara dengan Fina-
san dan yang lainnya. Mereka yang akan menjualnya. Mereka dan desanya. "[Ryouma] 

Pada akhirnya, saya memutuskan untuk mendelegasikan masalah tersebut. 

"Kalau begitu, tolong permisi." [Prenence] 

Dia berdiri dan segera mencari mereka. 

"Dia serius, ya ... Tidak. Mungkin dia mabuk." 

"Dia belum mabuk sebanyak itu." [Ryouma] 

"Saya katakan biarkan alam mengambil jalannya." [Carm] 

Saya ingin tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya ... 

"Ryouma-kun" [Maiya] 

"Ah, Maiya-san." [Ryouma] 

"Ini malam terakhir, jadi bagaimana kalau kamu tampil bersama kami?" [Maiya] 

Beberapa orang dari rombongan itu berkumpul di daerah di sebelah panggung. 

Yang terakhir, ya ... Baiklah. 



"Maaf, aku harus pergi." [Ryouma] 

"Lakukan yang terbaik, Bos." [Carm] 

"Patahkan kaki." [Serge] 

Setelah itu, saya bisa memamerkan hasil latihan saya sambil ditemani oleh para penari 
pedang. 

Lagu itu menekankan kecepatan, dan semua orang akan bertepuk tangan setiap kali saya 
memotong kayu bakar. 

Ketika lagu berakhir, orang banyak bertepuk tangan. 

Saya terbawa suasana dan akhirnya mengeluarkan gitar dan memainkan lagu-lagu anime 
yang ditayangkan pada Sabtu pagi dan Minggu malam. 

Tetapi dengan tampil dengan gembira bersama semua orang dari kelompok itu, saya dapat 
membuat beberapa kenangan dengan mereka sebelum berpisah. 



Chapter 111 
Volume 3 Bab 111: Mengumpulkan Pekerjaan 

Sudah satu bulan sejak Festival Pendirian berakhir dan Kelompok Semroid pergi. 

Festival itu seperti semacam titik balik, karena musim panas berangsur-angsur menjadi 
lebih panas bulan terakhir ini. Ketika saya pergi keluar untuk menangkap lendir untuk 
disumbangkan ke gereja, saya menemukan lendir yang suka makan mana angin dan 
mampu membuatnya berkembang. Sementara itu, saya tidak pernah kendur dalam 
pelatihan saya. 

Sebelum saya menyadarinya, sudah setengah tahun sejak saya berpisah dengan anggota 
keluarga adipati. Ketika aku menunjukkan wajahku pada guild petualang, Wogan-san 
memanggilku. 

"Ryouma, kamu baik-baik saja akhir-akhir ini. Pada satu titik, saya pikir Anda akan pergi 
dan menjadi pedagang sebagai gantinya. "[Wogan] 

"Ahaha ... Yah, aku lelaki yang santai." [Ryouma] 

"Ya, ketika seorang pria ditempatkan pada posisi di atas orang lain, terlepas dari 
kecenderungan alaminya, ia harus memikul beberapa tanggung jawab dan melakukan 
beberapa pekerjaan. ... Pokoknya, kembali ke topik, apakah Anda bebas selama 2 minggu 
mulai minggu depan? "[Wogan] 

Saya memiliki banyak kain tahan air yang ditebar dan saya tidak memiliki pekerjaan yang 
perlu segera dilakukan. 

"Ya, aku harus bebas." [Ryouma] 

"Saya melihat. Dalam hal ini, ada pekerjaan yang saya ingin Anda ambil. Ini hanya 
pekerjaan mengumpulkan, tetapi karena jumlahnya, sebanyak mungkin, saya ingin 
seseorang yang dapat menggunakan sihir dimensi untuk berpartisipasi. Jika Anda bisa 
menerima pekerjaan sebagai pengangkut, itu akan sangat membantu. Juga, salah satu 
monster yang ingin kamu lawan akan muncul di titik berkumpul. "[Wogan] 

"Benarkah?" [Ryouma] 

"Ya, musuh akan menjadi pengkhianat. Bahan yang akan dikumpulkan juga akan diambil 
dari mereka. "[Wogan] 

Pengkhianat! 

Pepohonan adalah monster jenis tanaman yang terlihat seperti pohon. Mereka 
bersembunyi di antara pohon-pohon dan menyerang orang dan monster lainnya. Ada 



banyak dari mereka yang tinggal di Hutan Shurus Besar. Mereka adalah jenis monster 
berbahaya yang berspesialisasi dalam mimikri dan serangan kejutan. 

"Aku akan memberi pengarahan kepada anggota lainnya untuk penjelasan yang lebih rinci, 
jadi jika kamu merasa seperti sudah siap, mampir lagi ke guild besok sore. Jika Anda 
memutuskan untuk mengambil pekerjaan itu, Anda dapat mendaftar kemudian. "[Wogan] 

"Baik. Sampai ketemu besok. "[Ryouma] 

"Ya. Jaga dirimu baik-baik. "[Wogan] 

Setelah memutuskan itu, saya harus memberi tahu yang lain bahwa saya akan pergi. 

Hari berikutnya. 

Seperti yang dijanjikan, saya mampir di guild dan dibawa ke sebuah kamar, di mana Miya-
san berada. 

"Nyaa? Ryouma, kamu dipanggil juga, nyaa? "[Miya] 

"Mereka menginginkan seseorang yang bisa menggunakan sihir dimensi." [Ryouma] 

"Kami membawa kembali sebanyak itu, nyaa? Apa di dunia nyaa yang mereka bangun, 
nyaa? "[Miya] 

"Siapa yang tahu?" [Ryouma] 

Kami mengobrol santai seperti itu sambil menunggu, dan kemudian kelompok Wereanna-
san datang bersama Raypin-san. Asagi-san juga datang. Yang terakhir tiba adalah Wogan-
san, yang kemudian memberi pengarahan pada kami tentang pekerjaan itu. 

"... Dan memang begitu." [Wogan] 

Untuk memberikan ringkasan singkat tentang apa yang dia jelaskan kepada kami, tujuan 
dari pekerjaan ini adalah untuk mengamankan kayu. Untuk itu, akan lebih baik untuk 
berburu pohon itu dan membawa kayu mereka kembali. Kita harus membawa kembali 
setidaknya 300 pohon kayu, dan setiap tambahan akan dikompensasi dengan benar. 

Saya tidak tahu seberapa besar perjanjian, jadi saya tidak bisa mengatakan dengan tepat 
berapa banyak kayu yang setara dengan 300 pohon. Bagaimanapun, saya yakin itu banyak. 
Sekarang saya bisa mengerti mengapa mereka menginginkan penyihir yang bisa 
menggunakan sihir dimensi seperti saya dan Raypin-san untuk datang. 

Tim akan berangkat dalam dua hari. 

Saya tidak melihat masalah, jadi saya pikir saya akan berpartisipasi. Semua orang juga 
sepertinya berencana untuk bergabung. 



Setelah lamaran kerja selesai, Wereanna-san tiba-tiba menanyakan ini. 

"Untuk apa kayu pengkhianatan ini akan digunakan?" [Wereanna] 

"Ahh ... Kamu sadar bahwa populasi kota ini berkurang, kan?" [Wogan] 

"Yah begitulah. Lagipula, salah satu tambang sudah ditambang. Bahkan jika itu hanya satu 
milikku, harus ada sejumlah besar orang yang kehilangan pekerjaan. "[Wereanna] 

"Kepala kantor sebelumnya tidak begitu antusias dalam hal itu. Sementara itu, kepala yang 
baru diangkat -- meskipun dia belum melakukan apa-apa -- sebenarnya cukup antusias. 
Pertumbuhan populasi, peningkatan laba, dan perbaikan lingkungan kota. Dengan kata lain, 
dia memiliki banyak hal dalam pikirannya. 

Pekerjaan kali ini adalah karena usulan staf telah diterima, dan sekarang, mereka ingin 
membuat produk yang akan mengumpulkan ketenaran dan mengumpulkan orang. ... 
Sayangnya, kota ini tidak memiliki apa pun selain ranjau dan besi. "[Wogan] 

Bukankah tempat di mana burung rim sering terlihat berfungsi sebagai daya tarik wisata 
yang layak? 

"Seseorang mengusulkan itu juga, tetapi burung-burung pelek muncul pada waktu yang 
sama ketika katak-arak itu sedang diburu, sehingga mereka tidak dapat digunakan untuk 
menarik wisatawan. Menghentikan perburuan grellfrog akan menyebabkan keuntungan 
dari itu lenyap, jadi itu juga tidak baik. Selain itu, burung-burung pelek tidak ada sepanjang 
waktu, dan apa yang diinginkan kantor publik adalah produk terkenal yang tersedia 
sepanjang tahun. "[Wogan] 

Huh ... Saya cukup yakin mengembangkan kota tidak semudah itu. Saya sendiri tidak tahu 
banyak tentang itu, tetapi bukankah itu baik-baik saja asalkan Anda memiliki sesuatu yang 
dapat Anda jual? Tidak perlu pilih-pilih, kan? Manfaatkan keuntungan apa pun yang sudah 
Anda miliki. Seperti festival ... Ya. Bukankah itu cukup baik? 

"Bukankah itu baik-baik saja meskipun tidak sepanjang tahun? Anda bisa 
memperlakukannya seperti acara musiman. "[Ryouma] 

"Acara musiman memang menyenangkan, tapi ini adalah kota pertambangan. Ketika 
tambang ditambang dan tidak ada pendapatan tetap, satu-satunya sumber pendapatan 
adalah acara musiman tersebut. Karena itu, para petinggi menginginkan sesuatu yang bisa 
dijual sepanjang tahun. "[Wogan] 

Ah, begitu ... Sekarang dia menyebutkannya, dia benar sekali. 

"Yah, itu tidak seperti aku tidak mengerti dari mana kamu berasal. Situasinya belum 
seburuk itu, jadi saya juga berpikir itu akan baik-baik saja jika kita secara bertahap bekerja 
di sana ... Tapi, bagaimanapun, begitulah diskusi para petinggi pergi dan sekarang mereka 



ingin membangun kota wisata di luar gerbang selatan . Di tengahnya, mereka akan 
membangun daya tarik baru mereka, Fighting Arena. 

Bersamaan dengan itu, mereka juga akan membangun penginapan untuk mengakomodasi 
para peserta dan penonton, serta fasilitas lainnya. Poin utamanya adalah menghasilkan 
uang dengan menjual tiket dan membuat orang bertaruh. Dibutuhkan banyak uang sampai 
semuanya selesai, tetapi keuntungan yang didapat setelah itu sama besarnya. "[Wogan] 

"Arena pertempuran dan sistem perjudian, de gozaru? Saya yakin itu akan menghasilkan 
banyak uang, tetapi ketertiban umum pasti akan menderita, de gozaru. "[Asagi] 

Memang. Saya dapat dengan mudah membayangkan semua preman yang ada di sekitar. 

"Dan itulah mengapa itu harus menjadi kota baru. Arena, penginapan para peserta dan para 
tamu akan tinggal di ... Semuanya akan dibuat di kota baru. Kota ini akan terus seperti dulu 
dan tetap menjadi kota pertambangan. Manajemen hanya akan mengelola kota ini dan itu, 
jadi Anda bisa menganggapnya sebagai kota baru. 

Dana yang dialokasikan untuk ketertiban umum juga akan sangat meningkat, sehingga 
akan ada lebih banyak penjaga dari sebelumnya. Judi akan dikelola oleh kota dan diawasi 
secara menyeluruh. 

Dan -- ini berhubungan langsung dengan pertanyaan Wereanna -- tetapi pembangunan 
arena telah dipercayakan kepada Perdre Bekentein. "[Wogan] 

Semua orang selain saya terkejut ketika dia mengatakan itu. Apakah dia terkenal? 

"Siapa dia?" [Ryouma] 

"Mu, Ryouma, kamu tidak tahu, de aru? Dia adalah putra kedua dari Rumah Tangga 
Viscount Bekentein. Seharusnya, dia seharusnya membantu kakak laki-lakinya dalam 
mengelola wilayah mereka, tetapi dia malah memilih untuk mengabdikan hidupnya untuk 
pekerjaannya sebagai arsitek, de aru. "[Raypin] 

"Dia adalah seorang selebriti di kalangan arsitek dan sangat terkenal karena kejeniusannya 
sehingga dikatakan tidak ada yang bisa menandinginya, tetapi pada saat yang sama, dia 
juga terkenal karena perilakunya yang aneh." [Suriah] 

Orang yang dalam ... lebih dari satu. 

"Rupanya, ketika mereka berkonsultasi dengannya, dia tiba-tiba bisa mendapatkan ide 
bagus, jadi dia menerima pekerjaan itu di sana dan kemudian. Tetapi ketika dia menerima 
pekerjaan itu, dia menuntut satu syarat ini: 'Saya ingin semua bagian penting dari arena 
dibangun dengan kayu treant! Saya tidak akan membangunnya kecuali dengan kayu 
pengkhianat! ' Atau begitulah ceritanya. Dan itulah mengapa kami ingin mulai 
mengumpulkan kayu treant sedini sekarang. "[Wogan] 



Apakah ini yang disebut kesepian seorang seniman? Saya bertanya-tanya sedikit, dan 
ternyata sementara Treant Lumber jelas memiliki tempat di bangunan, itu biasanya 
digunakan untuk tongkat penyihir dan tidak benar-benar bahan yang dikenal untuk 
bangunan. 

Tapi Perdre Bekentein adalah arsitek terkenal yang sangat terampil sehingga permintaan 
yang tidak masuk akal seperti ini tampaknya akan dimaafkan. Mereka mengatakan dia 
jenius yang tak tertandingi. 

Sementara saya memikirkan itu, briefing berakhir dan saya meninggalkan daerah itu. 

Pada hari keberangkatan. 

Saya sudah mempersiapkan selama ini, tetapi secara teknis, yang saya lakukan hanyalah 
memindahkan barang-barang di dalam Dimension Home ke penyimpanan di tambang yang 
ditinggalkan, menutup pintu masuk dengan sihir tanah, dan kemudian menyiapkan 
beberapa tindakan pencegahan untuk pencuri. 

Itu dan aku juga akhirnya mencoba memperluas Dimension Home-ku seperti yang 
diajarkan Sebasu-san padaku. 

Setiap kali saya melakukannya, saya merasakan beban pada saya meningkat, tetapi dengan 
mengandalkan cadangan mana yang besar dan pelatihan, saya dapat memperluas dimensi 
rumah saya ke ukuran yang sama dengan lantai pertama asrama karyawan di toko saya. 
Saya tidak tahu seberapa besar perjanjian itu, tapi saya yakin ruang sebanyak ini harus 
dapat mengakomodasi jumlah yang terhormat. 

Sementara aku memikirkan hal-hal seperti itu, aku masih berada di gerbang selatan 
Gimuru. ... Saya tidak sedang diam. Saya hanya menunggu yang lain. 

"Apakah mereka belum datang?" [Ryouma] 

Ketika saya melihat sekeliling saya, tidak ada seorang pun di sekitar. Sementara aku 
bertanya-tanya pada diriku sendiri dan melihat sekeliling, aku melihat Raypin-san dan 
Asagi-san berjalan dari kejauhan. 

"Selamat pagi! Raypin-san, Asagi-san. "[Ryouma] 

"Selamat pagi, de aru." [Raypin] 

"Selamat pagi, RYouma. Apakah Anda melakukannya dengan baik hari ini, de gozaru? 
"[Asagi] 

"Saya baik-baik saja. Terima kasih. "[Ryouma] 

Setelah itu kami bertemu dengan Miya-san dan yang lainnya, dan naik kereta dan dua kuda 
yang disediakan oleh guild master. Setelah menerima persediaan makanan, kami berangkat 



dalam perjalanan. Kebetulan, kereta itu dimaksudkan untuk mengangkut barang, jadi 
Mizelia-san yang mengemudikannya. 

Bagian selatan Gimuru penuh dengan pohon, jadi ketika kami bergoyang di dalam gerbong, 
pemandangan yang lewat seperti melukis pemandangan yang tenang. 

Selama waktu itu kami membahas rencana kami dengan pemimpin kami, Asagi-san. 

"Di dalam hutan, Miya, Wereanna, dan aku akan menjadi orang-orang untuk melawan para 
pengkhianat. Raypin dan Ryouma akan bertanggung jawab untuk mengangkut para 
pengkhianat yang dikalahkan. Selain itu, Raypin juga akan bertugas mencari pengkhianat, 
sementara Ryouma akan menjadi pengawalnya. Apakah itu jelas, de gozaru? "[Asagi] 

Kami semua mengangguk untuk menunjukkan persetujuan kami. Meskipun itu intinya, itu 
tidak berarti aku tidak akan bertarung sama sekali. Semua orang sudah tahu bahwa saya 
berpartisipasi untuk mendapatkan pengalaman melawan pengkhianat, jadi mereka juga 
akan memberi saya kesempatan untuk mencapai itu. 

Setelah itu kami juga membahas kekuatan dan kelemahan perjanjian dengan spesialis 
monster, Raypin-san. 

Dari dia saya mengetahui bahwa sejak treant menyerang dengan memindahkan cabang 
mereka, kita harus waspada terhadap serangan yang datang dari atas. Sedangkan untuk 
kelemahan para pengkhianat, ternyata ada benjolan di tubuh mereka yang terlihat seperti 
wajah seseorang. Jika Anda merusak area di sekitar gumpalan atau melepaskan atau 
menghancurkan bagian di bawahnya, Anda akan dapat membunuh mereka. Namun, kali ini, 
tujuan kami adalah mengumpulkan kayu pengkhianat, jadi kami harus meminimalkan 
kerusakan sebanyak mungkin. 

Meskipun tidak perlu fokus untuk tidak merusaknya terlalu banyak, penting untuk diingat. 

Kami juga harus memperhatikan jika ada varian perjanjian lanjutan. Varian treant yang 
lebih tinggi bergerak lebih lambat, tetapi cabang-cabangnya lebih tebal, sehingga mereka 
menghasilkan gaya yang juga lebih besar. Selain itu, karena mereka juga dapat 
menggunakan sihir kayu, mereka sangat menyebalkan untuk dijaga penjaga muka ketika 
mereka memperluas cabang dan tanaman merambat mereka. 

Juga, satu-satunya cara untuk mengetahui perbedaan antara pengkhianat dan pohon 
normal adalah dengan merasakan jejak mana pada mereka. Selain benjolan seperti wajah 
pada mereka, mereka tidak ada bedanya dengan pohon normal. Dan dengan benjolan-
benjolan yang kadang-kadang berada di sudut buta, sangat sulit untuk membedakannya 
hanya dengan melihatnya. Di sisi lain, jika Anda dapat dengan mudah merasakan sihir 
mereka, maka membedakan mereka adalah tugas yang sepele. 



Terakhir, dan saya sedikit ngelantur di sini, tetapi ternyata, mereka bisa berjalan. Mereka 
bergerak lebih lambat dari pada lendir, tetapi mereka dapat mencabut diri mereka sendiri 
dan berjalan. 

Memang agak sulit membayangkan pohon berjalan dengan kemauan sendiri. Maksud saya, 
itu melampaui akal sehat. 

Pertama-tama, apa itu monster? 

"Monster, de aru?" [Raypin] 

Setelah diskusi kami selesai, saya bertanya kepada Raypin-san pertanyaan itu dan ternyata, 
monster adalah binatang buas, tanaman, dan hal-hal alami lainnya yang bermutasi karena 
mana. Menggunakan treants sebagai contoh, treants adalah pohon yang menyerap mana 
dan menjadi monster. Jika monsterifikasi adalah mutasi yang disebabkan oleh penyerapan 
mana, maka saya bisa berdamai dengan pohon menjadi monster. 

Kalau dipikir-pikir, Pauline-san memang menyebutkan monsterifikasi kepadaku 
sebelumnya ... Saat itu juga dia berbicara tentang tanaman. 

"Apakah manusia tidak terpengaruh?" [Ryouma] 

"Meskipun ada kasus di mana seseorang menyerap terlalu banyak mana dan berakhir 
dalam keadaan yang disebut Mana Intoxication, jarang ada kasus di mana begitu banyak 
mana terakumulasi pada manusia sehingga menyebabkan mutasi, de aru." [Raypin] 

Manusia tahu secara naluriah untuk melindungi diri mereka sendiri, jadi mereka biasanya 
tanpa sadar melepaskan mana. Dengan demikian, tidak ada mutasi yang terjadi di antara 
manusia. 

Saya bertanya kepadanya tentang keracunan mana, dan ternyata, itu bukan keadaan yang 
mudah bagi manusia dengan cadangan mana yang besar, dan bahkan untuk orang normal, 
biasanya hanya terjadi ketika mereka menggunakan terlalu banyak batu ajaib atau ramuan 
mana atau makan terlalu banyak daging monster. 

Raypin-san juga mengatakan bahwa sebagian besar mana organisme terletak dalam darah 
mereka, jadi sebenarnya tidak perlu khawatir tentang memakan daging. Gejala dari 
keracunan mana adalah ringan, jadi menangkapnya dari makan daging monster adalah 
kasus yang sangat jarang terjadi sehingga orang hanya bisa menyalahkan nasib buruk. Itu 
adalah topik yang tampaknya sangat sepele sehingga Raypin-san bisa tertawa ketika 
membicarakannya. 

Sementara kami berbicara seperti itu, kami dengan santai melanjutkan bahkan ketika kami 
memperhatikan lingkungan kami. 



Raypin-san juga mengatakan bahwa tidak ada monster di dekat Gimuru yang akan 
menyerang kereta dengan 7 petualang di dalamnya. Seperti yang dia katakan, tidak ada 
monster yang menyerang kita saat kita meninggalkan kota. 

Saya banyak berbicara dengan Raypin-san tentang monster dan slime saat kami bepergian. 
Dengan Mizelia-san, saya berbicara tentang semua tempat yang telah mereka kunjungi, dan 
dengan Asagi-san, saya berbicara dengannya tentang miso dan kecap. 

"Sup Miso ... Itu pasti nostalgia ... Siapa yang mengira kamu bisa mendapatkan sup miso dan 
kecap dari Renauph ... Terima kasih sudah memberitahuku, de gozaru." [Asagi] 

"Jika kamu mau, aku bisa membuat sup miso untuk makan malam malam ini. Saya punya 
bahan untuk itu. "[Ryouma] 

"Benarkah!? Bagaimanapun juga, tolong, de gozaru! "[Asagi] 

Dan persis seperti itu, saya ditugaskan untuk makan malam kami. 

Di dalam rumah dimensi Raypin-san, aku mengeluarkan sup miso, sup daging dan kentang, 
dan nasi. 

Semua orang menikmati makanan, tetapi Asagi-san sangat tersentuh oleh sup miso 
sehingga dia meneteskan air mata sukacita. 

"Asagi, kamu sudah lama tidak kembali ke desamu, ya?" [Wereanna] 

"Umu. Desa saya berada di sebuah pulau yang jauh sekali. Tidak mudah untuk kembali, de 
gozaru. Selain itu, di dojo tempat saya mempelajari cara pedang, kita pada dasarnya 
ditendang keluar dari pulau dan disuruh menjadi petualang, de gozaru. Dan kita tidak bisa 
kembali kecuali 50 tahun telah berlalu atau kita menjadi S-Ranker, de gozaru. "[Asagi] 

"50 tahun? Kenapa begitu lama? "[Wereanna] 

"Rupanya, leluhur yang mendirikan dojo kami berkeliling dunia selama bertahun-tahun, de 
gozaru. Seseorang bisa mempertajam pedangnya atau memperluas sudut pandangnya. Apa 
pun itu, disiplin kita menuntut agar kita selamat dari dunia luar. Ini adalah pelatihan kami, 
de gozaru. Lagipula, ada monster kuat dan segala macam orang di sini yang tidak dapat 
ditemukan di pulau, de gozaru. "[Asagi] 

"Apakah pulau Anda terlindungi dengan baik? Bukankah mereka akan bermasalah jika 
seseorang yang kuat pergi selama 50 tahun dan tidak kembali? "[Suriah] 

"Yakinlah. Satu-satunya yang dikirim dalam perjalanan adalah mereka yang ingin 
menguasai pedang, de gozaru. Mereka yang belajar pedang untuk membela diri, mereka 
yang membela desa, mereka yang berlatih di dojo, penguasa dojo. Ada banyak orang yang 
mampu di antara mereka yang tinggal di desa, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, de 
gozaru. "[Asagi] 



Kami mengobrol seperti ini saat makan malam, dan ketika tiba waktunya untuk tidur, kami 
semua mulai menyiapkan kantong tidur kami. 

Saya harus mengatakan, tempat ini sungguh besar ... 

"Ada waktu ketika saya tidak bisa kembali untuk waktu yang lama karena penelitian saya. 
Jadi agar sesuai Rumah Dimensi saya dengan bahan penelitian saya dan semua furnitur 
saya ditambah spesimen monster saya, saya terus memperluas dimensi rumah saya. 

Namun, saat ini, saya jarang meninggalkan Gimuru, jadi saya biasanya meninggalkan 
sebagian besar barang bawaan saya di rumah. Karena pekerjaan kali ini, saya harus 
mengambil lebih banyak barang, de aru. "[Raypin] 

Saya tidak tahu harus berkata apa tentang memperluas dimensi rumahnya menjadi lebih 
cepat dari sekedar membersihkan, tapi ... Hasilnya sungguh menakjubkan. Tidak ada apa-
apa di sini, jadi rasanya lebih besar dari itu. Ini dengan mudah dua kali lebih besar dari 
rumah dimensi saya. Saya harus terus bekerja keras. 

Setelah kantong tidur saya siap, tidak ada yang tersisa untuk dilakukan, jadi saya pergi 
tidur. 

Saya cepat tidur dan lusa, kami berangkat saat matahari terbit. 
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Sementara Ryouma bepergian dengan kereta, sebuah kelas diadakan di akademi di ibukota 
kekaisaran. 

"Ayo mulai kelas. Pertama-" 

Guru tidak tertarik membaca isi buku teks. Itu adalah kelas membosankan yang sederhana 
dan para siswa mendengarkan dengan tenang. Di antara kerumunan siswa adalah seorang 
gadis. Itu adalah Elialia. 

Dia memperbaiki postur tubuhnya dan memperhatikan guru di podium sambil melakukan 
yang terbaik untuk menahan kebosanan. 

Ketika kelas pagi berakhir, dia berdiri dari kursinya dan pergi ke area latihan sihir di sudut 
kampus. Para siswa bebas untuk menggunakan fasilitas itu untuk pelatihan pribadi mereka 
sendiri, tetapi itu adalah pemandangan yang langka untuk melihat siapa pun 
menggunakannya selain selama jam pelajaran. Dengan kata lain, itu bukan tempat yang 
populer. 

Elialia duduk di bangku di sudut fasilitas pelatihan itu dan mulai memakan makan 
siangnya. Ketika waktu makan siang berakhir, dia mulai mempraktikkan sihirnya. Ketika 
kelas sore berakhir, dia akan kembali ke kamar asramanya. 

Sudah satu bulan sejak dia masuk sekolah, tapi biasanya begitulah hari-harinya. 

"Fuu ..." [Elia] 

Elia berhenti melemparkan sihir dan menghela nafas. 

(Ini baru satu bulan, tapi aku tidak tahan lagi betapa membosankannya itu ... aku tidak 
berpikir kelas akan membosankan ini ...) 

Dari tahun pertama hingga tahun ketiga, berbagai mata pelajaran dasar dan budaya 
dipelajari. Dari tahun keempat ke tahun keenam, fokus bergeser ke mata pelajaran khusus. 
Dan setelah lulus, setiap siswa akan mengikuti magang atau pelatihan yang sesuai dengan 
kursus yang ingin mereka ambil dalam hidup. 

Subjek yang dipelajari Elia adalah dasar-dasar yang paling dasar. Sejarah dasar negara dan 
pelatihan geografi, matematika, sihir, dan ilmu pedang sebagian besar dimaksudkan untuk 
membangun tubuh. Semua mata pelajaran tahun pertama ini dipelajari oleh para 
bangsawan sebelum memasuki sekolah. 



Karena itu, kelasnya terlalu sederhana untuk Elia dan dia tidak menemukan prestasi 
meskipun nilainya bagus. Selain itu, ada hampir 40 siswa di kelas, tetapi tidak ada yang 
mencoba berbicara dengannya. Tentu saja, mereka tidak mengabaikannya atau 
menggertaknya, hanya saja para siswa biasa dan para bangsawan terlalu takut pada 
kecakapan sihirnya yang hebat dan statusnya sebagai putri adipati, jadi mereka 
menghindari melibatkan diri mereka lebih dari apa yang ada sebelumnya. dibutuhkan. 

Elia sendiri merasa seperti mereka menghindarinya, jadi dia juga tidak repot-repot 
mencoba bergaul dengan mereka. Meskipun ada orang-orang yang dia tidak cocok dengan 
kepribadian-bijaksana, tetapi jika dia mencoba dan secara paksa berbaur dengan orang 
lain, bahkan jika mereka takut, mereka tidak akan bisa menolaknya. Dia tidak 
menginginkan hubungan seperti itu. 

Akibatnya, meski sudah menghabiskan satu bulan di sekolah, ia masih belum punya teman. 
Dia menghabiskan hari-harinya di sekolah melewati waktu-waktu yang membosankan 
sambil menahan kesepian. 

"Aku tahu itu sebelum mendaftar, tapi ... Huh ..." [Elia] 

Ketika dia menghela nafas untuk kedua kalinya, sebuah suara tiba-tiba memanggilnya. 

"Apa masalahnya? Ojou-san. "[???] 

"Hah!?" 

Elialia tidak tahu bahwa seseorang telah datang, tetapi sebelum dia menyadarinya, ada 
seorang gadis di belakangnya. 

"Oh, my ... Kau milik Willdan ..." [Elia] 

Ketika Elia berbalik, orang di belakangnya terkejut, tetapi dia menundukkan kepalanya. 

"Permisi. Saya adalah putri tertua Count Willdan, Michelle. Saya tidak tahu itu adalah putri 
keluarga Jamil dari belakang. Maafkan kekasaran saya. "[Michelle] 

Dia adalah Michelle Willdan. Meskipun dia adalah putri bangsawan, dia memiliki sedikit 
feminitas yang diharapkan dari seorang siswa perempuan. Rambutnya dipotong pendek, 
sehingga tidak menyentuh bahunya. Untuk bagian bawahnya, dia mengenakan celana 
panjang pria dan untuk bagian atasnya dia mengenakan kemeja untuk wanita. Efek 
pribadinya berfokus pada kepraktisan daripada penampilan dan ia membawa tas hitam 
besar polos. Dengan wajah androgini-nya, sepertinya dia berusaha menyamar sebagai 
seorang pria. 

"Ngomong-ngomong, kamu tidak bersikap kasar. Perbedaan dalam status sosial tidak 
relevan di sini. Dan aku sendiri tidak memperhatikanmu. "[Elialia] 



Siswa sekolah ini, terlepas dari menjadi orang biasa atau bangsawan, diharuskan 
mengenakan seragam mereka untuk menghindari membuat mereka sadar akan perbedaan 
status mereka. Namun, tidak ada ketentuan tentang aksesori. 

Karena itu para bangsawan sengaja mengenakan hiasan rambut emas, gelang bertatahkan 
permata, atau aksesori mahal lainnya untuk memamerkan status mereka. Kemewahan 
aksesoris mereka juga merupakan cara bagi mereka untuk menampilkan kekayaan 
keluarga mereka. 

Tapi Elia tidak mengenakan aksesoris semacam itu. Meskipun itu dalam semangat cita-cita 
sekolah, bagi Michelle, kurangnya aksesori berarti bahwa dia adalah seorang siswa 
perempuan biasa. 

"Terima kasih banyak." [Michelle] 

"... Bisakah aku memanggilmu, Michelle-san?" [Elia] 

Setelah mengatakan itu, Elia tidak merasa bahwa Michelle menghindarinya. 
Mempertimbangkan apa yang sedang dipikirkannya barusan, Elia memutuskan untuk 
mencoba dan memulai percakapan. 

"Tapi tentu saja, ojousama." [Michelle] 

"Tolong panggil aku Elia. Seperti yang saya katakan sebelumnya, status sosial tidak 
masalah di sini. "[Elia] 

Ketika dia mengatakan itu, Michelle tersenyum lagi dan menjawab Elia. 

"... Fufu. Kalau begitu, aku akan memanggilmu Elia. Saya juga lebih suka jika kita bisa 
menghilangkan formalitas. Ini melelahkan. "[Michelle] 

"Saya tidak keberatan. Saya lebih suka seperti itu sendiri. "[Elia] 

"Saya melihat. Ngomong-ngomong, seperti yang saya tanyakan sebelumnya, apakah ada 
masalah? "[Michelle] 

"Tidak, aku tidak memiliki masalah pada khususnya. Hanya saja kelas-kelas di sekolah ini 
sedikit ... "[Elia] 

"Ahh ... Ya, saya berbagi sentimen Anda. Saya sendiri hanya berpura-pura mengambil kelas 
dan melakukan yang terbaik untuk tidak terjebak dalam faksi yang aneh. Karena itu saya 
tidak bisa berbicara dengan banyak orang selama waktu istirahat. "[Michelle] 

"Astaga. Kamu juga? Saya pikir pasti Anda akan populer ... "[Elia] 

Michelle tertawa lagi ketika dia mendengar itu. 



"Ha ha, itu benar pada awalnya. Ada gadis-gadis yang mengira saya seorang pria dan 
memeluk saya, tetapi begitu saya mengatakan kepadanya bahwa saya hanya mengenakan 
pakaian ini karena mereka nyaman dan bahwa saya bukan laki-laki, kebanyakan dari 
mereka pergi. Dan aku juga tidak mudah bergaul. Ini menyusahkan, jadi kadang-kadang 
saya juga menghindari yang lain. "[Michelle] 

"Benarkah? Jadi itu sebabnya kamu di sini? "[Elia] 

"Ah, hari ini berbeda. Hari ini saya di sini untuk bereksperimen dengan ini. " 

Ketika Michelle mengatakan itu, dia mengeluarkan kertas dari tasnya. 



Chapter 112-2 
Pria yang Diambil oleh Dewa -- Volume 3 Bab 112: Sementara itu aku (2/2) 

Ketika Michelle mengatakan itu, dia mengeluarkan kertas dari tasnya. Di atas kertas itu ada 
draf formasi ajaib yang digambar dengan pensil. 

"Formasi sihir ... Apakah kamu seorang alkemis?" [Elia] 

Michelle terbelalak ketika mengatakan itu, tapi dia cepat-cepat tersenyum lagi dan berkata. 

"Sayangnya, aku bukan seorang alkemis. Saya hanya mempelajari formasi sihir. "[Michelle] 

"Formasi Sihir, ya." [Elia] 

Formasi Sihir adalah bidang kecil yang berasal dari formasi sihir alkimia, yang akan 
memancarkan cahaya ketika mana dituangkan melalui mereka. Mengapa formasi sihir 
memberikan reaksi itu? Bisakah reaksi itu digunakan untuk apa saja? Bidang Formasi Sihir 
adalah salah satu yang berusaha menjawab pertanyaan seperti itu. 

Setelah dijelaskan itu, Elia melihat formasi sihir yang digambar di atas kertas dengan 
penuh minat. 

"Jadi ada bidang studi seperti itu, ya." [Elia] 

"Ini bercabang dari alkimia dan belum mencapai hasil besar, jadi itu menjadi kurang dan 
kurang populer. Alasan saya datang ke sekolah ini adalah karena saya mendengar bahwa 
ada seorang guru yang mengajar mata pelajaran di sini. Sayangnya, tampaknya guru yang 
bersangkutan pensiun tahun lalu. Sekarang, saya tidak punya pilihan selain belajar sendiri. 
Saya punya terlalu banyak waktu di tangan. "[Michelle] 

"Benarkah?" [Elia] 

"Benarkah. Ngomong-ngomong, Elia. "[Michelle] 

"Ada apa?" [Elia] 

"Aku terkejut kamu tahu kalau alkimia menggunakan formasi sihir. Meskipun ada begitu 
banyak rumor yang beredar yang mengatakan bahwa alkimia membutuhkan bahan obat 
atau pengorbanan untuk digunakan. Kamu juga sepertinya tidak punya pendapat buruk 
tentang alkimia. "[Michelle] 

Ketika Michelle berkata, Elia menyadari bahwa dia telah terpeleset. Michelle tampaknya 
telah memahami hal itu ketika dia segera menambahkan. 

"Aku tidak berprasangka terhadap alkimia atau apa pun. Jika ada, saya tertarik. "[Michelle] 



"Tertarik?" [Elia] 

"Formasi Sihir berasal dari formasi sihir yang digunakan oleh alkimia, jadi aku juga tertarik 
pada itu. Saya tidak berpikir itu aneh. Maksud saya itu adalah asal dari bidang saya. Tentu 
saja, saya benci penipuan yang memberi nama buruk untuk alkimia, tetapi tidak seperti 
semua alkemis adalah penipuan. Ada juga para alkemis sejati di dunia ini, yang terus 
meneliti bidangnya, berharap dapat memberikan hasil, seperti halnya para sarjana 
pembentukan sihir. Setidaknya, itulah yang saya pikirkan. "[Michelle] 

Elia lega ketika mendengar itu. 

"Aku mengerti." [Elia] 

"Jika mungkin, aku akan menghargainya jika kamu bisa mengajari aku alkimia." [Michelle] 

Tapi Elia bukan seorang alkemis. Meskipun dia mungkin telah memperoleh beberapa 
pengetahuan dari berkenalan dengan Ryouma, dia tidak cukup terampil untuk mengajar 
orang lain. Dan bahkan jika Michelle mungkin tidak berprasangka, Elia tidak bisa tidak ragu 
untuk memperkenalkan Ryouma ketika ini adalah pertemuan pertama mereka. 

"Sayangnya, sementara aku telah bertemu seorang alkemis di masa lalu, aku tidak 
mempelajari subjek itu sendiri." [Elia] 

Secara alami, Elia menolaknya. Michelle tidak terus mengganggunya setelah itu, dan 
dengan lemah hati mundur dan bersiap untuk melakukan eksperimennya. 

Dia meletakkan kertas dari sebelumnya di tanah dan mengeluarkan bubuk berwarna 
merah muda dari tasnya dan mulai mencampurnya dengan tinta. 

"Michelle-san. Apa itu? "[Elia] 

"Itu tinta. Hanya tinta. Bubuk itu terbuat dari menghancurkan api dan batu-batu ajaib 
netral dan mencampurnya bersama-sama. Formasi yang digunakan dalam Formasi Sihir 
berbeda dari yang digunakan dalam Alkimia. Mana tidak bisa melalui mereka hanya 
dengan formasi sihir saja. Itu sebabnya saya harus mencampur tinta dengan batu ajaib 
bubuk dan kemudian menulis formasi sihir dengan itu. "[Michelle] 

"Akankah ada yang berubah jika kamu melakukan itu?" [Elia] 

"Yang aku tahu adalah efeknya berubah sesuai dengan atribut batu ajaib yang dicampur 
dengan tinta dan kekuatannya berubah sesuai dengan rasio batu ajaib. 

Misalnya, jika Anda menggambar formasi menggunakan tinta yang dicampur dengan batu 
ajaib tipe api dan mana saja yang melewatinya, Anda dapat membuat api. Kekuatan api 
dapat diatur melalui rasio batu ajaib dalam tinta dan api itu sendiri dapat dikendalikan 
melalui formasi. 



Anda tidak bisa hanya menggambar formasi urutan apa pun yang Anda inginkan. Pertama, 
Anda harus menggambar lingkaran dan kemudian di dalamnya menggambar polanya. 
Bagian ini saya tidak mengerti dengan baik. "[Michelle] 

"Apa maksudmu?" [Elia] 

"Efisiensi bervariasi sesuai dengan pola yang diambil di dalam. Tapi saya tidak tahu pola 
mana yang paling efisien. Karena itu saya tidak punya pilihan selain menggambar semua 
pola untuk mencobanya dan mencari tahu mana yang cocok untuk tujuan apa dan mana 
yang paling efisien. Namun, berkat itu, saya membutuhkan banyak uang untuk dapat 
membeli semua batu ajaib yang saya butuhkan. Yang akibatnya mengakibatkan penelitian 
saya tidak mengalami kemajuan terlalu banyak. "[Michelle] 

"Begitu ... Michelle-san, mengapa kamu meneliti ini?" [Elia] 

"Karena itu menyenangkan. Subjek yang tidak diteliti oleh banyak orang dan belum maju 
sebagai hasilnya. Cara lain untuk mengatakannya adalah masih banyak yang bisa 
ditemukan. Saya ingin menemukan hal-hal itu dan mencari tahu apakah itu bisa berguna. 

Selain itu, saya adalah putri bangsawan, dan keluarga Willdan selalu menjadi peneliti, jadi 
keluarga saya mendukung. 'Jika ada sesuatu yang ingin Anda selidiki, maka lanjutkan dan 
selidiki,' adalah apa yang mereka katakan kepada saya. Dan mereka bahkan memberi saya 
dana untuk membantu memajukan penelitian saya. "[Michelle] 

Seperti yang dikatakan Michelle, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa dia mirip dengan 
Ryouma. Michelle menggambar formasi dengan tinta yang dia campur lalu berkata. 

"Aku tidak tahu reaksi apa yang akan muncul dari ini, jadi tolong jaga jarakmu." [Michelle] 

Elia segera menjauh dari formasi. Melihat itu, Michelle mengirim mana yang mengalir 
melalui formasi, menyebabkan lampu merah menyala. 

Ketika Michelle melihat itu, dia dengan cepat lari dari formasi, dan 5 detik kemudian ... 
Sebuah bola api kecil terbang keluar dari formasi, menembak dirinya sendiri di atas 
formasi dan menimbulkan suara yang mirip dengan petasan. 

"Kyaa !?" [Elia dan ???] 

"Ho, ho ... Jadi, ini adalah jenis reaksi yang satu ini buat ... Hmm?" [Michelle] 

Pada awalnya, Michelle sibuk dengan reaksi formasi, tetapi kemudian dia menyadari 
bahwa ada dua suara yang berteriak, jadi dia berbalik. Ketika dia melakukannya, dia 
mencatat bahwa pemilik suara itu adalah seorang siswa perempuan dari suku rubah yang 
telah memasuki fasilitas pelatihan. 

"Sepertinya aku mengejutkanmu. Maaf soal itu. "[Michelle] 



"Tidak apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah area pelatihan. Jadi, sudah pasti akan ada suara 
keras di sini. Jika ada sesuatu saya harus meminta maaf karena mengganggu. "[???] 

"Tolong jangan. Tidak seperti itu. Kamu Miyabi-san, ya? "[Michelle] 

"Kita berada di kelas yang sama, kan?" [Elia] 

"Suatu kehormatan memiliki putri keluarga Willdan dan putri keluarga Jamil mengingat 
saya." [Miyabi] 

Miyabi menjawab secara formal seperti yang diharapkan orang ketika berbicara kepada 
para bangsawan. 

"Tidak perlu begitu formal. Apakah Anda akan berlatih di sini? "[Michelle] 

"Sebenarnya, aku datang ke sini untuk menyampaikan pesan kepada putri keluarga Jamil." 
[Elia] 

"Untukku?" [Elia] 

"Iya. Seorang kenalan mempercayakan saya dengan sebuah pesan. Jadi, saya pikir saya 
akan memanggil Anda hari ini. "[Miyabi] 

Rumor mungkin menyebar jika orang lain mengetahui bahwa itu adalah pria yang 
mempercayakan Miyabi dengan pesan, jadi untuk menghindari itu, dia mengambil waktu 
sebulan terakhir ini, mencari waktu ketika dia bisa berbicara dengannya sendirian. Satu 
bulan setelah pendaftaran, dia datang ke fasilitas pelatihan di mana Elia selalu pergi 
sendirian, tetapi untuk beberapa alasan, Michelle ada di sini hari ini, jadi dia sebenarnya 
sedikit panik di dalam. Tetap saja, dia cukup tenang untuk bisa menjawab. 

"Pesan untukku?" [Elia] 

"Iya. Apakah nama 'Ryouma' membunyikan lonceng untuk Anda? "[Miyabi] 

"Dari Ryouma-san !?" [Elia] 

Ryouma berharap memberi kesempatan bagi Elia dan dia untuk berteman, tetapi apakah 
mereka benar-benar menjadi teman atau tidak, apakah mereka akrab dan saling mengenal 
atau tidak, masih ada sesuatu yang bergantung pada mereka berdua. Karena itu meskipun 
Ryouma mencoba memberi mereka kesempatan untuk menjadi teman, dia tidak 
mengatakan apa-apa padanya. Mereka memiliki kenalan yang sama, jadi bukan berarti 
mereka tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. 

Tapi alasan lain mengapa Ryouma tidak memberitahunya adalah karena dia ingin terkejut. 
Jadi, ya, memang ada sedikit ketidakmampuan tentang mengapa Ryouma tidak mengatakan 
apa-apa padanya. 



"Jadi, kamu kenal dia." [Miyabi] 

"Ya, tapi bagaimana kamu mengenalnya?" [Elia] 

"Saya berkenalan dengannya melalui ayah saya. Ketika saya mengatakan kepadanya bahwa 
saya akan pergi ke akademi, dia meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda. 
"[Miyabi] 

"Aku mengerti ..." [Elia] 

Saat itulah Michelle bergabung dalam percakapan. 

"Apakah itu kenalanmu, Elia? Pria Ryouma itu. "[Michelle] 

"Iya. Dia agak aneh, tapi dia temanku. "[Elia] 

"Yah, kamu tidak salah. Dia jelas tidak normal. "[Miyabi] 

"Oh ~" [Michelle] 

Ketika Miyabi mendengar Elia mengatakan itu, dia menggumamkan itu. Dan ketika Michelle 
mendengar bahwa Ryouma adalah pria yang aneh, dia tidak bisa tidak tertarik. 

"Jadi, apa yang Ryouma katakan?" [Elia] 

"'Lakukan yang terbaik'. Dia sepertinya mengkhawatirkanmu. "[Miyabi] 

Meskipun hanya beberapa kata, Elia bisa memahami perasaan Ryouma dari mereka. 

Tidak ada alasan untuk meminta orang lain menyampaikan beberapa kata seperti itu. Dia 
bisa saja menulis surat. Jadi, dia pasti ingat bahwa Elia memberitahunya bahwa dia tidak 
punya teman sebelum mereka berpisah, dan ini adalah caranya untuk membantunya 
bertemu Miyabi. Paling tidak, ini adalah kesimpulan Elia. 

"Terima kasih banyak. Saya memang telah menerima kata-katanya. Dan, Miyabi-san ... 
Pertemuan seperti ini pasti semacam takdir. Jika Anda mau, tidakkah Anda akan berteman 
dengan saya? "[Elia] 

"Apakah kamu yakin? Saya tidak tahu apakah orang seperti saya layak diberi tahu itu. 
"[Miyabi] 

"Klasemen sosial tidak penting di tempat seperti ini. Dan selain itu, terlalu kesepian untuk 
menghabiskan sisa hari-hariku di sekolah tanpa teman. "[Elia] 

"Kalau begitu, tolong jaga aku." [Miyabi] 

"Bisakah aku bergabung denganmu, nona juga? Saya sendiri tidak punya banyak teman. 
"[Michelle] 



Miyabi menerima tawaran Elia sambil tersenyum. Dan Michelle bergabung juga. 

Seperti ini ketiga gadis itu dapat bertemu dan setelah berjabat tangan, istirahat makan 
siang mereka berakhir. 

Ketika mereka kembali ke ruang kelas, mereka harus menanggung kebosanan kelas sore 
lagi. 

Tetapi pada hari itu saja, mereka mungkin menikmati diri mereka lebih dari biasanya. 
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ketiga gadis itu berbicara iseng di sudut halaman. 

Ketika makan siang telah berakhir dan mereka harus kembali ke ruang kelas mereka, 
mereka mengambil kesempatan untuk saling mengenal di sepanjang jalan. 

Setelah mengenal satu sama lain sampai batas tertentu, Michelle mengusulkan ini. 

"Hei, apa kalian ingin bergabung untuk pelatihan?" [Michelle] 

Di sekolah ini, para siswa harus membentuk kelompok yang terdiri dari 5 hingga 6 orang 
untuk pelatihan sihir dan pedang. 

Tetapi karena masalah kepribadian, perbedaan perspektif, orang-orang yang tidak 
memiliki daya saing, dan bangsawan yang tidak ingin diperlakukan sama dengan rakyat 
jelata, pengelompokan telah diserahkan kepada siswa. 

Para bangsawan akan berkelompok dengan bangsawan lain. Rakyat jelata akan 
berkelompok dengan rakyat jelata lainnya. Dan bahkan jika beberapa siswa tidak 
mengikuti itu, mereka hanya akan membentuk kelompok dengan yang mereka akui. 
Melakukan hal-hal seperti itu meminimalkan kemungkinan terjadinya masalah atau 
kelompok itu bubar. 

Tetapi dalam contoh di mana masih ada siswa tanpa kelompok yang tersisa dan waktu 
yang diberikan telah berlalu, siswa yang tersisa akan dibuat untuk membentuk kelompok 
terlepas dari status sosial dan / atau menambahkan mereka ke dalam kelompok yang ada 
yang kekurangan jumlah. Dalam kasus tersebut, kedudukan sosial siswa tidak 
dipertimbangkan. Bagaimanapun, sekolah selalu tetap teguh pada kebijakan mereka untuk 
tidak membedakan siswa dengan status sosial mereka. 

Tetapi dalam hal itu, tidak sulit untuk membayangkan bahwa para siswa yang 
dikelompokkan bersama mungkin berakhir dengan pengalaman yang mengerikan. Jika dua 
bajingan dimasukkan ke dalam kelompok yang sama, maka satu-satunya hal yang bisa 
dilakukan oleh orang-orang dalam kelompok itu adalah berdoa, mereka bergaul dengan 
baik. 

Meskipun Elia dan Michelle tidak akan diperlakukan dengan dingin, jika ada seseorang 
yang mereka rukun, tentu saja masih lebih baik untuk membentuk kelompok dengan 
orang-orang seperti itu. Itu sebabnya Michelle menyarankan untuk berkumpul, dan Elia 
dan Miyabi juga setuju. 

"Tapi kalau begitu, kita akan membutuhkan dua hingga tiga orang lagi. Toh, kelompoknya 
masing-masing harus 5 hingga 6 orang. "[Elia] 



"Tepat sekali. Jika kita tidak mengisi seluruh kelompok, siswa tanpa kelompok akan 
didorong masuk ke kelompok kita. "[Michelle] 

"Apakah kalian berdua tahu siapa yang tidak peduli tentang status dan tidak memiliki 
kepribadian yang buruk?" [Miyabi] 

"Aku bisa memikirkan satu orang seperti itu." [Michelle] 

"Siapa?" [Elia] 

"Riera Clifford. Putri tertua Baron Clifford. "[Michelle] 

"Baron Clifford ... Jika aku mengingatnya dengan benar, dia dulunya seorang ksatria, tetapi 
dipromosikan karena prestasinya. Keluarga Clifford dikenal karena menghasilkan ksatria 
yang cemerlang setiap generasi. "[Miyabi] 

"Persis. Meskipun dia sedikit bangga dan cerewet tentang aturan, dia bukan tipe orang 
yang meremehkan orang lain karena kedudukan sosial mereka dan akan mengakui orang 
lain jika mereka memiliki keterampilan. Dia memperlakukan setiap siswa dengan setara. 
"[Michelle] 

"Dia pasti cocok dengan tagihan. Apakah Anda mengenalnya? "[Elia] 

"Ada saat ketika kita sering bertemu. Tetapi kemudian saya menjadi sibuk dengan studi 
dan hobi saya, sementara Riera sibuk dengan pelatihannya, jadi kami tidak lagi dapat 
bertemu sesering mungkin. "[Michelle] 

Dengan cara inilah mereka bertiga memutuskan untuk mengundang Riera Clifford ke grup 
mereka. 

Ketiga gadis itu menuju ke area pelatihan untuk pendekar pedang. 

Ketika mereka tiba, Michelle menunjuk ke sudut area pelatihan. 

"Dia di sebelah sana. Ayo pergi. "[Michelle] 

Di tempat yang ditunjuk Michelle adalah seorang gadis yang mengikat rambutnya ke 
bundel di belakangnya dan sepenuhnya fokus mengayunkan pedangnya. Ada suasana yang 
bermartabat tentang dirinya. 

Dia tinggi untuk usianya dan wajahnya menonjol dari kerumunan karena dia cukup cantik. 

Meskipun ada banyak siswa pria yang mengawasinya dari kejauhan, Michelle 
memanggilnya. 

"Riera, bisakah kamu menyampaiku sebentar?" [Michelle] 



"Michelle? Apa masalahnya? Dan gadis-gadis itu adalah ... "[Riera] 

"A-Ada apa dengan pria itu?" [Siswa Pria 1] 

"Dia sebenarnya memiliki dua gadis bersamanya ..." [Siswa Pria 2] 

"Namun dia masih memanggil Clifford-san?" [Siswa Pelajar 3] 

"Pria yang berani meskipun tubuhnya lemah." [Siswa Pelajar 4] 

"Dia seperti wanita. Ah, tunggu sebentar. Ketika Anda melihat wajahnya ... Hah? Apakah itu 
laki-laki? "[Siswa Pelajar 5] 

"Mungkinkah dia perempuan ... Hmm?" [Siswa laki-laki 6] 

"... Pokoknya, mari kita cari tempat untuk duduk dan berbicara." [Michelle] 

Di bawah tatapan tidak sopan dari banyak orang dan menjadi objek kesalahpahaman, 
Michelle membawa Riera dan membawanya keluar dari area pelatihan. Elia dan Miyabi 
mengikuti mereka ke tempat peristirahatan yang tidak populer. 

Mereka duduk di bangku dan menjelaskan situasi yang membuat mereka menemukannya. 

"Saya melihat. Jadi Anda datang untuk mengundang saya? Terima kasih. Saya ingin 
bergabung dengan kelompok tiga orang Anda. "[Riera] 

"Benarkah?" [Elia] 

"Bagus sekali!" [Michelle] 

Elia dan Miyabi sangat gembira, tapi Miyabi dengan tenang bertanya pada Riera. 

"Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja dengan kami? Dari apa yang saya dengar, Anda 
memiliki nilai tertinggi dalam ilmu pedang dan telah diundang oleh beberapa kelompok. 
"[Miyabi] 

"Memang benar aku diundang, tetapi mereka semua adalah kelompok yang aku tidak bisa 
sukai. Sudah jelas mereka hanya ingin menggunakan saya sebagai alat untuk meningkatkan 
nilai mereka. Dan ada begitu banyak yang bahkan tidak repot-repot untuk 
menyembunyikan tatapan cabul mereka ... Dan selain itu, saya tidak bisa orang yang 
melihat ke bawah dan bertindak terhadap rakyat jelata. Aku tidak ingin berteman dengan 
mereka yang secara keliru melihat keangkuhan mereka sebagai kebanggaan para 
bangsawan. "[Riera] 

Riera mengenakan masa mudanya dan semangatnya di dadanya saat dia mengatakan itu. 
Meski masih mahasiswa, hati dan pikirannya sudah seperti seorang ksatria yang brilian. 



Seperti ini Riera bisa bergabung dengan mereka. Sayangnya, mereka tidak tahu siapa yang 
harus diundang berikutnya. 



Chapter 113-2 
Pria yang Diambil oleh Dewa -- Volume 3 Bab 113: Sementara itu II (2/2) "... Aku tidak bisa 
memikirkan siapa pun. Aku tidak tahu banyak orang. "[Riera] 

"Itu karena yang kamu pedulikan hanyalah pedangmu." [Michelle] 

"Bukankah hal yang sama juga berlaku untukmu, Michelle? Yang Anda pedulikan hanyalah 
studi Anda. Meski itu hanya rasa penasaranmu tapi kamu tidak bisa berbicara untuk orang 
lain. "[Riera] 

"Benar. Tapi kalau begitu, kita tidak punya pilihan selain mengandalkan Miyabi. Menjadi 
pedagang magang, saya yakin Anda kenal banyak orang, bukan? "[Michelle] 

"Sayangnya, aku juga tidak terlalu mengenal banyak orang. Ini baru sebulan sejak sekolah 
dibuka, dan jika saya harus membatasi hanya siswa yang berkepribadian baik yang belum 
masuk ke grup, jumlahnya dengan cepat turun. Lagipula, kita semua perempuan, jadi 
anggota baru itu haruslah perempuan juga, kan? "[Miyabi] 

"Jika mungkin, seorang gadis akan menjadi yang terbaik. Meskipun seorang pria baik-baik 
saja selama dia tidak melihat kita, dia tidak memberi kita penampilan aneh. "[Riera] 

"Itu karena sosokmu sangat bagus, Riera-san ..." [Elia] 

"Serius, kami hanya berada di level yang sama sebelumnya, jadi mengapa tiba-tiba ada 
perbedaan besar di antara kami? Saya tidak percaya Anda begitu ketat di semua tempat 
yang tepat juga. "[Michelle] 

"Di mana kamu melihat !?" [Riera] 

"Hmm ... Segalanya?" [Michelle] 

"Jangan menatap! Kita mungkin sama-sama perempuan, tapi itu masih memalukan! 
"[Riera] 

"Tenang, Riera-han. Tetapi dalam hal itu, saya benar-benar tidak memiliki banyak kandidat 
dalam pikiran ... "[Miyabi] 

"Tapi kamu ada dalam benakmu, kan?" [Elia] 

"Ya, tapi keseimbangan kelompok akan pecah. Saya memiliki empat orang dalam pikiran 
yang dapat memasuki grup, tetapi tiga dari mereka adalah penyihir. Jika kita pergi ke 
latihan tempur sekarang, satu-satunya di antara kita yang akan bisa terlibat dalam 
pertempuran jarak dekat adalah Riera. Jika dari ketiganya, dua dari mereka akan 
bergabung, maka kelompok kami akan terdiri dari satu pendekar pedang dan 5 penyihir. 
"[Miyabi] 



"Benar, itu pasti akan merusak keseimbangan tim." [Elia] 

"Aku tidak terlalu peduli dengan nilai kita, tetapi ada juga beberapa bahaya untuk pelatihan 
praktis ..." [Michelle] 

"Akan sulit bagi saya untuk membela 5 orang. Jika kita dikepung, ini sudah berakhir. Para 
guru akan memantau dan mendukung kami selama pelatihan praktis, tetapi tidak baik 
untuk mengandalkan mereka. Jika memungkinkan, yang terbaik adalah memiliki satu 
anggota lagi yang bisa bertarung dalam pertarungan jarak dekat. "[Riera] 

"Sayangnya, sementara orang terakhir yang aku pikirkan tidak sepenuhnya tidak kompeten 
dalam pertempuran, dia mengkhususkan diri pada misi siluman dan penggunaan 
perangkap, jadi lebih banyak pengintai dan lebih sedikit prajurit ... Dan berbicara tentang 
iblis, dia ada di sini." [Miyabi] 

"UUu ... aku juga ditolak hari ini ..." [???] 

Elia dan yang lainnya menoleh ke tempat Miyabi memandang, dan di sana, seorang gadis 
dengan telinga anjing dan rambut pendek duduk di sebuah bangku. Meskipun kepalanya 
digantung rendah, dia memberi kesan menjadi orang yang hidup. 

"Apakah ini dia?" [Michelle] 

"Namanya adalah Kanan. Orang biasa. Dia terampil dengan jari-jarinya dan berspesialisasi 
dalam membuat aksesoris dan perangkat lain .... Setelah pendidikan dasar, rencananya 
untuk masa depan adalah menjadi pengrajin. "[Miyabi] 

"Aku mengerti ... Jadi apa yang kita lakukan?" [Michelle] 

"Saya tidak punya keluhan selama kepribadiannya baik-baik saja. Jika dia tidak bisa 
bertarung, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. "[Riera] 

"Aku juga baik-baik saja dengannya." [Elia] 

"Kalau begitu, aku akan memanggilnya. Tunggu sebentar di sini. ... Kanan-han, apakah 
kamu punya waktu sebentar? "[Miyabi] 

"Hah !?" [Kanan] 

Ketika Miyabi memanggil gadis yang kepalanya menunduk, kepalanya tiba-tiba muncul. 

"Ah. Kamu, Miyabi-san, kan? ... Apakah kamu butuh sesuatu dariku? "[Kanan] 

"Aku mencari anggota untuk grup kita, jadi aku bertanya-tanya apakah kamu ingin ..." 
[Miyabi] 

"Benarkah !?" [Kanan] 



Saat Miyabi menyebutkan kata itu, Kanan melompat dan meraih tangannya, 
mengejutkannya. 

"Ngomong-ngomong, anggota kelompokku yang lain juga ada di sini, jadi mari kita bicara 
dulu." [Miyabi] 

"Tolong, tentu saja!" [Kanan] 

Miyabi membawa Kanan ke tempat Elia dan yang lainnya berada. Mata Kanan berbinar 
ketika dia memperkenalkan dirinya dengan suara yang keras. 

"Aku Kanan Shuza! Tolong jaga aku! "[Kanan] 

Tampaknya Michelle memperhatikan sesuatu dari nama belakangnya dan berkata. 

"Tolong jaga aku juga. Ada sesuatu yang menggangguku. Nama belakang Anda adalah 
Shuza? Mungkinkah Anda ... "[Michelle] 

Saat Michelle menyebutkan nama belakangnya, wajah Kanan menjadi keruh, menyebabkan 
Michelle tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Tetapi karena Kanan bisa tahu apa yang 
ingin dia tanyakan, dia menjawabnya. 

"Iya. Mungkin terdengar sombong untuk mengatakannya sendiri, tetapi saya memang 
berasal dari keluarga pengrajin sulap terkenal Shuza. Sayangnya, saya tidak sebagus 
pengrajin alat sulap, jadi tolong jangan mengharapkan apa pun dari saya di bagian depan 
itu. "[Kanan] 

"Tidak bagus?" [Michelle] 

"Karena aku seorang penyihir yang menggunakan pesona khusus." [Kanan] 

"Aku mengerti ..." [Michelle] 

"Maaf, tapi bisakah aku memintamu untuk menjelaskan lebih jauh?" [Riera] 

Kanan, Michelle, dan Miyabi tampaknya mengerti, tetapi Riera dan Elia tidak tahu apa yang 
mereka bicarakan. 

Karena itu Kanan harus menjelaskan sihir pesona. 

"Sejak zaman kuno, Sihir Pesona selalu menjadi cabang sihir yang hanya bisa digunakan 
oleh mereka yang dilahirkan dengan tubuh khusus. Dikatakan bahwa hanya mereka yang 
mewarisi garis silsilah yang dapat menggunakannya. 

Saat ini, dengan bertambahnya keturunan, enchanter dilahirkan di seluruh dunia, tetapi 
dari waktu ke waktu, enchanter terlahir dengan tipe tubuh yang sama dengan yang 
pertama dan mampu mendapatkan pesona khusus. "[Kanan] 



Orang yang lahir dengan konstitusi tidak dapat memberikan sihir selain sihir pesona. 

"Tapi sihir pesona perlu digunakan bersamaan dengan mantra yang orang ingin pesona 
objek itu, jadi karena aku tidak bisa menggunakan sihir selain sihir pesona, aku tidak bisa 
membuat alat sihir sendirian." [Kanan] 

"Begitu ... Maaf karena menanyakan sesuatu yang sangat sensitif kepadamu." [Riera] 

"Tidak apa-apa! Karena Anda perlu memutuskan apakah Anda akan menerima saya ke 
dalam grup Anda atau tidak, wajar saja untuk menanyakannya! "[Kanan] 

Tidak ada sedikit pun keraguan dalam dirinya saat dia mengatakannya dengan jujur. 
Memang benar bahwa dalam pelatihan praktis, yang masih agak berbahaya, seseorang 
harus mengatakan apa yang mampu dan tidak mampu, tetapi hanya karena seseorang 
'harus' mengatakan itu tidak berarti bahwa seseorang harus dengan mudah membocorkan 
informasi yang dapat merugikan dirinya sendiri . Jika itu adalah sesuatu yang sulit untuk 
dikatakan, maka seseorang bisa bersikap tegas tentang hal itu, dan orang jahat bisa 
langsung berbohong. 

Apa yang Kanan katakan sekarang pada dasarnya adalah perkataannya bahwa dia tidak 
mampu melakukan hal-hal seperti itu. Karena itu keempat gadis memandangnya dengan 
baik. 

"Aku pikir itu akan baik-baik saja jika itu dia. Apa yang kalian pikirkan? "[Riera] 

"Aku setuju." [Michelle] 

"Aku juga ingin dia bergabung dengan kami." [Elia] 

"Kalau begitu, kita sudah memutuskan." [Miyabi] 

Ketika Kanan mendengar itu, rahangnya jatuh ke lantai. Dan apa yang keluar dari mulutnya 
yang terbuka adalah beberapa kata. 

"...Hah? Anda menerimaku? Saya? Saya tidak bisa menggunakan pedang, Anda tahu? Aku 
juga bisa menggunakan sihir! "[Kanan] 

"Kami sama sekali tidak keberatan." [Elia] 

"Kemampuanmu bukanlah bagian yang penting." [Michelle] 

"Jika kamu tidak bisa bertarung, aku hanya harus melindungimu." [Riera] 

"Jadi, bergabunglah dengan grup kami, Kanan-han. Tentu saja, jika Anda tidak mau, Anda 
bisa menolak ... "[Miyabi] 



"Tidak mungkin aku menolak !! Terima kasih banyak!! Grup telah menolak saya selama ini, 
jadi saya benar-benar mengkhawatirkan apa yang harus dilakukan !! Terima kasih banyak 
telah menerima saya! Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda !! "[Kanan] 

Pada hari itu, Kanan dapat menghindari kehidupan sekolah yang buruk dari memiliki 
kelompok yang terpisah. Meskipun setelah ini, ketika dia mengetahui bahwa ketiga gadis 
selain Miyabi semuanya bangsawan, dua di antaranya adalah putri bangsawan dan yang 
lainnya putri bangsawan, dia sangat terkejut sehingga dia hampir mati, tetapi mari kita 
tinggalkan cerita itu untuk lain waktu. 

Yang penting adalah bahwa gadis-gadis ini dapat membuat teman-teman mereka dapat 
berbicara dengan nyaman. Meskipun pertengkaran mungkin terjadi di antara mereka dari 
waktu ke waktu, tidak dapat disangkal bahwa kehidupan sekolah para gadis ini telah 
berubah menjadi lebih baik. 



Chapter 114-1 
Pria yang Diambil oleh Dewa -- Volume 3 Bab 114: Mencari Hutan I (1/2) 

Sudah tiga hari sejak kami meninggalkan Gimuru. 

Saya menghabiskan sebagian besar waktu mengurus makanan kami dan belajar bagaimana 
menangani kuda dari Miya-san dan Mizelia-san. 

Ketika kami meninggalkan Gimuru, monster seperti goblin menyerang kami berkali-kali, 
tetapi Raypin-san segera berurusan dengan mereka dengan sihirnya. Bahkan ketika ada 
banyak dari mereka, mereka tidak dapat menghubungi kami mengingat bahwa kami 
memiliki nilai petualang kelas satu. 

Ada sedikit kesempatan bagi saya untuk bertarung, dan tanpa melakukan apa pun, saya 
punya terlalu banyak waktu. Jadi setelah mendengar bahwa mengemudikan kereta terbukti 
bermanfaat, saya bertanya-tanya dan mereka dengan senang hati mengajari saya. 

Karena itu, untuk pertama kalinya dalam hidup saya, baik dalam kehidupan ini dan 
kehidupan saya sebelumnya, saya belajar cara mengemudikan kereta. 

"Kamu telah menguasai sebagian besar dasar-dasarnya. Yang tersisa sekarang adalah agar 
Anda membiasakan diri dengannya. "[Mizelia] 

Bagus. Mizelia-san, yang mengawasiku dari sampingku, memberiku cap persetujuannya. 

"Terima kasih banyak, Mizelia-san." [Ryouma] 

Tapi saya masih belum bisa mengatakan bahwa saya sudah mempelajarinya sepenuhnya. 
Jika saya tidak terus berlatih setelah pekerjaan ini selesai, saya pasti akan melupakannya 
lagi. Haruskah saya membeli kereta ketika saya kembali? ... Tapi aku merasa sepertinya aku 
tidak akan punya banyak kesempatan untuk menggunakannya, jadi rasanya seperti sia-sia. 
Saya juga akan membutuhkan kuda. Hmm ... Lebih baik kupikirkan dulu. 

4 jam setelah itu, hutan akhirnya datang untuk melihat. 

20 menit kemudian, kita bisa melihat gerbang kota. 

Akan ada banyak lalu lintas pejalan kaki dari sini, jadi saya beralih kursi dengan Mizelia-
san. 

Saya dengan santai mengamati gerbang dan lanskap kota, dan ternyata, kota ini jauh lebih 
kecil daripada Gimuru. Tapi itu masih cukup hidup. Semua bangunan di kota dibangun 
dengan kayu dan kami sering melewati kereta yang penuh dengan kayu. Saya ingin tahu 
apakah kota ini berkembang pesat dengan kehutanan. 



... Sementara aku berpikir untuk diriku sendiri, kami tiba di penginapan kami. Kami 
memiliki 3 pria dan 4 wanita di pesta kami, jadi kami memisahkan diri menjadi dua 
kelompok dan check in. Setelah itu kami mengumpulkan intel tentang penampakan treant 
baru-baru ini di guild dan bersiap untuk besok. 

Hari berikutnya. 

"Apakah kamu siap, de gozaru?" [Asagi] 

Mendengar suara Asagi-san, kami semua mengangguk dan melangkah ke hutan. 

Yang memimpin adalah Miya-san dan Mizelia-san. Berikutnya adalah Syria-san dan 
Wereanna-san. Lalu aku dan Raypin-san. Dan kemudian di tempat paling belakang adalah 
Asagi-san. 

Hutan itu remang-remang dan tebal. Kalau saja itu tidak akan berbeda dari Hutan Gana, 
tetapi sesuatu terasa berbeda. Entah bagaimana, udara terasa mandek, membuat tempat 
itu terasa pengap. 

"Mu ... Sudah ada satu. Miya, ada pohon sedikit lebih tebal dari yang lain 10 meter di depan, 
de aru. "[Raypin] 

"Apakah itu orangnya, nyaa?" [Miya] 

"Ya, de aru." [Raypin] 

Miya-san menunjuk ke sebuah pohon dan bertanya. Pohon yang dia tunjuk adalah pohon 
berdaun jarum yang memiliki batang dengan diameter 30 hingga 40 sentimeter dan 
tingginya sekitar 4 meter. Itu benar-benar tampak tidak berbeda dari pepohonan di 
sekitarnya. Itu sedikit lebih besar dari pohon-pohon lain seperti yang dikatakan Raypin-
san, dan saya merasa cabang-cabangnya juga lebih panjang, tetapi kecuali Anda benar-
benar memperhatikannya, itu bukan sesuatu yang akan Anda perhatikan. 

Setelah Raypin-san mengkonfirmasi target dan yang lain mengkonfirmasi bahwa tidak ada 
pengkhianatan lain di dekatnya, Mizelia-san dan Miya-san mengeluarkan kapak mereka 
dan mendekati pohon itu. Musuh hari ini adalah pengkhianat, sehingga para wanita telah 
melengkapi diri mereka dengan kapak nata dan kapak kecil. 

Ketika mereka mendekati pohon itu, ranting-rantingnya tiba-tiba membungkuk dan 
mencambuk mereka dari atas. 

Tapi mereka dengan mudah menghindarinya. Sangat mengejutkan bagaimana cabang-
cabang itu, yang terlihat sangat keras, dapat bergerak dengan mudah. Mereka bahkan 
mencoba membungkus Mizelia-san setelah dia mengelak. 

Tapi Mizelia-san baru saja memotongnya dengan kapaknya. Ketika cabang-cabang pohon 
itu sedikit terkulai, batangnya miring perlahan. 



"Tidak apa-apa sekarang, nyaa!" [Miya] 

"Sudah mati." [Mizelia] 

Ketika kami mendekati kedua gadis itu melambai pada kami, saya perhatikan bahwa kapak 
Miya-san menempel pada perjanjian. 

Aku berdiri di bayangan sebelumnya, jadi aku tidak bisa melihat dengan baik, tapi 
sepertinya dia telah memukul benjolan pepohonan seperti kapak dengan kapaknya. 
Dahinya dipotong rapi menjadi dua. 

"Jika kamu menghindari dahan dan memukulnya seperti ini, kamu bisa membunuhnya, 
nyaa." [Miya] 

"Cukup mudah untuk dikalahkan saat sendirian, jadi lain kali, mengapa kamu tidak 
mencobanya sendiri, Ryouma-kun?" [Mizelia] 

"Terima kasih banyak. ...? "[Ryouma] 

Sementara saya mengatakan itu, saya perhatikan bahwa Raypin-san, yang berada di 
samping kedua gadis itu memberi saya nasihat, membuat wajah yang sulit. 

"Raypin-san, ada apa?" [Ryouma] 

"Kami menemukan satu terlalu cepat, de aru. Pepohonan adalah monster yang menyukai 
kegelapan area hutan yang lebih dalam. Sangat jarang menemukan satu di dekat pintu 
masuk hutan seperti ini, de aru. "[Raypin] 

Sekarang dia menyebutkannya, tidak ada laporan tentang pengkhianatan di dekat pintu 
masuk hutan dari informasi guild. 

"Mungkin ada banyak pengkhianatan jauh di dalam." [Mizelia] 

"Bisa juga hanya menjadi pengkhianat, tapi lebih baik kita berhati-hati, de gozaru." [Asagi] 

Saat itu, kami semua menjadi waspada. Ketika kami memotong cabang-cabang dari 
perjanjian yang ditaklukkan, kami menyimpannya di rumah dimensi Raypin-san dan kami 
mulai berjalan lagi. 

Setelah berjalan sebentar, kami menemukan pengkhianat lain. 

"Ini satu, de aru. Ryouma, cobalah, de aru. "[Raypin] 

"Baiklah." [Ryouma] 

Aku melangkah maju dan menggambar katana lendir besiku. Ngomong-ngomong, 
sarungnya adalah lendir logam besar. Berkat keterampilan yang mengeras, katana lendir 



besi besar banyak tahan lama dan tajam. Mereka sudah terbiasa mengubah diri mereka 
sendiri, jadi dalam contoh langka di mana katana dilanggar, mereka bisa langsung 
membuatnya kembali. 

... Menggunakan persepsi mana saya, saya sekali lagi mengkonfirmasi treant target. Saya 
mengenakan tubuh dan katana saya di ki dan memegang katana saya di posisi delapan 
arah. Perjanjian ini lebih tipis dari perjanjian sebelumnya. Ketika saya memasuki 
jangkauan serangan, cabang-cabangnya datang mencambuk saya dari atas. 

Saat saya mengelak, saya berputar ke sisi kanan, di mana saya bisa melihat benjolan yang 
merupakan kelemahannya. Segera, saya mengayunkan katana saya dan menghapus wajah 
treant dari samping. 

Saat saya memotong wajahnya, pengkhianat mengerang, tapi itu tidak membahayakan saya 
dengan cara apa pun. Benjolan yang terpotong jatuh dan mengenai akar pohon 
pengkhianat, lalu berguling ke tanah. 

Sepertinya saya bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Saat mana dengan cepat 
meninggalkan pohon itu, ranting-rantingnya terkulai dan batangnya miring seperti yang 
sebelumnya lakukan beberapa waktu lalu. 

"Sepertinya tidak ada masalah, de aru." [Raypin] 

"Kami membutuhkan lebih banyak, jadi mari kita lanjutkan ini." [Suriah] 

Bagian berbahaya tentang pengkhianatan adalah kemampuan mereka untuk meniru pohon 
lain dan menyerang secara mengejutkan. Yang bisa dikatakan bahwa selama Anda bisa 
melihat mereka sebelum memasuki jangkauan serangan mereka, tingkat ancaman mereka 
dengan cepat merosot. Untuk sementara waktu, sepertinya kita tidak akan mengalami 
masalah dengan berurusan dengan mereka dalam skenario satu-satu. Saya tidak tahu 
bagaimana cara kami bertarung melawan hutan mereka, tetapi kami akan segera 
mengetahuinya. 

Setelah itu kami terus berburu pepohonan di dalam hutan sampai sore. Sekitar waktu 
ketika saya terbiasa melawan mereka, kami menemukan hutan pengkhianatan, jadi kami 
membunuh mereka semua dan mengambil kayu mereka. 

Ketika kami menghitung pembunuhan kami, kami mengetahui bahwa kami sudah berhasil 
memburu 147 treant. Awalnya, bagian hutan ini seharusnya terbuka dan menjadi tempat 
orang untuk beristirahat, tetapi karena ada begitu banyak peperangan, sepertinya hutan itu 
hanya berlanjut. Ini tidak ada dalam laporan kemarin juga. 

"Kita masih punya waktu, jadi tidak perlu terburu-buru mengamankan kayu treant. Saat ini 
saya lebih khawatir tentang perbedaan antara laporan dan jumlah sebenarnya 
pengkhianatan di sini, de gozaru. Kita harus melaporkan ini kepada guild sesegera mungkin 
... "[Asagi] 



Jelas ada perbedaan besar. Jika Anda memasukkan semua yang telah kami buru sampai 
sekarang, kami telah mengumpulkan hampir 200 pengkhianat. Kuota minimum kami 
adalah sekitar 300 trean, tetapi sekarang kami telah mengumpulkan lebih dari setengahnya 
dengan begitu cepat, kami memutuskan untuk kembali ke kota untuk sementara waktu. 



Chapter 114-2 
Volume 3 Bab 114: Mencari Hutan I (2/2) 

Ketika kami melaporkan situasi aneh hutan kepada gadis resepsionis, erm ... wanita lebih 
baik, kurasa mengingat dia agak tua ... Tapi bagaimanapun, dia membuat wajah misterius 
dan mengatakan ini. 

"Begitu ... Terima kasih banyak. Sebenarnya, ada orang lain yang datang sebelum Anda 
yang melaporkan bahwa hutan itu bertingkah aneh. Kami sebenarnya tengah mengirim 
orang ke hutan untuk menyelidikinya. "[Resepsionis Wanita] 

"Saya melihat. Apakah Anda tahu apa yang menyebabkan wabah ini, de aru? "[Raypin] 

"Ada kemungkinan dari Penatua Treant mungkin telah dilahirkan. Pepohonan selalu 
dilahirkan di hutan itu, dan setiap beberapa tahun sekali hingga satu dekade, kita 
mendapat laporan bahwa ada yang terlihat. "[Wanita Resepsionis] 

"Jadi memang benar begitu ... Apakah akan menjadi masalah jika kita memasuki hutan? 
Secara bijak, de aru. "[Raypin] 

"Silakan memasukkannya sesuka Anda. Tidak akan ada masalah selama kamu adalah 
Pangkat A atau P Peringkat. "[Wanita Resepsionis] 

Saya E Rank, tapi saya pikir saya akan diam saja. Lagipula, sepertinya dia tidak berencana 
menghentikanku untuk memasuki hutan. Dan sejauh menyangkut wanita itu, karena 
bagaimanapun kami pergi ke hutan, kami mungkin juga mengambil pekerjaan penaklukan. 

Petualang bisa menerima banyak pekerjaan pada saat yang bersamaan. Mengambil satu 
pekerjaan dan kemudian pekerjaan lain di atas itu yang bisa dilakukan di sekitar pekerjaan 
pertama untuk meningkatkan penghasilan seseorang adalah umum di antara para 
petualang yang memiliki upaya luang. 

Dalam hal ini, kita dapat mengambil pekerjaan berburu dan diberi kompensasi untuk 
berburu treant, dan pada saat yang sama, kita juga dapat mengumpulkan mereka dan 
membawa mereka kembali ke Gimuru bersama kita, memungkinkan kita dibayar kedua 
kalinya untuk koleksi pekerjaan. Satu-satunya tujuan dari pekerjaan di sini adalah untuk 
mengalahkan pengkhianat, sementara tujuan dari pekerjaan dari Gimuru adalah untuk 
mengumpulkan kayu pengkhianat, jadi melakukan keduanya pada saat yang sama tidak 
akan membebani kita usaha ekstra, sambil memberi kita manfaat ganda. Kita dapat 
menyelesaikan pekerjaan jika kita hanya berburu pengkhianat seperti yang kita lakukan 
hari ini. 

Seperti ini kami mengumpulkan informasi dan juga mengambil pekerjaan penaklukan 
treant. 



Waktu berikutnya kita memasuki hutan adalah besok, jadi aku bebas sampai saat itu. 

"Aku tidak punya rencana, jadi sekarang aku punya banyak waktu luang di tanganku." 
[Ryouma] 

Membuang-buang waktu saja sia-sia, jadi aku memasuki Dimension Home dan berlatih 
dengan slime. 

Hari ini aku akan melatih tombak dengan slime racun. 

Ketika saya menetapkan pikiran saya tentang itu, sekitar 10 menit kemudian, sebuah ide 
tiba-tiba muncul di benak saya. 

Apa yang akan terjadi jika saya memberikan tombak Melzen ke lendir racun? 

Tombak itu membusuk di dalam Kotak Barang saya. Mungkin agak berat, tapi pasti bahkan 
racun lendir harus bisa menggunakannya sebagai tombak. Tapi saya bertanya-tanya 
apakah mereka bisa menggunakannya sebagai senjata ajaib. ... Saya tahu sekarang bahwa 
ketika lendir berevolusi, ia melepaskan mana, tetapi bisakah ia melepaskan mana selama 
evolusi? Atau bisakah mereka melakukannya kapan saja mereka mau? 

Ingin tahu. Saya harus mengujinya. 

Aku memanggil lendir racun dan memerintahkannya untuk melepaskan mana. Ketika saya 
melakukannya, itu siap dirilis mana. Ini mungkin benar-benar berfungsi! 

Sekarang setelah ini, saya dengan cepat mengambil Tombak Melzen dari Item Box saya. 

Aku memerintahkan lendir racun untuk memegangnya dan memasukkannya ke mana. Saat 
berikutnya, tembakan keluar dari ujung tombak. 

"! Berhasil! Bisakah kamu mengayunkan tombak? "[Ryouma] 

Lendir racun menangani tombak di depanku. Seperti yang diharapkan, karena tombak itu 
berat, gerakannya lebih lambat dari biasanya, tapi ... Itu pasti bisa menggunakan tombak. 
Tapi saat lendir itu terus memamerkan keahliannya dengan tombak, lambat laun semakin 
lambat dan lambat. 

"Ini lelah? Biasanya, saya tidak pernah bisa melihatnya ketika kelelahan. Mungkin itu 
kehabisan mana? "[Ryouma] 

Saya lebih baik menghentikan ini. 

Tapi sama seperti aku memikirkan itu. Lendir racun menjatuhkan tombak dan tubuhnya 
menyusut. 

"Apa yang terjadi !?" [Ryouma] 



Aku berlari ke lendir dan memeriksanya, tetapi nyawanya tidak tampak dalam bahaya. 
Namun itu masih agak melemah. Sekarang sekitar setengah ukuran lendir racun normal 
dan gerakannya kusam. ... Sementara itu, aku memberinya MP mana-jenis racun sambil 
menjaganya. 

"Aku ragu itu karena skill Shrink jadi lebih kecil. Lagipula, lendir racun tidak tahu skill itu. 
"[Ryouma] 

Saya menggunakan monster mengidentifikasi, dan seperti yang saya pikirkan, itu tidak 
memiliki keterampilan Shrink. Lalu mengapa? Apakah karena saya membuatnya 
menggunakan mana? ... Aku tidak bisa memikirkan alasan lain, tapi lalu mengapa tubuhnya 
menyusut ketika menggunakan mana? 

"Tubuh ... Mana ... Mungkinkah, ia menggunakan tubuhnya sendiri?" [Ryouma] 

Saya tidak punya bukti, tetapi apakah mungkin tubuh lendir terbuat dari mana? Dengan itu 
saya menemukan penjelasan mengapa slime menyusut setelah menggunakan mana. Saya 
tidak bisa memikirkan alasan lain selain itu. 

Tapi mana bukanlah sesuatu yang bisa dilihat atau disentuh seperti tubuh lendir. Tubuh 
lendir mana mana mungkin bisa memberikan penjelasan untuk fenomena ini, tapi ... 

"...Tidak. Mari kita selesaikan masalah ini untuk saat ini. "[Ryouma] 

Sementara itu, saya hanya akan menerima hipotesis bahwa tubuh lendir terbuat dari mana. 
Saya akan mempertimbangkan kembali setelah berbicara dengan Raypin-san. 

Ketika makan malam datang, saya bertanya pada Raypin-san, tetapi dia berkata dia juga 
tidak tahu. 

Di tempat pertama, hampir tidak ada orang di dunia yang akan memberikan sesuatu yang 
semahal senjata ajaib untuk lendir, jadi sebenarnya, fakta bahwa lendir itu bahkan dapat 
melepaskan mana adalah kejutan bagi Raypin-san. 

Pada akhirnya, bagaimanapun, kesimpulan yang dia dapatkan adalah bahwa itu mungkin. 
Monster mengandung lebih banyak mana dalam tubuh mereka daripada hewan normal, 
dan bahkan monster yang tidak bisa menggunakan sihir tidak terkecuali. Dengan demikian, 
slime yang bisa menggunakan mana bukanlah hal yang mengejutkan. 

Tetapi argumen bahwa tubuh lendir itu sendiri adalah mana, yang akan menjadi alasan 
mengapa mereka menyusut setelah menggunakan mana, tidak akan bisa tahan untuk 
kasus-kasus seperti lendir bumi atau lendir menyembuhkan karena mereka selalu 
menggunakan mana tetapi tidak menyusut. 

Diperlukan lebih banyak penelitian ... 

Hari berikutnya. 



Kami berburu dan mengumpulkan pengkhianat hari ini juga. 

Tetap saja, ada banyak pengkhianatan. Kami telah bergiliran mengambil istirahat dari 
berburu dari pagi sampai siang, dan kami sudah mengumpulkan sekitar 600 kayu treant. 

"Rumah Dimensiku akan segera penuh, de aru. Saya pikir kita harus segera mengakhiri hari 
ini, de aru, tetapi bagaimana dengan kalian, de aru? "[Raypin] 

Kami sudah mencapai tujuan kami dan kami masih punya waktu. Tidak ada yang tidak 
setuju, jadi kami memutuskan untuk mengakhiri pekerjaan kami untuk hari itu. 

"! Ryouma! Lihat itu, de aru! "[Raypin] 

Saat dalam perjalanan keluar dari hutan, Raypin-san tiba-tiba menunjuk ke langit dan 
berteriak. 

Di arah yang ditunjuknya adalah bola hijau kecil yang mengambang di antara pepohonan. 
Apakah itu ... Bulu dandelion besar di atas benda itu? Apa itu? 

"Ini lendir, de aru!" [Raypin] 

"Lendir !?" [Ryouma] 

"Lendir bulu memiliki kemampuan untuk terbang, de aru. Saya percaya Anda tidak 
memiliki lendir ini di antara cairan Anda, kan, de aru? "[Raypin] 

"Iya. Bahkan, saya tidak pernah tahu tentang itu. Bisakah kita menangkapnya? "[Ryouma] 

"Tugas sepele, de aru. 'Angkat' "[Raypin] 

Raypin-san menatap lendir di atas, mengulurkan tangannya, dan kemudian meneriakkan. 
Tiba-tiba, lendir yang seharusnya mengambang di langit muncul agak jauh dari tangannya. 

"Apa itu tadi?" [Ryouma] 

"Mantra dimensi yang memindahkan target ke dekat tanganmu. Syaratnya adalah Anda 
harus bisa melihat target. Juga, sulit untuk membidik, jadi tidak banyak digunakan, tetapi 
tergantung pada siapa atau apa yang Anda gunakan untuk melawan, Anda dapat 
menggunakannya untuk menangkap sesuatu tanpa merusaknya sama sekali. Itulah 
sebabnya saya menggunakannya untuk menangkap monster untuk penelitian, de aru. Saya 
menggunakan mantra yang sama untuk menangkap katak mantra yang saya butuhkan 
untuk penelitian, de aru. "[Raypin] 

"Aku mengerti." [Ryouma] 

Sekarang dia menyebutkan itu, selama wabah katak, dia menyebutkan menangkap mereka 
dengan mantra. Jadi ini mantra yang dia gunakan. 



"Cukup tentang mantranya, cepatlah dan buat kontrak dengannya, de aru. Tempat ini tidak 
sepenuhnya aman, de aru. "[Raypin] 

"Benar." [Ryouma] 

Aku dengan cepat membentuk kontrak dengan lendir bulu di depanku. 

Itu cukup besar agar pas dengan telapak tanganku. 

Setelah membuat kontrak dengannya, saya menyimpannya di Dimension Home saya, dan 
kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada semua orang karena menjaga saya. Saya 
mungkin berjalan sedikit lebih cepat dari biasanya setelah itu. 

Matahari masih belum terbenam pada saat kami kembali ke kota. Aku langsung kembali ke 
penginapan kami dan menggunakan Monster Identify di Fluff Slime. 

Fluff Slime Skill Penerbangan Lv1 Mempercepat Pertumbuhan Lv5 Meringankan Lv10 
Fotosintesis Lv3 Menyerap Lv1 Split Lv8 Ini memiliki Fotosintesis, jadi saya rasa tidak 
perlu Digest. Penyerap mungkin untuk air. Adapun keterampilan Penerbangan, 
Mempercepat Pertumbuhan, dan Meringankan. Mereka adalah keterampilan yang saya 
lihat untuk pertama kalinya. Dan kemudian ada ... Woah! Tingkat Split sangat tinggi! Tetapi 
karena bagian yang berbulu menempel seperti bulu dandelion, apakah itu berarti ia 
mereproduksi seperti halnya dandelion? 

Sementara itu, saya memutuskan untuk mengangkat Fluff Slime dan menguji skill Lighten-
nya. 

"!" [Ryouma] 

Saat skill dipanggil, semua beban lenyap dari lendir dan menjadi ringan. Meskipun, itu 
sudah lebih ringan dibandingkan dengan slime lainnya, masih ada beberapa bobot untuk 
itu. Tapi sekarang, bahkan bobot itu sudah hilang. 

Meski begitu, ukurannya masih sama. Saya ingin tahu apa yang terjadi dengan massa 
fisiknya, tetapi sepertinya satu-satunya hal yang dapat diringankan adalah tubuhnya 
sendiri. Nah, jika itu bisa mempengaruhi hal lain juga, maka seseorang seharusnya sudah 
lama menyadari bahwa itu akan berguna untuk membawa barang. 

Hmm ... Sementara lendir berada di bawah pengaruh Lighten, angin kecil yang kubuat dari 
menggerakkan lenganku sudah cukup untuk membuatnya terbang. Ini mungkin 
keterampilan Penerbangan. ... Saya merasa lebih dekat dengan melayang daripada terbang, 
tetapi bisa mengubah ketinggiannya dengan mengubah berat dan / atau laju kenaikan atau 
penurunannya. Yang sedang berkata, itu tidak benar-benar mengubah fakta bahwa itu 
hanya mengandalkan angin untuk memindahkannya. 



Setelah mengamatinya, saya berbicara dengan Raypin-san, dan ternyata, Fluff Slimes dapat 
mengendarai angin dan mencapai tempat yang jauh. Itu adalah monster yang bisa terlihat 
di mana-mana. 

Hanya saja jarang ada banyak dari mereka. Level Split begitu tinggi, jadi mengapa? 

Ketika saya bertanya itu, Fluff Slimes menyebar seperti bulu dandelion saat membelah, 
tetapi tidak semua bulu menjadi Fluff Slime. 

Dan dalam hal banyak Fluff Slimes lahir, desa terdekat bisa menganggapnya 
menjengkelkan dan meminta agar mereka dimusnahkan. 

Adapun apa Fluff Slimes mampu, itu adalah sesuatu yang harus saya pikirkan setelah 
pekerjaan ini selesai. 



Chapter 115-1 
Pria yang Diambil oleh Dewa -- Volume 3 Bab 115: Mencari Hutan II (1/2) Hari berikutnya. 

Kami berburu pengkhianat lagi hari ini. Jika ada sesuatu yang berbeda, mungkin aku sudah 
terbiasa melawan mereka. Karena itu saya bisa mengalahkan mereka jauh lebih mudah 
dibandingkan ketika saya pertama kali bertarung melawan mereka di hari pertama kami. 

Berkat itu, kuota yang semula diambil satu minggu sekarang bisa diselesaikan jauh lebih 
awal. Jika laju perburuan kami lambat, kami membutuhkan waktu dua minggu untuk 
mencukupi, tetapi mengingat tingkat perburuan kami hari ini, kami mungkin dapat 
menyelesaikannya hari ini atau besok dan dalam perjalanan kami kembali ke Gimuru 
berikutnya. 

"Ha!" [Ryouma] 

Dengan goresan pedangku, aku memotong wajah pakta dari dahi ke rahangnya. 
Melanjutkan, saya memotong ke atas dengan katana saya dan memotong wajah treant ke 
kanan menjadi dua. Sebuah perjanjian berbeda datang mencambuk saya dengan cabang-
cabangnya dari atas, tetapi saya mengelak dan memotong dahannya. 

Saya sudah memikirkan ini untuk sementara waktu sekarang, tetapi ketika saya memotong 
pengkhianat dari samping, wajah mereka benar-benar terlihat seperti topeng. 

Sementara aku memikirkan sesuatu yang bodoh seperti itu, aku selesai mengalahkan 
perjanjian ketiga. Ketika saya melihat sekeliling saya, tidak ada lagi pengkhianatan di 
dekatnya. 

"Sepertinya kamu sudah terbiasa berburu trean, Ryouma." [Mizelia] 

"Ryouma selalu baik dengan pedang, jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk terbiasa 
dengan mereka, de gozaru." [Asagi] 

"Tidak ada pemborosan dalam gerakannya, nyaa." [Miya] 

"Terima kasih banyak. Kakek saya benar-benar mengalahkan seni bela diri saya, jadi saya 
sebenarnya cukup percaya diri dengan itu. "[Ryouma] 

Meskipun hutan agak berbahaya, kita masih bisa berbicara santai seperti ini. Ini tidak baik 
jika kita terlalu santai, tetapi juga tidak ada gunanya bagi kita untuk menjadi terlalu tegang. 

Saat kami melangkah lebih jauh ke dalam hutan, udara berubah. 

Mana Persepsi ...! 

"Raypin-san" [Ryouma] 



"Umu. Ada banyak dari mereka, de aru. Sayangnya, saya tidak tahu berapa banyak dari 
mereka yang ada di sini, de aru. Asagi. "[Raypin] 

"Mungkin ada perjanjian tua di akhir ini, de gozaru. Mari kita lanjutkan sambil memastikan 
kita memiliki jalan mundur. Jika terlalu banyak untuk kita, kita akan mundur dan 
membawa kembali informasi kepada guild, de gozaru. "[Asagi] 

Kami memperhatikan sekeliling kami saat kami maju. 

"Ha!" 

"Nyaa !!" 

"-!" 

"EI!" 

"Pemotong Angin!" 

Hutan pengkhianatan baru muncul dari arah kami maju. Pengkhianatan yang 
memperhatikan kami bergerak ke arah kami dan menyerang. Ada begitu banyak dari 
mereka sehingga kami tidak bisa berurusan dengan mereka semua. 

Para wanita menyerang wajah dengan kapak dan kapak nata, sementara Asagi-san 
memotong di bawah wajah dengan pedangnya yang panjang. Raypin-san didukung dengan 
sihirnya, sementara aku memastikan untuk menjatuhkan para pengkhianat yang mencoba 
untuk pergi di belakang kami untuk mencegah kami terkepung. 

"..." 

Tidak ada akhir untuk pepohonan yang datang dari kedalaman hutan. Untungnya, 
pengkhianatan itu tidak kuat secara individual. Selain itu, para pengkhianat yang kami 
lawan telah melepaskan diri sehingga mereka bisa bergerak, sehingga setiap kali kami 
mengalahkan mereka, mereka akan jatuh ke tanah dan membebaskan garis pandang kami. 

"Kami masih bertahan, tetapi tidak ada akhir bagi mereka!" [Suriah] 

Tidak ada yang menanggapi Suriah-san, tetapi semua orang tahu bahwa kita semua setuju 
dengannya. 

"Dari persepsi mana, hampir semua pohon di daerah ini adalah pengkhianatan, de aru! Ayo 
tebas semuanya, de aru! "[Raypin] 

"Jangan memaksakan dirimu! Bukan hal yang memalukan untuk mundur! "[Asagi] 

"Kami tahu!" [Wereanna] 



"Kita hanya bisa menikmati hidup kita selagi kita memilikinya!" [Mizelia] 

Terlepas dari apa yang semua orang katakan, mereka sebenarnya tidak terlalu serius. 
Setelah melirik musuh, kami akan segera pindah ke treant berikutnya dan bertarung. 
Seperti yang diharapkan, semua orang entah A Rank atau B Rank, dan level ini bukan apa-
apa bagi mereka. 

Saya memutuskan untuk fokus pada pekerjaan saya, karena pengkhianat yang datang 
dengan cara saya sedikit meningkat. 

Saya menyarungkan katana saya dan memerintahkan Big Metal Slime, yang bertindak 
sebagai sarung, untuk memisahkan diri. 

"Mu !? Apa yang kamu lakukan, de aru? "[Raypin] 

"Aku hanya berpikir aku akan mempercepat langkahku!" [Ryouma] 

Ada 100 slime logam di kakiku. Saya mengambil dua slime dan memerintahkan mereka 
untuk berubah. 

Lendir logam berubah menjadi kapak lempar. 

Melempar kapak adalah proyektil, jadi secara alami, aku memperkuat mereka dengan ki 
dan melemparkannya. 

"HAI..." 

"O ... Oo ..." 

Kedua kapak itu dengan rapi menggambar busur dan menabrak wajah kedua treant yang 
mendekat. Pada saat berikutnya, para pengkhianat jatuh. Saya mengambil lendir logam 
lain, mengubahnya menjadi kapak lempar, dan melemparkannya. Seperti itu aku terus 
melempar kapak logam satu demi satu! 

Dari pengalaman saya sampai sekarang, saya tahu bahwa mana dari para pengkhianat 
tidak terdistribusi dengan sempurna. 

Mana di seluruh tubuh perjanjian itu mungkin tampak sama pada awalnya, tetapi 
sebenarnya ada satu tempat di mana ada lebih banyak mana daripada di tempat lain. 
Tempat itu tidak lain adalah kelemahan mereka, 'wajah' mereka. 

Rupanya, wajah para pengkhianat diperlukan untuk mendistribusikan mana ke seluruh 
tubuhnya. Dengan kata lain, itu setara dengan hati manusia bagi mereka. Dan ketika tempat 
itu rusak, mana mereka akan dengan cepat meninggalkan tubuh mereka, dan mereka akan 
mati ... Jika Anda menyamakan wajah mereka dengan jantung, dan mana mereka dengan 
darah, maka mereka benar-benar seperti manusia. 



Tapi tidak seperti darah, aliran mana dapat dipahami dengan Mana Persepsi. Yang berarti 
selama kamu bisa menggunakan Mana Perception, kamu bisa menemukan titik lemah dari 
treants. Itu sebabnya saya tahu persis ke mana harus membidik. 

Dengan menyerang mereka dari luar jangkauan mereka, aku bisa mengalahkan mereka 
dalam satu pukulan. 

Dan karena saya tidak menggunakan mana, saya tidak akan kehabisan mana dan saya tidak 
akan mudah lelah karena tubuh saya diperkuat oleh ki. ... Sejujurnya, pengkhianatan 
sebenarnya cukup mudah sekarang. 

Lebih baik lagi, seandainya saya hanya menggunakan senjata lempar biasa, maka saya 
akhirnya kehabisan kapak dan tidak dapat menyerang lagi. Tapi yang saya lempar adalah 
kapak lempar logam. Setelah melempar mereka, mereka dapat mengambil dan memutar 
kembali ke saya. Oleh karena itu, amunisi saya tidak terbatas dan saya bahkan tidak perlu 
membuang waktu untuk mengumpulkan kapak. 
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Para pengkhianat akan menyerang lendir logam ketika mereka mencoba untuk kembali 
setelah dilempar, tetapi mengingat betapa lambatnya para pengkhianat itu, mengejar 
target lain hanya membuat mereka lebih mudah mengenai sasaran dan aku bisa 
membunuh mereka sebelum mereka bahkan bisa mencapai jangkauan. Pertempuran ini 
sebenarnya sekarang sangat mudah, tidak lagi terasa seperti itu. 

Ngomong-ngomong, semua slime logam yang terkena tidak terluka. Tidak ada cara bagi 
cabang-cabang kayu untuk meletakkan penyok pada apa yang pada dasarnya adalah 
gumpalan besi. 

Dengan cara inilah saya secara sepihak memberikan pukulan telak kepada semua 
pengkhianat yang mencoba untuk berada di belakang kami, sementara sisa dari partai 
menjatuhkan para pengkhianat di depan. 

Dalam sekejap mata, jumlah pengkhianatan berkurang dan daerah sekitarnya berubah 
menjadi kuburan pengkhianatan. Pohon-pohon normal di bagian hutan ini jarang. 

"Bagaimanapun, sepertinya kita berhasil selamat dari itu ... Tetap saja, itu aneh, de aru." 
[Raypin] 

"Apa itu?" [Ryouma] 

Ketika Raypin-san bergumam bahwa ada sesuatu yang aneh, aku bertanya padanya apa 
yang mengganggunya. 

"Pertama-tama, ada terlalu banyak pengkhianatan. Sebenarnya, saya belum pernah melihat 
banyak orang ini berkumpul di satu tempat, de aru. Alasan kedua adalah tempat ini. 
Pepohonan adalah pohon yang menjadi monster karena MP, tapi aku belum pernah 
mendengar sebegitu luas pohon yang ditransformasikan menjadi pepohonan. Terakhir, 
karena itu, de aru. "[Raypin] 

Raypin-san menunjuk ke arah pohon raksasa di kejauhan. Aku bisa merasakan mana yang 
kuat datang darinya, jadi kemungkinan besar ... 

"Itu pengkhianatan yang lebih tua?" [Ryouma] 

"Jadi sepertinya ... Tapi sementara aku sudah sering melihat pengkhianat tua, aku belum 
pernah melihat yang sebesar ini dan dengan mana yang kuat untuk boot, de aru. Saya juga 
prihatin mengapa perjanjian tua itu tidak mendekati kita, de aru. "[Raypin] 

Miya-san telah mendekati pohon itu dan sedikit lebih dekat dengannya. Dia bertanya 
sebelum aku bisa bertanya. 



"Mungkin itu belum memperhatikan kita, nyaa?" [Miya] 

"Mustahil. Kami telah membunuh begitu banyak saudara-saudaranya. Mungkin saja itu 
tidak berpikir itu bisa menang melawan kita, jadi itu tidak menyerang, tapi kemudian akan 
lebih aneh jika hanya tetap berakar di sana daripada melarikan diri, de aru. "[Raypin] 

Dalam hal itu... 

"Apakah ada alasan mengapa itu tidak bisa bergerak dari tempat itu?" [Mizelia] 

"Alasan akan membuat orang percaya demikian, tetapi tidak ada prioritas untuk perilaku 
seperti itu. Paling tidak, saya belum pernah mendengar tentang pengkhianatan penatua 
yang tidak menyerang atau melarikan diri, de aru. "[Raypin] 

"Agak berbahaya untuk membiarkannya sendirian, jadi kita harus membunuhnya atau 
setidaknya mengembalikan beberapa informasi ke guild. Raypin, Ryouma, bagaimana 
denganmu? "[Wereanna] 

"Tidak masalah, de aru." [Raypin] 

"Sebenarnya, aku hampir tidak menggunakan MPku." [Ryouma] 

"Oh, benar. Saya tidak pernah berpikir Anda akan benar-benar mengubah slime Anda 
menjadi melempar kapak dan melemparkannya, de gozaru. ...Baik. Dalam hal ini, jaga diri 
Anda tetap terjaga, dan kami akan beristirahat sedikit lebih lama. Setelah beristirahat, kita 
akan mengalahkan pengkhianat tua itu, de gozaru. "[Asagi] 

Setelah memutuskan untuk memburu pengkhianat yang lebih tua, kami pergi ke ciri-ciri 
khusus musuh lagi. 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, treant yang lebih tua adalah varian yang lebih 
maju dari treant, jadi setelah diingatkan bahwa kami harus berhati-hati dengan sihir 
kayunya, kami pergi untuk beristirahat. 

Selama periode istirahat kami, semua orang tertarik dengan proyektil lendir saya. 
Terutama, Syria-san, yang menggunakan busur. 

※ Senjata Lendir ※ 

"Ryouma-kun. Senjata-senjata Anda itu lendir, bukan? "[Suriah] 

"Iya. Saya yakin Anda semua telah melihat lendir pemulung besar saya dari sebelumnya. 
Tidak jauh berbeda dari itu. Hanya slime yang saya gunakan sekarang adalah slime logam 
dan slime besi. Dengan kata lain, itu hanya cairan slime yang menyatu satu sama lain. 

Saya berspesialisasi dalam katana, tetapi sayangnya, sangat sulit untuk mendapatkannya 
sekarang, jadi inilah cara saya menyelesaikannya. "[Ryouma] 



"Bagus kamu bisa menyelesaikan masalahmu, de gozaru. Tapi slime logammu berubah 
menjadi kapak, bukan? "[Asagi] 

"Iya. Senjataku terbentuk berkat kemampuan khusus lendir untuk 'membentuk tubuh 
mereka menjadi apa pun' dan sifat khusus lendir logam dan besi " badan logam '. Dengan 
memanfaatkan kedua sifat ini, saya dapat memperoleh senjata yang dapat berubah menjadi 
apa pun. Beberapa hari yang lalu ketika saya pergi untuk membeli peralatan, saya 
berbicara dengan Tigger-san dari toko senjata. "[Ryouma] 

Dia mengelola toko senjata, jadi dia tertarik pada lendir itu, dan aku berbicara dengannya 
tentang berbagai hal. 

Kami berbicara tentang banyak hal, seperti, "Jika itu dapat berubah bentuk, maka itu harus 
dapat berubah menjadi senjata lain" "Anda harus dapat mengubah bentuknya sesuai 
dengan keadaan dan musuh" "Bahkan jika bentuknya adalah sama, jika itu tidak cukup 
kuat, itu hanya akan berakhir menjadi berbahaya bagimu sebagai gantinya. "Pada akhirnya, 
aku bekerja sama dengan Tigger-san, dan berhasil mengajarkan slime segala macam 
senjata yang berbeda. 

"Pisau dan katana bukan masalah sejak awal, tapi senjata seperti kapak, yang jarang 
kugunakan, sedikit lebih sulit. Tigger-san mengatakan bahwa mereka masih memiliki jalan 
panjang. "[Ryouma] 

"Dan pada akhirnya, kamu bisa mendapatkan hasil seperti adegan tadi. Bukankah sulit 
mengajarkan mereka begitu banyak senjata, de aru? "[Raypin] 

"Tidak juga. Lendir berbagi pengalaman mereka saat melebur, jadi setelah mempelajari 
senjata sebagai lendir besar, mereka masih bisa mempertahankan pengetahuan setelah 
berpisah. "[Ryouma] 

Selain itu, tidak hanya slime dapat kembali dengan sendirinya setelah dilemparkan, mereka 
juga memiliki keterampilan slime besar, 'Perbesar' dan 'Kecilkan', jadi saya dapat dengan 
bebas mengubah ukuran senjata saya dari pedang satu tangan ke pedang lain. pedang yang 
hebat. Karena itu bahkan jika katana penyok, slime dapat memperbaiki penyok segera. 

"Senjata yang gila." [Wereanna] 

"Kamu tidak hanya perlu menghabiskan waktu untuk membeli pengganti, kamu juga bisa 
menghemat uang." [Mizelia] 

"Lupakan waktu dan uang, keandalan senjata yang memiliki daya tahan tak terbatas sangat 
menggelikan." [Suriah] 

"Kehabisan amunisi biasanya masalah ketika menggunakan senjata jarak jauh juga, nyaa ... 
Ini hanya curang, nyaa ..." [Miya] 

Semua wanita itu sangat terkejut. 



"Oh, benar ..." [Ryouma] 

Saya mengambil tali dari Kotak Barang saya. 

"Lihat tali ini. Tidakkah menurut Anda itu sangat tahan lama? Itu terbuat dari benang yang 
paling tahan lama yang bisa dimuntahkan lendir lengketku. "[Ryouma] 

"Ini tentu saja ramping dan tahan lama, nyaa." [Miya] 

"Coba potong dengan kapak ini, Mizelia-san." [Ryouma] 

"Baiklah ... Hah? Sepertinya aku tidak bisa memotongnya. "[Mizelia] 

"Ini tahan lama, kan? Saya berbicara dengan Tigger-san tentang bahan tali ini juga, dan 
pada akhirnya, dia memutuskan dia akan mencoba menggunakannya untuk membuat baju 
besi. "[Ryouma] 

"Ryouma, suatu hari seluruh tubuhmu akan tertutupi lendir, nyaa." [Miya] 

Kami mengobrol seperti itu sambil beristirahat. 

Ketika waktu istirahat berakhir dan kami mulai berjalan menuju pohon tua, perubahan 
tiba-tiba terjadi pada lendir logam. 

"Silakan tunggu." [Ryouma] 

"Ada apa?" [Asagi] 

"Lendir logam itu ... takut? ... Sepertinya takut akan sesuatu. "[Ryouma] 

Karena efek dari kontrak, saya bisa tahu bagaimana perasaan lendir logam. Saat ini, sangat 
ketakutan sehingga nyaris tidak bisa melarikan diri. Ketakutan ini ... Apakah ada sesuatu di 
sini yang membuatnya lemah? 

"Apakah tidak apa-apa, nyaa?" [Miya] 

"Sayangnya, lendir logamku tidak akan bisa bertarung." [Ryouma] 

"Tarik mereka kalau begitu. Yang terbaik adalah tidak mendorong mereka dengan sia-sia. 
"[Raypin] 

Saya menyimpan slime logam saya ke Dimension Home saya. Tetap saja, saya khawatir. 
Ketakutan itu tidak normal. Saya pikir mungkin mereka memiliki musuh di sekitarnya yang 
benar-benar kuat terhadap mereka, tetapi satu-satunya hal di daerah itu adalah 
pengkhianat yang lebih tua. 

"Apakah pengkhianat tua sangat kuat melawan slime?" [Ryouma] 



"Belum pernah mendengarnya, de aru." [Raypin] 

... Seperti yang dia katakan, satu-satunya yang takut adalah lendir logam. Lendir besi baik-
baik saja. Apa yang salah dengan slime logam? ... Yah, setidaknya slime besi bisa bertarung. 
Saya memang memiliki beberapa senjata cadangan, tetapi katana lendir besi adalah senjata 
terbaik saya. 

Kami melanjutkan perjalanan menuju treant yang lebih tua sambil memperhatikan di 
sekitar kami. Kali ini perubahan terjadi pada lingkungan kita. 

"Pohon di sebelah kiri!" [Raypin] 

"Nyaa!" [Miya] 

Ketika kami melewati pohon-pohon yang jarang, itu hanya pohon biasa. Saya tahu ini pasti 
karena Persepsi Mana saya. Raypin-san mungkin juga sama. Tetapi dari pohon-pohon yang 
jarang itu, satu pohon di samping kami tiba-tiba menyerang. Pohon itu tiba-tiba berubah 
menjadi pohon pengkhianat. 

Untungnya, Raypin-san dapat segera mendeteksi dan memerintahkan Miya-san untuk 
membunuhnya. 

"Apa yang terjadi, de aru?" [Raypin] 

"Raypin?" [Wereanna] 

"Pohon ini bukan pepohonan sampai sekarang, de aru. Tiba-tiba berubah. Tapi hal seperti 
itu seharusnya tidak mungkin, de aru. "[Raypin] 

Treants adalah pohon yang bermutasi menjadi monster karena keberadaan mana, tetapi 
mutasi bukanlah sesuatu yang terjadi dalam sekejap. Biasanya, ini proses yang lambat. 

Sementara Raypin-san mengatakan hal-hal itu, pohon lain di antara pohon-pohon yang 
ditempatkan jarang berubah. 

"Raypin-san." [Ryouma] 

"Umu. Para pengkhianat dilahirkan satu demi satu, de aru. "[Raypin] 

"Yah, ini tidak terduga ..." [Mizelia] 

"Tidak mungkin kita bisa mengharapkan sesuatu seperti ini." [Asagi] 

Jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sebelumnya, jadi mereka bukan 
ancaman, tetapi situasi yang tidak biasa ini masih memprihatinkan. Sambil memikirkan itu, 
saya memfokuskan Mana Persepsi saya untuk bisa berurusan dengan pengkhianat 
sekitarnya. Saat aku melakukannya, aku merasakan mana yang datang dari tanah. 



"Ada sesuatu di bawah tanah! 'Break Rock' 'Breeze'! "[Ryouma] 

Aku mematahkan bagian tanah tempat aku merasakan mana dari dengan Break Rock, dan 
kemudian menyulap angin yang kuat dengan sihir anginku untuk meniup sisa tanah 
menjauh. 

Di bawah tanah ada akar pohon. Dari situlah saya merasakan keberadaan mana. 

Ketika Raypin-san melihat itu, dia berteriak. 

"Akar dari sebuah perjanjian tua! ... Mungkinkah treant yang lebih tua menyuntikkan mana 
ke pohon melalui akarnya dan mengubahnya menjadi treans, de aru? Itu akan menjelaskan 
mengapa pohon berubah lebih cepat ketika sebuah pohon tua muncul. Tetap saja, aku tidak 
bisa percaya sebenarnya ada satu yang cukup kuat untuk bisa menggunakannya untuk 
menyelinap menyerang kami. Penemuan yang mengejutkan, de aru! "[Raypin] 

"Tinggalkan penelitian untuk nanti! Kalahkan mereka dulu! "[Suriah] 

"Apakah satu-satunya cara untuk mengatasi kesulitan kita untuk mengalahkan 
pengkhianatan yang lebih tua?" [Mizelia] 

"Sepertinya, de aru. Jika kita membiarkan saja pakta yang lebih tua, ada kemungkinan lebih 
banyak pakta akan muncul, de aru. "[Raypin] 

"Ada 500 meter sampai perjanjian tua. Mari kita berlari dan mengambilnya dengan cepat, 
de gozaru. Ryouma, aku akan meninggalkan bagian belakang untukmu. Kami akan 
membereskan perjanjian tua, jadi Anda mengurus perjanjian penting, de gozaru! "[Asagi] 

"Dimengerti !!" [Ryouma] 

Tidak butuh waktu lama bagi kami untuk mulai bergerak. 

Wereanna-san, Miya-san, Mizelia-san, dan Asagi-san mengeluarkan pengkhianat di depan, 
sementara aku, Raypin-san, dan Syria-san mengikuti dari belakang. 

Berkat betapa lambatnya pengkhianat bergerak, mereka tidak bisa menghalangi jalan kita. 
Tetapi ketika kami mendekati perjanjian tua, tubuh utamanya menyerang kami. 

Kami masih berada di luar jangkauan cabang-cabangnya, tetapi ia mampu menyerang kami 
melalui akarnya yang terkubur di tanah. 

Itu menggunakan sihir kayu seperti yang dikatakan oleh intel dan mencoba untuk 
merebutnya dengan akarnya. 

Raypin-san memotong akarnya dengan pemotong Anginnya, sementara kami 
memotongnya dengan senjata kami. Namun, ada banyak dari mereka, dan itu sangat sulit 
untuk menghindari serangan oleh kaki kita. ...Oh saya tahu! 



"Trotoar!" [Ryouma] 

Ini adalah mantra yang saya gunakan ketika membangun trotoar untuk toko. Jika aku 
mengeraskan tanah dengan ini, aku seharusnya bisa mengulur waktu. 

"Aku akan mendukungmu!" [Ryouma] 

"Terima kasih!" [Wereanna] 

Seperti ini kami bisa berlari ke treant yang lebih tua dan menyerangnya. 
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Alasan lain mengapa kami memutuskan untuk mencoba rencanaku adalah karena 
kemungkinan bahwa perjanjian tua tidak bisa membuat semua logam berkarat secara 
merata. 

Meskipun memang benar bahwa hal yang mustahil dapat dimungkinkan melalui mantra 
konjurasi yang lahir dari visualisasi fenomena dan penggunaan mana, itu tidak berarti 
bahwa apa pun dapat dilakukan selama kedua kondisi ini terpenuhi. Hingga taraf tertentu, 
aturan-aturan alam juga berlaku. 

Iya. Alam dapat dipelintir dengan menggunakan mantra, yang membutuhkan penyatuan 
mana dan imajinasi, namun semakin banyak hukum alam dipelintir, semakin banyak mana 
yang dikonsumsi. Yang berarti ada batas. Dan karena batas yang disebut itulah saya dapat 
memprediksi bahwa sepotong logam yang secara alami sulit berkarat akan terbukti sama 
sulitnya untuk berkarat secara ajaib. 

Namun hanya dengan itu, lendir besi akan tetap berada dalam bahaya seandainya 
pertempuran berlanjut untuk waktu yang lama, jadi saya memastikan semua orang 
mengerti hal itu. 

Karena itu, sebelum melakukan pertempuran, kami memutuskan bahwa kami akan terlebih 
dahulu menguji air dengan melemparkan satu slime ke treant. Jika serangan ini gagal, maka 
saya harus dengan cepat mengambil lendir dan melarikan diri. Setelah itu, aku akan 
menyembuhkan lendir menggunakan metode yang diajarkan Raypin-san padaku. Bagian 
terpenting dari lendir adalah nukleusnya. Beberapa karat di permukaan tidak akan menjadi 
masalah. Selama penyebaran karat dapat terkandung sebelum mencapai inti, lendir masih 
bisa diselamatkan. 

Tetapi jika serangan itu berhasil, maka kita akan melanjutkan pertempuran. Dengan 
menggunakan informasi yang kami dapatkan dari pertempuran terakhir kami dengan 
pengkhianat yang lebih tua, kami membuat rencana untuk mengalahkannya dalam waktu 
sesingkat mungkin. Setelah pertempuran selesai, saya akan mengumpulkan slime saya dan 
menyembuhkan mereka dengan sihir ringan hanya untuk aman. Jika kita tidak bisa 
mengalahkan perjanjian tua, maka dalam hal itu, kita bisa melarikan diri lagi。 

Semua orang setuju untuk membantu saya mengambil slime dan mundur, jadi kami 
menantang treant yang lebih tua ke putaran perang yang lain. 

"Heave ho!" [Ryouma] 

Kali ini, aku bertarung di garis depan juga, jadi pertarungannya jauh lebih sengit dari 
sebelumnya. 



Dalam serangan pertama, treant yang lebih tua mencabuti dahan-dahannya dari atas. 
Dalam serangan kedua, itu menembakkan Bola Gelap ke arahku. Dalam serangan ketiga, ia 
memblokir jalan dengan akarnya. 

Perjanjian tua juga mencoba untuk menjerat saya, tetapi saya memotong cabang-
cabangnya dan memaksa melewati saya. 

Dan sekarang, wajah pengkhianat yang lebih tua ada di depan saya. Aku akan terus berlari 
ke arahnya seperti ini dan menyerang dengan pedangku. 

"OOOOOO !!" [Ryouma] 

Atau setidaknya itulah yang ada dalam pikiran saya, tetapi seperti yang diharapkan, 
pengkhianat yang lebih tua tidak akan hanya melihat saya memotong wajahnya, dan ketika 
bersiap untuk menembakkan Bola Gelap lainnya, ia mencambuk dahan-dahannya ke arah 
saya. 

Memutar tubuhku, aku bergerak ke arah cabang dan berputar berlawanan arah jarum jam, 
lalu dengan pukulan dari pedangku, aku memotong ranting-ranting itu. Bagian yang 
dipotong jatuh ke tanah. 

Pada titik ini, Bola Gelap akhirnya meluncur ke arahku, tapi aku menghindarinya dan 
dengan cepat menemukan diriku di bawah wajahnya. Jika ini adalah manusia, ini akan 
menjadi titik di mana aku memotong lehernya dari kiri ke kanan dengan guratan pedangku, 
tetapi sementara pedang ki-cut memotong pepohonan tua seperti pisau panas melalui 
mentega, meninggalkan luka besar di bangun dari mana sejumlah besar mana dicurahkan, 
itu belum turun untuk hitungan dulu. 

"UoOO!" [Elder Treant] 

Oh Apakah perasaan penatua yang terancam sekarang? Tampaknya menjadi masalah 
karena mengurangi serangannya dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri dengan sihir 
kayu. 

Sayangnya untuk itu, tidak ada seorang pun di sini yang hanya akan menontonnya ketika 
sudah pulih. 

"Flame Lance!" [Raypin] 

Raypin-san melemparkan mantra api dan menembaknya langsung ke luka treant yang 
lebih tua. 

Itu adalah mantra menengah, Flame Lance, juga. 

Menembak api tepat ke luka pasti sangat efektif. Cukup benar, tingkat regenerasi treant 
yang lebih tua segera turun satu tingkat. 



Tidak mau ketinggalan kesempatan, Miya-san dan yang lainnya pergi habis-habisan, dan 
jejak senjata mereka dapat terlihat terukir di dan di sekitar wajah treant yang lebih tua. 

Tetapi sementara mereka pergi keluar dengan pengkhianatan yang lebih tua, saya tidak 
bergabung dengan mereka dan bukannya bersiap untuk meluncurkan serangan saya. 

Saya memesan Big Iron Slime untuk mengeluarkan 15 slime dan mengubahnya. 

Sangat cepat, lendir besi besar berubah menjadi bola besi yang bisa dibawa dengan kedua 
tangan. Duri besi menghiasi dan bahkan ada pegangan setengah lingkaran yang terbuka di 
tengahnya. Adapun slime besi yang terpisah, saya menempatkan mereka bersama-sama 
untuk membangun rantai, kemudian saya lampirkan pada pegangan pada bola besi. 

Butuh sekitar 5 detik untuk menyelesaikan semuanya dan mengubah senjataku dari katana 
menjadi bola besi dan rantai. 

"Aku siap!" [Ryouma] 

Bola besi ini mengkhususkan diri dalam menangani banyak kerusakan dalam satu pukulan. 
Ini sempurna untuk berurusan dengan monster tipe besar. Ketika saya menarik rantai, itu 
membuat suara 'jara jara'. Satu-satunya syarat untuk menggunakannya adalah fisik yang 
kuat atau sihir penguatan karena bola besi berat. Sedangkan saya, saya bisa 
menggunakannya berkat ki saya. Ketika saya mengayunkan bola besi dan rantai, itu 
terdengar seperti memotong di udara. 

Saya sendiri tidak terbiasa, jadi saya hanya bisa mengenai target yang tidak bergerak 
dengan itu! 

"Baik. Bersihkan area !! "[Asagi] 

Atas sinyal Asagi-san, semua orang yang telah menyerang sampai sekarang segera berhenti 
dan membersihkan area. 

Targetku tidak lain adalah wajah pengkhianat yang lebih tua! 

"HAa!" [Ryouma] 

"!!?" [Tetua Pohon] 

Bola besi mengenai tepat di hidungnya. 

Pada saat berikutnya, retakan muncul di wajah sesepuh treant dan bahkan lebih banyak 
mana yang dicurahkan. 

Wajahnya sudah tertutup luka dan sangat rapuh, jadi ketika bola besi mendarat di atasnya, 
wajahnya menyerah. 



Saya awalnya berencana untuk mengalahkannya 4 sampai 5 kali, tetapi sepertinya saya 
mengalahkannya hanya dengan satu pukulan. Akar dan cabang di sekitar sudah berhenti 
bergerak. Tapi ... Sepertinya masih hidup. 

"Selesaikan, Ryouma." [Asagi] 

"Kaulah yang paling berkontribusi, Ryouma-kun." [Suriah] 

"Akhiri sekali dan untuk semua." [Mizelia] 

"Baiklah." [Ryouma] 

Ketika saya memutar rantai lagi, saya melemparkan bola besi dengan seluruh kekuatan 
saya, mengenai dahi treant yang lebih tua. 

'TOGO' bersuara nyaring, lalu wajah si penatua hancur. 

Mana mengalir dengan kuat dari treant yang lebih tua, tapi itu hanya berlangsung untuk 
sementara waktu, sebelum aliran perlahan-lahan melemah, dan tak lama kemudian, aku 
tidak bisa merasakan lagi mana. 

"Apakah sudah mati?" [Ryouma] 

"Seharusnya, de aru." [Raypin] 

Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, saya menggunakan sihir cahaya saya untuk 
menyembuhkan slime besi. Sepertinya mereka tidak terluka sama sekali, tetapi hanya 
untuk aman. 

Ngomong-ngomong, itu bagus bahwa semuanya berakhir tanpa hambatan. 

Sementara saya memikirkan itu, saya menembakkan Light Ball ke slime besi. 

"Yah, ini sudah berakhir ... untuk saat ini, de gozaru." [Asagi] 

Saat Asagi-san mengatakan itu, matanya beralih ke mayat-mayat pengkhianat yang 
bertumpuk. 

Oh benar Kita masih harus mengumpulkannya. Berapa lama itu akan membawa kita? 
Belum lagi, rumah dimensi milikku dan Raypin-san sudah penuh. 

"Jangan khawatir. Segera setelah Anda selesai menyembuhkan lendir Anda, kami akan 
kembali ke kota untuk melaporkan sekali. Kami akan meminta bantuan untuk membawa 
semua ini. Kita bisa mendapatkan biaya penggantian di guild ketika kita kembali ke 
Gimuru. "[Asagi] 

Jadi, kami kembali ke kota dan melapor ke guild. 



Kami akan meninggalkan pengumpulan kayu untuk besok. Untuk saat ini, mari kita 
istirahat malam yang nyenyak. 
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Kami berlari untuk Pohon Tua sambil menyapu akar yang menyerang kami. 

Permukaan pohon tua itu gelap dan kelilingnya lebih besar dari 10 meter. Tingginya sekitar 
20 meter, itu adalah pohon besar dan memiliki keanggunan yang sesuai untuk 
perawakannya yang besar. Tetapi karena benjolan dan retakan yang membengkak di 
belalainya, itu tampak lebih jahat daripada megah. 

Selain itu, wajah di batang pohon perjanjian tua adalah elips sebesar orang dewasa dan 
diposisikan di dekat akar. Tekstur dan ukurannya hanya membuat seluruh pohon tampak 
lebih menyeramkan. 

"Ryouma, Raypin! Tinggal jauh dari cabang dan dukung kami! Suriah, Anda mendukung 
mereka! "[Asagi] 

Kami mengkonfirmasi bahwa kami menerima pesanan kami dan tetap di tempat kami 
seperti yang diperintahkan. 

Sementara tanah diaspal melalui Perkerasan, saya mengubah besi slime saya menjadi 
kapak dan melemparkannya ke pepohonan yang lambat untuk melenyapkannya. Raypin-
san mendukungku dengan sihirnya, sementara Syria-san memotong akar yang 
mendekatiku dan Raypin-san. 

... Asagi-san dan yang lainnya menyerang perjanjian tua, tapi itu jauh lebih ulet dari yang 
diharapkan. Di atas tubuhnya yang besar, sihir kayu, Grow, sangat menyusahkan. 

Awalnya, Grow bukanlah sihir penyembuhan, tetapi karena perjanjian tua adalah monster 
jenis tanaman, Grow bisa membuatnya tumbuh, sehingga menyebabkan efek yang pada 
dasarnya sama dengan penyembuhan. Saat ini, kami memiliki keuntungan, tetapi kami 
tidak dapat membiarkan pertahanan kami luntur. 

"OoOOOO!" 

Saya mendengar suara aneh yang tidak bisa saya buat kepala atau ekornya. Aku tidak tahu 
apakah itu seharusnya erangan atau teriakan, tetapi ketika aku melihat ke samping, 
Mizelia-san telah menampar wajah pohon tua dengan kapaknya. Mereka telah memukul 
perjanjian tua untuk sementara waktu sekarang, tetapi serangan terakhir ini lebih dalam 
dari apa pun yang mereka tangani. Tanpa penundaan sesaat, Wereanna-san dan Miya-san 
menyerang perjanjian tua itu lagi. 

Tapi... 

"Cih!" [Wereanna] 



"Nyaa !?" [Miya] 

Perjanjian tua tiba-tiba melakukan serangan balik. Sebuah bola hitam muncul dari 
mulutnya dan menembak ke arah Wereanna-san. Meskipun terkejut, dia bisa mengelak, 
tetapi karena pengkhianat senior menindaklanjuti dengan serangan dari cabang-
cabangnya, dia tidak punya pilihan selain berhenti menyerang. 

Mantra itu barusan ... Itu mantra tipe kegelapan, Bola Gelap! 

Wereanna-san terpaksa berhenti, tetapi Miya-san masih melanjutkan. Kali ini pengkhianat 
yang lebih tua melepaskan kabut hitam dari mulutnya. Ketika Miya-san melihat itu, dia 
melompat mundur. 

"Apa yang terjadi, nyaa !?" [Miya] 

Dia berteriak kaget. Ketika saya melihat lebih dekat, saya melihat kapaknya cepat berkarat. 

"Apa itu tadi tadi !?" [Wereanna] 

"Itu tadi bola yang gelap! Perjanjian tua ini bisa menggunakan sihir gelap juga. Efek itu 
mungkin dari sihir hitam juga, de aru! "[Raypin] 

... Hei, hei, ini tidak ditulis di intel. 

"Ada terlalu banyak hal tak terduga di sekitar perjanjian tua ini! Mundur untuk sekarang! 
Kita harus membuat rencana terlebih dahulu, de gozaru! "[Asagi] 

Atas perintah Asagi, kami tidak mencoba untuk secara paksa mengalahkan perjanjian tua 
dan sebaliknya memutuskan untuk mundur. 

Setelah meninggalkan barisan serang dari pepohonan tua, kami beristirahat sambil 
berbicara. 

"Miya, bagaimana lenganmu?" [Mizelia] 

"Lenganku baik-baik saja, tapi kapak ini mati, nya .." [Miya] 

Ketika Miya-san menunjukkan kapaknya kepada kami, bagian logam itu jelas berkarat dan 
ujung bilahnya sudah hancur. 

"Ketika kabut hitam menyentuhnya, ini terjadi, nyaa." [Miya] 

"Ini mengerikan." [Asagi] 

"Jika senjata kita berubah menjadi ini, tidak mungkin kita bisa bertarung." [Mizelia] 

"Raypin, tidak bisakah kau memikirkan cara?" [Wereanna] 



"Aku belum pernah mendengar tentang seorang bangsawan tua yang bisa menggunakan 
sihir selain sihir kayu. Saya juga tidak pernah memiliki mantra jenis kegelapan yang dapat 
menyebabkan senjata berkarat. Salah satu cara untuk menghadapi sihir gelap adalah 
dengan menggunakan sihir penyembuhan sebagai sihir cahaya untuk memurnikan mana, 
tapi ... Itu bukan sesuatu yang bisa kita andalkan secara teratur selama pertempuran, de 
aru. "[Raypin] 

Jadi efek dari mantra tipe kegelapan itu adalah karat? ... Mungkinkah itu alasan mengapa 
lendir logam begitu ketakutan? Tetapi dalam kasus itu, lalu mengapa? Tunggu, sekarang 
aku berpikir tentang ... Ini masih hipotesis, tapi aku harus menyebutkannya kepada yang 
lain. 

Ketika saya memberi tahu semua orang hipotesis saya, kami memutuskan untuk kembali 
dan melawan pengkhianat yang lebih tua. 

Ada banyak hal tak terduga di sekitar perjanjian tua ini, tetapi sebenarnya tidak sekuat itu. 
Dan bahkan jika segala sesuatunya menjadi berbahaya, kita dapat dengan mudah lari 
darinya, jadi tidak terlalu berisiko untuk mencoba rencanaku. 

"Ayo pergi!" [Asagi] 

"Trotoar!" [Ryouma] " 

Saya mengubah jalan menjadi trotoar lagi untuk memblokir serangan root perjanjian tua 
itu. Ketika kami mendekati perjanjian tua, perjanjian tua mulai melepaskan kabut hitam. 
Sepertinya itu mewaspadai kita. 

"Itu di sini!" [Mizelia] 

"Ayo kita coba!" [Ryouma] 

Aku melempar kapak lempar besi. Aku membidik wajah si penatua yang lebih tua dan 
melemparkannya dengan sekuat tenaga. 

Kapak itu menarik parabola ke udara ketika kapak itu jatuh ke dalam kabut hitam. 

"OOOOO!" 

Kapak lendir besi dengan indah mendarat di dahi pohon tua. 

Karena efek dari kontrak, saya bisa tahu bagaimana perasaan lendir besi. Karena itu saya 
tahu bahwa itu baik-baik saja. 

"Tidak terluka! Seperti yang aku pikirkan, mantera itu tidak bisa memengaruhi lendir besi! 
"[Ryouma] 

"Baik. Sekarang, ayo selesaikan perjanjian ini, de gozaru! "[Asagi] 



Saat Asagi-san mengatakan itu, dia pindah ke wajah si penatua. Miya-san, Mizelia-san, dan 
Wereanna-san juga mengikuti. Yang terakhir mengikuti adalah saya, karena saya 
melemparkan Fire Arrow saat menyerang. 

Rencana yang saya usulkan untuk semua orang adalah menggunakan senjata lendir besi 
dan baju besi untuk bertarung. 

Ketika saya ingat bagaimana slime logam sangat ketakutan sebelum melawan treant yang 
lebih tua, saya berpikir bahwa slime logam pasti secara alami takut karena itu adalah 
logam. Raypin-san bisa melihat dari mana aku berasal. 

Karena itu, karena lendir besi tidak takut, maka saya pikir mereka pasti punya cara untuk 
menahan kabut itu. Tapi itu tidak semua dugaan juga. Alasan lain untuk rencanaku adalah 
bahan pengetahuan dari dunia lain, yang aku ajarkan kepada mereka dengan alasan bahwa 
kakekku yang mengajar aku. 

Semakin murni setrika semakin sulit berkarat. Dan lendir besi berevolusi setelah makan 
apa-apa selain besi yang dihasilkan dari alkimia saya. Dengan kata lain, mereka memiliki 
tubuh besi kemurnian super tinggi. 

. 
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Hari berikutnya. 

Serikat petualang mengirim 15 petualang ke tempat di mana kami bertarung melawan raja 
yang lebih tua kemarin. 

Hari ini kita akan mengandalkan bantuan mereka untuk mengumpulkan kayu, tetapi segala 
sesuatu yang tidak dapat disimpan di Dimension Home milik Raypin-san harus disimpan di 
penyimpanan guild sementara. Serikat akan mengirimkannya dengan kereta di kemudian 
hari. 

Mengapa? Itu mudah. Kami membunuh terlalu banyak pengkhianatan. Begitu banyak, pada 
kenyataannya, bahkan para petualang yang dikirim untuk membantu kami terkejut ketika 
mereka melihat tempat pembantaian. Itu adalah hutan yang mengejutkan dari lebih dari 
1000 pengkhianat mati. 

Ada terlalu banyak dari mereka selama pertempuran sehingga kami benar-benar tidak bisa 
melakukan apa pun kecuali kami mengalahkan mereka terlebih dahulu. Dan dengan setiap 
anggota partai kami dalam jangkauan serangan mereka, kami akhirnya mengalahkan setiap 
orang dari mereka. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, inilah hasilnya. 

Sebenarnya, saya cukup khawatir tentang hutan mengingat berapa banyak pengkhianatan 
yang kami bunuh, tetapi ketika saya bertanya kepada petualang setempat tentang hal itu, 
mereka mengatakan itu baik-baik saja. 

Rupanya, pohon-pohon di hutan ini adalah sejenis pohon yang disebut Torigiri, dan 
walaupun tidak banyak tempat yang bisa mereka tanam, mereka memiliki kekuatan hidup 
yang kuat. Bahkan, mereka tumbuh sangat cepat, hanya membutuhkan waktu setengah 
bulan untuk tumbuh kembali setelah dipotong. Dan bahkan dalam bentuk biji, mereka 
sangat cepat, hanya membutuhkan sekitar satu tahun sebelum mereka dapat dipanen 
sebagai kayu. 

Itu sebabnya bahkan jika kita menebang begitu banyak pohon hari ini, itu tidak terlalu 
penting. Datang tahun depan, tempat ini akan berkembang dengan kehijauan kehidupan, 
hampir seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Pertama-tama, tidak banyak orang yang 
pergi sedalam ini ke hutan untuk memanen kayu, atau setidaknya itulah yang dikatakan 
orang itu kepada saya. 

Dan sementara penjelasannya berhasil meyakinkan saya bahwa semuanya akan baik-baik 
saja, itu juga mengingatkan saya bahwa saya benar-benar ada di dunia lain. 



Berapa tahun yang dibutuhkan benih untuk tumbuh menjadi pohon di bumi? Butuh waktu 
puluhan tahun pasti, namun benih di sini hanya perlu satu tahun. Sepertinya akal sehat 
Bumi tidak selalu bekerja di sekitar sini ... 

"Mari kita mulai, de gozaru!" [Asagi] 

Atas perintah Asagi-san, kami mulai mengumpulkan para pengkhianat. Dari waktu ke 
waktu, kami akan bertemu dengan pengkhianat yang masih hidup, jadi kami akan dengan 
cepat merawat mereka, dan kemudian kembali mengumpulkan kayu. 

Asagi-san dan yang lainnya mengumpulkan kayu di satu tempat, kemudian Raypin-san dan 
aku memasukkannya ke Dimension Homes kami dan kembali ke desa untuk 
menyimpannya. Bilas dan ulangi. 

Dengan bekerja bersama dan mengangkut kayu dengan sihir, kami berhasil menyelesaikan 
semuanya pada jam 3 sore. Saya juga mengirim Eins ke guild petualang di Gimuru, sehingga 
mereka bisa bersiap untuk menerima kayu. 

Bagaimanapun, dengan ini kami telah berhasil menyelesaikan tujuan lain untuk misi 
pengumpulan kayu pohon kami, dan para petualang yang datang untuk membantu kami 
kembali ke kota. 

Namun bagi kami, kami masih memiliki satu pekerjaan lagi yang harus dilakukan. 

"Tentu saja menyelamatkan yang terbaik untuk yang terakhir, bukan?" [Suriah] 

Sudah waktunya untuk membongkar perjanjian tua dan mengklaim rampasan kami. 

Pekerjaan yang kami terima dari Gimuru adalah mengumpulkan kayu dari para 
pengkhianat. Perjanjian tua bukan bagian dari kontrak kami. 

Pada saat-saat seperti ini, tergantung pada kebijaksanaan pemburu tentang apa yang harus 
dilakukan dengan mangsa yang diburu. Dalam kasus kami, kami akan menggunakannya 
untuk membayar bantuan yang kami dapatkan dari guild petualang. Atau setidaknya 
sebagian darinya. Kayu Elder treant sebenarnya bahan yang sangat bagus untuk dijadikan 
paranada. Mereka pasti akan menjual dengan harga tinggi di pasar, jadi akan sangat sia-sia 
untuk membuangnya begitu saja. Dengan demikian, kita akan mengklaim bagian dari 
perjanjian untuk diri kita sendiri. Kami yakin pekerjaan kami cocok untuk kami. 

"Yah, itu pekerjaan terakhir. Ayo cepat dan selesaikan ini. "[Wereanna] 

Wereanna-san mengeluarkan kapak nata-nya. Hal pertama yang pertama adalah 
memotong cabang. Saya memanjat tangga yang saya siapkan sebelumnya, tetapi perjanjian 
tua itu sangat besar, masih ada tempat yang tidak dapat saya jangkau bahkan dengan 
tangga itu. 



Jadi, saya meminta yang lain untuk berurusan dengan cabang-cabang yang tidak bisa saya 
jangkau, sementara saya hanya mengurus yang bisa saya lakukan. 

Alat yang saya gunakan adalah tali tahan lama yang dirajut dari benang lendir lengket dan 
slime logam yang diubah menjadi alat kelengkapan logam untuk mengamankan barang-
barang. 

Pertama, saya mengambil ujung tali dan membuat simpul dan lingkaran, kemudian ketika 
saya yakin bahwa slime logam sudah di tempatnya dan diamankan, kait pengait saya sudah 
selesai. Aku mengayunkan pengaitku, dan dengan mata tertuju pada target, aku 
melemparkannya. 

Kait bergulat itu terbang ke udara seperti yang saya maksudkan, melilitkan dirinya di 
sekitar cabang tebal. 

Saya menarik tali beberapa kali, tetapi tali itu tidak bergerak sedikit pun. Terlihat sangat 
kokoh bagiku. 

Dengan menggunakan tali, saya memanjat pohon sampai saya dalam posisi yang baik untuk 
membidik, kemudian saya memotong cabang satu per satu menggunakan Wind Cutter saya. 
Ketika saya kehabisan cabang untuk memotong, saya mengubah posisi dan mengulangi hal 
yang sama. 

Pada awalnya, saya pikir akan lebih mudah untuk membiarkan ranting-ranting jatuh ke 
tanah, tetapi ternyata, ranting-ranting itu lebih cocok untuk membuat tongkat atau tongkat 
daripada batang, jadi karena mereka cenderung pecah jika saya memotongnya dari 
ujungnya, aku harus melakukannya dengan cara yang sulit. 

Perlahan tapi pasti, saya memotong dahan satu demi satu, sampai akhirnya, tidak ada yang 
tersisa untuk dipotong. Saya bisa menyelesaikan memotong cabang dalam satu hari, tetapi 
masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi kami memutuskan untuk tidak 
melakukannya besok. Seperti yang diharapkan, memanjat pohon secara berulang-ulang 
benar-benar melelahkan. 
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Hari ini, kita akan mengerjakan perjanjian tua lagi sebagai kelanjutan dari pekerjaan kita 
kemarin. 

Kami sudah selesai memotong cabang, jadi hari ini kami akan menggali akarnya dan 
memotongnya. 

"Hai teman-teman! Lihat ini! "[Ryouma] 

Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. 

Ketika saya menggali akarnya bersama saya dan sihir tanah lendir bumi saya, banyak peti 
yang membusuk tepat di bawah pohon tua muncul. 

"Ada apa?" [Suriah] 

"Apa sesuatu terjadi?" Mizelia] 

"Sepertinya ada sesuatu yang terkubur di sini. Lihat. "[Ryouma] 

"Apakah ini ... peti?" [Mizelia] 

"Ada banyak, nyaa." [Miya] 

"Mengapa benda-benda ini dimakamkan di sini?" [Wereanna] 

"Untuk sementara, mari kita ambil beberapa dari mereka dan lihat apa yang ada di 
dalamnya, de aru." 

Seperti yang dikatakan Raypin-san, kami dengan hati-hati mengambil peti itu dan 
membukanya. 

Di dalam salah satu peti itu ada banyak batu berwarna putih keruh. 

"Apa hal-hal ini?" [Ryouma] 

"Itu adalah batu ajaib, yang digunakan. Ketika batu ajaib memiliki mana, mereka 
transparan seperti kristal, tetapi ketika mereka kehabisan itu, warnanya berubah menjadi 
putih keruh. Jadi semua ini sudah habis, de aru. "[Raypin] 

"... Mungkin ide yang bagus untuk memberi tahu guild tentang ini." [Mizelia] 

"Aku akan pergi dan memberi tahu mereka, de aru. Anda dapat terus menggali dan 
memeriksa peti, de aru. "[Raypin] 



Tidak ada yang tidak setuju dengannya, jadi Raypin-san berteleportasi kembali ke kota. 

Adapun kami, kami menemukan sisa peti satu demi satu dan membukanya. Kebanyakan 
dari mereka dipenuhi dengan batu ajaib yang sudah usang. Tapi ada juga beberapa batu 
ajaib yang belum habis. Di antara itu, kami menemukan beberapa batu ajaib bertipe netral 
dan gelap. 

Kami juga menemukan mengapa ada begitu banyak batu ajaib di sini. 

"Saya kembali. Apa ada yang terjadi, de aru? "[Raypin] 

"Selamat siang. Aku dikirim ke sini oleh guild ... Eek !? "[???] 

Gadis yang dibawa Raypin-san bersamanya ingin menyambut kami, tetapi karena itu ia 
melihat benda-benda di dekat kaki kami. 

Saya yakin siapa pun akan terkejut jika mereka tidak punya waktu untuk mempersiapkan 
diri. Lagipula, benda-benda di kaki kita adalah mayat. Tengkorak, sebenarnya. 

"I-Itu?" [Guild Girl] 

"Mereka dimakamkan dengan peti, de gozaru." [Asagi] 

Meskipun tubuh mereka sudah lama busuk, masih bisa dilihat dari struktur tulang bahwa 
mereka mungkin milik beberapa pria. 

"Mereka masih memiliki beberapa barang milik mereka juga." [Ryouma] 

"Terima kasih banyak ..." [Guild Girl] 

"Apakah kamu baik-baik saja?" [Ryouma] 

"Oh, aku baik-baik saja dengan darah dan luka, hanya mayat seperti ini yang membuatku 
buruk ... Maaf tentang itu. Tolong izinkan saya membantu Anda. "[Guild Girl] 

Saya memeriksa barang-barang jenazah dengan gadis yang ketakutan itu, dan dari buku 
besar yang mereka bawa, kami mengetahui bahwa mereka adalah pedagang batu ajaib. 
Jenis ilegal. Batu-batu ajaib ini mungkin adalah barang-barang yang mereka selundupkan. 

Kita masih tidak tahu apakah alasan mereka memilih tempat yang jauh ke dalam hutan ini 
hanya karena kesepakatan atau apakah ini karena mereka menyembunyikan barang 
selundupan mereka, tetapi kita tahu bahwa itu karena saudagar tua itu mampu menghisap 
jadi banyak mana dari batu ajaib ini yang bisa tumbuh begitu besar. 

Kemungkinan besar karena batu-batu inilah dia bisa memanggil begitu banyak 
pengkhianatan dan bahkan bisa menggunakan sihir gelap. Alasan mengapa perjanjian tua 



tidak bisa bergerak dari sini kemungkinan besar karena itu tidak bisa lari sambil membawa 
semua peti penuh batu ajaib. 

"Terima kasih atas kerja sama anda. Saya akan meninggalkan Anda untuk melanjutkan 
pekerjaan Anda. Semoga harimu menyenangkan! "[Guild Girl] 

Sepertinya dia baru saja datang ke sini untuk memeriksa situasi daripada menyelidiki. Dia 
tampak seperti sedang berlari ketika dia pergi. 

Setelah mengawasinya pergi, kami kembali bekerja. 

Sekarang setelah perjanjian tua telah diletakkan di sisinya, saya memiliki lendir besi dan 
lendir logam berubah menjadi gergaji besar, dan dengan itu kami memotong perjanjian tua 
itu dan kemudian menyimpannya di Dimension Home saya. Dengan itu, kami telah 
menyelesaikan semua yang perlu kami lakukan di kota ini. Sayangnya, karena apa yang 
kami temukan pada akhirnya, rasa pencapaian yang seharusnya kami rasakan telah 
menjadi rumit. 

Dan sebagainya... 

"Bagaimana kalau kita minum hari ini?" [Ryouma] 

Untuk menghilangkan atmosfir aneh itu, dan juga menghargai diri kita sendiri atas 
pekerjaan yang telah kita lakukan sampai sekarang, kami memutuskan untuk memanjakan 
diri kami dengan minuman setelah makan malam. Tempat kami akan minum adalah 
Dimension Home saya. 

"Kita masih harus melakukan perjalanan kembali ke Gimuru, tetapi setidaknya, kita sudah 
mendapatkan kayu yang dibutuhkan. Pekerjaan ini sebaik yang dilakukan. Malam ini, mari 
kita bersulang, de gozaru. Cheers! "[Asagi] 

"Ceria!" [Semua Orang] 

Di roti panggang Asagi-san, kami semua mulai minum dan makan makanan ringan di depan 
kami. 

Camilan yang kami pilih untuk diminum malam ini adalah tempura. 

Rupanya, Anda bisa mendapatkan banyak sayuran liar di hutan tempat kami berburu 
pengkhianat. Ada banyak yang dijual di toko kelontong. 

Hanya Asagi-san yang tahu tentang tempura, tetapi saya banyak berbicara dengan yang lain 
dalam perjalanan ke sini, jadi mereka sudah tertarik untuk mencoba masakan Jepang. 

Namun, yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa orang-orang di negara ini tampaknya 
tidak memiliki banyak kesempatan untuk makan makanan yang digoreng. 



"Dan di sini aku pikir kentang goreng umumnya dijual mengingat Festival Pendirian yang 
baru saja kita lakukan." [Ryouma] 

"Bukannya kita tidak punya makanan yang digoreng, tapi tahukah Anda seberapa dalam 
makanan yang digoreng itu menghabiskan banyak minyak? Nah, karena itu menghabiskan 
banyak uang, dan itu juga sedikit membuang-buang semua minyak itu. Terlebih lagi, Anda 
tidak dapat menggunakan kembali minyak karena mereka mengatakan itu buruk bagi 
kesehatan Anda. "[Suriah] 

"Dan jika kamu tidak tahu cara memasak dengan baik, kamu akhirnya akan menyalakan 
api. Karena itulah masakan seperti itu biasanya dimakan di festival. "[Mizelia] 

Jadi itu sebabnya orang cenderung menghindarinya di rumah tangga biasa ... 

Saya pikir itu pemborosan yang lebih besar. Menggunakan banyak minyak adalah cara yang 
tepat untuk memasak. Dan selain itu, alasan mengapa menggunakan kembali minyak buruk 
untuk tubuh adalah karena oksidasi, tetapi dalam kasus saya, saya bisa menggunakan 
alkimia untuk memisahkan oksigen dari minyak, dan selama minyak bersih, saya bisa 
menggunakannya lagi . 

... Bahkan, meskipun kotor, aku bisa menggunakan Alkimia untuk memisahkan kotoran dari 
minyak dan aku masih bisa menggunakannya. Saya tahu sudah agak terlambat bagi saya 
untuk mengatakan ini, tetapi saya baru menyadari bahwa saya telah menggunakan alkimia 
untuk memasak seperti dengan minyak dan jus. Saya bertanya-tanya, apakah saya benar-
benar menggunakan alkimia dengan benar? Yah, itu nyaman, jadi saya tidak berencana 
berhenti menggunakannya dalam waktu dekat. 

"Tapi aku harus bilang, Ryouma, slime-mu itu aneh." [Mizelia] 

"Slime bersifat omnivora, jadi kurasa tidak aneh melihat seseorang minum, de aru, tapi ..." 
[Raypin] 

"Benar-benar mencicipinya. Itu bahkan memakan makanan ringan. "[Suriah] 

Baik. Di atas 3 pria dan 4 wanita di sini, kami juga punya tamu istimewa. Tuan Slime. 

Sejak saya memberi bir, itu akan mendekati saya setiap kali saya mulai minum sendiri. 
Pada awalnya, saya pikir itu seperti slime yang minum air, tetapi langsung melompat ke 
cangkir bir saya. 

Saya akhirnya membuat cangkir sake terutama untuk itu, dan kemudian secara bertahap, 
semakin terbiasa minum. 

Akhir-akhir ini, itu bahkan akan menuangkan untuk saya sendiri setiap kali gelas saya 
kosong, dan juga mulai makan makanan ringan. 

Sementara saya memberi tahu semua orang bahwa, lendir tiba-tiba mulai bergetar. 



"Oh, mungkinkah itu?" 

"Apa yang terjadi, nyaa?" [Miya] 

"Lendir itu berevolusi." [Ryouma] 

"Hah !?" [Kanan] 

Tidak ada keraguan tentang itu. Ini berkembang. Ketika saya memberi tahu semua orang 
itu, semua mata tertuju pada lendir. 

Sama seperti slime lainnya, ia mulai melepaskan dan mengisap mana, kemudian setelah 
sekitar 10 menit, ia berevolusi. 

"... Itu berhenti, de aru." [Raypin] 

Lendir macam apa yang berevolusi menjadi? 

Keterampilan Lendir Mabuk : Menghasilkan Alkohol (Etil) Penyakit Lv4 Menahan Lv3 
Menyerap Lv1 Split Lv1 Perlindungan Ilahi: Perlindungan Ilahi dari Tekun, Dewa Anggur ... 
Tunggu sebentar. Ini minum alkohol, jadi tidak apa-apa itu disebut slime mabuk. Juga 
masuk akal bahwa ia mempelajari keterampilan baru, Produce Alcohol (Ethyl). Itu masuk 
akal karena suka minum alkohol. Tapi mengapa di dunia itu juga menerima perlindungan 
ilahi Tekun? Dapatkah Anda bahkan memberi lendir perlindungan ilahi? 

..Ah, terserahlah. Saya hanya akan bertanya tentang Tekun nanti. Untuk sementara waktu, 
mari kita periksa mana ... Gelap, Air, dan Kayu, ya. 

Raypin-san memanggilku. 

"Ryouma, apa yang berevolusi menjadi, de aru?" [Raypin] 

"Ah, umm ... Sepertinya itu berevolusi menjadi Lendir Mabuk. Ia juga mempelajari 
keterampilan Menghasilkan Alkohol (Etil). Itu mungkin keterampilan untuk menghasilkan 
alkohol. "[Ryouma] 

"Jadi lendir aneh lainnya, de aru?" [Raypin] 

Saya mengeluarkan cangkir baru dan meminta lendir untuk memamerkan keterampilan 
Produce Alcohol (Ethyl) barunya. Seperti yang diharapkan, ketika Drunk Slime mulai 
memuntahkan isi perutnya ke dalam cangkir, zat itu berbau alkohol. 

Menurut hasil Identify, slime puke adalah sekitar 40% alkohol dan aman untuk dikonsumsi 
manusia. Tapi... 

"Fuu ... Ini minuman keras, oke. Tapi ... "[Ryouma] 



"Tapi?" [Raypin] 

"Ini semua kekuatan dan tanpa rasa." [Ryouma] 

Ini tidak terlalu enak atau bau, itu juga tidak enak. Ini bukan sesuatu yang Anda minum 
sendiri. Anda harus merendamnya dengan sesuatu seperti brendi Jepang atau buah-buahan 
dan mengubahnya menjadi semacam anggur buah. Iya. Ini perlu diteliti. 

Sementara saya memikirkan itu, kami bersulang lagi untuk merayakan evolusi lendir. Dan 
ketika kami menikmati minuman keras dan makanan ringan, kami mengakhiri hari dengan 
senang hati. 



Chapter 118-1 
Bab 118: Undangan Pelatihan (1/2) Beberapa hari kemudian. 

Ketika kami kembali ke Gimuru dan melaporkan ke guild petualang, kami dengan cepat 
dibawa ke guild petualang. 

"Maaf membuat anda menunggu. Saya mendapatkan intinya dari pesan Ryouma. Saya 
senang Anda semua berhasil kembali utuh. Jadi ya. Mari kita dengarkan laporan itu. 
"[Wogan] 

Atas perintah guild master, Asagi-san memulai laporannya. Laporannya merangkum poin-
poin utama dengan baik, sehingga mudah dimengerti, dan semuanya bahkan tidak 
memakan waktu 10 menit. 

Namun, setelah mendapatkan izin untuk pergi, ketua guild berbicara. 

"Oh maaf. Ryouma, aku ingin kamu tetap di sini. "[Ryouma] 

Dan dia memintaku untuk tetap tinggal. 

Aku tidak tahu mengapa, tetapi jika ketua guild mengatakannya, maka kurasa itu tidak bisa 
dihindari. 

Seperti itu aku mendapati diriku sendirian di sebuah ruangan dengan ketua guild. 

"Beri aku sebentar ... Aku tahu itu ada di sini di suatu tempat ..." [Wogan] 

Suara halaman dokumen yang terbalik memenuhi ruangan. 

"...Menemukannya! Yang ini. Karena Anda kembali jauh lebih awal dari yang diharapkan, 
mereka masih menerima aplikasi. Ingin mencobanya? "[Wogan] 

Kata-kata 'Pelatihan untuk Petualang Baru' ditulis pada dokumen yang diberikan guild 
master kepada saya. 

... Menurut ini, pelatihan akan berlangsung selama 5 hari mulai pagi 5 hari dari sekarang. 
Pelatihan akan tentang 'Teknik Berkemah', yang diperlukan untuk setiap petualang untuk 
bekerja. Itu akan diadakan di tempat yang dikenal sebagai 'Bidang Serangga Beracun'. 

Sedangkan untuk aplikasi, bagian bawah dari dokumen itu sebenarnya, dan jika saya 
mengisi bagian nama dan mengirimkannya, saya akan dapat bergabung. 

Tidak ada yang aneh tentang itu, tetapi hanya ada satu hal. Formulir ini sebenarnya bukan 
aplikasi untuk peserta pelatihan. Sebaliknya, ini adalah aplikasi untuk seorang instruktur. 



"Ini adalah program pelatihan tentang berkemah untuk para petualang baru. Bukannya 
Anda akan pergi ke suatu tempat yang sangat berbahaya seperti gunung bersalju. Dan 
selain itu, apa gunanya mengirim seorang pria yang hidup sendirian sendirian di hutan 
selama bertahun-tahun untuk pelatihan 'berkemah'? "[Wogan] 

Poin yang diambil. Jadi, itu sebabnya dia ingin saya mengajar mereka? 

"Itu bagian dari itu. Tapi pekerjaan ini juga untukmu. "[Wogan] 

"Apa maksudmu?" [Ryouma] 

"Kamu ingin menaikkan peringkatmu untuk pergi ke Hutan Shurus Hebat, kan? Nah, 
masalahnya adalah, Anda tidak bisa hanya menaikkan peringkat Anda dengan menjadi 
kuat. Jika Anda mengambil pekerjaan seperti ini secara proaktif, Anda akan dapat 
menaikkan peringkat Anda sedikit lebih cepat. "[Wogan] 

Hah ... saya tidak tahu itu. 

"Tentu saja, asalkan seseorang memiliki kekuatan yang sesuai untuk peringkat di tempat 
pertama. Ini akan menjadi masalah besar bagi organisasi jika peringkat rendah tidak 
menerima pelatihan yang tepat, jadi kami memperlakukan orang yang membantu kami 
sedikit lebih baik. Dalam kasus Anda, tidak ada yang perlu dikeluhkan sejauh kemampuan 
berjalan, tetapi usia Anda jelas merupakan masalah. Kamu terlalu muda. 

Di tempat pertama, yang disebut C Rankers, yang merupakan peringkat di mana Anda akan 
dapat memasuki hutan, adalah orang-orang yang menyerah untuk meningkatkan peringkat 
mereka lebih jauh dan telah mengubahnya untuk membuat moderat hidup sambil 
mempersiapkan pensiun. Itu adalah peringkat yang akan diraih lelaki normal setelah 
banyak usaha selama bertahun-tahun. Jadi, jika Anda ingin naik peringkat dengan cepat, 
maka akan lebih baik jika Anda mengambil pekerjaan seperti ini. "[Wogan] 

"Aku mengerti." [Ryouma] 

"Ketika pangkatmu naik, begitu juga kesulitan dan bahaya pekerjaan meningkat. Akan ada 
lebih banyak pekerjaan yang tidak dapat Anda terima sendiri, dan akan ada lebih banyak 
kasus di mana Anda harus membuat pesta dadakan dengan orang-orang yang Anda temui 
pertama kali. 

... Aku sudah memikirkan ini sejak aku melihatmu mendaftar di guild. Anda adalah tipe pria 
yang lebih suka sendirian dan tidak suka bekerja dengan orang lain, bukan? Jika Anda 
memasukkan pekerjaan terakhir ini dan lubang kakus, Anda bekerja dengan Asagi dan 
yang lainnya dua kali. Jika Anda menambahkan waktu Anda memasuki tambang yang 
ditinggalkan dengan grup Miya, itu menjadi tiga. Anda membentuk kelompok dengan orang 
lain yang berkali-kali, dan saya belum pernah mendengar ada orang yang mengeluh 
tentang Anda. Ini juga tidak mungkin bahwa Anda tidak akan bisa bersaing dengan orang 
lain, meskipun Anda mungkin merasa terganggu. Bagaimanapun, saya tidak akan 



mengatakan hal buruk. Tetapi Anda harus membiasakan diri membentuk kelompok 
dengan orang lain mulai sekarang. Biasakan membentuk pesta dengan orang-orang yang 
tidak Anda kenal. "[Wogan] 

Apakah pekerjaan ini membantu dalam hal itu? 

"Aku pikir begitu. Partai dadakan yang saya sebutkan sebelumnya sebagian besar memilih 
pemimpin mereka berdasarkan siapa yang peringkat tertinggi atau yang terkuat. Anda 
mengincar posisi teratas, jadi akan sangat menyedihkan jika saatnya tiba dan Anda berkata 
'Saya tidak bisa melakukannya'. "[Wogan] 

... Ketua guild secara pribadi merekomendasikan pekerjaan itu ... Dan itu untuk 
keuntunganku, jadi ... Kenapa aku tidak mencobanya? Meskipun saya mungkin merasa 
canggung. 

"Baik. Aku akan melakukannya. Tapi satu hal. Dokumen ini hanya menyebutkan tujuan dan 
jadwal. Siapa instruktur lain? "[Ryouma] 

Tidakkah seharusnya saya berbicara dengan mereka terlebih dahulu tentang bagaimana 
kita akan mengajar para siswa? 

"Ahh, jangan khawatir tentang itu. Anda akan mengenal mereka pada hari pelatihan. Itu 
sudah cukup. "[Wogan] 

Ketika ketua guild berbicara tentang detailnya sedikit lebih banyak, saya menemukan 
bahwa kamp pelatihan sedikit berbeda dari yang saya bayangkan. 

Pertama, para petualang baru yang akan berpartisipasi datang sendiri atau sebagai sebuah 
pesta. Mereka akan melakukan persiapan sendiri untuk berkemah, dan kemudian mereka 
akan bertemu dengan instruktur dan meninggalkan kota bersama. Tetapi tidak akan ada 
orang yang akan bertanggung jawab atas para siswa. 

"Saya menyerahkan pengelolaan acara kepada seorang petualang berpengalaman yang 
saya pilih. Sedangkan untuk Anda, tugas Anda adalah membantunya. Buat persiapan yang 
diperlukan dan kumpulkan pada waktu yang ditentukan. Adapun apa yang harus diajarkan, 
Anda bisa mengajari mereka bagaimana Anda berkemah. Itu juga cara instruktur lain 
melakukannya. 

Selain itu, saya katakan berkemah, tetapi sebenarnya hanya orang-orang yang membawa 
barang-barang mereka dan puas dengan apa pun yang ada di luar sana. Ada banyak cara 
untuk membuat semuanya berfungsi. Selama para petualang dapat melihat bagaimana para 
petualang veteran melakukan hal-hal dan mempelajari seluk-beluknya, maka saya yakin itu 
akan terbukti bermanfaat dan dapat membantu mereka suatu hari nanti. " 

Dan itu sebabnya dia membiarkan kita melakukannya dengan cara kita, ya? 



"Kamu tidak harus melakukan atau mengatakan sesuatu yang ekstra untuk mengajar. 
Mereka yang ingin belajar dan merasa ingin belajar akan belajar dari cara Anda melakukan 
sesuatu. Pastikan untuk menjawab ketika mereka mengajukan pertanyaan kepada Anda. 
Bagian terpenting tentang menjadi instruktur adalah memastikan bahwa semua orang 
selamat. Jadi jika Anda melihat mereka melakukan sesuatu yang berbahaya, hentikan 
mereka. Tapi kamu bisa menyembuhkan mereka dengan sihir penyembuhan, jadi tidak 
apa-apa membiarkan mereka sedikit terluka. "[Wogan] 

Kebijakan pengajaran yang kasar. Hampir seolah-olah mereka ingin para siswa terluka. 
Dan tugas instruktur adalah memastikan bahwa 'luka' itu tidak permanen. 

...Hah. Tapi sekali lagi, mungkin mereka akan mengingatnya lebih baik seperti itu. 
Menariknya, tanggung jawab seorang instruktur dengan kurikulum seperti ini mungkin 
sebenarnya lebih berat dari biasanya. 



Chapter 118-2 
Volume 3 Bab 118: Undangan untuk Pelatihan (2/2) "Selamat siang, Maelyn-san." 
[Ryouma] 

Setelah meninggalkan ruang rapat, saya pergi ke lokasi yang ditentukan dan menurunkan 
kayu treant dari Dimension Home saya, lalu saya pergi menemui resepsionis. 

"Oh, Ryouma-kun. Anda di sini untuk menerima kompensasi Anda, saya terima? "[Maelyn] 

"Itu dan aku juga akan mendaftar untuk pelatihan minggu depan. Saya juga ingin membeli 
beberapa informasi. "[Ryouma] 

Saya menunjukkan kartu guild dan formulir aplikasi saya. 

"Informasi ... Baiklah. Bagaimana dengan buklet ini? "[Maelyn] 

Resepsionis mengambil buklet dari bawah meja resepsionis. Tampaknya memiliki 
informasi mengenai 'Bidang Serangga Beracun'. 

"Saya pikir ini mungkin sesuai dengan tagihan karena Anda hanya ingin membeli informasi 
tentang 'Serangga Beracun' untuk mempersiapkan kamp pelatihan. Bagaimana 
menurutmu? "[Maelyn] 

"Ya, ini bisa berhasil. Tetapi seberapa banyak informasi yang dimiliki oleh buklet ini? 
"[Ryouma] 

"Ia memiliki informasi tentang serangga beracun yang saat ini tinggal di daerah tersebut. 
Informasi tentang ramuan obat yang dapat dikumpulkan dari daerah tersebut. Dan 
akhirnya, ini juga menyediakan informasi geografis melalui penyertaan peta sederhana. Itu 
dibuat hanya untuk kamp pelatihan, jadi itu sebenarnya memiliki semua informasi yang 
diperlukan. "[Maelyn] 

Itu yang dia katakan. Saya kira saya akan mengambil kata-katanya untuk itu. 

"Kalau begitu aku akan mengambilnya. Ambil pembayaran dari pembayaran untuk kayu 
treant. "[Ryouma] 

"Terima kasih telah menggunakan layanan kami. Bagaimana kalau mengambil pekerjaan 
lain saat sedang mengerjakannya? "[Maelyn] 

Kali ini dia memberiku daftar pekerjaan. 

"Ini?" [Ryouma] 



"Kamp pelatihan tidak hanya tentang pergi ke sana dan berkemah. Melakukan pekerjaan 
saat Anda di sana juga merupakan bagian dari itu. Bahkan, salah satu kewajiban peserta 
pelatihan adalah melakukan pekerjaan selama pelatihan. Meskipun kamu tidak harus 
melakukan apa pun karena kamu adalah seorang instruktur, tetapi jika kamu mengambil 
pekerjaan dengan kamu, kamu akan dapat membuat sedikit tambahan. "[Maelyn] 

Hmm ... Hah? 

Ketika saya melihat daftar itu, saya perhatikan ada banyak pekerjaan pengumpulan 
serangga beracun dan tanaman obat. Setiap hal ini dapat digunakan untuk meramu obat, 
jadi itu tidak aneh, tapi ... 

"Permisi. Tentang pekerjaan mengumpulkan akar Ramuan Giamana, apakah tidak apa-apa 
jika aku membawa barang ke cabang di kota lain? "[Ryouma] 

Tidak sulit untuk menemukan Giamana Herb dan mengumpulkannya, tetapi Anda harus 
membawanya kembali dengan cepat, karena Anda hanya memiliki sekitar setengah hari 
setelah menggali satu -- atau paling banyak, dalam sehari -- untuk membawa mereka 
kembali sebelum ramuan dapat ' t digunakan lagi. Saya tidak tahu di mana Field of 
Poisonous Insect berada, tetapi mengingat jadwal kamp pelatihan, kemungkinan ramuan 
dan akarnya akan memburuk jika saya harus membawanya ke sini. Mereka mungkin masih 
membayar untuk itu, tetapi saya ragu mereka akan mempertimbangkan itu akan menjadi 
produk yang lebih rendah. 

Ada juga herbal lain dalam daftar yang memerlukan penanganan khusus atau sulit untuk 
dikumpulkan. 

Terutama, 'Kulit Tormak' ini. Bukankah sudah musim mencari sesuatu seperti ini? 

Ketika saya memikirkan Tormak Bark yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai bahan 
obat, satu-satunya hal yang terlintas dalam pikiran adalah kulit kayu yang mengelupas 
secara alami yang dapat ditemukan pada akhir musim dingin pada awal musim semi. 
Bahkan jika Anda mengikis permukaan pohon sekarang, bahan yang Anda dapatkan tidak 
akan memiliki potensi yang diharapkan dari bahan obat. 

"Oh, benar. Aku lupa memberitahumu. Hei, pinjamkan telingamu. "[Maelyn] 

Maelyn-san membungkuk di atas meja dan membawa wajahnya yang cantik di dekat 
wajahku. 

"Saya tidak bisa berbicara terlalu keras, tetapi masalahnya daftar ini sebenarnya juga 
termasuk 'jebakan' sebagai bagian dari kurikulum pelatihan. Semua pekerjaan ini dapat 
dilakukan -- baik melalui menyelesaikannya atau menyerah -- selama seseorang 
mengumpulkan informasi sebelumnya dengan benar, tetapi tanpa itu, ada juga pekerjaan di 
sini yang pasti akan gagal. Tentu saja, ini tidak akan meninggalkan bekas pada catatan 
mereka. "[Maelyn] 



"Ahh, kupikir mungkin seperti itu." [Ryouma] 

Saya bertanya-tanya apakah ini yang biasanya dilakukan. 

"Itu agak sulit dijawab. Semua guild melatih anggota mereka, tetapi keadaan berubah 
sesuai dengan lingkungan, jadi metode biasanya diserahkan pada kebijaksanaan masing-
masing cabang ... Saya yakin ada tempat lain yang melakukan hal-hal seperti yang kita 
lakukan di sini, tapi saya yakin ada Mereka juga lebih suka belajar intensif selama sebulan 
di kelas. Jadi, dengan kata lain, itu sepenuhnya tergantung pada apa yang diinginkan orang 
yang bertanggung jawab. 

Oh, untuk metode yang kami terapkan di cabang ini, itu semua adalah gagasan guild 
master. "[Maelyn] 

Yah, dia memang melakukan serangan mendadak pada saya selama ujian pendaftaran saya. 
Angka, kurasa. 

"Kamu bisa memberi tahu instruktur lain tentang ini jika kamu mau, tapi tolong rahasiakan 
itu dari para peserta pelatihan. Kumohon. "[Maelyn] 

"Baik. Juga, saya tidak akan mengambil pekerjaan lain kali ini. Dengan cara ini saya dapat 
memberikan perhatian yang lebih baik kepada siswa. "[Ryouma] 

"Tentu. Sekarang, inilah pembayaran Anda untuk pekerjaan terakhir yang Anda ambil. 
Bagian anggota partai Anda sudah dibagi dan biaya untuk informasi juga sudah dikurangi. 
Kamu juga bisa mendapatkan kartu guildmu. "[Maelyn] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Saya menyimpan pembayaran di tas saya, lalu meninggalkan guild. 



Chapter 119-1 
Bab 119: Beban A Legacy (1/2) Aku mampir ke toko untuk memberi tahu semua orang 
bahwa aku kembali, lalu Carm-san datang untuk memberiku laporan tentang apa yang 
terjadi selama aku tidak ada. 

Semuanya berjalan baik seperti biasa, tetapi ada dua hal yang tidak terkait dengan toko 
yang membutuhkan perhatian saya. 

"Ini dari Vyezen." [Carm] 

Ketika Carm-san memberiku surat, dua bingkai dengan catatan bisa dilihat di meja di 
kantor. 

Vyezen ... Di mana aku mendengar nama itu sebelumnya? Oh ya! Itu nama desa Fina-san! 
Itu ditulis di resume mereka, tapi aku sudah benar-benar lupa tentang itu. Baik. Itulah 
nama desa mereka. 

"Hah. Surat ini dari kepala desa Vyezen. "[Ryouma] 

... Surat itu berbicara tentang keputusan mereka untuk menjual teh gandum. Mereka juga 
mengucapkan terima kasih kepada saya di dalamnya. 

Kerja sama antara Perusahaan Saionji dan desa tampaknya berjalan baik. Mereka secara 
aktif memproses gandum yang disimpan oleh masing-masing keluarga, dan mereka bahkan 
berencana berbicara dengan Pioro-san tentang pembangunan pabrik yang lebih besar 
untuk meningkatkan hasil dan laju pemrosesan yang hampir tidak ada. 

Rupanya, presiden perusahaan sendiri mengunjungi mereka setelah saya mengiriminya 
surat pengantar dan sampel. Ketika dia melakukannya, dia sangat senang dia membeli 
kelebihan biji-bijian lain yang mereka miliki. 

Sebagai bukti rasa terima kasih mereka, mereka memberi saya surat ucapan terima kasih 
berbingkai formal, serta posisi 'Penasihat' untuk pabrik pengolahan jelai mereka. Ini adalah 
isi dari dua frame. 

Posisi 'Penasihat' ini adalah posisi terhormat, sehingga tidak memiliki tanggung jawab apa 
pun. Tidak ada hadiah juga, tetapi mereka akan mengirim saya teh barley secara teratur 
dengan alasan membutuhkan input saya mengenai kualitas dan rasa produk mereka. 

"Selamat menjadi penasihat." [Carm] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Saya tidak benar-benar melakukan apa-apa, tetapi saya akan menerimanya. 



"Apa masalah lainnya?" [Ryouma] 

"Iya. Ada rumor yang beredar akhir-akhir ini. Seiring desas-desus yang beredar, 
tampaknya, kota ingin menghancurkan perkampungan kumuh dan mengusir orang-orang 
untuk membangun kota baru. "[Carm] 

"Itu kedengarannya tidak begitu damai." [Ryouma] 

Apa yang sedang terjadi? Maksud saya tahu apa arti kata-kata itu, tetapi saya tidak 
mengerti mengapa ini terjadi. 

Carm-san juga sama bingungnya, jadi dia segera menyelidiki masalah ini. 

"Melalui guild pedagang aku bisa mengetahui bahwa tidak ada rencana seperti itu. Tetapi 
sebelum kita menempatkan diri di sini, kantor pemerintah memiliki skandal, kan? "[Carm] 

"Iya. Karena itu mereka menunjuk orang lain untuk memimpin pemerintahan. Apakah 
Anda bermaksud mengatakan bahwa orang-orang tidak mempercayai pemerintahan saat 
ini? "[Ryouma] 

"Iya. Meskipun pemerintah mampu menenangkan hal-hal dengan menghilangkan kepala 
sebelumnya dan menggantikannya, itu bukan hal yang mudah untuk mendapatkan kembali 
kepercayaan yang hilang. Dan kecurigaan melahirkan lebih banyak kecurigaan ... "[Carm] 

Hmm ... 

Saya ingat orang yang saya temui di Founding Festival. 

Dia pasti mengalami kesulitan untuk berurusan dengan kekacauan ini yang ditinggalkan 
pendahulunya. 

"Apakah ini akan berpengaruh pada toko?" [Ryouma] 

"Sejauh ini tidak. Tetapi beberapa hari terakhir, orang-orang kumuh telah mencari 
pekerjaan dan secara aktif mengunjungi toko-toko yang merekrut. Toko tidak sedang 
merekrut saat ini, tetapi ada kemungkinan mereka akan datang untuk mencari pekerjaan 
nanti. Kita perlu memutuskan apa yang harus dilakukan jika hal seperti itu terjadi. "[Carm] 

"Hmm ... Kita punya cukup banyak orang saat ini, bukan?" [Ryouma] 

Saya mampu menyewa beberapa tangan lagi, tetapi toko itu baik-baik saja dengan 
karyawan saat ini. Bahkan jika saya akan meningkatkan jumlah toko di masa depan, apakah 
ada alasan bagi saya untuk dengan cepat meningkatkan tenaga kerja saya? Saya tidak bisa 
memikirkan apa pun. 



Tetapi orang-orang di daerah kumuh memang banyak membantu toko saya di awal. Saya 
tahu banyak orang dari daerah kumuh juga. Jika mereka mengalami kesulitan, saya pasti 
ingin membantu. 

"Saya yakin semua orang memiliki pendapat mereka tentang masalah ini, tetapi setelah 
bekerja dengan semua orang, saya percaya orang-orang kumuh adalah orang-orang baik." 

"Awalnya, aku juga membayangkan permukiman kumuh akan lebih berbahaya." [Ryouma] 

"Sebenarnya, kamu tidak salah. Lagi pula, tidak aneh untuk ada tempat-tempat yang 
bahkan penjaga tidak bisa masuk ketika kota semakin besar, tetapi ketika Anda berpikir 
tentang hal itu, hanya fakta bahwa daerah kumuh di kota ini masih bisa dimasukkan 
menunjukkan bahwa mereka Masih cukup aman. "[Carm] 

Apakah begitu? ... Ups. Kami akhirnya ngelantur lagi. 

Ngomong-ngomong, aku mungkin bisa mempekerjakan lebih banyak orang jika hanya 
untuk membantu membawa barang-barang, tapi ... Mungkin aku bisa menambah jumlah 
karyawan saat sibuk. Saya bisa menyewa paruh waktu hanya untuk jam sibuk. Melakukan 
hal itu akan mengurangi beban kerja, dan saya bahkan dapat menambah jumlah 
penghitung. Jika orang dapat memproses transaksi mereka lebih cepat, maka waktu yang 
dihabiskan pelanggan juga harus berkurang. 

Saat aku memikirkan itu, aku menyarankannya pada Carm-san. 

"Bagaimana menurutmu?" [Ryouma] 

Simpan untuk kasus-kasus seperti wawancara sebelumnya atau kejadian di mana kami 
perlu untuk mencegah slime pembersih diculik, kami benar-benar tidak mampu untuk 
mempekerjakan lebih banyak orang, jadi saya pikir ide ini baik-baik saja. Dan jika kami 
menemukan beberapa orang dengan potensi bagus, kami dapat mempertimbangkan untuk 
mempekerjakan mereka secara permanen juga. "[Carm] 

"Lalu, bisakah aku menyerahkannya padamu untuk membuat rencana yang lebih detail?" 
[Ryouma] 

"Tentu saja. Baiklah, ini menyimpulkan laporan untuk hari itu. "[Carm] 

"Terima kasih seperti biasa. Aku akan pergi lagi dalam lima hari, jadi tolong jaga toko itu. 
"[Ryouma] 

"Tolong serahkan pada saya. Apa yang akan kamu lakukan sekarang, Bos? "[Carm] 

"Aku berencana untuk kembali ke tambang yang ditinggalkan untuk memeriksa berbagai 
hal, dan aku mungkin harus mengeluarkan monster yang telah menetap akhir-akhir ini." 
[Ryouma] 



"Kamu baru saja kembali dari perjalanan, jadi tolong pastikan untuk beristirahat." [Carm] 

"Aku akan. Terima kasih. "[Ryouma] 

Setelah menyelesaikan laporannya, Carm-san mengantarku pergi. Saya menerima 
tawarannya dan pergi lebih awal. 



Chapter 119-2 
Bab 119: Sebuah Beban yang Diwarisi (2/2) "Oh, hei." [Ryouma] 

Ketika saya mengambil jalan di sepanjang area perumahan ke gerbang utara, bau 
menyegarkan dan manis menguar di hidung saya. 

Bau itu berasal dari ... sebuah rumah? ...Hah? Apakah ini toko? 

Rumah Minum Kucing 'Dahi' 'Terbuka' 

Saya pikir itu hanya sebuah rumah kayu kecil, tetapi diberi papan nama berukuran di dekat 
pintu masuk, saya kira itu adalah sebuah toko. 

Ini hampir waktu makan siang, jadi mengapa saya tidak pergi dan makan siang di sini? Saya 
bertanya-tanya apakah itu akan baik-baik saja. 

Tanda mengatakan itu terbuka, tetapi saya tidak melihat pelanggan. Tulisan di papan nama 
juga ceroboh. Mungkin ini hanya lelucon anak-anak. 

"Apa yang kamu lakukan di sana, Takebayashi-sama?" [???] 

"Hah ... Ah!" [Ryouma] 

Ketika seseorang memanggil saya dan saya menoleh ke suara itu, saya melihat seorang pria 
yang berpakaian bagus membawa tas kecil yang agak usang. Itu tidak lain adalah kepala 
kantor pemerintah, Arnold Bernheid. 

"Selamat siang." [Ryouma] 

"Hari yang baik untukmu juga, Takebayashi-Sama. Apakah kamu akan makan di sini juga? 
"[Ryouma] 

"Aku mendapati diriku di sini karena aromanya yang menggugah selera, tetapi aku tidak 
yakin apakah itu benar-benar baik-baik saja untuk masuk." [Ryouma] 

"Sangat bisa dimengerti. Tempat ini terlihat seperti rumah pada pandangan pertama. 
Awalnya saya sendiri ragu-ragu. Jika kamu tidak keberatan, bagaimana kalau menemaniku 
makan siang? "[Arnold] 

Saya menerima tawarannya. Saya sendiri kelaparan, jadi mengapa tidak? 

"Selamat datang!" [Wanita Kucing Tua] 

"Kita akan makan teh hitam dan roti lapis biasa. Tolong, kue lamon juga. Ada dua dari kita 
hari ini, jadi tolong beri kami dua kali lipat dari biasanya. "[Arnold] 



"Duduklah kalau begitu." [Wanita Kucing Tua] 

Ketika kami memasuki toko, konter adalah hal pertama yang menyambut kami. Yang 
merawat meja itu adalah seorang wanita kucing tua yang duduk di kursi. Dia dengan dingin 
menerima perintah Bernheid, lalu menghilang ke bagian belakang dapur. 

"Di sini." [Arnold Bernheid] 

Meja yang dia pimpin adalah tempat duduk empat yang diposisikan di dinding sebelah 
kanan menghadap ke meja. 

Ada meja lain di sebelah kiri, tetapi keduanya ternyata satu-satunya meja di restoran. Itu 
adalah restoran untuk delapan orang. 

"Seperti yang kau lihat, ini bukan restoran yang sangat besar. Hanya ada tiga item di menu. 
Dan kami memesan semuanya. Tapi rasanya nyata. Aku bisa menjamin itu. "[Arnold] 

"Hah. Apakah Anda biasa di sini? "[Ryouma] 

"Iya. Bahkan, akhir-akhir ini saya sudah makan di sini lima kali seminggu. "[Arnold] 

Itu pada dasarnya setiap hari. 

"Dua hari lainnya saya membeli makanan dari toko di dekat kantor pemerintah. Saya tidak 
bisa memasak untuk diri saya sendiri, Anda tahu. "[Arnold] 

"Kamu pasti sangat sibuk. Kudengar kau membangun kota baru di selatan. "[Ryouma] 

"Kamu mendapat informasi dengan baik. Kami masih mempersiapkannya, jadi belum 
sesibuk itu, tapi akan segera menjadi sangat sibuk. "[Arnold] 

Ekspresinya ketika dia mengatakan itu persis seperti kolega saya di kehidupan masa lalu 
saya. 

"... Maaf kalau aku salah, tapi kebetulan, apa kamu lelah?" [Ryouma] 

"Apakah itu sudah jelas?" [Arnold] 

"Tidak, hanya saja udara tentang dirimu adalah sesuatu yang pernah kulihat sebelumnya, 
jadi kupikir ..." [Ryouma] 

Bernheid menatapku dan menghela nafas dalam-dalam. 

"Sepertinya tidak ada gunanya berusaha menjaga penampilan." [Arnold] 

"Maaf membuatmu menunggu." [Wanita Kucing Tua] 

Saya mendengarkannya sementara kami makan sandwich kami. 



Jika saya meringkas percakapan kami dan membuatnya ringan, Anda bisa mengatakan 
bahwa dia memiliki banyak masalah. 

Pertama-tama, banyak orang telah diberhentikan dengan kepala sebelumnya, yang pada 
dasarnya adalah pus bernanah sejauh menyangkut kantor pemerintah, tetapi karena itu 
mereka sekarang kekurangan tenaga kerja. Mereka merekrut tangan baru untuk 
membantu, tetapi orang-orang itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka andalkan segera. 

Ada karyawan senior yang berhasil menghindari PHK, tetapi karena wewenang mereka 
diberikan kepada mereka oleh kepala sebelumnya dan mereka tidak dapat melawannya, 
meskipun mereka memahami situasi yang dihadapi, ada banyak di antara mereka yang 
tidak proaktif dengan pekerjaan mereka saat ini. 

"... Kedengarannya sulit. Sungguh ... "[Ryouma] 

"Apakah Anda memiliki karyawan seperti ini di toko Anda juga?" [Arnold] 

"Oh tidak. Saya puas dengan karyawan saya di toko saya. Itu cerita dari dulu. "[Ryouma] 

Tidak baik. Harus mengubah stat topik atau dia akan menemukan lubang di cerita saya. 

... Kalau dipikir-pikir, dia hanya berbicara tentang kantor pemerintah dan belum berbicara 
tentang daerah kumuh sama sekali. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. 

Mari kita coba membawanya. 

"Kamu juga tahu itu? Proyek pembangunan kota tidak termasuk mengusir orang-orang 
miskin. Kami tidak punya niat melakukan itu. Tapi ... "[Arnold] 

Dia rajutan alisnya dan minum teh hitamnya. 

Sepertinya ada alasan di balik rumor itu. Mungkin masalah yang rumit dan menyebabkan 
sakit kepala. 

"Ada orang-orang di bagian kota itu yang tidak memiliki rumah dan hidup di jalanan. 
Sejumlah besar dari mereka menghalangi jalan dengan rumah darurat mereka dan ada 
banyak yang tinggal di bangunan yang ditinggalkan yang jelas tidak memenuhi standar 
keselamatan. 

... Orang-orang seperti ini perlu untuk memindahkan barang-barang mereka, pindah, atau 
melakukan beberapa perbaikan yang diperlukan. Ini adalah hukum dan jika kita gagal 
menjunjung tinggi mereka, kita akan mengabaikan tugas kita. "[Arnold] 

... Dan setelah kabar itu beredar, entah bagaimana itu berubah menjadi 'mengusir orang-
orang kumuh'. 



"Saya memeriksa catatan-catatan itu, dan saya menemukan bahwa kecelakaan-kecelakaan 
dari gedung-gedung yang runtuh dan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal telah 
meningkat beberapa tahun terakhir ini. Kita tidak bisa meninggalkan mereka sendirian. 
"[Arnold] 

Tetapi bahkan dia tidak berpikir untuk meminta orang-orang di permukiman kumuh untuk 
segera merelokasi atau memperbaiki bangunan mereka. Dia tahu betul bahwa mereka 
mengalami kesulitan keuangan, jadi dia mempertimbangkan reaksi mereka dan menahan 
diri untuk tidak mengusir mereka dengan paksa, menjaga agar metode kantor pemerintah 
hanya berbicara. Mereka tampaknya telah membentuk departemen khusus untuk 
menangani masalah ini, dan kemungkinan mereka bermaksud menerima pelamar kerja 
yang ingin membantu dalam pembangunan kota baru. 

Bagaimanapun, masalah dengan para tunawisma masih bukan masalah yang mudah untuk 
dipecahkan. 

"Iya. Tetapi sebisa mungkin kami ingin menyelesaikan masalah tanpa mendorong mereka. 
Lagipula itu adalah tugas kita. "[Arnold] 

"Kau sangat menghargai itu." [Ryouma] 

...Saya berharap. Apakah pemerintahan sebelumnya tidak memiliki masalah ini? 

Atau apakah mereka mengabaikan masalah ini juga? 

"Ini kue lamon-mu." [Wanita Kucing Tua] 

"T-Terima kasih banyak !?" [Ryouma] 

Apa yang ada di dunia? Itu kue di atas piring, oke, tapi mengapa seluruh kue ada di piring 
saya? Apakah ini untuk kita berdua? 

"Aku akan mengambil piring kosongmu." [Wanita Kucing Tua] 

Setelah itu dia membawa piring lain dengan kue lamon. 

Seluruh kue itu hanya untuk satu orang !? 

"Ini ..." [Ryouma] 

"Permintaan maaf terdalam saya. Ini mungkin karena saya meminta dua kali lipat dari yang 
biasa. "[Arnold] 

"Maksudmu mengatakan ... Kamu biasanya memesan seluruh kue untuk gurunmu setiap 
kali kamu datang ke sini?" [Ryouma] 



"Sebenarnya, memakan semuanya sekaligus juga terlalu banyak untukku, jadi aku akan 
membawa sisa makanan untuk makan selama waktu istirahat. Anda lihat, saya memiliki 
kebiasaan ini di mana ketika saya lelah saya mencari hal-hal yang manis. "[Arnold] 

Dia semua malu dan tersenyum di depan kue -- pertama kali saya melihatnya tersenyum 
hari ini, sebenarnya -- tetapi saya sudah bisa melihat diabetes melambai dari satu mil 
jauhnya. 

Saya menyimpan pikiran itu untuk diri saya sementara saya menggigit. 

... Kehangatan adonan yang sederhana ditambah dengan aroma segar lamon dan rasa asam 
dari krim yang menonjol semua menyatu dan meledak di dalam mulutku. Itu lezat. Tidak 
ada banyak gula dalam kue, tetapi saya masih menemukan diri saya makan beberapa irisan 
... Saya akan membawa pulang sisanya. 

"..." [Arnold] 

Arnold Bernheid. 

Yang paling nyaman saya melihatnya hari ini adalah ketika dia di dunianya sendiri makan 
pie. 

... Itu adalah sepotong kecil surga, penangguhan hukuman sesaat dari neraka yang 
merupakan pekerjaannya. Akan sangat kejam bagi saya untuk turun di parade, jadi mari 
kita biarkan dia menikmati dirinya sendiri. 



Chapter 120-1 
Volume 3 Bab 120: Perspektif Daerah Kumuh (1/2) 

Hari berikutnya. 

Ini pertama kalinya aku ke sini lagi karena aku datang ke sini untuk merekrut Caulkin-san 
dan yang lainnya. 

Saya mengetuk pintu rumah yang lebih besar. Ketika saya merasakan keberadaan mana, 
pintu terbuka. 

"Masuk!" [???] 

"Permisi." [Ryouma] 

Saya mematuhi suara itu dan masuk ke dalam. Di dalamnya ada orang yang sama dari 
sebelumnya. 

"Sudah lama. Revel-san. "[Ryouma] 

Rumor kemarin membuatku khawatir, jadi aku meminta Dolce-san untuk membuatkan aku 
janji dengan seseorang yang tahu lebih banyak tentang situasinya. Orang yang dia kenalkan 
padaku adalah Revel-san. Dia adalah penasihat dari daerah kumuh dan orang yang 
bernegosiasi dengan kantor pemerintah, jadi menurut Dolce-san, tidak ada orang yang 
lebih pantas daripada dia. 

"Terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibukmu." [Ryouma] 

"Jika hanya berbicara, maka aku tidak keberatan. Gunakan kursi itu di sana. "[Revel] 

Saya meminjam kursi dari sudut ruangan dan duduk di depannya. 

"Dari apa yang Dolce katakan padaku, sepertinya kamu mempekerjakan lagi." [Revel] 

"Ini hanya untuk pekerjaan paruh waktu, tapi ya, kami sedang mempersiapkan untuk 
mempekerjakan lebih banyak tangan." [Ryouma] 

"Itu akan berhasil. Seperti yang Anda tahu, ada lebih banyak orang gelisah di permukiman 
kumuh belakangan ini ... Itulah yang Anda bicarakan di sini, kan? Tapi apa sebenarnya yang 
ingin kamu ketahui? "[Revel] 

"Jika kamu tidak keberatan dengan pertanyaanku, semuanya." [Ryouma] 

"Bukankah kamu sudah menyelidiki rumor itu? Saya yakin ada hal-hal yang sudah Anda 
ketahui. "[Revel] 



Dia mendengar bahwa Carm-san sudah menyelidiki rumor tersebut. Dia juga mendengar 
bahwa saya bertemu dengan kepala kantor pemerintah secara kebetulan kemarin. Namun 
terlepas dari itu, saya hampir tidak tahu apa-apa tentang situasi di daerah kumuh. Setelah 
berbicara dengan hanya dua orang, paling-paling, yang bisa saya lakukan hanyalah 
menebak, tetapi apakah tebakan itu benar atau tidak, saya tidak tahu. 

Mungkin ada desas-desus dan kesalahpahaman yang salah antara warga dan kantor 
pemerintah. 

Selain itu, saya yakin daerah kumuh juga memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang situasi 
ini. Itulah yang ingin saya cari tahu. 

Jika ada yang bisa saya lakukan, saya ingin membantu, tetapi tanpa pengetahuan yang 
cukup, saya mungkin malah akan menghalangi mereka. 

"Kalau begitu ... Ayo mulai dengan penyebab rumor. Memang benar kita tidak bisa 
mempercayai kantor pemerintah. Kami sudah menyetujui inspeksi mereka untuk 
sementara waktu sekarang, tetapi karena orang-orang diusir, orang-orang menjadi gelisah. 
"[Revel] 

"Jadi apa alasan kamu tidak bisa mempercayai mereka?" [Ryouma] 

"Semua orang tahu bahwa kepalanya telah berubah. Tapi itu tidak berarti kita bisa 
melupakan bagaimana mereka memperlakukan kita sebelumnya. Masih terlalu dini bagi 
semua orang di sini untuk melupakan apa yang dilakukan pemerintahan sebelumnya. 
"[Revel] 

"Lagipula belum setahun, ..." [Ryouma] 

"Ahh ... Tapi aku sebenarnya ingin mencoba mempercayai pemerintahan saat ini." 

Oh Ini mungkin kasar bagi saya, tapi itu tidak terduga. 

"Mengapa kamu ingin mempercayai Bernheid?" [Ryouma] 

"Karena dia datang ke sini seperti kamu. Dan kami berbicara tentang situasi di kantor dan 
situasi di sini, serta alasan persyaratan mereka, dan kemudian dia pergi. Menetap di jalan, 
menghalangi jalan, dan bahaya runtuhnya bangunan ... Saya pikir dia benar. Pemerintahan 
sebelumnya tidak pernah benar-benar repot untuk datang ke sini dan memeriksa, jadi ada 
banyak orang di sini yang telah lalai. Saya tidak bisa menyangkal itu. "[Revel] 

Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. 

"Tapi ... Ada orang yang kehilangan rumah karena kantor pemerintah menolak membayar 
untuk membersihkan lubang kakus." 

"..." [Ryouma] 



Saya terdiam. 

Ketika saya diam-diam mendengarkannya, ternyata sebagian orang, yang mengandalkan 
membersihkan lubang kakus untuk mencari nafkah, tidak dapat membayar sewa dan diusir 
ketika gaji mereka dipotong. Karena itu mereka tidak punya pilihan selain tinggal di jalan 
atau di bangunan yang ditinggalkan. 

Dengan kata lain, pemerintahan sebelumnya adalah penyebab meningkatnya tunawisma di 
jalanan. 

Orang-orang ini adalah korban. Dan untuk membuat orang-orang yang mengambil rumah 
mereka jauh dari mereka dan memberi tahu mereka 'Jangan tinggal di jalanan! Temukan 
rumah yang layak! ' hanya menghina datar. 

"Yah, itu seperti itu. Itu sebabnya ada banyak perbedaan pendapat di antara orang-orang. 
Mereka yang kehilangan rumah menyewa kamar dari kenalan mereka, tetapi semua orang 
sudah melakukannya sejak mereka mulai diusir dari rumah mereka. Segala sesuatu tidak 
akan berubah hanya karena kantor publik mulai berbicara. Ada sukarelawan yang 
membantu perbaikan, terutama yang memiliki keterampilan terkait konstruksi, tapi itu 
tidak cukup ... "[Revel] 

"Aku mengerti ..." [Ryouma] 

Tampaknya orang-orang kumuh sudah melakukan apa yang mereka bisa. 

"Kami saat ini sedang mencari cara lain untuk memperbaiki situasi ... Kepala baru, pemuda 
itu, Arnold, mengatakan dia sedang mempersiapkan pekerjaan untuk kita, tetapi ada 
banyak orang yang mewaspadai dia. Mereka mengatakan bahwa bahkan jika kepala 
berubah, hal-hal yang dilakukan kantor pemerintah tidak akan berubah. "[Revel] 

Mengingat keadaan dan keadaan pikiran orang-orang yang terkena dampak, itu hanya bisa 
dimengerti. Kepercayaan harus diperbaiki ... Hmm? 

"Permisi. Saya punya pertanyaan. "[Ryouma] 

"Apa?" [Revel] 

"Apakah orang-orang mampu mencari nafkah?" [Ryouma] 

Jika saya ingat dengan benar, itu setelah hari saya membersihkan lubang kakus ... Ketika 
saya menerima pembayaran untuk pekerjaan itu ... 

"Ini adalah kota pertambangan, jadi selama kamu tidak keberatan mengotori tanganmu, 
ada banyak pekerjaan untuk dilakukan." 

"Jika kamu bisa mencari nafkah di tempat lain, tidak ada alasan untuk membuang waktumu 
membersihkan lubang kakus." 



Baik. Itulah alasan yang diberikan Wogan-san tentang mengapa orang-orang menolak 
pekerjaan lubang jamban. 

"Ahh ... Ada beberapa pria yang keras kepala tepat setelah kejadian, tetapi jika kita saling 
membantu, kita bisa bertahan jika itu hanya makanan. Tidak akan ada keributan jika 
pemerintah hanya diam saja. "[Revel] 

"Kredibilitas kantor pemerintah, secara hipotesis, apa yang akan terjadi jika masalah 
perumahan diselesaikan?" [Ryouma] 

"Orang-orang tidak punya alasan untuk mengeluh dan desas-desus juga akan tenang ... 
Bagaimana dengan itu?" 

"... Aku pikir aku mungkin telah melihat ini dengan cara yang salah selama ini." [Ryouma] 
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Pada awalnya, saya diberi tahu 'orang-orang kumuh mencari pekerjaan', jadi saya melihat 
masalahnya dari sudut pandang pendapatan. Tapi sepertinya alasan mereka menginginkan 
uang adalah agar mereka dapat membeli rumah dan membiarkan diri mereka terus 
mencari nafkah. 

"Ya. Harus menyewa rumah berarti melelahkan sumber daya keuangan mereka yang sudah 
tegang, dan ketika mereka dikejar sekali karena gagal membayar sewa mereka, itu menjadi 
jauh lebih sulit untuk menemukan tempat lain untuk tinggal. Berita tersebar dengan cepat 
di antara orang-orang dari perdagangan yang sama di kota yang sama, jadi tidak ada jalan 
keluar. Bahkan jika mereka berhasil menemukan tempat tinggal, jika mereka tidak dapat 
membayar, mereka akan berakhir di jalanan. "[Revel] 

... Masalah kepercayaan dengan administrasi terjerat dengan banyak masalah lain, tetapi 
jika masalah perumahan dapat diselesaikan, situasi akan menjadi tenang untuk sementara 
waktu. Tetapi bahkan dengan masalah menyempit, masih banyak yang harus dipikirkan. 

"Orang-orang yang mencari pekerjaan secara proaktif masih baik-baik saja karena mereka 
setidaknya ingin lulus dari menjadi tunawisma, tetapi orang-orang yang tidak memiliki 
ambisi seperti itu mungkin tidak berubah bahkan jika Anda memberi mereka seluruh 
rangkaian: uang, pekerjaan, dan rumah . Ada banyak kasus di mana semuanya baik-baik 
saja pada awalnya, tetapi mereka akhirnya kehilangan tempat tinggal lagi. ... Dengan kata 
lain, semua orang memiliki keadaan mereka sendiri. "[Revel] 

"Ini benar-benar masalah yang sulit ..." [Ryouma] 

... Apa yang akan saya lakukan jika saya berakhir dalam situasi mereka? 

... Jika saya memiliki tanah, saya dapat membangun atau membangun kembali rumah saya. 
Jika saya tidak memiliki tanah, maka saya bisa meninggalkan kota. 

... Hmm. Menggunakan diri saya sebagai referensi sepertinya tidak ada gunanya. 

Saya terus berbicara dengan Revel-san setelah itu, tetapi pada akhirnya, saya sampai pada 
kesimpulan bahwa yang bisa saya lakukan hanyalah menonton dengan sabar sambil 
melakukan apa yang bisa saya lakukan. 

"Aku senang kamu memikirkan kami, tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Ini 
masalah kita. Hanya menyediakan pekerjaan yang aman bagi kita adalah banyak. "[Revel] 

Revel-san memberitahuku bahwa sebelum aku pergi, maka aku membungkuk padanya dan 
kembali ke rumahku. 



Melanjutkan pertengkaran dengan kantor pemerintah ini tidak akan menguntungkan siapa 
pun. Saya yakin semua orang mengerti itu, tapi ... 

Oh, aku sudah di rumah. 

"Dimension Home." [Ryouma] 

Saya melepaskan monster saya. 

"PIRORORORO" 

Yang pertama terbang adalah burung pelek. Setelah enam burung berbaris dan terbang 
tinggi ke langit, mereka mendekati terowongan yang tak terhitung jumlahnya dan 
mengevaluasi mereka. Apakah masih ada monster yang bersarang di sini? Haruskah saya 
meledakkan pintu masuk? Tetapi monster-monster yang bersarang di sini juga bisa 
berfungsi sebagai makanan untuk burung-burung pelek. Mereka bahkan dapat memberi 
makan slime ketika ada banyak dari mereka. 

Sementara aku memikirkan itu, sebuah letupan cahaya bergema. 

Apakah burung rimel menemukan mangsa? Saya harus pergi dan memeriksanya ...? 

"... Sesuatu bergerak sekarang." [Ryouma] 

Ada sesuatu yang disamarkan tepat di sebelah rumah saya. Saya memiliki perasaan aneh 
tentang pintu masuk ke pembuat arang saya. 

Ketika saya mendekat, saya melihat jejak sesuatu merangkak melewati abu. 

"... Ah!" [Ryouma] 

Ketika saya dengan hati-hati mengintip kiln pembuat arang, saya melihat lendir berusaha 
mati-matian untuk masuk ke bawah abu. 

Saya segera menangkapnya dan membuat kontrak dengannya. 

"Apakah itu hilang begitu saja?" [Ryouma] 

Saya tidak tahu Saya tidak tahu sudah berapa lama di sini. Tapi sepertinya lendir ini 
memakan abu, karena abu di sini jauh lebih sedikit daripada yang kuingat terakhir kali. 
Untuk mengujinya, saya memberinya abu, dan itu dimakan dengan gembira. 

Apakah ini kandidat untuk evolusi lendir lain? 

"Ada juga lendir halus dari pekerjaan terakhir ini ... Aku pikir aku akan pergi dan membuat 
daftar semuanya." [Ryouma] 



Saya pindah ke sebuah ruangan di dalam terowongan dan menuliskan varian lendir yang 
berbeda. 

Lendir yang saat ini saya angkat adalah ... 

Racun Slime Asam Slime Sticky Slime Cleaner Slime Deodoran Slime Scavenger Slime 
Logam Slime Iron Slime Berdarah Slime Medicine Slime Sembuh Slime Earth Slime Angin 
Slime Gelap Slime Cahaya Slime Jika Anda menambahkan lendir bulu dan lendir mabuk dari 
hari lainnya, 

yang totalnya berjumlah 17 varian. 

Selain itu, saya memiliki lendir yang baru saya tangkap yang kemungkinan akan berevolusi 
menjadi varian baru. Sebenarnya, ini bukan satu-satunya lendir yang cenderung berevolusi 
menjadi sesuatu yang baru. Baru-baru ini saya juga menemukan individu di antara lendir 
yang asam, bersih, dan lengket yang memiliki preferensi unik. 

Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk merangkum semuanya. 

Eksentrik dari lendir asam suka makan soda kaustik, yang saya gunakan untuk membuat 
sabun, serta larutan alkali yang dihasilkan dari seluruh proses. Akan berbahaya membuang 
bahan-bahan kimia ini, jadi saya membuat lendir asam menetralkannya. Tetapi setelah 
dinetralkan, saya melihat lendir asam meminum bahan kimia yang dinetralkan. 

Sejak itu saya telah memberi makan bahan kimia yang dinetralkan ke lendir itu, tapi saya 
masih menunggu evolusi akhirnya. 

Pembuatan sabun juga merupakan alasan mengapa saya menemukan eksentrik di antara 
slime pembersih. Tapi yang ini tidak tertarik pada soda kaustik, dan hanya ingin makan 
sabun yang sudah selesai. Saya menunggu yang satu ini berevolusi juga. 

Adapun eksentrik dari lendir lengket, itu memakan batang bunga dante yang saya angkat 
untuk membuat kopi dandelion. Saya menemukannya selama persiapan Festival Pendirian. 
Saya tidak tahu mengapa itu bersikeras memakan batang ketika bisa memakan akar dan 
bijinya ... Saya entah bagaimana bisa menebak apa yang akan berubah menjadi dua slime 
yang lain, tetapi yang ini, saya benar-benar tidak mengerti. 

Dengan lendir pemakan abu di atas ketiganya, aku tak sabar menunggu hari evolusi 
mereka. 
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3 hari kemudian. 

Hari ini adalah hari kamp pelatihan dimulai. Seperti yang sudah saya katakan, saya pergi ke 
guild satu jam sebelum pertemuan. Ketika saya sampai di tempat yang ditentukan, 
beberapa petualang muda dan terburu-buru sudah hadir. Mereka mungkin siswa yang 
hadir. Saya melewati mereka dan naik ke lantai dua. 

"Permisi." [Ryouma] 

Saat saya memasuki ruang pertemuan yang ditunjuk, delapan orang menoleh ke saya. 
Mereka semua orang asing dan saya tidak kenal satu orang pun di antara mereka. Karena 
itu mereka semua menatapku dengan tatapan yang seolah mengatakan 'Apa yang 
dilakukan anak ini di sini?' 

"Hei!" [???] 

Apa dia akan bertengkar denganku !? 

Segera setelah saya memikirkan itu ... 

"Apakah kamu Ryouma !?" [???] 

"Hah? Umm, ya, tapi ... "[Ryouma] 

Pria paruh baya yang memanggil saya mendekat dengan senyum riang. Dia tampak ramah 
dan bahkan memanggil saya dengan nama. 

Yah, mungkin dia penanggung jawab kamp pelatihan. Dia mungkin bukan penjahat, tapi ... 

"Maaf, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya?" [Ryouma] 

"Ha ha, kurasa itu tidak bisa dihindari. Nama saya Roche. Anda sepertinya sudah lupa, 
tetapi Anda pernah menyelamatkan saya sebelumnya. Hei! Kalian juga ikut! "[Roche] 

Di samping pria yang disebut Roche adalah dua pria paruh baya dan dua wanita paruh 
baya. 

... Aku merasa seperti pernah bertemu mereka sebelumnya, karena mereka semua tampak 
akrab, tapi aku tidak ingat di mana aku melihatnya. 

"Kamu tidak ingat, ya?" [Roche] 

"Itu normal saja. Lagipula, ada banyak orang di sana. "[Wanita 1] 



"Tidak mungkin kamu bisa mengingat kita semua, kan? Pertemuan kami juga hanya 
berlangsung sebentar. "[Wanita 2] 

"...? Maafkan saya. Aku benar-benar tidak ingat. "[Ryouma] 

"Ada pekerjaan untuk berburu wabah goblin di utara selama musim semi, kan? Apakah 
Anda ingat sekarang? "[Roche] 

"Itu ... !!" [Ryouma] 

Ah, saya ingat. Roche-san dan keempat temannya pasti ada di sana. 

"Apakah kamu orang yang saya sembuhkan saat itu?" [Ryouma] 

"Ah, kamu ingat! Anda benar-benar menyelamatkan kami saat itu. Jika bukan karena Anda 
dan semburan lendir Anda, kami mungkin sudah mati. "[Roche] 

"Kamu menyembuhkanku dan orang ini juga. Meskipun kami hanya terluka ringan. 
"[Bilangan 1] 

"Aku Howard. Yang ini di sini adalah Lucas. "[Howard] 

Kedua pria itu saling menunjuk. Setelah melihat lebih dekat pada kedua wanita itu, aku bisa 
mengatakan bahwa mereka adalah salah satu dari mereka yang mengucapkan terima kasih 
sambil menangis saat itu. Sepertinya saya melakukan sesuatu yang sangat kasar. 

"Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, karena kamu di sini, apa kamu juga seorang 
instruktur? "[Roche] 

"Iya. Ketua guild menyarankan agar aku pergi. "[Ryouma] 

"Saya melihat! Dalam hal ini, mari kita perkenalkan diri kita lagi. Saya Roche. Saya akan 
menjadi pemimpin untuk pekerjaan ini saat ini. Saya akan memberikan penjelasan singkat 
tentang bagaimana keadaannya, tetapi jika Anda memiliki pertanyaan, silakan saja 
bertanya. "[Roche] 

"Terima kasih banyak. Saya sudah terbiasa berkemah, tetapi saya belum pernah mengajar 
siapa pun sebelumnya. Tolong jaga aku. "[Ryouma] 

Bagaimanapun, sepertinya kita akan dapat memulai pekerjaan ini tanpa terjadi hal buruk. 
Tetap saja, ini adalah kebetulan yang aneh. 

Ngomong-ngomong, kedua wanita itu adalah Lucy-san dan Mimil-san. Mereka berdua 
penyihir. 

"Siswa! Perhatian!" 



Setelah mengkonfirmasi bahwa semua instruktur telah berkumpul, kami mengadakan 
pertemuan singkat, dan kemudian kami pindah. 

Segera setelah kami menunjukkan wajah kami di sudut guild, Roche-san memanggil siswa 
yang berkumpul. Nada suaranya sedikit berubah, tapi ini mungkin mode gurunya. 

Dari apa yang mereka katakan kepada saya, dia dan teman-temannya sebagian besar telah 
pensiun sebagai petualang dan sebagian besar memusatkan perhatian mereka untuk 
membesarkan petualang muda. Meskipun mereka semua petualang veteran, seperti yang 
dikatakan Wogan-san, mereka juga memiliki banyak pengalaman mengajar. 

Setelah menjelaskan apa yang siswa perlu perhatikan, setiap instruktur memberikan 
pengantar singkat. 

Pesta Roche-san pada gilirannya memperkenalkan diri. Saya adalah orang terakhir yang 
memperkenalkan dirinya, menjadi orang ke 15. 

"Selamat pagi semuanya. Nama saya Ryouma Takebayashi. Sebelum datang ke kota ini saya 
tinggal di hutan di hutan bernama Gana selama 3 tahun. Saya terutama mempertahankan 
diri melalui berburu. Karena itu meskipun hanya menjadi E Ranker, saya memiliki 
pengetahuan yang cukup di membuat kemah, mengamankan makanan, dan membedakan 
antara tumbuhan beracun dan tanaman obat. Ketua guild dapat menjamin keterampilan 
saya. Saya mungkin terlihat lebih muda dari Anda, tapi tolong jangan khawatir tentang 
umur saya. 

Ketika berbicara tentang senjata, saya berspesialisasi dalam menggunakan busur dan 
katana. Saya juga belajar dasar-dasar sihir dan bahkan dapat menggunakan High Heal. Jika 
Anda terluka di sepanjang jalan, jangan ragu untuk memanggil saya. 

Ayo bergaul selama 5 hari pelatihan ini. "[Ryouma] 

"Tolong jaga kami." [Siswa] 

... Hmm ... Meskipun mereka belum secara terbuka menyatakan ketidaksetujuan mereka, 
reaksi mereka juga tidak baik ... Yah, itu tidak bisa membantu. 

"Dan dengan itu, perkenalan telah berakhir. Kami memiliki 5 gerbong di luar, jadi kami 
akan membagi Anda menjadi kelompok-kelompok 3! Setiap gerbong akan memiliki 3 
instruktur! Kami berangkat dalam 10 menit! Jadi Anda punya banyak waktu untuk 
menentukan tempat duduk dan melakukan apa pun yang perlu Anda lakukan! Mengerti? 
Baik! Sampai jumpa dalam 10 menit! Diberhentikan! "[Roche] 

Saat itu, semua orang di daerah itu mulai bergerak. 

Ada 15 instruktur dan 30 siswa semuanya. Semuanya 45 orang, jadi seperti yang 
diharapkan dari banyaknya orang yang pindah sekaligus, pintu masuknya sangat ramai. 
Karena itu, saya pikir saya akan pergi ke toilet dulu. 
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Setelah melewati waktu dengan santai, aku keluar dari guild. Sebagian besar siswa sudah 
berada di dalam gerbong masing-masing. 

Sekarang gerbong mana yang harus saya kendarai ... Oh? 

"Yo, Ryouma." [Rick] 

"Hah? Oh, Berk. Kalian juga berpartisipasi? "[Ryouma] 

Ada sekelompok 6 yang saya kenal dengan naik kereta di tengah. 

"Penatua Brother Jeff banyak mengajar kami, jadi kami entah bagaimana dapat menghemat 
cukup uang." [Berk] 

"Penatua Brother Jeff memiliki pekerjaan, jadi ..." [Wist] 

"Meskipun dia tidak ada, kami memutuskan untuk pergi berlatih." [Finia] 

"Aku mengerti." [Ryouma] 

"Aku bertanya-tanya apa yang kamu lakukan di tempat seperti ini, tapi sepertinya kamu 
seorang instruktur." [Berk] 

"Ketua guild menyarankanku untuk melakukannya. Ayo kita lakukan yang terbaik. 
"[Ryouma] 

Setelah mengatakan itu, saya berpisah dengan mereka. 

Ada kursi kosong di gerbong mereka, tetapi saya pikir akan lebih baik untuk menghindari 
mendukung seseorang yang saya kenal, jadi saya naik kereta bersama Roche-san dan pesta 
yang tidak saya ketahui. 

"..." [Ryouma] 

... Keheningan memekakkan telinga! 

Ketika kereta bergerak keluar dan berbaris, kereta ini berakhir di tengah. Karena itu Anda 
dapat mendengar semua suara bahagia yang datang dari kereta di belakang dan depan. 
Semua siswa petualang yang mengendarai gerbong ini berpartisipasi sendirian. Karena itu 
tidak ada satu pun dari mereka yang berbicara. 

"... Ryouma." [Roche] 



"Iya. Apa itu? "[Ryouma] 

"Kamu sepertinya tidak membawa banyak barang. Apakah Anda baik-baik saja? "[Roche] 

Sepertinya Roche-san akhirnya tidak tahan keheningan. 

Seperti yang dia katakan, aku hanya punya satu ransel yang terbuat dari kulit bulu. 
Dibandingkan dengan Roche-san dan para petualang lain yang berpartisipasi dengan 
beberapa ransel penuh dengan peralatan tidur dan peralatan berkemah lainnya, aku tidak 
diragukan lagi memiliki perlengkapan yang ringan. 

"Tidak apa-apa. Aku sudah menyimpan cukup banyak item selama 5 hari dengan 
Dimension Magic-ku. "[Ryouma] 

"Kamu bisa menggunakan Dimension Magic?" [Roche] 

"Iya. Saya ingin menjadikan diri saya sebagai ponsel mungkin, jadi saya memastikan untuk 
meletakkan hanya kebutuhan telanjang di ransel ini. Saya yakin bisa berkemah selama 
beberapa hari hanya dengan ransel ini, tetapi jika saya memasukkan isi Kotak Barang saya, 
saya memiliki lebih dari cukup selama 5 hari. "[Ryouma] 

"Pengguna Dimension Magic pasti memiliki waktu yang mudah ketika datang ke bagasi. 
Saya mencoba mempelajarinya sendiri di masa lalu, tetapi tidak sembarang orang dapat 
menggunakannya. Saya mencoba mencari alat ajaib untuk melakukan pekerjaan itu, tetapi 
hal-hal itu benar-benar dapat membakar lubang di dompet Anda. Selain itu, mereka tidak 
dapat menyimpan banyak, jadi saya menyerah begitu saja. 

Hei, kalian juga bisa bicara. Tidak ada hukuman untuk berbicara, Anda tahu? "[Roche] 

"Jika kamu seserius itu, kamu akan cepat lelah. Jadi mari kita santai sampai kita tiba di 
lokasi perkemahan, oke? "[Lucy] 

Saat Roche-san dan Lucy-san mengatakan itu, suasana di dalam gerbong melunak. 

Tetapi keenam siswa itu bermasalah karena mereka tidak tahu harus bicara apa. 

Tiba-tiba menyuruh mereka berbicara satu sama lain hanya akan memperburuk keadaan. 
Saya mengerti itu dengan sangat baik. Bahkan sampai terasa sakit. 

"Roche-san, apa kamu tidak punya topik yang bisa dibicarakan semua orang?" [Ryouma] 

"Topik ... Baiklah. Menurut kalian apa yang perlu dilakukan petualang untuk mencapai 
puncak? "[Roche] 

"... Kekuatan?" [Petualang Pelajar] 



Ketika Roche-san menanyakan pertanyaan itu kepada siswa di kereta, seorang bocah lelaki 
dengan takut-takut mengatakan itu. 

Itulah dorongan bagi semua orang untuk mulai berbicara sedikit. 

Kekuatan. Secara praktis berbicara itu merujuk pada keterampilan seseorang dalam 
pedang atau dalam seni misterius. Ada juga seseorang yang mengatakan daya tahan adalah 
kuncinya. 

Roche-san menanggapi jawaban mereka. 

"Jawaban Anda kurang lebih benar, tetapi jawaban yang lebih tepat adalah 'kerja sama'. 
Kemampuan seorang petualang untuk berinteraksi dengan orang lain. 

Ketika pangkat petualang meningkat, begitu pula kesulitan tugas yang dia hadapi. 
Pekerjaan juga menjadi lebih berbahaya. Itu sebabnya para petualang membentuk pesta. 
Saya tidak akan mengatakan itu benar-benar diperlukan, tetapi jumlah petualang yang 
pergi solo dengan cepat menurun dari D Rank. Dari C Rank ke atas, hanya segelintir yang 
berlanjut tanpa pesta. Pada titik itu, yang menjadi penting adalah kemampuan untuk 
'bekerja sama' dan 'berinteraksi' dengan orang lain. "[Roche] 

"Idealnya, pesta harus diatur untuk menutupi kelemahan masing-masing, tetapi jangan 
menganggap Anda akan segera menemukan pesta yang sempurna. Ketika Anda bekerja 
berdampingan, tidak hanya kemampuan individu Anda, tetapi juga afinitas Anda satu sama 
lain dan kemampuan Anda untuk bekerja sama akan meningkat. Sudah biasa melewati 
beberapa pesta sebelum menemukan yang tepat. "[Lucy] 

Ada banyak situasi di mana petualang harus bernegosiasi dengan orang lain. Seorang 
anggota tiba-tiba bisa diganti karena cedera atau pensiun. Petualang bisa mendapati diri 
mereka berdebat tentang distribusi kompensasi. Dan terkadang klien terlalu banyak 
bertanya. 

"Biasanya, guild berbicara dengan klien dan memutuskan biaya yang sesuai untuk 
permintaan mereka. Tetapi ada banyak klien yang mencoba berbicara langsung dengan 
para petualang untuk menawar biaya pekerjaan. Lagipula, semakin tinggi peringkat 
pekerjaannya, semakin mahal jasanya. "[Roche] 

Dan bukan hanya petualang yang bisa melakukan pekerjaan itu. 

"Tidak ada ruginya mempelajarinya." [Ryouma] 

"Dia benar. Mengatakan bahwa keterampilan seseorang itu diperlukan tidak salah, tetapi 
tidak mungkin untuk meningkatkan peringkat Anda hanya dengan kemampuan saja. 
Setidaknya, tanpa membuat kesalahan. ... Tetapi dalam hal itu, jalan menuju promosi 
menjadi semakin sulit. Ada pertanyaan? "[Roche] 



"Apakah ada trik untuk membentuk partai? Seperti ke mana harus pergi atau bar seperti 
apa yang harus dicari. "[Student Adventurer] 

Para siswa secara bertahap menjadi lebih dan lebih aktif. 

"Sementara itu, tempat teraman adalah guild." [Roche] 

"Baik. Jika Anda berkonsultasi dengan meja resepsionis, mereka akan memperkenalkan 
Anda kepada beberapa petualang lainnya. Jauh lebih aman daripada pergi ke suatu tempat 
yang aneh untuk bertemu para petualang yang tidak diketahui asalnya. Bagaimanapun, 
resepsionis akan memberi tahu Anda sebelumnya jika petualang memiliki reputasi yang 
buruk. "[Lucy] 

Kalau dipikir-pikir, ada sekelompok orang yang menemukan pesta di sebuah bar, hanya 
untuk diubah menjadi umpan dan ditinggalkan. 

"Yang perlu Anda perhatikan saat memilih pesta adalah 'frekuensi'. Jika suatu partai sering 
merekrut anggota, maka itu berarti ia memiliki tingkat turnover yang tinggi. Jika demikian, 
maka pasti ada alasan di balik itu. Demikian pula, Anda juga harus waspada terhadap 
perekrutan yang telah dibiarkan terbuka untuk waktu yang lama. Pesta tanpa masalah 
harus bisa segera mengisi tempat. "[Lucy] 

Saat Lucy-san menjawab pertanyaan itu, Roche-san mengingat sesuatu dan menambahkan. 

"Kamu juga harus memperhatikan teman-teman orang yang kamu hadapi. Sangat penting 
bagi para petualang untuk membuat koneksi, tetapi dari waktu ke waktu, ada yang 
mencoba mengumpulkan orang tanpa intervensi guild. Tidak ada yang salah dengan itu, 
tetapi ada orang yang menggunakan kelompok seperti itu untuk melakukan tindakan 
kriminal. 

Hanya pada musim semi ini kami memiliki sekelompok petualang nakal yang disebut Fang 
of Orbtem ... "[Roche] 

...Oh ya. Orang-orang itu ... 

Ketika saya mengingat kembali ingatan yang agak jauh itu, kedua instruktur berbicara 
tentang kejadian itu kepada para siswa. 

Kemungkinan tidak ada siswa di sini yang hadir saat itu. Saya mendengarkan ketika 
mereka berdua menceritakan kisah itu. 

"... Dan begitu saja, mereka dikalahkan di pertandingan mereka sendiri dan rencana 
mereka digagalkan." [Roche] 

Di akhir cerita, mereka semua memasang wajah muram. 



Aku ingin tahu apakah mereka akan mengingat ini ketika mereka mencari anggota partai? 
... Akan menyenangkan jika itu membantu mereka menemukan beberapa teman yang baik 
... 

"Omong-omong, petualang muda yang mengalahkan mereka adalah Ryouma ini di sini, 
yang bertindak seolah-olah dia sama sekali tidak terkait." [Roche] 

"!?" [Siswa] 

"Hei!" [Ryouma] 

Keenam siswa itu menatapku dengan kaget. 

Pada saat berikutnya, pertanyaan datang kepada saya satu demi satu. 

Sekarang setelah para siswa aktif, mereka tidak berusaha untuk bertanya satu per satu. 
Baru setelah kereta berhenti, saya dibebaskan dari interogasi. 
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"Bawalah barang-barangmu dan kumpulkan!" [Roche] 

Atas perintah Roche-san, semua orang selain instruktur yang berurusan dengan gerbong 
berkumpul. 

"Saya pikir ada beberapa dari Anda yang sudah tahu, tetapi demi semua orang, saya akan 
mulai dengan dasar-dasarnya. 

Di jalan dengan banyak lalu lintas pejalan kaki, biasanya ada daerah yang mudah berubah 
menjadi tempat perkemahan. Tempat ini adalah salah satunya. Seperti yang Anda lihat, itu 
hanya bagian jalan yang terbuka yang memotong gunung, tetapi lihatlah di belakang kami. 
Ada papan nama berdiri, kan? "[Roche] 

Memang. Di papan nama ada gambar sungai dan panah, yang menunjukkan di mana orang 
bisa mendapatkan air. 

"Biasanya, tempat-tempat ini memudahkan untuk mendirikan tenda dan ada juga sumber 
air terdekat. Orang-orang yang bertanggung jawab atas tanah ini secara khusus 
mempersiapkan mereka untuk para petualang seperti kita. Petualang yang datang ke sini 
sebelum kita mempersiapkannya untuk petualang nanti seperti Anda atau saya. Itu jenis 
tempat ini. 

Itu sebabnya siapa pun dapat menggunakan tempat perkemahan ini. Tentu saja, kami juga 
berhak menggunakannya. Tetapi ketika Anda menggunakannya, ada aturan yang harus 
Anda lindungi ... Ya, itu sebagian besar akal sehat. Tidak banyak dan tidak sulit untuk 
disimpan, jadi jangan terlalu kuat menahan diri. 

Mulai sekarang kita akan memastikan untuk mematuhi aturan-aturan ini dan kemudian 
bersiap untuk membangun tempat perkemahan kami. Jika ada sesuatu yang Anda tidak 
tahu atau mengerti, pastikan untuk bertanya kepada kami instruktur. Di malam hari, kita 
harus bergiliran berjaga-jaga, tetapi selain itu, Anda bisa bertanya kepada kami kapan saja 
Anda mau. Jika Anda punya waktu luang, silakan istirahat atau mengumpulkan makanan 
terlebih dahulu untuk beberapa hari kemudian. Selama Anda tidak menghalangi orang lain, 
Anda dapat melakukan apa pun yang Anda inginkan. "[Roche] 

Setelah memberikan penjelasan kasar tentang program di sini, ia memperingatkan para 
siswa tentang sejumlah hal. 

Jangan mengotori tempat perkemahan. Sebisa mungkin, tetap seperti itu setelah 
digunakan. Dia berbicara tentang segala macam aturan dari yang paling mendasar hingga 
apa yang harus dilakukan ketika ada orang lain yang menggunakan situs tersebut. 



Dan tepat seperti yang direncanakan, kami pindah ke tujuan utama pelatihan kami hari ini. 
Awal persiapan berkemah kami. Pertama, kita perlu menyiapkan tempat untuk tidur. 
Seperti itu para instruktur juga mulai mempersiapkan mereka. 

Saya juga pergi ke sudut lokasi perkemahan untuk menyiapkan sendiri. Dalam kasus saya, 
saya akan menggunakan sihir tanah. 

"'Tembok Bumi'" [Ryouma] 

Saya mendirikan empat dinding dari tanah dan membentuk selubung yang kasar. Saya 
membuat dua dinding sedikit lebih panjang dari yang lain, lalu saya membagi ruang di 
dalamnya dan memastikan untuk menyediakan tempat tidur dan toilet. Dan kemudian saya 
membuat dua tembok lagi. Berbeda dengan yang lain, saya memotongnya tipis-tipis dan 
membuat atap bersama mereka. Saya mengisi celah di kandang dan atap dengan tanah, dan 
mengeraskannya dengan mantra Rock. Dengan itu penginapan saya selesai. 

Sekarang untuk langkah-langkah finishing. 

"'Item Box'" [Ryouma] 

Umm, di mana aku meletakkannya ... 

"Umm ..." [Ryouma] 

"Ya, ada apa?" 

Ketika saya berbalik ada sekelompok 5 anak laki-laki dan perempuan menatapku dengan 
aneh. Mereka semua adalah anak-anak dari gerbong yang berbeda dari yang saya 
tumpangi. Sebenarnya, mereka sudah mengawasi saya selama beberapa waktu sekarang, 
dan baru sekarang mereka akhirnya memanggil saya. ... Sejujurnya, aku bertanya-tanya 
kapan mereka akan memanggilku, jadi aku sebenarnya sedikit gugup. 

"Aku tahu kamu menggunakan sihir. Kamu sedang bersiap untuk kemah, kan? "[Assertive 
Boy] 

"Baik. Itu mungkin terlihat seperti sebuah kotak sekarang, tapi aku akan membuka 
beberapa lubang lagi dan kemudian aku akan melampirkannya. "[Ryouma] 

Ketika saya menjawab bocah yang tegas itu, saya mengeluarkan beberapa pintu dan tirai 
nyamuk yang telah saya siapkan sebelumnya, kemudian saya tempelkan di rumah. 

"Apa kau benar-benar perlu menggunakan mana sebanyak itu untuk menyiapkan 
penginapanmu? Bukankah seharusnya para petualang meninggalkan beberapa suku 
cadang jika terjadi keadaan darurat? Paling tidak, dari apa yang saya pelajari, penyihir 
tidak seharusnya menyia-nyiakan mana mereka. "[Gadis yang berkemauan keras] 



Kali ini adalah gadis berkemauan keras yang mengajukan pertanyaan itu. Berdasarkan 
armor ringan dan tongkatnya, aku menganggap dia pasti penyihir. 

"Baik. Tetapi ketika bekerja di luar kota, sulit untuk mendapatkan istirahat yang cukup 
seperti Anda dapat berada di kota yang aman, bukan? Saya setuju bahwa seseorang 
seharusnya tidak membuang mana untuk mempersiapkan yang terburuk, tetapi saya tidak 
berpikir menggunakan mana untuk dapat beristirahat secara efektif adalah 'limbah'. 
"[Ryouma] 

Kualitas istirahat yang dapat diperoleh dari lingkungan yang nyaman berbeda dari kualitas 
lingkungan yang buruk. Pelestarian kekuatan. Pelestarian fokus seseorang. Menciptakan 
lingkungan yang memungkinkan seseorang untuk bekerja pada kinerja optimal sama sekali 
tidak sia-sia. 

Aku punya banyak mana, jadi aku bisa menggunakan sihirku tanpa menahan diri. Tetapi 
sementara itu berlaku untuk saya, itu tidak berlaku untuk orang lain, sehingga mereka 
mungkin merasa sulit untuk menyalin saya. Tetapi bagaimana jika itu hanya bagian dari 
apa yang saya lakukan? 

"Kemarilah." [Ryouma] 

Saya membawa kelimanya dan pindah ke tempat di sebelah rumah yang masih saya 
bangun. 

Saya mendirikan empat kolom dengan sihir tanah, kemudian saya memasang tali padanya 
dan membuat bingkai persegi. Saya bergabung bersama tali, dan dalam sekejap mata, saya 
bisa membuat tempat tidur gantung. Saya melompat di tempat tidur gantung dan saya bisa 
memastikan bahwa itu memiliki kekuatan yang cukup. 

Saya mengeluarkan kain tahan air yang besar dan meletakkannya di atas kolom untuk 
membuat penutup jika hujan. 

"Kamu juga bisa menyiapkan ranjang dengan empat kolom seperti ini. Dengan pengaturan 
seperti ini, Anda dapat menghindari bug merayap di tanah dan Anda tidak perlu terlalu 
pilih-pilih dengan lokasi Anda. Dan lebih dari segalanya, konsumsi mana juga akan jauh 
lebih sedikit. Dengan sesuatu seperti ini, kamu tidak perlu mengkonsumsi mana sebanyak 
itu. Ya, misalnya kamu. "[Ryouma] 

"Aku !?" [Anak Laki-Laki yang Tegas] 

Saya bertanya kepada anak laki-laki yang tegas dari sebelumnya. 

"Kamu tidak terlihat seperti penyihir, tapi bisakah kamu menggunakan sihir saat 
bertarung?" [Ryouma] 

"Aku tidak ... maksudku aku tidak bisa." [Assertive Boy] 



"Tapi kamu punya mana, kan?" [Ryouma] 

"Sedikit. Tetapi bahkan jika saya menggunakannya, paling banyak saya hanya bisa 
melemparkan 2 atau 3 mantra serangan. "[Assertive Boy] 

"Kalau begitu, kamu tidak akan keberatan menggunakan mana itu untuk sesuatu yang lain, 
kan?" [Ryouma] 

Dia bisa menggunakan mana itu untuk membangun dinding dan menggunakannya untuk 
melindungi dari angin atau matahari. Bahkan jika dia menjadi tidak dapat menggunakan 
sihir, masih ada alat sulap. Untuk orang-orang yang tidak bergantung pada sihir saat 
bertarung, selama mereka berhati-hati untuk tidak kehabisan mana, menggunakan mana 
mereka seharusnya tidak menjadi masalah. 

Mereka tidak terlalu mengandalkan sihir seperti aku, jadi bukankah tidak apa-apa bagi 
mereka untuk menggunakan mana mereka untuk membuat hidup mereka sedikit lebih 
nyaman? 

Ketika saya memberi tahu mereka, mereka mengucapkan terima kasih dan pergi. 

"Jadi ada juga pemikiran seperti itu. Tapi alat sulap, huh. "[Assertive Boy] 

"Kenapa kamu tidak berlatih mantramu sehingga kamu bisa melakukan hal seperti itu? Jika 
itu hanya dasar-dasarnya, aku bisa mengajarimu. "[Gadis yang berkemauan keras] 

"Tetap saja, dia benar-benar layak ..." [Assertive Boy] 

Hei! Apa yang Anda maksud dengan 'sangat baik'? Selain pengetahuan dan kemampuan 
mengajar saya, apakah Anda memberi tahu saya bahwa kalian bahkan tidak berpikir saya 
orang yang baik? ... Dan di sini saya berpikir untuk mengajarkan mereka hal-hal yang hanya 
saya ketahui tentang seperti slime atau alkimia. Meski kurasa masih terlalu dini untuk 
memberi nasihat seperti itu ... 
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"Ku ku ku ... Kerja bagus mengajar mereka, guru pemula." [Howard] 

"Ah, Howard-san. Pekerjaan yang bagus untukmu juga. "[Ryouma] 

"Sepertinya kamu bisa memegangnya dengan baik." [Howard] 

"Benarkah?" [Ryouma] 

"Ya. Mereka tampak seperti mereka mengerti apa yang Anda coba lakukan. Dan Anda juga 
membuat mereka berpikir. Bahkan tidak tahu apa yang harus dikatakan biasanya 
merupakan tanda seorang pria yang benar-benar menyebalkan di tempat kerja. Dari 
perspektif itu, Anda sebenarnya cukup bagus. "[Howard] 

"Itu bagus kalau begitu." [Ryouma] 

Howard-san memberi saya kesan bahwa dia tidak terlalu serius, tetapi dia mungkin hanya 
mencoba meredakan ketegangan. Dia sudah ada di sini, jadi saya bertanya kepadanya 
tentang sesuatu yang mengkhawatirkan saya. 

"Ngomong-ngomong, apakah metode berkemahku aneh?" [Ryouma] 

"Bagian mana? Sama seperti yang disebutkan sebelumnya, ada orang yang percaya bahwa 
seseorang harus menghemat mana dan stamina. Anda bilang itu tidak sia-sia untuk 
memperbaiki perkemahan seseorang, tetapi metode ortodoks masih membawa tenda dan 
beberapa alat ketika meninggalkan kota. 

Ahli Dimensi Sihir dapat menyimpan barang-barang mereka di ruang sulap mereka, tetapi 
itu tidak mungkin bagi seorang pemula. Paling-paling, seorang pemula akan bisa 
menyalakan api dengan mantra api atau memuaskan dahagaanya dengan sihir air ketika 
dia kehabisan air. Kamu terlihat baik-baik saja, tetapi apakah kamu masih memiliki mana 
yang tersisa? "[Howard] 

"Aku punya banyak. Saya tipe yang memiliki banyak mana. Faktanya, orang mengatakan 
saya memiliki cukup untuk dibandingkan dengan seorang penyihir pengadilan kerajaan. 
"[Ryouma] 

"Jadi itu sebabnya kamu setenang itu. Jika Anda tidak memaksakan diri, maka saya kira 
metode Anda juga berhasil. "[Howard] 

"Ryouma, bisakah aku bicara sebentar?" [Lucas] 

Oh Itu Lucas-san. 



Dia yang tertinggi dari kedua temannya. Meskipun, dia hanya sekitar kepala lebih besar 
dari mereka, dengan palu besar di punggungnya, dia memberikan penampilan pria yang 
kuat dan kuat. Orang kuat itu saat ini memegang papan kayu di atas yang merupakan pena 
dan kertas berbulu. Di antara jari kecil dan jari manis tangan kirinya yang memegang 
papan adalah sebotol kecil tinta. 

"Ini tentang jaga malam. Jam berapa kamu mau Kami meminta dengan pertimbangan untuk 
orang yang buruk saat bangun atau mereka yang memiliki masalah kesehatan. "[Lucas] 

"Aku baik-baik saja kapan saja, karena aku cukup bagus dengan malam hari. Bahkan, aku 
bahkan bisa berburu di malam hari, jadi mataku juga cukup bagus saat itu. "[Ryouma] 

"Tidak ada masalah kesehatan. Tidak ada waktu yang diinginkan. Bagus di malam hari dan 
memiliki mata yang tajam. Baiklah. "[Lucas] 

Lucas-san mengulangi apa yang saya katakan pada dirinya sendiri ketika dia 
menuliskannya di atas kertas. 

Saya ingin tahu apakah ada juga petualang dengan tekanan darah rendah. 

... Saya tidak punya pengalaman dengan itu secara pribadi, jadi saya tidak benar-benar 
tahu, tetapi ketika saya berpikir kembali ke rekan kerja saya di kehidupan saya 
sebelumnya, sepertinya cukup berbahaya. 

"Baik. Terima kasih telah bekerja sama. Penjatahan pekerjaan akan diumumkan kemudian, 
jadi lihatlah sekeliling jika Anda punya waktu. Kamu juga, Howard. "[Lucas] 

"Dimengerti." [Ryouma] 

Terlepas dari penampilannya, dia mengurus pekerjaan yang lebih halus. 

"Hei, tarik lebih banyak." [Siswa 1] 

"Aku menarik. Saya menarik. "[Siswa 2] 

"Aku akan mengambil air." [Siswa 3] 

Setelah menyelesaikan persiapan saya sendiri, saya pergi bersama Howard-san untuk 
melihat-lihat. 

"Sepertinya tidak ada masalah di sini." [Ryouma] 

Ada beberapa orang yang berjuang sedikit, tetapi tidak sampai kita perlu campur tangan. 

"Lagipula, ini hari pertama. Seharusnya tidak ada orang yang menyebabkan masalah 
"[Howard] 



"Apa katamu!?" [???] 

"Dan begitu aku mengatakan itu, seseorang pergi dan menyebabkan masalah. Kesedihan 
yang bagus. "[Howard] 

"Ayo pergi." [Ryouma] 

Pergi berkeliling tenda, kami pergi ke sumber suara. Di sana, kelompok Berk memelototi 
empat anak lelaki. Untuk beberapa alasan, suasananya tidak bersahabat. 

"Hei, apa yang kamu lakukan?" [Howard] 

"!" [Siswa] 

"Tidak ada yang cukup penting untuk mendapatkan perhatian Anda, Pak." [Berk] 

"Ya!" [Adventurer 2] 

"Itu benar." [Adventurer 3] 

Ketika Howard-san angkat bicara, kedua kelompok tiba-tiba tampak setuju dan 
menyangkal ada masalah. 

"Kami hanya berbicara tentang mencari makanan." [Rumil] 

"Mereka mulai melakukan nitpicking, jadi aku akhirnya menaikkan suaraku." [Berk] 

"Kaulah yang melakukan nitpicking!" [Adventurer 1] 

Ketika Berk-mengatakan itu, empat lainnya merespons. Suasana samar berubah 
bermusuhan sekali lagi. 

"Ryouma. Mungkin yang terbaik adalah kita membagi dua kelompok ini dan mendengarkan 
mereka. "[Howard] 

"Baik. Kalau begitu, aku akan memimpin kelompok 6. Aku kenal mereka, jadi mereka 
mungkin akan lebih mudah berbicara denganku. "[Ryouma] 

"Baik. Saya akan mengambil kelompok empat kemudian. "[Howard] 

Jadi, saya membawa kelompok enam ke depan penginapan saya. 

Saya membuat meja sederhana dan beberapa kursi dengan sihir tanah, lalu mendengarnya. 

"Jadi, apa itu tadi?" [Ryouma] 

"Seperti biasa ... Kami katakan sebelumnya, kan? Bahwa ada cowok yang mengolok-olok 
Wist? Orang-orang itu persis seperti itu. "[Berk] 



Ah, dia memang mengatakan sesuatu seperti itu. Jadi keempatnya seperti itu, ya. 

"Mereka kuat, tahu? Meskipun saya tidak suka kepribadian mereka, mereka pandai 
berburu. "[Berk] 

"Umm ... antara memetik tumbuhan dan berburu, berburu biasanya merupakan pekerjaan 
yang lebih menguntungkan. Jadi, karena orang-orang itu tidak melakukan apa-apa selain 
berburu, mereka menghasilkan lebih dari kita, yang terutama memetik tumbuhan ... "[Wist] 

"Orang-orang seperti mereka yang suka mengolok-olok pengumpul ramuan seperti kita ... 
desu." [Finia] 

"Ketika kami berbicara tentang mencari makanan, mereka memberi tahu kami, 'Apa? Anda 
akan memetik herbal di sini juga? '"[Rumil] 

Jadi itulah yang memulai pertarungan. 

Setelah menanyakan detail lebih lanjut, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan itu 
seperti yang saya harapkan, tetapi yang paling sering bertengkar adalah Berk. Satu pria 
memprovokasi, yang lain diprovokasi. Ini cerita yang biasa. Tapi sama seperti kasus-kasus 
sebelumnya, tidak ada yang benar-benar berjuang. 

"Baik. Saya pikir saya sudah mendapatkan intinya. "[Ryouma] 

"Umm ... Apakah kita akan dihukum?" 

"Aku tidak tahu keputusan apa yang akan dibuat oleh Roche-san dan yang lainnya, tapi 
sejauh yang aku ketahui, peringatan ringan harus dilakukan. Tidak ada yang meninggalkan 
luka yang abadi, dan itu tidak seperti Anda bertarung sejak awal, dan dari suara, 
tampaknya kelompok lain adalah yang bersalah. 

Aku memang berpikir kamu harus mengendalikan emosimu sedikit lebih baik, Berk, tapi 
kurasa ini masih lebih baik daripada tidak mengatakan apa-apa ketika seseorang 
mengolok-olok temanmu ... "[Ryouma] 

Sikapnya membuatnya mudah untuk memprovokasi dia, tetapi itu bukan sesuatu yang saya 
sukai secara pribadi. 

Bagaimanapun, saya hanya akan memberi mereka peringatan untuk kejadian ini. 

Setelah memberitahu mereka untuk merenungkan kejadian ini, saya pergi untuk 
memberikan laporan saya. 

Pada akhirnya, hukuman yang diberikan tidak jauh berbeda dari yang ada dalam pikiran 
saya, dan hanya peringatan yang diberikan. 



Selain itu, pengingat diberikan bahwa instruktur tidak akan mengganggu kecuali untuk 
bertukar informasi mengenai bandit atau penampilan monster atau informasi lain yang 
terkait dengan keselamatan siswa. 
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Hari berikutnya. 

Kami meninggalkan kamp dini hari. Sekitar waktu ketika matahari berada di puncaknya, 
kami tiba di tujuan kami, Field of Poisonous Insect. 

"Apakah semua orang ada di sini? ...Baik! Selama 3 hari ke depan, tempat ini akan menjadi 
basis kami. Pertama, siapkan kemah Anda seperti yang Anda lakukan kemarin! Setelah itu, 
saya akan menjelaskan sisa program di sini. Dibubarkan! Bersiaplah! "[Roche] 

Para peserta bubar dalam kelompok-kelompok kecil. 

Ini adalah 'Bidang Serangga Beracun' ... Sebuah padang rumput besar dengan bukit-bukit 
yang lembut. Jika Anda berjalan sedikit, Anda akan melihat bahwa ada pohon yang sudah 
mulai berubah warna. Ini adalah tempat yang lembut di mana angin berbau seperti rumput. 
Tidak ada monster kuat di sini juga. Baru-baru ini, matahari juga semakin lemah, membuat 
tempat ini sempurna untuk piknik. 

Tapi kita masih harus memperhatikan 'serangga beracun' di sini. Sesuai dengan namanya 
'Field of Poisonous Insect', ada banyak serangga beracun di sini yang dapat menggigit 
manusia. 

1. Hindari menunjukkan kulit. 2. Bawalah beberapa obat nyamuk dan gunakan sebelum 
masuk. 3. Jika bermalam, siapkan tindakan pencegahan untuk menghadapi serangga. 

Inilah tiga poin yang harus diperhatikan ketika mengunjungi tempat ini. Gagal memenuhi 
tiga poin ini akan menghasilkan ... 

"Aku agak gatal ..." [Student Adventurer 1] 

"Apakah Anda digigit serangga?" [Pelajar Advent 2] 

"Mungkin ..." [Petualang Pelajar 1] 

"Itu adalah keberuntungan yang busuk, kamu sudah sampai di sana." [Student Adventurer 
2] 

Sepertinya beberapa siswa sudah digigit. 

Menurut informasi yang saya beli, seharusnya tidak ada serangga di sini yang dapat 
mengancam kehidupan manusia. Tetapi tanpa perlindungan terhadap serangga, mereka 
akan gatal dan kesakitan keesokan paginya. Tetapi tergantung pada konstitusi fisik 
seseorang, gigitan ini bisa terbukti sangat menentukan, jadi hati-hati disarankan. 



...Baik. Ini harus dilakukan. 

"Sementara itu, aku sudah selesai mengamankan ruang tidurku." [Ryouma] 

Sama seperti kemarin, saya membangun ruang tidur saya dengan sihir tanah. Tetapi untuk 
mempersulit masuknya serangga beracun, saya memastikan untuk menaikkan lantai dan 
memasang kasa serangga ke jendela. 

"Selanjutnya adalah ... Ah, Roche-san!" [Ryouma] 

"Kamu butuh sesuatu?" [Roche] 

"Aku akan membakar obat nyamuk. Asapnya mungkin agak tebal, jadi kupikir aku akan 
memberitahumu sebelumnya. Saya melihat Anda membuat putaran, jadi saya pikir saya 
mungkin juga melakukannya. "[Ryouma] 

"Saya melihat. Tidak masalah. Kamu lakukan kamu Meski begitu, Anda yakin tahu cara 
berkemah. Saya memiliki kesan yang sama kemarin juga, tapi ini ... Ini pada dasarnya sudah 
sebuah kabin. "[Roche] 

"Ha ha ha ..." [Ryouma] 

Memang. Hampir semua orang menggunakan tenda normal. Saya satu-satunya yang 
membuat 'tendanya' dari sesuatu yang tahan lama seperti dinding batu. Selain itu, karena 
lantai yang diangkat, kepala juga lebih tinggi daripada yang lain, membuatnya menonjol. 

"Hmm? Apakah Anda terluka? "[Roche] 

Luka? Ahh, dia pasti sedang membicarakan perban yang kukeluarkan dari koper. 

"Ini adalah penolak serangga. Saya merendamnya dalam obat dan membiarkannya kering 
agar mudah dibawa. Saya juga menyiapkan jenis lain seperti jenis cair yang Anda 
aplikasikan pada tubuh Anda atau jenis aromatik di mana Anda meremas herbal bersama-
sama, tetapi untuk sesuatu yang sebesar struktur, jenis ini adalah yang terbaik. Harganya 
terjangkau dan efektif, dan karena akan banyak asap, mudah digunakan. "[Ryouma] 

Sambil menjelaskan, saya merobek perban yang panjangnya sekitar satu meter, dan 
kemudian memutarnya dengan sihir. Itu terbuat dari kapas, jadi biasanya akan terbakar 
sangat cepat, tetapi karena sudah direndam dalam cairan obat, itu tidak mudah terbakar. 
Persis seperti sebatang dupa, asap mengepul dari bagian yang terbakar. Asapnya putih dan 
cukup tebal sehingga bisa menutupi penglihatan seseorang. 

Setelah memastikan bahwa api menyala dengan baik, saya melemparkannya dari pintu 
masuk dan menutup pintu. Jika saya membiarkannya terbakar selama 10 menit, tenda saya 
harus kedap serangga. Sambil menunggu 10 menit itu berlalu, saya mengambil ludah besi 
bercabang tiga yang telah saya siapkan sebelumnya -- omong-omong, pegangannya terbuat 
dari kayu -- dan menusuk perban yang tersisa dengannya. Saya akan membakar semua ini, 



jadi saya meletakkan sisa perban di bawah lantai yang terangkat, dan menyalakannya 
dengan bola api, menyebabkan asap menutupi seluruh 'tenda' saya. Saya terutama 
memastikan untuk menempatkan perban di bawah jendela dan pintu masuk. 

"Bagus." [Ryouma] 

"Kau bilang kau membawa sejumlah penolak serangga, kan?" [Roche] 

"Iya. Saya memiliki lebih banyak dari itu, dan saya juga memiliki obat-obatan untuk 
menyembuhkan gatal dan penyakit lainnya. "[Ryouma] 

Saya membuat obat-obatan tidak hanya untuk mempersiapkan perjalanan ini tetapi juga 
untuk belajar, jadi ada sedikit di dalam Kotak Barang saya. 

"Aku mengerti ..." [Roche] 

"Apa yang ada di pikiranmu?" [Ryouma] 

"Oh, tidak apa-apa. Aku hanya berpikir mungkin akan lebih mudah kali ini. "[Roche] 

"Maaf, saya tidak mengikuti." [Ryouma] 

"Ketika kita mengajar orang di sini, pasti ada segelintir orang yang mendapatkan tongkat 
pendek ketika datang ke bug. Orang yang meremehkan bug. Orang yang tidak 
mempersiapkan perlindungan yang cukup untuk bug. Orang-orang yang murah pada obat, 
dan akhirnya tidak punya cukup sepanjang jalan. Kami akan menghabiskan tiga hari di sini 
kali ini, jadi saya pikir itu akan berubah menjadi keributan besok atau lusa. 

Karena itu saya memastikan untuk membawa beberapa obat cadangan, tetapi seseorang 
juga perlu membagikannya. Memiliki seseorang yang tahu banyak tentang kedokteran 
adalah bantuan besar. Kami juga menggunakan insiden yang tak terhindarkan ini sebagai 
kesempatan untuk memberi tahu orang-orang tentang pentingnya penolak serangga dan 
obat-obatan umum, tetapi ada beberapa pria yang menjadi sangat antusias mengajukan 
pertanyaan terperinci, jadi sekali lagi, seseorang yang ahli dalam bidang kedokteran benar-
benar sangat membantu. " [Roche] 
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"Maksudmu ada siswa yang mengajukan pertanyaan bermasalah?" [Ryouma] 

"Oh, itu tidak buruk. Saya juga bisa menjawab beberapa pertanyaan, tapi saya bukan 
spesialis, jadi ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab dengan baik. "[Roche] 

"Apakah kamu menahan diri untuk tidak menjawab?" [Ryouma] 

"Tentu saja. Tidak dapat memberikan jawaban acak hanya karena saya tidak tahu jawaban 
yang sebenarnya. Dalam kasus Mimil, ketika seseorang mengajukan pertanyaan seperti itu, 
dia bilang dia akan mencarinya setelah kembali ke kota. Karena itu dia sebenarnya yang 
paling tahu tentang obat di antara kita, dan karena itu, dia juga yang bertanggung jawab 
atas obat. Dia bahkan mengambil Kualifikasi Pengobatan Darurat Kedokteran baru-baru 
ini. "[Roche] 

Kualifikasi Petualang Pengobatan Darurat? Saya bisa menebak apa itu, tetapi apakah itu 
sesuatu? 

"Tertarik?" [Roche] 

"Ini pertama kalinya aku mendengar tentang kualifikasi. Bagaimana Anda 
mendapatkannya? Dan apa saja tipe yang berbeda? "[Ryouma] 

"Ada berbagai macam kualifikasi dari mereka yang menangani semua jenis senjata untuk 
membuat jebakan dan melucuti senjata mereka... Ada banyak, jadi sulit untuk menjelaskan 
semuanya. Tapi tidak peduli kualifikasi mana, Anda harus mengajukan permohonan di 
guild terlebih dahulu. Setelah itu Anda harus mengikuti pelatihan khusus dan lulus ujian 
praktis. Jika lulus, Anda bisa mendapatkan kualifikasi. 

Ada beberapa yang bisa langsung Anda ikuti ujian tetapi untuk Kualifikasi Kedokteran 
Darurat, guild mewajibkan Anda terlebih dahulu menerima pelatihan di Medical Guild yang 
ditunjuk. Adapun rinciannya, Anda harus meminta mereka di meja resepsionis. "[Roche] 

Saya tidak tahu guild berurusan dengan hal-hal seperti ini juga. 

"Apakah ada kualifikasi yang harus saya ambil?" [Ryouma] 

Dalam kehidupan masa lalu saya, memiliki kualifikasi yang berbeda membuat perbedaan 
dalam gaji dan pekerjaan, jadi itu pasti sesuatu yang perlu dikhawatirkan. 

"Saya akan merekomendasikan Pelatihan Etiket. Sebagai seorang petualang, Anda harus 
berurusan dengan klien, dan dari Rank D dan seterusnya, Anda akan memiliki lebih banyak 



contoh di mana Anda harus bertemu dengan manajer toko besar. Pekerjaan dari 
bangsawan juga membutuhkan keterampilan Etiket. "[Roche] 

Pelatihan Etiket, huh ... Bagian ini tidak berbeda dengan kehidupan masa laluku. 

"Tapi kualifikasi hanyalah bukti bahwa seorang petualang telah menguasai keterampilan 
tertentu. Yang benar-benar penting adalah mempelajari 'teknik' dan 'pengetahuan'. Jika 
Anda bisa mendapatkannya, maka bahkan tanpa apa yang disebut 'kualifikasi', selama 
Anda memiliki papan status dari gereja, Anda akan baik-baik saja. 

Bagaimanapun, papan status adalah hadiah dari para dewa. Manusia tidak bisa macam-
macam dengan mereka. Papan status sebenarnya lebih kredibel daripada kualifikasi 
tertentu. Faktanya, itu adalah bukti paling kredibel. "[Roche] 

Dalam hal itu, mendapatkan kualifikasi hanyalah cara untuk mempelajari keterampilan. 

"Bagaimanapun, begitulah adanya. Jika Anda sudah memiliki keterampilan, Anda tidak 
perlu repot mendapatkannya. Ya, memiliki kualifikasi tidak sakit, tetapi tidak memiliki itu 
tidak akan menyebabkan Anda terlalu banyak masalah. Itu sebabnya meskipun guild 
memiliki sejumlah sesi pelatihan yang direkomendasikan untuk pemula, itu tidak benar-
benar merekomendasikan pelatihan kualifikasi. Meskipun, dari waktu ke waktu, saya 
mendengar beberapa orang dengan perilaku yang sangat buruk diminta untuk mengikuti 
Pelatihan Etiket, dan saya mendengar ada juga yang mengumpulkan mereka sebagai hobi. 
"[Roche] 

"Huh ... Aku belum pernah menerima pelatihan dari guild sebelumnya, jadi ini benar-benar 
mencerahkan." [Ryouma] 

"Jadi kamu sudah memiliki kemampuan selain berkemah ketika kamu mendaftar?" [Roche] 

"Ya. Kakek nenek saya adalah mantan petualang. "[Ryouma] 

"Jadi itu sebabnya kamu baik-baik saja sekarang. Tetapi Anda harus berhati-hati karena 
pekerjaan semakin sulit semakin tinggi pangkat. Ketika kamu merasa pekerjaan semakin 
sulit, jangan memaksakan dirimu, dan berkonsultasilah dengan resepsionis guild. "[Roche] 

"Saya mengerti. Terima kasih banyak! "[Ryouma] 

Meskipun saya berpartisipasi di sini sebagai instruktur, masih banyak yang harus saya 
pelajari. 

10 menit kemudian. 

Setelah semua orang selesai menyiapkan tenda mereka, semua peserta berkumpul di 
depan gerbong. 



"Sekarang, aku akan menjelaskan kepadamu jadwal kami. Pertama-tama, tidak masalah 
jika Anda siswa ingin beristirahat atau mengumpulkan makanan. Tapi! Kalian semua 
seharusnya mengambil pekerjaan dari guild di Gimuru. Termasuk hari ini, kami akan 
tinggal di sini selama tiga hari. Saya ingin Anda semua melakukan yang terbaik untuk 
memenuhi pekerjaan yang Anda ambil dalam tiga hari itu. 

Sebagian besar pekerjaan memiliki tenggat waktu. Bahkan jika tanggal yang diberikan 
pendek, setelah Anda menerima pekerjaan, Anda harus menyelesaikannya. Kalau tidak, itu 
akan dianggap gagal. Selain harus membayar penalti karena melanggar kontrak, reputasi 
Anda di guild juga akan terpukul. "[Roche] 

'Pekerjaan gagal' 

'Biaya penalti' 

Setiap kali kata-kata itu keluar, raut wajah para siswa akan memburuk. 

"Hukuman akan berlaku bahkan jika Anda sakit atau terluka. Ada beberapa pengecualian, 
tentu saja, tetapi jika Anda mengharapkan pengecualian, maka Anda tidak layak menjadi 
seorang petualang. Saya berdoa Anda akan dapat menyelesaikan pekerjaan Anda dalam 
tiga hari ini. 

Juga, sementara Anda harus melakukan pekerjaan Anda sendiri, jangan ragu untuk 
meminta saran kepada instruktur kami atau jika Anda memiliki pertanyaan. Tugas kami 
adalah untuk mengajarkan keterampilan sebanyak mungkin kepada kalian saat Anda di 
sini. Jadi jangan ragu untuk bertanya kepada kami. Siapa tahu? Anda mungkin hanya 
mempelajari informasi yang akan membantu pekerjaan Anda. Baik. Apa kamu 
mendapatkan semua itu !? "[Roche] 

"Ya, tuan!" [Siswa] 

"Baik! Selanjutnya, tentang berkomunikasi dengan instruktur Anda. Sebagian besar waktu, 
kita akan berkemah seperti yang biasa kita lakukan, tetapi demi kejadian tak terduga atau 
untuk mengajar siswa, akan ada lima instruktur yang ditempatkan di sini pada waktu 
tertentu. Saya ingat jadwal tugas diputuskan ketika kami bertemu, tetapi saya akan 
mengkonfirmasikannya hanya untuk memastikan. "[Roche] 

Roche-san membaca jadwal untuk tugas instruktur. 

Hari ini, tugas saya adalah dari jam 17:00 hingga 20:00. Saya masih bebas menjawab 
pertanyaan bahkan di luar slot waktu itu. Slot waktu hanyalah periode waktu ketika saya 
ditempatkan di sini secara khusus. Juga tidak masalah apa yang saya lakukan selama saya 
bisa menjawab pertanyaan para siswa. Saya bisa makan, saya bisa berbaring, saya bisa 
melakukan apa saja, dan selama saya bisa menjawab, tidak apa-apa. 



... Ini tidak semua yang terkait, tetapi ada pekerjaan paruh waktu yang berorientasi pada 
olahraga di kehidupan masa lalu saya di mana pemula tidak diizinkan untuk duduk selama 
waktu istirahat. Dibandingkan dengan itu, kondisi di sini cukup longgar. 

Tapi itulah yang dikatakan veteran itu, dan tidak ada alasan untuk menyingkir dari cara 
saya mengatakan sebaliknya, jadi saya akan menerimanya. 

"Terakhir, jadwal untuk jaga malam akan sama dengan tadi malam. Siswa, instruktur, saya 
berharap dapat bekerja sama dengan Anda semua. Dibubarkan! Siswa, Anda dapat pergi 
dan menghadiri tugas Anda. Instruktur, tetap! "[Roche] 

Seperti ini pelatihan di 'Field of Poisonous Insect' dimulai dengan nyata. 
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Saya punya waktu luang sampai bertugas. 

Saya sudah selesai dengan tenda saya, jadi selanjutnya saya perlu mengamankan air dan 
makanan. 

Di atas peralatan yang biasa, saya juga melengkapi diri saya dengan tas kulit dan sepasang 
sarung tangan kulit. 

"Aku pergi." [Ryouma] 

"Ya. Hati-hati. "[Roche] 

Untuk amannya, aku memberi tahu Roche-san dulu, lalu aku berjalan menuju hutan. 

Salah satu poin utama yang tampaknya ingin diberikan oleh pelatihan ini kepada para 
siswanya adalah pentingnya persiapan sebelumnya, mengingat kesulitan di kamp sangat 
berubah tergantung pada apakah seseorang telah belajar di tempat itu atau tidak ... Buklet 
yang saya beli meliputi hal-hal yang harus diperhatikan ketika berkemah, dari lokasi sungai 
hingga berbagai jenis rumput yang bisa dimakan. 

Selama seseorang membutuhkan waktu untuk menghafal isi buklet itu, bahkan seseorang 
yang tidak berpengalaman harus dapat bertahan hidup di sini. 

"?" [Ryouma] 

Ketika saya berjalan di sepanjang jalan yang digunakan oleh gerbong, tiba-tiba saya 
merasakan seseorang menatap saya. 

Ketika saya berbalik ke arahnya, saya melihat seorang siswa. 

Dia mungkin tidak punya urusan dengan saya dan kebetulan melihat saya. Ketika aku 
menoleh padanya, dia menundukkan kepalanya, lalu berjalan ke padang rumput. Apakah 
itu untuk pekerjaan? Atau mungkin dia mencari makanan seperti saya? Saya tidak tahu 
mengapa mereka pergi ke padang rumput, tetapi saya melihat siswa lain pergi ke arah yang 
sama dari waktu ke waktu. 

Ketika saya berdoa untuk keselamatan mereka, saya tiba di tempat tujuan. 

"Sekarang, aku ingin tahu apa yang akan kutemukan pertama kali ... Oh! Akakasatake. 
"[Ryouma] (Aka = Merah, Kasa = Payung, Ambil = Jamur) 



Begitu saya memasuki hutan, saya menemukan jamur yang bisa dimakan. Sama seperti 
namanya, itu adalah jamur yang terlihat seperti payung merah. Sekilas terlihat beracun, 
tapi tidak. Baunya enak dan memiliki banyak umami. Jamur yang lezat. Ini pertanda baik. 
Oh! 

Di bawah bayang-bayang pohon di dekatnya ada 'Enokutake' yang tumbuh, dan dari 
akarnya ada beberapa 'Yarijuppon' yang tampak berbahaya mencuat dari tanah. Mereka 
berdua jamur dan keduanya juga bisa dimakan. Jika Anda merebus semua ini bersama-
sama, Anda dapat menemukan sesuatu yang sangat lezat. 

"Kalau dipikir-pikir, kurasa sudah saatnya sepanjang tahun." [Ryouma] 

Setelah musim panas datang musim gugur. Dan musim gugur menjadi musim jamur juga 
berlaku untuk negara ini. Bahkan di Hutan Gana, selama musim ini saya akan melihat 
banyak jamur dan dapat menikmati semua jenis varietas. 

Mari kita berkumpul banyak hari ini dan makan malam yang mewah. Pertama-tama saya 
akan memasak yang tidak bisa saya tahan lama, jadi saya bisa mengeringkan sisa makanan 
dan membawanya bersama saya dalam perjalanan kembali. Dengan cara itu, aku akan bisa 
mempercayakan mereka pada Shelma-san ketika aku kembali dan menyuruhnya 
memasaknya untuk toko. 

Negara ini belum memahami cara membudidayakan jamur secara buatan, sehingga satu-
satunya jamur yang dapat dimakan adalah jamur yang tumbuh secara alami yang berasal 
dari hutan. Karena itu berapa banyak jamur yang bisa didapat adalah masalah 
keberuntungan. Cuaca juga dapat mempengaruhi berapa banyak jamur yang didapat, serta 
hewan yang mencari makanan saat musim berubah menjadi musim dingin. 

Bahkan di Jepang, sampai Zaman Edo, jamur shiitake kering dianggap sebagai barang 
mewah. Negara ini juga menghargainya. Mampu mengumpulkan berbagai jenis seperti ini 
dan memakannya saat masih segar adalah salah satu kelebihan menjadi pemburu atau 
petualang. 

Mereka lezat untuk dimakan, dan mereka juga dapat digunakan untuk membuat dashi 
(kaldu sup Jepang). Pasti akan lebih bagus jika saya bisa membelinya sepanjang tahun di 
kenyamanan saya, meskipun ... 

"Haruskah aku mulai menanamnya sendiri?" [Ryouma] 

Ada dua cara untuk mengolahnya. Salah satunya adalah melalui 'Budidaya Log', dan yang 
lainnya adalah melalui 'Budidaya Substrat Serbuk Gergaji'. 

Budidaya Log menanam jamur dengan mengambil serpihan kayu yang direndam dalam 
jamur dan menanamnya di pohon. 



Budidaya substrat serbuk gergaji tumbuh jamur melalui media kultur yang terbuat dari 
campuran filamen jamur dan sumber bahan ... Atau setidaknya, begitulah menurut saya. 

Saya tidak tahu tentang detail spesifik lainnya seperti suhu atau tingkat kelembaban, tapi 
saya punya ide kasar bagaimana seharusnya. ... Aku akan mencobanya. Lagi pula, bahkan 
jika saya tidak tahu secara spesifik, selama saya memiliki gagasan kasar tentang apa yang 
seharusnya saya lakukan, peluang keberhasilan harus cukup tinggi. 

Jika berhasil, saya akan membunuh! Tapi itu tidak pernah terdengar bagi orang-orang 
untuk berinvestasi terlalu banyak pada jamur dan akhirnya bangkrut, jadi saya lebih baik 
menyimpannya dalam jumlah sedang. Saya akan melakukannya dengan sikap santai, dan 
hanya menganggap kesuksesan sebagai keberuntungan. Tapi tidak sekarang. Saat ini, saya 
harus memprioritaskan mengumpulkan makanan ...? 

"Apakah itu disini?" [???] 

"Bagaimana dengan di sana?" [???] 

"Nggak. Bagaimana dengan di sana? "[???] 

"Kami sepertinya tidak bisa menemukannya." [???] 

Saya mendengar suara anak-anak yang datang dari pohon. Sepertinya mereka sedang 
mencari sesuatu. 

Saya ingin tahu, jadi saya diam-diam mendekati mereka, dan ternyata itu adalah kelompok 
Berk dan kelompok berempat itu sejak hari pertama. 

"Mungkin itu benar-benar di padang rumput saja?" [Berk] 

"Kadal Batu adalah kadal yang berpura-pura menjadi batu, kan? Tapi tempat ini penuh 
dengan pepohonan dan rerumputan. Tidak ada batu di sini. "[Adventurer 1] 

... Anak-anak ini. Mereka jatuh karena pekerjaan perangkap. 

Nama 'Rock Lizard' tidak tertulis di buklet yang saya beli. 

Jika mereka membeli buklet dan membacanya, mereka akan bisa menghindari jatuh ke 
dalam perangkap ini. Mungkin mereka berusaha menghemat uang? Bagaimanapun, saya 
lebih baik pergi. Jika mereka menemukan saya, mereka mungkin meminta pendapat saya, 
dan itu akan menyusahkan. 

Saya bersembunyi di bayang-bayang pohon dan diam-diam meninggalkan tempat itu. 
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10 menit kemudian. 

"Aku kembali!" [Ryouma] 

"Pekerjaan bagus." [Howard 

"Kerja bagus di luar sana." [Lucy] 

Saya meninggalkan barang bawaan saya di pangkalan saya, dan kemudian melaporkan 
kedatangan saya. Guru-guru yang ditempatkan adalah orang-orang yang menanggapi saya. 

"Ada banyak makanan di hutan di sini. Mereka juga mudah ditemukan. "[Ryouma] 

"Oh. Maka mungkin kali ini tidak akan ada anak yang menangis karena mereka tidak dapat 
menemukan makanan. "[Lucy] 

"Apakah ada orang seperti itu, Lucy-san?" [Ryouma] 

"Sebenarnya ada banyak anak yang tidak terbiasa berkemah. Dan ada banyak contoh di 
mana Anda berakhir tanpa makanan. Terkadang Anda membawa lebih sedikit makanan 
daripada yang seharusnya. Kadang makanan rusak karena beberapa masalah. Ada berbagai 
macam alasan. Jadi ide yang bagus untuk mengajari para siswa di sini cara mendapatkan 
makanan dalam kasus-kasus seperti itu asalkan ada tanah untuk sumber makanan. "[Lucy] 

"Baik. ... Bagaimana sisa siswa menghabiskan waktu mereka? Saya melihat beberapa dari 
mereka di hutan. "[Ryouma] 

"Semuanya sama." [Lucy] 

"Mereka melakukan pekerjaan atau mengumpulkan makanan dari hutan atau padang 
rumput. Itu sebabnya selain merawat kuda, sebenarnya tidak banyak yang bisa kita 
lakukan. "[Howard] 

"Itu membuat hidup kita mudah, tapi itu pasti membosankan. Ha ha. "[Lucas] 

Jadi semua siswa ada di luar. Yah, setidaknya mereka merasa sanggup melakukannya. 

Oh benar Ada sesuatu yang mengganggu saya ketika saya berada di dalam hutan. 

"Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang menggangguku." [Ryouma] 

"Ada apa?" [Lucy] 



"Hutan itu. Ada banyak jamur yang tumbuh di dalamnya. Ada yang bisa dimakan, tapi ada 
juga yang tampak bisa dimakan yang sebenarnya beracun. "[Ryouma] 

Saya diingatkan kembali untuk tidak menunjukkan kepada para siswa ketika ada sesuatu 
yang mencurigakan, tetapi mereka mungkin secara tidak sengaja memakan sesuatu yang 
buruk. 

"Mungkin ide yang bagus untuk menggandakan upaya kita dalam memeriksa apa yang 
telah mereka kumpulkan." [Lucy] 

"Iya. Saya pikir itu akan menjadi yang terbaik. Saya sudah membawa banyak obat, jadi 
hubungi saya ketika Anda membutuhkannya. Bergantung pada racunnya, aku juga bisa 
membuat penangkal racun menggunakan bahan dari hutan. "[Ryouma] 

"Mengerti. Saat itu, aku pasti akan memanggilmu. "[Lucy] 

"Baiklah, sampai jumpa nanti." [Ryouma] 

Saya harus memproses bahan yang telah saya kumpulkan. Pertama datang air. 

Sama seperti yang tertulis di buku kecil, saya dapat menemukan sungai di dalam hutan. Itu 
tidak sulit ditemukan, tetapi masalahnya adalah kualitas air. Tidak terlalu jelas, jadi saya 
ingin memfilternya terlebih dahulu. 

Di luar markas saya yang telah sepenuhnya dihisap dan dibersihkan dari serangga, saya 
mengumpulkan tanah. Saya menggunakan itu untuk membuat pasir dan kerikil dengan 
sihir tanah, dan kemudian saya menempatkan sebuah tangki dengan silinder yang melekat 
padanya di atas corong besar. Selanjutnya saya membawa semua itu kembali ke pangkalan 
saya, lalu saya mengambil beberapa kain dan beberapa arang yang dihancurkan dari Item 
Box saya. 

Saya kemudian meletakkan kain di dalam tangki, dan kemudian menambahkan arang di 
atasnya. Saya meletakkan lapisan kain yang lain, di atas tempat saya meletakkan pasir, dan 
kemudian lapisan yang lain, dan kemudian kerikil, dan lagi kain itu. Saya pikir saya akan 
bisa menghilangkan kotoran dari air jika saya melapisinya seperti ini dengan kain. Saya 
menempatkan alat itu di sudut kamar saya dan mencegah kebocoran air dengan kain dan 
pipa. 

"Pemurni Air Sederhana selesai!" 

Air sungai telah disimpan di kapal air portabel. Ketika saya membutuhkannya, saya akan 
memfilternya dan merebusnya. Itu sudah cukup untuk memberi saya air minum bersih. 

"Kalau begitu, ayo kita lakukan." 

Saya menuangkan air ke dalam tangki sambil mengkonfirmasi langkah-langkah untuk 
proses penyaringan. 



Mari kita lakukan hal lain dengan kerikil dan pasir berlebih saat air disaring. 

Kumpulkan kerikil dan ratakan dengan sihir. Tidak perlu mendalam. Saya membuat 
penanam pipih besar, dan kemudian melemparkan pupuk lendir pemulung di atasnya. Saya 
kemudian mengubah kerikil yang tersisa menjadi tanah dan mencampurnya dengan pupuk. 
Segera saya selesai dengan persiapan saya. 

"Selanjutnya, aku harus menyebarkan ini ..." [Ryouma] 

Aku menaburkan biji seukuran biji wijen di atas perkebunan, melembabkannya dengan air, 
meletakkan kain di atasnya, dan kemudian membawanya ke ruangan gelap. Setelah itu saya 
memaksa mereka untuk berkecambah dengan sihir kayu, dan dalam sekejap mata, kacang-
kacangan itu tumbuh. Kulit putih mereka naik dalam kegelapan. 

"Tauge lengkap." [Ryouma] 

Ketika saya melepas kain yang menutupi perkebunan itu, cahaya matahari yang melewati 
jendela menerangi kulit putih kecambah yang tipis. 

Saya akan makan cukup untuk makan malam hari ini, lalu saya akan membiarkan yang 
tersisa tumbuh lebih banyak. 

Kacang ini tumbuh dengan cepat seperti gulma, sehingga Anda dapat dengan mudah 
membuatnya lebih banyak dengan kombinasi pupuk dan sihir. Jika saya mengambil hanya 
itu, maka saya dapat menghasilkan tauge untuk hari-hari berikutnya juga. Kacang ini 
banyak membantu saya di Hutan Gana. Agak bernostalgia. 

...Baik. Berbicara tentang nostalgia, ada bahan lain yang sesuai dengan tagihan. 

'Kotsubuyarikusa' (Kotsubu = butiran kecil; Yari = tombak; Kusa = rumput) 

Tumbuhan menyerupai susuki (rumput pampas Jepang) yang tumbuh di tepi sungai. Itu 
tumbuh sangat panjang, dan di ujung tubuhnya yang tumbuh banyak biji. Karena itu, 
tergantung pada perspektif seseorang, itu mungkin tampak menyerupai tombak. 
Ditempatkan dalam kategori biji-bijian yang sama seperti beras dan gandum, ketika diubah 
menjadi tepung, itu dapat memungkinkan bahkan hal-hal seperti roti tanpa fermentasi 
untuk dimasak. Ini rumput yang nyaman. 

Tapi ini hanya berarti itu bisa dimakan. Sebenarnya rasanya mengerikan. Karena rasa pahit 
itu, dunia hanya melihatnya sebagai gulma. Hampir tidak ada orang yang secara teratur 
memakannya. Tapi itu hanya diberikan. Lagi pula, kecuali Anda memang harus 
melakukannya, Anda biasanya hanya makan roti yang terbuat dari tepung gandum. 

Meski demikian, dengan berbagai jenis jamur, tauge, dan kotsubuyarikusa. Saya bisa 
mengumpulkan banyak tanaman liar yang bisa dimakan dan rumput liar, dan saya juga 
memiliki makanan bumbu dan diawetkan yang saya bawa. Sepertinya saya akan dapat 
makan malam yang layak juga. 
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"Tentu saja! [Siswa] 

"Oh?" [Guru] 

Para siswa kembali satu demi satu dan kamp menjadi berisik. 

"Hmm ...?" [Ryouma] 

Ketika saya berbalik ke arah jendela, saya perhatikan bahwa kerumunan telah terbentuk di 
samping kereta. 

"Mereka memeriksa makanan mereka, ya." 

Mereka berkata bahwa mereka akan menggandakan usaha mereka dalam memeriksa 
makanan mereka, jadi mereka pasti mengalami kesulitan dengan begitu banyak siswa yang 
kembali. 

Ini masih sedikit lebih awal untuk tugas saya, tetapi saya kira saya mungkin juga 
melakukan pekerjaan saya. 

"Kerja bagus, semuanya! Tolong izinkan saya membantu! "[Ryouma] 

"Terima kasih!" [Guru 1] 

"Bantu kami memeriksa makanan mereka!" [Guru 2] 

"Baik! Lanjut! Anda dapat memeriksa barang-barang Anda di sini juga! "[Ryouma] 

Dari para siswa yang berbaris, satu berjalan ke saya. 

"Tolong." [Pelajar 1] 

"Tentu tidak masalah. Kamu benar-benar banyak berkumpul. "[Ryouma] 

Saya menggunakan rak di kereta dan memeriksa isi tas. 

... Orang ini tampaknya memiliki pengetahuan tentang tanaman. Dia fokus mengumpulkan 
kuncup daun dan rumput liar yang bisa dimakan. Tapi... 

"Sebagian besar ini baik-baik saja, tetapi jamur ini tidak baik." [Ryouma] 

"Hah !?" [Pelajar 1] 



"Itu mungkin menyerupai Akakasatake, tetapi jika kamu membandingkan bagian belakang 
payung dengan yang asli ..." [Ryouma] 

"Ah, ini berbeda." [Petualang Pelajar] 

"Iya. Bagian belakang payung 'Akakasatake' yang dapat dimakan berwarna merah yang 
indah. Tetapi ketika bagian belakangnya berwarna coklat kusam, itu adalah 'Benikasatake' 
beracun. Jika Anda makan ini, Anda bisa mendapatkan apa saja dari sakit perut hingga 
diare hingga muntah, dan bahkan vertigo, jadi harap berhati-hati. "[Ryouma] 

"Aku mengerti ..." [Petualang Pelajar] 

"Sementara itu, aku akan mengambil ini. Mengingat kamu bisa mendapatkan begitu banyak 
makanan yang bisa dimakan, aku akan mengatakan kamu melakukan pekerjaan yang 
cukup bagus. "[Ryouma] 

"Terima kasih banyak." [Siswa 1] 

"Iya. Selanjutnya! "[Ryouma] 

"Usu!" [Siswa 2] 

Hmm ... Yang ini juga sepertinya dia tahu satu atau dua hal tentang mengumpulkan 
makanan, tetapi metodenya dalam mengumpulkan bahan-bahannya benar-benar ceroboh. 
Tunas daun ini bisa dimakan, tetapi Anda hanya harus mencabut tunas terminal. Dengan 
memetik kuncup-kuncup lainnya juga, meskipun hal itu memberi Anda lebih banyak 
makanan, tidak akan ada lagi yang tersisa di tahun berikutnya. 

Pohon yang melekat pada tunas daun ini juga lemah, jadi jika Anda tidak lembut, mudah 
patah. Dia memiliki beberapa tunas lain di tasnya bersama dengan cabang-cabangnya. 

Setelah saya menjelaskan kepadanya masalah cara dia mencari makan, seorang siswa 
dengan makanan selain tanaman dan tumbuh-tumbuhan muncul. 

"Permisi, bisakah Anda mengajari saya cara menangani tambang saya?" [Siswa 3] 

"Tambangmu? Kalau begitu, tanyakan orang itu di sana. Dia yang bertanggung jawab atas 
hal itu. "[Ryouma] 

Saya mengatakan kepadanya tentang guru laki-laki lain di bawah bayang-bayang kereta 
dan menyuruhnya pergi ke sana. 

Saat ini saya bertanggung jawab atas jamur dan tanaman. 

"Saat menangani penggalian, kita mulai dengan membiarkan darah keluar terlebih dahulu. 
Mengerti? "[Guru] 



"Ya!" [Siswa 3] 

"Tapi kamu harus hati-hati di mana kamu melakukan ini. Sebisa mungkin, pilih tempat 
yang aman, karena monster lain mungkin datang karena bau darah. Kali ini baik-baik saja, 
tetapi ketika Anda melakukannya, yang terbaik adalah melakukannya di tempat yang jauh 
dari kemah Anda. " 

"Bagaimana kalau aku benar-benar harus melakukannya di kemahku?" [Siswa 3] 

"Kalau begitu, kamu bisa menggali lubang dan mengubur darah dan semua bagian yang 
tidak perlu. Jauh lebih baik mengubur mereka daripada sebaliknya. Jika Anda punya uang 
dan ruang kosong di bagasi Anda, Anda bisa mempertimbangkan untuk membeli yang ini 
juga. 'Cairan Penghilang Bau Bau' dari Hutan Bambu. "[Guru] 

Hah? Bukankah itu produk toko kami !? 

"Cairan Penghilang Bau Badan?" [Pelajar 3] 

"Tidak pernah mendengar hal tersebut? Bamboo Forest adalah laundromat murah yang 
masuk ke bisnis tahun ini. Mereka menjual ini di sana. Jika Anda mendapatkan barang yang 
kuat, Anda dapat menghilangkan bau bahkan bau darah goblin. Sangat nyaman. Bahkan ada 
anggota suku buas yang tidak bisa berhenti menggunakannya setelah mencobanya sekali. 
Sayangnya, Anda hanya dapat membelinya di toko di Gimuru atau Renauph untuk saat ini. 
"[Guru] 

Hah. Jadi, itu digunakan untuk berkemah ... Meskipun itu adalah produk toko saya, saya 
tidak tahu. 

"Lanjut. Hah? "[Ryouma] 

Oh Sepertinya siswa barusan adalah yang terakhir. Tidak ada garis lagi. 

"Ryouma-kun, kamu sudah selesai?" [Mimil] 

"Mimil-san. Ya, rupanya. "[Ryouma] 

"Lalu bisakah kamu mengumpulkan semua makanan yang tidak bisa dimakan. Saya ingin 
membuangnya. "[Mimil] 

"Mengerti. ... Ngomong-ngomong, bisakah aku mendapatkan jamur beracun? "[Ryouma] 

"Jamur beracun itu? Yah, aku hanya akan membuangnya, jadi aku tidak keberatan, tapi ... 
Oh. Saya mengerti. Anda ingin memberi mereka makan ke slime Anda? "[Mimil] 

"Iya. Meskipun mereka mungkin beracun bagi manusia, slime racun bisa memakannya 
dengan baik. "[Ryouma] 



"Kalau begitu, silakan mengambilnya. Tapi hati-hati jangan sampai memakannya secara 
tidak sengaja. "[Mimil] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Dia memberi izin, jadi saya membersihkan semuanya dan bahkan mengumpulkan makanan 
yang tidak bisa dimakan dari guru-guru lain. Saya juga mengambil kesempatan untuk 
berbicara dengan pria yang mengajar siswa itu cara menangani penambangan, dan bisa 
membuatnya setuju untuk memberi saya darah. 

Saya kembali ke markas saya dan menyimpan jamur beracun di Dimension Home saya. 
Sebagai gantinya, saya mengeluarkan botol berisi slime berdarah dan kembali. 

"Maaf membuatmu menunggu." [Ryouma] 

Di tempat di mana binatang dimusnahkan adalah binatang yang tergantung di rak kayu, 
berlumuran darah. 

"Aku tidak perlu melakukan sesuatu yang istimewa, kan?" 

"Iya. Saya sudah meletakkan slime di bak mandi, jadi tiriskan darahnya secara normal dan 
semuanya baik-baik saja. "[Ryouma] 

Sambil menjelaskan, saya menempatkan tiga slime masing-masing di tiga bak besar yang 
dimaksudkan untuk menampung darah. 

Lendir berdarah telah meningkat jumlahnya, tetapi mereka belum melewati 2 digit. Saya 
perlu meningkatkan jumlahnya lebih cepat ... 

Seperti biasa, mereka sulit dibedakan ketika dicampur dengan genangan darah. 

"Ryouma-kun!" [???] 

"Maaf. Saya harus pergi. "[Ryouma] 

Seseorang sepertinya memanggil saya, jadi saya segera berlari ke bagian belakang kereta. 
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"Maaf membuatmu menunggu." [Ryouma] 

Ketika saya sampai di sana, apa yang menunggu saya adalah seorang guru perempuan dan 
laki-laki. 

"Ada apa?" [Ryouma] 

"Obat yang saya beli tidak bekerja." 

"Saya pikir dia mungkin mendapatkan obat palsu, tapi saya tidak terlalu khusus dengan 
hal-hal semacam ini, jadi saya tidak yakin. Kamu bilang kamu tahu banyak tentang obat, 
kan? "[Guru Wanita] 

"Saya memang memiliki pengetahuan tentang masalah ini. Bisakah saya melihat obat itu? 
"[Ryouma] 

Obat Palsu? Itu seharusnya tidak terjadi jika Anda membeli di toko normal. 

"Ini dia. Ini dari apotek dan sedikit mahal, tapi saya diberitahu itu sangat efektif, jadi saya 
membelanjakannya. "[Boy Adventurer] 

"Mari kita lihat ..." [Ryouma] 

Bocah itu tampak gatal saat dia menggosok dirinya sendiri di atas pakaiannya. Dia 
mengambil botol kecil dan menyerahkannya kepada saya. Ketika saya memeriksanya, saya 
bisa mendapatkan pemahaman kasar tentang situasinya. 

"Kapan kamu mulai menggunakan ini dan berapa kali kamu menggunakannya?" [Ryouma] 

"Saya baru mulai menggunakannya pagi ini. Sepertinya tidak berfungsi, jadi saya 
menggunakannya 5 kali ... "[Boy Adventurer] 

"Baik. Ini bukan palsu. Memburuk. "[Ryouma] 

"Memburuk?" [Boy Adventurer] 

"Apakah Anda meletakkan botol di bawah sinar matahari langsung? Memang benar itu 
penolak serangga yang dibuat menggunakan beberapa bahan yang cukup baik, tetapi 
lemah terhadap sinar matahari. Itu sebabnya Anda harus menyimpannya di tempat yang 
jauh dari matahari atau kemanjurannya akan turun. 



Juga, jika orang dengan kulit lemah menggunakannya terlalu banyak, mereka mungkin 
mengiritasi kulit mereka. Jadi, rasa gatal yang Anda rasakan bukan hanya karena serangga. 
Bukankah petugas itu menjelaskan ini kepada Anda ketika Anda membelinya? "[Ryouma] 

"Tidak sama sekali!" [Boy Adventurer] 

Apakah petugas itu benar-benar tidak menjelaskannya atau apakah petualang ini tidak 
mendengarnya? Saya tidak tahu, tetapi bagaimanapun obat ini adalah yang asli. 

"Terima kasih sudah menjelaskan. Saya bisa mengurus sisanya. "[Guru] 

"Aku akan meninggalkannya di tanganmu kalau begitu." [Ryouma] 

"Permisi." [???] 

"Iya. Aku pergi! "[Ryouma] 

... Ada banyak orang yang bertanya padaku. 

Dari atmosfir di hari pertama, saya pikir saya tidak akan terlalu banyak mengandalkan, tapi 
ternyata sangat sibuk. 

Bagaimanapun, saya melakukan yang terbaik untuk menjawab mereka yang mengajukan 
pertanyaan kepada saya. Saya menghabiskan satu jam mencoba untuk mengajar mereka 
semua. 

Mungkin karena sudah mendekati musim dingin, tetapi baru-baru ini matahari telah 
terbenam lebih awal. Berkat sebagian besar siswa telah kembali, gelombang pertanyaan 
akhirnya tenang. 

"Ryouma, bisakah aku punya waktu sebentar?" [Roche] 

"Ada apa, Roche-san?" [Ryouma] 

"Masih ada beberapa siswa yang belum kembali. Kelompok empat itulah yang 
menyebabkan masalah pada hari pertama. Apakah Anda melihat mereka secara kebetulan? 
"[Roche] 

"Aku melihat mereka berempat di hutan beberapa waktu lalu berburu monster untuk 
pekerjaan. Tapi saya belum melihat mereka sejak itu. "[Ryouma] 

"Saya melihat. Kalau begitu, bisakah Anda melihatnya? Kamu melihat mereka di hutan kan? 
"[Roche] 

"Di situlah aku melihat mereka, tapi .. Bisakah kamu meminjamkan telingamu sebentar?" 
[Ryouma] 



"Hmm?" [Roche] 

"... Keempat jatuh untuk pekerjaan perangkap. Mereka tidak bisa menemukan kadal batu di 
hutan, jadi mereka mempertimbangkan pergi ke dataran untuk mencari kadal. "[Ryouma] 

Itu sebabnya saya tidak yakin mereka akan berada di hutan. 

"Saya melihat. Dalam hal itu, mungkin ide yang baik untuk mengirim seseorang ke sana 
juga ... Sudahlah. Sepertinya itu tidak perlu. "[Roche] 

"?" [Ryouma] 

Roche-san tiba-tiba berubah pikiran. Sebelum aku bisa bertanya mengapa, dia 
mengarahkan jarinya yang tebal di belakangku. 

"... Begitu." [Ryouma] 

Ketika saya berbalik, kelompok empat itu sudah berjalan kembali. Dari cara mereka 
berjalan, mereka tampak agak lesu, tetapi setidaknya, mereka tampaknya tidak terluka. 
Mereka mungkin lelah karena harus membawa galian mereka. 

"Maaf kami terlambat." [Adventurer 1] 

"Maaf!" [Adventurer 2] 

"Kami akhirnya mengambil lebih banyak waktu berburu dari yang diharapkan." 
[Adventurer 3] 

"Tapi kami yakin bisa berburu banyak!" [Adventurer 4] 

"Lihat, lihat!" [Adventurer 1] 

Mereka berempat berbicara dengan Roche-san seperti itu ketika mereka mengangkat 
buruan mereka dan pamer. 

"Rumput Rat, ya. Dan 8 dari mereka juga. "[Roche] 

"Usu!" [Adventurer 1] 

"Kami pandai berburu." [Adventurer 2] 

"Sesuatu seperti ini mudah selama kamu dapat menemukan sarangnya!" [Adventurer 3] 

"Bodoh! Maaf. "[Adventurer 4] 

Ketika saya mencoba berbicara dengan mereka, mereka berempat tiba-tiba bertingkah 
seperti anak kucing yang dipinjam. 



Hmm? Kenapa mereka bersikap seperti ini padaku? 

"Umm ~ Apa aku melakukan sesuatu?" [Ryouma] 

"Kamu adalah pemilik Hutan Bambu, kan?" [Petualang 1] 

Yang paling jarang dipesan dari keempat menyebutkan nama toko saya. 

"Saya melihat. Apakah ini terkait dengan toko saya? "[Ryouma] 

"Kamu dan toko kamu membantu orang-orang di daerah kumuh, kan? Karena itu kami 
diberitahu untuk tidak menyusahkan toko Anda atau orang-orang yang terkait dengannya. 
"[Adventurer 1] 

"Siapa yang memberitahumu itu?" [Ryouma] 

"Orang dewasa di perkampungan kumuh. Melihat. Kita miskin, kan? Bahkan jika kita tidak 
melakukan apa-apa, sebagian besar toko tidak akan menghargai kita mendekati mereka 
dan mereka akan mendorong kita. Bahkan jika mereka tidak berterus terang tentang hal 
itu, jelas bahwa sikap mereka terhadap kita itu buruk. Hal-hal semacam itu menyebar 
dengan cepat. Sekalipun tidak keluar dari jalan kita untuk menimbulkan masalah bagi 
orang lain, jika sesuatu terjadi, orang akan mengatakan pada anak-anak untuk tidak 
mendekati kita. 

Di sisi lain, jika itu adalah toko seperti milik Anda yang memperlakukan orang seperti kami 
dengan baik, kami diberitahu oleh orang dewasa kumuh untuk tidak menyebabkan Anda 
bermasalah. "[Adventurer 1] 

Reputasi yang baik dan reputasi yang buruk dimiliki oleh orang-orang dalam lingkaran 
yang sama, ya. 

"Kami sudah lama mendengar tentang bagaimana pemilik toko itu seorang anak dan 
bagaimana ia memukuli beberapa petualang dan preman yang nakal dan melemparkannya 
ke penjaga. Tapi kami belum pernah melihat wajah Anda sebelumnya. Jadi ketika kami 
mengetahui kemarin bahwa Anda adalah pemilik toko yang dikabarkan, orang-orang ini 
mengencingi celana mereka. Mereka tidak tahu apakah mereka akan dimarahi oleh orang 
dewasa terlebih dahulu atau dipukuli oleh Anda terlebih dahulu. "[Adventurer 1] 

"Kami tidak kencing di celana kami!" [Adventurer 2] 

"Kami hanya berusaha berbicara dengan sopan." [Adventurer 3] 

"Ya! Anda memberitahunya! "[Petualang 4] 

Bocah petualang itu tertawa ketika dia menjelaskan situasinya dan teman-temannya 
mengejeknya. 



Tapi... 

"Aku mengerti alasannya sekarang. Tapi Anda tidak perlu khawatir tentang kejadian 
kemarin. Saya tidak akan memukul Anda hanya karena Anda melakukan sesuatu yang tidak 
saya sukai. Kecuali kalau kau mencoba membunuhku. "[Ryouma] 

"Apa? Saya bilang kan? Bahkan jika Anda tidak melakukan itu, orang dewasa mengatakan 
kepada kami untuk tidak mendekati Anda. Ah, aku Gazel, omong-omong. Senang bertemu 
dengan mu!" 

"Senang bertemu denganmu juga." [Ryouma] 

Dia tampak seperti anak yang jujur. Saya mendengar anak-anak ini sering berkelahi dengan 
kelompok Berk, tetapi mereka tampaknya tidak berbahaya. Jika ada, mereka menyerang 
saya sebagai sekelompok anak-anak yang berhati terbuka. Mereka masih muda, jadi bagus 
mereka hidup ini ... Atau setidaknya itulah yang saya pikirkan. 

"Baik. Kami ingin menangani tambang kami. Apakah ada tempat yang ditunjuk untuk itu? 
"[Gazel] 

"Kamu bisa pergi ke belakang kereta itu." [Roche] 

"Terima kasih. Kami akan menyelesaikan bisnis kami. Ayo pergi! "[Gazel] 

Ketika Gazel membawa teman-temannya, mereka menghilang ke bagian belakang gerbong. 

"Dia sepertinya anak yang hidup." [Ryouma] 

"Ya. Kehadiran orang seperti itu bisa menghidupkan suasana pesta. Yah, ada juga yang 
terlalu hidup dan akhirnya menyebabkan masalah ... Anda juga ada di sana kemarin. Tetapi 
jika Anda mencoba berbicara dengannya, Anda akan menemukan bahwa dia bukan orang 
jahat. Tapi sepertinya dia tidak jujur. Tapi sekali lagi, ketika kamu masih muda, kamu ... " 

Saat Roche-san berbicara, dia tiba-tiba berhenti. 

"Ada apa?" [Ryouma] 

"Tidak ada. Aku baru saja akan membicarakan masa mudamu, tapi kemudian aku ingat kau 
masih anak-anak sendiri ... Ketika aku tidak melihatmu, rasanya aku tidak berbicara dengan 
seorang anak. Rasanya saya berbicara dengan orang dewasa. "[Roche] 

"Aku sering mendapatkannya." [Ryouma] 

Karena Anda tahu saya sebenarnya sudah dewasa. Anak yang Anda ajak bicara ini memiliki 
hati seorang paman setengah baya. 



"Ngomong-ngomong, Roche-san. Mereka menyebutkan sesuatu tentang mendengar 
tentang saya. "[Ryouma] 

"Yang termuda dari instruktur. Seseorang yang bahkan lebih muda dari para siswa itu 
sendiri. Dan dengan rumahmu itu untuk sebuah tenda, tentu saja, kamu akan menonjol. 
Karena itu banyak siswa bertanya tentang Anda. 

Meskipun ada banyak di antara siswa yang baru saja mendaftar. Ada banyak instruktur 
yang berpartisipasi dalam pekerjaan penaklukan goblin sebelumnya. Mengalahkan 
sekelompok petualang nakal atau segerombolan goblin, memiliki sebuah toko, mengambil 
bandit yang kuat ... Setiap pendatang baru yang melakukan semua yang pasti akan 
menyebarkan berita tentang dia. "[Roche] 

Benar. Saya mungkin sedikit kasar. 

"Dan sekarang tersiar kabar bahwa aku adalah orang dari rumor itu." [Ryouma] 

"Ya. Tapi bukankah itu baik-baik saja? Ini tidak seperti mereka memandang rendahmu. 
"[Roche] 

"Itu mungkin benar." [Ryouma] 

Saya tidak dapat memutuskan sekarang apakah ini hal yang baik atau buruk, tetapi saya 
kira ini berarti bahwa mereka setidaknya mengakui kemampuan saya. 

Lebih dari segalanya, setidaknya kami sekarang telah mengkonfirmasi bahwa semua siswa 
aman. 

Di bawah langit malam yang mempesona bergoyang api unggun para siswa. 

Untuk memasak makanan mereka ... Untuk menghangatkan diri dari angin dingin malam ... 

Ketika saya menyaksikan senyum para siswa di sekitar api unggun, suasana hati saya 
berangsur-angsur menjadi damai. 

"Uwaah !?" 

"Apa!?" 

"!?" 

Tetapi pada saat itulah sesuatu terjadi. 

Di dalam kamp yang sunyi, di bawah langit berbintang, tiba-tiba menjerit seseorang. 

Tl Catatan: Koreksi dari salah satu bab sebelumnya. Siswa petualang yang mendapat 
pekerjaan perangkap bukanlah 'kelompok Berk dan empat orang yang mereka lawan'. Alih-



alih itu adalah 'empat orang Berk dan kelompoknya bertarung dengan'. Juga, saya tidak 
tahu siapa ketiga teriakan terakhir itu. Bisa jadi Ryouma. Bisa jadi guru. Bisa jadi siswa. 
Bahkan bisa jadi saya. Atau mungkin Anda. Siapa tahu? 



Chapter 126-1 
Bab 126: Masalah "Apa yang terjadi !?" [Ryouma] 

Saya mengikuti setelah Roche-san ke belakang kereta dan menemukan tempat yang 
ditunjuk untuk menangani tambang gaduh. 

"Apa yang terjadi? Adakah yang terluka? "[Roche] 

"Ketika mereka mencoba pertumpahan darah, bak darah tiba-tiba mulai bergerak. Mereka 
hanya terkejut oleh itu. Tidak ada yang terluka atau apa pun. Tapi apa itu tadi? Apakah 
seekor binatang jatuh atau sesuatu? " 

"Oh, itu hanya slime-ku. Saya menempatkan mereka di bak mandi ... Namun, ini pasti aneh. 
Aku ingin tahu mengapa mereka tiba-tiba panik. "[Ryouma] 

Lendir yang berdarah tampak panik karena sesuatu. 

Saya tidak merasakan apa pun yang bisa menjadi musuh ...! 

"Gazel-kun! Tambang mana yang kau perdarahan sebelum ini terjadi !? "[Ryouma] 

"Tambang? Yang di ujung. "[Gazel] 

"Identifikasi" [Ryouma] 

Saya memeriksa daging yang tergantung. 

Mayat Grass Grass. 

Hewan pengerat herbivora. Hidup di dataran dengan banyak tanaman dan tumbuh-
tumbuhan. 

Tubuhnya segar, tetapi sudah diracun. 

Racun ini tidak berbahaya jika dikonsumsi secara oral kecuali mulut sudah terluka sebelum 
diminum. 

Itu masih bisa dimakan. 

"Seperti yang diharapkan. Tikus rumput ini diracun. "[Ryouma] 

"Racun !?" [Gazel] 

"Tapi kami tidak menggunakan racun apa pun!" [Adventurer 1] 



Itulah yang Gazel-kun dan teman-temannya katakan, tetapi hasil Identify jelas. Tetap saja, 
sepertinya mereka tidak berbohong. 

Kalau begitu, pasti ada sesuatu yang lain untuk ini ... Ditemukan! 

"Ini ini." [Ryouma] 

Sulit untuk melihat karena darah dan bulu, tetapi ada dua lubang di bagian dalam kaki 
depan. Mereka berbaris secara horizontal. 

"Bekas gigitan ular. Tikus rumput ini mungkin diserang oleh ular berbisa sebelum kalian 
menangkapnya. "[Ryouma] 

Mungkin hampir tidak selamat. Tapi kemudian ketika bersembunyi di dalam sarangnya, 
Gazel dan teman-temannya datang dan menyerangnya. Sementara itu, racun di dalam 
darahnya tetap ada, dan racun itu jatuh ke bak darah slime. 

Alasan slime bergerak dengan keras mungkin karena mereka berusaha menghindari darah 
beracun, tapi ... 

"Oh? Mereka menjadi tenang. "[Roche] 

"... Sepertinya lendir darah minum bahkan darah beracun." [Ryouma] 

"Apakah itu baik-baik saja !? Apakah Anda memerlukan obat? "[Roche] 

Racun ular berbisa dari bagian ini. Apalagi jenis yang tidak berbahaya saat dikonsumsi 
secara oral. Seharusnya ular semak. Saya memang punya obat untuk membantu itu, tetapi 
itu hanya dimaksudkan untuk diminum. Itu bukan sesuatu yang harus disuntikkan 
langsung ke dalam darah. Pertama, saya harus mengencerkan racun sebanyak mungkin. 

Saya mengambil slime berdarah dari bak-bak lainnya dan mengumpulkan darah sebanyak 
mungkin. 

"Masih ada 7 tikus rumput yang tersisa, kan? Jika tikus-tikus itu tidak diracuni, apakah 
Anda keberatan jika saya mengambil darah mereka? Ini tidak berhubungan dengan kamp 
pelatihan, jadi aku akan membayarnya. "[Ryouma] 

"Ini adalah kesalahan kita, jadi kamu tidak perlu membayar kami. Benar kan, anak laki-
laki? "[Gazel] 

"Y-Ya. Maksud saya jika itu adalah darah, Anda bisa mendapatkan sebanyak yang Anda 
inginkan. "[Adventurer 1] 

"Kami hanya akan membuangnya." [Adventurer 2] 

"Ya." [Adventurer 3] 



"Terima kasih." [Ryouma] 

Saya segera memeriksa 7 tikus rumput dan mengeluarkannya. 

"Mudah-mudahan, ini akan cukup untuk mencairkan darah beracun ... Dan bahkan jika itu 
tidak cukup, darah sebanyak ini seharusnya memberi mereka banyak nutrisi." [Ryouma] 

Lendir berdarah kesakitan, tetapi mereka tidak dalam bahaya. Racun dari Ular Bush lemah, 
dan lendir berdarah memiliki Resistensi Racun. Meskipun resistensi mereka tidak cukup 
kuat untuk melawan racun asli, ringan seperti ini seharusnya tidak menjadi masalah. Saya 
akan melihat kondisi lendir untuk sementara waktu setelah upaya ini untuk mengencerkan 
racun dan memberi mereka nutrisi. Dalam kasus terburuk, saya harus menggunakan obat 
yang belum pernah diuji pada slime sebelumnya. 

"Aku akan membiarkan situasi mereka stabil seperti ini untuk saat ini. Terima kasih, Gazel-
kun. "[Ryouma] 

"Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Maksudku, aku bahkan tidak melakukan apa-
apa. "[Gazel] 

"Memberiku banyak darah saja. Ini juga salah saya karena saya tidak memperhatikan slime, 
jadi tolong jangan pedulikan itu. Kalian bertiga juga. "[Ryouma] 

Mereka bertiga menjawab positif, tetapi mereka tampak gelisah. 

Roche-san pergi di belakang mereka dan dengan ringan memukul punggung mereka. 

"Mungkin agak sulit untuk tidak keberatan, tetapi bahkan jika kamu keberatan, tidak ada 
yang akan berubah. Jadi jangan berkecil hati, dan sebaliknya renungkan hal ini dan 
pikirkan bagaimana memanfaatkan pengalaman ini sebaik-baiknya untuk kali berikutnya, 
oke? Ryouma, kamu baik-baik saja dengan ini, kan? "[Roche] 

"Ya." [Ryouma] 

Meskipun pada dasarnya racun itu tidak berbahaya selama diminum secara oral, mereka 
mungkin masih makan daging tanpa menyadari bahwa itu beracun. Jika racun itu efektif 
bahkan ketika diminum, maka itu bisa menjadi buruk. Jika skenario kasus terburuk terjadi, 
mereka akan berada dalam situasi yang berbahaya. 

"Mendengarkan. Ketika orang terbiasa melakukan sesuatu dan mereka mulai merasa puas, 
saat itulah kesalahan terjadi. Kepuasan adalah kesalahan fatal bagi para petualang seperti 
kita. Biarkan pengalaman ini menjadi pengingat bagi Anda empat. Jangan pernah lengah 
bahkan jika itu adalah sesuatu yang kamu spesialisasi seperti berburu. "[Roche] 

"Ya!" [Petualang Pelajar] 



"Lanjutkan kalau begitu. Ryouma, aku tidak tahu banyak tentang cara menyembuhkan 
slime. Tetapi jika ada yang bisa saya lakukan untuk membantu, beri tahu saya. Saya akan 
melakukan yang terbaik untuk bekerja sama. "[Roche] 

"Kami juga!" [Gazel] 

Setelah Roche-san mengatakan itu, Gazel-kun dan yang lainnya juga mengatakan bahwa 
mereka akan bekerja sama. 

Mereka ingin saya meminta bantuan mereka jika ada yang saya butuhkan. 

Pagi hari berikutnya, ketika matahari belum terbit ... 

"Ah, apakah sudah waktunya untuk beralih?" [Ryouma] 

"Ya." [Guru 1] 

"Kerja bagus. Mari kita beralih. "[Ryouma] 

Aku memegang posku sambil membawa kendi berisi slime berdarah. Setelah beberapa 
saat, seseorang datang untuk beralih dengan saya. 

"Aku dengar slimeermu berakhir dengan minum racun. Bagaimana kabarnya? "[Guru 1] 

"Mereka sebagian besar sudah tenang sekarang." [Ryouma] 



Chapter 126-2 
Bab 126: Masalah Meskipun sudah waktunya untuk tugas saya, para guru dan siswa yang 
tahu situasi saya mengakomodasi saya untuk membantu saya menjaga slime saya. Karena 
itu saya bisa berburu monster di dekat kamp dengan alasan 'melakukan putaran saya' dan 
mampu mengamankan darah yang dibutuhkan untuk slime berdarah saya. Berkat slime 
berdarah itu bisa dengan aman melewati bagian yang paling sulit. Meskipun mereka masih 
tampak lemah, tidak seperti sebelumnya, mereka tidak lagi kesakitan. Sebenarnya, mereka 
pulih jauh lebih cepat dari yang saya harapkan. 

"Itu bagus untuk didengar." [Guru 1] 

"Ini berkat semua orang." [Ryouma] 

"Tetap saja, Ryouma-kun. Kamu benar-benar membawa lendir bersamamu, ya. "[Guru 1] 

Apa yang dia maksud dengan itu? Dari nada suaranya, sepertinya dia tidak melihat ke 
bawah lendiranku dan berpikir, 'Kenapa kamu membawa monster yang begitu lemah 
bersamamu?' 

"Oh? Kamu tidak tahu orang-orang memanggilmu apa? "[Guru 1] 

"Mereka memanggilmu petualang dengan lendir. Saat ini, siapa pun dari Gimuru akan 
dapat mengenali gelar itu. "[Guru 2] 

"... Benarkah?" [Ryouma] 

"Apakah itu mengalahkan banyak monster dan preman di tambang atau membuka toko 
yang aneh, kamu banyak terkenal, tahu?" [Guru 1] 

"Meskipun mungkin tidak banyak yang mengenalmu dengan wajah dan nama. Bahkan saya 
tidak tahu siapa Anda pada awalnya. Tetapi ketika saya melihat slime Anda, saya segera 
tahu Anda adalah petualang yang dikabarkan. "[Guru 2] 

Huh ... Sebelum saya menyadarinya, sepertinya saya menjadi terkenal. 

Itu mulai memalukan, jadi aku membuat percakapan kami singkat dan minta diri untuk 
beristirahat. 

"Masih ada hari esok. Jadi, aku akan pergi sekarang. "[Ryouma] 

"Beristirahatlah." [Guru 1] 

"Selamat malam." [Guru 2] 



Saya kembali ke markas saya, tetapi karena kondisi lendir berdarah, saya tidak merasa 
ingin tidur sama sekali. Kondisinya stabil, jadi seharusnya tidak ada alasan untuk khawatir. 
... Seharusnya tidak, bagaimanapun ... Tetap saja, itu sudah beberapa saat sejak lendir selain 
lendir racun tertelan racun. 

Di masa lalu, saya memberi makan slime herbal beracun untuk mencoba dan membuatnya 
berevolusi, tetapi saya bisa menjaga hal-hal aman karena saya hanya memberikan herbal 
kepada mereka yang ingin memakannya atas kemauan mereka sendiri. Saya belum makan 
racun lendir saya sejak itu. Ini akan menjadi yang pertama dalam waktu yang lama. Kecuali 
jika ingatan saya mengecewakan saya. 

"... Monster Identify." [Ryouma] 

Ketika saya mencoba menggunakan Monster Identify di salah satu slime berdarah yang 
menelan racun. 

Lendir Berdarah Keterampilan: 

Sedot Darah Lv5 Hapus bau Lv3 Penyakit Menolak Lv3 Poison Resist Lv2 Mainkan Dead 
Lv10 Intisari Lv2 Serap Lv4 Split Lv1 ... Saya menemukan bahwa Resorb dan Poison Resist 
telah tumbuh pada tingkat tertentu. 

Peningkatan level Serap seharusnya karena semua darah yang saya makan sampai 
sekarang. Tetapi untuk Poison Resist ... Saya tidak ingat memberi makan sesuatu yang 
beracun. Resist Penyakit belum naik level. Nah, tingkat Penolak Penyakitnya selalu lebih 
tinggi, jadi mungkin itu sebabnya ia tidak berubah. Aku ingin tahu apakah ada sesuatu yang 
tercampur dengan darah makanannya. 

...Tidak. Seharusnya tidak begitu. Darah yang aku beri makan lendir berdarah bisa diambil 
sendiri dari hewan yang aku buru atau darah dari tukang daging Zeke-san. Jika darah 
bukan pelakunya, maka alasan di balik naiknya level skill Poison Resist seharusnya adalah 
insiden baru-baru ini. 

Ketika situasinya stabil, level Poison Resist-nya meningkat satu tingkat. 

"... Mengatasinya dalam waktu sesingkat ini?" [Ryouma] 

Keahlian Poison Resist, seperti namanya, adalah resistensi terhadap racun. Kekuatan untuk 
melawan racun. Ini bukan tentang teknik seperti penguasaan tombak atau penguasaan 
pedang. Sebaliknya, ini tentang konstitusi dan pengalaman seseorang seperti Penolak 
Penyakit. 

Ini juga terkait dengan fungsi kekebalan tubuh seseorang. Dalam hal itu, apakah Poison 
Resist 'antibodi'? 

Tetapi jika demikian, maka tidak mungkin itu bisa mengatasi racun hanya dalam semalam 
... Atau mungkin itu karena lendir? 



Slime adalah monster yang diberi kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya 
dan bereproduksi. Orang yang mengatakan ini tidak lain adalah Dewa Pencipta yang 
melahirkan slime dan dunia ini. Tidak mungkin informasi ini salah. 

Mungkin itu karena lendir berdarah juga memiliki kekuatan adaptif yang mampu 
mengatasi racun hanya dalam satu malam ... Aku tidak punya bukti, tapi ... 

"Lendir Berdarah, darah, racun encer, antibodi ... Dengan semua ini, aku ingin tahu apakah 
mungkin untuk membuat 'antiserum'. 

Pikiran itu tiba-tiba terlintas di benak saya. 

Saya mungkin bisa mencari tahu apakah antibodi itu ada dengan sedikit investigasi. 

"Pinjami aku sedikit tubuhmu." 

Saya mengambil sampel dari lendir berdarah yang menelan racun. 

... Saya mengambil sampel dari lendir berdarah dengan cara yang sama saya mengambil 
sampel asam, racun, dan cairan penghilang bau. 

Lendir normal akan mati tanpa meninggalkan jejak, tetapi saya bertanya-tanya apakah 
evolusi akan membawa karakteristik mereka lebih dekat dengan makanan yang mereka 
makan. 

... Yah, itu bukan topik yang harus saya kejar saat ini. Saat ini saya perlu memikirkan serum 
darah. 

Serum darah bercampur dengan darah, jadi saya perlu menggunakan Alkimia untuk 
memisahkannya. 

Saya juga bisa mendapatkannya dengan meninggalkan darah sendiri untuk sementara 
waktu, tetapi saya ingin mendapatkan hasil sekarang. 

"Identifikasi" [Ryouma] 

Saya menggunakan Identifikasi pada cairan oranye yang tersisa di dalam kapal ... 

'Serum darah' 

Ini adalah serum darah yang bisa saya ekstrak dari cairan tubuh dari lendir berdarah. 

Ada antibodi untuk campuran racun ular hutan. 

"!" [Ryouma] 

Pada saat inilah keberadaan antibodi dalam serum darah lendir berdarah terbukti. 



Saya masih belum memiliki hipotesis untuk kemampuan beradaptasi mereka. 

Tapi saya setidaknya bisa mengkonfirmasi keberadaan antibodi dalam serum darah 
mereka. 

Saya memiliki penangkal racun ular semak yang cocok untuk digunakan manusia. Tapi itu 
tidak seperti saya memiliki penawar racun untuk setiap. Mereka semua bisa disebut ular 
ular, tetapi itu tidak berarti mereka semua sama. Tergantung pada jenis ular dan kondisi 
pertumbuhannya, komposisi racun akan berubah. Karena itu, meskipun ada banyak racun 
yang diketahui, tidak ada banyak penangkal racun. 

... Saya belum tahu apakah serum darah ini dapat diberikan sebagai serum anti-racun bagi 
manusia dan apakah akan aman atau tidak. Tetapi juga benar bahwa dalam kehidupan 
masa lalu saya, seekor kuda pernah diberikan antigen, dan kemudian dokter menggunakan 
serum darahnya untuk menyembuhkan orang. Kemungkinannya bukan nol. 

Lebih dari segalanya, tidak ada biaya apa pun untuk memproduksi serum ini. 

Saya memang perlu memikirkan cara untuk menyimpannya dalam keadaan darurat, tetapi, 
tergantung pada jenis racunnya, saya mungkin bisa menyiapkan antibodi di tempat dan 
masih membuatnya tepat waktu. 

Semakin banyak lendir berdarah yang saya miliki, semakin saya dapat menghasilkan juga. 

Saya ingin menyiapkan beberapa kalau-kalau ada keadaan darurat. 

Saya telah menggunakan pengetahuan Bumi sampai sekarang, tetapi penemuan serum 
darah memiliki efek besar pada bidang Kedokteran di Bumi ... Mengingat betapa besarnya 
kesepakatan kali ini, saya lebih baik melanjutkan dengan hati-hati. 

Untuk saat ini, saya akan diam-diam meneliti serum darah. 



Chapter 127 
Bab 127: Panen "Melihat. Ini di sini adalah Balminist. Ramuan yang penuh dengan hal-hal 
yang disukai serangga. Jika Anda menghancurkannya dan menambahkannya ke air, Anda 
bisa membuat obat nyamuk. Sederhana, tetapi sangat efektif. Kelemahannya adalah tidak 
bisa bertahan sepanjang hari. Tentu saja, ini juga tergantung pada konsentrasinya, tetapi 
bagaimanapun juga, ini berarti Anda harus mengumpulkan herbal sambil berhati-hati 
untuk tidak menghancurkannya. Juga, itu berbahaya bagi kulit, jadi jangan gosokkan 
langsung ke tubuh Anda. Sementara itu, mari kita dapatkan ramuan yang cukup untuk 
malam ini dan cukup untuk mengisi tangan kita. "[Berk] 

"Mengerti." 

Dengan punggung saling membelakangi, kami diam-diam mulai mengumpulkan tumbuh-
tumbuhan. 

Tidak ada mata atau telinga di sekitar kami. Kami sendirian. Tumbuhan dan tumbuh-
tumbuhan menari ketika angin lewat, menimbulkan suara merumput. 

"Hei." [Berk] 

"Apa itu?" [Ryouma] 

Sepertinya dia akhirnya siap untuk berbicara tentang apa yang ada di pikirannya. Berk 
dengan tenang membuka mulutnya. 

"Aku mendengar Gazel dan yang lainnya membuatmu kesulitan. Tentang itu ... Maaf. 
"[Berk] 

"Hah? Itu yang ingin kamu bicarakan? Kenapa? "[Ryouma] 

"Apa maksudmu mengapa? Mereka sama seperti saya juga. Anak nakal kumuh. Saya sudah 
kenal mereka sejak lama. Kami bahkan tidak rukun sampai semua menjadi petualang. 
"[Berk] 

"Aku mengerti." [Ryouma] 

"... Aku mungkin terlalu banyak mengeluh padamu, tapi sebelum mendaftar di guild, kami 
sebenarnya berpikir untuk berpesta bersama. Tapi kemudian aku mendengar tentang 
pendaftaran Wist-kun, dan aku menjadi khawatir, jadi aku memutuskan untuk pergi 
bersama sebagai gantinya. Karena itu kami akhirnya berjalan di jalur yang berbeda, dan 
sebelum kami menyadarinya hubungan kami berubah menjadi ini ... "[Berk] 

Saya melihat. Setidaknya, sepertinya dia tidak berpikir, "Kami sudah lama tidak bergaul, 
jadi aku tidak peduli dengan mereka atau apa pun!" 



"Tapi kamu tahu itu cerita yang berbeda ketika mereka mengolok-olok Wist dan yang 
lainnya. Saya tidak tahan. Dan saya tidak akan berkompromi pada titik itu! "[Berk] 

"Aku mengerti ... Tapi kamu bisa tenang. Saya tidak terlalu khawatir tentang kejadian itu 
lagi. Bahkan, saya juga memberi tahu mereka tentang hal ini. "[Ryouma] 

"Benarkah? Saya tidak tahu itu. "[Berk] 

Sepertinya Berk sendiri tidak ada di sana pada saat itu dan hanya mendengar kejadian dari 
orang lain. 

"Tetap saja, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan menghukum mereka begitu 
banyak?" [Ryouma] 

"Yah begitulah. Maksudku, bukankah kamu tipe orang yang mengerti orang lain, tapi tanpa 
ampun terhadap musuhnya? Kabarnya, para pencuri yang membidik slime Anda selalu 
dikalahkan hitam dan biru. Saya juga sering mendengar orang mengatakan 'Jangan 
mengejar slime Ryouma kecuali jika Anda ingin melihat neraka!' "[Berk] 

"... Hmm. Baiklah, memang benar aku memukuli pencuri, dan aku juga sudah mendengar 
tentang rumor yang disebut dari Gazel-kun dan yang lainnya, tapi ... Benarkah? Apakah 
Anda benar-benar mendengar hal-hal ini tentang saya begitu sering? "[Ryouma] 

"Tidak ada gunanya berbohong padamu, kan?" 

Mungkin, aku harus meminta Carm-san untuk mengkonfirmasi masalah ini ketika aku 
kembali. 

Setelah mengumpulkan herbal penolak serangga, Berk akhirnya merasa nyaman. 

Tetapi karena dia harus keluar dari cara untuk berbicara dengan saya, dia terpisah dari 
teman-temannya, dan sekarang, dia tidak tahu di mana teman-temannya. Kami sudah 
bertemu, jadi dia memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk membantuku 
dengan sesuatu sebagai terima kasih karena telah memaafkan Gazel dan yang lainnya. 

Karena itu, kami pergi ke hutan untuk mengumpulkan bahan lain. 

"Ini cukup jauh ke dalam hutan." [Berk] 

"Saya sudah pergi ke bagian hutan yang dangkal dan tempat di dekat sungai untuk 
mendapatkan air dan mengamankan makanan kemarin. Jadi, itu mungkin lebih dalam. 
"[Ryouma] 

"Gilkoda Leaf, kan? Apakah itu banyak dijual? "[Berk] 



"Tidak semuanya. Ada racun yang tercampur dengan komponen obatnya, jadi bahkan tidak 
ada apotek yang menanganinya. Tapi meskipun begitu, itu bisa digunakan untuk 
melindungi buku dan pakaian dari serangga. "[Ryouma] 

Ini diakui sebagai ramuan obat, tetapi bahan yang jarang terlihat. Saya sendiri belum 
pernah melihat yang asli, tetapi saya melihat nama ramuan itu dan penjelasannya 
mengenai informasi yang disediakan untuk area ini. 

"Ciri khusus dari Gilkoda adalah buah busuk yang melekat padanya. Anda akan 
mendapatkan ruam jika menyentuh buah, jadi berhati-hatilah. "[Ryouma] 

"Jika itu bau, maka tidak akan lebih mudah untuk menemukan apakah Ruth atau Rumil ada 
di sekitar?" [Berk] (The RAWs mengatakan Mimil, tetapi berdasarkan konteksnya, penulis 
mungkin berarti Rumil, jadi aku mengubahnya.) 

"Sepasang saudara kandung manusia-anjing, ya ... Mereka mungkin bisa menemukannya, 
tapi aku cukup yakin mereka akan membenci pengalaman itu." [Ryouma] 

"Baunya seburuk itu?" 

"Aku belum pernah melihatnya secara langsung, tetapi itu adalah daun dengan sifat khusus 
dan komponen obat ... Bahkan memiliki komponen beracun juga, jadi aku ingin melihatnya 
sekali." [Ryouma] 

Pohon Gilkoda yang memiliki buah-buahan bau. Ketika saya menyelidikinya, saya 
menemukan bahwa sifatnya mirip dengan Pohon Maidenhair, juga dikenal sebagai Ginkgo 
Biloba, yang digunakan sebagai pohon pinggir jalan di Jepang untuk menambah warna 
selama musim gugur dengan daunnya. 

Meskipun dunia ini memiliki monster dan tanaman serta tumbuh-tumbuhan yang tidak ada 
di Bumi, ia juga memiliki spesimen yang mirip dengan Bumi, seperti gandum dan kentang 
yang sering digunakan dalam memasak. Dan ketika datang ke ramuan obat, ada Yomugi, 
yang menyerupai Yomogi (mugwort Jepang) di Bumi. Ada banyak macamnya. 

Jika Pohon Gilkoda benar-benar Pohon Maidenhair seperti yang kupikirkan, maka ... 

Saat aku memikirkan itu untuk diriku sendiri, angin membawa bau busuk yang 
menghampiriku. 

"Bau busuk ini ..." [Ryouma] " 

"Itu di sana. Ayo pergi. "[Berk] 

Kami berjalan melawan arah angin selama beberapa menit. 

"..." [Ryouma] 



"Mengesankan, tapi baunya busuk ..." [Berk] 

Dunia di depan kita diwarnai dengan warna kuning cerah ketika pohon-pohon maidenhair 
yang berdesak-desakan berkilauan di bawah sinar matahari. 

"Identifikasi" [Ryouma] 

'Daun Gilkoda' 

Daun yang memiliki komponen obat dan beracun. 

Komponen Obat: Flavonoid, Ginkgolide 

Komponen Beracun: Asam Ginkgolik 

Ketika saya menggunakan Identifikasi pada daun yang jatuh, nama yang saya kenali 
muncul. 

Tidak ada keraguan tentang itu. Ini adalah pohon maidenhair. 

"'Item Box' Berk. Gunakan ini. Ini adalah handuk tangan dan cairan penghilang bau. Juga 
ada keranjang untuk mengumpulkan barang-barang untuk diletakkan di punggung dan tas 
juga. "[Ryouma] 

Seharusnya, hanya pohon maidenhair jantan yang tidak cocok yang digunakan di pinggir 
jalan di Jepang, tetapi jelas, pertimbangan seperti itu belum diambil di sini. Ini adalah 
rimbun alami pohon maidenhair. 

Sementara terkesan oleh daun musim gugur yang indah, saya mengambil tindakan 
terhadap bau busuk dan ruam, dan mulai mengumpulkan daun. 

"Terima kasih telah membantuku. Berkat kamu, aku bisa mengumpulkan banyak. 
"[Ryouma] 

"Jangan katakan itu. Saya juga mendapat beberapa suvenir bagus untuk diberikan Wist dan 
yang lainnya. "[Berk] 

Kami dengan cepat selesai mengumpulkan daun Gilkoda dan dapat kembali ke kemah 
dengan aman. 

"Aku pergi kalau begitu. Saya harus membuat beberapa penolak serangga sebelum mereka 
kembali. Aku hanya harus menghancurkannya dan mencampurnya dalam air, kan? "[Berk] 

"Baik. Berhati-hatilah agar tidak menyentuhnya langsung dengan kulit Anda dan berhati-
hatilah saat menggunakannya. "[Ryouma] 

"Mengerti!" [Berk] 



Berk membawa gunung Balminist bersamanya dan kembali ke tendanya. 

"Aku juga harus menjalankan bisnisku." [Ryouma] 

Aku kembali ke markas dan membuka Dimension Home-ku. Sebelum waktu tugas saya 
tiba, saya harus berurusan dengan hal-hal yang telah saya kumpulkan. 

Pertama, pohon maidenhair pergi. Saya memiliki dua keranjang penuh dengan mereka, 
tetapi masih ada butiran pasir dan sampah lainnya bercampur. 

Pertama, saya memindahkan semua daun ke wadah besar, lalu saya menggunakan alkimia 
untuk membuang semua sampah. Hanya wadah dan daun yang tertinggal di dalam formasi, 
sementara semua sampah sudah dipindahkan ke luar. Saya memesan pemulung lendir 
untuk menangani sampah yang dihasilkan, dan kemudian saya menggunakan alkimia untuk 
juga menghilangkan asam ginkgolik beracun. Setelah melakukan semua itu, saya berhasil 
menetralkan daun pohon maidenhair! 

"Aku akan meninggalkan ini di sini sekarang ..." [Ryouma] 

Berikutnya adalah jamur yang saya kumpulkan di sepanjang perjalanan kembali. Ini untuk 
percobaan membudidayakan jamur. Saya tidak punya waktu semalam karena insiden 
dengan slime berdarah, tapi hari ini saya punya waktu lagi. 

"'Item Box'" [Ryouma] 

Saya mengambil pohon-pohon tumbang yang saya temukan di sepanjang jalan. 

Dengan menggunakan alkimia, saya sekali lagi menghilangkan bug dan sampah lain di 
atasnya, lalu saya meminta slime scavenger untuk menanganinya. 

"'Roda Polandia'" [Ryouma] 

Setelah itu, saya mengubah pohon yang tumbang menjadi serbuk kayu. Pohon tumbang 
yang setengah kering itu secara bertahap dihancurkan oleh angin dan pasir yang berputar 
dengan kecepatan tinggi. ... Rasanya agak kasar, tetapi ini adalah eksperimen pertama, jadi 
ini seharusnya baik-baik saja. Saya menempatkan serbuk gergaji yang telah selesai ke 
samping untuk saat ini. 

Selanjutnya, saya memindahkan jamur ke wadah dan menggunakan alkimia untuk 
memisahkannya. 

Saya akan mencoba dan membudidayakan jamur ini, jadi saya perlu membawa beberapa 
bakteri. 

Dengan menggunakan serbuk gergaji sebagai media pertumbuhan, saya dapat memperoleh 
filamen jamur yang akan berfungsi sebagai benih. Selain itu, saya juga mendapat beberapa 



pupuk untuk dijadikan sumber nutrisi dari lendir pemulung yang memakan semua sampah 
yang tercampur. 

Saya mencampur ketiganya secara merata dengan alkimia, dan kemudian saya 
memindahkan senyawa yang dihasilkan ke wadah datar yang seukuran tikar tatami dan 
menambahkan air dalam jumlah sedang. 

"Aku ingin tahu bagaimana ini akan berubah ..." [Ryouma] 

Saya tidak punya pengalaman membudidayakan jamur. Akan lebih bagus jika semuanya 
berjalan dengan baik dan berubah menjadi tempat tidur jamur, tapi ... Yang bisa saya 
lakukan adalah menyerahkan semuanya pada takdir. 

"Selanjutnya adalah ... Ah, benar." [Ryouma] 

Saya menghabiskan malam tadi malam di Dimension Home saya, tetapi malam ini, saya 
akan tidur nyenyak di markas saya. Saya harus bersiap untuk itu juga. 

Saya membawa sekitar 20 slime sticky dengan saya dan keluar dari Dimension Home saya. 

"Aku mengandalkan kalian." [Ryouma] 

Ketika saya memberikan perintah, slime lengket dengan cepat merangkak ke dinding dan 
menempelkan diri ke langit-langit, kemudian mereka merentangkan tentakelnya ke bawah, 
mengubah diri mereka menjadi tali penangkap lalat sederhana. 

Dengan ini mereka akan dapat mengurus semua serangga terbang kecil yang mencoba 
masuk! 

Melihat tentakel yang sedikit bergoyang memotivasi saya. 

Lendir ini sangat andal. 

Setelah itu saya memasang kelambu dan tempat dupa berbentuk babi dengan obat nyamuk. 
Dan setelah semua itu aku harus bisa menghabiskan waktuku dengan nyaman di sini. 

Hmm ... Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? 

Seperti itu saya terus bekerja di lingkungan saya sampai tiba waktunya untuk tugas saya. 



Chapter 127-1 
Bab 127: Panen "Fu fu fu fu ... Sungguh penemuan besar ..." [Ryouma] 

Lendir berdarah yang meningkatkan tingkat keterampilan Racunnya karena mampu 
menghasilkan antibodi. 

Tapi bagaimana dengan Penyakit Menolak? Ketika saya menyelidiki masalah ini, ternyata 
slime berdarah juga memiliki antibodi terhadap bakteri patogen. Dan mereka bahkan lebih 
bervariasi daripada racun. Serum lendir berdarah mungkin hanya memegang kemungkinan 
untuk menjadi serum darah untuk racun dan bakteri. 

"Tunggu sebentar, jam berapa ini--- !?" [Ryouma] 

Ketika saya mengeluarkan jam saya, tangan sudah menunjuk pada waktu 2 menit sebelum 
berkumpul. 

"Oh, tidak!" [Ryouma] 

Dengan cepat, aku mengusap pembasmi serangga di sekujur tubuhku, lalu aku melompat 
keluar dari Dimension Home dan berlari ke kereta. 

Ketika aku kembali, aku akan pergi ke tempat Dinome-san, dan aku akan memintanya 
untuk membuatkanku jam dengan fungsi alarm! 

Ketika saya memutuskan itu dalam pikiran saya, saya berlari untuk itu. Akhirnya, saya bisa 
melihat bagian belakang siswa. 

Kerumunan besar telah berkumpul. Saya berkeliling kerumunan siswa dan pergi ke tempat 
instruktur di mana. 

"Yo, Ryouma. Anda nyaris tidak berhasil tepat waktu. "[Roche] 

"Maaf, Roche-san. Saya sibuk dengan slime. "[Ryouma] 

"Saya melihat. Apa yang terjadi kemudian? "[Roche] 

"Terima kasih atas bantuan semua orang, kondisi mereka akhirnya stabil." [Ryouma] 

"Saya melihat! Itu bagus kalau begitu. "[Roche] 

"Iya. Maaf karena membuat kalian semua kesulitan! "[Ryouma] 

Untungnya, tempat yang ditentukan untuk berkumpul berada di dekat kamp, jadi aku 
nyaris berhasil menghindari terlambat. Sepertinya orang-orang di sini sudah diberitahu 



tentang apa yang terjadi semalam. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, 
jadi saya memutuskan untuk membuat laporan tentang situasi saya. 

"Baik. Sudah waktunya, jadi mari kita mulai perakitan pagi ini. Perhatian! ... Siswa! Apa 
kabar? Apa pendapat Anda setelah menghabiskan malam di Bidang Serangga Beracun? 
"[Roche] 

"Aku gatal!" [Pelajar 1] 

"Aku tidak bisa tidur ..." [Siswa 2] 

Ketika saya mendengarkan jawaban para siswa, ternyata sebagian besar dari mereka 
digigit serangga. 

Tujuan utama dari kebaktian pagi adalah untuk menerima panggilan dan memastikan 
keamanan para siswa, sehingga tidak memakan banyak waktu. Roche-san mengatakan 
hanya satu hal terakhir sebelum memecat mereka. 

"Kalian yang digigit serangga mungkin tidak menyiapkan langkah pencegahan yang cukup 
untuk serangga. Setelah merawat diri sendiri sebanyak yang Anda bisa, pastikan untuk 
memeriksa kondisi alat yang telah Anda siapkan dan penggunaannya! Kami memiliki dua 
hari tersisa di kamp ini! Jika Anda tidak melakukan apa pun untuk memperbaiki situasi 
Anda, Anda akan memiliki banyak waktu! Juga, saya sudah mengatakan ini sebelumnya, 
tapi saya akan mengatakannya lagi. Anda bebas mengajukan pertanyaan kepada instruktur 
Anda! Itu saja! Diberhentikan! "[Roche] 

Atas perintah Roche-san, kerumunan itu diberhentikan, dan para siswa mulai berjalan 
kembali ke tenda mereka atau ke arah para guru. 

Hmm? Roche-san berjalan ke arahku. 

"Ryouma. Bisakah saya mendapatkan saran Anda tentang sesuatu? "[Roche] 

Nasihat? 

"Ada beberapa siswa yang mendapat saran dari guru tentang senjata dan pertempuran. Ini 
bukan bagian dari jadwal, tetapi para guru berpikir untuk memiliki pertempuran tiruan 
sebagai alat bantu visual, dan kemudian menggunakannya untuk membantu menjelaskan 
kepada para siswa. Kami baru saja mendiskusikannya beberapa waktu yang lalu. Jika kamu 
tidak keberatan, bisakah kamu berpartisipasi sebagai pemanah? "[Roche] 

"Aku tidak keberatan, tetapi apakah itu harus hanya sebagai pemanah?" [Ryouma] 

"Oh tidak. Saya tidak akan membatasi Anda. Saya yakin Anda memiliki gaya bertarung 
sendiri. Tetapi akan lebih baik jika kita dapat menunjukkan kepada siswa berbagai jenis 
senjata dan gaya bertarung yang berbeda. Para guru yang berpartisipasi sebagian besar 
adalah pejuang jarak dekat, jadi kami berharap untuk mendapatkan seseorang yang bisa 



bertarung dari jarak jauh. Saya baru saja mendengar ini secara tidak sengaja, tetapi 
ternyata, Anda menurunkan seekor burung pada waktu jaga malam? "[Roche] 

Seseorang yang berjaga pasti mendengarnya. Saya perlu mendapatkan darah untuk slime 
berdarah, jadi saya mengambil beberapa burung nokturnal. 

"Jika kamu memang jago menembak, maka aku yakin para siswa akan belajar banyak dari 
mengawasimu. Bisakah kamu melakukannya? "[Roche] 

"Baiklah." [Ryouma] 

Saya bisa menolaknya, tetapi pekerjaan saya sekarang adalah menjadi guru. Adalah tugas 
saya untuk membantu siswa belajar sebanyak mungkin. 

"Kalau begitu, aku akan pergi dan membuat beberapa panah dengan batu tumpul untuk 
ujungnya sehingga tidak akan ada penetrasi selama pertempuran tiruan." [Ryouma] 

"Saya melihat! Dalam hal ini, saya akan memberi tahu yang lain. Saya akan menghubungi 
Anda lagi nanti. Baik. Saya akan pergi kalau begitu. Tidak bisa membiarkan siswa 
menunggu terlalu lama. "[Roche] 

Ah. 

"Berk?" [Ryouma] 

"Yo." [Berk] 

Saya selalu melihat Berk dengan teman-temannya, tetapi untuk beberapa alasan, dia 
sendirian sekarang. 

Dia tidak berbicara dengan siapa pun. Dia hanya mengawasiku, dan ketika Roche-san pergi, 
dia mendekatiku. 

Apakah dia butuh sesuatu? 

"... Uhh. Masalahnya adalah ... bug tidak akan berhenti masuk ke tenda. Saya terus berusaha 
melakukan sesuatu tentang hal itu, tetapi sepertinya tidak berhasil ... Jadi, saya pikir saya 
akan bertanya kepada Anda apakah Anda tahu metode yang baik untuk menjauhkan 
mereka ... "[Berk] 

Berk biasanya anak yang pemberani, tidak pernah takut, tetapi hari ini, dia tampaknya agak 
penakut. 

... Mengingatkanku pada bawahan lamaku, Tabuchi-kun. 

"Serangga terus masuk, ya ... Masalahnya adalah bahkan jika Anda mengambil beberapa 
tindakan pencegahan, mereka masih bisa masuk ketika orang masuk. Anda harus 



memastikan mereka tidak mengenakan pakaian atau sepatu Anda saat Anda masuk ... Jika 
Anda mau, saya bisa mengajari Anda cara membuat obat nyamuk sederhana. Itu bisa 
dibuat dengan bumbu yang bisa dikumpulkan dari sekitar bagian ini. Jika Anda 
menerapkannya di dekat pintu masuk, serangga terbang akan mengalami kesulitan 
mendekati. "[Ryouma] 

"Ya. Ajari aku. "[Berk] 

Jadi, aku mengambil Berk dan pergi ke dataran. 

"Apakah tempat ini baik-baik saja? Kami nyaris tidak bisa berjalan. "[Berk] 

"Rempah-rempah dapat ditemukan di mana saja selama itu adalah tempat berumput 
dengan banyak sinar matahari." [Ryouma] 

Bahkan, saya pikir kami bisa menemukannya bahkan jika kami tidak meninggalkan kamp. 



Chapter 128 
Volume 3 Bab 128: Melihat Pribadi dan Istirahat Teh "Jadi begitulah di dalam rumahmu." 
[Siswa 1] 

"Langit-langitnya penuh lendir, tetapi karena itu mereka bisa mendapatkan serangga." 
[Siswa 2] 

"Ini di sini adalah toilet di gudang." [Ryouma] 

"Serius? Anda bahkan menginstal sesuatu seperti itu? "[Siswa 3] 

"Apa pipa ini?" [Siswa 4] 

"Itu filter air. Menyaring air untuk membersihkannya ... "[Ryouma] 

Saat ini, saya telah membuka markas saya untuk para siswa. 

Segera setelah tugas saya pada hari kedua dimulai, seorang anak lelaki meminta saya untuk 
menunjukkan markas saya, jadi saya memberinya izin, tetapi ketika siswa-siswa lain 
mendapat kabar tentangnya, pertemuan akhirnya. Sebenarnya, hanya ada enam, tapi 
kamarnya sendiri tidak terlalu besar, jadi rasanya benar-benar ramai. 

"Ryouma, apakah kamu di sana?" [Gazel] 

"Hmm? Saya di sini. "[Ryouma] 

Saya mendengar suara Gazel dari luar. 

Saya bertanya-tanya ada apa. 

"Melihat! Lihat! "[Gazel] 

Ketika saya menunjukkan wajah saya di pintu masuk, dia mengangkat tambang dengan 
kedua tangan. Aku punya tempat yang lebih tinggi, jadi sepertinya dia mendorong kuar ke 
arahku dari bawah. Saya mendekatkan wajah saya. 

"Jadi, kamu juga punya beberapa burung hari ini, ya. Beberapa yang cukup besar untuk di-
boot. "[Ryouma] 

"Ya! Kami mengatur perangkap kemarin. "[Gazel] 

"Saya melihat. Jadi itu sebabnya kamu terlambat kembali. "[Ryouma] 

"Yah begitulah. Bagaimanapun, kami berhasil menjebaknya dengan baik, jadi kami akan 
memberikan darah untuk Anda. Darahnya bergizi untuk lendirmu, bukan? "[Gazel] 



Aku bersyukur. 

Tetap saja, anak-anak ini pandai berburu. 

"Tapi hanya ini yang kami tangkap sekarang, jadi kamu harus mengembalikan dagingnya 
setelah itu. Kami ingin menjadi lebih murah hati, tapi ... "[Gazel] 

"Tidak apa-apa. Saya akan siap untuk menghapus darahnya. Sebagai terima kasih, mengapa 
Anda tidak datang dan minum teh sambil menunggu? Aku akan menuangkanmu teh herbal 
yang dibuat dengan air sungai dan beberapa herbal. "[Ryouma] 

"Aku akan memiliki beberapa jika kamu menawarkannya. Tetapi bisakah saya melihat-lihat 
juga? "[Gazel] 

Dia benar-benar anak yang jujur. Cara lain untuk menjelaskannya adalah dia mudah 
dimengerti. 

"Tentu saja. Ah, semua orang bisa minum juga. Tehnya dibuat dari bahan-bahan yang 
dikumpulkan dari bagian-bagian ini. "[Ryouma] 

"Aku baik-baik saja." [Siswa 1] 

"Saya juga. Kita harus bersiap untuk malam ini. "[Siswa 2] 

"Ya. Kita harus segera pergi. "[Siswa 3] 

"Terima kasih telah mengantar kami berkeliling." [Siswa 4] 

"Saya belajar banyak." [Siswa 5] 

"Terima kasih banyak!" [Siswa 6] 

Saya melihat enam siswa yang memasuki kamar saya dan menyiapkan teh. 

"Singkirkan serangga pada dirimu terlebih dahulu sebelum kamu masuk." [Ryouma] 

Gazel-kun dengan patuh mengikuti perintah saya, tetapi begitu dia masuk, dia mendapati 
dirinya menatap dinding. 

"Sesuatu menarik perhatianmu?" [Ryouma] 

"Aku hanya berpikir bahwa kamu memiliki tembok yang bagus di sini. Dinding rumah kami 
sudah tua, sehingga angin bisa masuk. Dibandingkan dengan itu, ini adalah tempat yang 
jauh lebih baik. "[Gazel] 

"Jadi, itu apa." [Ryouma] 

"Kalau saja aku bisa menggunakan Sihir Bumi juga ..." [Gazel] 



Apakah Anda buruk dengan Sihir Bumi? 

"Bukan hanya sihir bumi pada khususnya, tapi semua sihir. Tetapi melihat ini, saya pikir 
jika saya bisa menggunakan sihir, maka saya harus bisa melakukan sesuatu tentang 
dinding di tempat saya. "[Gazel] 

"Apakah itu setua itu?" [Ryouma] 

Saya bertanya kepadanya sambil menuangkan teh, dan dia mengangguk sambil tersenyum. 

"Panas. Fuu ... 

Rumah kami masih lebih baik. Orang-orang dewasa merawat kami, mereka mendengarkan 
kami ketika kami memiliki sesuatu untuk dikonsultasikan dengan mereka, dan selama kami 
sedikit memperbaiki tembok, kami bisa bertahan dengan baik. Rumah itu mungkin terlihat 
kotor, tetapi layak huni. Apa yang benar-benar buruk adalah rumah nenek di sebelah kita, 
kan? "[Gazel] 

"Baik? Bahkan jika kamu mengatakan itu padaku, aku tidak benar-benar tahu ... "[Ryouma] 

Apakah dia tinggal di salah satu tempat yang saya dengar beberapa hari yang lalu? 
Bangunan yang ditinggalkan itu? 

"Tapi sekarang tinggal menunggu waktu saja." [Gazel] 

"Masalah waktu?" [Ryouma] 

"Ya! Saya seorang petualang sekarang. Meskipun saya masih ranker rendah, saya akan 
menjadi lebih kuat dari sini dan menghasilkan lebih banyak uang. Segera saya tidak akan 
hanya memperbaiki rumah kami tetapi sepenuhnya membangunnya kembali. Saya akan 
menjadi besar sehingga semua orang bisa hidup bersama. "[Gazel] 

"Aku mengerti." [Ryouma] 

Jadi, dia tipe yang ambisius. 

"Tapi persisnya berapa lama menurutmu kamu akan makan?" [Ryouma] 

"Berapa lama ... aku belum memikirkan itu." [Gazel] 

Entah bagaimana, rasanya tiba-tiba dia jatuh. 

"Yah, kamu bisa meluangkan waktu untuk memikirkannya." [Ryouma] 

"Aku sudah memutuskan!" [Gazel] 

"Itu cepat !?" [Ryouma] 



Hah? Apa? Dia baru saja memutuskan seperti itu setelah memikirkannya barusan? 
Bukankah dia memutuskan terlalu cepat? 

Sementara itu, saya mencoba bertanya kepadanya tentang hal itu ... 

Seberapa besar rumah yang dia pikirkan? 

"Seberapa besar toko Anda?" [Gazel] 

"Kenapa?" [Ryouma] 

Kenapa dia tiba-tiba memikirkan tokoku? 

"Aku baru ingat. Toko Anda itu tingginya 2 lantai, bukan? Itu sebabnya. "[Gazel] 

"Itu yang kamu khawatirkan !?" [Ryouma] 

"Maksud saya jika memiliki dua lantai, itu pasti cukup besar, bukan?" [Gazel] 

"Memang benar ada banyak ruang tamu, tapi ..." [Ryouma] 

"Baik? Selain itu, struktur dengan dua lantai jarang terjadi, jadi menonjol. "[Gazel] 

Benarkah? 

Tetapi meminta tukang kayu untuk membangunnya akan membutuhkan waktu dan uang, 
jadi Anda tidak bisa hanya membangun kembali rumah itu dengan mudah. Saya merasa dia 
harus memikirkan banyak hal dengan lebih hati-hati, tetapi saya yakin menabung adalah 
prioritas yang lebih besar baginya saat ini. Sekalipun itu hanya gambaran kasar, memiliki 
tujuan adalah hal yang baik. 

Karena itu, saya menghindari mengatakan sesuatu yang tidak perlu dan hanya 
mendorongnya dengan jujur. 

"Oh, benar. Beberapa waktu yang lalu, Anda mengatakan 'rumah kami', bukan? Apakah 
hanya anak-anak yang tinggal di sana? "[Ryouma] 

Apakah orang dewasa merawat mereka? Saya agak khawatir, karena sepertinya tidak ada 
orang dewasa dengan mereka. 

"Tepat sekali. Ini berbeda dari gereja dan panti asuhan, tetapi itu adalah tempat untuk 
anak-anak seperti kita tanpa orang tua untuk berkumpul. Kami bermalam di sana, dan 
pergi bekerja di pagi hari. "[Gazel] 

"Bagaimana dengan aturan saat hidup bersama?" [Ryouma] 

"Yang lebih tua merawat yang lebih muda. Orang dewasa tetangga juga membantu kami 
dan mengajarkan kami berbagai hal. Kami sendiri belajar cara berburu dari seorang lelaki 



tua, yang adalah mantan petualang ... Ah, hampir sepanjang tahun itu kami mengumpulkan 
kayu bakar dari luar kota. Selama waktu ini, orang-orang yang tidak ada hubungannya 
keluar untuk mengumpulkan beberapa ranting. Saya kira Anda bisa menyebut ini aturan 
juga? 

Bagaimanapun, itulah cara kita hidup. Kita mungkin tidak punya uang, tetapi semua orang 
bisa bertahan. Itu sebabnya semua orang seperti saudara satu sama lain. Tiga lelaki di 
pesta dengan saya semua tinggal di rumah yang sama dengan saya. "[Gazel] 

"Huh." [Ryouma] 

Jadi anak-anak tanpa orang tua menghidupi diri mereka sendiri sementara mendapatkan 
bantuan dari orang lain. Jadi itu sebabnya mereka memiliki rasa persaudaraan yang kuat 
dan mengapa mereka bergaul dengan orang-orang di level mereka dengan sangat baik ... 

Berkat kesempatan ini, saya bisa mengetahui lebih banyak tentang kehidupan di dalam 
daerah kumuh yang tidak saya ketahui. Sebelum saya menyadarinya, dia mengosongkan 
cangkirnya. 

"Terima kasih untuk tehnya. Itu lezat. "[Gazel] 

"Aku senang kamu menikmatinya." [Ryouma] 

"Aku akan pergi kalau begitu. Aku harus menemukan binatang buas itu untuk pekerjaan 
itu. "[Gazel] 

"Ah ... Benar." [Ryouma] 

"? Saya melihat. Jadi, instruktur tidak diperbolehkan berbicara tentang pekerjaan. Kalau 
begitu, topik ini mungkin tidak bagus, huh. "[Gazel] 

"Ya. Sesuatu seperti itu. "[Ryouma] 

"Kalau begitu, kurasa aku tidak punya pilihan selain mencarinya dengan kekuatanku 
sendiri. Sampai jumpa! "[Gazel] 

Seperti itulah Gazel-kun pergi dengan semangat tinggi. 

Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa binatang yang dia cari tidak tinggal di sekitar sini 
... 

... Saya harus kembali ke pos saya. 



Chapter 129-1 
Bab 129: Gergaji Pemimpin  Sisi Roche  

"Jadi, pertandingan akan digelar mulai jam 15:00. Tempatnya adalah dataran. Lokasi 
persisnya terlihat dari sini dan akan ada kursi penonton yang dibangun oleh Ryouma. Jadi 
gunakan itu sebagai landmark Anda. Kehadiran tidak wajib. Saya yakin ada beberapa dari 
Anda yang belum menyelesaikan pekerjaan Anda dulu, sehingga Anda dapat melanjutkan 
dan memprioritaskan itu. Tetapi jika Anda sudah selesai dengan pekerjaan Anda, maka 
mampir dan menonton. Sisanya adalah tanggung jawab Anda. Diberhentikan! "[Roche] 

Ketika kebaktian pagi berakhir, para siswa dapat terlihat sibuk dengan urusan mereka 
sendiri. Beberapa segera pergi ke suatu tempat, sementara beberapa berbicara dengan 
orang lain selama beberapa waktu. 

"Roche, bisakah aku bicara sebentar?" [Lucas] 

"Ada apa, Lucas?" [Roche] 

"Kami sudah selesai memutuskan grup untuk pertandingan. Sini. Lihat apakah tidak ada 
masalah. "[Lucas] 

Setelah menerima dokumen dari Lucas, nama-nama peserta masing-masing kelompok 
terdiri dari dua dan spesialisasi mereka ditulis. 

"Sebagai detail dan setia seperti biasa ... Kami memiliki 10 orang, jadi itu total 5 
pertandingan. Saya tidak melihat masalah pada khususnya. Kami juga bisa mengikuti ini 
untuk pesanan. "[Roche] 

"Kalau begitu, aku akan memberi tahu para peserta." [Lucas] 

"Aku akan menyerahkannya padamu. Ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang siswa 
kali ini? "[Roche] 

"Teknik mereka masih ceroboh, tetapi ada banyak dengan disposisi yang baik. Dan Ryouma 
juga ada saat ini, kan? Memiliki anak seusia mereka atau lebih muda dari mereka yang 
bekerja sebagai instruktur dengan orang dewasa pasti menjadi perhatian bagi mereka. 
Saya yakin ada banyak siswa yang sadar akan hal itu. "[Lucas] 

"Ya. Tapi jika mereka petualang, menjadi yang percaya diri itu lebih baik. "[Roche] 

"Apakah itu sebabnya kamu mengungkapkan masalah Ryouma pada hari pertama di 
kereta?" [Lucas] 



"Yah, akan sulit baginya untuk melakukan pekerjaannya jika mereka memandang rendah 
dirinya. Dia juga sepertinya bukan tipe yang menegaskan dirinya sendiri, meskipun 
keterampilannya adalah hal yang nyata. "[Roche] 

Hanya dengan melihat ke markasnya sudah cukup untuk memberikan satu ide tentang 
berapa banyak mana yang dia miliki dan seberapa terampil dia di Earth Magic. 

Saya yakin ada orang dewasa lain yang bisa melakukan hal yang sama. 

Tetapi jika Anda berbicara tentang anak-anak seusianya, yah ... Menemukan yang lain yang 
mampu melakukan hal yang sama mungkin terbukti sulit. 

Semakin sulit ketika Anda menambahkan syarat bahwa mereka harus bisa membangun 
rumah sambil bertindak seolah-olah mereka tidak menghabiskan setetes mana. 

Hanya berdasarkan itu dia jauh dan jauh dari anak-anak seusianya. 

Ya, sama sekali tidak seperti anak biasa ... 

"Hei, Lucas. Apa kah kamu mendengar? Meskipun Ryouma seperti itu, sihirnya masih 
seperti 'penyihir dalam pelatihan', dan keahliannya yang sebenarnya terletak pada 
pertarungan jarak dekatnya seperti kita. "[Roche] 

"Apa? Tapi di pertandingan hari ini, dia ... "[Lucas] 

"Ya. Itu karena saya memintanya untuk bergabung sebagai pemanah. Tetap saja, sepertinya 
dia bisa menggunakan semua jenis senjata. Saya tidak tahu keterampilannya yang 
sebenarnya, tetapi dia tampak percaya diri, jadi keterampilan bertarungnya mungkin di 
atas sihirnya. "[Roche] 

"Mempertimbangkan berapa banyak ruang yang tersisa untuk tumbuh ... Sungguh anak 
yang menakutkan." [Lucas] 

"Itu sebabnya aku sangat bermasalah." [Roche] 

"Bermasalah?" [Lucas] 

"Kamu tahu bahwa guild master berbicara denganku sebelumnya, kan? Bahwa dia 
memintaku untuk membuat Ryouma berpartisipasi? "[Roche] 

"Ya." [Lucas] 

"Tapi sekarang aku memikirkannya, aku merasa ada implikasi aneh di sana." [Roche] 

Dia terus menjelaskan ini dan itu. Seperti bagaimana dia memiliki cukup keterampilan dan 
pengalaman berkemah dan bagaimana dia seorang pria yang tenang dan semacamnya. 



"Pada waktu itu, kupikir dia hanya mengawasi anak baru seperti biasanya, tetapi ketika 
aku melihat Ryouma sendiri, aku mulai berpikir lain... Ryouma masih tidak memiliki 
anggota partai. Ada banyak waktu ketika Anda harus membuat pesta untuk pekerjaan 
sambil jalan. Tapi itu saja. "[Roche] 

"... Apakah dia meminta kita untuk mengadakan pesta Ryouma dengan para siswa? 
Memang benar mereka semua petualang baru. Pengalaman mereka seharusnya kira-kira 
sama. Tetapi ada kesenjangan besar dalam keterampilan mereka. Tidak mungkin dia tidak 
mengerti itu. "[Lucas] 

Saya tahu dari mana asal Lucas. Meskipun memiliki perbedaan dalam kemampuan antara 
anggota diberikan dalam sebuah pesta -- setelah semua, itu adalah pertemuan manusia -- 
jika perbedaan dalam kemampuan terlalu besar, masalah akan terjadi. Itu khususnya 
berlaku bagi para petualang yang lebih muda. 

"Aku juga tidak setuju membuat Ryouma membentuk pesta dengan para siswa. Saya yakin 
orang itu juga berpikir demikian. Kalau begitu ... "[Roche] 

Kalau begitu, mungkin kita harus melihatnya bukan untuk membuat Ryouma membentuk 
pesta dengan orang lain, tetapi membuat orang lain ingin membentuk pesta dengannya? 

"Apakah kamu tidak terlalu memikirkannya? Belum setahun sejak anak itu mendaftar. Dia 
telah melakukan banyak pekerjaan berbahaya, dan dia juga memiliki latar belakang tinggal 
di hutan sendirian. Seharusnya tidak ada alasan untuk membantunya mengadakan pesta 
dengan begitu cepat menggunakan metode tidak langsung seperti itu, kan? Atau ada alasan 
lain? "[Lucas] 

"Itu yang aku tidak mengerti." [Roche] 

Saya tidak berpikir itu hanya imajinasi saya, ... 

"Dia menyelamatkan teman-teman kita, jadi aku ingin membantunya jika memungkinkan. 
Tapi kami belum menerima pekerjaan yang sebenarnya. Kami harus memprioritaskan 
pekerjaan yang ada. Ketua guild juga belum menjelaskan niatnya, jadi kami punya alasan 
untuk tidak bertindak juga ... Kecuali kalau dia lupa mengatakannya, pokoknya. "[Lucas] 

"Benar." [Roche] 

Pertama, mari memprioritaskan pekerjaan yang ada. 



Chapter 130-2 
Bab 130: Gergaji Pemimpin "Cukup! Pemenang, Lucas! "[Roche] 

Begitu saya mengumumkan itu, para penonton bersorak. 

Pertandingan ketiga berakhir tanpa insiden, dan pemenangnya adalah Lucas pihak kami. 
Menang atau kalah di sini tidak benar-benar berarti apa-apa, tetapi saya masih senang 
melihat anggota partai saya menang. 

Tentu saja, saya harus tidak memihak karena saya adalah wasit. 

"Baik. Saatnya belajar. Kalian berdua. Tolong jelaskan kepada siswa. Mari kita mulai 
dengan kamu, Lucas. "[Roche] 

"Mengerti. Seperti yang saya katakan ketika saya memperkenalkan diri, senjata saya adalah 
palu ini. Itu berat, jadi orang mengatakan itu sulit digunakan, tetapi seperti yang Anda lihat, 
itu hanya masalah kekuatan. Selama Anda berlatih, Anda akan bisa menanganinya dengan 
baik. Dan lebih dari segalanya, jika Anda bisa mendapatkan pukulan bersih, kekuatan yang 
dihasilkan luar biasa. "[Lucas] 

"Anda punya hak itu. Saya dikirim terbang dengan perisai saya. "[Guru 1] 

Pendekar pedang yang dia lawan terkekeh. Dia menangani pedang kayu satu tangan 
dengan tangan kanan dan perisai dengan tangan kiri secara efektif, tetapi satu serangan 
langsung dari palu Lucas langsung mengubah situasi. 

Ada segala macam perisai. Perisai yang digunakan orang ini adalah tipe satu tangan yang 
tidak dimaksudkan untuk menghentikan serangan orang lain. Perisai yang dia gunakan 
dimaksudkan untuk menangkis. 

Tapi dia gagal melakukan itu dan malah menerima palu dengan tamengnya. Alhasil, 
perisainya sedikit menekuk dan tangan kirinya menjadi tidak mampu mengerahkan 
kekuatan ke dalamnya. 

Ketika keduanya meninjau pertandingan mereka, mereka berbicara tentang ciri-ciri khusus 
senjata mereka dan menyimpulkan diskusi mereka. Ketika tiba saatnya bagi peserta 
berikutnya untuk datang, saya memanggilnya. 

"Carmine, apa tanganmu baik-baik saja? Apakah Anda terluka? "[Roche] 

"Itu mati rasa ketika aku tertabrak, tapi tidak sakit setelahnya, jadi itu akan baik-baik saja." 
[Carmine] 

Ciri khas palu adalah berat dan kekuatannya. Itu sebabnya saya membuat dia dan Lucas 
bertanding, sehingga mereka bisa bertarung dengan palu dan perisai mereka. 



"Bagus kalau begitu. Jangan terlalu memaksakan diri. Agar aman, Anda harus mampir ke 
stasiun Ryouma. Suruh dia untuk memberikan sihir penyembuhan pada Anda. Lendirnya, 
maksudku. "[Roche] 

Sebelum pertandingan pertama dimulai, Ryouma memberitahuku bahwa dia telah 
membawa lendir sembuh bersamanya. 

Dia mengatakan lendir itu akan menyembuhkan para peserta di tempatnya, sehingga dia 
bisa menghemat mana. Saat ini, lendir dapat ditemukan berada di atas kepalanya. 

"Dia bilang gratis selama sesi pengajaran ini." [Roche] 

"Saya senang mendengar itu. Mungkin aku harus membuatnya melakukan pemeriksaan 
seluruh tubuh ... Tapi sekali lagi, dia mungkin tahu aku punya penyakit aneh. Itu akan 
menakutkan ... "[Carmine] 

"Tidak. Jika Anda memiliki beberapa jenis penyakit, semakin cepat Anda mengetahui 
semakin baik. "[Roche] 

Selain itu, sihir penyembuhan hanya bisa menyembuhkan luka. Dan apa yang dia maksud 
dengan penyakit aneh? Mungkinkah dia benar-benar berpikir dia memiliki sesuatu? 

"Roche! Kami siap! "[Lucy] 

"Ups. Aku pergi sekarang! "[Roche] 

Sepertinya pertandingan selanjutnya siap untuk dimulai. 

"Sampai jumpa. Pastikan dia memeriksamu. "[Roche] 

Saya meninggalkan Carmine dan kembali ke pekerjaan saya sebagai wasit. 

"Lucy si Penyihir versus Bosco si pengguna pedang-ganda! Pertandingan keempat! Mulai! 
"[Roche] 

Suara-suara bersorak bangkit sekali lagi. Tapi... 

"Uo, Oo !? AaAAAA !? "[Bosco] 

Tapi suara berat tiba-tiba berteriak, menenggelamkan sorakan. 

Sumber suara itu tidak lain adalah Bosco, yang tubuhnya telah jatuh ke tanah. Dia sudah 
melepaskan pedangnya dan jelas menderita. 

Dia tidak melakukan ini atas kehendaknya sendiri. 

Melihat musuhnya, Lucy ... Saya kira ini tentang apa yang saya harapkan, tapi ... Dia benar-
benar menatapku dengan acuh tak acuh. 



"Ah ... Sudah cukup. Pemenang, Lucy! "[Roche] 

Meskipun saya telah mengumumkan pemenangnya, kali ini tidak ada yang bersorak. 

Sebaliknya, para siswa membuat keributan, tidak yakin apa yang baru saja terjadi. 

Tetapi sebelum itu, saya harus melakukan sesuatu tentang Bosco. Berapa banyak orang 
yang kita butuhkan untuk membawa orang ini? Setidaknya, sepertinya dia tidak terluka. 
Tapi dia tertutupi tanah. Saya akan meminta Ryouma untuk melakukan sesuatu tentang itu 
nanti. 

Dia juga bertanggung jawab untuk penyembuhan, tetapi dia benar-benar bekerja secara 
proaktif di belakang layar ... Orang itu. Dia juga bekerja cepat. Memiliki seseorang seperti 
dia tentu sangat membantu. 

"Lucy. Jelaskan. "[Roche] 

"Iya. Iya. Perhatian! Umm ... Sebagai permulaan, kalian mengerti bahwa saya membuat 
situasi ini terjadi, kan? "[Lucy] 

Yah begitulah. Setidaknya mereka harus tahu bahwa mengingat saya menyatakan Anda 
pemenang. Para siswa juga mengangguk. 

"Aku seorang 'Mage'. Secara alami, ini adalah hasil yang dibawa oleh sihir. Tapi sihir 
macam apa yang aku gunakan? Adakah yang tahu? "[Lucy] 

"Magic Bumi!" [Pelajar 1] 

"Aku yakin itu Sihir Air!" [Pelajar 2] 

"Tetapi orang dewasa itu dimakamkan sampai ke lehernya. Itu pasti sihir tanah, kan? 
"[Siswa 3] 

"Lihatlah tanah. Bukankah dia hanya menggunakan sihir air untuk melembutkan tanah? 
"[Siswa 4] 

Sebagian besar pendapat adalah sihir bumi atau sihir air. Mereka tidak salah, tetapi 
jawaban mereka kurang. 

"Apakah itu Mantra Senyawa yang menggunakan sihir tanah dan air?" [Ryouma] 

Oh! Seorang siswa melakukannya dengan benar! Tunggu sebentar, itu Ryouma! Apa yang 
kamu lakukan menyatu dengan siswa begitu alami !? 

"Kamu benar sekali, Ryouma-kun! Ini adalah teknik canggih, tetapi penyihir tidak selalu 
menggunakan hanya satu elemen. Mereka dapat menggabungkan beberapa elemen juga. 
Kombinasi mantra ini adalah apa yang kita sebut sebagai 'mantra majemuk'. Mereka sulit 



digunakan, tetapi dengan mereka, jumlah hal yang dapat dilakukan seseorang sangat 
meningkat. 

Sebagai contoh, mantra yang baru saja saya gunakan adalah kombinasi atribut bumi dan 
air. Mantra yang dikenal sebagai 'Mud Magic'. Atribut, 'mud', sebenarnya tidak ada, tetapi 
itu adalah nama umum. Seperti yang Anda lihat, Anda bisa mengubah tanah menjadi rawa 
tak berdasar dengannya. "[Lucy] 

"Dia menyiapkan mantra sebelum dimulainya pertempuran dan mengaktifkannya segera 
setelah sinyal untuk memulai diberikan." [Roche] 

Poin kuat Bosco adalah kecepatannya. Dia tidak lemah dengan cara apa pun, tetapi lumpur 
benar-benar menghancurkan kekuatannya. 

"Berkonsentrasi sangat penting saat menggunakan sihir, jadi kamu akan selalu dibiarkan 
tak berdaya tepat sebelum mengucapkan mantra. Itu sebabnya anak-anak yang ingin 
menjadi penyihir harus terlebih dahulu menjaga jarak sebelum menggunakan mantra. 
Anda juga harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah musuh mendekati Anda. Ini 
juga akan sangat membantu kamu untuk mempelajari beberapa kemampuan tempur jarak 
dekat juga. "[Lucy] 

Ajarannya tidak salah, tetapi idealnya, saya pikir dia harus memilih metodenya dengan 
lebih baik. 

Itu benar-benar kekanak-kanakan baginya untuk melakukan itu pada orang yang paling 
muda dari Ryouma. Dia pasti akan depresi, tahu? 

Tetapi sekali lagi, ini akan menjadi pelajaran yang baik baginya ... Saya akan melakukan 
sesuatu tentang itu nanti. 

Nah, pertandingan berikutnya adalah yang terakhir. 

Ryouma dan Howard melangkah maju. 

"Siap?" [Roche] 

"Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan Anda, Ryouma? "[Howard] 

"Aku siap." [Ryouma] 

Senjata Howard adalah tombak darurat yang terbuat dari tombak yang dicukur dengan 
kain yang dililitkan di ujungnya. Ryouma menggunakan busur satu tangan dan memiliki 
getaran besar di bahunya. 

"Apa yang ada di dalam itu?" [Roche] 



"Jintouya cadangan (sejenis panah yang tidak dimaksudkan untuk menyakiti orang lain)." 
[Ryouma] 

Jintouya? 

Saya memintanya untuk menunjukkan kepada saya panah, dan ujung panah telah diubah 
dengan sesuatu yang mirip dengan berat yang digunakan dalam memancing. 

"Jadi panah-panah ini disebut jintouya di kota asalku?" [Roche] 

"Baik. Mereka mungkin tidak begitu umum di sekitar sini, meskipun .. Biasanya, mereka 
dibuat dengan kayu, tapi aku sedang terburu-buru, jadi aku hanya membuat mereka 
dengan sihir tanah. "[Ryouma] 

"Yah, selama mereka tidak akan menembusku, itu semua keren. Tolong jaga aku, Ryouma. 
"[Howard] 

"Tolong jaga aku juga, Howard-san." [Ryouma] 

Meskipun tepat sebelum pertandingan, mereka pasti memiliki aura damai tentang mereka. 

Yah, Howard selalu santai, jadi itu bukan hal yang aneh baginya, tetapi bukankah Ryouma 
gugup? 

"Beberapa tahun yang lalu, saya memamerkan keterampilan saya kepada orang lain 
sebagai hiburan untuk merayakan akhir tahun. Sayangnya, saya tidak tahu seni lain untuk 
ditampilkan pada saat itu. Saya juga punya pengalaman naik panggung karena saya 
berkenalan dengan beberapa penari pedang selama Festival Pendirian. "[Ryouma] 

"Aku mengerti." [Roche] 

"Ah, tapi aku tidak benar-benar memiliki pengalaman dengan pertandingan pertarungan ... 
Setiap kali aku memamerkan kemampuanku di depan orang lain, itu selalu dengan 
pasangan." [Ryouma] 

"Pertandingan tidak jauh berbeda. Jangan terlalu memikirkannya dan tembak saja! 
"[Roche] 

"Ya!" [Ryouma] 

Ryouma memberi saya jawaban yang baik saat dia berlari ke posisinya. 

Kelemahan busur terlalu jelas, jadi saya meminta mereka mulai dengan jarak 20 meter di 
antara mereka. 

"Aku akan pergi kalau begitu." [Howard] 



"Semoga beruntung ... Howard." [Roche] 

"Hmm? Ada apa? "[Howard] 

"Jangan lengah. Ryouma seharusnya kuat. "[Roche] 

"Ahh. Anda sedang berbicara tentang cerita itu, ya? Saya tahu. "[Howard] 

Ekspresi Howard tampak sedikit kram saat itu. Meskipun dia mungkin tampak seperti dia 
tidak berpikir sebagian besar waktu, dia sebenarnya seorang pria yang bisa menyelesaikan 
pekerjaan ketika datang ke sana. Terlepas dari penampilannya, dia sebenarnya harus 
cukup tegang. 

"Siap?" [Roche] 

Saya bertanya kepada mereka untuk terakhir kalinya ketika kedua petualang saling 
berhadapan "Siap kapan saja!" [Howard] 

"Aku siap!" [Ryouma] 

Dalam hal ini, mari kita mulai. 

"Pertandingan yang pas! Mulai! "[Roche] 

Saya mengangkat suara saya dan mengumumkan dimulainya pertandingan, tetapi segera 
setelah saya melakukannya. 

"Mulai-!?" 

Tiba-tiba, sesuatu berubah. 

Itu udara. Perubahan itu sangat jelas sehingga saya bisa merasakannya dari kepala sampai 
ke kulit saya. Sampai sekarang, udaranya normal, tetapi tiba-tiba, terasa sangat 
menyakitkan hingga aku merasa hancur. 

Catatan: 

Rilis terakhir sedikit lebih lama dari biasanya dan ini jauh lebih lama dari biasanya, jadi ini 
akan dihitung dua kali terhadap antrian. 



Chapter 131 
Bab 131: Gergaji Pemimpin ORAaA! "[Howard] 

Howard !? 

Howard melangkahi rumput dan melompat keluar dari posisi awal. Dia berteriak menangis 
untuk mendorong dirinya sendiri dan mengancam musuh. Meskipun kurus dan tidak jelas 
dari penampilannya, Howard sebenarnya mewarisi darah suku binatang buas, 
menyebabkannya memiliki kebiasaan buruk berteriak sebelum bertarung. 

Ketika dia masih muda, dia secara tidak sadar akan berteriak bahkan ketika mencoba 
untuk mengejutkan musuh di malam hari. Dia sangat menderita karenanya. Entah 
bagaimana, dia berhasil memperbaikinya, jadi jarang mendengarnya menjerit saat ini. Jika 
dia berteriak sekarang, maka itu berarti dia serius. Ini juga berarti bahwa ini adalah salah 
satu situasi langka di mana dia merasa harus berteriak. Dari cara dia bergerak, sepertinya 
dia telah memperkuat tubuhnya dan senjatanya dengan ki juga. 

Itu wajar untuk takut padanya ketika dia seperti ini. Faktanya, penampilannya yang kasar 
telah menyebabkan para penonton bergerak, tapi ... Ryouma, yang menerima tekanan 
datang langsung darinya, adalah--- 

Sama sekali tidak terpengaruh. 

Aku tidak percaya dia masih bisa menjaga wajahnya seperti itu. 

Meskipun dia berdiri tepat di hadapan Howard, Ryouma tetap tenang seperti air. Tidak ada 
sentakan yang terlihat pada ekspresi dinginnya. Namun matanya tajam seperti sepasang 
pedang, selalu menunjuk pada lawan yang akan menjadi target serangannya. Tidak ada 
jejak aura mengintimidasi yang bisa dirasakan darinya. Dia di sini untuk berburu. Untuk 
berburu dan hanya berburu. 

Dia benar-benar berbeda dari penampilan biasanya yang lembut. Sensasi memiliki senjata 
tanpa ampun menunjuk ke arahku dan perasaan berdiri di sepanjang jalan menuju mangsa 
Ryouma membuat kulitku merinding. 

Itu seperti pertempuran antara pemburu dan binatang buas. 

Aku bahkan tidak punya waktu untuk bertanya-tanya apakah pertandingan harus 
dihentikan sebelum panah ditembak ke arah Howard. 

"Itu tidak akan memukul saya!" [Howard] 

Panah memotong angin dan dengan akurat terbang ke lokasi Howard, tetapi kami berada di 
dataran. Kecuali jika Anda menyembunyikan diri sebelum menembak, waktu yang tepat 



dari panah yang ditembak dapat dengan mudah dipahami di sini. Selain itu, ini 
pertandingan. Howard tahu sejak awal bahwa ia menjadi sasaran. 

Mungkin, jika Ryouma menghujani dia dengan panah, dia mungkin memukulnya, tetapi 
hanya satu panah yang tidak mungkin memukulnya. Yang harus Howard lakukan hanyalah 
mengubah arahnya sedikit, dan ia akan dapat dengan mudah menghindari panah. 

Di saat selanjutnya ... 

"Cih!" [Howard] 

Howard menyapu dengan tombaknya dan menangkis panah yang masuk. 

"Jadi Ryouma telah mengantisipasi bahwa dia akan menghindari panah pertama, jadi dia 
menembakkan panah lain ke tempat yang dia pikir akan dia hindari ... Tapi tentu saja itu 
cepat. Tidak ada banyak celah di antara kedua panah itu. "[Roche] 

Sementara aku bergumam pada diriku sendiri, Ryouma terus menembakkan panah. Dia 
tidak hanya membidik tubuh, dia bahkan pergi untuk kaki yang sulit dipukul dan bahkan 
tangan yang memegang tombak itu sendiri. Dia mungkin tidak mengincar kepala atau dada 
karena ini hanya korek api. Bahkan jika ujung panah sudah bulat, masih akan berbahaya 
jika dia mengenai bagian itu. Karena itu, dia kemungkinan bertujuan untuk memperlambat 
Howard untuk menjaga tombaknya atau untuk menghancurkan tombak itu sendiri. 

Rentetan panah menunjukkan tanpa akhir. Seolah-olah ada dua atau tiga pemanah yang 
menembaki Howard. Meskipun tidak satupun dari mereka berhasil mengenai, mereka 
masih memperlambatnya. 

... Aku terkejut dia bisa mempertahankan kecepatan panah yang tepat ini sendirian, tetapi 
karena ini dia juga akan kehabisan panah lebih cepat. 

Sama seperti sihir, busur juga memiliki batasan berapa kali mereka dapat digunakan. Dan 
Howard seharusnya tidak memiliki niat untuk membiarkan dirinya kehilangan begitu 
mudah. Dia sepertinya sedang berjuang sekarang, tetapi dari raut wajahnya saat dia terus 
berlari melewati dataran, sepertinya dia bertahan untuk saat ini, sambil mencari 
kesempatan untuk menyerang. 

Tetap saja, keterampilan Ryouma dengan busur bukanlah keterampilan anak-anak. Lv4? 
Saya pikir dia bahkan bisa mencapai bagian bawah Lv5. Howard berhasil bertahan berkat 
pengalaman dan sikap keras kepalanya. Jika dia mengendur untuk sesaat, dia akan segera 
ditembak jatuh. Jika sesuatu dari skala ini mengejutkan pesta di hutan, sangat mungkin 
mereka bisa dihancurkan. 

Tetapi dengan keadaan di tempat ini, Ryouma tidak memiliki kartu truf. 

Seolah menegaskan pikiran itu, keseimbangan tiba-tiba pecah. 



"Sudah, ya!" [Howard] 

Panah Ryouma mulai melambat -- mungkin karena dia mulai kehabisan panah -- dan 
Howard menggunakan kesempatan itu untuk melompat kepadanya. 

"'Pagar Bumi'!" [Ryouma] 

Tapi tiba-tiba, sejumlah besar kutub dengan jarak yang sama tiba-tiba muncul dan 
menghalanginya. 

Dia harus berniat menggunakannya untuk mencegah Howard mendekatinya. Sementara itu 
dia bisa menembaknya melalui celah. 

Tetapi jika Howard serius, itu tidak akan cukup untuk menghentikan--- 

"URAa!" [Howard] 

"'Break Rock' 'Storm'!" [Ryouma] 

!! 

Doa mantra berturut-turut menyebabkan awan debu naik. 

"Uoo !?" [Pelajar 1] 

"Tunggu !?" [Pelajar 2] 

"Dia datang ke sini ...!" [Siswa 3] 

Suaranya ... Bahkan mencapai kursi penonton, ya. 

Tetap saja, ini pasti banyak mana. Meskipun mantra yang dia gunakan hanya mantra dasar. 
Howard mencoba memecahkan kutub yang menghalangi jalannya, tetapi Ryouma 
memperhatikan hal itu dan mematahkannya sendiri, lalu ia menggunakan angin untuk 
menggerakkannya. 

Mereka tidak bisa agresif di sini, bidang penglihatan buruk ...! 

Saya melihat bayangan kecil berlari di dalam awan debu pergi ke tempat Howard. 

Dengan jarak di antara mereka yang begitu dekat, Ryouma tidak menggunakan busurnya 
dan langsung menyerang dengan panahnya. 

"Apa!? Apakah kamu serius !? "[Roche] 

Dia mengincar mata dan tenggorokan Howard. 



Meskipun panah yang sebenarnya kecil, itu tidak berbeda dengan mata pisau yang tajam. 
Itu dapat dengan mudah merusak mata seseorang. Dan tergantung pada jarak, panah 
bahkan dapat menembus baju besi. Jadi Anda juga bisa mendorong seseorang dengan 
mereka. 

Ini pertama kalinya aku melihat seseorang menggunakan panah dalam pertarungan jarak 
dekat, tapi kurasa dia tidak putus asa. 

Dengan cepat dan terampil, Ryouma mengubah cengkeramannya di atas panah dari 
cengkeraman overhand ke cengkeraman licik, lalu ia mulai menyodorkan panahnya dengan 
lintasan yang berbeda. 

"Itu gila!" [Roche] 

Apakah itu cukup untuk mengubah situasi setelah musuhnya menjadi dekat dengannya? 

Karena Howard terpaksa mundur, Ryouma mundur juga. 

Segera setelah itu, sebuah panah menyerempet pipi Howard. 

"OOO !?" [Howard] 

Begitu jarak terbuka di antara mereka, Ryouma mengambil panah yang digunakannya 
dalam pertempuran jarak dekat dan menembaknya. 

Ketika angin membersihkan debu dan keduanya bisa melihat dengan jelas lagi, 
penembakan berturut-turut dilanjutkan. 

Setelah mematahkan jarak di antara mereka sekali lagi, getaran penuh bisa terlihat di bahu 
Ryouma. Di sekitar kakinya bisa terlihat banyak quiver kosong. 

"Jadi dia menyembunyikannya di Item Box-nya." [Roche] 

Jika dia mengisi Sihir Dimensi dengan quiver, maka dia bisa mengimbangi kelemahan 
memanah. Sepertinya panah yang dia perlihatkan kepada kita bukanlah segalanya yang dia 
miliki. Saya tidak tahu berapa banyak yang dia miliki, tetapi itu tidak melanggar aturan. 

Howard melompat keluar berpikir itu adalah kesempatan, tetapi didorong mundur. 
Sekarang situasinya kembali seperti lima menit yang lalu. 

... Bagaimana mereka akan pindah dari sini? 

"'Teleport'" [Ryouma] 

Jadi begitulah! 

"Di mana dia--- !? Itu berbahaya! "[Howard] 



"'Teleport'" [Ryouma] 

Ryouma tiba-tiba muncul di titik buta dan menyerang, lalu menghilang lagi. Kehilangan dia 
hanya sekali saja sudah cukup untuk memperlambat reaksi Howard. Pertarungan seperti 
ini akan menghabiskan banyak mana, tetapi semua orang tahu bahwa Ryouma memiliki 
cadangan mana yang dalam. 

"Ryouma benar-benar mengambil langkah." [Roche] 

Setelah menyaksikan pertarungan sampai titik ini, aku pikir aku tahu sekarang mengapa 
guild master meributkan Ryouma. 

Itu karena dia kuat. Saya tidak tahu dari sekolah mana ia berasal, tetapi ia telah 
sepenuhnya mempelajari tekniknya. Itu semacam gerakan yang dia tunjukkan. 

Dan meskipun itu tidak sebagus senjatanya, sihirnya juga bagus. Permintaan mantra 
berturut-turutnya sebelumnya cepat dan dia memiliki jumlah mana yang tidak masuk akal 
untuk mendukungnya juga. 

Dia memiliki keterampilan bertahan hidup yang baik. Bukan hanya karena rumahnya 
dibuat dengan sihir tanah, tetapi juga karena pengetahuannya yang luas tentang obat-
obatan. Dia bisa mendapatkan makanan tanpa masalah. Dia memiliki toko di kota .. Bahkan 
jika dia tidak melakukan apa-apa, dia bisa hidup dengan baik. 

Segala sesuatu tentang dia jauh dan di atas rata-rata. Memiliki keterampilan sebanyak ini di 
usianya membuat saya tidak terkejut. Jika dia serius melakukannya, dia bisa mencapai B 
Rank atau lebih tinggi dalam waktu kurang dari 5 tahun. Saya berani bertaruh uang saya 
untuk itu. Ryouma tidak akan memiliki banyak masalah dengan sebagian besar hal seperti 
sekarang. 

... Tetapi itu juga berarti bahwa dia 'tidak perlu diselamatkan.' 

Secara umum, alasan orang mencari bantuan dari orang lain adalah karena mereka tidak 
dapat melakukan semuanya sendirian. 

Bahkan jika orang lain mencoba membantunya, mereka hanya akan menghalangi. 

Karena Ryouma sangat terampil sehingga dia bisa melakukan apa saja, dia akan berakhir 
sendirian. 

Setidaknya, itulah yang saya pikirkan pada awalnya, tetapi setelah menonton pertandingan 
ini secara langsung sebagai wasit, saya sekarang menyadari bahwa saya salah. 

Pekerjaan petualang berjalan seiring dengan bahaya. Semakin tinggi pangkat, semakin 
berbahaya pekerjaan, dan semakin sedikit pekerjaan aman yang tersedia. Biasanya, 
seseorang akan tersandung sementara masih pada peringkat rendah dan dipaksa untuk 
menyadari bahwa ia tidak dapat melakukan semuanya sendiri; dengan demikian, 



menyebabkan dia mencari anggota partai. Sayangnya, Ryouma mungkin tidak akan 
mengalami hal seperti itu. Jika dia lengah dan gagal dalam sesuatu, maka itu masih baik-
baik saja, tapi ... 

'Pemula yang terampil mati muda' 

Semakin sedikit orang yang sombong dan semakin serius ia mengerjakan pekerjaannya, 
semakin kecil kemungkinan seseorang untuk gagal di pekerjaan berperingkat rendah. 
Pekerjaan menjadi lebih cepat ketika seseorang terampil. Seseorang yang naik pangkat 
dengan cepat akan merasa sudah terlambat untuk kembali pada saat ia menyadari batas 
kemampuannya. 

Itu bukan sesuatu yang ingin kita bicarakan, tetapi setiap petualang yang sudah cukup lama 
di ladang tahu itu. 

"Kenapa dia harus melakukan itu?" 'Meskipun dia sangat kuat ...' 'Kalau saja dia tidak 
mendorong dirinya sendiri, masa depannya akan menjadi ...' 

Mendengar hal seperti itu di guild bukanlah hal yang langka. 

Orang-orang yang kurang keterampilan sehingga mereka bisa disebut orang bodoh adalah 
orang-orang yang bisa bertahan di bidang ini paling lama. 

Mungkin itulah sebabnya guild master merawat Ryouma. 

Bahkan aku bisa tahu. Ryouma Takebayashi adalah bakat. Dan jenis yang cenderung mati 
muda. 

Keahliannya beberapa tingkat lebih baik dari yang saya harapkan, tetapi karena itu ia 
cenderung pergi ke suatu tempat yang bahkan lebih berbahaya. 

Kecuali dia punya anggota partai untuk menghentikannya, itu dia. 

"Aku ingin melakukan sesuatu tentang dia sementara ini belum terlambat ..." [Roche] 

Semenit kemudian, hujan panah akhirnya mengenai Howard. 

Catatan: Dua kali lebih lama dari biasanya, jadi ini akan dihitung dua kali terhadap antrian. 



Chapter 132-1 
Bab 132: Setelah Pertandingan  Side Ryouma  

Setelah pertandingan berakhir, cara orang-orang menatapku dibagi menjadi dua kelompok. 
Tidak masalah apakah mereka siswa atau guru. 

"Ryouma! Itu tadi pertandingan yang hebat! "[Gazel] 

"Pelatihan apa yang kamu lakukan?" [Finia] 

"Itu tadi Menajubkan! Tapi kita tidak akan kalah! "[Berk] 

"Aku akan mulai belajar haluan mulai sekarang. Menurut Anda, berapa lama bagi saya 
untuk bisa menggunakannya seperti yang baru saja Anda lakukan? "[Siswa 1] 

Satu kelompok mengakui kemampuan saya dan menguntungkan saya. Ini termasuk 
kelompok Gazel-kun dan kelompok Berk. Setelah komentar berakhir, mereka memanggil 
saya seperti ini dan berbicara kepada saya. Kelompok ini menguntungkan saya. 

Kelompok lain hanya mengawasiku dari kejauhan. Entah bagaimana, rasanya mereka 
menghindariku. Setelah Roche-san menunjukkan penghargaan kepada para peserta dan 
memecat semua orang, orang-orang dari kelompok ini segera pergi. Itu hampir seolah-olah 
mereka melarikan diri ... Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, alasan mereka pergi 
ada hubungannya dengan apa yang terjadi dalam pertandingan. 

"Apakah aku melakukan sesuatu yang buruk? Aku merasa mereka takut padaku atau 
semacamnya ... "[Ryouma] 

Setelah menjawab pertanyaan para siswa, saya memutuskan untuk berkonsultasi dengan 
Roche-san tentang masalah ini. 

"... Yah, kupikir ketakutan adalah bagian yang baik dari itu." [Roche] 

Seperti yang diharapkan. Apakah saya benar-benar menakutkan? 

Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, saya pasti termasuk dalam kategori yang 
tampak lemah. Bahkan Berk dan yang lain menatapku pada awalnya. 

"Sayangnya, kucing itu keluar dari tas. Semua orang tahu sekarang bahwa kamu kuat. Dan 
Anda mungkin baru saja berusaha melakukan yang terbaik, tetapi Anda berubah begitu 
saja. Bahkan saya pikir Anda tampak seperti Anda kurang memiliki kemanusiaan ketika 
Anda bertarung sebelumnya ... Mungkin perasaan ini mirip dengan apa yang dirasakan 
binatang ketika musuh alami melihatnya. Sesuatu seperti itu. "[Roche] 

... Meskipun orang-orang berhenti takut padaku sejak aku mulai terlihat seperti ini. 



Saya tidak pernah memikirkan bagaimana saya melihat orang lain ketika berkelahi, jadi 
sekarang saya sedikit khawatir. 

"Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Tiba-tiba saja, jadi saya yakin semua orang 
sedikit terkejut. Diberi waktu, saya yakin ada beberapa orang yang akan tenang juga. 
"[Roche] 

Roche-san menghibur saya. 

"... Ayo kita ganti topik. Beberapa waktu yang lalu, saya bertanya mengapa Anda menjadi 
seorang petualang, ingat? Sehubungan dengan itu, apa tujuan Anda sebagai seorang 
petualang? "[Roche] 

Saya pikir dia hanya ingin menghindari topik itu, tetapi dia berbicara terlalu serius untuk 
hal seperti itu. Saya memperbaiki postur duduk saya, lalu saya katakan kepadanya bahwa 
tujuan saya saat ini adalah pergi ke Hutan Shurus Besar. 

"Dari semua hal, itulah yang ingin Anda lakukan?" [Roche] 

Setelah mendengarku, Roche-san tampaknya telah berdamai dengan dirinya sendiri. Tetapi 
pada saat yang sama, ia tampak sangat bingung. Apakah ada masalah dengan tujuan saya? 

Ketika saya bertanya kepadanya tentang hal itu, dia mengatakan kepada saya bahwa dia 
pikir ketua guild ingin saya membentuk sebuah pesta. Tapi dia hanya menebak. Dia pikir 
mungkin karena itulah dia memperkenalkanku pada pekerjaan ini. 

"Pesta, ya? Sebenarnya, apa kamu yakin harus mengatakan itu padaku? "[Ryouma] 

"Ini tidak seperti ketua guild yang benar-benar memberitahuku sesuatu. Saya hanya 
menebak. Dia tidak memberitahuku untuk tidak mengatakan apa-apa juga, jadi aku hanya 
memberitahumu apa yang aku pikirkan. 

Ketika datang ke pekerjaan petualang, semakin tinggi peringkat pekerjaan, semakin 
berbahaya pekerjaan itu. Hal yang sama berlaku untuk Hutan Hebat Shurus yang telah 
Anda tetapkan sebagai tujuan Anda. Persyaratan minimum Peringkat C untuk pergi ke sana 
hanyalah persyaratan minimum untuk bekerja di tempat itu. Itu tidak berarti bahwa C 
Ranker dapat benar-benar masuk ke sana sendirian. Itu hanya bunuh diri. Mengerti? 
"[Roche] 

Roche mengambil dahan yang jatuh dan menggambar dua lingkaran di tanah. 

"Mungkin ada beberapa perbedaan dengan penduduk setempat atau dengan orang-orang 
dengan sudut pandang yang berbeda, tapi ... Ambil semua yang ingin saya katakan di sini 
sebagai bagaimana orang luar umumnya melihat sesuatu. 

Pertama, saat kamu memasuki Hutan Shurus Hebat, semakin dalam kamu masuk, semakin 
kuat monster itu. Jika ini adalah Hutan Shurus Hebat, maka paling banyak, seorang Canker 



biasa dapat bergerak di bagian luar hutan. Mereka hanya bisa benar-benar memasuki 
bagian dangkal hutan, tetapi begitu Anda benar-benar masuk, monster B Rank dan A Rank 
akan mulai muncul secara teratur. Dan kemudian pusat hutan itu sangat berbahaya 
sehingga tidak bisa direklamasi. 

Saya tidak tahu di mana kota asal Anda, tetapi dari apa yang Anda katakan kepada saya, itu 
tampaknya tidak berada di bagian luar hutan. Itu mungkin lebih dalam. Dengan demikian, 
Anda tidak akan bisa menghindari pertempuran serangkaian pertempuran. Selain itu, sama 
seperti Hutan Great Shurus yang sebenarnya disebut, luasnya seperti yang Anda harapkan 
dari hutan besar. Bahkan tanpa monster, itu bukan tempat yang bisa kamu lewati hanya 
dalam satu atau dua hari. Bahkan jika Anda menggunakan titik pemberhentian dan 
mengandalkan sihir dimensi Anda, itu masih akan sulit. "[Roche] 

Roche-san dengan jujur mengajari saya bahaya pergi ke sana sendirian. 

"Jujur saja, baik guild master maupun aku tidak punya hak untuk menghentikanmu. Saya 
sudah mengatakannya berkali-kali selama Pertemuan Pagi, tetapi petualang adalah 
pekerjaan di mana seseorang harus bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Selama Anda 
telah mencapai peringkat yang disyaratkan, pergi atau tidak pergi sepenuhnya terserah 
Anda. " 

Dan itu sebabnya ketua guild memperkenalkan pekerjaan ini kepadaku dan telah meminta 
Roche-san untuk berbicara denganku seperti ini. Tetapi tetap saja... 

"Maaf, tapi aku benar-benar tidak bisa membayangkan diriku berpesta dengan siapa pun 
sekarang." 



Chapter 132-2 
Pria yang Diambil oleh Dewa -- Volume 3 Bab 132: Setelah Pertandingan (2/2) 

Saya sudah berpesta dengan Jeff-san dan Miya-san dan yang lainnya dengan cepat 
beberapa kali. Saya telah bekerja dengan Berk dan yang lainnya sebelum Festival Pendirian 
juga. Aku juga tidak punya masalah. 

Tapi setiap saat? Atau bagaimana kalau kita selalu bekerja bersama? Ketika saya 
memikirkan itu, saya tidak bisa mendapatkan jawaban yang jelas. 

Saya mencoba memikirkannya lagi, tetapi ada perasaan gelisah yang kuat yang tidak bisa 
saya hilangkan. 

"Maka kamu tidak perlu membuat pesta sekarang. Jujur, saya tidak berpikir Anda akan 
memiliki masalah dengan bagian yang dangkal. Kamu bertarung dengan sangat baik 
sebelumnya sehingga aku bisa merasakan kekuatanmu di kulitku. Tetapi ingatlah bahwa 
justru karena Anda seperti itulah bahayanya. 

Satu-satunya alasan aku masih hidup hari ini adalah karena aku mengadakan pestaku. 
Kawan seperjuangan yang bertarung denganku. Mereka menghentikan saya setiap kali 
saya akan membuat kesalahan. Mereka menyelamatkan saya berkali-kali. Mungkin sulit 
menemukan orang yang bisa berjalan dengan Anda, tetapi pikirkanlah sebelum pergi ke 
hutan besar. "[Roche] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Saya tidak bisa menjawab sekarang apa yang akan saya lakukan, tetapi saya bersyukur atas 
perasaannya. 

"Jangan berkeringat. Ini juga pekerjaan saya sebagai senpai Anda. Lagi pula, aku benci 
melihat anak muda mati sia-sia. Terlebih lagi ketika seseorang yang menyelamatkan 
hidupku. Jika saya sedikit lebih muda, saya bisa pergi dengan Anda, tetapi karena itu ... saya 
hanya akan menghalangi Anda. "[Roche] 

"Benarkah?" [Ryouma] 

Roche-san membalikkan bahunya dan bernapas. 

"Di masa lalu, aku nyaris mempromosikan ke A Rank, tapi sekarang bahkan seorang ksatria 
goblin bisa membunuhku. Anda seharusnya melihatnya. Maksudku, kaulah yang 
menyembuhkanku, ingat? "[Roche] 

Ahh, waktu itu ... Tunggu. Roche-san adalah mantan B Rank? 

"Apakah kamu tidak memperkenalkan diri sebagai C Ranker?" [Ryouma] 



"Semua orang di pestaku adalah B Rank, tapi kami menurunkan peringkat kami satu 
tingkat ke bawah ke C. Tidak banyak orang yang melakukannya, tetapi selama Anda 
memiliki alasan yang bagus untuk itu, Anda dapat mengajukan permohonan penurunan 
pangkat. 

Dalam kasus saya, saya ceroboh di masa muda dan sering kali terluka. Berkat itu tubuhku 
sudah aus sekarang. Terutama, beberapa tahun terakhir ini. Mungkin juga karena usia saya, 
tetapi stamina saya benar-benar turun. Saya masih bisa bertarung dengan baik jika hanya 
untuk waktu yang singkat, tetapi harus bertarung secara berurutan seperti yang akan saya 
miliki jika saya pergi ke suatu tempat seperti hutan besar, maka itu agak sulit. 

Saya juga bermasalah karena promosi A Rank, tetapi berbahaya melakukan pekerjaan 
dengan setengah hati. Anggota partai saya mengajari saya itu. Pada akhirnya, saya 
memutuskan untuk menyerah pada promosi. Kami membicarakannya dan memutuskan 
bahwa mungkin merupakan ide yang bagus untuk menurunkan diri untuk menyingkirkan 
perasaan yang tersisa ... Ah ... Untuk apa aku membicarakan semua ini? "[Roche] 

Roche-san dengan malu-malu menggaruk pipinya. 

"Ngomong-ngomong, kami memutuskan untuk menggunakan sisa waktu kami untuk 
mendidik junior kami dan menabung untuk masa pensiun." [Roche] 

Saya melihat. Jadi, ini juga pilihan yang bisa diambil oleh para petualang ... Ini membuat 
saya merasa kasihan pada mereka. 

"Kalau dipikir-pikir, Roche-san. Apakah Anda tahu banyak tentang Hutan Shurus Hebat? 
"[Ryouma] 

"Tak sebanyak itu. Tapi saya sudah sering ke sana. "[Roche] 

Jadi dia berpengalaman !? 

"Jika kamu tidak keberatan, bisakah kamu memberitahuku lebih banyak tentang itu?" 
[Ryouma] 

"Aku tidak keberatan, tapi bukankah kamu dari sana?" [Roche] 

"Ketika saya berada di hutan, saya hampir tidak memiliki kesempatan untuk berbicara 
dengan penduduk desa. Saya hampir selalu bersama kakek-nenek saya ketika mereka 
masih hidup, dan ketika mereka meninggal, saya segera meninggalkan hutan. "[Ryouma] 

"Saya melihat. Yah, itu tidak seperti saya tidak mengerti. Jika saya sendiri adalah orang tua, 
saya tidak ingin anak saya terbiasa dengan suasana di tempat itu ... "[Roche] 

Apa yang dia maksud dengan itu? 

"Ah maaf. Saya tidak bermaksud untuk mempermalukan kampung halaman Anda. "[Roche] 



"Tidak. Selain kakek nenek saya, saya juga tidak terlalu peduli dengan tempat itu. Saya 
hanya ingin tahu apa yang Anda maksudkan. Tolong beritahu saya bagaimana orang luar 
melihat tempat itu. "[Ryouma] 

"Benarkah? ... Maka sederhananya, di hutan besar, 'kekuatan adalah keadilan'. Itu adalah 
tempat yang berbahaya, jadi yang kuat dicari dan petualang yang kuat disembah. Ini 
kurang lebih benar di mana-mana, tetapi hutan besar membawanya terlalu jauh. Misalnya... 
"[Roche] 

Roche-san menunjuk ke kamp. 

"Semua orang berkemah di sana, tetapi bagaimana jika tempat ini tidak dirayapi dengan 
serangga beracun tetapi merajalela dengan monster yang kuat? Menurut Anda apa yang 
akan terjadi? "[Roche] 

Biasanya, para guru harus fokus melindungi siswa. 

"Ya. Tetapi bagaimana jika kita membuang siswa dalam situasi itu? "[Roche] 

... Itu bukan pikiran yang menyenangkan, tapi pasti akan menjadi pemandangan yang 
mengerikan. 

"Petualang memiliki hal-hal ini yang disebut titik berhenti untuk membantu mereka. Di 
titik pemberhentian ini, para petualang menjual bahan-bahan yang telah mereka 
kumpulkan, persediaan dapat dibeli, dan pemeliharaan senjata dan baju besi juga dapat 
dilakukan. Ada banyak pedagang dan pengrajin yang terlibat dalam pekerjaan seperti itu. 
Tanpa mereka, pekerjaan petualang akan menjadi sulit. Mereka adalah orang-orang yang 
mendukung para petualang. Karena dukungan mereka, para petualang dapat fokus pada 
mempertahankan basis mereka dan bekerja di luarnya. "[Roche] 

'Itu sebabnya hubungan antara para pendukung ini dan para petualang awalnya sama ...' 
Roche-san menggerutu sejenak sebelum melanjutkan. 

"Sudah lama berlalu dan hubungan kekuasaan 'para pembela' dan 'yang dibela' dipelintir. 
Yang kuat itu hebat dan yang lemah tidak bisa hidup kecuali mereka dilindungi. Terakhir 
kali kami pergi ke sana adalah 10 tahun yang lalu, tapi itu adalah jenis atmosfer di tempat 
itu ... Orang-orang yang sudah lama tinggal di sana juga akhirnya terpengaruh oleh 
atmosfer itu. 

"Apa yang terjadi kemudian?" [Ryouma] 

"Di hutan besar, kekerasan yang orang pura-pura tidak ada akan membuat orang tidak 
senang jika mereka melakukannya di luar. Karena itu, sulit bagi orang-orang dari hutan 
untuk tinggal di luar. Itu sebabnya ada orang yang kembali ke hutan. Ada juga tren yang 
selama Anda kuat, orang akan menutup mata terhadap beberapa hal. Ini memudahkan para 
petualang dengan reputasi buruk untuk berkumpul. "[Roche] 



Petualang dengan perilaku buruk, mereka yang merupakan penjahat batas, dan mereka 
yang telah kehilangan pekerjaan oleh guild lain ... Selama mereka kuat, petualang ini bisa 
mendapatkan pekerjaan di hutan. Itu tidak ada pada level budaya lagi. Hutan Shurus Hebat 
memiliki perspektif yang sangat berbeda. 

"Itu sebabnya aku hanya pergi ke sana untuk bekerja. Tidak sekali pun saya akan 
mempertimbangkan tempat itu untuk membesarkan anak. Itu juga mengapa saya terkejut 
mendengar bahwa Anda datang dari sana. Sepertinya Anda memiliki keluarga yang jujur 
dan terhormat. "[Roche] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Saya sedikit kecewa setelah pertandingan, tetapi karena itu saya bisa mendapatkan saran 
dan mendapat informasi dari seseorang yang pernah ke Hutan Shurus Hebat. 

Aku tidak tahu apakah aku bisa memberikan jawaban positif untuk Roche-san dan 
kekhawatiran ketua guild, tapi aku akan meneliti masalah pesta ketika aku kembali ke kota. 



Chapter 133-1 
Bab 133: Dalam Perjalanan Kembali, tapi ... Hari berikutnya. 

Meskipun banyak yang terjadi, entah bagaimana semua orang bisa sampai ke hari terakhir 
dengan selamat. Ketika kunjungan kami berakhir, sekarang saatnya untuk kembali ke 
Gimuru. Saya mulai menyiapkan hal pertama di pagi hari, makan siang lebih awal sebelum 
tengah hari, dan kemudian mengendarai kereta yang pergi dengan cara yang sama kami 
datang. 

"Sudah 5 hari, ya." [Siswa 1] 

"Waktu pasti berlalu dengan cepat." [Siswa 2] 

"Saya pikir itu akan terasa jauh lebih lama." [Siswa 3] 

Pengelompokan untuk gerbong adalah sama ketika kami datang ke sini. Jadi saya dengan 
orang yang sama pada hari pertama. Hanya saja, mereka sudah saling mengenal, jadi 
mereka tidak setenang sebelumnya. Pada hari pertama, Roche-san harus ikut campur 
untuk membuat mereka berbicara, tetapi sekarang, mereka berbicara secara alami tanpa 
ada yang mendorong mereka. 

"Jangan terlalu banyak bersenang-senang sekarang." [Roche] 

"Tepat sekali. Kami mungkin akan kembali sekarang, tetapi sesi pelatihan ini belum 
berakhir. "[Lucy] 

Roche-san dan yang lainnya memperingatkan mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka 
memahami perasaan mereka, tetapi selalu ada kesempatan untuk terjadi pada monster di 
luar kota. Setelah para siswa diperingatkan, mereka segera mulai memperhatikan 
lingkungan mereka. 

Mereka serius, tapi jelas mereka tidak terbiasa dengan ini. Mereka begitu tegang sehingga 
melelahkan hanya melihat mereka. Melihat itu, Roche-san dan Lucy-san tersenyum masam. 
Sekarang suasana damai memenuhi kereta. 

Kami tidak menemukan monster atau bandit dan kami dapat dengan damai tiba di kamp. 

Tapi... 

"Roche-san." [Ryouma] 

"Ya. Sepertinya kita akan berbagi hari ini. "[Roche] 

Ketika tiba saatnya untuk menurunkan barang bawaan, saya mendengar suara roda, jadi 
saya berbalik ke arah suara. Di sana, saya melihat sebuah gerobak dengan tirai besar 



menuju ke arah kami. Ketika gerobak mendekati kami, mereka membuka jarak dan 
berbaris di samping kami. 

"Sudutnya baik-baik saja. Apakah ada tempat terbuka yang tersisa? "[Kusir] 

"Ada. Silakan mengambilnya. "[Roche] 

Si kusir kereta bertukar kata dengan Roche-san, lalu dia pergi ke sudut kamp. 

Pada waktu bersamaan. 

"Perhatian! Para siswa, sekarang, Anda semua telah diajari aturan-aturan kamp. Hari ini, 
kami bukan satu-satunya yang menggunakan kamp ini. Pastikan Anda tidak menimbulkan 
masalah bagi orang lain. Kalian yang sudah lupa aturan, datang menemui saya! "[Roche] 

Saya juga memperingatkan para siswa untuk tidak menimbulkan masalah bagi orang yang 
tidak terkait. Semua instruktur waspada terhadap kereta. Di kamp-kamp seperti ini, para 
bandit biasa berpakaian sebagai pelancong dan kemudian menyerang. 

Ada yang mengandalkan kekuatan dan angka. Beberapa menyerang saat yang lain sedang 
tidur. Yang lain mendekati teman-teman mereka dengan senyum dan menawarkan 
minuman keras dan makanan yang dibius. Dengan demikian, aturan umum saat berbagi 
kemah seperti ini adalah tidak saling menghalangi sebanyak mungkin. 

Namun pada akhirnya aturan umum hanyalah aturan umum. Ada beberapa pengecualian. 

"Bolehkah aku sebentar?" [???] 

Ini pasti orang di dalam gerobak. Pria yang berpakaian bagus. Ada seorang pria 
bersamanya yang tampaknya adalah pengawalnya. 

"Apa itu?" [Ryouma] 

"Apakah kamu datang dari arah itu? Jika demikian, saya ingin bertanya tentang jalan dari 
sini. Terutama mengenai kondisi jalan dan apakah monster muncul atau tidak. Hal-hal yang 
berkaitan dengan keselamatan kita. "[Pria Berpakaian Cantik] 

"Kalau begitu, tolong bicara dengan pemimpin kita. Dia harus tahu lebih banyak. Saya akan 
membimbing Anda. "[Ryouma] 

"Itu akan membantu. Terima kasih. "[Pria Berpakaian Cantik] 

Kondisi jalan adalah topik hidup dan mati bagi para pelancong. Jika mereka dengan 
ceroboh melangkah ke jalan yang berbahaya, mereka bisa kehilangan nyawa mereka. 



Ini prosedur standar untuk mendapatkan informasi sebelum meninggalkan kota, tetapi 
kondisi jalan bisa berubah sepanjang jalan. Karena itu para pelancong juga saling bertukar 
informasi. 

"Pemimpin. Orang-orang ini ingin belajar tentang jalan. "[Ryouma] 

"Mengerti." [Roche] 

Saya meninggalkan mereka untuk Roche-san, tetapi dia meminta saya untuk tinggal di 
belakang untuk melihat bagaimana hal ini terjadi. 

Tetap saja, mereka tidak melakukan sesuatu yang istimewa. 

Mereka tidak repot-repot berbicara omong kosong dan langsung saja berbicara tentang 
kondisi jalan. 

Percakapan mereka bahkan tidak bertahan 10 menit. Kedua lelaki itu tidak repot-repot 
tinggal dan dengan cepat meninggalkan kereta. 

"... Ryouma, apa pendapatmu tentang mereka?" 

Setelah melihat kedua pria itu pergi, Roche-san bertanya padaku dengan suara pelan. 

"Mereka sepertinya tidak terlalu mencurigakan, tapi ... Mereka memang terlihat seperti 
mereka bisa bertarung. Bukan hanya penjaga. Orang yang mengaku sebagai pedagang bisa 
bertarung juga. "[Ryouma] 

Penjaga yang bisa bertarung itu diberikan, tetapi orang yang mengaku sebagai pedagang 
juga memiliki kapalan yang menunjukkan bahwa ia terbiasa memegang senjata. 
Gerakannya sepertinya tidak halus, namun ... 

"Menurutku dia sekuat penjaga ..." [Ryouma] 

Dari pengalaman, ada banyak bandit yang merasa seperti orang itu. 

Tapi di dunia seperti ini merangkak dengan monster dan bandit, tidak hanya 
mengandalkan penjaga yang disewa tetapi juga belajar pedang itu tidak aneh. 

Dari para pedagang yang saya tahu, Pioro-san dari Perusahaan Saionji juga memiliki 
kapalan dari senjata. Aku tidak merasa itu adalah sesuatu yang pantas ditanyakan, tetapi 
sepertinya dia tahu bagaimana cara menangani pedang pendek. 

Serge-san dari Morgan Company sepertinya tidak tahu bagaimana menggunakan senjata, 
tapi aku memang melihatnya berjalan dengan alat sihir pertahanan diri. 

Itu sebabnya saya tidak berpikir mereka curiga hanya karena itu. 



"Apakah ada sesuatu yang mencurigakan tentang mereka?" [Ryouma] 

"Tidak. Saya membagikan pendapat Anda. Mereka tampaknya tidak terlalu mencurigakan. 
Hanya saja hampir sepanjang tahun ... "[Roche] 

Waktu itu? 

"Hampir musim dingin, kan? Periode dari musim dingin ke musim panas, terutama, Tahun 
Baru, adalah ketika para bangsawan paling aktif dalam kehidupan sosial mereka. "[Roche] 



Chapter 133-2 
Bab 133: Dalam Perjalanan Kembali, tapi ... "Dengan itu muncul makanan dan minuman 
untuk pesta. Gaun, aksesoris, dan hal lainnya. Apalagi periode sebelum musim dingin juga 
merupakan musim panen. Karenanya, ini adalah musim untuk mencari untung, baik bagi 
para pedagang yang berjualan dan para bandit yang mengamati barang-barang mereka. 
"[Roche] 

"Aku mengerti." [Ryouma] 

Sekarang saya berpikir tentang hal itu, itu akan menjadi Tahun Baru hanya dalam beberapa 
bulan. Ketika saya berada di hutan, cuaca menjadi dingin ketika musim berubah dari 
musim gugur ke musim dingin. Begitu mulai menjadi lebih hangat, saya tahu musim semi 
telah dimulai, tetapi saya tidak pernah sadar ketika tahun itu dimulai ... 

"Yah, untuk saat ini, lebih baik tetap waspada. Kamu nonton malam hari ini, kan? "[Roche] 

"Iya. Itu benar. "[Ryouma] 

"Kami akan mengandalkanmu kalau begitu. Juga, dalam kasus serangan, apakah Anda akan 
baik-baik saja? Apakah Anda punya pengalaman berurusan dengan bandit? Bisakah kamu 
membunuh orang? "[Roche] 

"Tidak apa-apa. Saya mendapat hadiah karena membunuh 'Melzen Tombak Merah' di masa 
lalu. "[Ryouma] 

"Yah begitulah. Saya kira teknik Anda tampaknya dipenuhi untuk itu. "[Roche] 

Roche-san sepertinya sudah tahu bahwa aku mampu membunuh orang dan hanya meminta 
untuk aman. 

Tapi apa yang dia maksud dengan 'melayani untuk itu'? 

"Tempur Anti-Personel. Saya tidak tahu apakah sekolah teknik Anda berasal dari teknik 
mereka untuk teknik tempur anti-personil atau kakek Anda yang mengajar Anda berhati-
hati dengan penduduk desa lainnya, tetapi ketika Anda bertarung dengan Howard, gaya 
bertarung Anda mengingatkan saya pada tentara bayaran dan tentara. "[Roche] 

"Kamu bisa tahu?" [Ryouma] 

"Setelah berada di pekerjaan ini begitu lama, ya. Petualangan menghadapi semua jenis 
musuh, tetapi manusia dan monster bergerak secara berbeda. Jika Anda berspesialisasi 
dalam berurusan dengan monster, maka Anda mengambil pekerjaan penaklukan monster. 
Jika Anda berspesialisasi dalam berurusan dengan manusia, maka Anda mengambil 
pekerjaan bandit atau mengawal. Ada banyak petualang yang mengkhususkan diri mereka 
sendiri seperti itu, jadi saya bisa mengatakannya secara alami. 



Saya kurang lebih berharap bahwa Anda akan mampu, dan jika Anda cukup kuat untuk 
mendapatkan hadiah karunia, maka itu lebih dari cukup. Jika itu yang terjadi, saya akan 
mengandalkan Anda. "[Roche] 

"Aku akan melakukan yang terbaik." [Ryouma] 

"Dan kalau-kalau kita benar-benar diserang ..." [Roche] 

Ada perbedaan dalam pertempuran sebagai kelompok dan pertempuran sebagai individu, 
jadi Roche-san memberi tahu saya sebuah rencana rahasia sebelumnya. 

Dan kemudian, malam datang. 

Mereka yang bertugas malam siap untuk mencegat setiap serangan. 

"Giliranku." 

"Terima kasih banyak. Kerja bagus. "[Ryouma] 

Tetapi tidak ada yang terjadi selama tugas saya dan saya beralih dengan orang yang 
mengejar saya. 

Hari berikutnya. 

"Selamat pagi. Howard-san. "[Ryouma] 

"Oh, selamat pagi." [Howard] 

Saya pikir mereka mungkin menyerang saat fajar ketika tidur paling dalam, tetapi tidak ada 
yang menyerang. 

"Tidak ada yang terjadi, ya?" [Ryouma] 

"Itu sering terjadi. Sulit untuk membedakan antara bandit dan orang-orang biasa ... Jika 
mereka pergi dan menjelaskan bahwa mereka adalah bandit, hidup kita akan jauh lebih 
mudah. "[Howard] 

"... Aku merasa seperti itu juga akan membuatku ragu dalam arti yang berbeda." [Ryouma] 

"Ha ha. Ya. Tidak ada bandit yang berani tampil di depan orang-orang seperti itu. Tetap 
saja, ada bandit yang membidikmu dari belakang, jadi jangan longgarkan penjagamu dulu, 
oke? Kami akan berangkat ketika semua orang siap. Jika Anda punya waktu luang, 
periksalah siswa. "[Howard] 

"Dimengerti." [Ryouma] 



Saya sudah menyiapkan barang bawaan saya dan yang tersisa hanyalah menyimpannya ke 
dalam Kotak Barang saya. Saya akan melakukan beberapa putaran setelah itu. Ketika saya 
melakukan itu, saya kebetulan Wist-kun berjalan dari arah tempat pengairan. 

"Selamat pagi." [Ryouma] 

"B-Selamat pagi, Ryouma-san. Patroli? "[Wist] 

"Ya. Saya sudah selesai mempersiapkan, jadi saya melakukan beberapa putaran. "[Ryouma] 

"Saya melihat. Anda benar-benar cepat. "[Wist] 

"Kamu sedang mengambil air dan mencuci?" [Ryouma] 

Dia membawa beberapa botol air bersamanya dan panci portabel, jadi saya mungkin benar. 

"Ya. Saya juga melakukan beberapa perawatan untuk ini ... "[Wist] 

Ketika dia berbalik, ada perisai besar di punggungnya. Itu sangat besar untuk anak 
seusianya, tapi Wist-kun begitu besar sehingga dia bisa menyembunyikannya di 
belakangnya. Dia terlihat seperti kumbang badak ketika dilihat dari belakang. Apakah itu 
serangga karapas pada anggota tubuhnya? Dia memakai pelindung yang mengkilap itu, 
apalagi. 

Sekarang setelah kupikir lagi, Berk juga memakai baju besi dari bahan yang sama. 
Armornya sepertinya tidak sekokoh milik Wist-kun. 

"Perlengkapanmu benar-benar telah banyak berubah sejak terakhir kali kita bertemu." 
[Ryouma] 

"Ya. Kami menabung uang sementara Jeff Onii-san mengajari saya berbagai hal tentang 
perisai. Armor dibuat dari semut terowongan yang kamu bantu bersama kami terakhir kali 
... "[Wist] 

Ketika sepenuhnya dilengkapi, dia terlihat cukup kuat selama dia tidak berbicara. 

"Kamu fokus pada pertahanan?" [Ryouma] 

"Ya ... aku memiliki tombak pendek yang bisa aku gunakan dengan satu tangan di bawah 
ini, tapi aku masih agak malu ketika menyerang. Tapi aku punya kekuatan. Jadi, saya pikir 
saya bisa melindungi orang sekarang ... Yah, mungkin. Semacam ... "[Wist] 

Anda bisa langsung mengatakannya, Anda tahu? 

Tetap saja, sepertinya dia juga secara bertahap mencari cara agar dia berguna. 



"Ayo lakukan yang terbaik. Ah, kalau kamu mau, kita bisa bekerja sama di masa depan. 
"[Ryoma] 

"Hah!? Aku belum bisa mengimbangi pekerjaanmu dulu. "[Wist] 

"Aku juga melakukan pekerjaan yang bermacam-macam, kau tahu?" [Ryouma] 

Mereka bekerja dengan Jeff-san juga sebagai guru mereka, jadi kecuali saya menyebabkan 
masalah, saya ingin bekerja dengan mereka. Pangkat saya lebih dekat dengan mereka juga 
dari pada Jeff-san. Dan itu akan menjadi latihan yang baik bagi saya dalam bekerja dengan 
orang lain. 

"Yah, kita bisa melakukannya ketika kamu mau. Jika ada kesempatan, jagalah aku. 
"[Ryouma] 

"Y-Ya! Saya juga! Saya akan memberitahu semua orang juga! "[Wist] 

Semuanya, ya ... 

Ketika dia mengucapkan kata-kata itu dengan alami, untuk sesaat, aku berhenti dan 
memperhatikan dia pergi. 

"Ah, selamat pagi!" [Ryouma] 

"..." [Guru 2] 

"..." [Guru 2] 

Saya menyapa dua guru pria yang lewat, tetapi mereka mengabaikan saya. 

... Saya benar-benar mulai khawatir tentang keterampilan komunikasi saya ... 



Chapter 134-1 
Bab 134: Keputusan Ketua Persekutuan 30 menit sejak keberangkatan. Gerbong-gerbong 
itu berjajar berdampingan dan melakukan perjalanan melalui jalan gunung yang dikelilingi 
oleh pepohonan. Itu redup karena semua pohon dan sementara dingin sedikit tidak 
menyenangkan, angin menyegarkan. 

Sementara aku menikmati suasana seperti itu, Roche-san memanggilku. 

"Katakan, Ryouma. Apakah kamu tidak punya rencana untuk mendapatkan monster selain 
slime? "[Roche] 

Pandangannya menunjuk pada lendir yang menyembuhkan di kepalaku yang membantu 
kami berjaga-jaga. 

"Sebenarnya, aku juga punya burung pelek." [Ryouma] 

"Benarkah? Dan di sini saya pikir Anda tidak punya apa-apa selain lendir bersamamu. 
"[Roche] 

"Yah, sebagian besar monsterku adalah slime." [Ryouma] 

"Bagaimana kalau mendapatkan tipe lain juga?" [Roche] 

"Ah ... Bukannya aku terobsesi dengan slime atau apa, tapi slime itu punya banyak varian, 
jadi mereka menarik. Aku tidak dalam masalah khusus, jadi aku tidak benar-benar merasa 
perlu untuk keluar secara proaktif dan mencari monster lain. "[Ryouma] 

"Aku mengerti ... Masalahnya adalah jika kamu tidak baik dengan orang-orang, aku berpikir 
kamu juga bisa menambah kekuatanmu dengan monster." [Roche] 

Gunakan monster sebagai ganti pesta? Tunggu sebentar. Apa yang dia maksud dengan 
'tidak baik dengan orang'? 

"Roche, aku tahu kamu khawatir tentang Ryouma-kun, tapi kamu tidak perlu terlalu 
terburu-buru." [Lucy] 

"Hmm ... Yah, yeah. Hanya ketika saya mulai memikirkannya, saya tidak bisa tidak khawatir 
... "[Roche] 

"Kesedihan yang bagus. Jika Anda seperti ini juga, maka Anda tidak berada di tempat untuk 
mengejek guild master, bukan? Ryouma-kun, maaf soal ini. Saya tahu dia menyebalkan. 
"[Lucy] 

"Tidak apa-apa. Aku senang dia mengkhawatirkan aku. "[Ryouma] 



Ketika saya mengatakan kepadanya bahwa saya berterima kasih atas kepeduliannya, Lucy-
san tertawa dan berkata, 'Kamu anak yang baik sekali. 

"Mungkin ada banyak orang yang mencoba menyodok bisnismu, tetapi kamu tidak harus 
mendengarkan semuanya, oke? Meskipun saya memang berbagi perasaan mereka bahwa 
Anda seharusnya tidak melakukan sesuatu yang berbahaya atau sembrono, tetapi saya juga 
berpikir bahwa Anda tidak boleh menahan diri jika ada sesuatu yang benar-benar ingin 
Anda lakukan. "[Lucy] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

"Tidak apa-apa. Ah, tapi izinkan saya mengatakan ini, mungkin akan sia-sia jika Anda hanya 
menyimpan slimes sebagai monster Anda. Tidak apa-apa untuk mengumpulkan slime, tapi 
karena kamu bisa menggunakan Monster Taming, tidakkah menurutmu itu akan sia-sia jika 
kamu tidak memeriksa monster lain juga? 

Misalnya, jika Anda memiliki jenis kuda seperti kuda merah atau kuda perang, maka Anda 
dapat mengendarai mereka dan berkeliling dengan lebih mudah. Saya pikir sangat nyaman 
memiliki monster yang bisa menggantikan sepasang kaki Anda. "[Lucy] 

"Itu benar." [Ryouma] 

Saat ini, saya bisa berkeliling melalui sihir dimensi saya. Itu tidak benar-benar masalah, 
tetapi jika aku memiliki monster yang bisa membantuku bergerak, maka aku akan bisa 
menghemat mana dan staminaku. 

Mustahil bagi slime dan burung pelek untuk menggendongku, dan bahkan jika mereka bisa, 
masih akan lebih cepat bagiku untuk bergerak sendiri, jadi jika aku melaksanakan 
sarannya, aku harus menangkap monster baru . 

"Jika kamu khawatir, mengapa tidak berkonsultasi dengan guild penjinak sekaligus? Jika 
saya ingat dengan benar, mereka harus memiliki jendela penerimaan untuk menangani hal-
hal semacam itu. Sebenarnya, bukankah mereka merekomendasikan Anda untuk 
melakukan hal itu? "[Lucy] 

"Sebenarnya ... aku sudah mendaftar, tapi aku hanya punya slime di awal, jadi aku tidak 
bisa mendapatkan pekerjaan apa pun. Sejak saya membuka toko saya dan harus 
mengembalikan orang-orang dari guild yang mengganggu saya, saya jarang mengunjungi 
tempat itu. Saya tidak punya masalah dengan guild atau apa pun, hanya saja saya merasa 
sulit untuk pergi jika saya tidak memiliki bisnis di sana. "[Ryouma] 

"Lalu kenapa kamu tidak menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mampir? Dari 
kelihatannya, sepertinya kamu juga belum pernah mengambil 'Monster Tamer Affinity 
Diagonsis', kan? "[Lucy] 

"Aku belum. Apakah itu suatu hal? "[Ryouma] 



Pertama saya mendengarnya. 

"Guild penjinak menyediakan berbagai monster, jadi kamu bisa mencoba membuat kontrak 
dengan mereka. Mereka mengambil hasilnya dan membandingkannya dengan hasil Anda 
sebelumnya untuk mencoba dan mencari tahu monster mana yang cocok dengan Anda dan 
siapa yang buruk dengan Anda. "[Lucy] 

"Bukankah gratis untuk pengatur waktu pertama?" [Roche] 

"Ini. Lagipula, jika saya mengingatnya dengan benar. Karena itu kamu harus mampir dan 
mencobanya. "[Lucy] 

Memang. Ini tidak nyaman bagi saya sekarang, jadi sepertinya ide yang bagus untuk 
menerimanya. Saya akan pergi sekali sebelum saya lupa. 

"Monster seperti apa yang berguna bagi para petualang?" [Ryouma] 

"Bagi saya itu yang bisa Anda pakai. Saya selalu melihat ke atas kepada orang-orang yang 
bisa naik wyvern mereka dan melambung langit. "[Roche] 

"Bagi saya itu adalah tipe peri. Saya bisa menggunakan sihir dan seharusnya peri-peri ini 
bisa meningkatkan efek mantra saya. Sayangnya, penjinakan monster itu sulit dan 
menemukan peri juga masalah. "[Lucy] 

Kedua veteran ini benar-benar berbicara tentang beberapa hal menarik. 

Tetapi ketika berbicara dengan mereka seperti ini untuk sementara waktu, kami akhirnya 
kehabisan topik dan menjadi diam. 

"..." 

Suasana di gerbong benar-benar berat ketika sepi seperti ini. 

"...!" 

Ketika saya mengalihkan pandangan saya kepada para siswa, mereka semua membeku. 
Sejak pertandingan ada sebagian siswa yang telah menghindari saya, tetapi orang-orang ini 
adalah bagian dari kelompok yang mengakui saya. Hanya saja mereka akhirnya 
mengadopsi pola pikir 'toh, dia luar biasa' ketika sampai pada saya, dan sekarang mereka 
tidak tahu cara mendekati saya. 

Mereka dapat berbicara dengan Roche-san dan yang lainnya baik-baik saja, tetapi ketika 
saya bergabung dengan percakapan, mereka berhenti berbicara. Dan pada akhirnya, kami 
berakhir seperti ini. Cara mereka memandang saya hampir berbau iri, dan sayangnya, itu 
juga masalah dengan caranya sendiri. Namun, ini lebih baik daripada suasana yang akan 
Anda lihat ketika bos orang yang tidak disukai memasuki bus untuk tamasya perusahaan. 



Chapter 134-2 
Bab 134: Keputusan Ketua Persekutuan Di dalam kereta damai, angin menyegarkan 
mengguncang kereta. Karena tadi malam, aku mulai mengantuk. 

"Tolong buat dia pensiun ... Tolong ..." 

"Aku punya masalah psikologis sekarang karena kamu." 

"Tolong hentikan itu!" 

"Jangan kelompokkan aku denganmu ... Tidak semua orang sekuat mental dan fisikmu." 

... 

"Kau membuatku dalam keadaan darurat, Takebayashi-kun. Anda harus menjaga orang-
orang Anda dengan lebih baik. Anda seorang pendidik, bukan? Apakah Anda tidak mengerti 
berapa banyak upaya yang diperlukan untuk mempekerjakan orang? Kita harus melatih 
para pemula lagi dari awal. Apakah Anda tahu berapa banyak masalah yang Anda sebabkan 
pada kami? Apakah kamu mengerti? Hah? Apakah kamu mengerti!?" 

"Apa kah kamu mendengar? Orang Takebayashi itu. Dia menghancurkan pemula lagi. " 

"Puha! Lagi? Lucu sekali! Tahun berapa ini menghasilkan ini? Dia bahkan tidak bisa 
mengajar bawahannya dengan benar? " 

Saya bermaksud mengajar mereka dengan benar. 

Tetapi anak-anak yang saya tangani hanya datang untuk semakin membenci saya. 

Pada akhirnya, kebanyakan dari mereka pensiun. 

Saya tidak pernah mengangkat tangan. 

Saya juga tidak pernah meneriaki mereka. 

Saya berbicara dengan mereka dengan tenang dan setiap kali ada sesuatu yang mereka 
tidak mengerti, saya akan mengajar mereka. 

Saya menyeimbangkan beban kerja yang saya berikan kepada mereka untuk menghindari 
terlalu banyak membebani mereka. 

Sebagai aturan umum, saya hanya mengajar mereka selama jam kerja, sehingga mereka 
bisa istirahat selama waktu istirahat. 

Saya mencoba segala macam metode, tetapi pada akhirnya, hasilnya tidak pernah berubah. 



Apa kesalahan yang telah aku perbuat? 

Apa yang saya lakukan salah? 

"Saya dapat melihatnya!!" [???] 

"Hmm ...?" [Ryouma] 

... Sepertinya aku tertidur sedikit. 

Itu nostalgia. Saya melihat mimpi ketika saya masih muda. 

Kalau dipikir-pikir, ada saat ketika saya khawatir tentang hal-hal seperti itu. 

Memimpikan sesuatu seperti itu sekarang ... Seolah-olah saya semakin muda. 

...Oh tunggu. Saya semakin muda. 

Ini tidak baik. Saya harus bangun dengan benar. Apakah saya tidur terlalu lama? 

Ketika saya melihat sekeliling saya, posisi matahari tidak banyak berubah. 

Tapi gerbang Gimuru bisa dilihat dari kejauhan. 

"Kami akhirnya di sini ..." [Siswa 1] 

"Kami kembali." [Siswa 2] 

"Syukurlah." [Siswa 3] 

Ketika para siswa santai dan mereka lengah, suasananya melunak. 

"Oh? Kerumunan yang cukup besar berkumpul di luar kota. Mereka tidak terlihat seperti 
petualang. "[Lucy] 

"Baik. Mereka sepertinya mensurvei sesuatu. "[Ryouma] 

"Aku dengar ada rencana untuk memperluas kota, jadi mungkin untuk itu." [Roche] 

Meskipun mereka masih dalam tahap perencanaan, tampaknya kemajuan terus dicapai. 

Aku melirik orang-orang yang bekerja sementara kami melewati gerbang selatan dan 
langsung menuju guild. 

"Selamat datang kembali!" [Wogan] 

Ketua guild tampaknya telah menunggu kami, karena ketika kami sampai di guild, dia 
berdiri di sana siap untuk menyambut kami. 



"Semua siswa yang berpartisipasi harus berkumpul di sini! ... Sepertinya semua orang bisa 
kembali dengan selamat. Bagaimana itu? Apakah Anda belajar sesuatu yang baru dari 
pelatihan? "[Wogan] 

Dia mengumpulkan para siswa ke sudut serikat dan para siswa menjawab pertanyaannya. 

"Saya melihat. Roche, aku akan menyerahkan padamu untuk menutup kelas ini. "[Wogan] 

"Baiklah ... Siswa!" [Roche] 

"Selamat kepada semua orang yang berpartisipasi dalam pelatihan lima hari terakhir ini. 
Saya berdoa agar semua orang mempelajari sesuatu yang akan bermanfaat bagi mereka di 
masa depan. ' 

Jika Anda meringkasnya, itu yang dikatakannya. Dan kemudian setelah pekerjaan yang 
diambil oleh siswa dilaporkan ke guild, sesi pelatihan diakhiri dan semua orang 
diberhentikan. 

"Kerja bagus di luar sana, Ryouma." [Wogan] 

"Guild Master." [Ryouma] 

"Bagaimana itu? Pelatihan pertamamu. "[Wogan] 

"Yah ... aku belajar banyak dari Roche-san." [Ryouma] 

"Kedengarannya seperti kesan yang dimiliki siswa." [Roche] 

"Ada banyak hal yang saya pelajari untuk pertama kalinya." [Ryouma] 

"Itu benar. Tidak peduli seberapa banyak yang Anda ketahui, selalu ada hal-hal baru untuk 
dipelajari. ... Ikut denganku sebentar. "[Roche] 

Ketua guild mengundang saya dengan wajah serius. 

"Guild Master, bisakah aku ikut juga?" [Roche] 

"Roche? Yah, Anda harus melaporkannya. Kamu datang juga kalau begitu. "[Wogan] 

Kami dibawa ke kantor ketua guild. 

Pertama, Roche-san melaporkan tentang kejadian-kejadian selama pelatihan, kemudian 
pembicaraan beralih ke saya. 

Topiknya seperti yang saya harapkan. Itu menyangkut acara setelah pertandingan. 

"Setelah melihat wajah Ryouma, kupikir sesuatu mungkin terjadi, dan ternyata itu 
semacam itu." [Wogan] 



Master guild meletakkan sikunya ke meja dan menopang kepalanya dengan tangannya, 
tampaknya khawatir. 

"Roche. Beri saya laporan yang lebih rinci tentang bagaimana orang lain bereaksi. 
Bagaimana orang-orang menghindari Ryouma? "[Wogan] 

"Awalnya, mereka takut dan bingung, tetapi akhirnya, mereka tenang. Ada juga yang 
memperbaiki perilaku mereka sejak saat itu. Ini adalah kasus untuk setengah dari siswa. 
Adapun para guru, yang lebih tua baik mengakui Ryouma sejak awal atau berdamai dengan 
hal-hal pagi ini. Yang menghindarinya sebagian besar adalah yang lebih muda. Beberapa 
guru muda seperti Bosco cukup jelas tentang hal itu. "[Roche] 

"Bosco sendiri masih muda. Jadi, yang lain bingung ketika mereka melihat kekuatan 
Ryouma, ya. "[Wogan] 

"Permintaan maaf terdalam saya." [Roche] 

"Jangan minta maaf. Anda membuatnya menunjukkan kemampuannya karena Anda pikir 
itu akan membantu para siswa, bukan? Anda tidak melakukan kesalahan apa pun. Hanya 
saja hasilnya sedikit mengecewakan. Jadi, Roche. Apa yang Anda pikirkan tentang 
kemampuan Ryouma. Beri aku pikiran jujurmu. "[Wogan] 

"Terus terang, aku tidak akan bisa mengalahkannya bahkan jika aku berada di puncakku. 
Jika saya seusia dengan Bosco dan jika saya tidak berencana pensiun, saya mungkin akan 
menjawab seperti Bosco. "[Roche] 

Roche-san sangat memikirkan kemampuanku. Ketika ketua guild mendengar itu, dia 
mengangguk tanpa kata. 

"Aku dengar Ryouma menang melawan Howard. Dia memang menggunakan ki, kan? 
"[Wogan] 

"Dia benar-benar habis-habisan." [Roche] 

"Aku mengerti ... aku mengerti. Ryouma. "[Wogan] 

"Ya." [Ryouma] 

Ketua guild mengeluarkan sepotong perkamen dan mulai menulis sesuatu di atasnya. 

"Kami guild master memiliki wewenang untuk membatasi aktivitas petualang, tetapi pada 
saat yang sama, kami juga memiliki wewenang untuk menghilangkan batasan tertentu. 
Salah satu pembatasan ini melibatkan 'pekerjaan yang berkaitan dengan bandit'. Pekerjaan 
semacam ini sering diperuntukkan bagi C Rankers dan di atasnya karena harus bertarung 
dengan orang lain. Itu sebabnya pembatasan secara otomatis dicabut setelah 
mempromosikan ke C Rank, tapi ... Dalam kasus khusus, ketua guild memiliki hak untuk 



memberikan izin kepada mereka yang dia akui untuk mengambil pekerjaan seperti itu 
meskipun masih di bawah C Rank. "[Wogan] 

"Ketua serikat ?! Itu--- "[Wogan] 

Roche-san hendak menyuarakan keluhannya, tetapi Wogan menghentikannya dengan 
matanya. 

"Roche, aku mengerti perasaanmu. Saya juga memikirkan hal-hal yang Anda katakan 
kepadanya. Saya khawatir bagaimana cara menanganinya, tetapi dia bisa menjaga dirinya 
sendiri. Itu juga sebabnya saya khawatir jika dibiarkan sendiri, dia akan berjalan semakin 
jauh ke depan sendirian. Tapi itu urusan Ryouma. Anda juga memahami hal ini, bukan? 
"[Wogan] 

"..." [Roche] 

"Jika orang tua menyiapkan segalanya, seorang anak dapat tumbuh dengan aman. Tetapi 
sebagai hasilnya, ketika orang tua seseorang tidak ada lagi, anak itu tidak akan dapat 
melakukan apapun. Aku tidak punya niat untuk membesarkannya seperti itu sebagai ketua 
guild. Selain itu, Ryouma tidak pernah membutuhkan perlindungan sejak dia bergabung 
dengan guild. Dia sudah bisa berjalan sendiri ketika dia datang ke sini. 

... Saya menyerahkannya kepada Anda untuk mengujinya untuk yang terakhir kalinya. Saya 
ingin tahu bagaimana Ryouma melihat dari mata orang lain. Saya ingin tahu bagaimana 
penampilannya dari sudut pandang objektif. Saya ingin tahu apakah pendapat Anda akan 
cocok dengan pendapat saya. "[Wogan] 

"Jadi begitulah adanya." [Roche] 

"Ya. Itu sebabnya ... Bahkan jika saya ingin mendukungnya, saya hanya akan menghalangi 
caranya. "[Wogan] 

Saat ketua guild mengatakan itu, dia memberiku perkamen dan menatapku dengan wajah 
serius. 

"Ryouma. Dengan kekuatan diberikan padaku sebagai guild master dari Adventurer Guild 
Gimuru Branch, aku dengan ini memberimu hak untuk menerima pekerjaan 'Bandit 
Subjugation'. Dalam perjalanan kembali, serahkan ini bersama kartu guild Anda ke 
resepsionis. Lakukan ini dan izin akan diberikan ke kartu guild Anda. Jika Anda 
menggunakan izin ini, Anda akan selangkah lebih dekat untuk mempromosikan ke C Rank. 

Ketahuilah bahwa saya hanya memberi Anda hak untuk melakukan pekerjaan penaklukan 
bandit, bukan hak untuk melakukan semuanya sendiri. Jika Anda dapat membentuk pesta, 
maka lakukanlah. Dan jika ada sesuatu di pikiran Anda, pastikan untuk berbicara dengan 
saya. ... Apakah kamu tidak pernah salah mengira itu baik-baik saja? "[Wogan] 

"...! Iya! Saya mengerti! "[Ryouma] 



"Baik. Itu jawaban yang bagus. "[Wogan] 

Setelah mendengar jawaban saya, dia melepaskan perkamen itu dari tangannya. 

"Ah ... Tentang bagaimana orang lain memandangmu. Anda mungkin tidak akan bisa 
menghindarinya. Itu adalah sesuatu yang kurang lebih terjadi bahkan ketika pria normal 
dipromosikan. Jangan terlalu peduli. Lakukan saja apa yang ingin Anda lakukan. Tentu saja, 
selama itu tidak ilegal. "[Wogan] 

Apa yang ingin saya lakukan? Itu sudah jelas. 

"Tidak apa-apa. Tidak ada yang berubah. Saya hanya akan terus bekerja seperti yang saya 
lakukan sampai sekarang. "[Ryouma] 

Bukannya saya berencana untuk mengisolasi diri di hutan lagi hanya karena orang-orang 
menghindari saya. 

Pertama-tama, tidak mungkin semua orang yang saya temui menyukai saya. Saya mungkin 
telah diberkati dengan hubungan dengan orang-orang baik sejak datang ke sini, tetapi hal-
hal semacam ini akan lebih umum karena saya mendapatkan lebih banyak kesempatan 
untuk bertemu orang lain. Ini tidak seperti hubungan saya dengan orang-orang baik telah 
terpengaruh atau apa pun, jadi saya akan terus berjalan seperti yang saya lakukan sampai 
sekarang. 

"Tidak ada yang akan berubah, ya. Ya. Itulah kamu. Baik atau buruk. "[Wogan] 

"Ah, aku mungkin mengatakan tidak ada yang akan berubah, tapi aku akan berpikir tentang 
membentuk pesta." [Ryouma] 

Bagaimanapun, Roche-san dan ketua guild pergi keluar dari jalan mereka untuk 
memperingatkan saya. 

Sangat disayangkan bahwa saya tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa saya akan 
membentuk sebuah pesta. 

"Jangan memaksakan dirimu sekarang." [Wogan] 

Setelah ketua guild mengatakan itu, aku diberikan izin untuk meninggalkan kantornya. 

Master guild tampak sangat lelah. 

Catatan: Hampir dua kali lebih panjang, tetapi tidak cukup. Kami masih akan menghitung 
rilis ini dua kali terhadap antrian dan saya hanya akan menggantinya di rilis berikutnya. 



Chapter 135-1 
Bab 135: Bahkan di Dunia Lain Sibuk menjelang Akhir Tahun Sekarang setelah saya 
akhirnya kembali ke kota, ada segunung hal yang ingin saya lakukan dan harus saya 
lakukan. 

Pertama, mari mampir ke toko dan mendapatkan laporan tentang apa yang terjadi ketika 
saya tidak ada. 

"Selamat datang kembali, Bos." [Carm] "Carm-san?" [Ryouma] 

Ketika saya pergi ke toko setelah 5 hari absen, Carm-san menyambut saya. Mengingat dia 
berdiri di pintu masuk karyawan, mungkinkah dia telah menungguku selama ini? 

"Aku punya ide kapan pelatihan guild akan berakhir." [Carm] 

Seperti yang diharapkan, dia tidak menunggu selama ini. 

"Aku sudah menonton mereka." [Carm] "Mereka?" [Ryouma] 

Ketika saya melirik ke samping, saya melihat beberapa wanita asing membawa barang 
bawaan. 

"Karyawan baru?" [Ryouma] "Ya. Beberapa hari yang lalu saya menerapkan kondisi 
'Mempekerjakan Lebih Banyak Orang Hanya Saat Sibuk'. "[Carm] " Saya mengerti. 
"[Ryouma] 

Jadi mereka bekerja paruh waktu di sini. 

"Aku punya beberapa laporan untuk diberikan, jadi tolong tunggu di kantor." [Carm] 

Beberapa? Itu jarang. Dia biasanya hanya memberi saya laporan yang dirangkum. Saya 
ingin tahu apakah sesuatu terjadi. 

Saya menunggu di kantor persis seperti yang dia suruh. Ketika dia datang, dia membawa 
lebih banyak dokumen dari biasanya. 

"Haruskah mulai dengan panggilan pendapatan seperti biasa?" [Carm] "Tolong." [Ryouma] 

Bagian ini kita sudah terbiasa. Tidak ada yang aneh dalam laporan itu. Pendapatan kami 
belum meningkat, tetapi sepertinya tidak ada masalah, jadi selanjutnya. 

Daftar persediaan untuk diisi ulang. Tidak masalah. Izin diberikan. Laporan dari toko 
cabang di Renauph. Tidak ada masalah. 



Kebanyakan hal diurus oleh Carm-san, dan pekerjaan saya umumnya hanya mengecek dan 
memberikan izin. Pekerjaan yang harus saya lakukan sekarang jauh lebih mudah 
dibandingkan sebelumnya. 

Ketika kami secara bertahap menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukan, kami 
akhirnya harus melakukan dokumen terakhir dari rutinitas biasa kami. 

"Terima kasih banyak. Ada juga beberapa orang yang telah menghubungi Anda. Pertama ... 
Ada beberapa gerakan di antara daerah kumuh dan kantor pemerintah yang Anda 
khawatirkan. "[Carm] " Apa yang terjadi? "[Ryouma] " Kantor pemerintah berkompromi 
pada beberapa bagian, sehingga situasi di daerah kumuh akhirnya tenang bawah. "[Carm] " 
Aku mengerti. "[Ryouma] 

Sementara lega mendengarnya, saya meminta lebih banyak detail. Ternyata kantor 
pemerintah menyelidiki beberapa area terbuka tempat para tunawisma tinggal secara 
ilegal dan mengakui beberapa dari mereka cocok untuk hidup. 

"Kebijakan umum kantor pemerintah tidak akan berubah, tetapi dengan menunjukkan 
bahwa mereka tidak memiliki niat untuk mengambil sikap tegas, orang-orang kumuh 
sekarang dapat tenang. Orang-orang yang menanggapi tawaran pekerjaan kantor 
pemerintah juga sudah mulai muncul. Meskipun masih banyak dari mereka yang waspada 
terhadap kantor pemerintah, setidaknya hubungan itu akhirnya mulai diperbaiki. "[Carm] 

Masih ada masalah, tetapi dengan ini, segala sesuatunya akhirnya akan tenang ... 

Mungkin aku harus pergi ke kedai teh itu lagi. Dia mengatakan dia ada di sana lima kali 
seminggu. 

"Apa selanjutnya?" [Ryouma] "Undangan dari Serge-sama dari Perusahaan Morgan." 
[Carm] 

Dia mengundang saya untuk menyambut keluarga Jamil. 

Seperti yang dikatakan Roche-san beberapa hari yang lalu, ini adalah musim bagi para 
pedagang untuk mendapat untung. Selama waktu tahun ini, pedagang akan mendapatkan 
banyak pesanan dari klien yang berharga, dan karena para bangsawan akan sibuk datang 
akhir tahun, para pedagang juga menggunakan waktu ini untuk menyambut berbagai 
rumah bangsawan. 

Terutama dalam kasus Serge-san, karena dia tahu banyak keluarga bangsawan. Jika dia 
tidak memulai sekarang, siapa yang tahu kapan dia akan bisa menyelesaikannya. Bahkan, 
sepertinya dia sudah menyapa sejumlah orang. Karena itu, dia ingin mengundang saya 
untuk bertemu di kediaman keluarga adipati bulan depan dan menyapa mereka bersama. 

"Maukah kamu pergi?" [Carm] "Bisakah aku pergi? ... Maksudku, aku ingin pergi, tapi ... 
"[Ryouma] " Aku mengerti kekhawatiranmu. Bisnis kami mungkin berjalan baik, tetapi 



kami masih pemula dalam hal ini. Dan tidak ada akhir bagi para pedagang yang mencari 
keuntungan dan ingin tetap berkenalan dengan keluarga adipati. Karena itu, pastilah sulit 
bagi sang adipati untuk meluangkan waktu bagi para pemula seperti kita sendiri. "[Carm] 

"Tapi," tambah Carm-san. "Itu hanya benar jika situasimu normal, Boss." 

"Keluarga Duke telah menyukai Anda. Selama Anda memintanya, saya yakin mereka akan 
memberi Anda waktu. Jika mereka bersedia bertemu dengan Anda, maka tidak ada yang 
lebih baik. Itu juga umum untuk membawa seseorang ketika akan menyapa bangsawan, 
jadi kamu tidak harus menonjol bahkan jika kamu menemani Serge-sama. Kamu mungkin 
keliru sebagai pelayan, tapi ... tapi itu itu. " 

Menyambut keluarga adalah prosedur standar, jadi mungkin saya harus menerima 
tawarannya, tetapi dalam hal ini ... 

"Aku akan membutuhkan satu set pakaian resmi dan hadiah, kan?" [Ryouma] "Ya. Saya 
sudah mencari toko penjahit dan pakaian yang menjual pakaian jadi. Saya sudah meringkas 
toko-toko ini, jadi tolong tunggu sebentar. "[Carm] 

Seperti yang diharapkan, dia yakin bekerja dengan cepat. 

"Masalahnya adalah hadiah apa yang harus dibawa. Pemilik toko umumnya memberikan 
produk mereka sendiri, tetapi ... "[Carm] " Toko kami hanya memiliki cairan penghilang bau 
... "[Ryouma] " Saya dapat menyiapkan sesuatu yang aman seperti minuman keras jika 
diperlukan, tetapi saya berpikir bahwa mungkin Anda dapat menemukan sesuatu yang 
lebih unik . "[Carm] " Itu mungkin yang terbaik. "[Ryouma] 

Kami memutuskan untuk membagi pekerjaan dan mencari hadiah yang cocok. 

"Juga ... Silakan lihat daftar ini." [Carm] "Ini adalah ... Obat. Mereka semua. "[Ryouma] " Itu 
dari Grisiera-sama, ketua guild guild pedagang. Obat dalam daftar itu dijual lebih tinggi dari 
harga normal, jadi jika Anda memiliki beberapa stok atau bisa membuatnya, guild ingin 
meniadakannya untuk Anda. Mereka juga sedang musim. "[Carm] " ... Jadi permintaan telah 
naik dari sisi para bangsawan, ya. "[Ryouma] " Orang-orang yang membawa mereka pada 
orang mereka hanya untuk aman telah meningkat. "[Carm] 

Tiba-tiba, seluruh dunia bergerak ... 

"Ini yang terakhir. Tigger-sama dari Tigger's Arms Store telah menyelesaikan prototipe. 
Dan telah meninggalkan pesan yang meminta Anda untuk mengunjungi tokonya ketika 
Anda punya waktu. "[Carm] 

Oh benar Saya memang memintanya untuk melihat apakah dia bisa membuat peralatan 
petualangan dengan slime sebagai bahannya. Jadi dia menyelesaikannya, ya. 

"Baik. Aku akan mampir dalam waktu dekat. "[Ryouma] " Dan itu menyimpulkan 
laporanku. "[Carm] " Terima kasih banyak. "[Ryouma] 



Saya berterima kasih kepada Carm-san karena melapor kepada saya, lalu saya pergi dan 
membuat daftar pekerjaan. 

Mungkin karena tahun ini secara bertahap mendekati akhirnya, jumlah pekerjaan yang 
harus dilakukan telah meningkat. Jika saya tidak menuliskan semuanya, saya tidak akan 
merasa nyaman. 

Mari kita mulai dengan prioritas. Tentu, ini akan menjadi masalah yang berkaitan dengan 
keluarga adipati. Saya harus memesan pakaian saya terlebih dahulu sebelum memikirkan 
hadiah itu. Berikutnya dalam daftar adalah toko Tigger-san, dan kemudian Diagnosis 
Afinitas dari serikat penjinak. Kemudian, saya pikir saya akan mengatur ini besok. 

Ketika saya kembali, saya harus memeriksa ranjau, mengisi kembali umpan dari slime dan 
burung pelek, dan saya juga ingin bereksperimen dengan slime yang berdarah, tapi ... Saya 
tidak perlu terburu-buru untuk yang itu. Saya harus istirahat sebentar dan mencari tempat 
yang lebih baik untuk percobaan budidaya jamur ... Seperti yang diharapkan, itu benar-
benar akan sibuk. 

Setelah menuliskan semua pekerjaan yang saya pikirkan dan mengkonfirmasikan bahwa 
saya tidak mengabaikan apa pun, saya mulai mengerjakan daftar yang dimulai dengan 
bagian atas. 



Chapter 135-2 
Volume 3 Bab 135: Bahkan di Dunia Lain Sibuk menjelang Akhir Tahun (2/2) "Jadi, ini 
tempatnya." [Ryouma] 

Saya mengambil info Carm-san dan mengunjungi seorang penjahit. Ada berbagai pakaian 
yang dipajang yang bisa dilihat dari luar jendela. Ini mungkin sampel. 

Toko itu tidak sebesar itu, tapi ada aura hangat tentang itu, apa dengan bunga di dekat 
pintu masuk, dan ada juga rasa mewah dari balkon yang melihat ke bawah dari lantai dua. 
Segalanya tampak terpelihara dengan baik. Sepertinya toko ini cukup mahal. 

Saya kira di tempat seperti ini, dibuat berdasarkan pesanan adalah suatu pemberian. 

"Selamat datang!" [Petugas] 

Ketika saya masuk, seorang pria beradab memanggil saya. 

Pakaian luarnya panjang dan agak menyerupai tuksedo. 

"Kamu adalah Takebayashi-sama dari Hutan Bambu, ya? Kami sudah menunggumu. 
"[Petugas] 

"Kamu kenal aku?" [Ryouma] 

"Asisten manajermu, Carm-sama, bertanya dengan kami beberapa waktu yang lalu. Dia 
mengatakan bahwa kamu akan membutuhkan beberapa pakaian formal untuk bertemu 
dengan beberapa bangsawan. Selamat, Takebayashi-sama. "[Panitera] 

Begitu, jadi dia berbicara kepada mereka ketika dia memeriksa toko-toko. Dia bekerja 
dengan cepat. Saya kira itu hanya untuk menunjukkan betapa bersemangatnya dia 
mengenai masalah ini ... 

"Terima kasih banyak. Saya ingin memesan pakaian resmi, tetapi saya tidak memilih gaya 
mana. Bisakah saya berkonsultasi dengan Anda tentang hal itu. "[Ryouma] 

"Tentu saja. Silakan lihat. "[Petugas] 

Permukaan dinding di toko itu seperti lemari dan beberapa set pakaian bisa terlihat 
tergantung di atas dan di bawah. Ada beberapa pakaian selain pakaian formal juga, tetapi 
masing-masing tampaknya terbuat dari kain atau kulit yang mahal. Ada begitu banyak tipe 
berbeda. 

"Semua yang disiapkan di sini adalah sampel, sehingga Anda dapat memilih bentuk, bahan, 
dan warna yang Anda sukai. Mari kita mulai dengan bentuknya. Untuk pakaian formal, ini 
adalah tipe standar. "[Petugas] 



Tempat yang dia tunjuk hanya menutupi sebagian kecil dari seluruh pajangan, tetapi masih 
ada begitu banyak pakaian sehingga aku tidak akan bisa membawa semuanya. Saya 
memeriksa mereka satu per satu, dan mereka semua mengingatkan saya pada pakaian di 
buku teks. Saya melihat kembali pada kehidupan saya sebelumnya. Sayangnya, karena 
perbedaan zaman, semuanya tampak sangat gila bagi saya ... Uwaa. Itu erm ... kalung renda 
yang sangat mencolok? Radiusnya sekitar 1m. 

"Apakah kamu menyukai itu (kerah mengacak-acak)?" 

"Saya seharusnya. Ini besar dan menarik perhatian. Apakah ini populer di kalangan 
bangsawan? "[Ryouma] 

"Baik. Pelanggan yang mulia menyukai masalah besar dan mencolok. Ada banyak yang 
memamerkan kekayaan mereka melalui detail sekecil itu. Itu sebabnya ada beberapa yang 
marah ketika pedagang memakai ruff lebih mewah dari mereka. Takebayashi-sama, 
mengingat masa mudamu, aku percaya gaya yang lebih tertutup akan cocok untukmu. 
Tentu saja, beberapa dekorasi masih akan dibutuhkan. "[Petugas] 

"Oh, itu enak didengar. Aku tidak terlalu suka hal-hal yang mencolok. "[Ryouma] 

Itu akan menjadi bencana jika dia merekomendasikan ini. 

"Kalau begitu, bagaimana dengan yang ini?" 

"Ini ..." [Ryouma] 

Ah, busana pangeran yang tidak pernah saya lihat di luar drama ... 

"Haut-de-chausses (celana empuk) dan bas-de-chausses (stocking) dibuat dengan sutra 
berkualitas tinggi. Tidak hanya tampilannya bagus, tapi juga nyaman dipakai. Quilting yang 
dibuat dengan hati-hati oleh pengrajin untuk doublet dan garis miring di lengan 
menunjukkan sedikit kekuatan seorang petualang ... "[Petugas] 

Tidak ada akhir dari pembicaraan penjualannya. 

Dia tahu aku tidak tertarik pada set ini, jadi dia pindah ke yang berikutnya. Tetapi saya 
tidak bisa menemukan sesuatu yang memberi saya 'Ini bisa berhasil!' kesan. 

Saya mengerti hal-hal yang dia katakan kepada saya, tetapi rasa estetika saya berasal dari 
kehidupan saya sebelumnya. Jadi, betapapun dia berusaha membuat saya mengerti betapa 
menakjubkan pakaian ini, saya tidak bisa memahaminya ...? 

"Permisi. Apakah itu pakaian formal juga? "[Ryouma] 

"Yang ini. Ya, ini masih merupakan bagian dari bagian pakaian formal, tapi ... "[Petugas] 

"Tolong tunjukkan padaku yang itu!" [Ryouma] 



Dia harus menariknya keluar karena itu terkubur di bawah pakaian yang tertutup tali dan 
sebenarnya sulit dilihat. 

"Seperti yang diharapkan ..." [Ryouma] 

Tidak mungkin aku salah. Pakaian yang paling dekat dengan kehidupan masa laluku, 
setelan bisnis! ... Sebenarnya, setelan bisnis dan pakaian formal berbeda, tetapi jika itu 
berlaku sebagai pakaian formal di dunia ini, maka itu cukup bagus! 

"Ini adalah pakaian formal tradisional yang dikatakan telah disukai dan dipopulerkan oleh 
Yang Mulia Raja beberapa ratus tahun yang lalu, dan masih populer di kalangan bangsawan 
yang banyak menekankan pada tradisi. Memakai ini tidak akan menjadi masalah ke mana 
pun Anda pergi, tetapi itu tidak mematuhi tren mode saat ini. Apakah itu baik-baik saja? 
"[Petugas] 

"Sangat baik. Saya akan menerimanya! "[Ryouma] 

Pakaian terbaik adalah yang biasa Anda pakai! Sebenarnya, ini adalah satu-satunya set 
pakaian yang bisa saya pakai dari toko ini! 

"Tentu saja. Kemudian kita akan mengatur 'setelan' ini sebagai bentuk. Anda sepertinya 
menyukai ini, tetapi apa yang harus kita lakukan tentang warna? Akankah warna putih saat 
ini berlaku? "[Petugas] 

"Mari kita membuatnya hitam atau biru tua." [Ryouma] 

Pakaian putih mengingatkan saya pada komedian dan pembawa acara pria. 

"Hitam atau biru laut. Itu pasti cocok dengan rambut dan mata Anda. Bagaimana dengan 
sulaman itu? "[Petugas] 

"Mari kita perjelas jika memungkinkan." [Ryouma] 

"Tapi kalau begitu, kamu akan membutuhkan beberapa aksesoris. Mari tambahkan sedikit 
glamor ke dalamnya. "[Panitera] 

"Asesoris seperti apa?" [Ryouma] 

"Banyak pria memakai cincin atau gelang. Kalung dan anting-anting juga berfungsi, tetapi 
karena Anda mengenakan setelan jas, Anda juga bisa menempelkan permata di 'pin dasi' 
jas yang menempel di dada. "[Petugas] 

Setelah itu saya masih harus memilih bahan asesoris serta permata yang akan digunakan. 
Masih banyak pilihan yang harus dibuat. 

Meskipun saya tidak terbiasa dengan standar dunia ini mengenai pemilihan pakaian 
formal, petugas itu teliti dalam membantu saya membuat keputusan. 



Juga, berkat menemukan setelan jas dari tumpukan pakaian mewah, aku merasa aneh lega. 



Chapter 136-1 
Bab 136: Prinsip Memiliki Hanya Satu Artikel Mewah Meskipun saya menghabiskan banyak 
waktu memesan pakaian, matahari masih tinggi di langit, dan saya punya banyak waktu 
tersisa, jadi saya pergi ke depan dan mampir di Toko Arms Tigger. 

"Selamat siang." [Ryouma] 

"Oh, ini kamu, Ryouma. Hal yang kamu minta sudah selesai. "[Darson] 

Setelah penjaga toko, Darson-san, mengatakan itu. Dia pergi ke bagian dalam toko. 

Setelah menunggu sebentar, dia keluar dengan membawa kotak kayu. 

"Ini adalah produk yang sudah selesai." [Darson] 

Di dalam kotak itu ada kemeja hijau muda, celana, dan manteau. Sekilas, tampak seperti 
dua set pakaian normal. 

"Seperti yang sudah kau pesan, ini dibuat menggunakan utasmu yang terlalu kuat. Ini 
sebenarnya dibuat oleh pengrajin baju besi yang berteman dengan saya, tetapi saya 
memeriksa kualitasnya sendiri dan saya bisa menjaminnya. Mungkin hanya prototipe, 
tetapi saya memiliki keyakinan penuh di dalamnya. "[Darson] 

Dia mengambil sepotong kain dan pisau dari kotak. 

"Lihat ini." [Darson] 

Dia mencoba memotong selembar kain, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba 
untuk memotongnya, dia tidak bisa menembusnya. Kainnya tidak bisa sobek. 

"Sepotong kain ini adalah kain dua lapis yang dibuat menggunakan benang yang Anda 
bawa. Semua pakaian ini dibuat menggunakan ini, sehingga Anda bisa berharap banyak 
dari mereka dalam hal bertahan melawan benda tajam. Mereka terlihat dan terasa seperti 
pakaian biasa, tetapi mereka lebih dekat dengan surat berantai yang berkualitas. Jika Anda 
menganggap pakaian ini sebagai sesuatu untuk dikenakan di bawah baju besi lain, 
kehebatan pertahanan mereka benar-benar luar biasa. "[Darson] 

"Berapa biaya untuk membuat ini? Dan berapa banyak yang bisa kamu hasilkan sekaligus? 
"[Ryouma] 

"Mari kita lihat ... Benda-benda ini sangat kuat, jadi butuh banyak waktu untuk memotong 
kainnya. Tapi Anda memang membawa bahan sendiri, jadi itu harus lebih terjangkau 
dibandingkan dengan baju besi dengan bahan serupa. Seharusnya tidak semahal itu. 
"[Darson] 



"Materi yang mirip?" [Ryouma] 

"Benang Spider Logam. Itu lemah terhadap panas, jadi jika Anda hanya sedikit 
menghangatkannya, Anda dapat dengan mudah memotongnya. Ini jelas jauh lebih mudah 
ditangani daripada materi Anda. Tetapi menjadi mudah ditangani juga merupakan titik 
lemah. 

Untuk mengimbangi itu, kita biasanya menenunnya bersama dengan sihir pesona dan 
material lain yang kompatibel, mengubahnya menjadi peralatan ajaib yang dapat menahan 
api dan panas. Metal Spider Thread cukup mahal dengan sendirinya. Dan di atas itu, Anda 
masih perlu membayar pesona, jadi itu cukup mahal. Itu bisa dianggap barang mewah. 
"[Darson] 

Mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk membuatnya, kinerja biaya tampaknya 
cukup bagus. 

Saya mengambil kain dan memeriksanya, dan ternyata tekstur bagian dalam berbeda dari 
eksterior. Itu halus dan terasa enak di kulit ... 

"Apakah sutra digunakan untuk interior?" [Ryouma] 

"Iya. Thread Anda tidak memiliki daya serap nol. Hal yang sama berlaku untuk kain yang 
dibuat dari mereka. Teman saya mungkin menyadari itu akan menjadi masalah, jadi dia 
pergi dan menggunakan sutra untuk bagian dalam. "[Darson] 

"Saya melihat. Terima kasih banyak. Dengan ini, aku seharusnya tidak memiliki masalah 
bahkan jika aku masuk ke semak-semak. "[Ryouma] 

"Belukar? Bahkan taring atau pedang tidak bisa menembus kulitmu dengan pakaian itu. 
Namun, Anda masih akan menderita dampaknya. "[DArson] 

"Jadi, berapa harganya?" [Ryouma] 

"5 koin emas kecil." [Darson] 

Itu terjangkau. Terutama, mengingat ini dibuat berdasarkan pesanan. 

"Apakah kamu yakin?" [Ryouma] 

"Kamu membawa sendiri bahan-bahannya, dan meskipun butuh banyak usaha untuk 
memotong dan menjahit kain, tidak diperlukan prosedur khusus. Pengrajin baju besi itu 
juga senang bisa bekerja dengan bahan langka. Bahkan dengan waktu yang lama 
dihabiskan untuk membuat semuanya, 5 koin emas masih banyak. "[Darson] 

"Saya melihat. Terima kasih. "[Ryouma] 



Jika semurah ini, mungkin saya bisa menyatukan semua karyawan saya dengan mereka. 
Paling tidak, aku harus membawa penjaga dengan mereka. ... Aku ingin tahu apa yang akan 
dipikirkan keluarga adipati tentang ini? Mereka memiliki penjaga, tetapi akhir tahun 
semakin dekat, dan semua orang tampaknya menjadi penangkal racun, jadi ... Saya tahu, 
saya hanya akan bertanya kepada penjaga toko apa pendapatnya. 

"Para bangsawan mungkin sudah mengambil tindakan pencegahan sendiri, tapi aku tidak 
berpikir mereka akan menganggap itu kasar jika kamu memberi mereka ini. Bagi saya, 
selama Anda menyediakan materi dan membayar, saya tidak keberatan membuatnya. 
Tetapi jika Anda akan memberi mereka hadiah, maka Anda harus mengambil sampel 
dengan Anda terlebih dahulu. Yang berukuran normal yang cocok untuk orang dewasa, 
yaitu. 

Anda dapat menggunakannya untuk mendapatkan pengukuran yang tepat, maka Anda bisa 
mengirim barang asli di kemudian hari. Anda juga bisa membawa karyawan ke sini jika 
mau. Semuanya baik-baik saja. Dan jika Anda akan memesan banyak, saya bisa 
memberikan Anda diskon. "[Darson] 

Jadi, saya akhirnya memesan sampel. 

"Aku akan menyiapkan utas besok." [Ryouma] 

"Baik. Saya akan menghubungi pengrajin di ujung saya juga. "[Darson] 

Dengan ini saya telah menemukan kandidat untuk hadiah saya. 

Tetapi jika kita akan membuat banyak, maka saya akan membutuhkan banyak utas. 

... Mungkin aku harus menggunakan kesempatan ini untuk menyiapkan beberapa mesin 
berliku untuk lendir lengket. 

Mari kita kembali setelah mampir ke toko Serge-san. 



Chapter 136-2 
Bab 136: Prinsip Memiliki Hanya Satu Artikel Mewah (2/2) "Yah, kurasa itu akan seperti 
ini." [Ryouma] 

Saya melepaskan slime dari Dimension Home saya, dan kemudian saya memeriksa burung-
burung pelek dan terowongan. 

Saya hanya pergi selama 5 hari, namun belalang gua sudah mulai mengambil sarang lagi. 

Saya segera menyingkirkan mereka, tapi mungkin saya harus menjaga pintu masuknya 
tertutup lebih erat ... 

Meskipun, saya kira itu tidak terlalu buruk karena saya bisa memburu mereka dan 
menggunakannya untuk makanan, tapi ... 

"Selanjutnya adalah ..." [Ryouma] 

Agak jauh ke dalam tambang, saya memilih sebuah terowongan yang sedikit lembab dan 
membuat penyangga sederhana di dalamnya menggunakan sihir tanah. 

Saya akan memindahkan tempat tidur jamur yang saya buat beberapa hari yang lalu di 
Dimension Home saya dan memasangnya di sini. 

"Hmm?" [Ryouma] 

Itu aneh... 

Sudah ada beberapa jamur enoki seperti ramping tumbuh dari tempat tidur jamur yang 
dibuat dengan alkimia. Saya tidak mempercepat pertumbuhan mereka menggunakan sihir, 
jadi jika mereka tumbuh dengan cepat, mungkinkah ini sebenarnya jenis jamur yang 
berbeda? Namun, jamur itu berhasil tumbuh, jadi haruskah saya menganggap bahwa 
budidaya jamur saya berhasil? ... Bagaimanapun, mari kita terus mengamati orang-orang 
ini untuk saat ini. 

Saya memindahkan tempat tidur jamur ke terowongan, lalu saya menambahkan pintu 
untuk mencegah musuh masuk. 

"Selanjutnya adalah ... Ahh." [Ryouma] 

Ini adalah pekerjaan tambahan yang saya buat untuk diri saya sendiri. Tetapi dengan ini 
saya bisa mengurus keduanya sekaligus. 

Saya mengumpulkan slime lengket di tempat kain tahan air biasanya dibuat dan berbaris 
mesin berliku yang saya beli. Stok mereka hanya lima, tetapi lima harus banyak. 



Mesin berliku yang saya beli dibuat sederhana dan terlihat seperti mesin jahit yang 
diletakkan di atas meja. Aku memutar tombol di samping dan memutar gulungan yang 
didukung oleh pilar di atas meja. Dengan menempelkan ujung benang di sekitar gulungan 
kosong, saya bisa melilitkan benang di sekitar gulungan. 

Pertama, saya akan minta satu lendir lengket keluar dari utasnya, kemudian saya akan 
memutar kenop dan mengajari para lendir bagaimana melakukannya sendiri. 

Saya mengatakan lendir untuk memperhatikan distribusi benang pada gulungan. Kami 
tidak ingin utas dikumpulkan hanya di tengah, itu harus seimbang. 

Kemudian saya memiliki lendir lain yang lengket dengan tempat itu, dan meninggalkan 
tombol untuk lendir lainnya. 

Itu bukan pekerjaan yang membutuhkan banyak daya, jadi tidak ada masalah. 

... Dengan dua slime dipasangkan bersama, mereka mampu melilitkan benang dengan 
benar. 

Saya menempatkan slime untuk empat mesin berliku lainnya dan menyuruh mereka 
berlatih. 

Sementara mereka melakukan itu, saya pergi untuk melakukan pekerjaan lain. 

Sementara suara utas yang dihembus bergema, aku menyiapkan arang dan menggambar 
formasi sihir di tanah. 

Apa yang akan saya buat sekarang adalah 'permata'. Permata yang terbentuk dari karbon 
yang dikenal sebagai 'berlian'. 

"Aku agak gugup ... Tapi berlian yang agak besar harusnya baik-baik saja." 

Secara pribadi, aku baik-baik saja dengan jas biru navy polos, tapi terlalu polos menurut 
standar dunia ini, jadi para bangsawan mungkin tidak akan menyukainya. Pakaian formal 
yang terlalu polos akan membuat saya terlihat lusuh dan dapat menyebabkan masalah bagi 
orang yang mengundang saya. 

... Karena itu, saya meminta petugas untuk menasihati saya. Saya merasa seperti 80 persen 
dari apa yang ia katakan itu benar dan 20 persen lainnya hanya omongan penjualan, tetapi 
bagaimanapun, ia mengatakan bahwa cara terbaik untuk mengatasi kurangnya pakaian 
mewah adalah dengan memasang beberapa aksesori mahal. 

Tapi pakaian yang seharusnya polos itu harganya hanya 500.000 setelan. Itu 50 koin emas 
kecil. Itu banyak uang pada saat ini untuk saya, tetapi pakaian lainnya 2 sampai 3 kali lebih 
mahal. Rupanya, ketika bangsawan peringkat tinggi membeli pakaian dan aksesoris, 
mereka benar-benar menghabiskan koin platinum. 



Anda menaikkan harga terlalu banyak, bangsawan! Nah, uang itu akan tetap mengalir ke 
masyarakat, jadi terserahlah. Lagi pula, karena saya pergi ke sana untuk menyambut 
mereka, maka saya mungkin juga menghabiskan uang seperti orang biasa dan membawa 
diri saya ke tingkat yang bisa menyamai orang-orang yang akan saya temui. 

Saya sangat mengerti. Tapi apa yang harus saya lakukan? 

Saya biasanya tidak memakai perhiasan dan rasanya tidak enak untuk menutupi diri 
dengan perhiasan. Karena itu, saya memutuskan untuk hanya memakai satu permata besar 
seperti yang ditentukan oleh kebutuhan. 

Namun, membeli permata mahal sepertinya akan sulit, jadi saya memutuskan untuk pergi 
dan membuatnya! 

Saya hanya akan menganggapnya sebagai warisan dari nenek saya. 

"Pertama, aku akan menggunakan Pemisahan pada karbon dan menghilangkan semua 
kotoran, dan kemudian ... Fusion!" [Ryouma] 

Berlian, seperti halnya grafit, adalah alotrop karbon. 

Ini pada dasarnya adalah benjolan besi murni. 

Perbedaannya terletak pada ikatannya. 

Itu karena itu sulit, transparan, dan terisolasi dari panas dan listrik. 

Ketika saya merenungkan pengetahuan saya satu per satu, saya menyaksikan formasi sihir 
yang bersinar ketika bubuk karbon halus berubah menjadi benjolan transparan. 

"..." [Ryouma] 

Saya menunggu sedikit lebih lama, dan ketika cahaya menghilang dari formasi, yang tersisa 
adalah benjolan transparan yang menyimpang. 

"Identifikasi" [Ryouma] 

'Membanggakan Berlian' Berlian khusus tanpa kotoran. 

Warna: Tidak berwarna 

Berat: 218,34g = 1091,7 karat 

"Membanggakan?" [Ryouma] 

Itu menjadi berlian seperti yang saya inginkan, tapi apa itu bulu? 'Istimewa' di bawah 
uraian ini membuat saya prihatin. ... Saya harus bertanya kepada seseorang yang bisa saya 
percayai tentang ini. 



Dan ukurannya jelas aneh. 

Jika saya ingat dengan benar, 0,2g harus diterjemahkan menjadi 1 karat, dan berlian 
terbesar adalah 500 atau 600 karat. 

Tetapi berlian di depan saya adalah 1091,7 karat. 

"Apakah aku memasukkan terlalu banyak materi?" [Ryouma] 

Untuk sementara, mari kita bagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan sesuaikan 
bentuknya. 



Chapter 137-1 
Pria yang Diambil oleh Para Dewa -- Volume 3 Bab 137: Misteri Permata (1/2) ← Pria yang 
Diambil oleh Dewa -- Volume 3 Bab 136: Prinsip Memiliki Hanya Satu Artikel Mewah (2/2) 
Hari berikutnya. 

Saya mengunjungi serikat pedagang pada suatu waktu yang agak terlambat untuk dipanggil 
pagi. 

"Selamat datang. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda hari ini? "[Resepsionis] 

"Ketua guild, Grisiera, menghubungiku beberapa hari yang lalu ..." [Ryouma] 

Saya sudah mempersiapkan sejak semalam dan telah membuat beberapa obat dari daftar. 

Saya berencana berbicara dengan guild master sambil menjual obatnya, tapi ... 

"Jika itu bukan Takebayashi-Sama. Selamat datang di guild pedagang. "[Resepsionis lain] 

Anggota staf saya sudah berurusan dengan berkali-kali sebelum keluar dari belakang meja 
resepsionis dan membawa saya ke kantor resepsionis. 

Sepertinya dia sudah mengenal saya secara langsung. 

"Selamat datang. Anda di sini untuk menjual obat, kan? "[Grisiera] 

Segera setelah kami melihat satu sama lain, guild master menebak mengapa saya datang ke 
sini. 

"Aku tahu kamu sudah tahu." [Ryouma] 

"Lagipula aku yang memintanya. Jadi saya sudah siap untuk memenuhi permintaan Anda. 
Juga, saya mendengar Anda pergi ke pelatihan guild petualang. Setelah Anda kembali dan 
menerima pesan saya, beberapa waktu telah berlalu sejak itu, jadi mengingat waktu yang 
Anda perlukan untuk membuat obat, tidak terlalu sulit untuk menyimpulkan. Tetap saja, 
aku sebenarnya mengharapkanmu untuk datang besok atau lusa. "[Grisiera] 

Seperti biasa, kejeliannya sangat akurat. 

Tapi bukan itu tujuan saya datang ke sini. 

"Sebenarnya ada hal lain yang ingin aku bicarakan denganmu." [Ryouma] 

"Oh? Maka sebaiknya kita selesaikan bisnis kita dengan obat dengan cepat. "[Grisiera] 

"Silahkan. 'Item Box' "[Ryouma] 



Saya mengambil 50 botol obat yang saya buat. 

"Saya membuatnya dengan bahan-bahan yang saya miliki. Aku masih punya beberapa 
bahan katak grell yang tersisa. "[Ryouma] 

"Bisakah kamu membuat obat-obatan selama kamu punya bahannya?" [Grisiera] 

"Jika itu sesuatu yang bisa aku buat, ya." [Ryouma] 

Master guild mendengus ketika dia mengambil salah satu vial dan menggunakan Identify di 
atasnya. 

"Apakah ada obat dalam daftar yang tidak bisa kamu buat?" [Grisiera] 

"Ada beberapa obat yang belum pernah saya buat sebelumnya, meskipun saya tahu metode 
ramuannya. Saya datang ke sini hari ini untuk mengkonfirmasi beberapa hal sehubungan 
dengan itu. "[Ryouma] 

"Saya melihat. Dari apa yang saya lihat, obat-obatan Anda ini semuanya memiliki kualitas 
yang sama dan tidak ada masalah dengan efeknya juga. Tidak ada alasan untuk kikir saat 
itu. Saya akan mengambilkan bahan-bahan yang Anda butuhkan. Bisakah kamu membawa 
obat lain? "[Grisiera] 

"Aku mengerti." [Ryouma] 

Setelah mengatakan itu, dia segera memanggil anggota staf untuk menilai kualitas obat dan 
membawanya ke penyimpanan guild. Tidak lama kemudian, dia menyuruh mereka 
menyiapkan pembayaran dan bahan-bahannya. Ketika anggota staf pergi lagi, dia berbicara 
kepada saya. 

"Begitu? Untuk apa bisnis lain yang Anda datangi ini? "[Grisiera] 

"Membanggakan Berlian." [Ryouma] 

Begitu saya menyebutkan kata-kata itu, matanya menjadi tajam. 

"Apakah kamu tahu tentang itu?" [Ryouma] 

"Setelah berada di pekerjaan ini begitu lama, ya. Anda punya satu dengan Anda? "[Grisiera] 

"Artikel milik nenekku. Dia mengatakan kepada saya untuk menjualnya kapan pun saya 
membutuhkan. "[Ryouma] 

Saya juga mengatakan kepadanya bahwa saya sedang menyiapkan satu set pakaian formal. 

"... Jadi, aku bertanya-tanya apakah aku bisa menggunakannya sebagai aksesori, tapi aku 
tidak tahu nilainya dan tidak tahu apakah itu bisa digunakan atau tidak." [Ryouma] 



"Kamu mendapat poin karena tidak membawanya ke tempat yang aneh dan malah 
berbicara denganku. Apakah Anda memilikinya dengan Anda? "[Grisirea] 

Saya mengambil kain dari Kotak Barang saya. 

Di dalamnya ada berlian bulu yang telah dibagi menjadi ukuran thumbnail. 

Saya hanya akan membagi dan memodifikasi bentuknya, jadi tidak ada yang harus diubah 
sejauh hasil Identifikasi. Saya berharap itu masih menjadi berlian membanggakan ... 

Ketika saya mengungkapkan isi kain, ketua guild melihat berlian seolah dia menjilati, lalu 
dia menggunakan Identify. Setelah itu, dia menghela napas dengan heran. 

"Apakah itu palsu?" [Ryouma] 

"Itu nyata. Saya hampir tidak percaya bahwa Anda memiliki permata bulu yang begitu 
besar bersama Anda. Ini memiliki transparansi yang Anda harapkan dari bulu. Selain itu, 
itu adalah berlian dan tidak berwarna indah ... Potongannya sedikit mengecewakan, tapi itu 
masih item kelas satu. "[Grisiera] 

Rupanya, 'bulu' adalah kata khusus yang menandakan tingkat permata, dan berarti 
'istimewa' dalam bahasa lama di suatu tempat. 

"Dengan kata lain, ini adalah produk berkualitas tinggi." [Ryouma] 

"Tidak berkualitas. 'Khusus'. Memahami? Permata, Anda lihat, memiliki hal-hal tambahan 
seperti butiran pasir, goresan halus, dan / atau penyok ... Biasanya. "[Grisiera] 

Ah... 

Sekarang dia menyebutkannya, saya ingat sekarang. Dalam proses permata menjadi 
permata komponennya berakhir dengan inklusi atau rongga. ... Tapi permata yang dibuat 
dengan alkimia tidak memiliki hal seperti itu. 

"... Bagaimana kamu tahu itu ketika kamu bahkan tidak tahu tentang bulu-bulu?" [Grisiera] 

"Aku baru ingat." [Ryouma] 

"Pengetahuanmu benar-benar tidak seimbang. Nah, jika Anda tahu itu, maka itu membuat 
ini cepat. Permata ini tidak memiliki inklusi. Itulah kondisi yang diperlukan untuk permata 
untuk menjadi bulu. Tapi perhiasan seperti itu belum muncul di masa sekarang. "[Grisiera] 

"Waktu sekarang?" [Ryouma] 

"Aku tidak tahu apakah perhiasan ini selalu seperti ini sejak awal atau jika bagian dari 
perhiasan tanpa dimasukkan hanya dipotong, tetapi lama sekali sebelum sebuah tas tua 
seperti aku lahir. Dahulu kala. 



Dikatakan bahwa permata ini dapat ditemukan di beberapa reruntuhan bersejarah atau 
diturunkan sebagai harta nasional di beberapa kerajaan untuk waktu yang lama. Either 
way, perhiasan ini mengalir ke pasar, dan para bangsawan berusaha mendapatkan 
semuanya. Saat ini, sebagian besar dari hal-hal ini diperlakukan sebagai pusaka. "[Grisiera] 

Jika hal-hal ini ada di masa lalu, maka pasti ada seorang alkemis manusia yang 
membuatnya. 

Dunia lain seperti saya ... Mungkin itu 'Raja Alkimia' yang saya dengar dari Gayn dan yang 
lainnya. Saya ingin menyelidikinya jika ada kesempatan. 



Chapter 137-2 
Bab 137: Misteri Permata (2/2) Apakah itu ide buruk untuk menggunakannya sebagai 
aksesori? "[Ryouma] 

"Tidak perlu khawatir tentang itu. Jika Anda mengumumkannya dan berkeliling, 
memamerkannya, itu mungkin menjadi masalah, tetapi yang Anda lakukan hanyalah 
menyapa keluarga adipati, bukan? Maka dalam hal itu, itu tidak akan menjadi masalah. 

Tetapi jika beberapa bangsawan aneh memperhatikannya, tidak mungkin dia akan 
menyebabkan masalah dengan segera. Jika ada, pertama-tama dia akan meminta Anda 
untuk menjualnya. Saat itu, Anda bisa langsung menjualnya. Kamu bilang itu milik 
nenekmu, tapi kamu nggak merasa terikat dengan itu, kan? "[Grisiera] 

"Kamu bisa tahu?" [Ryouma] 

"Aku bisa mengatakan itu banyak." [Grisiera] 

Master guild menyeringai. 

Aku tidak akan mengejarnya, tetapi bagian dirinya ini sangat mencurigakan ... Terserah. 
Saya tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu. 

"Yah, jika kamu benar-benar khawatir tentang itu, maka jual saja dengan cepat dan kamu 
tidak akan punya masalah." [Grisiera] 

Dengan kata lain, sudah terlambat untuk mengkhawatirkannya ketika saya membawanya. 
Maka dalam hal itu, saya akan menggunakan satu sebagai ornamen. 

Adapun sisanya, saya pikir saya akan menghancurkan mereka dan meminta lendir 
memakannya. Saya juga bisa memberikannya kepada keluarga adipati. 

"Permisi. Pembayaran dan bahan-bahan sudah disiapkan. "[Staf] 

Oh, orang dari sebelumnya kembali. Master guild mendorong berlian ke arahku. Dia 
sepertinya menyuruhku untuk menyimpannya. 

"Masuk." [Grisiera] 

Setelah mengkonfirmasi bahwa aku akan menyimpan permata itu, ketua guild memberikan 
izin kepada staf untuk masuk. Tiga anggota staf memasuki ruangan. Satu membawa tas 
kulit yang terlihat berat, sementara dua lainnya membawa tas dengan berbagai ukuran. 
Mereka berbaris tas di atas meja, lalu mereka menyerahkan kertas ke guild master dan 
pergi. 



Master guild melihat ke kertas itu, lalu dia mengangguk dan menyerahkan kertas itu 
kepadaku. 

"Konfirmasikan pembayaran dan bahan-bahannya." [Grisiera] 

... Saya memeriksa daftar persis seperti yang dia suruh. Ketika saya sampai di bagian 
pembayaran, tertulis di sana bahwa obat-obatan yang saya bawa dijual seharga 3.000 jas 
per botol. 

"Bukankah ini terlalu banyak?" [Ryouma] 

"Permintaan penangkal yang baik tidak akan habis dalam waktu dekat, dan pelanggannya 
adalah bangsawan kaya. Selain itu, saya harus memastikan memiliki stok yang cukup 
sehingga orang-orang yang benar-benar membutuhkannya akan dapat memperolehnya. 
Untuk itu, saya perlu produsen bekerja keras. Penangkal racunmu berkualitas tinggi, jadi 
mengingat musimnya, harganya pas. 

Tetapi ketika musim berakhir, harganya akan kembali normal, jadi Anda harus dengan 
cepat mengubah bahan-bahan itu menjadi obat. "[Grisiera] 

"Aku mengerti." [Ryouma] 

Saya tidak punya rencana untuk melakukan perjalanan untuk sementara waktu, jadi saya 
harus segera membuat mereka. 

"Ngomong-ngomong, Ryouma. Saya mendengar Anda menerima izin dari Wogan untuk 
menerima pekerjaan penaklukan bandit. "[Grisiera] 

"Di mana kamu mendengar itu?" [Ryouma] 

"Dari orangnya sendiri. Dia menyebutkannya ketika kami berbicara tentang sesuatu yang 
lain. ... Jadi, apakah Anda berencana untuk mengambil pekerjaan bandit? "[Grisiera] 

"Iya. Lagipula aku spesialis dalam pertempuran. Aku juga tidak punya masalah dengan 
bertarung dengan orang lain. "[Ryouma] 

"Aku tahu. Itu sebabnya anak itu memberi Anda izin. Tetapi jika itu masalahnya, maka 
sering-sering mampir ke guild. Pergerakan bandit memengaruhi pekerjaan kami, jadi 
informasi guild kami akan terbukti sangat berharga bagi Anda. "[Grisiera] 

"Itu benar ... Terima kasih banyak." [Ryouma] 

"Pedagang adalah seseorang yang menggunakan apa pun yang bisa digunakan. Jika Anda 
dapat menggunakan informasi itu untuk berburu bandit, maka itu juga akan menghasilkan 
keuntungan kami. "[Grisiera] 

... Itu benar juga. 



Jadi, saran ketua guild juga mempertimbangkan keuntungannya. 

"Aku akan menyerahkannya padamu kalau begitu." [Ryouma] 

"Kapan saja ..." [Petugas] 

Saya mengucapkan terima kasih kepada petugas dari kemarin dan setelah menyerahkan 
berlian saya, saya meninggalkan toko. 

Tidak seperti saya, dia tahu nilai berlian bulu. 

Dia mungkin mengetahui rahasia perhiasan karena sifat pekerjaannya. Saat saya 
menunjukkan padanya berlian dan berkata bahwa saya ingin menggunakannya, dia 
langsung tahu bahwa itu adalah berlian yang baik. Selain itu, setelah dia memeriksa berlian, 
sikapnya terhadap saya berubah. Dia sopan sejak awal, tetapi setelah memeriksa berlian, 
dia menjadi lebih sopan. 

Aku membayarnya sedikit lebih untuk membuatnya diam, tetapi mengingat aku 
menggunakan berlian yang kubuat sendiri untuk dekorasi jas itu, aku tidak benar-benar 
rugi. Saya juga harus belajar hal-hal penting dalam membuat permata, jadi ketika Anda 
melihatnya sebagai biaya belajar juga, itu sebenarnya murah. 

Baik. Jadwal saya berikutnya adalah ... Ah, ya. Diagnosis afinitas monster yang saya pelajari 
dari Roche-san. 

Aku berjalan santai ke guild tamers. Atau setidaknya, aku berencana untuk melakukannya, 
tetapi aku segera mencapainya. Guild penjinak jauh lebih dekat ke toko daripada yang 
diharapkan. 

"Selamat siang. Saya mendengar saya bisa mengambil diagnosis monster afinitas di sini. 
Bisakah saya mengambilnya hari ini? "[Ryomua] 

"Selamat datang di guild penjinak. Diagnosis afinitas? Ya, Anda bisa menerimanya. Tolong 
tunjukkan kartu guildmu. "[Resepsionis] 

Sudah lama sejak saya menunjukkan wajah saya ke resepsionis, jadi saya menunjukkan 
kartu saya seperti yang diperintahkan. 

"Astaga? Pernahkah Anda mengambilnya sekali? "[Resepsionis] 

"Iya. Saya selalu memiliki monster sejak mendaftar, jadi saya merasa tidak perlu untuk itu. 
"[Ryouma] 

"Benarkah? Diagnosis afinitas gratis untuk timer pertama. Tolong bawa ini ke gerbang 
timur Gimuru. "[Resepsionis] 

Dia kembali dengan kartu guild saya dan dokumen. Sepertinya itu semacam tiket masuk. 



"Gerbang timur, kan?" [Ryouma] 

"Iya. Diagnosis afinitas akan membuat penjinak kontrak monster dengan berbagai monster. 
Monster mana yang kompatibel dengan Anda akan didasarkan pada poin umum dan tren 
hasilnya. Karena jumlah monster, sebidang tanah perlu disediakan. 

Di gerbang timur Gimuru adalah fasilitas penginapan kami untuk monster tipe besar. 
Diagnosis afinitas monster juga dikelola di sana. 

Jadi itu sebabnya dia mengirim saya ke gerbang timur. 

"Terima kasih banyak. Saya mengerti sekarang. Aku akan pergi kalau begitu. "[Ryouma] 

"Sama-sama. Saya berdoa untuk keberuntungan Anda. "[Resepsionis] 

Seperti itu saya akhirnya menuju ke gerbang timur. 

... Kalau dipikir-pikir, ini bukan pertama kalinya aku pergi ke gerbang timur, kan? 



Chapter 138-1 
Bab 138: Afinitas Monster dan Prestasi Besar di Masa Lalu (1/2) "Ya, kamu mungkin lulus. 
Lakukan yang terbaik dalam ujian Anda. "[Penjaga] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Penjaga yang mengawasi gerbang tampaknya telah salah paham sejak dia menyemangati 
saya, tapi bagaimanapun, saya melewati gerbang. 

Ketika saya melakukannya, sebuah pemandangan yang tidak seperti utara atau selatan 
menyambut saya. 

"Jadi begini tampilannya di sini ..." [Ryouma] 

Pagar kayu didirikan di kedua sisi jalan dan ternak serta kuda bisa terlihat di dalam 
kandang. Ada juga monster tipe besar yang belum pernah saya lihat sebelumnya dengan 
damai menghabiskan waktu mereka. Itu seperti sebuah peternakan. 

Setelah berjalan sebentar, sebuah bangunan besar datang untuk melihat. Itu mungkin 
cabang guild penjinak. Tetapi karena menara seperti silo yang berjejer di sampingnya, 
seluruh tempat itu benar-benar terlihat seperti sebuah peternakan. 

"Permisi." [Ryouma] 

Suasana di dalam juga berbeda dari guild. Semua orang mengenakan pakaian kerja. Jika 
saya tidak tahu apa-apa, saya akan salah mengira tempat ini sebagai tempat istirahat. 
Ketika saya melihat lebih dekat, saya melihat bahwa orang-orang yang berdiri tepat di 
depan resepsionis mengenakan pakaian kasual yang sepertinya mudah untuk dipindahkan. 

"Selamat datang." [Resepsionis] 

Resepsionis wanita pasti mengira aku bingung, ketika dia memanggilku. 

"Selamat siang. Saya mendengar saya bisa mendapatkan diagnosis afinitas monster di sini. 
Ini dokumen dan kartu guild saya. "[Ryouma] 

"Terima kasih. Ryouma Takebayashi-kun ... Saya melihat ini pertama kalinya Anda. Aula 
pertemuan ada di dalam. Jika Anda langsung melewati bagian itu, Anda akan menemukan 
sebuah ruangan di ujungnya. Silakan masuk ke ruangan itu dan berikan ini pada staf di 
dalamnya. "[Resepsionis] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Saya melakukan apa yang diperintahkan oleh resepsionis kepada saya dan melewati 
sebelah kiri meja resepsionis, lalu melewati lorong di dalam. 



Ketika saya memasuki ruangan di ujung, saya perhatikan ada bangku-bangku yang berjejer 
di sisi kanan ruangan, sementara di sisi kiri ada lima counter. 

Itu seperti ruang tunggu sebuah bank. 

Namun, tidak banyak orang yang mengambil diagnosis afinitas. 

Hanya dua konter yang terbuka dan bahkan tidak ada satu orang pun yang menunggu di 
bangku. 

"Ah, silakan duduk di depan konter terbuka dan tunggu." [Resepsionis 2] 

Wanita yang bertanggung jawab membunyikan bel. Dia mungkin memanggil staf. 

Saya mengambil tempat duduk di depan konter terdekat, dan pada saat yang bersamaan, 
saya mendengar suara pintu terbuka dari arah konter. 

"Maaf membuatmu menunggu--- Oh? Ryouma-kun. "[Taylor] 

"Kepala Cabang!" [Ryouma] 

Staf yang datang adalah karena suatu alasan Kepala Cabang Taylor sendiri. 

"Apa yang kamu lakukan di sini?" [Ryouma] 

"Ini juga bagian dari guild penjinak. Jadi dari waktu ke waktu, saya pergi ke sini untuk 
melakukan pekerjaan sambil mengamati. Jika saya tidak melakukan hal-hal seperti ini, saya 
tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu para pemuda dan saya akan melupakan 
seperti apa suasana di guild saat ini. 

Jadi Anda datang ke sini untuk diagnosis afinitas, ya. Kalau dipikir-pikir, saya tidak 
menyarankan Anda untuk mengambilnya saat pendaftaran. "[Taylor] 

"Kami langsung pergi ke guild petualang, jadi itu tidak bisa dihindari. Selain itu, saya tidak 
punya niat untuk mengubah monster saya pada saat itu, jadi ... Oh, tapi tolong jangan salah, 
saya masih tidak berencana untuk mengubah monster saya. "[Ryouma] 

"Tidak apa-apa. Saya tidak keberatan. Tidak ada salahnya mengetahui monster apa yang 
cocok dengan Anda. "[Taylor] 

Kepala cabang mengisi beberapa dokumen di sisi lain konter, kemudian ketika dia 
membawa dokumen itu di satu sisi, dia menunjuk ke arah pintu di seberang pintu yang 
saya masuki. 

"Mari kita mulai ini dengan cepat. Monster yang dimaksudkan untuk diagnosis 
dikumpulkan di sisi lain pintu itu. "[Taylor] 



Ada dua pintu di samping satu sama lain di konter. Ketika saya melewati salah satu pintu, 
bau busuk segera tercium ke hidung saya. 

Bau busuk ini ... Kebun binatang? Tidak, saya pikir bau itu mungkin sebenarnya lebih dekat 
dengan toko hewan peliharaan. 

Ada sejumlah besar kandang di dalam ruangan, di dalamnya ada berbagai monster. Tentu 
saja ada lendir. Ada juga tikus kecil dan kelelawar gua yang sudah biasa kulihat sejak 
datang ke kota ini. Ada juga burung kru yang pernah saya buat kontrak. 

"Ini adalah ruangan tempat kita mengumpulkan monster tipe kecil. Jika Anda melangkah 
lebih jauh, Anda akan menemukan monster tipe menengah yang sedikit lebih besar. Lebih 
jauh masuk dan kamu akan menemukan monster tipe besar. "[Taylor] 

Kepala Cabang Taylor menjelaskan ketika dia keluar dari pintu lain. 

"Seperti yang kau lihat, semua monster ini telah dipersiapkan di sini untukmu untuk 
membuat kontrak dengan, tapi kita bisa melupakan lendir dan burung pelek karena kita 
sudah tahu itu. Apakah ada monster lain yang pernah membuat kontrak dengan Anda 
sebelumnya? "[Taylor] 

"Aku pernah mengontrak burung kru." [Ryouma] 

"Apakah kamu mengalami masalah saat itu? Apakah itu mendengarkan dengan baik? 
Bisakah Anda memahami emosinya? "[Taylor] 

Saya baik-baik saja pada keduanya. Saya bahkan dapat berbagi visi dengannya. 

"Jika itu pertama kalinya Anda berlatih dengannya, maka kompatibilitas Anda dengan itu 
pasti bagus ..." [Taylor] 

Kepala cabang mulai mengisi kertas. Aku mengintip kertas itu, dan ternyata dia meletakkan 
tanda di atas meja yang terdaftar nama-nama banyak monster. 

"Penasaran?" [Taylor] 

"Ya, sedikit." [Ryouma] 

Aku dengan jujur menjawabnya dan kepala cabang tersenyum tipis. 

"Tabel ini mencakup monster mana yang berhasil membuat kontrak denganmu dan yang 
gagal denganmu. Dalam hal kesuksesan, pemikiran peserta ujian tentang kontrak diminta 
dan pemeriksa kemudian menilai kontrak dalam empat tingkatan. Diagnosis akan mencari 
poin-poin umum dari hasil ini untuk mengetahui monster mana yang paling cocok untuk 
Anda. Karena itulah ada begitu banyak monster di sini. "[Taylor] 



Jika aku seharusnya membuat kontrak dengan setiap monster di sini, ini akan memakan 
banyak waktu dan mana. 



Chapter 138-2 
Bab 138: Afinitas Monster dan Prestasi Besar di Masa Lalu (2/2) Tetapi tepat ketika saya 
memikirkan hal itu, dia memberi tahu saya bahwa kebanyakan orang mencari tahu di mana 
letak kedekatan mereka dengan cukup cepat. 

"Kebanyakan monster monster hanya perlu menemukan kategori utama apa yang menjadi 
spesialisasi mereka, seperti tipe mamalia, tipe reptil, atau tipe burung, maka dari sana, kita 
bisa mulai mempersempitnya ke kategori khusus. Yang perlu waktu adalah menemukan 
monster mana yang berada di bawah kategori yang lebih besar yang menjadi spesialisasi 
penjinak monster. Itu atau jika Anda memerlukan semacam kondisi khusus. Anda harus 
tahu juga tentang orang-orang dari keluarga adipati. "[Taylor] 

"Jika aku ingat dengan benar ... Reinhart-san membutuhkan monster dengan empat kaki. 
Madam hanya bisa menjinakkan binatang monster tipe serigala. Dan Reinbach-sama 
membutuhkan monster dengan sisik. Saya pikir itu dia. "[Ryouma] 

"Persis. Elize memiliki kedekatan dengan tipe mamalia, tapi dia berspesialisasi pada 
binatang monster tipe serigala. Selama dia mengontrak monster dari garis keturunan itu, 
dia bisa mengontrak apa saja. Selain itu, dia juga bisa menjinakkan lebih banyak monster 
daripada orang lain dalam hal serigala. 

Reinhart bisa menjinakkan monster apa pun yang memiliki empat kaki terlepas dari garis 
keturunan mereka. Satu-satunya pengecualian adalah tipe burung. "[Taylor] 

Ketika dia mengatakan itu, saya ingat tentang waktu itu ketika kami menjinakkan burung 
pelek. 

Pada saat itu, ia menolak untuk bahkan mendekati burung rim ojousama ... 

"Bagaimana dengan Reinbach-sama?" [Ryouma] 

"Dia ... istimewa. Seolah-olah poin bagus diambil dari Reinhart dan Elize dan disatukan. 
Selama monster itu memiliki sisik, Reinbach-sama dapat menjinakkan apa saja, baik itu 
manusia kadal atau naga. Dia juga bisa menjinakkan banyak dari mereka. Dan sama seperti 
putranya, tidak ada garis keturunan yang tidak dapat dia buat kontrak dengannya. Yah, ada 
beberapa hal yang dia juga tidak pandai, tetapi mereka tidak cukup untuk dianggap cacat. 
"[Taylor] 

Saya pernah mendengar bahwa Reinbach-sama bisa menjinakkan naga, tapi saya kira dia 
benar-benar orang yang luar biasa. 

"Kamu tidak tahu? Saya cukup yakin ceritanya telah ditulis dalam buku-buku dan telah 
menyebar ke seluruh negeri. "[Taylor] 

"Benarkah !?" [Ryouma] 



"Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu ..." [Taylor] 

"Aku telah mendengar hal-hal, seperti tentang eksploitasi militernya di masa lalu atau 
tentang bagaimana nyonya juga mengatakan dia luar biasa, tapi itu saja." [Ryouma] 

"Cerita yang paling terkenal mungkin adalah itu. Memang benar dia luar biasa. Anda tidak 
dapat menggunakannya sebagai standar. "[Taylor] 

Apa yang dia maksud 

"Di dunia ini, ada hal-hal yang dikenal sebagai binatang ilahi yang telah menerima 
perlindungan ilahi dari para dewa. Mereka monster spesial. Mereka menerima 
perlindungan ilahi mereka bersama dengan tugas mereka untuk melindungi wilayah 
tertentu. Sejak itu mereka telah melindungi tempat-tempat ini sebagai wilayah mereka 
sendiri. Kekuatan mereka jauh melampaui manusia dan bahkan monster yang kita anggap 
sebagai S Rank. "[Taylor] 

"... Karena kamu membawa ini sekarang, mungkinkah?" [Ryouma] 

"Persis. Reinbach-sama telah membentuk kontrak dengan binatang suci. "[Taylor] 

Jadi itu benar-benar terjadi ... 

"Ini adalah cerita ketika dia masih muda dan berafiliasi dengan tentara. ... Di salah satu 
perbatasan negara ini adalah tempat yang dikenal sebagai Flame Dragon Mountains. 
"[Taylor] 

Kepala Cabang Taylor memandang ke kejauhan ketika dia mulai menceritakan kisah itu. 

"Sampai hari ini, gunung berapi di Flame Dragon Mountains tetap aktif. Ini adalah 
lingkungan yang sangat keras bagi manusia. Di tengah-tengah pegunungan ini adalah 
wilayah binatang buas, juga rumah bagi banyak monster yang kuat. Tapi sementara 
monster kuat ini ada di tempat ini, ada juga banyak permata ajaib, batu ajaib, dan berbagai 
bijih di sini. Ini adalah harta karun sumber daya bagi manusia. Di masa lalu, negara 
tetangga pernah mengirim tentara untuk sumber daya itu. "[Taylor] 

Sebagai hasilnya, para prajurit membuat murka binatang ilahi dan diinjak-injak dalam 
sekejap mata. 

Tetapi jika hanya itu saja, maka cerita itu akan berakhir dengan negara itu mendapatkan 
gurun yang adil. 

"Perbatasan adalah hal-hal yang manusia putuskan untuk diri mereka sendiri. Untuk 
binatang ilahi, baik negara tetangga dan negara kita yang terhubung ke gunung adalah 
musuh. Dengan demikian, naga di bawah binatang suci mulai mengamuk di daerah dekat 
perbatasan. Karena itu pasukan dikirim untuk melindungi negara. Salah satu orang yang 
memimpin peleton pada saat itu adalah Reinbach. "[Taylor] 



"Dan saat itulah Reinbach membentuk kontrak?" [Ryouma] 

"Persis. Tidak ada jalan lain. Mereka harus mengorbankan tentara yang tak terhitung 
jumlahnya untuk membunuh hanya satu naga, apalagi 10 naga. Jika mereka bertempur, 
kehancuran mereka akan dijamin. 

Tapi itu mungkin sebenarnya telah mengubah segalanya menjadi lebih baik. Karena untuk 
menghindari pertempuran, sebagai upaya terakhir, mereka berusaha menggunakan 
kemampuan penjinakan monster untuk membentuk kontrak dengan monster dan mencoba 
untuk bernegosiasi dengan mereka. Mengingat garis keturunan Reinbach dan 
kompatibilitasnya yang tinggi dengan monster, ia ditunjuk sebagai penanggung jawab 
penjinakan. Tidak ada yang benar-benar berpikir dia akan berhasil. "[Taylor] 

"Jadi mereka bisa bernegosiasi dengan binatang suci." [Ryouma] 

"Ya, untungnya binatang suci itu cukup pintar untuk negosiasi. Ada dongeng tentang 
mereka yang bisa berbicara, tetapi Reinbach adalah satu-satunya yang benar-benar pergi 
dan mengkonfirmasikannya untuk dirinya sendiri. Setelah bernegosiasi dengan binatang 
ilahi, Reinbach kembali dan berkata bahwa binatang ilahi memberikan syarat -- yah, itu 
lebih seperti perintah -- untuk 'melakukan sesuatu tentang serangan manusia'. "[Taylor] 

Begitu orang-orang yang bertanggung jawab mengetahui hal itu, mereka mengubah target 
mereka dari naga ke negara tetangga. 

Semua orang sepakat bahwa jauh lebih baik untuk bertarung dengan tentara negara 
tetangga daripada beberapa naga yang tidak mungkin mereka kalahkan. 

Semangat para prajurit kita semakin tinggi, dan karena mereka memilih untuk 
bernegosiasi dengan naga, mereka tidak menerima banyak korban. 

Sementara itu, karena negara tetangga telah mengambil sikap agresif sebelumnya, 
kekuatan mereka sangat berkurang dan moral mereka anjlok. 

Hasilnya jelas seperti siang hari. Pertempuran itu berlangsung kurang dari tiga hari 
sebelum para prajurit dari negara musuh dipaksa untuk mundur dari Flame Dragon 
Mountains. 

"Sejak itu banyak hal terjadi secara politis antara kedua negara, tetapi hasil akhirnya 
adalah kita dapat dengan aman menghindari perang dengan binatang suci dan naga di 
bawahnya. Selain itu, Reinbach diizinkan untuk menjaga kontraknya dengan binatang suci 
dan juga diizinkan untuk membuat kontrak dengan naga-naga di bawah kondisi bahwa 
wilayahnya tidak akan dirusak. Izin juga diberikan untuk menambang sumber daya dari 
tempat-tempat selain wilayah binatang buas itu. "[Taylor] 

"Itu pasti menyebabkan keributan besar." [Ryouma] 

"Itu bukan hanya keributan besar." [Taylor] 



Kepala cabang tertawa dengan heran. 

"Meskipun itu hanya di tempat yang diizinkan oleh binatang suci, hanya bisa menerima izin 
untuk menambang sumber daya dari Pegunungan Naga Api adalah pencapaian besar. 
Selain itu, dengan membentuk kontrak dengan beberapa naga, ia juga dapat memperoleh 
kekuatan besar. "[Taylor] 

Dan karena jalannya peristiwa ini, Reinbach-sama mendapat pengaruh di mana-mana. 
Secara politis dan militer juga. Dengan kedudukan sosial dan prestasi di tangannya, sulit 
bagi organisasi mana pun untuk menanganinya. 

Dan pada akhirnya, dia meninggalkan pasukan. 

"Mereka takut bahwa setiap faksi yang dia bergabung akan dengan cepat menghancurkan 
keseimbangan kekuatan dan menyebabkan kekacauan yang tidak perlu. Pada saat itulah 
kakak laki-lakinya mengalami nasib buruk. Jadi untuk memfokuskan upayanya dalam 
mengelola Wilayah Jamil di tempat kakaknya, ia memutuskan untuk meninggalkan politik 
dan militer. "[Taylor] 

"Dia memiliki kehidupan yang sulit, ya ... Itu sesuatu yang tidak bisa kubayangkan." 
[Ryouma] 

Aku benar-benar memikirkan itu dari lubuk hatiku. 

Tapi ada satu hal yang aku mengerti ... Reinbach-sama adalah cheat yang lebih besar 
daripada aku. 



Chapter 139-1 
Bab 139: Hasil Diagnosis Afinitas dan Lendir Baru (1/2) 

Ups. Ini bukan waktunya untuk membicarakan ini, kan? "[Taylor] 

Kepala Cabang Taylor menatap grafik di tangannya. 

"Jika saya ingat dengan benar, Anda menaikkan lebih dari 1.000 slime, kan?" [Taylor] 

"Ya." [Ryouma] 

"Meskipun slime mudah dibuat kontrak, 1.000 masih banyak monster. Saya merasa kita 
akan menghabiskan banyak waktu di sini. Kalau begitu, haruskah kita mulai? "[Taylor] 

"Iya. Saya akan berada dalam perawatan Anda. "[Ryouma] 

Kalau dipikir-pikir, berapa banyak monster yang orang normal bisa buat kontrak dengan? 

"Dari yang aku tahu, orang yang menjinakkan monster monster paling mampu 
menjinakkan sekitar 300 'Chain Bugs'. Tetapi bahkan tanpa menjinakkan sebanyak itu, 
hanya mampu menjinakkan sekitar 20 monster sudah cukup untuk dianggap banyak. Saya 
tidak tahu angka berapa yang dianggap sebagai slime, karena orang biasanya tidak 
menjinakkan sebanyak itu. Tapi apa pun jenis monsternya, saya belum pernah mendengar 
ada yang menjinakkan lebih dari 1.000. "[Taylor] 

Kalau begitu, kurasa jumlah monster yang aku jinakkan benar-benar luar biasa. 

Setelah Kepala Cabang Taylor menjawab pertanyaan saya yang mendadak, kami akhirnya 
memulai diagnosis afinitas. 

"Hmm ... aku mengerti." [Taylor] 

2 jam kemudian. 

Ini baru 2 jam, tapi aku sudah mencoba membuat kontrak dengan begitu banyak monster 
monster. 

Hanya monster tipe burung saja yang memiliki segala macam mulai dari burung pipit, 
elang, burung hantu, dan seterusnya. Kepala Cabang Taylor akan mengubah jenis monster 
dan meminta saya membentuk kontrak dengan mereka dan kemudian mencabut kontrak 
itu berulang kali. 

Apakah itu serangga atau ikan atau mamalia atau reptil, saya mengulangi proses itu untuk 
mereka semua. 



Saya dapat berhasil dengan mereka masing-masing juga. Sampai sekarang, belum ada satu 
monster monster yang aku belum bisa bentuk kontrak dengannya. 

Tapi sementara aku mungkin bisa membuat kontrak dengan semua monster sejauh ini, ada 
banyak monster yang aku kesulitan memberi perintah dibandingkan dengan lendir. 

Monster seperti itu keras kepala dan menolak untuk mendengarkan perintah. Seperti yang 
diharapkan, setiap orang memiliki sesuatu yang mereka kuasai dan buruk. 

Masalahnya adalah kita tidak tahu bagaimana kondisi penjinakan monster saya. Saya diberi 
tahu nama monster dan penampilan mereka di antara kontrak monster, tetapi saya tidak 
tahu banyak tentang ekologi mereka. Ada banyak monster di sini yang tidak aku ketahui. 
Akhirnya, Kepala Cabang Taylor sepertinya sudah menemukan jawabannya. 

"Saya pikir Anda memiliki afinitas untuk monster yang cenderung berkumpul bersama." 
[Taylor] 

"Cenderung berkumpul bersama?" [Ryouma] 

"Mungkin itu. Itulah tren yang saya lihat setelah membandingkan monster yang Anda miliki 
kompatibilitasnya dengan baik. Burung Rimel adalah binatang monster yang bergerak 
dalam kawanan, dan untuk lendir, itu mungkin terkait dengan hasil penelitian Anda. Jika 
saya memberikan kemungkinan lain, itu mungkin akan menjadi 'kesuburan'. Meskipun 
tidak sebanyak monster monster yang cenderung berkumpul bersama, jika ini adalah 
kondisi yang diperlukan untuk kontrak monster Anda, maka masih ada banyak monster 
yang bisa Anda bentuk kontrak dengannya. 

Saya ingin menjelaskan semuanya satu per satu, tetapi jika saya lakukan, itu akan 
memakan banyak waktu. Saya akan memperkenalkan Anda pada sebuah buku, jadi baca 
saja detail yang lebih spesifik dengannya. Anda juga dapat membeli satu jika Anda mau, 
tetapi Anda dapat membacanya secara gratis di dalam ruang referensi guild. Pengetahuan 
yang berkaitan dengan monster juga harus terbukti bermanfaat bagi Anda sebagai seorang 
petualang. "[Taylor] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Saya akan belajar sendiri untuk sisanya. 

Tetap saja, 'monster yang berkumpul bersama', ya? ... Mengapa kondisi penjinakan 
monsterku menjadi seperti itu? 

"Dikatakan bahwa afinitas seseorang berhubungan dengan sifat dan cara berpikir 
seseorang. ... Singkatnya, saya tidak begitu tahu alasannya. Afinitas Anda berkaitan dengan 
kepribadian Anda, jadi Anda harus memikirkannya sendiri. Selain itu, yang penting 
bukanlah 'kondisi' yang dibutuhkan kemampuan Anda, tetapi 'apa yang harus dilakukan' 
sekarang setelah Anda mengetahuinya. Ketika Anda mengetahuinya, mengapa Anda tidak 



mencari beberapa monster yang kompatibel dengan Anda untuk memperluas prospek 
Anda? "[Taylor] 

"Sekarang aku tahu, ya? ... Aku tertarik pada monster cepat yang bisa aku kendarai. 
"[Ryouma] 

Saya sebelumnya pernah mempertimbangkan membuat sepeda menggunakan slime logam 
diubah menjadi roda. Tetapi mereka bergerak dengan mengandalkan gravitasi mereka 
untuk membuat diri mereka berputar. Jika saya menaiki mereka, mereka tidak akan bisa 
bergerak lagi, jadi tidak ada gunanya. Secara teknis, saya bisa mengendarai lendir yang 
besar, tetapi itu akan terlalu mencolok, jadi itu tidak baik. 

Lendir bisa melakukan hampir semua hal dasar, tetapi sayangnya, mereka tidak memiliki 
cara untuk melayani sebagai transportasi. 

Lagi pula, itu tugas saya untuk melakukan sesuatu tentang transportasi. 

Masih... 

"Beberapa petualang yang bekerja dengan saya beberapa hari yang lalu 
merekomendasikan saya untuk mendapatkan monster yang bisa berfungsi sebagai kaki 
saya. Mereka berhasil menarik minat saya, jadi sekarang saya mencari sesuatu yang sesuai 
dengan tagihan. Serikat petualang juga memberi saya izin untuk mengambil pekerjaan 
penaklukan bandit, sehingga ruang lingkup pekerjaan yang saya ambil dari sini mungkin 
menjadi lebih besar. "[Ryouma] 

"Saya melihat. Jika Anda menginginkan sesuatu untuk transportasi, biasanya, Anda akan 
mengandalkan monster tipe kuda. Anda dapat mengendarai mereka, meminta mereka 
menarik kereta, dan mereka juga cenderung berkumpul bersama, jadi Anda harus memiliki 
kedekatan yang baik dengan mereka. Jika Anda bisa memahami satu sama lain dengan 
kemampuan penjinakan monster Anda, maka Anda juga harus dapat mengurangi beban 
kerja menangani monster tipe kuda. "[Taylor] 



Chapter 139-2 
Bab 139: Hasil Diagnosis Afinitas dan Lendir Baru (2/2) Pilihan bervariasi tergantung pada 
apa yang ingin saya capai dengan mount. Jika saya ingin menempuh jarak yang lebih jauh 
dalam sehari, kepala cabang merekomendasikan agar saya memilih jenis yang memiliki 
banyak stamina. Jenis yang direkomendasikan bervariasi tergantung pada berapa banyak 
bagasi yang ingin saya bawa dan seberapa jauh jarak yang ingin saya tempuh. 

Kepala Cabang Taylor mengatakan bahwa tamers monster perlu mengenal monster 
mereka dengan baik, karena mereka perlu tahu bagaimana memanfaatkan kekuatannya 
secara maksimal dan bagaimana cara mengkompensasi kelemahannya. 

Saya mungkin harus belajar lebih banyak sebelum mencari monster baru. 

Apakah kita terlalu banyak bicara? Ketika saya meninggalkan guild, matahari sudah mulai 
terbenam. 

Tetap saja, itu menghabiskan waktu dengan baik. 

Tidak hanya saya mengetahui afinitas saya, tetapi setelah melihat semua monster yang 
berbeda, saya juga memikirkan cara baru untuk memanfaatkan slime saya. 

Saya akan memeriksa toko, lalu saya akan pulang ke rumah. 

... Saat aku mampir ke toko--- 

"Bos, waktu yang tepat." [Jane] 

---Hanya cukup menarik, sesuatu benar-benar terjadi. 

Saya menunggu di kantor dan Carm-san membawa kotak kayu yang belum pernah saya 
lihat sebelumnya. 

"Ini?" [Ryouma] 

"Di dalam kotak adalah varian lendir canggih. Mungkin ini varian yang belum Anda miliki, 
Boss. "[Carm] 

"Lendir !?" [Ryouma] 

Tentu saja itu akan mengganggu minat saya. Tapi apa yang dilakukannya di sini? 

"Itu dibawa sebelumnya. Rupanya ditemukan di sepanjang jalan dari kota menuju tambang. 
Bukankah kamu membeli lendir dari suatu tempat sebelumnya? "[Carm] 

"Aku membeli lendir berdarah dari pesta para petualang di masa lalu." [Ryouma] 



"Yah, sepertinya orang itu mengatakan itu dari suatu tempat. Karena itu ia membawa 
lendir ini ke sini setelah menemukannya, berharap untuk menukarnya dengan uang. 

Ini agak mendadak, tapi saya belum pernah melihatnya sebelumnya setelah bekerja dengan 
Anda begitu lama, jadi berpikir bahwa Anda mungkin menginginkannya, saya membelinya. 
"[Carm] 

"Terima kasih sudah memikirkanku. Itu membuatku bahagia. Berapa yang kamu bayar 
untuk itu? "[Ryouma] 

"1000 setelan." [Carm] 

Hah? Itu murah? 

"Lagipula itu lendir. Itu tidak bisa menggunakan sihir juga. Jika itu orang lain, mereka akan 
menawar harga lebih rendah lagi. Bahkan, tidak ada yang tahu apakah itu bisa dijual. Orang 
yang membawanya juga senang dengan harganya. "[Carm] 

"Aku mengerti." [Ryouma] 

Yah, kurasa tidak apa-apa kalau begitu. 

"Jika sesuatu seperti ini terjadi lagi, haruskah aku membeli lendirnya?" [Carm] 

"Jika tidak ada masalah bagi semua orang, maka silakan membelinya." [Ryouma] 

"Dimengerti. Kalau begitu, jika seseorang datang dengan ingin menjual lendir, saya akan 
meminta dia masuk untuk bernegosiasi dengannya. Ngomong-ngomong, bisakah saya 
memiliki daftar slime yang Anda miliki, Bos? Saya ingin menggunakannya sebagai referensi 
untuk mengetahui apa yang harus dibeli dan berapa harganya. "[Carm] 

"Tentu saja." [Ryouma] 

Itu tidak masalah sama sekali. 

"Oh, dan satu hal lagi. Biarawati, Bell-san, meninggalkan pesan. Rupanya, rumput sudah 
mulai tumbuh di tubuh lendir yang mereka besarkan di gereja dan khawatir anak-anak 
mungkin sakit. Jika kamu punya waktu, dia berharap kamu bisa mampir ke gereja. "[Carm] 

"Apakah lendirnya tampak sakit?" [Ryouma] 

"Tidak, dia tidak menyebutkan hal semacam itu. Hanya rumput yang sudah mulai tumbuh 
di atasnya. "[Carm] 

"Maka itu mungkin baru saja berevolusi ... Baiklah. Aku akan pergi melihat segera setelah 
ini. "[Ryouma] 



Karena itu diputuskan bahwa saya akan pergi ke gereja dalam perjalanan pulang. 

Tapi, pertama saya lebih baik melihat lendir di dalam kotak. Setelah mengkonfirmasi 
bahwa tidak ada lagi pesan yang tersisa untuk saya, saya membuka kotak kayu itu. Di 
dalamnya ada ... 

"... Sebuah batu?" [Ryouma] 

Di dalamnya ada batu seukuran kepalan tangan. Untuk sesaat, aku khawatir kita mungkin 
telah ditipu, tetapi ketika aku memikirkannya lagi, tidak mungkin Carm-san akan membeli 
tanpa memeriksa. Untuk sementara waktu, untuk memastikan bahwa itu tidak akan bisa 
lolos--- "'Kontrak Akrab'" [Ryouma] 

---Ketika aku menggunakan sihirku, aku berhasil membentuk kontrak dengannya. Itu pasti 
monster. 

Ketika saya menggunakan Monster Identify di atasnya ... 

'Lendir Batu' Keterampilan: 

Harden Lv2 Serangan Fisik Menahan Lv2 Intisari Lv3 Serap Lv3 Split Lv3 Mimic Lv10 

Ini lendir, oke. Keahliannya mirip dengan lendir logam dan besi. Tetapi ia memiliki 
keterampilan meniru yang tidak mereka miliki. Selain itu, levelnya sangat tinggi. ... 
Keterampilan Mimic mungkin sama dengan kemampuan lendir berdarah untuk bisa 
dibedakan dari darah kecuali mereka bergerak. Itu terlihat seperti batu bagiku, tapi ... 
Tunggu sebentar. Sekarang saya berpikir tentang itu, bagaimana orang itu bahkan 
memperhatikan ini? Dia pasti memiliki mata elang yang gila. 

"Tampaknya, segalanya tidak berjalan baik dengan rekan kerjanya dan dia akhirnya 
melampiaskan frustrasinya dengan menendang batu. Ketika batu itu jatuh ke tanah, batu 
itu tiba-tiba bergerak, menyebabkannya -- tentu saja -- terkejut. "[Carm] 

"Sungguh orang yang beruntung." [Ryouma] 

Diet lendir jelas merupakan 'batu'. Tetapi pertanyaan sebenarnya adalah apakah ia 
memiliki preferensi untuk jenis batu tertentu. Saya harus mengambil batu dari berbagai 
tempat dan mencari tahu apa yang bisa dilakukan lendir ini. 

"Bos, tolong permisi." [Carm] 

"Ah iya. Terima kasih banyak. "[Ryouma] 

Setelah Carm-san meninggalkan kantor dan kembali bekerja, saya mulai merenungkan 
lendir batu. 



Chapter 140-1 
Bab 140: Janji dengan Gereja (1/2) "Oh, jadi kamu kembali dari diagnosa monster afinitas 
hari ini." [Gayn] 

"Tepat sekali. Dan ketika saya mampir ke toko, ternyata seseorang datang untuk menjual 
lendir batu. Karena itu saya menemukan bahwa lendir hewan peliharaan di gereja telah 
bertingkah aneh, jadi ketika saya pergi untuk melihatnya, saya menemukan bahwa lendir 
itu telah berevolusi menjadi Weed Slime. Itu adalah hari yang beruntung bagi saya. 
"[Ryouma] 

"Kedua tipe ini dapat menggunakan skill Mimic, jadi mereka sulit ditemukan. Itu luar biasa. 
"[Gayn] 

"Tapi bukankah itu gulma lendir hewan peliharaan anak-anak? Bukankah mereka 
menangis? "[Gayn] 

"Yah, itu sudah ditangani entah bagaimana. Memang benar bahwa ada anak-anak yang 
menganggapnya mengecewakan, tetapi lendir gulma tidak hanya menumbuhkan gulma di 
tubuhnya, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menumbuhkan gulma pada segala sesuatu 
di sekitarnya. Karena itu seluruh taman gereja dibanjiri oleh rumput liar. 

Terlebih lagi, ketika aku memeriksanya dengan Monster Identify, aku mengetahui bahwa ia 
memiliki skill Split yang sangat tinggi di Lv8. Itu jelas lendir yang mereproduksi dengan 
sangat cepat. Jadi saya berbicara dengan dua saudara perempuan dan meminta mereka 
untuk membujuk anak-anak. Tentu saja, aku berjanji untuk merawat lendirnya. "[Ryouma] 

"Saya melihat. Yah, itu baik bahwa itu tidak meninggalkan rasa pahit. Secangkir lagi. 
Cawanmu akan kosong, kau tahu? "[Tekun] 

Tekun tertawa terbahak-bahak saat dia mengeluarkan sebotol minuman keras dan 
membaliknya. 

Saya buru-buru menerima minuman keras dengan cangkir saya untuk mencegahnya 
tumpah. Ketika saya meminumnya, aroma anggur yang lembut memenuhi tubuh saya. 

"Tetap saja, aku sudah terbiasa dipanggil ke alam ilahi." [Ryouma] 

"Seseorang memanggil kami juga setiap kali Anda berdoa di gereja." [Kufo] 

"Jumlah dewa yang telah kamu kenal juga meningkat." [Gayn] 

"Aku mungkin berkenalan dengan lebih banyak sekarang, tapi itu hanya Tekun dan 
Fernoberia-sama di atasmu Gayn, Kufo, dan Rurutia, kau tahu?" [Ryouma] 

"Kamu bahkan belum bertemu setengah dari para dewa?" [Tekun] 



"Aku sudah mendengar tentang Manoairoa-sama. Meskipun saya belum benar-benar 
bertemu dengannya. Orang macam apa dia? "[Ryouma] 

"Manoairoa, ya? ... Itu pertanyaan yang sulit. "[Kufo] 

"Oh, kamu tidak perlu menjawab jika itu sulit, Kufo." [Ryouma] 

"Nah, bukan itu ... Hanya saja aku belum melihatnya sendiri selama bertahun-tahun." [Kufo] 

"Sama." [Tekun] 

"Aku juga belum melihatnya." [Gayn] 

"Hah? Maksudmu meskipun kamu semua dewa, kamu tidak bertemu satu sama lain? 
"[Ryouma] 

"Itu karena dia suka mengembara ... Dia pasti di alam ilahi, tapi dia selalu pergi ke sana-sini. 
Aku ingin tahu apa yang dia lakukan sekarang. "[Gayn] 

"Dia juga Dewa Seni Rupa, jadi dia memiliki berbagai bentuk dan bentuk. Ada saat-saat dia 
terlihat normal dan ada saat-saat ketika dia terlihat sangat keterlaluan. Apalagi dia mudah 
bosan. Dia dewa yang aneh. "[Kufo] 

"Sekarang setelah kamu menyebutkannya, bukankah dia berkeliling mengatakan, 'ini 
keindahan alam!' sementara telanjang bulat? "[Tekun] 

"Ah! Dia melakukan! Dia melakukan! Dia bahkan tidak mengenakan cawat. Rurutia dan 
Kirillel sangat marah padanya. "[Kufo] 

Saya kira ada segala macam dewa ... 

"Ngomong-ngomong, di mana Rurutia?" [Ryouma] 

"Aku pikir mereka ada di suatu pertemuan yang hanya diperuntukkan bagi para dewi?" 
[Kufo] 

"Rupanya, itu adalah sesuatu yang diambilnya dari Bumi. Tapi tidak ada petunjuk 
bagaimana sulitnya pesta. "[Tekun] 

"Saya pikir dia menyebutkan mereka tidak pandai berkumpul ... Jadi, dia menemani 
beberapa dewi yang memperhatikannya." [Gayn] 

Sebenarnya ada banyak macam. ... Ah, ngomong-ngomong. 

"Keberatan kalau aku sedikit mengubah topik? Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan 
kepada Gayn dan Kufo. "[Ryouma] 

"Tentu saja." [Gayn] 



"Apa yang terjadi?" [Kufo] 

"Aku bilang mengambil diagnosa monster afinitas sebelum datang ke sini, kan? Sebagai 
hasilnya, saya menemukan bahwa saya memiliki afinitas terhadap monster yang cenderung 
berkumpul bersama. Saya mendapatkan kekuatan dan pengetahuan saya tentang 
penjinakan monster dari kalian ketika saya dibawa ke dunia ini. Dan saya juga dapat 
membentuk kontrak dengan jumlah besar slime yang tidak normal. Apakah ada alasan di 
balik mengapa Anda memberi saya kekuatan itu? "[Ryouma] 

Ketika saya tiba-tiba bertanya itu, Gayn dan Kufo menjadi bijaksana. 

"Kami tidak sengaja memberi Anda kekuatan itu, tapi kami juga tidak sepenuhnya terkait." 
[Gayn] 

"Pada saat itu, kamu bilang kamu menginginkan kemampuan untuk membentuk kontrak 
dengan monster, tapi kamu tidak menentukan dengan tepat monster mana. Jadi kami baru 
saja meninggalkan ketertarikanmu padamu. "[Kufo] 

"Jadi dengan kata lain afinitas ini lahir dari kodratku?" [Ryouma] 

"Daripada alam aku akan mengatakan itu lebih dekat dengan 'keinginan'." [Kufo] 

"Bagaimanapun, kami memang memberimu kekuatan yang kamu harapkan. Keinginan 
Anda mungkin ikut bermain juga. Dengan demikian, mereka mungkin memiliki efek pada 
kekuatan Anda. Mungkin itu sebabnya kompatibilitasmu dengan slime sangat bagus. 
"[Gayn] 

Jadi jika saya ingin membuat kontrak dengan naga, maka kompatibilitas saya dengan naga 
akan meningkat? 

"Jika Anda menginginkannya dari lubuk hati, ya. Jika Anda hanya ingin mencoba membuat 
kontrak dengan satu. Kerinduan pada level itu tidak akan cukup. "[Gayn] 

"Jadi, orang yang memilih slime tidak lain adalah diriku." [Ryouma] 

Saya merasa seperti saya mulai mencari tahu bagaimana ini bekerja. Masih... 

"Kekuatan yang telah diberikan padamu seharusnya diputuskan ketika kamu tiba di Hutan 
Gana. Afinitas Anda untuk penjinakan monster juga harus sama. Bahkan jika Anda mulai 
meneliti dan menunjukkan minat di kemudian hari, kedekatan Anda tidak akan berubah. 
Kami tidak merusak kemampuan Anda sejauh itu. "[Gayn] 

"Dan bahkan jika itu berubah, itu mungkin hanya bergeser dari afinitas dengan monster 
yang cenderung menggiring ke spesialisasi lendir penuh. Setidaknya, dalam kasus Anda. 
Mungkin karena lingkungan di kehidupanmu yang lalu. "[Kufo] 

"Apa maksudmu?" [Ryouma] 



Chapter 140-2 
Volume 3 Bab 140: Janji dengan Gereja (2/2) 

"Agak sulit dikatakan, tetapi bukankah kamu selalu sendirian di bumi? Bahkan ketika Anda 
dipekerjakan, meskipun Anda memiliki bawahan dan rekan kerja, tidak banyak orang yang 
dekat dengan Anda. "[Kufo] 

"Itu benar ..." [Ryouma] 

"Meskipun kamu baik-baik saja sendirian dan tidak menjadi bagian dari kelompok, bukan 
berarti kamu tidak tertarik menjadi bagian dari satu, kan? Jadi, saya pikir Anda mungkin 
merindukan sesuatu seperti itu secara tidak sadar, dan itu berdampak pada afinitas 
monster Anda. "[Kufo] 

"Yah, itu ... Itu benar-benar menyedihkan !!" [Ryouma] 

Alasan menyedihkan macam apa itu !? Maksud saya itu satu hal jika saya mengatakannya 
sendiri, tetapi meminta orang lain mengatakan bahwa langsung ke wajah saya benar-benar 
menyakitkan. Belum lagi, itu adalah dewa yang mengatakannya! Faktor kepercayaan 
terlalu tinggi! 

"Ha ha ha! Nah, hal-hal seperti itu terjadi ketika Anda masih hidup. Ayo, minum. "[Tekun] 

Tekun menuangkan lebih banyak minuman ke cangkir saya dan saya mengosongkannya. 

"Tapi karena itu kamu bisa membentuk kontrak dengan begitu banyak tipe dan dalam 
jumlah yang sangat besar juga. Tidak apa-apa? "[Kufo] 

"Itu benar. Saya tidak puas dengan kekuatannya. "[Ryouma] 

Saya mungkin tidak senang dengan alasan mengapa, tapi saya tidak benar-benar tidak 
senang dengan afinitas saya. 

Ketika suasana hati berubah, saya mengambil kesempatan untuk bertanya tentang 
binatang buas. 

"Aku mendengar bahwa Reinbach-sama membentuk kontrak dengan binatang suci. Apa itu 
binatang ilahi? Dari apa yang saya dengar, mereka seharusnya menjadi binatang buas yang 
telah menerima perlindungan ilahi dari para dewa dan telah diberi tugas untuk melindungi 
wilayahnya. "[Ryouma] 

"Persis. Seperti yang diharapkan, hanya dengan memiliki manusia kontrak, Kerajaan Riforu 
bisa mendapatkan informasi yang benar. "[Kufo] 

"Apakah tanah itu penting bagi Anda para dewa?" [Ryouma] 



"Mereka penting bagi kita, tetapi mereka juga penting bagi dunia dan penghuninya. 
Wilayah binatang buas ilahi, juga dikenal sebagai tanah suci, mereka adalah pilar dunia ini 
yang menghasilkan mana. "[Gayn] 

"Kedengarannya menarik ... Bisakah aku mendengar lebih banyak tentang itu?" [Ryouma] 

"Tidak apa-apa. Lagipula, itu tidak berhubungan dengan mengapa kamu dibawa ke sini. 
"[Gayn] 

"Sebenarnya, itu sesuatu yang harus kau jadikan rahasia. Lagipula, kamu akan 
berhubungan dengan tanah suci mulai sekarang. "[Kufo] 

"Berhubungan mulai sekarang?" [Ryouma] 

"Ah, kurasa kita harus mulai dengan penjelasan tentang apa itu tanah suci. Mereka 
sebenarnya tidak terlalu menakjubkan. "[Kufo] 

Kufo mengumpulkan pikirannya dan mulai berbicara perlahan. 

"Pertama, dunia ini memiliki sesuatu yang disebut mana. Orang-orang di dunia ini dan 
monster monster menggunakannya. Mana persis seperti yang kau mengerti, Ryouma. 
"[Kufo] 

"Tapi itu dikonsumsi lebih cepat daripada yang dibuat, jadi kamu harus melengkapi mana 
di dunia ini dengan milik Bumi. Dan itu sebabnya saya dibawa ke dunia ini. "[Ryouma] 

"Persis. Meskipun sangat disayangkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran 
rusak, dunia ini terus memproduksi mana. Adapun apa yang menghasilkan mana, 
jawabannya adalah 'lingkungan alami'. "[Kufo] 

Tumbuhan dan sayuran, batu, sungai, dan lembah ... Komponen alami lingkungan ini sangat 
memengaruhi produksi mana. 

"Tapi sementara mana diproduksi di hutan normal, mana juga diproduksi di kota manusia. 
Karena itu, produksi mana lebih tinggi di tempat-tempat di mana alam lebih padat, 
sehingga jumlah yang diproduksi di kota-kota tidak signifikan. "[Kufo] 

"Mana bisa dilahirkan di mana saja di dunia ini. Yang disebut 'tanah suci' hanyalah tempat-
tempat di mana tingkat produksinya sangat tinggi. Mereka adalah wilayah yang sangat 
efisien. Adapun kondisinya, mereka termasuk: 'tanah yang belum dikembangkan yang 
belum tersentuh oleh manusia' 'telah memenuhi ukuran tertentu' 'berlimpah dengan alam' 
... Sesuatu seperti itu. "[Gayn] 

"Tapi karena itu manusia yang datang dari luar dan monster buas yang tersesat dapat 
merusak tempat itu dan menyebabkan kita sakit kepala. Untuk mencegahnya, kami 
menyiapkan monster monster spesial yang kami berikan perlindungan ilahi untuk 
melindungi tempat-tempat ini. "[Kufo] 



Itu masuk akal. Dan saya pikir saya punya ide tentang apa yang mereka maksud ketika 
mereka mengatakan bahwa saya akan berhubungan. 

Lagipula, saya mencoba untuk pergi ke tempat yang berlimpah dengan alam yang sulit bagi 
orang untuk masuk. 

"Hutan Hebat Shurus juga merupakan tanah suci, ya." [Ryouma] 

"Ya. Tanah suci terletak di tengah. Karena mana yang dihasilkan dari tanah suci, ada begitu 
banyak batu dan tumbuhan berharga di hutan. Tidak ada binatang suci, "[Kufo] 

Jadi tidak semua tanah suci dilengkapi dengan binatang suci, ya? 

"Apakah itu baik-baik saja?" [Ryouma] 

"Itu jauh dari manusia, jadi masih baik-baik saja. Selain itu, sementara tidak ada binatang 
suci, kami memastikan untuk mengencangkan pertahanan. Yah, setidaknya Fernoberia 
melakukannya. "[Tekun] 

Dia mengatakan itu dengan penuh percaya diri dan kepuasan, tetapi bukan seperti dia yang 
mempertahankan pertahanan. 

"Itu karena Hutan Great Shurus berada di bawah manajemen Fernoberia. Suatu hari, dia 
berkata, 'Mengapa saya tidak menempatkan binatang suci juga?' Tapi kemudian dia 
berubah pikiran dan berkata, 'Akan mudah jika aku hanya memberikan kekuatan besar 
pada monster monster dan menyerahkan segalanya padanya, tapi itu terlalu sederhana', 
jadi dia pergi dan memperketat keamanan menggunakan hanya kombinasi monster 
normal. binatang buas dan beberapa pengaturan dengan lingkungan. Bagaimana 
menurutmu tentang itu? "[Kufo] 

"Aku tahu ini masalah besar bagiku untuk meletakkan segala sesuatunya seperti ini, tetapi 
jika aku menyamakan situasinya dengan permainan, aku akan mengatakan itu mirip 
dengan tantangan yang dipaksakan sendiri?" [Ryouma] 

"Aku tahu apa itu game, tapi 'tantangan yang dipaksakan sendiri'?" [Kufo] 

"Itu ketika kamu sengaja tidak menggunakan alat yang kamu miliki dan membatasi dirimu 
untuk mencapai tujuan dalam permainan." [Ryouma] 

"Ah! Tepat seperti itu! Seperti itulah dia sebenarnya! "[Kufo] 

"Kamu setuju dengan dia !?" [Tekun] 

"Tapi Fernoberia tidak bermain, kau tahu? Dia hanya ingin membuat lebih banyak 
pekerjaan untuk dirinya sendiri. Dan karena dia begitu mahir dalam hal-hal halus seperti 
itu, dia berani melihat tanah suci saya dan menyebutnya 'kasar'. "[Kufo] 



... Rupanya, Kufo memiliki masalah dengan Fernoberia mengenai hal itu dan dia akhirnya 
mengeluh padaku sampai tiba waktunya aku pulang. 

Tetapi saya dapat mencari tahu tentang ekologi Hutan Hebat, jadi saya akan mengatakan 
perjalanan ke alam ilahi kali ini sangat berharga. 



Chapter 141-1 
Bab 141: Fenomena Aneh (1/2) Catatan Pengamatan Lendir--- 

Hari ini, dua slime baru ditambahkan ke koleksi monster saya. 

Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk merangkum temuan saya. 

Slime batu 

Keterampilan: 

Harden Lv2 Serangan fisik Tahan Lv2 Intisari Lv3 Serap Lv3 Split Lv3 Mimic Lv10 

Lendir yang terlihat seperti batu sehari-hari Anda yang dapat ditemukan di mana saja di 
luar. 

Seperti yang diduga, makanannya terdiri dari batu. 

Sejauh ini, saya belum melihat tanda-tanda preferensi untuk jenis batu atau mineral 
tertentu yang terkandung di dalamnya. 

Tetapi ketika saya memberinya batu, lendir itu berubah warna untuk menirunya. Apalagi 
itu bahkan bisa meniru tekstur. 

Saya mencoba memejamkan mata dan membiarkan lendir batu jatuh ke tanah. Ketika saya 
membuka mata saya berikutnya, saya telah kehilangan jejak lendir batu. 

Saya dapat mengambil lendir batu berkat efek dari kontrak, tetapi tentu saja sulit 
menemukannya dengan indera seseorang saja. 

Juga, karena percobaan lain, saya bisa mengetahui bahwa lendir batu menyukai mana-
atribut bumi. Saya juga bisa mengetahui bahwa sihir bumi memiliki efek pada tubuhnya. 

Saya berharap dapat meningkatkan jumlah lendir batu dan menemukan lendir lain yang 
menunjukkan respons terhadap batu lain, seperti batu ajaib, bijih, dan permata. 

Weed Slime 

Keterampilan: 

Vitalitas Lv5 Meningkat Fotosintesis Lv5 Intisari Lv1 Serap Lv1 Mempercepat 
Pertumbuhan Lv5 Split Lv8 Mimic Lv9 

Ini adalah lendir yang menumbuhkan gulma dari tubuhnya. Sama seperti lendir batu, 
gulma yang tumbuh adalah gulma sehari-hari Anda yang dapat ditemukan di mana saja. 



Ketika lendir ini disembunyikan di antara semak-semak, sangat sulit ditemukan. 

Makanannya terdiri dari gulma. Saya mencoba memberinya stok ramuan obat dan racun, 
tetapi tidak menunjukkan minat. 

Namun, itu memakan Kotsubuyarikusa yang saya ambil selama sesi pelatihan. 

Mungkin saja itu semacam gulma, tetapi mungkin juga orang ini kebetulan suka biji-bijian. 

Saya belum sampai pada kesimpulan tentang itu dulu. Pertama, saya ingin menambah 
jumlahnya, jadi saya punya spesimen lain untuk membandingkannya. 

Untungnya, gulma dan pupuk yang dimakannya mudah didapat ... Dan juga gratis. 

Lendir gulma mereproduksi dengan cepat. 

Saya yakin kita akan memiliki seluruh keluarga gulma dalam waktu singkat. 

Juga, mungkin itu karena itu terkait dengan tanaman, tapi itu menyukai tanah, kayu, dan 
mana-atribut air. 

Juga, saya mencoba memberikan pupuk yang dibuat oleh lendir pemulung dan dengan 
senang hati menerima itu. 

Lendir halus juga senang dengan pupuk, jadi mungkin semua jenis tanaman lendir seperti 
mereka. 

Diperlukan lebih banyak observasi dan eksperimen. 

―――――――――――― 

Saya juga tidak bisa memulai kecuali saya menambah jumlahnya terlebih dahulu. 

"Oh, benar. Berbicara tentang peningkatan jumlah ... "[Ryouma] 

Lendir Berdarah Saat Ini Di Bawah Pengamatan. Tapi itu tidak lagi diracuni, jadi itu salah 
satu sumber bantuan. 

Sejauh ini, saya telah mengkonfirmasi keberadaan antibodi terhadap racun ular semak di 
dalam lendir darah. 

Tetapi mereka selalu memiliki keterampilan Racun Menolak dan Menolak Penyakit. 

Karena itu, saya berharap slime berdarah juga harus memiliki antibodi terhadap racun dan 
penyakit lain. 

Saya ingin mengkonfirmasi keberadaan mereka. 



Untuk itu, saya perlu menambah jumlah mereka, tetapi untuk itu, saya akan membutuhkan 
sejumlah besar pakan. 

Saat ini, sebagian besar pakan diperoleh dari toko Zeke-san. 

Tapi dia sudah dengan murah hati memberi saya semua darah yang dimiliki tokonya. 

Meminta lagi tidak mungkin. 

Karena itu, saya perlu mencari sumber lain. 

Salah satu kandidat yang saya pikirkan adalah Perusahaan Saionji. Mereka juga 
menawarkan layanan penjagalan. 

Tetapi jika saya mengandalkan mereka, saya harus mempercayakan lendir berdarah 
kepada seseorang di toko cabang di Renauph dan meminta lendir berdarah menambah 
jumlahnya di sana. 

Jika saya berpikir tentang suatu tempat yang lebih dekat dari mana darah dapat diambil 
dari, guild petualang tampaknya menjadi calon yang prospektif, mengingat bahwa mereka 
seharusnya memiliki tempat yang dialokasikan untuk memusnahkan monster. 

Saya mendengar tentang itu selama pelatihan beberapa hari yang lalu. Rupanya, siapa pun 
bisa menggunakannya selama mereka membayar biayanya. 

Saya belum pernah menggunakannya sebelumnya, jadi saya tidak tahu bagaimana mereka 
menangani sampah agar tidak menghancurkan monster. 

Tetap saja, aku mungkin bisa mendapatkan darah dari sana. 

Dan bahkan jika saya tidak bisa mendapatkan darah, saya mungkin bisa mendapatkan 
tulang dan daging yang dilemparkan untuk memberi makan kepada lendir. 

Tidak ada salahnya bertanya. Jadi iya. Mari kita coba bertanya kepada mereka. 

"... Sesuatu seperti ini, kurasa." [Ryouma] 

Setelah memikirkan semua itu untuk diri saya sendiri, saya membungkus catatan saya dan 
menyimpannya. 

Saya sudah makan malam. Apakah ada hal lain yang harus saya lakukan hari ini? ...Ah. 

"Kalau dipikir-pikir, apa yang terjadi dengan jamur saya?" [Ryouma] 

Kemarin, beberapa barang tipis tumbuh dari mereka. 

Aku harus memeriksanya sebelum tidur. Setelah memutuskan itu, saya pergi ke 
terowongan tempat saya meninggalkan tempat tidur jamur. 



"... Kenapa berisik sekali?" [Ryouma] 

Saat saya membuka pintu yang saya pasang kemarin, sebuah suara mencapai telinga saya. 
Sesuatu yang kecil tampaknya mencakar dari sisi lain pintu. Apakah beberapa tikus kecil 
masuk? 

"'Cari' ...!?" [Ryouma] 

Demi keamanan, saya menggunakan Search. Saya mendapat jawaban. Ada sesuatu di balik 
pintu. Tampaknya ada lebih dari 10 atau 20 dari mereka juga. Selain itu, ini bukan tikus 
kecil. Mereka sesuatu yang lebih kecil. 

Saya segera memanggil slime lengket saya dan meminta mereka menyiapkan perangkap 
lengket. 



Chapter 141-2 
Bab 141: Fenomena Aneh (2/2) "Aku siap." [Ryouma] 

Saya memeriksa viskositas perangkap saya .. Saya memeriksa kecerahan sihir cahaya saya. 
Aku mengecek apakah pintu di belakangku sudah ditutup. 

Dan kemudian ketika saya menjaga penjaga saya kalau-kalau ada sesuatu yang datang, saya 
membuka pintu. 

Ketika saya melakukan itu ... 

"!!" 

"!!" 

"...?" 

Jamur itu berlari. 

Dua kaki tumbuh dari ujung jamur yang keras. 

Apakah ini monster monster berjenis jamur? 

Ketika saya membuka pintu, jamur lari dari saya dan menabrak dinding, menyebabkan 
mereka jatuh ke tanah. 

"... Apakah ini 'Running Mash'?" [Ryouma] 

Saya tidak tahu banyak tentang mereka sebagai monster, tetapi saya tahu mereka sebagai 
bahan obat. 

'Lari Hancur' 

Seperti namanya, menjalankan mash menjalankan jamur. 

Mereka adalah jamur yang telah monsterified karena pengaruh mana dan merupakan 
ramuan ajaib yang sangat langka. 

Mereka dapat memperkuat tubuh seseorang dan mereformasi konstitusi seseorang. Tetapi 
apa yang benar-benar baik dari mereka adalah mereka dapat meningkatkan kemanjuran 
obat lengkap. 

Tetapi jika jamur asli mengandung racun dan beberapa efek obat lain, efek itu juga akan 
diperkuat, jadi perlu kehati-hatian saat memegangnya. 



Tidak hanya jamur ini lebih jarang dari jamur biasa, mereka juga memiliki kaki yang dapat 
digunakan untuk berlari, jadi mereka sangat sulit didapat. 

Jamur ini biasanya ditemukan di lahan basah dan sangat berlimpah ketika ada ramalan 
hujan. 

Tapi jamur ini bukan hanya langka. Orang-orang juga mengatakan bahwa ketika jamur ini 
ditemukan, tempat mereka ditemukan akan memiliki lebih banyak jamur pada tahun 
berikutnya. Mereka juga dikatakan membawa keberuntungan dan kekayaan. 

Tetapi meskipun jamur ini diduga sangat langka, saat ini, ada sekitar 70 hingga 80 dari 
mereka yang berlari di depan saya. 

"Mungkin jamur ini berbeda ... 'Monster Identify'" [Ryouma] 

Keterampilan Lari Tumbuk : 

Hasilkan Spora Lv6 Menyebarkan Spora Lv4 Gerakan Kecepatan Tinggi Lv6 

Ah, sepertinya aku benar. Mereka benar-benar Running Mash. 

Dan dari melihat keterampilan, saya pikir saya tahu tahu mengapa mereka mengatakan 
bahwa akan ada lebih banyak jamur tahun berikutnya di tempat jamur ini ditemukan. 

"Yah, kurasa aman untuk mengatakan bahwa orang-orang ini tidak ada di sini secara alami 
..." [Ryouma] 

Maksud saya jelas orang-orang ini berasal dari tempat tidur jamur yang saya kembangkan. 
Melihat lebih dekat pada tumbuk yang berjalan menunjukkan bahwa selain paku yang 
tampak tajam dan kaki yang menonjol, semua bagian lainnya persis sama dengan jamur 
yang saya tanam. 

"Aku berencana membudidayakan jamur biasa, tapi ..." [ryouma] 

Running Mash adalah jamur monsterified. Monsterifikasi adalah fenomena yang terjadi 
karena mana. 

Karena itu, alasan ini terjadi ada hubungannya dengan mana. ... Tapi dari mana mereka bisa 
menyerap mana? Saya menggunakan sihir air ketika saya menyiram jamur, tetapi apakah 
itu cukup untuk menyebabkan monsterifikasi? ... Running Mash benar-benar langka, jadi 
aku tidak berpikir mereka bisa monsterify dengan hanya sedikit mana ... 

Oh saya tahu. Mungkin karena pupuk lendir pemulung? Lagi pula, ada kemungkinan bahwa 
tubuh lendir itu sendiri adalah mana. Jadi, jika ada mana yang dijejali dengan pupuk slime 
scavenger, maka ... 

Tapi bagaimanapun, saya tidak bisa menanam jamur ini secara normal lagi. 



"Ini bukan kerugian, tapi masih sangat disayangkan ..." [Ryouma] 

... Sementara itu, mari tangkap mereka dan tangani mereka. Saya akan memikirkan sisanya 
setelah itu. 

Jamur ini adalah bahan obat, jadi mungkin slime obat bisa memakannya? 

Saya harus membuat obat, jadi mungkin saya harus mencoba membuat dengan mereka. 

Sementara saya bertanya-tanya apa yang harus dilakukan setelah menangkap jamur, saya 
mengejar mereka ke dalam perangkap saya seperti anjing gembala. 

Satu jam kemudian. 

Saya mengacaukan ... Tapi mungkin ini bagus dengan caranya sendiri? 

Lendir obat jatuh di lantai lendir obat membuat saya banyak pikiran bahagia melalui 
kontrak setelah meraih dirinya sendiri pada menjalankan mash. 

"Itu pasti banyak makan ...." [Ryouma] 

Saya adalah orang yang memberikan mash berjalan, tetapi saya hanya berencana 
memberikannya. Sayangnya, ketika saya pergi untuk membuat tempat tidur jamur baru, 
saya meninggalkan keranjang penuh berjalan tumbuk. Lendir obat kemudian 
menggunakan tentakelnya untuk memakan tumbuk yang berjalan satu demi satu. Pada saat 
saya menyadarinya, sudah makan 10 tumbuk. 

Saya hanya memberikan satu pada awalnya karena saya ingin melihat dulu bagaimana itu 
akan bereaksi. Untungnya, tampaknya tidak dirugikan dengan memakannya. 

Masih... 

"... Monster Identify." [Ryouma] 

Keterampilan Lendir Obat : 

Menghasilkan Obat Lv5 Poison Resist Lv3 Penyakit Menolak Lv5 Serangan Fisik Menahan 
Lv1 Langsung Lv3 Intisari Lv3 Serap Lv3 Split Lv3 Penguasaan Tombak Lv1 

... Anda benar-benar dapat melihat efek dari jamur. Keahlian Produce Medicine meningkat 
dua tingkat. 

Terlebih lagi, ketika saya melihat jenis obat yang dapat dihasilkannya ... 

Solusi Gizi 

Solusi Tonik 



Obat Tonik 

Ketiga jenis ini telah ditambahkan ke daftar. 

"Cairan yang bisa dibuat menjadi larutan nutrisi atau tonik ..." [Ryouma] 

Tampaknya karena efek dari mash yang sedang berjalan, lendir obat telah menjadi mampu 
menghasilkan cairan dengan efek yang serupa. Ini terlihat sulit digunakan. Terutama yang 
ketiga. 

'Obat Tonik' 

Suatu cairan yang bereaksi dengan mana di dalam obat untuk memperkuat kemanjuran 
obat. 

Terkadang obat yang terlalu efektif bisa menjadi racun, jadi saya harus berhati-hati saat 
menggunakannya. 

Saya tidak tahu berapa banyak itu dapat meningkatkan efek obat. 

Ada resep yang ada yang menggunakan tumbuk berjalan dengan benar tidak terdaftar, 
tetapi tidak ada hal seperti itu untuk lendir Obat Medicine. Selain itu, masih harus dilihat 
apakah tonik obat ini bekerja persis sama dengan mash yang sedang berjalan (bahan). Saya 
perlu menjalankan beberapa percobaan terlebih dahulu atau tidak ada cara untuk 
memastikan. 

Either way ini tidak terlihat seperti sesuatu yang dapat saya gunakan segera. 

Saya akan menambahkan temuan baru ini ke catatan saya juga, jadi saya bisa kembali ke 
mereka nanti ... 

Hari berikutnya. 

"Anak kecil sepertimu benar-benar ..." [Grisiera] 

Saya menggunakan obat yang saya hasilkan sebagai alasan untuk bertemu dengan guild 
master dari guild pedagang. Ketika dia tahu untuk apa aku datang, dia kelihatannya sudah 
cukup. 

"Serius, hanya satu hal denganmu. Anda benar-benar tahu cara menjaga ketertarikan 
orang, bukan? Aku masih bisa memahaminya jika kamu membawa 4 atau 5, tapi ... Aku 
tidak percaya kamu benar-benar membawa 30 tumbuk bersamamu pada saat bersamaan. 
"[Grisiera] 

Sebenarnya, ini hanya sisa-sisa lendir obat. 

"Maaf selalu membuatmu kesulitan." [Ryouma] 



"... Kamu ingin mencoba membudidayakan jamurmu sendiri untuk dimakan, tetapi ketika 
kamu pergi dan menerapkan ide-idemu, kamu akhirnya mengubah semua jamurmu 
menjadi mash, jadi sekarang kamu di sini karena kamu ingin tahu cara mengolah jamur 
normal? "[Grisiera] 

"Tepat sekali. Aku berpikir mereka akan menjadi normal jika aku hanya menggunakan 
pupuk tanpa MP. Jadi, saya bertanya-tanya apakah Anda bisa memberi tahu saya tentang 
pupuk tanpa mana. "[Ryouma] 

"Bahkan jika kau memberitahuku bahwa ... Aku tidak pernah berurusan dengan pupuk 
untuk jamur. Pertama-tama, membudidayakan jamur terlalu mewah ... Tidak bisakah Anda 
memakan tumbuknya? Maksud saya dari hal-hal yang tampaknya mereka sudah kembali 
menjadi jamur yang dapat dimakan. Dan menjalankan mash seharusnya enak juga. 
"[Grisiera] 

Benarkah!? Saya hanya tahu tentang efek obat mereka. 

"Aku belum pernah mencobanya sendiri. Saya tidak mungkin melakukan sesuatu yang 
begitu luar biasa. "[Grisiera] 

"Itu benar." [Ryouma] 

Bagaimanapun, ada banyak obat yang menggunakan running mash sebagai bahannya. 
Beberapa dari mereka bahkan digunakan untuk mengobati penyakit yang dikatakan tidak 
dapat disembuhkan. Dengan demikian, satu tumbuk berjalan berlaku untuk sekitar 
100.000 setelan. Jika Anda memilih tempat dan musim, harganya bahkan bisa naik. Jika 
saya menjual semua ini, saya bisa menghasilkan banyak uang. 

Tapi yang penting bagi saya adalah rasanya. ...Hah? Tapi karena rasanya lebih enak dari 
jamur biasa, mungkin ini akan baik-baik saja? 

... Tetapi sekali lagi, jika beberapa hal aneh terjadi karena efek obat, itu akan sangat 
mengganggu. 

"Kalau begitu aku akan membantumu mencari pupuk biasa yang digunakan petani. Saya 
tidak tahu apakah itu akan bekerja dengan jamur, tetapi Anda bisa mengatasinya sendiri. 
Sebagai gantinya, beri saya satu tumbuk dan buatkan obat untuk saya. Anggap tenaga kerja 
dan pembayaran gratis dengan itu. "[Grisiera] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

"Jangan katakan itu. Lagipula, kau membantuku menghasilkan untung dengan obatmu juga. 
"[Grisiera] 

Kami berbicara iseng sementara orang-orangnya sedang menyiapkan bahan. Selama 
percakapan kosong kami, dia mengatakan sesuatu yang membuatku khawatir. 



"Bandit? Di sekitar bagian ini? "[Ryouma] 

"Kami sudah mendapat laporan tentang orang-orang mencurigakan pindah ke sini. Tetapi 
hanya ada sekitar empat atau lima dari mereka. Ada kelompok bandit yang dihancurkan di 
Gaunago, jadi mungkin mereka adalah anggota yang masih hidup. Saya tidak tahu apakah 
mereka berencana untuk bekerja di sini, tetapi Anda harus berhati-hati jika Anda 
memutuskan untuk pergi ke luar kota. Lagipula, mereka mungkin mengira kau mangsa 
yang mudah. Tentu saja, kenyataan mungkin berbeda. "[Grisiera] 

"Terima kasih atas informasinya." [Ryouma] 

Mari kita pergi dan melihat apakah ada pekerjaan yang diposting pada guild petualang 
setelah ini. 



Chapter 142-2 
Bab 142: Pekerjaan Pencarian (1/2) "Ryouma-kun!" [Maelyn] 

Ketika saya mampir di guild, resepsionis tiba-tiba memanggil saya. 

"Waktu yang tepat." [Maelyn] 

"Selamat siang, Maelyn-san. Apa ada yang terjadi? "[Ryouma] 

"Kami mendapat kabar dari cabang guild di sebuah kota dekat Danau Ratoin. Ini terkait 
dengan Mud Salamander. "[Maelyn] 

Salamander lumpur! Itu salah satu monster monster yang ingin aku lawan. 

"Setiap tahun sebelum memasuki hibernasi, salamander lumpur Danau Ratoin akan 
tampak memakan kenyang mereka. Ini menyebabkan segala macam masalah bagi mereka 
yang terkait dengan industri perikanan danau. Dalam beberapa kasus, seperti di desa-desa 
nelayan yang lebih kecil, itu bisa menjadi masalah mengenai hidup dan mati. "[Maelyn] 

Danau Ratoin ... Itu seharusnya tempat dari mana orang-orang yang memberiku Lendir 
Berdarah itu berasal. 

"Apakah desa bernama Shikumu juga terpengaruh?" [Ryouma] 

"Salamander lumpur akan muncul di seluruh Danau Ratoin, jadi Shikumu mungkin tidak 
akan dibebaskan. Bagaimanapun, ada banyak tempat yang harus dilindungi, sehingga 
mereka membutuhkan orang untuk berurusan dengan salamander lumpur. Dengan 
demikian, mereka saat ini merekrut petualang yang akan membantu mereka dalam 
mempertahankan desa dan menaklukkan salamander lumpur. Mereka juga ingin para 
petualang membantu sedikit setelah menaklukkan salamander lumpur. Jadi, tertarik? 
"[Maelyn] 

Saya pasti ingin pergi. Tetapi kapan pekerjaan ini dimulai? 

"Para salamander lumpur nampaknya memukul paling keras 2 bulan kemudian, jadi kamu 
bisa pergi. Apakah kamu sibuk? "[Maelyn] 

"2 bulan kemudian baik-baik saja. Saya sibuk bulan depan, tetapi saya harus bebas di 
berikutnya. Aku akan pergi. "[Ryouma] 

"Itu terdengar baik. Baiklah, pekerjaan apa yang akan kamu lakukan hari ini? "[Maelyn] 

Baik. 



"Aku mendengar dari guild master guild merchant. Rupanya, ada kemungkinan bahwa 
sekelompok bandit sisa mungkin bermigrasi ke Gimuru. Apakah Anda memiliki informasi 
atau pekerjaan yang berkaitan dengan bandit? "[Ryouma] 

"Begitu, jadi kamu sudah menerima izin. Mohon tunggu sebentar. "[Maelyn] 

Dia mengeluarkan seikat perkamen dari bawah meja. 

"Kami memiliki dua informasi tentang gerakan bandit baru-baru ini. Salah satunya adalah 
tentang sisa-sisa bandit yang Anda dengar. Yang lain adalah sekelompok bandit yang 
mungkin memiliki koneksi dengan itu. Tapi bandit-bandit ini sudah ditangani di dekat kota 
Gaunago, jadi tidak ada pekerjaan yang berkaitan dengan mereka lagi. Adapun orang-orang 
yang mencurigakan, kita belum tahu pasti apakah mereka benar-benar bandit karena kita 
tidak tahu persis di mana mereka berada. "[Maelyn] 

Jadi mereka hanya berhati-hati. Kalau begitu, mungkin aku akan pergi dan membuat obat 
lagi hari ini ... 

"Umm ~ ..." [Paena] 

Hmm? Tepat ketika aku bertanya-tanya siapa itu, ternyata adalah pendatang baru yang 
cakap, Paena-san. Sebagai penakut seperti biasa, yang ini. 

"Maaf, Ryouma-kun. Mohon tunggu sebentar. "[Maelyn] 

"Saya minta maaf! Meskipun kamu sedang berbicara! "[Paena] 

"Tidak apa-apa. Silakan. "[Ryouma] 

"Bahkan Ryouma-kun tidak masalah dengan itu, jadi katakan saja. Ada apa? "[Maelyn] 

"Ada klien yang ingin pekerjaan diposting dan ..." [Paena] 

Saat dua karyawan guild meredam suara mereka, aku mengalihkan pandanganku dari 
mereka dan melihat sekeliling pada guild yang agak kosong. 

... Apakah semua orang sedang istirahat? 

Rupanya, pada saat ini, sebagian besar petualang entah linglung menatap papan buletin 
atau berbicara iseng dengan petualang terdekat ... Hmm? 

Seorang pria dengan wajah berjanggut berjalan dari ujung konter. Dari ketinggiannya, dia 
pasti kerdil. 

"Maaf, Nak. Tetapi bisakah Anda bergerak sebentar? Ojouchan! "[Kurcaci Jantan] 

Pria itu pergi ke konter tempat saya berada dan memanggil Paena-san, yang ada di dalam. 



"Iya? Ah! Kamu tidak bisa! Saya akan menanganinya dengan benar, jadi tolong kembali dan 
tunggu. "[Paena] 

"Maaf. Tetapi akan lebih cepat jika saya hanya berbicara dengannya secara langsung. Aku 
butuh Pedro ditemukan sesegera mungkin. "[Kurcaci Jantan] 

Hah. Sepertinya seseorang hilang ... 

Ketika pria itu tiba-tiba menundukkan kepalanya, Maelyn melangkah maju dengan ekspresi 
rumit di wajahnya. 

"Nyali-sama, ya? Maaf, tapi uang yang Anda berikan tidak cukup--- "[Maelyn] 

"Aku tahu aku tidak masuk akal. Tapi itu semua uang yang saya miliki saat ini. Namun, jika 
Pedro dapat ditemukan, ia harus membawa barang bersamanya. Jika saya menjualnya, saya 
bisa membayar lebih. Tetapi bahkan tanpa itu, selama saya diberi waktu, saya dapat 
menyiapkan lebih banyak uang. Masalahnya adalah waktu. "[Nyali] 

Situasinya terlihat seperti jalan buntu ... Bahkan beberapa mata di dalam guild sudah mulai 
berkumpul. 

"Tidak terlalu jauh. Apakah tidak ada petualang yang mau melihat? "[Nyali] 

... 

"Paena-san." [Ryouma] 

"? Ya, ada apa? "[Paena] 

"Bisakah kamu memberitahuku tentang pekerjaan yang dia bicarakan?" [Ryouma] 

Saya mulai merasa ingin tahu sendiri, jadi saya memanggil Paena-san, yang diabaikan 
seperti saya. 

Ketika saya melakukannya, dia menjadi bijaksana, lalu menatap saya dan kedua orang itu 
berbicara. 

"Umm ... Kami belum memutuskan untuk menerima permintaannya, jadi berbicara tentang 
keadaan seseorang agak ... Tapi jika itu kamu, kamu mungkin cocok untuk pekerjaan itu, 
sebenarnya ..." [Paena] 

Saya merasa menyesal telah menyebabkan masalahnya. Ngomong-ngomong, karena dia 
tidak mau bicara, yang bisa kulakukan hanyalah menajamkan telingaku dan 
mendengarkan. 

"Maaf, bisakah kita memulai dari awal?" [Maelyn] 



"Tentu. Saya nyali. Saya menjalankan bengkel kecil di distrik barat. Beberapa hari yang lalu, 
saya mengirim senjata yang saya buat ke Kereban, tetapi pagi ini, sebuah surat datang dari 
pelanggan bahwa dia belum menerima apa-apa ... Saya ingin mencari orang bernama Pedro 
yang seharusnya mengirimkan senjata saya. " [Keberanian] 

"Tepatnya berapa lama 'beberapa hari yang lalu'?" [Maelyn] 

"Tiga hari yang lalu. Jika semuanya berjalan sesuai jadwal, dia seharusnya sudah tiba di 
Kereban dan sudah dalam perjalanan kembali. "[Nyali] 

"Tapi kamu bilang barangnya belum terkirim?" [Maelyn] 

"Baik. Pelanggan segera menghubungi saya. Itulah yang saya tahu. "[Nyali] 

Maelyn-san terus bertanya padanya. 

"Apa kemungkinan pengiriman itu hanya ditunda?" [Maelyn] 

"Aku sudah memintanya melakukan pekerjaan yang sama beberapa kali. Dia tahu jalannya 
dengan baik. Dan cuaca belum buruk akhir-akhir ini. Kecuali jika sesuatu yang benar-benar 
tak terduga terjadi, tidak ada alasan baginya untuk ditunda. "[Nyali] 

"Itu benar ..." [Maeyln] 

Saya bertanya-tanya apakah dia memiliki gagasan tentang apa yang menyebabkan 
keterlambatan tersebut. 

Segera setelah saya memikirkan itu ... 

"Takebayashi-san, tolong datang ke sini ..." [Paena] 

Paena-san sepertinya sudah memutuskan. 



Chapter 143-1 
Bab 143: Kota Inn (1/2) "Gerbong yang terjebak dalam kecelakaan? Tidak bisa mengatakan 
saya sudah melihatnya. Kamu laki] 

"Aku juga belum melihat apa-apa." 

"Figur. Maaf menyita waktu Anda. "[Ryouma] 

"Baik. Kenapa tidak ikut dengan kami? Tidak lama sampai kota dan hampir gelap. "[Wanita] 

"Terima kasih banyak. Tapi aku ingin terus mencari saat aku berjalan ke kota. Terima kasih 
atas kerja sama Anda. "[Ryouma] 

"Aku mengerti ... Semoga beruntung dalam pekerjaanmu kalau begitu." 

"Hati-hati di jalan!" 

"Kamu juga!" [Ryouma] 

Saya menyaksikan ketika kereta tua pasangan itu pergi. 

"... Fuu." [Ryouma] 

Saya sudah melewati sebagian besar jalan dari Gimuru ke kota penginapan. Burung-burung 
pelek juga melakukan yang terbaik, tetapi ada banyak hal yang menghalangi pandangan 
mereka, jadi kami masih belum menemukan petunjuk. 

Gunung ini sekitar 1.000 meter di atas permukaan tanah. Jadi, tidak perlu khawatir untuk 
penyakit ketinggian. Ini jalan yang mudah untuk dilintasi. Tetapi jika Anda membelok dari 
jalan setapak, Anda akan segera menemukan diri Anda tertutupi bayangan pohon, 
dedaunan, dan cabang yang tak terhitung jumlahnya ... Tetapi ada jalan yang nyaman di 
sini, jadi orang mungkin jarang menjelajah ke dalam hutan ... jika pernah. 

Apakah saya mengabaikan sesuatu? Atau mungkin masih di depan? 

Mungkin dia meninggalkan jalan raya? 

Jika demikian, maka dia akan pergi ke kiri atau kanan, tetapi yang mana? 

"Kalau saja aku punya petunjuk ..." [Ryouma] 

Jika saya bisa mempersempit ruang lingkup pencarian sedikit, saya bisa memobilisasi 
semua slime saya. Mobilitas mungkin menjadi masalah, tetapi dengan lebih dari 6.000 
slime, harus dimungkinkan untuk menutupi setiap sudut dan celah. Itulah kekuatan yang 



diberikan bukan oleh taktik gelombang manusia tetapi oleh taktik gelombang lendir. 
Bagaimanapun, saya perlu petunjuk. 

Saya tidak pernah berhenti berjalan di sekitar jalan raya ketika saya menjadi bijaksana, 
memastikan untuk mengawasi area antara pohon-pohon yang semakin sulit untuk dilihat. 

Akhirnya, saya tiba di kota penginapan. Ada tembok sederhana yang terbuat dari kayu di 
sekitar kota. Mereka mungkin membuat ini dengan memanen hutan terdekat dan 
mendorongnya ke tanah. 

"Hei kau! ... Apakah Anda seorang musafir? Mencurigakan. Apa yang kamu lakukan di saat 
seperti ini? "[Penjaga] 

Apakah dia mencurigai saya? 

Tepat sebelum saya mencapai pintu masuk kota, pria yang mengawasi gerbang memanggil 
saya dengan ekspresi muram. 

"Saya seorang petualang dari Gimuru. Saya menerima pekerjaan untuk mencari orang yang 
hilang. Ini kartu guild saya dan permintaan pekerjaan. Silakan memeriksanya. "[Paena] 

"...Baik. Tidak ada keraguan tentang itu. "[Penjaga] 

Perlahan-lahan saya mendekati penjaga dan menunjukkan bukti identitas dan kertas saya. 
Ketika saya melakukannya, ekspresi pria itu mengendur. 

"Maaf karena sangat curiga. Anda mungkin lulus. "[Penjaga] 

"Terima kasih. Omong-omong, apakah ada laporan orang hilang yang muncul di sini 
belakangan ini? Atau apakah Anda mendapat berita tentang penampakan kereta yang 
rusak? "[Ryouma] 

"Belum pernah mendengar apa-apa. Bahkan, sejujurnya saya agak ragu dengan pekerjaan 
yang Anda ambil. "[Penjaga] 

"Aku mengerti ..." [Ryouma] " 

"Apakah Anda berencana menghabiskan malam di penginapan kota?" 

"Itu rencananya." [Ryouma] 

Saya masih memiliki energi untuk cadangan dan saya berspesialisasi dalam bergerak di 
malam hari, tetapi mencari lebih sulit di malam hari daripada di siang hari. Jika saya 
bekerja di malam hari, efisiensi saya akan menurun. Selain itu, medannya berubah dengan 
daerah tersebut. Saya bisa mencari Hutan Gana sepanjang hari tanpa masalah, tapi saya 
tidak terbiasa dengan gunung ini. 



Burung-burung pelek ada bersama saya, jadi saya tidak berpikir kita akan memiliki kasus 
penyelamat yang membutuhkan penyelamatan, tetapi mengingat risikonya, itu bukan ide 
yang sangat baik untuk mencari pada malam hari tanpa petunjuk. Jadi saya berpikir 
mencari petunjuk di kota malam ini sebagai gantinya. 

"Keputusan yang bagus, jika aku mengatakannya sendiri. Meskipun ada jalan yang bagus di 
sini, jika Anda membelok dari jalan setapak, lerengnya bisa cukup curam. "[Penjaga] 

"Aku mengerti ... Ada rekomendasi di mana aku bisa tinggal untuk malam yang baik?" 
[Ryouma] 

"Berjalan lurus melalui jalan utama dan Anda akan menemukan papan tanda bertuliskan 
'Terecy Restaurant'. Penginapan yang menghadap restoran itu memiliki reputasi 
menawarkan kamar yang bersih dengan harga yang layak. "[Penjaga] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Saya mengirim burung-burung pelek kembali ke dimensi rumah dan segera menuju 
penginapan saya direkomendasikan. 

... Kurasa itu seharusnya sudah jelas, tapi kota penginapan ini lebih kecil dari Gimuru. 
Namun, karena pencahayaan dari penginapan kayu dan restoran di sepanjang jalan utama, 
sebenarnya cukup ramai. 

... Oh, ini pasti tempatnya. Itu cukup dekat. 

"Selamat malam. Orang yang berjaga-jaga merekomendasikan tempat ini. Apakah Anda 
punya kamar gratis? "[Ryouma] 

"Kami melakukannya. 50 setelan jika Anda hanya akan menghabiskan malam. Jika Anda 
ingin beberapa makanan, 70 setelan. "[Resepsionis] 

"Aku akan mengambil pilihan dengan makanan." [Ryouma] 

"Senang memiliki bisnis Anda!" [Resepsionis] 

Setelah membayar, dia memberi saya tag kayu yang diambilnya dari sakunya. 

"Berikan ini ke restoran yang menghadap penginapan kita ketika saatnya makan." 
[Resepsionis] 

Jadi, tiket makan, ya. 

"Aku bisa makan kalau menyerahkan ini?" [Ryouma] 

"Menu adalah roti dan sup. Salad juga dianjurkan. Hidangan apa pun selain itu dan Anda 
harus membayar biaya yang berbeda. "[Resepsionis] 



Setelah resepsionis memberi saya penjelasan singkat, saya pergi ke kamar saya. 



Chapter 143-2 
Volume 3 Bab 143: Kota Inn (2/2) 

Ketika saya sampai di kamar saya, itu memang bersih. Tampaknya mereka membersihkan 
kamar di sini dengan benar. Tidak ada setitik kotoran pun terlihat di ruangan itu. Tetapi 
ruangan itu kecil, dan hanya tempat tidur dan sebuah meja kecil saja yang mengambil alih 
70% ruangan. Kamar juga tidak memiliki sedikit hiasan. 

Ya, itu adalah kota penginapan. Saya kira ini tentang apa yang Anda harapkan untuk 
penginapan yang ditujukan untuk masyarakat umum. Jika orang-orang hanya bepergian 
untuk bekerja, maka mungkin tidak banyak pelanggan yang menginap di sini selama dua 
malam atau lebih berturut-turut. Entah bagaimana rasanya seperti hotel kapsul, tetapi 
dengan seberapa ketat semuanya, saya sebenarnya tidak membencinya. 

... Tidak ada yang bisa dilihat di sini secara khusus, jadi mari kita pergi mencari makan. 

"Selamat datang! Umm, apa kamu sendirian? "[Gadis] 

"Selamat malam. Saya tinggal di penginapan di sisi lain. Ini slip makanan saya. "[Ryouma] 

"Gotcha. Aku akan membawamu ke kursi yang cocok kalau begitu ~ "[Gadis] 

Ketika saya pergi ke Terecy Restaurant, seorang gadis yang ceria membawa saya ke tempat 
duduk saya. Tempat itu penuh sesak dan suara orang-orang tertawa ketika mereka makan 
dan minum minuman keras dapat didengar. Restoran itu besar, menjadi bangunan 
berlantai dua, tetapi seluruh tempat dipenuhi dengan kehangatan orang. 

Itu menyerupai taman bir yang dibawa Serge-san kepadaku sebelumnya, tapi ini sedikit 
lebih nyaman. Meskipun ada orang yang membuat keriangan, rasanya lebih seperti 
keluarga berkumpul. 

"Maaf membuatmu menunggu ~" [Gadis] 

Makanan juga keluar dengan cepat. Tempat ini tampaknya disukai bahkan oleh individu. 

Mari kita menggali. 

"Itadakimasu." [Ryouma] 

Aku mengambil seteguk sup kental yang menyerupai sup. Hal pertama yang saya rasakan 
adalah kehangatan. Ia menjalar dari bagian atas lidahku ke tenggorokan, dan terus 
menembus kerongkongan sampai perutku, menghangatkan tubuhku dari intinya. Tubuh 
saya mungkin jauh lebih dingin daripada yang saya kira. 



Ada rasa manis alami yang keluar dari sayuran yang dimasak dengan baik dan aroma dari 
rempah-rempah yang menghapus bau daging yang dipotong dan memberikan umami liar 
pada daging. 

"... Lezat." [Ryouma] 

Hanya satu kata yang keluar dari mulutku. 

Roti itu hitam dan keras, tetapi setelah dicelupkan ke dalam sup, roti itu menjadi lunak dan 
bisa dimakan. Keharuman gandum meresap ke rasa sup ketika saya mencelupkannya juga. 
Juga, dengan roti di sekitarnya, itu satu lagi hidangan untuk mengisi perut saya di atas sup. 

Salad terdiri dari sayuran daun rebus dan kacang merah dengan saus di atasnya. Ada rasa 
manis pada kacang yang melengkapi rasa asam moderat dari lamon. 

Aku diam-diam makan sendiri, dan akhirnya, piringku benar-benar kosong. 

"Itu tadi enak sekali ..." [Ryouma] 

Dengan pikiran dan tubuh saya yang hangat, saya pikir saya bisa bekerja keras lagi. 

Sekarang ... 

"Permisi." [Ryouma] 

"Iya? Oh, sudah selesai? "[Gadis] 

"Iya. Itu sangat lezat. "[Ryouma] 

Ketika dia membersihkan piring, saya pergi ke depan dan bertanya kepadanya. 

"Aku mencari seseorang bernama Pedro-san. Apakah Anda kebetulan mengenal seseorang 
dengan nama itu? "[Ryouma] 

"Hmm ~ orang seperti apa dia?" 

Menurut klien, tingginya sekitar 170cm dan seorang pria beruang dengan rambut cokelat 
untuk rambut dan janggutnya. Sifatnya yang paling menentukan adalah 'hidung hijau'. 

Ketika aku memberitahunya bahwa--- 

"Ahh! Pria itu. "[Gadis] 

"Kamu kenal dia?" [Ryouma] 

"Hanya dengan wajah." 

"Apakah kamu ingat kapan terakhir kali dia datang ke sini?" 



"Hmm ~ ... Aku tahu dia datang ke sini beberapa kali, tapi ..." [Gadis] 

Gadis itu menjadi bijaksana. Aku diam-diam menunggunya selesai berpikir. 

"... Ah!" [Gadis] 

"Apakah kamu ingat !?" [ryouma] 

"Tidak, maaf. Saya tidak ingat. "[Gadis] 

"Aku mengerti ..." [Ryouma] " 

"Tapi dia punya orang yang sering dia makan. Orang-orang itu mungkin tahu. "[Gadis] 

"Bisakah kamu memberitahuku di mana orang-orang itu tinggal?" [Ryouma] 

"Tentu tidak masalah. Mereka terletak di sini di kota ini, jadi saya pikir Anda bisa bertemu 
dengan mereka. Mereka semua berada di ujung jalan di sini. "[Gadis] 

Sepertinya pengumpulan informasi saya bukan awal yang baik! 

"... Di sebelah sini, ya." [Ryouma] 

Saya mengikuti informasi yang saya dapatkan dari Terecy Restaurant dan mencari orang-
orang yang sering makan bersama Pedro-san. Ketika saya melakukannya, saya menemukan 
diri saya di jalan dengan lebih banyak ruang untuk kereta daripada pejalan kaki. 

Ada bangunan-bangunan yang relatif besar berbaris di sepanjang lingkungan dan ada 
orang-orang yang tampak seperti penjaga yang membongkar muatan. 

... Sepertinya ini semacam distrik gudang. 

Mungkin teman Pedro-san yang direkomendasikan? 

"Kurir 'Anjing Gunung' ... Ah, sebelah sana." [Ryouma] 

Di salah satu blok distrik gudang ada seekor anjing besar dengan mata tajam. Atau uh, 
mungkin itu serigala? Apa pun itu, ada papan nama dengan gambar itu duduk. 

"Permisi." [Ryouma] 

"Hmm? Ada apa, nak? "[Penjaga 1] 

"Anda perlu sesuatu yang dikirim pada saat seperti ini?" [Penjaga 2] 

Setelah saya memperkenalkan diri kepada dua orang yang mengawasi gerbang, saya 
bertanya kepada mereka tentang bisnis saya. 



"Kamu mencari seseorang, ya? Assimo jelas salah satu karyawan kami, tapi ... "[penjaga 1] 

"Dia tidak ada di sini sekarang. Dia seharusnya minum di bar di suatu tempat. "[Penjaga 2] 

"Apakah kamu kebetulan tahu di bar mana dia berada?" [Ryouma] 

"Siapa tahu? ... Ah, tunggu sebentar. Hei, bukankah seharusnya seseorang mengajaknya 
keluar untuk minum hari ini? "[Penjaga 1] 

"Ya, aku ingat dia mengatakan sesuatu di papan pengumuman ... Baiklah, tunggu sebentar, 
Nak. Saya akan periksa. "[Penjaga 2] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Salah satu pria masuk ke dalam. 

"Tetap saja, jarang sekali ada orang yang hilang di sekitar sini." [Penjaga 1] 

"Apakah ini benar-benar aneh?" [Ryouma] 

"Paling-paling kamu hanya mengalami kecelakaan ringan seperti beberapa gerbong yang 
saling menabrak. Kami membawa banyak persediaan makanan antara Gimuru dan 
Kereban, jadi kami memiliki banyak gerbong dan kurir. Jika sesuatu terjadi, kami akan 
segera mengetahuinya. Apakah Anda yakin pria bernama Pedro itu tidak menggunakan 
jalan yang berbeda? "[Penjaga 1] 

Itu mungkin. Tapi dari informasi yang saya miliki sekarang, yang saya tahu adalah dia 
biasanya menggunakan jalan di sini. Saya tidak memiliki petunjuk lain untuk diikuti 
sekarang. 

"Kau yakin pekerjaanmu cocok untukmu, Nak. Baiklah, lakukan yang terbaik. "[Penjaga 1] 

"Hei, aku sudah menemukannya." [Penjaga 2] 

Setelah mendapatkan informasi dan didorong oleh dua penjaga yang mengawasi gerbang, 
saya meninggalkan distrik gudang. 



Chapter 144-1 
Bab 144.1: Bilah yang Tidak Cocok Ini pasti tempatnya. "[Ryouma] 

Bar yang saya tunjuk terletak di ujung gang sempit dari jalan utama. 

Ada banyak toko yang spektakuler di depan jalan, tetapi bar ini terlihat jelas. Ini adalah 
bangunan tua, jadi terlihat sangat sunyi, tetapi dari semua tawa yang terdengar dari dalam, 
bisnis sepertinya berjalan dengan baik. 

Ada pintu ayun untuk pintu masuk yang mengingatkan saya pada orang-orang dari film 
barat. Saya tidak perlu mendorong mereka untuk masuk. Saya hanya melewati mereka. 

... Mungkin karena ini adalah tubuh anak-anak, tetapi bisa juga pintu ayun ini ditempatkan 
agak terlalu tinggi. Tinggi yang aneh. 

Toko itu diperluas lebih dalam dari yang mungkin orang pikirkan pada pandangan 
pertama. Sangat besar. Meskipun saya menemukan kursi agak terlalu dekat satu sama lain, 
ada lebih dari 30 kursi. 

"Ah ~? Kenapa-- * cegukan ... Anak kecil di tempat seperti ini? "[Mabuk 1] 

"Mungkin dia ada di sini untuk menjemput seseorang?" [Mabuk 2] 

"Hei ~! Istri seseorang dalam suasana hati yang buruk. "[Mabuk 3] 

Saya datang ke sini tanpa khawatir, tapi saya kira datang ke bar dengan tubuh seperti ini 
benar-benar membuat saya menonjol. 

Ketika orang-orang mabuk melihat saya, mereka mulai berbicara dengan artikulasi yang 
buruk. 

Berbagai tatapan jatuh pada saya dengan tidak sopan. 

Ada yang curiga, ada yang geli, dan ada juga yang nakal. 

Tempat itu berbau minuman keras dan tembakau. Saya lebih baik menyelesaikan ini 
dengan cepat dan kembali. 

Atau setidaknya itulah yang saya pikirkan, tetapi dengan semua orang ini, saya tidak tahu 
orang yang saya cari. 

Mengingat lokasi toko dan suasananya, ini tampaknya merupakan tempat di mana hanya 
penduduk setempat dan pengunjung tetap berkumpul, jadi mungkin seseorang dari toko 
tahu siapa yang saya cari. 



"... Bar kami tidak menyajikan minuman keras untuk anak-anak." [Bartender] 

Aku berjalan ke konter. Satu-satunya orang yang merawat bar itu 'tersesat' tertulis di 
wajahnya. 

Meskipun saya tidak datang ke sini untuk minum, saya tidak akan keberatan minum ... Saya 
memutuskan untuk menunjukkan kepadanya papan status saya sedikit. 

"... Jadi, Anda memiliki perlindungan ilahi dari Dewa Anggur, eh?" [Bartender] 

"Aku mencari seseorang. Apakah ada orang bernama Asshimo di sini? "[Ryouma] 

Pria itu menunjuk dengan dagunya ke sudut toko. 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Saya meninggalkan koin tembaga sedang di meja dan pergi ke meja yang dia tunjuk. Di 
sana, 8 orang duduk di sekitar dua meja untuk empat yang berbaris tepat di samping satu 
sama lain. Orang-orang ini mungkin semua kurir. Kelompok mereka adalah campuran dari 
berbagai ras dan kelompok umur, tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan: mereka 
semua memiliki otot besar. 

"Maaf mengganggu, tapi aku mendengar ada orang bernama Asshimo-san di sini." 
[Ryouma] 

"Apa? Kamu ada urusan denganku ~? "[Asshimo] 

Ketika saya berbicara, orang yang duduk paling dekat dengan saya berbalik. Seorang 
manusia berusia dua puluhan. Dia minum cukup banyak, tetapi sepertinya dia sedang 
dalam suasana hati yang baik. Ini peluang bagus. Saya memperkenalkan diri dan 
menjelaskan situasinya. 

"Kamu ingin bertanya tentang Pedro ~?" [Asshimo] 

"Iya. Bisakah Anda memberi tahu saya kapan terakhir Anda bertemu dengannya? 
"[Ryouma] 

"Tentu tentu. Tentu. Tapi tahukah Anda ... Bukankah ada sesuatu yang harus Anda lakukan 
pertama kali ketika menanyakan sesuatu ~? "[Asshimo] 

Tatapannya menyilaukan ketika minuman keras dituangkan ke dalam cangkir kosong. 

"Apakah ale baik-baik saja?" [Ryouma] 

"Oh, terima kasih--- !?" [Asshimo] 

"Baik untuk apa-apa, gelandangan." [???] 



"Aduh ..." [Asshimo] 

Pria yang duduk di sampingnya memukulnya, menyebabkan nada bahagia dalam suaranya 
berubah menjadi sakit. 

"Itu menyakitkan, kepala ..." [Asshimo] 

"Jangan mencoba menipu uang dari anak seperti ini. Anda terlalu banyak minum. Sheesh. 
"[Kepala] 

"Maaf tentang itu ... aku terakhir melihat Pedro dua hari yang lalu." [Asshimo] 

"Di kota ini?" [Ryouma] 

"Ya. Saya melihatnya pagi dua hari yang lalu. Kami kebetulan bertemu satu sama lain ketika 
saya pergi keluar untuk sarapan pagi ... Kami berbicara, jadi tidak ada keraguan itu adalah 
dia. "[Asshimo] 

"Apakah kamu tahu ke mana dia pergi setelah itu?" [Ryouma] 

"Dia berada di toko pertama dan juga yang pertama pergi. Saya tidak tahu kemana dia pergi 
setelah itu. Tapi dia bilang dia menuju ke Kereban seperti biasa. "[Asshimo] 

"Jadi dia menggunakan jalur ini. ... Apakah Anda tahu mengapa ia mungkin tidak dapat 
mencapai Kereban hari ini? "[Ryouma] 

"Tidak ada, sayangnya ..." [Asshimo] 

Orang lain berbicara. Yang ini adalah pria yang jauh lebih tua, yang mungkin berusia lebih 
dari lima puluh. 

"Aku juga kenal Pedro dan dia menggunakan jalan ini sejak dia masih kecil. Saya dari 
generasi ayahnya, jadi itu diberikan yang saya tahu. Dia tahu cara menangani kuda dan 
tahu area apa yang berbahaya. Selain itu, Asshimo. Anda melihatnya di pagi hari, bukan? 
"[Orang Tua] 

"Ya. Kami bertemu dini hari. Tapi matahari sudah terbit. "[Asshimo] 

"Jadi dia tidak mungkin menemukan dirinya dalam kecelakaan karena gelap. Apakah kita 
memiliki seseorang yang kembali dari Kereban hari ini? "[Orang Tua] 

"Aku kembali hari ini." [Saksi mata 1] 

"Apakah kamu melihat seseorang terjebak?" [Orang Tua] 



"Saya melihat banyak orang beristirahat. Tetapi saya tidak melihat Pedro di antara mereka. 
Dia juga mengenal saya, jadi dia harus bisa mengenali saya jika dia melihat saya. "[Saksi 
Mata 1] 

"Aku juga lewat, tapi aku juga tidak melihatnya ..." [Saksi mata 2] 

Ada saksi mata di kota, tetapi tidak ada dari mereka yang melihatnya ... Peluang bahwa 
sesuatu mungkin terjadi hanya meningkat. 

"Mungkin sesuatu terjadi dan dia kembali ke Gimuru?" [Orang Tua] 

"Klien mengatakan dia mengunjungi rumahnya, tetapi dia juga tidak ada di sana." 
[Ryouma] 

"Jadi dia tidak mungkin kembali ke kota saat itu." [Orang Tua] 

"Mungkin dia tinggal di penginapan?" [Asshimo] 

"Apakah kamu serius mengatakan itu? Apa gunanya melakukan itu? Itu buang-buang uang. 
"[Orang Tua] 

"... Ah, itu tidak baik. Saya minum terlalu banyak dan otak saya tidak berfungsi. "[Asshimo] 

"Hei, Asshimo. Apakah Anda yakin tidak ada yang lain? Maksud saya tidak mungkin kalian 
benar-benar hanya makan bersama, kan? "[Orang Tua] 



Chapter 144-2 
Bab 144: Bilah yang Tidak Cocok (2/2) 

"Ya, tapi dia terus membicarakan urusan cintanya. Katanya dia ingin melamar gadis yang 
dia ajak kencan dan berencana untuk melakukannya ketika dia kembali. Persetan aku bisa 
serius mendengarkannya ketika dia berbicara tentang hal-hal seperti itu! Ah, tapi dia bilang 
dia perlu menyimpan uang untuk membeli cincin dan pakaian serta barang-barang ... 
"[Asshimo] 

"Mungkinkah? Apakah dia terlibat dalam pekerjaan yang mencurigakan dan akhirnya 
ditangani setelah itu? "[Saksi Mata 1] 

"Kamu terlalu banyak berpikir. Paling-paling, saya yakin dia mengalami kecelakaan karena 
dia memuat terlalu banyak barang. "[Orang Tua] 

Mereka semua hanya menyuarakan kecurigaan mereka, tapi saya pikir jalur gunung ke 
Kereban mencurigakan. Orang-orang yang pergi ke Kereban hari ini mengatakan bahwa 
mereka tidak melihat apa-apa, jadi saya mungkin harus mencari jauh dari jalur utama. Saya 
juga bisa mencari di hutan. 

"Menggerutu tentang ini dan itu ... Ini berisik, sial!" [???] 

"?" [Ryouma] 

Tiba-tiba, menjadi berisik di belakangku. 

Ketika aku berbalik, semua orang yang tiba-tiba merendahkan suaranya melihat seorang 
lelaki merah yang duduk di meja. 

"Aku berbicara tentang kamu! Ya kamu, kamu twerp kecil! "[Mabuk] 

Kursi lelaki itu jatuh ke tanah, dan dia dengan kasar melintasi lautan kursi dan pelanggan 
ke arahku. 

"Sejak kapan tempat ini berubah menjadi taman bermain untuk anak-anak? Hah !? 
"[Mabuk] 

"Maaf, aku hanya mencari orang yang hilang---" [Ryouma] 

"Yah, dia tidak di sini!" [Mabuk] 

Ya benar. 

"Berlarian kesana-kemari, itu menyebalkan! Jika kamu tidak ingin sesuatu yang buruk 
terjadi, kamu lebih baik keluar saat ini! "[Mabuk] 



"Aku akan pergi begitu aku selesai dengan bisnisku." [Ryouma] 

Aku membungkuk sedikit, tapi itu mungkin bukan jawaban yang dia cari. Dia mendecakkan 
lidahnya dan mengirim tinjunya ke arahku. Ini mungkin dunia yang berbeda, tapi ini adalah 
kenyataan bahwa pemabuk tidak dapat beralasan. 

"Tunggu!" [Pelanggan Lain 1] 

"Itu terlalu jauh---" [Pelanggan Lain 2] 

Orang-orang di sekitar mulai panik pada pria yang dengan cepat melakukan kekerasan, 
tetapi mereka sudah terlambat untuk menghentikannya. Tapi kepalan yang dikirim lelaki 
itu terhenti dari depan olehku dengan satu tangan. 

"Ah?" [Mabuk] 

Dia mungkin tidak berharap akan menghentikan tinjunya, saat dia berteriak dengan kacau. 
Ketika dia melihat tinjunya dipegang erat oleh saya, dia mencoba untuk membebaskannya 
dengan terkejut. 

Tetapi jika saya melepaskan tangannya, dia mungkin akan mencoba untuk memukul saya 
lagi. 

Saya tahu saya tidak seharusnya ada di sini. Saya mengakui itu banyak. Karena itulah aku 
menundukkan kepalaku padanya dan berkata aku akan pergi begitu aku selesai. Tetapi 
saya tidak ingin tertabrak. 

"Mm !? Nua !? Funnu !!? "[Mabuk] 

Saya menanamkan diri saya dengan kuat di tanah dan melawan ketika pria itu mencoba 
segala yang dia bisa untuk membebaskan tangannya. Ada pilar di dekatnya yang bisa saya 
andalkan untuk kaki saya, dan saya tidak akan kehilangan selama dia menarik tangannya 
secara horizontal. Ini mungkin cerita yang berbeda jika dia mengangkat tangannya ke atas 
atau ke bawah, meskipun ... Ah, dia mulai bersemangat. 

Pada saat-saat seperti ini di kehidupan masa lalu saya ... Hal pertama yang saya pikirkan 
adalah ketenangan. Kedua, toleransi. Tiga dan empat bisa ditinggalkan. Tapi yang kelima 
adalah kesabaran. Tidak menolak ketika dipukul akan menghasilkan hasil yang paling tidak 
merepotkan nanti. Tetapi tidak perlu untuk itu di dunia ini. Hidup begitu nyaman di sini. 

... Tetap saja, aku tidak tahu bagaimana menghadapi situasi selain tidak menolak. 

Jadi sekarang apa? Orang-orang yang akan membantu saya beberapa waktu lalu sudah 
kembali ke tempat duduk mereka setelah menyadari bahwa saya tidak perlu bantuan. Dan 
sekarang, mereka menonton kami seolah-olah kami semacam pertunjukan ... Orang ini 
sepertinya tidak berencana menyerah. 



"NUoOOOOOO !!! Apa yang salah dengan anak ini !? Berangkat! Atau aku akan 
membunuhmu! "[Mabuk] 

"Ah." [Ryouma] 

Berbicara tentang membunuh ... Itu mengingatkan saya pada pertandingan itu tempo hari. 
Saya ingin tahu apakah saya bisa menggunakannya. 

"Oniisan, kamu tidak terlalu mabuk?" [Ryouma] 

"!?" [Ryouma] 

Ketika saya menyebabkan tubuh pria itu bergetar, saya mulai merasakan kekuatan dengan 
cepat meninggalkan tinju pria itu. 

"Ayo tenang dulu, oke?" [Ryouma] 

Saya melepaskan tangannya dan menunjukkan kepadanya bahwa saya tidak bermaksud 
jahat. 

"Eek, eeKKKKK !!!!!" 

"Hah!? Ah, tunggu !? "[Ryouma] 

... Yah, setidaknya itulah rencananya. 

"Oww!" [Pelanggan Lain 3] 

"Hei, tonton saja !!" [Pelanggan Lain 4] 

"Itu penuh dengan minuman keras !!" [Pelanggan Lain 5] 

Pria itu lari. Dia tidak peduli dengan kursi atau pelanggan lain, dia hanya berlari ke pintu 
masuk secepat mungkin. 

"... Apakah aku berlebihan?" [Ryouma] 

Saya diberitahu bahwa saya menakutkan dalam pertandingan beberapa hari yang lalu. Saya 
pikir jika saya bisa membuatnya merasa seperti yang dilakukan orang lain pada hari itu, dia 
mungkin meninggalkan saya sendirian, tapi ... Ah. 

Pelanggan laki-laki lain di belakang semuanya memalingkan pandangan dari saya. Mereka 
entah melihat ke arah yang salah atau bertindak seolah-olah mereka tidur setelah minum 
terlalu banyak. Either way, mereka jelas berusaha menghindari tatapanku. Saya kira saya 
overdid. Tunggu sebentar. Orang itu tidak membayar tagihannya, bukan? 

"Ah ..." [Ryouma] 



Saya sudah mencolok sejak awal, tetapi sekarang saya lebih menonjol. ... Sementara itu, 
saya memutuskan untuk pergi ke konter. 

"Permisi. Apakah ini cukup untuk menutupi tagihan pelanggan itu? "[Ryouma] 

Saya mengeluarkan tiga koin perak dan mengantarnya di depan bartender tanpa ekspresi. 

"... Itu terlalu banyak." [Bartender] 

"Gunakan sisanya untuk mengobati semua orang minum. Terutama, orang yang 
minumannya tumpah dan orang yang saya ajak bicara barusan. "[Ryouma] 

"Oh !? Apakah Anda memperlakukan kami, Nak !? "[Pelanggan Lain 6] 

Sebelum bartender bisa mengatakan apa pun, seorang pelanggan berteriak. 

"Iya. Maaf mengganggu waktu bahagia Anda. "[Ryouma] 

"Baiklah!" [Pelanggan Lain 7] 

"Ini minuman keras gratis !!" [Pelanggan Lain 8] 

"Bawahan !!" [Pelanggan Lain 9] 

Pada saat berikutnya, seluruh tempat kembali ke suasana semula yang semarak. 

Itu cepat! ... Yah, cara ini lebih mudah bagiku, jadi terserahlah. 

"Sepertinya aku menyebabkan keributan." [Ryouma] 

"Ohh, kamu kembali." [Asshimo] 

Saya kembali ke kursi kurir, mengucapkan terima kasih atas informasi yang mereka 
berikan, dan memberi tahu mereka bahwa sudah saatnya saya pergi. 

"Aku sangat menyesal telah menyebabkan masalah." [Ryouma] 

"Ini bar. Berjuang hanyalah item lain di menu. "[Asshimo] 

"Ya! Ya! Dan Anda juga bisa menangani diri sendiri dengan baik. "[Saksi Mata 1] 

"Bagaimanapun juga, aku seorang petualang." [Ryouma] 

"Tapi mungkin akan lebih aman jika kamu kembali lebih awal." [Orang Tua] 

"Terima kasih untuk minuman kerasnya!" [Asshimo] 

"Terima kasih juga telah memberi saya waktu Anda." [Ryouma] 



Setelah itu saya meninggalkan bar. 

Berbagai hal terjadi, tetapi paling tidak, saya dapat mengetahui bahwa Pedro-san memang 
ada di kota ini. Itu satu langkah ke depan. Itu membuktikan bahwa memang ada makna di 
sini. 

Meskipun pemabuk yang memulainya, saya masih melakukan kesalahan. Saya perlu 
merenung. 

Tetap saja, itu pasti efektif ... Dalam kasus Berk dan yang lain, itu hanya sedikit 
menakutkan, tetapi ketika aku menggunakannya pada pemabuk, dia terbang melintasi bar. 
Mungkin dia sebenarnya pengecut besar meskipun ukurannya. 

Sementara aku memikirkan itu untuk diriku sendiri, aku melirik papan statusku. 

"..." [Ryouma] 

'Mengintimidasi Lv3' 

Keterampilan yang belum pernah kulihat sebelumnya ada di sana. 

"... Kenapa itu dimulai dari level 3?" [Ryouma] 



Chapter 145-1 
Bab 145: Upaya Luar Biasa Burung Rimel (1/2) Selamat datang kembali ~ "[Resepsionis] 

Sementara saya memikirkan keterampilan baru yang saya dapatkan, saya kembali ke 
penginapan, di mana resepsionis pria memanggil saya. 

Pintu masuknya gelap gulita, jadi saya pikir tidak ada orang di sekitar, tetapi ternyata, dia 
ada di sini. Yah, itu menghemat waktu saya. 

"Permisi. Apakah Anda tahu tempat di mana aman untuk membiarkan beberapa monster 
keluar? Khususnya, untuk monster tipe burung ... "[Ryouma] 

Tidak ada keraguan bahwa Pedro-san menggunakan jalan ini, jadi saya ingin melihat hutan 
lagi. 

Saya menjelaskan situasinya kepada resepsionis pria. 

"Kalau begitu, kenapa kamu tidak membiarkan mereka keluar di atap? Pada jam ini, tidak 
ada yang seharusnya ada di sana, dan ... Oh, tapi hati-hati, karena mungkin ada cucian di 
sana, oke? "[Resepsionis] 

"Terima kasih banyak. Terima kasih. "[Ryouma] 

"Keamanan dan kedamaian kota adalah nyawa kami. Jangan sebutkan itu. "[Resepsionis] 

Dia rela memberi saya izin, jadi saya pergi ke depan dan pindah ke atap. 

Saya menaiki tangga kayu yang saya tunjuk dan membuka pintu yang saya temukan di 
ujung. Di bawah langit malam berbintang ada tali untuk mengeringkan pakaian yang 
diterangi oleh bintang-bintang. Satu-satunya hal di sana selain itu adalah pegangan tangan 
di ujung atap untuk mencegah orang jatuh. Jika sudah seperti ini, maka burung pelek harus 
bisa terbang sesuka mereka. 

"Dimension Home." [Ryouma] 

"PIRORORO" [Six Rimel Birds] 

"Ssst!" [Ryouma] 

Ini malam hari sekarang, dan ini adalah penginapan, jadi diamlah. 

"Pi ..." [Six Rimel Birds] 

Terima kasih atas pengertian. 



"Juga, aku ingin kamu membantuku. Beri aku pandangan sekilas tentang kota ini dan 
seluruh gunung. "[Ryouma] 

"Pi!" [Six Rimel Birds] 

Keenam pelek burung mengambil formasi v dan terbang ke langit berbintang tanpa awan. 

Di kepala adalah satu-satunya varian canggih, burung pelek mimpi buruk, 'Eins'. Ketika 
burung-burung rimel sedang berburu mangsa dan aku tidak ada, dia yang memberi 
perintah. Pemimpin burung pelek yang sering menggunakan kepala saya untuk bertengger. 

Tepat di belakangnya adalah Zwei dan Drei. Keduanya merasa senang membawa surat, jadi 
setiap kali saya harus mengirim surat, biasanya kedua surat inilah yang saya andalkan. 
Tetapi mereka memiliki nafsu makan yang kuat dan cukup cerdik untuk meminta banyak 
makanan kapan pun mereka kembali. 

Tentu saja, saya lebih dari senang untuk mengakomodasi mereka, baik sebagai ucapan 
terima kasih dan sebagai hadiah, tetapi saya merasa mereka menjadi sedikit lebih besar 
sejak saya membuat kontrak dengan mereka. Mereka juga mendapatkan hadiah tidak 
hanya dari saya tetapi juga tujuan mereka setelah orang-orang di sana mengetahui tentang 
selera mereka secara tidak langsung, sehingga mungkin berkontribusi terhadapnya. Either 
way Aku tidak yakin apakah mereka hanya menjadi lebih gemuk atau mereka tumbuh 
dewasa. Bagaimanapun, saya harus memperhatikan mereka. 

Dua di belakang adalah Vier dan Funf. Dari keenam pelek burung, hanya dua yang betina. 
Mereka memiliki hubungan yang baik dengan Zwei dan Drei masing-masing. Meskipun 
mereka tidak dalam kawanan besar dan tinggal bersama saya, kita mungkin bisa 
mengharapkan beberapa burung pelek baru dalam waktu dekat. 

Terakhir, ada 'Sechs'. Dia terbang di bagian paling belakang formasi dan merupakan yang 
terkecil dari mereka semua. Tapi dari apa yang saya lihat ketika mereka terbang tanpa 
formasi, sepertinya dia yang tercepat di antara mereka semua. Mereka mungkin 
membuatnya terbang di belakang, sehingga dia bisa menyamakan kecepatannya dengan 
yang lain dengan lebih baik. 

Dia suka terbang, jadi ada kalanya terasa seperti ada tembakan peluru di sana-sini di 
wilayah udara di atas tambang yang ditinggalkan. Dia memiliki kecenderungan untuk 
menjadi gila dengan kecepatan. Sama seperti slime logam, dia seseorang yang mungkin 
menyebabkan kecelakaan dan perlu diawasi. 

"Piroro." [Eins] 

Eins berteriak dan keenam burung itu terbang dengan anggun ke enam arah yang berbeda. 

Dalam hal ini, saya harus mulai juga ... 'Berbagi Visi'. 

"... Bagus." [Ryouma] 



Segalanya tampak teratur. Dalam pikiranku muncul gunung dari atas langit ketika Eins 
melihatnya. Lampu-lampu kota penginapan seperti bintang yang berkelap-kelip dalam 
kegelapan. 

"Dia terbang cukup tinggi ..." [Ryouma] 

Bagaimana dengan yang lainnya? 

Saya mencoba mengganti tampilan beberapa kali, tetapi itu sama untuk semua orang. 

"Yah, ini malam. Aku seharusnya mengharapkan ini ... "[Ryouma] 

Saya hanya bisa melihat kegelapan melalui burung-burung pelek. 

Ketika familiar terlalu jauh dari praktisi, tidak mungkin untuk berbagi visi lagi. Tetapi pada 
saat itu, praktisi tidak akan melihat apa-apa selain hitam, jadi saya tidak berpikir jarak 
adalah masalahnya ... 

Yang terjauh adalah Sechs. Saya sudah bisa melihat kaki gunung melalui dia. ... Saya kira dia 
bisa terbang di langit dengan nyaman karena tidak ada hambatan di sini. 

Tetap saja, meski menyenangkan untuk bersenang-senang dan sebagainya, jangan lupa 
untuk membantuku kelihatan, oke? 

Ketika saya katakan kepadanya, tiba-tiba saya tersadar. 

Bahkan jika Anda mengikuti garis lurus dari kaki gunung, itu seharusnya tidak masalah 
hanya 100 atau 200 meter. Bahkan jika ketinggiannya tinggi dan seseorang bisa melihat 
lebih jauh dari biasanya, masih tidak mungkin untuk melihatnya secepat ini ... Hmm? Kalau 
dipikir-pikir, bukankah kita bisa saling memahami lebih baik dari sebelumnya? 

Apakah keterampilan saya dalam Monster Taming meningkat? Tapi mengapa tiba-tiba? 
Apa penyebabnya? ... Satu-satunya hal yang dapat saya pikirkan bahwa saya melakukan itu 
ada hubungannya dengan Monster Taming saya adalah Tes Diagnosis Afinitas yang saya 
ambil baru-baru ini. Tapi bisakah keterampilan Monster Taming saya meningkat hanya 
dengan itu? 

"... Ah!" [Ryouma] " 

Funf tampaknya telah menemukan sesuatu. Saya lebih baik memikirkannya nanti. 

Ketika saya memikirkan itu, saya mengalihkan pandangan lagi. 



Chapter 145-2 
Bab 145: Upaya Luar Biasa Burung Rimel (2/2) "... Aku tidak melihatnya." [Ryouma] 

Dia tampaknya telah menemukan sesuatu, tetapi sejauh mata saya prihatin, semuanya 
terlalu gelap untuk bisa terlihat. Satu-satunya hal yang saya benar-benar dapat lakukan 
adalah daun konifer. 

Apa yang dia lihat? ... Sesuatu yang bergerak? Apakah itu manusia atau seseorang? ...Suara? 
... Jadi ternyata dia juga tidak melihatnya, itulah sebabnya dia tidak tahu apakah itu orang 
atau sesuatu. Either way ini adalah hal pertama yang kami temukan sejak datang ke sini. 
Selain itu, area yang Funf terbang adalah jalan di sisi Kereban dan juga ke arah kaki 
gunung. 

"Semuanya, berkumpul kembali." [Ryouma] 

Untuk berjaga-jaga, saya memutuskan untuk mengumpulkan kembali enam pelek burung 
dan minta mereka memfokuskan pencarian mereka di daerah itu. 

Setelah saya memberi perintah agar mereka kembali, Funf mengubah arahnya ke arah saya. 
Yang lain memang mendapatkan pesanan, kan? 

Saya beralih visi lagi untuk mengkonfirmasi. 

Eins. Baik. Zwei. Baik. Drei dan Vier juga ok. Sechs tampaknya sudah keterlaluan. Dia 
mungkin akan tiba terakhir, tapi dia sedang dalam perjalanan kembali. 

... Agak menyebalkan harus mengganti pandangan satu per satu. Tentu akan lebih bagus 
jika ada cara untuk melihat apa yang mereka lihat pada saat yang sama ... 

Kita dapat saling memahami berkat efek dari kontrak, dan jika sesuatu terjadi, kita dapat 
berkomunikasi, tetapi saya masih ingin dapat melihat apa yang mereka lihat terus-
menerus. 

Ketika saya berbagi visi dengan mereka, saya membayangkan menonton layar kamera atau 
layar TV. Karena itu, mengapa saya tidak membayangkan mempartisi layar? Kalau dipikir-
pikir, bukankah aku pernah bekerja paruh waktu sebagai polisi? ... Oh? Oh! Saya pikir ini 
bisa berhasil! 

Di satu sisi pikiran saya adalah gambar yang dilihat Sechs, sementara di sisi lain adalah apa 
yang Eins lihat setelah tiba di wilayah udara di atas kota. Saya berhasil membuat dua layar 
ini muncul di benak saya tanpa menyebabkan mereka menyatukan satu sama lain. Ada 
beberapa kebisingan, tapi ... Ya. 

Saya membayangkan ruang kamera yang penuh dengan layar kamera dan membayangkan 
berbagai gambar diproyeksikan pada layar yang berbeda. Saat saya melakukan itu, 



gambar-gambar itu secara bertahap menjadi lebih jelas. ... Ini bisa berhasil. Saya harus 
mengerjakannya sedikit lebih banyak untuk membuat tiga atau lebih gambar bekerja pada 
saat yang sama, tetapi saya pikir saya bisa melakukan dua sekarang. 

Sepertinya aku benar-benar menjadi lebih baik sebagai penjinak monster. Saya tidak ingat 
pelatihan khusus untuk itu, jadi ini agak aneh. Yah, aku hanya akan bertanya pada guild 
master atau orang-orang dari keluarga adipati tentang hal itu. 

"Kerja bagus." [Ryouma] 

Sementara saya mencoba itu, saya memberi perintah untuk burung pelek untuk mencari. 
Mendengar itu, Funf memimpin dan mereka berenam pergi ke tempat dia melihat sesuatu. 
Setelah mereka tiba di lokasi, mereka berpisah menjadi dua kelompok dan mencari tempat 
itu. 

Ada kemungkinan itu hanya monster, jadi aku meminta mereka untuk berhati-hati dan 
pergi jika itu berbahaya. 

Setelah mereka menjawab dengan tegas, mereka berenam terbang ke bawah. Dua gambar 
di benak saya berubah menjadi closeup pepohonan, dan langit berbintang kini nyaris tak 
terlihat. Dan kemudian gambar yang lebih gelap daripada langit di atas muncul ... Aku entah 
bagaimana bisa melihat bentuk pepohonan, tetapi pada tingkat ini, aku bertanya-tanya 
apakah masih mungkin untuk melanjutkan pencarian. 

... Mereka tidak bergerak secepat itu, tapi sepertinya mereka bisa mengatasinya dengan 
baik. Oh benar Mereka awalnya adalah burung yang bermigrasi, bukan? Mereka juga aktif 
di malam hari, sehingga mereka bisa terbang di malam hari. Saya meminta mereka untuk 
melanjutkan pencarian. 

"..." [Ryouma] 

Ketika mereka mencari di daerah itu setelah membelah menjadi dua kelompok, saya 
mengamati pekerjaan mereka melalui visi bersama kami, tapi ... 

"... Aku tidak bisa melihat apa-apa ..." [Ryouma] 

Saya benar-benar mengalami kesulitan mengikuti burung-burung pelek ketika mereka 
bergerak nyata. Bukan hanya karena gelap, mereka juga bergerak terlalu cepat. Mataku 
sepertinya tidak bisa mengejar. 

Tapi burung-burung pelek bisa melihat dengan baik. Mungkin mereka bisa melihat dalam 
gelap? ... Maksudku, pertama-tama, mereka burung dan aku manusia. Bentuk mata kita 
sangat berbeda, jadi kurasa hanya bisa memahami apa yang mereka lihat sudah cukup 
nyaman, tapi ... Tidak akan aneh jika mereka memiliki kemampuan untuk melihat dalam 
gelap. Mungkin aku buruk dalam hal ini? 



Saya merasa agak buruk hanya menonton mereka seperti ini sementara mereka bekerja 
sangat keras. 

Sementara aku memikirkan itu untuk diriku sendiri, tiba-tiba ... 

"!!" [Ryouma] 

Drei, Funf, dan Sechs mengirim laporan. Mereka sepertinya telah menemukan sesuatu. Visi 
Sechs masih tidak menunjukkan perubahan, tetapi saya mengatakan kepada mereka untuk 
menunggu dan bertemu dengan Eins, Zwei, dan Vier. 

Ketika saya melihat melalui mata dua burung pelek, saya berdoa bahwa mereka telah 
menemukan Pedro-san sendiri atau petunjuk. Keenam pelek burung berhasil melakukan 
pertemuan dengan aman di udara. Dan kemudian mereka mulai mencari lagi. 

Burung-burung pelek melambat dan melewati celah di antara pepohonan. Burung-burung 
pelek bisa mendengar sesuatu. 

Sepertinya memang ada 'sesuatu' di sini. 

"...! Berhenti! "[Ryouma] 

Itu cahaya di sana. Sebuah cahaya yang berkelap-kelip menembus celah di antara 
pepohonan. Cahaya api di udara terbuka. Dengan kata lain, ada seseorang di sini yang 
menyalakan api itu. 

Kita perlu mendekati ini dengan cermat. 

Burung-burung pelek perlahan mendekati cahaya. Akhirnya, yang muncul adalah sosok 
satu, dua, tiga ... 

"Itu bukan Pedro-san ..." [Ryouma] 

Ada sekelompok lima orang berkumpul di sekitar api. Itu adalah sekelompok pria yang 
compang-camping dan kelelahan duduk di atas peti kayu. 



Chapter 146-1 
Bab 146: Upaya Luar Biasa Keluarga (1/2) "Mereka pasti bandit." [Ryouma] 

Saya tidak begitu percaya diri dalam membedakan bandit dari orang normal, tetapi saya 
memiliki pengalaman melihat mereka di Hutan Gana. Bukan hanya sekali atau dua kali juga. 
Saya melihat banyak dari mereka di masa lalu. 

Semua pria yang terpantul di mata burung-burung pelek telah menumbuhkan rambut dan 
janggut mereka tanpa memedulikan penampilan mereka. Mereka semua terlihat kotor, dan 
sepertinya mereka tidak mencuci selama berhari-hari. Ini juga bukan tempat yang biasa 
dikunjungi orang normal. Bahkan jika mereka melakukan semacam pekerjaan seperti 
memotong kayu dan hanya beristirahat, mereka tetap harus terlihat lebih baik daripada 
mereka. Mereka pasti curiga. 

"Mereka tampaknya hanya antek, meskipun ..." [Ryouma] 

Ada 5 orang yang terpantul di mata burung pelek. Namun rasanya seolah-olah mereka 
hanya memiliki cukup baju besi untuk 3 dan harus membaginya di antara mereka sendiri. 

Tidak ada gunanya senjata dan baju besi kecuali jika Anda melengkapi mereka, Anda tahu! 

... Atau begitulah kata pepatah umum dalam RPG. Tapi itu tidak biasa bagi bandit yang 
bersembunyi di bukit dan ladang untuk tidak memiliki peralatan yang layak. Petinggi 
biasanya memperlakukan diri mereka dengan hal-hal yang baik, sementara sisanya hanya 
mencari apa pun yang tersisa. Ini hampir setara untuk kursus ketika datang ke bawahan 
bandit miskin. Tapi untuk beberapa alasan, mereka semua dilengkapi dengan pedang baru 
... Ada yang tidak beres di sini. 

"Mereka tidak terlihat seperti ahli yang akan diberikan senjata yang bagus juga ..." 
[Ryouma] 

Mereka dipenuhi luka dan pikiran mereka seperti tipe yang sering berkeliaran. Mereka juga 
tidak memperhatikan lingkungan mereka. Bahkan, mereka masih belum memperhatikan 
bahwa burung-burung pelek mengawasi mereka. Mereka juga tidak berbicara di antara 
mereka sendiri. Untuk beberapa alasan, mereka tampak bingung. 

Peralatan yang terlihat lusuh dan jenis pedang yang sama sekali baru. 

Koper yang dibawa Pedro seharusnya adalah 'pedang' yang dibuat oleh pandai besi untuk 
kliennya. 

"... Mungkin sudah terlambat ..." [Ryouma] 

Kemungkinan orang-orang ini tahu sesuatu. Dan ketika saya memikirkan itu, saya tidak 
bisa membayangkan skenario terburuk. 



Either way, saya butuh informasi. Untuk itu, saya harus menangkap mereka hidup-hidup ... 

Saya harus bersiap untuk pertempuran. Saya akan menyiapkan kompensasi juga dalam 
kesempatan satu-dalam-sejuta bahwa mereka bukan bandit. 

Saya akan membatalkan kunjungan saya ketika semuanya sudah siap. 

Dengan menggunakan slime dan tali buatan khusus dan mengandalkan stamina saya, saya 
langsung melewati hutan dalam satu jam. Butuh waktu agak lama karena saya harus 
melewati jalan yang tidak ada jalan, tetapi saya bisa mendekati burung-burung rimel yang 
mengawasi para bandit. 

Saya berbagi visi dengan burung-burung pelek lagi ketika saya beristirahat. 

"... Apakah mereka tidur?" [Ryouma] 

Ada dua orang berjaga-jaga, tetapi yang lain tertidur lelap. Sepertinya mereka tidak 
memperhatikan gerakan kita. Pohon-pohon gunung di dekatnya terlalu padat untuk 
menggunakan busur. Saya tidak bisa menggunakan panah kelumpuhan saya yang biasa di 
sini. 

Tidak bisa mengatakan pijakan saya juga baik. 

"Sepertinya aku harus mengandalkanmu kali ini." [Ryouma] 

"Kukeh! Kukeh !!! Kukeh !!! "[Eins] 

"Apa!? AaAAA !? "[Bandit 1] 

"Kepalaku adalah--- !? Kepalaku !? "[Bandit 2] 

"EeEKKK !!" [Bandit 3] 

"Berhenti-! Hentikan! "[Bandit 4] 

"Ah, U ... a ..." [Bandit 5] 

Uwaah ... 

"Sekarang aku melihatnya lagi, pasti sangat kuat." [Ryouma] 

Dia jarang menggunakannya, jadi aku sudah lama melupakannya, tapi Eins ... Burung pelek 
mimpi buruk bisa mengeluarkan mantra tipe kegelapan yang menghasilkan kerusakan 
mental di suatu daerah. Dia bisa membuat orang-orang di sekitarnya panik sebelumnya, 
jadi kupikir dia seharusnya bisa membantuku dalam menekan para bandit. 



Tapi ketika itu benar-benar terjadi, dia tidak hanya membantuku, tapi dia juga 
membingungkan para bandit dan membuat mereka pingsan ... Yah, bagaimanapun juga, 
dengan ini kita telah berhasil mengamankan para bandit. 

"Aku akan menyerahkannya padamu." [Ryouma] 

Katana dan selubung saya berubah menjadi 9 slime besi dan slime logam. Lendir membelah 
diri menjadi kelompok tiga dan membungkus diri mereka pada anggota badan dan leher 
para bandit. Setelah mengumpulkan anggota tubuh pria, slime dengan cepat berubah 
menjadi borgol logam, borgol, dan kerah. 

Ketika saya memastikan bahwa para lelaki itu benar-benar terikat, saya meminta lendir 
memakan logam apa pun yang ada pada mereka untuk melucuti mereka. Mereka pada 
dasarnya adalah pengganti detektor logam. 

"GUEH !?" [Bandit 1] 

"... !? Apa!? Apa yang sedang terjadi!? Hei! ... Seorang anak kecil? "[Bandit 2] 

Dampak dibawa dengan sembarangan tampaknya telah membangunkan tiga bandit. 

Pada awalnya, mereka bingung, tidak memahami situasi mereka, tetapi tidak butuh waktu 
lama sebelum mereka menyadari bahwa mereka telah terikat. 

"Hei! Apakah ini yang kamu lakukan !? Ayo kita pergi, brengsek! "[Bandit 1] 

"*Desah. Apakah kamu tidak tahu siapa kita? Kita adalah Laba-laba Beracun !? "[Bandit 2] 

"Laba-laba Beracun? ... Maksudmu kelompok yang ditaklukkan baru-baru ini? "[Ryouma] 

"..." [Bandit] 

Setelah diperdaya untuk mengungkapkan kebenaran, para bandit segera tampak menyesal. 
Sepertinya saya benar. 

...Baik. Setidaknya, sekarang kami yakin mereka bandit. Saya tidak perlu minta maaf kalau 
begitu. 

"Ngomong-ngomong, orang di sana ... Aku tahu kamu sudah bangun, jadi kamu bisa 
berhenti berpura-pura." [Ryouma] 

"... He he he." [Bandit 4] 

Kelima pria itu berbaris berjajar. Dua orang yang meneriaki saya adalah dua di sisi paling 
kanan. Yang pertama saya bawa di sisi paling kiri membuka matanya ketika dia mendengar 
keduanya berteriak, tetapi dia menutup matanya lagi dan bertindak seolah-olah dia sedang 
tidur. Namun, itu tidak dilakukan dengan baik, jadi saya bisa segera tahu bahwa dia sudah 



bangun. Dia tidak berteriak atau mencoba lari. Dia hanya tersenyum senyumnya yang 
sembrono dan tidak tulus. 

"Hei! Katakan sesuatu !? "[Bandit 1] 

"Apa kamu mencoba kabur sendiri !?" [Bandit 2] 

Dan begitu saja, kelompok bandit kumuh kami sudah mulai rontok. 



Chapter 146-2 
Bab 146: Upaya Luar Biasa Keluarga (2/2) Orang-orang ini tidak memiliki semangat tim ... 
Kalau terus begini, aku hanya akan membuang-buang waktu. 

"'Pagar Bumi'!" [Ryouma] 

"Apa !?" [Bandit 1] 

"Eek !?" [Bandit 2] 

"Uu ...!" [Bandit 4] 

"Cih. Apa yang kamu coba lakukan !? "[Bandit 3] 

Pagar batu lebar diproyeksikan dari tanah ke arah tiga bandit yang berdebat. Saya 
mengembangkan mantra pagar ini berdasarkan sihir serangan dan telah mempertajam 
ujungnya. Tepi tajam itu berhenti tepat di depan mata para bandit. Ketika bandit melihat 
itu, mereka menjadi kaku dan menatapku dengan hati-hati. 

"Kamu bisa mendapatkan perselisihan internal kecilmu nanti. Ada sesuatu yang ingin saya 
tanyakan pada Anda. Siapa pemimpinmu? "[Ryouma] 

"Aku!" [Tiga Bandit Berperang] 

"... Yang mana?" [Ryouma] 

"Aku pemimpinnya!" [Bandit 1] 

"Kamu seperti neraka! Siapa yang akan mengikutimu !? "[Bandit 2] 

"Hmph! Seolah-olah ada di antara kalian yang bodoh bisa menjadi pemimpin. Jangan buat 
aku tertawa. "[Bandit 4] 

"Umm ~, tuan muda? Seperti yang Anda tahu bos kami dibawa keluar, jadi ... He he ... 
"[Bandit 3] 

Bandit paling kiri dengan senyum tulus berbicara. Dia tampaknya berusaha menjilat, tetapi 
suaranya membuatku merinding. Tetap saja, dia kelihatannya dia yang paling mau bicara 
dari kelompok mereka. 

"Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan." [Ryouma] 

"Aan !?" [Bandit 1] 

"Jangan berpikir kamu akan turun ringan setelah melakukan hal seperti ini!" [Bandit 2] 



"Kami akan tetap memaafkanmu jika kamu membiarkan kami pergi sekarang!" [Bandit 4] 

"Aku akan bicara! Aku akan bicara! Aku akan memberitahumu apa saja! "[Bandit 3] 

... Hanya satu dari mereka yang benar-benar patuh. 

Dia sangat patuh sehingga membuat saya bertanya-tanya apakah dia merencanakan 
sesuatu. 

"Apa yang kamu katakan !?" [Bandit 1] 

"Menipu! Di saat-saat seperti ini, Anda harus bernegosiasi! "[Bandit 2] 

"Jangan naif!" [Bandit 4] 

Tiba-tiba, teman-temannya mulai mengejeknya. 

"Shaddup !! Kami sudah tertangkap! Apa gunanya mengatakan sesuatu sekarang !? Sudah 
terlambat! Tuan muda! Aku akan memberitahumu apa pun yang kau inginkan, jadi tolong 
luangkan hidupku! Saya tidak peduli apa yang terjadi pada yang lain! Selamatkan hidupku! 
"[Bandit 3] 

Kali ini dia mati-matian menjual teman-temannya ... 

"Jangan membuatku tertawa !!" [Bandit Lain] 

Ketika bandit mengatakan kata-kata itu, konflik di antara para bandit menjadi lebih buruk. 

Tidak tahan lagi mereka saling mencemooh, saya meminta Eins untuk merawat mereka. 

"Kukeh !!!" [Eins] 

"!!" [Bandit] 

Hanya satu tangisan saja sudah cukup untuk membuat mereka diam. Sekarang sepi, kita 
bisa melanjutkan. 

"Aku akan mengajukan pertanyaan, dan kamu akan menjawab. Asal tahu saja, hal-hal yang 
mengikat anggota tubuh Anda adalah familier saya. Manset normal mungkin memiliki 
lubang kunci, tetapi itu tidak, jadi kecuali jika saya memberi perintah, Anda tidak dapat 
terikat. "[Ryouma] 

Ini adalah salah satu kegunaan baru slime logam yang saya pikirkan setelah 
mempertimbangkan bagaimana cara menaklukkan bandit. Dengan slime menempel pada 
mereka, bahkan jika mereka berhasil melarikan diri, aku akan dapat mengetahui lokasi 
mereka melalui kontrak yang sudah dikenal. Mengejar mereka akan mudah. Selain itu, 



slime memiliki Physical Attack Resist, jadi mereka cukup tahan lama. Bahkan saya tidak 
akan merasa mudah untuk menghapusnya dengan paksa. 

"Jangan melupakan kepalamu, bocah. Saya tidak tahu tentang familiar dan apa yang tidak, 
tetapi fakta Anda menggunakan sesuatu seperti ini menunjukkan betapa lembutnya Anda! 
Anda sama sekali tidak berencana membunuh kita, bukan? Ya !? "[Bandit 1] 

"Aku tidak bermaksud membunuh sia-sia, tapi aku akan membunuh jika perlu." [Ryouma] 

"Ha! Ini jelas bahwa Anda tidak berniat membunuh kami! "[Bandit 2] 

"Kamu apa adanya, bahkan seorang bocah tidak akan takut padamu!" [Bandit 4] 

Yakin bahwa tidak ada bahaya terbunuh, orang-orang itu mulai menjadi sombong. 

Kemana keahlian Intimidate saya pergi? Oh, Intimidasi skill-sama, tolong kembali ~ ... Apa 
yang aku pikirkan? 

"Aku akan mengatakannya lagi. Lepaskan kami sekarang, dan kami akan mengampuni 
Anda. "[Bandit 1] 

"... Apakah kalian benar-benar tidak mengerti situasimu?" [Ryouma] 

Bukannya mereka menyembunyikan kemampuan mereka dan mereka juga tidak punya 
rencana. Burung-burung pelek mengawasi sekeliling, tetapi tidak ada musuh yang 
menunggu. Saya tidak tahu mengapa mereka bertingkah sombong di tengah situasi mereka. 

"Pertama-tama, apa yang akan kalian lakukan ketika kamu bebas? Apakah Anda akan 
menyerahkan diri kepada pihak berwenang? Apakah Anda akan memiliki perubahan hati 
dan kejujuran kerja? "[Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu, semua lelaki terdiam. 

Bahkan jika mereka pergi dan mengatakan bahwa mereka telah membalik lembaran baru, 
tidak ada cara untuk membuktikannya. Bahkan jika saya membiarkan mereka pergi ke sini, 
mereka hanya akan kembali menjadi bandit. Paling tidak, itulah alasan saya untuk tindakan 
saya di sini. 

"Jika aku membiarkanmu pergi, kamu hanya akan menyakiti orang lain. ... Memang benar 
bahwa aku tidak punya rencana untuk membunuhmu sia-sia, tapi aku tidak begitu tidak 
bertanggung jawab untuk membiarkanmu bebas begitu saja. "[Ryouma] 

Karena saya sudah menangkap mereka, saya harus menyerahkannya kepada pihak 
berwenang. Dengan itu, tidak akan ada lagi korban. Jika mereka menolak, maka mereka 
akan menjadi tanggung jawab orang yang menangkap mereka. 

"Cih! Untuk apa bocah seperti kalian bersikap keren? "[Bandit 1] 



"Jangan sombong, bocah. Sekarang aku sudah lebih baik memandangmu. Anda memiliki 
beberapa pakaian bagus, senjata bagus, dan baju besi yang bagus. Anda dapat 
melemparkan mantra penjinak monster dan Anda tampak kaya. Jika kami melepaskan 
semua harta milikmu dan menjualnya, mereka mungkin akan mengambil harga tinggi. 
"[Bandit] 2 

"Jadi, kamu kaya, ya. Saya benci orang kaya ... Mereka bisa makan dan bermain tanpa 
menderita dan mereka memandang rendah orang miskin. ... Sesuatu seperti ini tidak bisa 
berhenti---! "[Bandit 4] 

Ketika salah satu pria menjadi benci, dia meraih choker-nya. 

Itu tidak baik. 

"Uu ... A-Apa ini choker ..." [Bandit 4] 

"H-Hei! Apa yang terjadi !? "[Bandit 1] 

"Ini, kencang ..." [Bandit 4] 

"Oh, aku lupa menyebutkan ini, tapi aku memerintahkan familiarku di kalung itu untuk 
menjaga kontak dengan kulitmu." [Ryouma] 

Ini masalah sepele untuk menariknya dengan paksa. Tetapi jika mereka mencoba 
melakukan itu, maka lendir yang telah menerima perintah saya untuk menjaga kontak 
dengan kulit mereka akan segera berubah bentuk dan mengubur dirinya ke dalam tubuh 
mereka. Saat ada celah antara kulit dan choker mereka, choker mereka akan mencekik 
mereka. 

"Juga, jika pembawa choker itu bertindak kasar, pergi terlalu jauh dariku tanpa izin, atau 
menyerangku, choker itu akan mencekikmu. Tentu saja, saya juga bisa memesannya kapan 
saja. "[Ryouma] 

Lendir mungkin lemah, tetapi bahkan mereka dapat membunuh orang jika mereka dapat 
menekan arteri karotis. Dengan demikian, mereka dapat bertindak sempurna sebagai 
stereotip novel cahaya fantasi Anda 'Slave Choker'. Dengan ini, mereka pada dasarnya akan 
mencekik diri mereka sendiri. 

"Kami tidak butuh penjelasanmu!" [Bandit 1] 

"Hentikan!" [Bandit 2] 

Semakin choker mengencangkan dirinya, semakin sakit. 

Jadi untuk melarikan diri, mereka akan mencoba melonggarkan chokers mereka, tetapi itu 
hanya akan membuat choker lebih sulit mencekik mereka. 



Pria yang terjebak dalam siklus itu tidak lagi memiliki waktu luang untuk berbicara. 

Tapi tekanannya tidak cukup untuk membuatnya pingsan juga. 

"Untuk apa kamu hanya menonton saja !?" [Bandit 1] 

"Dia akan mati, tahu !?" [Bandit 2] 

Sekarang setelah sampai pada ini, mereka akhirnya mengerti bahwa hidup mereka dalam 
bahaya. Warna panik muncul di wajah mereka. 

Hanya berteriak apa pun yang ingin mereka katakan karena perasaan mereka ... Itu 
semacam mengingatkan saya pada bos saya dari kehidupan saya sebelumnya. 

"... Jadi apa?" [Ryouma] 

Aku bertanya balik dengan dingin. 



Chapter 147-1 
Bab 147: Motif Para Bandit (1/3) 

Mereka memandang saya seolah-olah mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. 

"Apa yang kamu katakan?" [Bandit 1] 

"Dia benar-benar akan mati, tahu !?" [Bandit 2] 

"Aku tidak tahu keadaanmu, tapi sekarang, kalian bandit. Tidak ada yang akan mengeluh 
bahkan jika Anda terbunuh. Aku juga tidak suka membunuh orang tanpa alasan, tetapi jika 
kamu mencoba melawan dan melarikan diri, tidak ada alasan bagiku untuk membiarkanmu 
hidup juga. "[Ryouma] 

Secara umum, penaklukan bandit berarti pemusnahan. Serikat membayar lebih jika Anda 
menangkapnya hidup-hidup, tetapi petualang tidak diharuskan untuk 
mempertahankannya. Itu terutama berlaku untuk seseorang dalam situasi saya. Lagipula, 
aku bahkan tidak seharusnya berburu bandit. Dengan demikian, di tempat ini, hidup saya 
adalah prioritas. 

"Biarkan aku bertanya lagi padamu. Apakah kamu akan berbicara? "[Ryouma] 

"Y-Ya !! Tentu saja! Saya akan mengatakan apa saja! Saya tidak ingin mati! "[Bandit 3] 

Sementara itu, orang ini sama seperti dulu. 

"Aku kira kamu tidak akan keberatan jika kamu satu orang kurang dari itu?" [Ryouma] 

"J-Jangan bercanda dengan kami!" [Bandit 1] 

"Bagaimana kamu bisa membunuh seseorang dengan begitu mudah !?" [Bandit 2] 

"Seolah kamu bandit punya hak untuk mengatakan itu. Bukankah kamu membunuh 
seseorang untuk mencuri pedang cantik milikmu itu? "[Ryouma] 

Saat saya mengatakan itu, pria yang sedang tersedak kehilangan kesadaran dan pingsan. 

... Itu seharusnya cukup untuk mengancam mereka. 

"Yah, aku memang lupa untuk memperingatkanmu, jadi mari kita buat pengecualian ini dan 
maafkan kesalahanmu." [Ryouma] 

Saya memerintahkan slime yang bertindak sebagai choker untuk sedikit melonggarkan diri. 

"H-Hei ..." [Bandit 1] 



"Apakah dia hidup?" [Bandit 2] 

"Siapa yang tahu?" [Ryouma] 

"'Siapa tahu'? Kamu ... "[Bandit 1] 

"Dadanya sepertinya bergerak, jadi bukankah dia baik-baik saja? Tapi jika dia mati, maka 
kurasa itu saja. "[Ryouma] 

Tidak perlu keluar dari cara saya untuk mendekati pria itu untuk melihat apakah dia masih 
hidup. Akan sangat menyebalkan jika dia menggunakan kesempatan itu untuk menyerang 
saya. 

"Lagipula, keluargaku suka manusia. Darah manusia, daging manusia, tulang manusia, 
organ manusia ... Masing-masing dari mereka adalah kelezatan untuk familier saya. Bahkan 
jika dia mati, tidak ada yang akan sia-sia. Tidak perlu khawatir. "[Ryouma] 

"..." [Tiga Bandit] 

Orang-orang yang masih memiliki kesadaran mereka semua secara bersamaan menggigil 
ketika aku mengatakan itu. 

Bagaimanapun, sudah terlambat untuk menghargai diri sendiri setelah kematian. Itu juga 
berlaku bagi saya. Saya mendapat kesempatan kedua dalam kehidupan di sini, tetapi saya 
tidak tahu apa yang terjadi pada tubuh saya di Bumi ... 

"Ngomong-ngomong, tidak ada hal buruk yang akan terjadi selama kamu tidak bertindak 
kasar. Jangan melawan dan hanya mendengarkan apa yang saya katakan. Selama kamu 
melakukan itu, aku tidak akan membunuhmu. "[Ryouma] 

Ketika mereka akhirnya tenang, saya bertanya kepada mereka tentang pedang. 

"Saya mencari orang hilang. Orang itu menggunakan jalan melewati celah gunung dan 
membawa muatan senjata ke Kereban. Saya perhatikan bahwa pedang yang Anda gunakan 
semuanya dibuat serupa. Saya melihat-lihat kotak kayu itu sedikit, dan sepertinya 
mengandung logam. 

Mari jujur satu sama lain. Apakah kalian menyerang orang yang saya cari? "[Ryouma] 

"Y-Ya! Kami mencuri pedang yang kita miliki sekarang. Kotak juga. Kami tidak tahu 
namanya dan saya tidak begitu ingat wajahnya, tapi saya pikir dia memang orang yang 
Anda cari ... Kami juga bertemu dengannya di sana. "[Bandit 3] 

Seperti yang kupikirkan. 



"Bagaimana kamu menyerangnya? Saya bertanya-tanya, tetapi satu-satunya yang bisa saya 
temukan adalah dia menggunakan jalan ini. Tidak ada yang memperhatikan hal aneh 
tentangnya. "[Ryouma] 

"Kami berencana untuk menghentikannya, tetapi ketika kami menembaknya dengan 
panah, panah itu akhirnya mengenai kudanya. Kuda itu menjadi gila dan membelok dari 
jalan. Dari sana, mereka jatuh dari lereng ... Kami sering ditugaskan untuk menutupi jejak 
serangan kami, jadi kami menyembunyikan tanda roda dan menutupi tebing yang ditabrak 
kereta, kemudian kami mengambil barang-barang berharga dan melarikan diri. "[Bandit 3 ] 

"... Bagaimana dengan sopirnya?" [Ryouma] 

"Aku tidak tahu ..." [Bandit 3] 

Kamu tidak tahu Itu tidak mungkin. Tidak mungkin gerbong itu mengemudi sendiri. 

"Jangan menyembunyikan apa pun dan tumpahkan semuanya. Kamu membunuhnya, 
bukan? "[Ryouma] 

"Tidak! Maksud saya ... Kami tidak, Tuan! Ketika kereta jatuh, orang di kereta sudah 
kehilangan kesadaran, jadi kami hanya mengikat anggota tubuhnya. Tetapi dia tidak mau 
bangun sama sekali, jadi kami pergi dan menumbuhkan rumput dengan sihir dan 
menyembunyikannya di bawahnya. Kami mengambil barang-barang berharga dan lari. Itu 
sebabnya kami tidak tahu apa-apa! Itu kebenaran! "[Bandit 1] 

"... Kamu tidak menghabisinya?" [Ryouma] 

Apa gunanya membersihkan tempat kejadian kejahatan jika Anda hanya akan 
meninggalkan saksi? 

Mau tidak mau aku curiga bahwa mereka hanya berusaha membuat diri mereka lebih baik. 

"Kami tidak! Kami tidak pernah berencana untuk membunuhnya! Kami hanya ingin 
mengambil barang bawaan dan makanannya! Kami bahkan tidak berencana untuk 
menyebabkan kereta nya jatuh dari jalan! Kami tidak membunuh pengemudi! Bahkan, saya 
belum pernah membunuh siapa pun! "[Bandit 3] 

"Hah?" [Ryouma] 

Tidak pernah membunuh siapa pun? 

"Bukankah kamu seorang bandit?" [Ryouma] 

"Kami hanya kru pembersihan. Bos tidak ingin kita ada di sekitar ketika mereka melakukan 
hal-hal mereka karena dia tidak ingin kita mengacaukan ... Ini adalah pertama kalinya kita 
menyerang seseorang. Bukan hanya aku, bahkan orang-orang yang bertingkah alot juga 



belum membunuh siapa pun. Yang terburuk yang kami lakukan hanyalah mencuri dari 
rumah atau mencopet dari orang-orang ... "[Bandit 3] 

"Jadi, dengan kata lain, kamu ketakutan?" [Ryouma] 

Ketika saya melihat bandit-bandit itu, salah seorang lelaki yang menatap saya beberapa 
waktu yang lalu menatap saya. 

"Yah, ya, maksudku kita mungkin adalah kaki tangan para bandit, tetapi membunuh orang 
itu menakutkan! Kami tidak seperti Anda atau bos yang bisa membunuh orang dengan 
begitu mudah! "[Bandit 3] 

Benar-benar sekarang? Mempertimbangkan situasi mereka, aku hanya bisa berpikir dia 
hanya membohongi aku. 



Chapter 147-2 
Bab 147: Motif Para Bandit (2/3) 

"Jangan buat aku tertawa." [Ryouma] 

Setelah mendengar alasan mereka, kepala saya mulai menjadi dingin. 

"Menakutkan membunuh orang? Kamu tidak salah. Itu pemikiran yang terhormat. Tapi 
kalian tidak punya hak untuk mengatakan itu. "[Ryouma] 

Apa yang dipikirkan orang-orang ini? 

"Menakutkan membunuh orang, jadi kau tidak menghabisinya? Tapi itu tidak seperti kamu 
menyelamatkannya juga, kan? "[Ryouma] 

"Apa yang kamu ingin kami lakukan? Bawa dia ke kota? "[Bandit 1] 

"Apakah kamu menyelidiki alasan mengapa dia pingsan? Sekalipun Anda tidak tahu apa-
apa tentang ilmu kedokteran, Anda tetap harus tahu bahwa memukul kepala itu buruk. 
Seseorang dapat terlihat baik-baik saja di luar, tetapi itu tidak berarti dia baik-baik saja. 
Dalam skenario terburuk, dia tidak akan pernah bisa bangun lagi. "[Ryouma] 

Bukan itu saja. Meskipun tidak ada banyak makhluk berbahaya yang bersembunyi di 
tempat ini, itu masih tidak biasa terjadi menjadi goblin. Bahkan hutan 'relatif aman' yang 
dipuja dewa, Hutan Gana, memilikinya. Dengan kesadarannya yang hilang dan anggota 
tubuhnya terikat, jika goblin menemukannya, kematiannya akan dijamin. 

"Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku belum menemukannya, jadi aku masih belum 
tahu apakah dia aman. Anda tidak bermaksud agar dia jatuh dari tebing? Anda tidak 
menghabisinya, jadi Anda tidak membunuhnya? Jangan buat aku tertawa. "[Ryouma] 

Ada banyak orang yang meninggal karena kecelakaan. 

Bukan hanya kecelakaan lalu lintas. Bahkan permainan tidak bersalah tetapi berbahaya 
yang dimainkan oleh anak-anak telah menyebabkan kematian. 

Tak terhitung orang meninggal karena kecelakaan setiap tahun. 

Dan orang-orang yang menyebabkan kecelakaan ini tidak pergi dan berkata kepada diri 
mereka sendiri, "Baiklah! Ayo kita lakukan! "Dan kemudian pergi dan menyebabkan satu 
dengan sengaja. 

Jika ada orang seperti itu, itu tidak akan lagi menjadi kecelakaan tetapi pembunuhan 
berencana. 



Anda tidak perlu diselesaikan untuk membunuh seseorang. 

Anda hanya perlu mengambil langkah, dan terlepas dari apakah Anda menginginkannya 
atau tidak, seseorang akan mati. 

Dan itulah tepatnya yang mereka lakukan, meskipun mereka melakukannya dengan dalih 
'pencurian'. Tidak aneh jika seseorang meninggal karena tindakan mereka. 

Namun setelah melakukan hal itu, mereka meninggalkannya sendirian di sana tanpa 
memeriksa apakah dia masih hidup. Setelah melangkah sejauh itu, mengeluarkan kartu 
'Aku tidak membunuh siapa pun' tidak berhasil. 

"..." [Tiga Bandit] 

"Masih tidak berbicara, ya? Apa yang terjadi dengan semua energi tadi? "[Ryouma] 

"... Kamu mencoba memberi kami khotbah? Seperti apa anak nakal yang kamu tahu? 
"[Bandit 1] 

Khotbah? Tidak ada hal seperti itu. 

"Aku belum membunuh siapa pun ... Aku tidak ingin membunuh siapa pun ... Hanya saja 
tidak tepat ketika aku mendengar kata-kata itu datang dari sekelompok orang yang 
menyaksikan seseorang mati tanpa berusaha. Itu saja. "[Ryouma] 

... Saya tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan orang-orang seperti ini. 

"Tunggu !?" Harap tunggu! Bukankah kau bilang akan membantuku !? "[Bandit 3] 

"... Aku tidak menyukaimu, tapi aku tidak akan membunuhmu. Sebagai gantinya, kamu 
harus membawaku ke tempat kereta itu jatuh. "[Ryouma] 

72 jam. Ketika waktu berlalu sejak kecelakaan melewati tanda itu, kemungkinan bertahan 
hidup merosot. Dan itu dalam kondisi bahwa orang tersebut memiliki makanan, air, dan 
cara untuk menghangatkan dirinya. Jika hal-hal itu tidak ada dan jika orang itu terluka, 
batas waktu menjadi lebih pendek. 

" Dimensi Rumah 'Saya tidak akan membunuh yang lain. Tapi mereka harus masuk ke sini. 
Lain kali kalian keluar, itu akan berada di depan para penjaga. "[Ryouma] 

Pada akhirnya, aku harus mengatakan itu sambil mengambil bandit yang tidak bangun. 

"Apakah ini tempat yang tepat !?" [Ryouma] 

"Iya! Tidak ada keraguan tentang itu, Tuan Muda! "[Bandit 3] 

"... Berhentilah memanggilku 'tuan muda'. Itu membuatku merinding. "[Ryouma] 



"Maafkan aku !!" [Bandit 3] 

Saya meminta lelaki yang ketakutan itu duduk di rak dadakan dengan tali pengikat 
sehingga saya bisa menggendongnya sementara saya memanjat jalan yang tidak ada jalan. 

Ketika saya meminta orang itu menunjukkan jalan, tempat kejahatan ternyata berada di 
sisi jalan dekat Kereban seperti yang saya harapkan. 

Tetapi karena mereka telah berjalan di sekitar pegunungan beberapa hari terakhir, dia 
tidak dapat menemukan jalan kecuali kita menemukan jalan resmi terlebih dahulu. 

Tanpa pilihan lain, saya menyerah pergi ke TKP secara langsung dan pergi ke jalan resmi 
terlebih dahulu. 

Burung-burung pelek ada di sana untuk membimbing kita, jadi tidak ada cara bagi kita 
untuk tersesat. 

"... Masih ada sesuatu yang menggangguku." [Ryouma] 

"Iya! Apa itu? Saya akan menjawab pertanyaan apa pun! "[Bandit 3] 

"Kamu menyerangnya dua hari yang lalu, kan? Jadi apa yang masih kalian lakukan di 
hutan? Bukankah seharusnya kamu sudah lari? "[Ryouma] 

"Itu karena semuanya dataran di bawah gunung. Tidak ada tempat bagi kita untuk 
menyembunyikan diri. Jika orang lain melihat kita seperti ini, mereka pasti akan curiga 
pada kita. Jadi kami kembali mendaki gunung. "[Bandit 3] 

"Jadi apa rencananya jika kamu tidak tertangkap?" [Ryouma] 

"Tidak ada yang khusus ..." [Bandit 3] 

"... Kamu tidak punya rencana?" [Ryouma] 

"Tangan kami penuh, hanya melarikan diri dari pasukan penaklukan ..." [Bandit 3] 

"Bagaimana kamu bisa bertahan begitu lama tanpa rencana?" [Ryouma] 

"Sebelum orang-orang itu menyerang tempat kami, kami membawa makanan. Jadi kami 
hanya membawa mereka ketika kami menyerang. Berkat itu kami dapat mempertahankan 
diri sambil berlari, tetapi bahkan itu habis tiga hari yang lalu dan kami tidak punya pilihan 
selain menyerang seseorang. "[Bandit 3] 

Dan begitulah akhirnya mereka memutuskan Pedro-san yang kebetulan lewat bby. 

"Dan barang bawaan yang kamu bawa?" [Ryouma] 



"Bos kita yang terlambat bergaul dengan para pedagang, yang memberi kita makanan dan 
senjata sebagai ganti barang dan uang curian, jadi kami pikir akan lebih baik untuk 
memiliki beberapa barang di tangan." [Bandit 3] 

"... Dan tahukah kamu di mana kamu bisa menjual barang-barang itu?" [Ryouma] 

"... Yah, kami pikir sudah terlambat untuk memikirkannya jika kita baru mulai berpikir 
setelah kesempatan muncul, jadi ...." [Bandit 3] 

Dengan kata lain, kalian tidak memiliki satu petunjuk pun! 



Chapter 147-3 
Bab 147: Motif Para Bandit (3/3) Rencanamu terlalu sedikit. "[Ryouma] 

Dan di sini saya pikir saya adalah orang yang impulsif. Siapa yang mengira akan ada orang 
yang tidak merencanakan hal-hal sejauh ini? 

"Aku tidak percaya kau sudah lama menjadi bandit dengan sikap seperti itu." [Ryouma] 

"Kami hanya pekerja serabutan. Tidak masalah selama kita mengikuti perintah bos atau 
orang lain. Maksud saya, kami sedang mencuci dan mencuci pakaian di kampung halaman 
kami. "[Bandit 3] 

... Saya pikir akan lebih baik bagi mereka untuk kembali ke desa mereka daripada menjadi 
bandit. Apakah ada alasan mengapa mereka tidak melakukan itu? 

"Uhh, well ... Kepala desa memukul saya dan mengusir saya ..." [Bandit 3] 

"Dan kemudian kamu menjadi bandit?" [Ryouma] 

"Yah, aku memang bekerja sebagai pelayan di beberapa toko di kota dan bahkan sebagai 
petualang, tapi ... aku gagal pada semua itu dan tidak bisa melanjutkan pekerjaan lama. 
Tanpa cara untuk mengisi perutku, aku entah bagaimana akhirnya menjadi bandit ... 
"[Bandit 3] 

"Apakah itu benar untuk yang lain juga?" [Ryouma] 

"Seharusnya mirip. Kita semua menjadi penjahat secara kebetulan. Maksudku, sejak awal, 
jika kita benar-benar bisa menggunakan kepala kita dengan baik, maka kita tidak akan 
menjadi bandit, ya tahu. ... Erm, tuan! Maaf! Slip lidah! "[Bandit 3] 

"Kamu tidak perlu berbicara secara formal denganku." [Ryouma] 

Penghinaan dirinya menyebabkan suara aslinya keluar. 

Kami berhenti berbicara setelah itu dan diam-diam berjalan di jalan setapak gunung yang 
tidak ada jalan. 

"PIRORORO." [Rimel Bird] 

"Hei, jalannya ada di sini. Kemana kita pergi dari sini? "[Ryouma] 

"Tolong beri aku sebentar ... Ini tidak setinggi ini. Itu harus berada di suatu tempat lebih 
dekat ke kaki gunung. "[Bandit 3] 



"Jadi, kiri kemudian. Kami akan mengikuti jalan dari sini. Beri tahu saya jika Anda melihat 
area yang Anda kenal. "[Ryouma] 

"Ya." [Bandit 3]] 

Ditemani oleh burung-burung pelek yang telah tiba sebelum kami, kami berjalan selama 
satu jam lagi. 

"? Tunggu! "[Bandit 3] 

"Apakah ini tempatnya?" [Ryouma] 

"Mungkin. Saya ingin melihat bagian belakang. "[Bandit 3] 

"Apakah ini akan dilakukan?" [Ryouma] 

"Ah, ya ... Ada di depan. Jalan akan sedikit melengkung ke kanan sedikit. "[Bandit 3] 

Jalan berliku-liku saat kami melanjutkan perjalanan. Ada titik buta yang disembunyikan 
oleh pohon-pohon yang bisa dilihat dari kejauhan. 

Ada bagian yang tertutup rumput yang tidak akan pernah saya perhatikan jika saya tidak 
tahu situasinya. 

Di belakangnya adalah ... lereng yang cukup curam. 

"Ini pasti tempatnya." [Ryouma] 

"... Tidak ada keraguan tentang itu." [Ryouma] 

Aku menurunkan pria itu dan melilitkan tali di sekitar pohon untuk turun ke tebing. 

"Ada apa?" [Ryouma] 

"... Aku hanya ingin tahu apakah dia masih hidup." [Bandit 3] 

Ini agak terlambat, tapi sepertinya dia mulai merasa bersalah. 

"Kami di sini untuk mengetahui hal itu. Apakah Anda akan menunggu di sini? "[Ryouma] 

"... Kamu akan menemukannya lebih cepat jika ada seseorang yang membimbingmu." 
[Bandit 3] 

"Baik. Pegang ini. "[Ryouma] 

Aku memberikan tali padanya dan memerintahkan lendir itu bertindak sebagai borgolnya 
untuk ditempelkan pada tali itu. Pada saat yang sama, saya memerintahkan slime untuk 
melepaskan batasan selain borgol tangan dan choker. 



"Apakah ini ternyata penyelamatan atau hanya pekerjaan mencari mayat, kamu akan 
menghalangi jika aku juga harus menggendongmu, jadi turunlah dengan kakimu sendiri. 
Saya membuatnya sehingga Anda bisa berjalan lagi. Tapi jangan mencoba untuk 
mendapatkan ide-ide lucu. Kamu masih memiliki kalung di lehermu, dan burung-burung 
selalu mengawasi. "[Ryouma] 

"B-Benar ..." [Bandit 3] 

Aku melirik pria itu ketika dia dengan gugup bangkit, lalu aku menuruni lereng curam. 

Tidak lama setelah itu untuk menemukan orang yang hilang. 

Berkat dia memimpin, menemukan orang itu tidak masalah sama sekali. 

Saya memotong jalan melalui gulma dan ... 

"Pedro-san! Bisakah kau mendengarku !? "[Ryouma] 

"... Oh .... Ah ... "[Pedro] 

Dia bernafas! 

"Saya seorang petualang! Saya di sini untuk menyelamatkan Anda! Semuanya baik-baik 
saja sekarang! "[Ryouma] 

"... dven ... rer ...? I ... iya ... "[Pedro] 

Saya terus memanggilnya ketika saya memotong rumput liar dari tubuhnya. Saya 
memastikan untuk tidak membebani tubuhnya. 

"Apa kamu baik baik saja? Bisakah Anda memberi tahu saya kondisi tubuh Anda? 
"[Ryouma] 

"... Pinggulku ... Terluka ..." [Pedro] 

"Pinggul." [Ryouma] 

Menjadi lebih mudah untuk memahami suaranya yang teredam ketika wajahnya 
dibebaskan. Namun keringat terus mengalir dari wajahnya. 

"Permisi." [Ryouma] 

Dia menderita demam tinggi. Dan dia tampaknya mengalami dehidrasi. Sepertinya dia 
kehabisan banyak kekuatan juga. Untungnya, dia masih bisa menjawab pertanyaan saya, 
tetapi dia harus segera dibawa ke kota untuk menerima perawatan ... 

"Hei! Kemarilah! "[Ryouma] 



"Ya!" [Bandit 3] 

Saya memanggil orang yang mencoba membunuh Pedro-san dan menyerahkan secangkir 
batu dan sebotol anggur. 

"Tuang isi botol itu ke dalam cangkir dan buat dia meminumnya. Lakukan secara bertahap. 
Pastikan untuk tidak memaksa. Mengerti? "[Ryouma] 

"Y-Ya ..." [Bandit 3] 

Ketika pria itu dengan gugup membuat Pedro-san minum garam dan air gula, aku terus 
berusaha mengeluarkan Pedro-san. 

"UGU !? * BATUK! "[Pedro] 

"A-Apa kamu baik-baik saja !?" [Bandit 3] 

"Pedro-san." [Ryouma] 

"Ugh ... Pinggulku ..." [Pedro] 

"Pinggulmu? Apakah kepalamu tidak sakit? "[Ryouma] 

Kepalaku ... baik ... tidak ... terutama ... "[Pedro] 

Suaranya menjadi lebih jelas setelah dia minum air, tetapi tubuhnya gemetar. 

"Selimut ... Ditemukan. Aku akan menyelimutimu. "[Ryouma] 

... Untuk lebih baik atau lebih buruk, tampaknya gulma yang menutupi dirinya selama ini 
benar-benar melindunginya dari angin dingin. 

"... Di sana." [Ryouma] 

Saya selesai memotong semua gulma yang menjerat tubuhnya. Selanjutnya, saya 
mengambil tandu dari Item Box saya. 

"Kamu benar-benar punya banyak barang denganmu ..." [Bandit 3] 

"Lagipula, aku menerima pekerjaan itu. Saya memastikan untuk mempersiapkan apa pun 
yang mungkin berguna. Tapi cukup itu, ayo pindahkan orang ini di atas ini. Bantu aku 
setelah aku melepaskan tangannya. "[Ryouma] 

"Ya ..." [Bandit 3] 

Dia jatuh bersama kereta. Mengingat dia pingsan setelah itu, ada kemungkinan besar dia 
memukul kepalanya. Dengan lembut aku membawa Pedro-san ke atas tandu dan 
menempelkan tubuhnya. 



"'Dimension Home' ... Kami akan membawanya masuk. Pastikan untuk bersikap lembut. 
"[Ryouma] 

"Baiklah ..." [Pedro] 

Sebisa mungkin, saya ingin dia dibawa ke kota tanpa mengguncangnya. Karena itu 
masalahnya, jalan yang paling efektif untuk diambil adalah menempatkannya di dalam 
Dimension Home. 

"Apa .... Ah ... "[Bandit 3] 

"Ada apa?" [Ryouma] 

"Ka, pergilah ... Teman ..." [Pedro] 

"!!" [Bandit 3] 

... 

Apakah dia tidak ingat orang ini atau dia? Either way, dia mengucapkan terima kasih 
kepada bandit juga. Ketika pria itu menyadari bahwa Pedro-san berterima kasih padanya, 
dia tidak bisa membantu tetapi memalingkan wajahnya. 

"Ayo pergi." [Ryouma] 

Saya kira dia pasti merasa rumit. Tapi aku tidak bisa membiarkannya berhenti hanya 
karena dia merasa sentimental. Kita perlu membawa Pedro-san ke kota secepat mungkin 
karena dia membutuhkan perawatan. 

"...Apa!? Tunggu sebentar! "[Bandit 1] 

"Bukankah kamu mengatakan kamu tidak akan membunuh kami selama kami taat !?" 
[Bandit 2] 

"Aku tidak akan membunuhmu, tetapi situasinya telah berubah. Aku harus mengikatmu 
sepenuhnya agar kamu tidak bisa bergerak sama sekali. "[Ryouma] 

Saya mengubur orang-orang yang saya tangkap sebelumnya dengan slime dan berlari 
secepat mungkin ke kota terdekat. 



Chapter 148-1 
Volume 3 Bab 148: Down the Mountain (1/3) 

Hari berikutnya. 

"Terima kasih telah bekerja sama dengan saya sampai larut malam kemarin." 

"Terima kasih juga karena mengizinkanku menghabiskan malam di sini." [Ryouma] 

"Tidak apa-apa, jangan sebutkan itu. Sini. Hadiah untuk lima bandit itu. "[Penjaga] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Setelah mendapatkan tas goni kecil dari penjaga wanita, saya berjalan pergi dari kantor 
penjaga di Kereban. 

Masih pagi, jadi hanya ada beberapa orang di jalan. Belaian angin pagi terasa dingin di 
tubuhku. 

"Ha ..." [Ryouma] 

Aku merasa lelah. 

Aku harus pergi ke sana-sini tadi malam ... Tapi berkat itu, aku bisa menemukan Pedro-san. 
Saya menyerahkannya kepada para penjaga segera setelah saya tiba di Kereban, tetapi 
luka-lukanya jauh lebih parah daripada yang saya kira, dan hidupnya tidak lagi dalam 
bahaya ketika pagi tiba. Saya pernah mendengar tentang vitalitas kuat suku buas, tetapi 
jauh lebih kuat dari yang saya harapkan. 

Yang sedang berkata, dia memang perlu istirahat untuk sementara waktu, dan akan butuh 
waktu untuk rasa sakit di pinggulnya untuk pergi ... Tetap saja, selama dia masih hidup, dia 
bisa memulai lagi. Atau setidaknya itulah yang saya dengar dari seseorang yang kebetulan 
hadir di sana. 

Sedangkan bagi saya, saya senang bahwa kami dapat menghindari skenario terburuk. Dia 
mungkin akan berjuang, tetapi dia memiliki seorang kenalan yang akan berusaha keras 
untuk mengajukan permintaan pencarian, jadi saya yakin dia akan baik-baik saja. 

"Ups ..." [Ryouma] 

Aku menjatuhkan tas goni yang kumiliki. Saat aku menggenggam tas seukuran kepalan 
tangan, suara koin perak bergema dari dalam. 

Jika Anda menangkap bandit hidup-hidup dan menyerahkannya, hadiah uang adalah 2.000 
setelan per orang. Sebagian alasan mengapa ganjaran itu begitu tinggi adalah karena itu 



pekerjaan yang berbahaya, tetapi lebih dari itu, alasan yang lebih besar adalah untuk 
mendorong para petualang untuk secara aktif mencari bandit. 

Ngomong-ngomong, bandit akan dibuat untuk menjalani hukuman kerja paksa dan 
hukuman kerja paksa, sehingga hadiah ini sebenarnya terbayar oleh mereka. Dengan kata 
lain, orang-orang yang saya tangkap akan dibawa ke suatu tempat dan dibuat untuk 
menjalani gaya hidup semacam itu. 

Mereka mungkin menyesali tindakan mereka setelah mengetahui bahwa Pedro-san masih 
hidup dan saat ini tidak dapat bergerak, thoug. Karena mereka sangat jinak di akhir sana ... 
Saya berdoa mereka akan dapat menjalani hukuman penjara dan berhasil kembali ke 
masyarakat. 

"... Hmm?" [Ryouma] 

Ketika saya berjalan tanpa tujuan, saya melewati sebuah bangunan yang menyerupai 
gereja. Itu sekitar sebesar gereja di Gimuru, tetapi memiliki gerbang yang megah dan 
memiliki banyak dekorasi, seperti tirai. Di dalam lot ada seorang pria tua mengenakan 
pakaian pendeta. Dia ditemani oleh lima orang muda yang juga tampaknya menjadi bagian 
dari pendeta. Mereka menyapu tempat. Ya, ini mungkin sebuah gereja. 

... Kalau dipikir-pikir, pertama kali saya datang ke sini, penjaga mengatakan kepada saya 
bahwa ada Denominasi Penciptaan Dunia dan Denominasi Dewa Cahaya di sini. Dua gereja 
berbeda yang menyembah dewa yang sama. 

Saya tidak pernah memperhatikannya, tetapi gereja yang saya kunjungi di Gimuru sangat 
sederhana. Gereja itu mungkin merupakan bagian dari Denominasi Penciptaan-Dunia yang 
doktrin-doktrinnya berkisar pada kemiskinan yang terhormat. 

"Hei kau. Apakah Anda anak yang hilang? "[Imam Tua] 

Ups. 

Karena saya terlalu lama menatap gedung itu, lelaki tua itu mulai mendekati saya. 

"Maaf, aku bukan anak yang hilang ... Apakah ini sebuah gereja?" [Ryouma] 

"Persis. Gereja denominasi Dewa Cahaya. "[Imam Tua] 

"Benarkah? Ini pertama kalinya aku melihat gereja yang sangat spektakuler, jadi aku 
sedikit terkejut. "[Ryouma] 

"Saya melihat. Saya melihat. Gereja seperti ini aneh, ya? ... Saya tahu, jika Anda tidak 
keberatan, mengapa Anda tidak mengunjungi kapel? "[Imam Tua] 

"Kapel itu? Tapi aku orang yang percaya denominasi Dunia-Penciptaan. "[Ryouma] 



"Kami berdua menyembah dewa yang sama. Perbedaan antara sekte adalah hal yang 
sepele. Para dewa mencintai kita tanpa perbedaan. Anda harus berdoa jika Anda punya 
waktu. "[Imam Tua] 

"... Kalau begitu, aku akan menerima tawaranmu kalau begitu." [Ryouma] 

Saya tidak memiliki sesuatu yang mendesak terjadi, dan itu akan kasar untuk menolak 
dengan tegas, jadi saya memutuskan untuk mengikuti pria itu. 

Kami berjalan menaiki tangga batu yang mengesankan dan menuju sebuah gedung dengan 
karpet merah tua. 

Orang-orang gereja yang kami lewati menyapa saya sambil tersenyum. 

"Ini adalah kapel. Ayo, masuk. "[Imam Tua] 

Pintunya terbuka. Tempat lilin dari kuningan yang dipoles berjajar dalam barisan menuju 
altar para dewa tempat patung-patung mereka berada. Di kedua sisi jalan ada bangku 
panjang dengan pewarnaan yang tidak mencolok. Mungkin di situlah orang-orang percaya 
yang datang mengunjungi kapel dimaksudkan untuk duduk. 

Tapi belum ada seorang pun di sini. 

"Datang sekarang. Tidak perlu menahan diri. Anda bisa mendekati altar. "[Imam Tua] 

Saya melakukan apa yang diperintahkan dan memanjatkan doa ke sebuah patung dari 
tempat terdekat. 

"..." [Ryouma] 

Oh, itu bekerja bahkan di sini? 

Tampaknya menjadi denominasi yang berbeda benar-benar tidak masalah. 

Begitu saya mengucapkan doa, saya merasa ringan menutupi saya. Tapi saya sudah 
terbiasa sekarang sehingga hanya membuat saya merasa nyaman ... 

"Selamat datang!" [Rurutia] 

"Uoo !?" [Ryouma] 

Ketika saya sampai di alam ilahi, Rurutia segera menyambut saya. Selain itu, suasananya 
menyarankan bahwa mereka menungguku. Apa yang sedang terjadi? ... Sejujurnya, aku 
tidak bisa mengikuti suasana. 

"Lihat, kalian berdua! Seorang tamu istimewa telah tiba! "[Rurutia] 

"Dua?" [Ryouma] 



Aku berbalik ke arah yang dipanggil Rurutia. Di sana, ada 2 dewi yang tidak saya kenal. 



Chapter 148-2 
Bab 148: Menuruni Gunung (2/3) Yang satu dimurnikan seperti seorang wanita paruh baya 
yang ningrat, yang tampak lembut, sementara yang lain memberi rasa keindahan, namun 
pada saat yang sama, perasaan liar. Dua dewi ini yang memberikan kesan yang sangat 
berbeda satu sama lain duduk di sekitar meja sambil minum teh. 

"Ya ampun, tamu baru? Selamat datang. Kita harus menyajikan lebih banyak teh dan 
permen. "[Dewi yang Halus] 

"Ho ... Aku mendengar desas-desus, tapi kurasa memang benar bahwa jika kamu 
memanggilnya, dia akan muncul." [Wild Goddess] 

"Senang bisa berkenalan denganmu. Saya Ryouma Takebayashi. "[Ryouma] 

"Jadi, saya sudah mendengar. Anda adalah orang yang datang dari Bumi beberapa waktu 
lalu, ya? Saya Willieris. Dewi Tanah dan Panen. Terima kasih telah bekerja sama dengan 
kami untuk melindungi orang-orang di dunia ini. Juga, harap tenang. Kulihat kau santai di 
sekitar Rurutia. Saya akan sedih jika Anda tidak bisa melihat kami dalam cahaya yang sama. 
"[Willieris] 

"B-Benar ... Jika kamu mengatakannya seperti itu, maka ... aku akan melakukan yang 
terbaik." [Ryouma] 

Aku merasa seperti dia yang paling formal dari para dewa yang aku temui. Selain itu, 
mungkinkah dewi lain ini menjadi ... 

"Aku adalah Kirillel, Dewi Perang dan Penghakiman. Senang bertemu denganmu. "[Kirillel] 

"Kesenangan adalah milikku." [Ryouma] 

Jadi dia benar-benar Dewa Perang. 

"Ryouma, kamu terlalu kaku." [Rurutia] 

"Aku mungkin terbiasa denganmu, tetapi kamu tidak mungkin berharap aku begitu santai 
dengan dewi yang aku temui untuk pertama kalinya, bukan? Selain itu, bertemu dua dewi 
sekaligus? ... Saya akan menghargai jika Anda memberi saya waktu untuk membiasakan 
diri dengan kehadiran mereka. Tapi cukup itu, apa yang terjadi, Rurutia? "[Ryouma] 

Mereka menyambut mereka sejak awal. 

"Kami mencoba Girls-Only Gathering dari Bumi, tapi kami tidak bisa menemukan topik 
yang bagus untuk menyelesaikan masalah." [Rurutia] 

"Oh, benar. Saya mendengar tentang itu dari Gayn dan yang lainnya ... "[Ryouma] 



Tunggu sebentar. Tidakkah saya mendengar tentang itu kemarin? Tapi tidak. Saya menarik 
semua malam mencari Pedro-san, jadi saya kira itu membuatnya dua hari yang lalu. 

"Jika kamu menyimpannya begitu lama, tentu saja kamu kehabisan topik." [Ryouma] 

"Dia bahkan menyeretku keluar untuk itu. Saya mencoba memulai pembicaraan, tapi ... 
"[Kirillel] 

Kirillel-sama menatap Rurutia dengan nada mencela. 

"Tapi topikmu terlalu haus darah ... Bagaimana konflik regional topik yang cocok untuk 
pertemuan khusus perempuan !?" [Rurutia] 

"Kaulah yang mengatakan kita harus berbicara tentang kejadian baru-baru ini di dunia!" 
[Kirillel] 

Para dewi mulai bertengkar. 

"Maaf soal ini. Anda tidak mendapatkan penjelasan yang tepat dan sekarang mereka 
berdua seperti ini. Mohon manjakan diri Anda dengan teh dan permen. "[Willieris] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Willieris-sama hanya melanjutkan dengan langkahnya sendiri. Saya mendapat secangkir 
teh dan beberapa permen darinya. 

"Ngomong-ngomong, kenapa kamu di gereja hari ini? Apakah Anda membutuhkan sesuatu 
dari seseorang? "[Willieris] 

"Oh, tidak ada alasan khusus. Saya kebetulan lewat di depan gereja ketika seorang pendeta 
mengundang saya ke dalam ... Apakah Rurutia melakukan sesuatu? "[Ryouma] 

"? Tunggu sebentar. "[Willieris] 

Saat dia mengatakan itu, dia menutup matanya. Gayn dan yang lainnya sering melakukan 
ini ketika mereka ingin menemukan sesuatu. 

"Baiklah, aku mengerti. Anak itu tidak melakukan sesuatu yang khusus. Pria itu baru saja 
memutuskan tidak akan mengundang Anda setelah Anda muncul di depan gereja. Dia 
tampaknya berencana membujukmu untuk bergabung dengan denominasinya. "[Willieris] 

"Jadi dia ingin mempertobatkanku." [Ryouma] 

"Sepertinya itu masalahnya. Oh, tapi dia bukan orang jahat. Dia tidak memiliki niat 
meminta sumbangan dari anak seperti Anda. Dia hanya ingin menyebarkan imannya. 



Dan selain itu, meskipun benar bahwa Denominasi Dewa Cahaya proaktif dalam 
mengumpulkan sumbangan, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk memiliki 
kekuatan moneter untuk menyediakan makanan di saat krisis dan mengawasi anak yatim. 
Ada banyak di antara mereka yang benar-benar memikirkan orang lain, jadi tolong jangan 
salah paham. "[Willieris] 

Seperti yang diharapkan, Willieris-sama adalah orang yang damai. Dia memastikan untuk 
menutupi pria itu ketika dia menyadari bahwa aku merasa dia curiga. Meskipun dia 
mencoba mempertobatkan saya, tidak sopan untuk menjadi sangat mencurigakan. Paling 
tidak, saya seharusnya tidak begitu curiga terhadap orang itu. 

"Saya mengerti. Terima kasih. "[Ryouma] 

"Tidak apa-apa. Lagipula, jenis pendeta yang kamu waspadai memang ada. Perhatian itu 
penting. Terutama, karena Anda menerima perlindungan ilahi tidak hanya dari Rurutia, 
tetapi juga dari Gayn dan Kufo. "[Willieris] 

"Iya. Sebenarnya, saya juga mendapat satu dari Tekun. "[Ryouma] 

"Aku mengerti ... Meskipun ada kasus-kasus sebelumnya dari seseorang yang menerima 
banyak perlindungan ilahi. Jika tersiar kabar bahwa Anda memiliki empat perlindungan 
ilahi, orang-orang di gereja pasti akan memanggil Anda. 

Terutama, karena orang-orang dari denominasi Dewa Cahaya melihat pemilik 
perlindungan ilahi sebagai 'orang suci'. Mereka melihat mereka sebagai objek pemujaan 
yang serupa dengan kita. Jika ada berita yang keluar, situasinya mungkin akan berkembang 
ke arah yang tidak Anda inginkan. Bahkan aku tidak ingin melihat situasi seperti itu, jadi 
tolong berhati-hatilah. "[Willieris] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

"Tidak bisakah kau istirahat dulu? Tidak ada akhir untuk ini ... "[Kirillel] 

"Yah, itu benar ... Oh, astaga. Apa yang kalian berdua bicarakan? "[Rurutia] 

Sepertinya kedua dewi akhirnya berhenti berdebat. 



Chapter 148-3 
Bab 148: Menuruni Gunung (3/3) Kami berbicara tentang orang yang mengundang saya ke 
kapel sebelum saya datang ke sini. "[Ryouma] 

"Oh, orang itu." [Rurutia] 

"Itu kebetulan sekali, jadi kupikir kamu mungkin telah melakukan sesuatu. Rurutia? 
"[Ryouma] 

"Hmm ~ aku tidak akan sejauh itu, kau tahu?" [Rurutia] 

"Ya, dia juga memberitahuku." [Ryouma] 

Untuk beberapa alasan, Rurutia memiliki suasana yang merepotkan tentang dirinya hari 
ini. Hampir terasa seolah-olah dia sengaja mencoba menciptakan suasana yang cocok 
untuk Gathering Wanita Saja. 

"Ngomong-ngomong, Ryouma, bukankah ada sesuatu yang terjadi belakangan ini?" 
[Rurutia] 

"Kamu benar-benar cepat untuk mengubah topik ... Yah, hanya beberapa jam yang lalu, aku 
berlari di sekitar gunung mencari orang yang hilang untuk pekerjaan yang aku ambil." 
[Ryouma] 

Saya menjelaskan apa yang saya lakukan tadi malam. 

"Itu pasti sulit." [Rurutia] 

"Tapi itu bukan semua monsterku yang bekerja, tapi ... itu kebanyakan slime dan burung 
pelek yang aku andalkan ..." [Ryouma] 

Tidak, sebenarnya, bukankah itu masalahnya? Berbicara relatif ... Tapi saya juga melakukan 
pekerjaan dengan baik, bukan? 

"Bukankah mereka mendapatkan informasi dari bandit?" [Kirillel] 

"Bukankah lebih tepat untuk mengatakan bahwa semua orang bekerja bersama?" [Rurutia] 

"Kamu harus memberi mereka hadiah saat kamu kembali. Bagaimanapun, mereka bekerja 
keras. "[Kirillel] 

"Tentu saja." [Ryouma] 



Seperti yang dikatakan Kirillel-sama, burung-burung pelek menghabiskan banyak waktu 
terbang untuk menemukan Pedro-san. Mereka juga yang menemukan bandit. Saya akan 
memperlakukan mereka untuk pesta ketika kita kembali ke Gimuru. 

Saat aku mengatakan itu, Kirillel-sama tersenyum bebas dari kekhawatiran. 

... Kalau dipikir-pikir, aku merasa seperti seseorang pernah mengatakan sesuatu tentang 
God of War membenci orang lain. Tapi aku tidak merasakan itu sama sekali. Jika dia 
memukul saya sebagai orang dengan temperamen yang baik dan mudah bergaul. 

"Hmm? Apa masalahnya? Apa ada sesuatu di wajahku? "[Kirillel] 

Untuk sesaat, aku hampir mengatakan bahwa itu bukan apa-apa, tetapi tidak ada gunanya 
berbohong kepada para dewa. Karena itu, saya hanya jujur mengatakan kepadanya apa 
yang ada di pikiran saya. 

"Itu pertama kalinya seorang manusia memanggilku ramah ... Ngomong-ngomong, aku 
seharusnya membenci orang lain? Siapa yang akan mengatakan hal seperti itu? Orang yang 
membenci dunia lain adalah Fernoberia (Dewa Sihir). "[Kirillel] 

Jadi dia juga tidak tahu siapa yang mengatakannya. 

"Sayangnya, aku juga tidak ingat. Itu pasti salah satu dewa. "[Ryouma] 

"Mungkin ini tentang kompatibilitas. Bagaimanapun, penduduk bumi memiliki akal sehat 
yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang berasal dari dunia ini. "[Willieris] 

"!" [Kirillel] 

Dia sepertinya mengerti sesuatu berdasarkan apa yang dikatakan Willieris-sama. 

"Ada banyak orang yang tidak bisa bergaul dengan kepribadian dunia lain yang bijaksana." 
[Kirillel] 

Yah, itu bukan tidak mungkin, tetapi cara saya melihatnya, mereka berbicara dengan saya 
dengan sangat baik. 

"Tolong ingat. Kamu adalah orang pertama dari dunia lain yang bisa kita ajak bicara seperti 
ini. "[Willieris] 

"Sampai sekarang, kita hanya bisa menonton para penjahat lain yang datang ke sini dari 
pihak kita. Mereka tidak pernah benar-benar berinteraksi dengan kami. "[Kirillel] 

"Saya melihat. Jadi karena kamu tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama, tidak ada 
jalan untuk bergaul. "[Ryouma] 



"Alasan lain mungkin karena tugas Kirillel dan standar yang digunakan untuk memilih 
dunia lain." [Rurutia] 

Setelah mereka menjelaskannya kepada saya ... 

Saya menemukan bahwa dewa bumi mempersiapkan daftar kandidat yang dapat dipanggil 
ke dunia ini. 

Dari daftar itu, Rurutia dan yang lainnya akan memilih orang yang akan menjadi orang lain. 

Orang yang jelas tidak bisa beradaptasi dengan dunia saat ini. 

Orang yang memiliki pikiran berbahaya. 

Orang yang terlalu kejam. 

Mereka berusaha menghindari memilih orang seperti itu. 

"Itu sebabnya kita cenderung memilih dunia lain yang tidak terhubung dengan 
pertempuran atau konflik. Tapi Kirillel adalah Dewi Perang. Mengintimidasi orang yang 
lemah dan membunuh dengan sia-sia mungkin dilarang, tetapi berburu untuk bertahan 
hidup atau berjuang untuk melindungi orang lain tidak apa-apa dalam buku Anda, apakah 
saya benar? 

Setelah Willieris-sama mengatakan itu, Kirillel-sama melanjutkan. 

"Ya, karena aku tidak akan pernah menyangkal seseorang yang menggunakan semua 
kekuatannya untuk hidup. Itu benar apakah itu serangga, binatang, monster, atau manusia. 
Jika itu untuk hidup, aku tidak akan menyangkal mereka mengambil senjata untuk 
bertarung. Dalam kata-kata kota asal Anda, itu akan menjadi apa yang Anda sebut sebagai 
'survival of the fittest'. 

Tapi tentu saja, jika masalahnya bisa diselesaikan hanya dengan berbicara, maka itu juga 
bagus. Sayangnya, selama orang masih hidup, ada saat-saat ketika itu masih tidak bisa 
dihindari. Tetap saja, ada orang yang tidak saya sukai. Mereka yang dengan sengaja 
mendorong perang, mereka yang berpikir untuk mengipasi kobaran api ... Bahkan ada yang 
memperlakukan saya sebagai dewa jahat. Saya tidak tahan orang-orang seperti itu ... 
"[Kirillel] 

Aku bisa merasakan kemarahan datang darinya juga ... Tapi itu masuk akal. Saya yakin 
siapa pun akan marah jika mereka diperlakukan seperti itu. Terlebih lagi jika tidak ada cara 
untuk menghilangkan kesalahpahaman. 

"Pada titik itu, Ryouma beradaptasi sejak awal." [Rurutia] 

"Aku tinggal di hutan selama tiga tahun setelah datang ke sini." [Ryouma] 



"Kamu bisa berburu dan kamu bisa dengan mudah menaklukkan bandit. Aku tidak punya 
alasan untuk membencimu. Lagipula, sepertinya kamu awalnya kuat. "[Kirillel] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Sepertinya Kirillel-sama memiliki kesan yang agak baik tentangku. 

Rasanya sangat baik memiliki seni bela diri saya dipuji oleh God of War sendiri. 

"Aku tahu! Karena Anda di sini, mengapa kita tidak bertarung? Kamu dan aku. "[Kirillel] 

"..................... Permisi?" [Ryouma] 

Saya merasa seperti saya baru saja mendengar proposal yang sangat aneh. 



Chapter 149-1 
Bab 149: Kejahatan dan Hukuman ... Setelah (1/4) "Itu tidak akan berhasil." [Willieris] 

Willieris-sama menghentikannya. 

"Sheesh, ini hanya untuk sedikit. Dia datang jauh-jauh ke sini. Akan sia-sia jika kita tidak 
mengambil kesempatan ini. Selain itu, jika itu ada di sini, maka dia tidak akan terluka. 
"[Kirillel] 

"Tidak. Saat ini, Ryouma-kun mungkin terlihat seperti manusia, tapi dia sebenarnya tidak 
lebih dari jiwa. Anda mungkin tidak bisa melukai tubuhnya di sini, tetapi Anda pasti bisa 
melukai jiwanya. Itu jauh lebih buruk. Satu langkah salah dan dia akan menjadi tidak valid. 
Jika Anda benar-benar ingin melakukannya, kita harus meminta Tekun untuk 
membuatkannya beberapa peralatan dan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Fernoberia. 
"[Willieris] 

Willieris-sama tampak begitu damai beberapa saat yang lalu, tetapi tiba-tiba, dia tidak mau 
mengambil langkah mundur. Menanggapi hal itu, Kirillel-sama secara terbuka 
menunjukkan keengganannya. 

Sejujurnya, saya juga tidak ingin menjadi cacat karena kecelakaan ... 

"Tekun. Baik. Tapi berbicara dengan Fernoberia itu menyebalkan ... Lagipula, tidak 
mungkin dia mau bekerja sama ... "[Kirillel] 

"Bagaimana kalau kamu mengajarinya keterampilan Intimidasi? Ryouma-kun, bukankah 
kamu mengatakan bahwa kamu tidak tahu bagaimana menggunakannya? "[Rurutia] 

"Iya. Itu tidak bekerja melawan para bandit, dan aku tidak bisa menggunakannya ketika 
aku mau. "[Ryouma] 

"Bagaimana menurutmu?" [Rurutia] 

"Selama itu hanya berbicara," Willieris-sama mengangguk. 

"Aku pikir akan lebih mudah untuk mempelajarinya dalam latihan, tapi aku akan datang ke 
sini mulai sekarang, jadi aku bisa melanjutkan pelajaran kita ketika kita bertemu lagi lain 
kali. Jujur saja, skill Intimidate adalah skill yang sulit dipelajari untukmu. "[Kirillel] 

"Apa maksudmu?" [Ryouma] 

Apakah kemampuan saya kurang? 

"Itu sebaliknya. Biasanya, seseorang yang terampil seperti Anda secara alami sudah dapat 
menggunakannya. Keahlian Intimidasi mendorong ketakutan naluriah dan kewaspadaan 



seorang target. Seseorang yang cukup ahli dalam hal itu dapat menggunakannya untuk 
menekan lawannya atau menggunakannya untuk tipuan. Ini adalah sesuatu yang 
diharapkan dari pertarungan antara para ahli. 

... Tapi kamu sudah cukup terampil dan bahkan bisa menggunakannya dengan benar saat 
bertarung . Hanya saja ketika Anda merasa tidak ingin melakukannya, Anda tidak bisa 
melakukannya sama sekali. Dalam hal itu, penjahat-penjahat yang suaranya keras 
sebenarnya lebih baik daripada kamu. "[Kirillel] 

Keahlian Intimidasi dapat dipelajari hanya dengan mengancam orang lain. Tetapi level 
yang diperoleh dalam kasus seperti itu hanya sekitar 1 atau 2. 

"Benar ... Pikirkan tentang ini seperti ini. Ada pria besar di depan Anda. Pria itu berjongkok 
dan gemetaran. Dia menangis dan menangis tersedu-sedu. Tiba-tiba, dia pergi dan 
mengatakan bahwa dia akan membunuhmu! Apakah Anda akan menemukan orang itu 
menakutkan? "[Kirellel] 

"...Tidak juga. Tidak. Jika ada, saya mungkin menemukan dia menyeramkan. "[Ryouma] 

"Persis. Ketika datang untuk menakuti seseorang, kata-kata saja tidak cukup. Tindakan dan 
pikiran Anda perlu bekerja di samping ancaman Anda atau keterampilan Intimidasi Anda 
tidak akan bekerja. "[Kirillel] 

Begitu ya ... Jadi, bagaimana hal itu menerjemahkan situasi saya? Saya tidak berpikir itu 
adalah tubuh saya yang salah. Saya melakukannya dengan tegas saat itu. Dan saya juga 
punya pengalaman sukses dengan skill sebelumnya. Harus diakui, ini agak tidak menentu. 
Terkadang berhasil, kadang tidak. 

"Dalam kasusmu, itu mungkin masalah dengan pola pikirmu." [Kirillel] 

Masalah dengan pola pikir saya ... 

"Kamu aslinya orang Jepang, kan? Orang-orang yang selalu berkata, 'Ayo letakkan senjata 
kita dan bicara!' 'Jika kita berbicara, kita harus dapat saling memahami!' "[Kirillel] 

"... Itu pandangan yang agak berprasangka, Kirillel-sama. Memang benar bahwa Jepang 
sering dikatakan lebih aman daripada negara lain, tapi ... "[Ryouma] 

"Oh benarkah? Sebenarnya ada banyak orang seperti itu di antara orang Jepang yang 
datang ke sini. "[Kirillel] 

"Ada banyak? ... Tunggu, maksudmu ada banyak orang Jepang yang datang ke sini 
sebelumnya? "[Ryouma] 

"Ingat apa yang kita katakan sebelumnya tentang memilih orang berdasarkan kriteria? Yah, 
kami cenderung memilih orang Jepang lebih sering. "[Rurutia] 



"Tentu saja ada orang lain selain orang Jepang juga." [Willieris] 

"Sebagian besar dari mereka beradaptasi dengan dunia ini atau hanya memalingkan muka, 
tetapi ada juga yang mati tanpa pertempuran. Saya tidak mengerti, tetapi mereka cukup 
luar biasa dengan caranya sendiri. "[Kirillel] 

Ada orang seperti itu juga? Ups, kami ngelantur. Mari kita kembali ke topik. 

"Jadi pada dasarnya ada semua jenis orang di Jepang, tetapi pada dasarnya, ini adalah 
negara yang aman, kan?" [Rurutia] 

"Ya." [Ryouma] 

"Sebagai seseorang yang tinggal di negara yang aman seperti itu selama bertahun-tahun, 
apakah kamu sering mengintimidasi orang lain dengan sengaja?" [Kirillel] 

"... Tidak, kan?" [Willieris] 

Meskipun ada banyak orang yang takut pada penampilanku, aku tidak pernah sengaja 
menakut-nakuti orang lain. 

Jika ada, karena mereka takut kepada saya, saya melakukan yang terbaik untuk 
menghindari menakuti mereka. 

Tetapi meskipun berusaha sangat keras, sayangnya, itu tidak cukup ... 

"Dan itulah kenapa. Ini menjadi kebiasaan bagi Anda. Anda dapat menggunakannya ketika 
Anda benar-benar membutuhkannya atau ketika Anda benar-benar bersungguh-sungguh 
dengan apa yang Anda katakan, tetapi ... Meskipun Anda mungkin tidak menyadarinya, 
Anda memiliki kecenderungan untuk menahan atau berhenti di tengah jalan. Dengan kata 
lain, Anda kacau. "[Kirillel] 

Seperti yang diduga, aku khawatir ketika dia mengatakan itu, tapi sebelum aku bisa 
mengatakan apa-apa, Willieris-sama dan Rurutia menatap tajam pada Kirillel. Rupanya, 
mereka menemukan kata-katanya tidak pantas. 

"Ngomong-ngomong, itulah yang kami maksud dengan itu menjadi masalah pola pikir." 
[Rurutia] 

Suasana mulai canggung, jadi Rurutia mengganti topik pembicaraan. Karena itu saya tidak 
bisa melanjutkan masalah ini. Ini topik yang memprihatinkan, tapi saya pikir saya akan 
menanyakannya lagi lain kali ketika ada kesempatan. 

"Hal-hal mental seperti itu bukan keahlianku, kau tahu? Dalam kata-kata homeworld Anda, 
saya kira Anda bisa mengatakan ... Anda membutuhkan konseling? Saya belum pernah 
melakukan hal seperti itu. Dan bahkan jika saya bisa, itu akan memakan banyak waktu. 



Selain itu, saya jauh lebih baik dalam mendapatkan fisik daripada berbicara ... Hal yang 
sama berlaku untuk pengajaran saya. "[Kirillel] 

Tl Catatan: Hanya untuk memperjelas, rilisnya tidak semakin pendek. Saya menstandarkan 
bagian-bagian seperti sekitar sebulan yang lalu, dan sebagian besar terdiri dari 900 hingga 
1000 kata. Yang ini ada di 1007 kata. Alasan ada lebih banyak bagian belakangan ini adalah 
karena bab-bab RAW semakin panjang. Karena bagian-bagiannya distandarisasi sekarang, 
lebih banyak bagian bab sebenarnya adalah hal yang baik, karena itu berarti ada lebih 
banyak cerita untuk dibaca. Kupikir aku akan membuangnya di sana. 



Chapter 149-2 
Bab 149: Kejahatan dan Hukuman ... Setelah (2/4) "Kamu tidak bisa." [Willieris] 

"Aku tahu, aku tahu ... Jujur, aku sendiri bingung. Nah, mengapa Anda tidak terus mencoba 
saja? Mungkin pada akhirnya kau akan mengetahuinya sendiri? "[Kirillel] 

"Jadi tidak ada jalan pintas, ya? Yang bisa saya lakukan adalah terus berlatih? "[Ryouma] 

"Bagaimanapun, begitulah adanya. Tubuhmu itu masih memiliki banyak potensi untuk 
tumbuh, jadi jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu punya banyak waktu. "[Kirillel] 

Memang. Tubuh ini masih puluhan. Rasanya tidak mungkin saya benar-benar memenuhi 
akhir hidup saya hanya dalam 10 atau 20 tahun. 

Saya juga berencana untuk terus berburu para bandit ... Oh, benar. 

"Bisakah bandit yang aku tangkap direhabilitasi?" [Ryouma] 

Saya berpikir untuk berdoa untuk orang-orang yang saya tangkap. Ketika saya ingat itu, 
saya bertanya kepada para dewi tentang hal itu. 

Tapi mereka semua memasang ekspresi yang sulit. 

"Sayangnya, seseorang yang melakukan kejahatan memiliki kemungkinan besar untuk 
melakukan kejahatan lagi. Terutama, mereka yang melakukan aksi bandit. Serikat mereka 
mengeluarkan mereka, dan mereka tidak akan bisa mendaftar lagi bahkan setelah 
dibebaskan, menyulitkan mereka untuk mencari pekerjaan. Tentu saja, bukan tidak 
mungkin untuk menemukan pekerjaan tanpa guild, tetapi sebagian besar pekerjaan 
diambil melalui guild karena itu adalah metode yang jauh lebih dapat diandalkan untuk 
menemukan orang yang baik daripada hanya menilai orang berdasarkan penampilan 
mereka ... "[Rurutia] 

"Tidak seperti Jepang, ada juga perasaan kuat 'Lindungi dirimu dengan tubuhmu sendiri' di 
sini. Tidak banyak yang akan mempekerjakan mantan narapidana. "[Kirillel] 

"Kudengar kau mempekerjakan orang-orang di daerah kumuh, tetapi bahkan orang-orang 
itu tidak mudah melakukannya. Meskipun mereka belum melakukan kejahatan apa pun, 
hanya saja kemungkinan membuat orang lain sulit untuk mempertimbangkannya. 
"[Willieris] 

"Aku bisa berhubungan ..." [Ryouma] 

Ini adalah kisah yang bisa saya simpati. 

Saya juga bisa mengerti perasaan majikan. 



Hanya memikirkan kemungkinan kerusakan pada staf lain setelah mempekerjakan orang 
asing membuatku merinding. 

Tapi... 

Memori pahit terlintas di benak saya. 

"... Rurutia. Ini mungkin pertanyaan yang bodoh, tetapi bagaimana jika saya memberikan 
lebih banyak kesempatan bagi mantan narapidana untuk dipekerjakan? Apakah Anda pikir 
itu akan membuat segalanya lebih baik? Kami memiliki rencana untuk meningkatkan toko 
cabang saya. Meskipun saat ini kami hanya memiliki tiga manajer yang kami besarkan, 
karena toko terus berjalan dengan baik dalam beberapa tahun mendatang, jumlah manajer 
dan toko yang kami miliki juga harus bertambah. Ketika saat itu tiba, kita perlu 
mempekerjakan banyak karyawan. "[Ryouma] 

"... Itu masih akan tergantung pada seberapa besar mereka menyesali tindakan mereka dan 
seberapa banyak mereka ingin berubah. Juga, seberapa besar mereka dapat menanggung 
prasangka yang dipegang orang terhadap mereka. Tetapi hanya memiliki kesempatan 
untuk mencari pekerjaan harus membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk diperbaiki. 
"[Rurutia] 

"Tidak ada alasan bagimu untuk sejauh itu." [Kirillel] 

Kirillel-sama benar. Tidak ada keraguan tentang itu. 

"Apakah ada alasan mengapa kamu berpikiran seperti itu?" [Willieris] 

"Masa laluku ... Willieris, kamu tidak tahu tentang itu?" [Ryouma] 

"Aku tidak percaya begitu." [Willieris] 

"Saya juga. Keputusan yang diambil oleh penjahat lain bergantung pada Rurutia dan yang 
lainnya. Satu-satunya yang kami tahu adalah apa yang dikatakan Rurutia kepada kami dan 
apa yang telah kami lihat secara pribadi dari kehidupan Anda di dunia ini. Dibutuhkan 
banyak waktu jika kita harus mengingat kehidupan setiap dunia lain dari awal hingga 
akhir. "[Kirillel] 

Saya pikir semua dewa tahu tentang hidup saya, tetapi sekarang setelah dia 
menyebutkannya, saya rasa itu masuk akal. 

"Banyak hal terjadi ketika aku masih muda." [Ryouma] 

Itu adalah tahun pertama saya menjadi karyawan perusahaan. Saya membeli beberapa 
barang di sebuah toko serba ada dalam perjalanan pulang, tetapi saat itu sudah tengah 
malam. Pada waktu itu, saya bertemu dengan sekelompok tiga perampok. 



Mereka memasuki toko serba ada membawa senjata dan menembaki langit-langit. Tiga 
perampok itu tertawa ketika mereka meminta para pelanggan di dalam toko -- termasuk 
saya -- untuk mengeluarkan dompet kami. Mereka juga memerintahkan para pegawai di 
konter untuk mengambil uang. 

Ketiga perampok itu semuanya laki-laki dan menyembunyikan wajah mereka. Mereka 
tertawa dari awal hingga akhir. Seolah-olah mereka sedang bermain game, hampir seolah-
olah mereka mabuk atau semacamnya. Mungkin mereka, mungkin tidak, tetapi satu hal 
yang pasti, mereka tidak berpikir jernih. 

Ketakutan, para panitera mulai menyiapkan uang, tetapi mereka begitu takut sehingga 
mereka jatuh dan menjatuhkan kembaliannya. Ketika ketiganya melihat itu, mereka 
berbicara dengan nada sembrono yang mereka miliki sejak awal. 

"Cepatlah." [Perampok 1] 

"Apa? Apakah Anda mencoba untuk melawan? "[Mugger 2] 

"Mencoba membeli waktu?" [Perampok 3] 

Setelah mengatakan bahwa mereka mengalihkan pembicaraan, dan kemudian tiba-tiba, 
seolah-olah salah satu dari mereka hanya memikirkannya, salah satu dari mereka 
mengarahkan senjatanya kepada seorang wanita. 

"Baik! Sayang sekali! Tapi kurasa aku harus memberimu pelajaran ~! " 

Segera setelah saya mendengarnya, tubuh saya bergerak. 

Meskipun saya tidak percaya mereka waras, saya tahu bahwa pria itu serius. 

Semua perhatian mereka tertuju pada wanita itu. 

Seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang menarik. Mereka sama sekali 
tidak memperhatikan lingkungan mereka. 

Saya tahu mereka tidak akan bisa memperhatikan saya jika saya pindah. 

Hasilnya jelas. Namun dalam prosesnya, lengan yang digunakan ketiga pencuri itu untuk 
memegang senjata masing-masing semuanya patah. Satu organnya pecah, satu 
tengkoraknya retak, dan satu lagi rusak arteri subklavia. Akibatnya, saya dituduh membela 
diri secara berlebihan. 

... Saya masih ingat betapa terkejutnya polisi ketika mereka tiba dan kebingungan dan 
ketakutan di semua mata yang berkumpul pada saya. 

Terlebih lagi, waktu saya di penjara diperpanjang ... 



Chapter 149-3 
Bab 149: Kejahatan dan Hukuman ... Setelah (3/4) 1. Semua orang memiliki pistol 
sungguhan, tetapi saya menggunakan tangan kosong. 

2. Setelah diselidiki, diketahui bahwa para lelaki itu menggunakan narkoba. 

3. Setelah memasuki toko, ada kemungkinan besar mereka menembaki wanita itu. 

4. Ada tiga dari mereka, jadi jika saya hanya melucuti mereka, ada kemungkinan besar 
bahwa mereka akan bisa melawan. Diputuskan bahwa situasinya tidak di mana saya bisa 
menahan. 

5. Meskipun saya menyebabkan luka berat pada penyerang, satu-satunya serangan yang 
saya lakukan adalah pukulan pada lengan yang memegang pistol atau kepala atau tubuh. 

6．Setelah serangan itu, saya segera menghubungi polisi dan meminta mereka 

menghubungi rumah sakit. Saya juga melakukan pertolongan pertama sebanyak mungkin. 

7．Semuanya tertangkap kamera, sehingga orang-orang yang berwenang dapat menilai 

bahwa hanya kekuatan yang paling dibutuhkan yang diambil. 

8．Selain itu, ada juga kesaksian dari panitera dan pelanggan di toko. 

Karena delapan alasan di atas yang disebutkan, pengadilan memutuskan bahwa tindakan 
yang saya ambil diambil untuk membela diri secara sah. 

Tapi sementara saya bisa turun secara hukum, itu bukan akhir dari cerita. 

Kata-kata tindakan saya telah menyebar ke seluruh negeri. Pada saat saya dibebaskan, 
orang-orang melakukan apa yang mereka sukai dan ingatan tentang peristiwa yang 
sebenarnya mulai memudar. Sekelompok tiga perampok bersenjata dibawa keluar oleh 
seorang pria yang tidak bersenjata. Selain itu, para perampok bersenjata semuanya terluka 
berat. 

"Aku tahu anakku melakukan sesuatu yang buruk, tetapi dia tidak pantas terluka sebanyak 
ini!" 

"Jika rumah sakit tidak dekat, dia mungkin sudah mati!" 

Awalnya publik memperlakukan saya seperti pahlawan, tetapi kemudian media mencari 
keluarga penyerang untuk mendapatkan wawancara tanpa sensor. Keluarga tua menangis 
di depan kamera dan memohon. Pada hari-hari berikutnya, internet dan publikasi 
mingguan menghasilkan banyak hal darinya, tetapi pada saat itu, tidak ada cara bagi saya 
untuk mengetahui tentang keadaan masyarakat. 



"Pada saat aku kembali bekerja, aku tidak lagi memiliki tempat di mana aku berada." 
[Ryouma] 

Alasannya adalah meskipun saya bisa menyelamatkan orang, semua orang hanya melihat 
saya sebagai seseorang yang mencoba membunuh tiga orang. 

Senpais dan rekan kerja yang memperlakukan saya dengan hangat sebelum tidak lagi 
mendekati saya. 

Desas-desus buruk mulai menyebar tentang seorang penjahat yang bisa hidup bebas tanpa 
menerima keadilan. 

Meskipun topik itu mati di masyarakat secara keseluruhan, dengan subjek topik itu tepat di 
depan mata mereka, tidak mudah baginya untuk mati di perusahaan. 

Dan kurang dari satu minggu setelah saya mulai kembali bekerja, bos saya dan saya 
dipanggil oleh direktur perusahaan. 

"Sepertinya kamu berniat untuk terus bekerja untuk perusahaan kami, tapi ... Aku tidak 
akan mengatakan hal buruk. Ini pasti sulit bagi Anda juga. Anda harus mengundurkan diri 
dan mencari jalan lain. ... Anda memiliki pekerjaan yang terlambat, kan? Saya percaya ini 
adalah kontribusi terbesar yang dapat Anda buat untuk perusahaan kami. " 

Ketika bos saya pada saat itu mendengar itu, dia bersujud di hadapan direktur. 

Tetapi direktur tidak mengindahkannya, dan pada akhirnya, dia mengatakan bahwa orang 
yang membuat keputusan adalah saya. 

Hanya saja ... 

"Orang yang akan bertanggung jawab dalam hal kehilangan, serta menerima ketidakpuasan 
rekan kerja Anda adalah orang yang membuat Anda tidak pergi." 

"Dengan kata lain, bos di sampingku ... Dia orang yang sangat baik." [Ryouma] 

Dia menundukkan kepalanya untuk membersihkan setelah kekacauan yang dibuat 
bawahannya. Dia menyuarakan pendapatnya ketika seseorang di atasnya memberikan 
perintah yang tidak masuk akal. Meskipun dia benar-benar ketat di tempat kerja, dia 
adalah orang yang dapat diandalkan dan terhormat. 

Alasan mengapa saya tidak dipecat segera setelah ditahan, orang yang meminta saya untuk 
dibebaskan dengan jaminan, itu saja dia. 

Dia adalah seorang ayah yang menyayangiku yang akan selalu menunjukkan padaku foto 
ketiga anaknya seolah-olah itu adalah harta karunnya. 



"Direktur itu brengsek ... Dia bisa saja memecatmu jika dia mau. Itu akan lebih mudah 
daripada melakukan hal-hal dengan cara yang bundaran seperti yang dia lakukan. 
"[Kirillel] 

"Menurut hukum Jepang, tindakanku adalah membela diri secara sah. Perusahaan tidak 
dapat menggunakan insiden itu sebagai alasan untuk memecat saya. Itu sebabnya mereka 
membutuhkan saya untuk pensiun sendiri agar bisa menyingkirkan saya. "[Ryouma] 

Itulah yang disebut sebagai 'Pengunduran Diri Didorong'. Tentu saja, saya bisa 
mengabaikannya dan tetap di perusahaan, tetapi orang-orang di sekitar saya akan tetap 
bermusuhan dan tidak bahagia. Aku benci suasana itu, tetapi orang itu menerimaku. Dia 
menyemangati saya. Itu sebabnya saya berpikir untuk mengembalikannya dengan bekerja 
keras. 

Tapi ... Bahkan posisi dermawan saya mulai beresiko. Perusahaan tidak membenci perilaku 
seperti itu. 

Karena itu, pengunduran diri saya diputuskan setelah saya meninggalkan ruangan. 

"Terima kasih untuk semuanya sampai sekarang." [Ryouma] 

Itu adalah kata-kata yang saya katakan kepadanya pada akhirnya, tetapi dia tampaknya 
penuh penyesalan dan permintaan maaf. Namun, di suatu tempat jauh di dalam, dia tampak 
lega. Bagaimanapun, aku menyebabkan begitu banyak masalah baginya. Itu hanya 
diberikan. 

"Saya mencari pekerjaan lain setelah itu, tetapi saya mengundurkan diri terlalu cepat 
setelah bekerja, jadi saya harus menjelaskan mengapa saya mengundurkan diri. Karena itu 
saya terus ditolak. Sebelum meninggal, entah bagaimana saya berhasil menemukan 
pekerjaan, tetapi ... Pengalaman saya pada waktu itu sama seperti pengalaman mantan 
napi. Tapi agak terlambat untuk memikirkannya sekarang. " 

Tubuh yang saya tempa dan teknik yang saya kuasai tidak berdaya di hadapan hukum dan 
pendapat masyarakat. 

Saya tidak berpikir saya salah saat itu. Dan bahkan sekarang itu belum berubah. 

Tetapi juga benar bahwa saya sangat melukai orang-orang itu, jadi saya pikir tidak ada 
yang bisa dilakukan orang lain untuk memperlakukan saya secara berbeda. 

Itu adalah hasil dari tindakan saya. Saya harus menerimanya. 

Tapi tetap saja, saya menyesalinya. 



Chapter 149-4 
... Tindakan para bandit tidak berbeda. Mereka harus diadili, dan kemudian menebus 
kejahatan mereka. 

Saya tidak menyukai perilaku para lelaki kemarin dan saya tidak merasa ingin 
mempekerjakan mereka. 

Tetapi bagaimana dengan setelah mereka menebus kejahatan mereka? Bagaimana jika 
mereka berubah pikiran? 

Jika mereka benar-benar berubah pikiran, maka tidak akan baik-baik saja memberi mereka 
kesempatan kedua. 

Setidaknya itulah yang saya pikirkan. 

"Dan itu sebabnya kamu akan mempekerjakan mereka." [Willieris] 

"Tidak. Saya belum memutuskan itu ... Pertama-tama, tidak seperti orang-orang kumuh, 
mereka sebenarnya telah melakukan kejahatan. Meskipun mereka mantan narapidana, 
memutuskan untuk mempekerjakan mereka sendiri tidak akan berhasil. Tidak hanya ada 
masalah manajemen risiko, saya juga akan mengabaikan karyawan saya saat ini. Itu 
sebabnya jika saya akan mempekerjakan mereka, saya harus mewawancarai mereka 
terlebih dahulu, menjelaskan kepada karyawan, menundukkan kepala, dan kemudian 
membuat mereka setuju. 

Saya juga bisa membuat mantan narapidana cenderung ke toko baru, tetapi sebelum hal 
lain, saya pertama-tama perlu mengkonfirmasi: 1. Kejahatan apa yang telah mereka 
lakukan. 2. Mengapa mereka melakukannya. 3. Dan jika mereka berencana untuk membalik 
lembaran baru. Ada banyak jenis kejahatan juga ... "[Ryouma] 

Misalnya, meskipun bandit-bandit itu pengecut, mereka cukup tahu untuk menghindari 
membunuh seseorang. Saya berbicara sedikit dengan salah satu dari mereka, dan saya pikir 
mungkin ada ruang untuk rehabilitasi. Tetapi ada orang yang tidak berpikir melakukan 
kejahatan ... Contoh ekstrem adalah seseorang yang senang membunuh orang. Orang-orang 
seperti itu pasti keluar dari pertanyaan. Saya akan membatasi mantan karyawan terpidana 
saya kepada mereka yang saya rasa telah merefleksikan tindakan mereka dan telah 
membalik lembaran baru. Mungkin saya akan membatasi kejahatan yang dapat diterima 
hanya untuk pelanggaran ringan juga. 

"Aku mungkin harus meminta orang lain untuk menangani wawancara juga ... Aku terlalu 
bias terhadap mantan narapidana." [Ryouma] 

"... Aku mengerti apa yang ingin kau katakan, tapi ... Serius. Anda orang yang sibuk. Tepat 
ketika saya pikir Anda akan membuat keputusan yang bersih untuk menyerahkan para 



bandit kepada para penjaga, Anda tiba-tiba memikirkan apa yang harus dilakukan setelah 
mereka dibiarkan keluar. "[Kirillel] 

Itu mungkin benar. 

Saya menyerahkan mereka kepada penjaga dan sekarang saya berpikir untuk membantu 
mereka. 

Jika seseorang ingin mengatakan bahwa tindakan saya bertentangan, saya tidak punya 
kata-kata untuk membantah. 

Tapi itulah artinya menjadi manusia. 

Manusia selalu melakukan sesuatu sesuka mereka, hanya melakukan apa pun yang nyaman 
bagi mereka. 

Dan saya juga salah satu dari manusia itu. 

"Ini ini dan itu itu." [Ryouma] 

"Tidak apa-apa? Anda berada dalam posisi untuk melakukannya. Selain itu, tidak peduli 
apa alasannya, melihat kembali tindakan dan refleksi Anda, dan kemudian memikirkan 
orang lain bukanlah hal yang buruk. Tapi kamu tidak seharusnya membebani dirimu 
dengan begitu banyak. "[Willieris] 

"Terima kasih banyak, Willieris-sama ... Untuk sementara ini, kurasa aku akan 
membicarakan insiden ini dengan asisten manajerku." [Ryouma] 

Apakah saya menjalani atau tidak, semuanya dimulai dari sana. 

Sekarang saya memikirkannya ... Sudah lebih dari setengah tahun sejak saya menghabiskan 
tiga tahun di hutan itu setelah datang ke dunia ini dan pergi ke kota. Saya sekarang punya 
tujuan. Untuk pergi ke Hutan Shurus Hebat dan mengambil warisan nenekku. Tapi untuk 
itu, saya harus menjadi Canker pertama. Meskipun saya mengambil satu langkah pada satu 
waktu, saya mengalami kemajuan dengan persiapan saya. Jika saya berhasil 
mempersiapkan semuanya lebih awal, saya harus bisa pergi tahun depan. 

Tapi setelah itu, lalu bagaimana? Untuk apa aku hidup? Untuk apa saya menggunakan uang 
dan kekuatan saya? 

Saya tidak ingin terus bekerja tanpa tujuan supaya saya bisa terus mencari nafkah. 

Meskipun lingkungan dan pekerjaan saya berbeda, apa yang saya lakukan tidak akan 
berbeda dari kehidupan saya sebelumnya. 

Tidak akan lama sebelum saya menghabiskan tahun kelima saya di dunia ini, namun saya 
masih belum memiliki tujuan jangka panjang. 



Tapi sejelas mungkin, jika mungkin, saya ingin menggunakan kemampuan saya untuk 
sesuatu yang akan bermanfaat bagi orang lain. 

"... Di Jepang, ada pepatah 'jika ada dewa yang akan meninggalkanmu, maka juga akan ada 
dewa yang akan menjemputmu [1].' Jika ada seseorang yang akan meninggalkan orang lain 
di dunia ini, maka akan ada juga seseorang yang akan menyelamatkan orang lain ... 
"[Ryouma] 

Rurutia dan yang lainnya menjemputku. Itu sebabnya saya di sini hari ini. 

Saya bisa menghabiskan hari-hari saya dengan bahagia sekarang. Itu adalah hal yang tak 
terpikirkan di kehidupan saya sebelumnya. 

"Itu sebabnya aku ingin mengucapkan terima kasih." [Ryouma] 

"Ryouma-kun ..." [Rurutia] 

"Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku di masa depan, tapi aku juga ingin berada di 
sisi mengambil orang lain di ..." [Ryouma] 

Ketika saya mengucapkan kata-kata itu dari dasar pendengaran saya, cahaya lembut yang 
biasa itu mulai menutupi saya. 

"Kehabisan waktu, ya. Baik. Aku akan pergi kalau begitu. "[Ryouma] 

"Iya. Lakukan yang terbaik. "[Rurutia] 

"Aku berdoa semoga kekayaan itu memberkati kamu. Lain kali, aku akan memperkenalkan 
suamiku padamu. "[Willieris] 

"Aku juga akan mengawasimu dari waktu ke waktu. Suatu hari mari kita bertanding. 
"[Kirillel] 

"Terima kasih, mu---" [Ryouma] 

"Da!" [Kirillel] 

Ketika aku hendak mengucapkan terima kasih kepada dua dewi, Kirillel-sama tiba-tiba 
berteriak. 

"Kamu terlalu kaku!" [Kirillel] 

"Ryouma-kun, apakah kamu belum punya cukup waktu untuk membiasakan diri dengan 
kita?" [Willieris] 

...Saya mengerti. 

"Terima kasih. Willieris. Kirillel. "[Ryouma] 



"Nah, itu lebih seperti itu!" [Killieris] 

"Fu fu fu. Berhati-hatilah sampai waktu berikutnya kita bertemu. "[Willieris] 

"Tunggu sebentar! Kenapa kamu tidak memanggil namaku--- "[Rurutia] 

Kesadaranku kembali ke tubuhku ... 

[1] -- Ini sama dengan 'mengambil' seperti pada judul. Saya menulisnya dengan cara ini 
untuk memberi judul anggukan, tetapi cara lain untuk mengatakannya adalah 'menerima'. 
Jadi kalimatnya berbunyi: Di Jepang, ada pepatah 'jika ada dewa yang akan 
meninggalkanmu, maka akan ada juga dewa yang akan membawamu masuk [1].' 

Catatan: Melihatnya sekarang, mungkin 'Manusia yang Diambil Para Dewa' atau 'Manusia 
yang Diadopsi oleh Para Dewa' atau 'Manusia yang Diselamatkan oleh para Dewa' mungkin 
sebenarnya merupakan gelar yang lebih baik. 



Chapter 150-1 
Bab 150: Demi Masa Depan (1/3) 

"Aku kembali!" [Ryouma] 

"Selamat datang kembali." [Fina] 

Sudah malam saat aku kembali ke Gimuru. Ketika saya menunjukkan wajah saya di toko, 
para karyawan sudah makan malam. 

"Apakah kamu di tengah makan malam?" [Ryouma] 

"Iya. Apakah Anda akan memiliki beberapa juga, Bos? "[Fina] 

"Aku yakin pasti dingin di luar apa dengan hujan dan semua. Tolong, setidaknya, makan 
sup. "[Shelma] 

Shelma-san dan para wanita lainnya berhenti makan untuk menyiapkan bagianku. 

Saya menerima tawaran mereka dan membantu seteguk sup. 

"Fuu ..." [Ryouma] 

Saya bisa merasakan tubuh saya menghangat dari dalam. 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

"Tolong, jangan pedulikan itu. Anda bekerja keras di sana juga, Bos. "[Shelma] 

"Pekerjaan apa yang kamu kerjakan saat ini?" [Fina] 

"Itu adalah pekerjaan yang mendesak." [Ryouma] 

Ketika saya pergi ke guild kemarin, ada seseorang di sana yang mencoba memposting 
pencarian untuk orang yang hilang. 

Saya mengambil pekerjaan itu. Banyak yang terjadi, tetapi pada akhirnya, saya berhasil 
menemukan orang yang hilang dan menyelamatkannya. 

"Jadi, setelah mengirimnya ke Kereban, saya mengambil kesempatan untuk menyapa 
beberapa orang yang saya kenal. Setelah itu saya pulang ke rumah. "[Ryouma] 

"Syukurlah kamu menemukannya ~" [Maria] 

"Memang. Itu bisa menjadi jauh lebih buruk. Kami juga dapat memulihkan barang dan 
mengirimkannya dengan benar. Toko senjata juga mengerti dan tidak membuat keributan 



bagi korban. Dia seharusnya tidak memiliki masalah dengan pekerjaan di masa depan. ... 
Oh, benar. 'Kotak Barang' Carm-san. Lihatlah ini. "[Ryouma] 

"? ... Ini daftar alat sulap, begitu. Dan oleh Bengkel Alat Sihir Dinome ... Itu seharusnya 
menjadi bengkel yang bekerja sama dengan Perusahaan Morgan untuk membuat kotak 
musik untuk Festival Pendirian. Saya mendengar mereka telah berkembang akhir-akhir ini 
dan banyak orang mengawasi mereka. "[Carm] 

Seperti yang diharapkan, dia mendapat informasi dengan baik. 

"Itu adalah kenalan yang saya bicarakan sebelumnya. Kami berkenalan secara pribadi di 
masa lalu. Dia berjanji padaku bahwa dia akan akomodatif denganku terkait alat sulapnya 
... "[Ryouma] 

Saya berbicara dengan salah satu pengrajin bengkel Dinome-san. 

Ketika saya melakukannya, inilah yang dia katakan kepada saya, "Bagaimana kami harus 
berterima kasih atas kotak musiknya? Ini telah terjual sangat banyak sehingga kita 
sekarang memiliki lebih banyak uang daripada yang kita tahu harus bagaimana. " 

Saya meminta mereka untuk mengembangkan fungsi alarm, dan yang mengejutkan, 
mereka bisa mengeluarkan produk yang sudah jadi dari dalam bengkel. Saya terkejut 
melihat bahwa mereka telah mengembangkan sesuatu yang ada dalam pikiran saya, tetapi 
yang lebih mengejutkan adalah bahwa ternyata gagasan itu datang tidak lain dari saya. 
Tampaknya mereka mendengar tentang saya membicarakannya dari Serge-san. 

Sekarang aku memikirkannya, aku merasa seperti mengatakan sesuatu seperti itu kepada 
Serge-san ketika aku menunjukkan kepadanya kotak musik sebelumnya. 

Saya dengan senang hati menerimanya, tetapi hanya satu jam baru ternyata tidak cukup 
bagi mereka untuk membayar saya apa dengan semua uang yang saya dapat bawa ke 
bengkel mereka, jadi mereka bertanya kepada saya apakah ada hal lain yang bisa mereka 
buat untuk saya. 

"Tapi aku sudah memiliki benda-benda yang bisa aku gunakan untuk berkemah, serta alat 
sulap lainnya yang diperlukan. Tak satu pun dari mereka yang rusak juga, jadi saya benar-
benar tidak tahu apa yang seharusnya saya buat untuk mereka buat ... Karena itu mereka 
memberi saya daftar alat sulap dan menyuruh saya untuk memberi tahu mereka jika ada 
alat sulap yang saya miliki. toko mungkin perlu. Mereka mengatakan akan menyiapkan apa 
pun yang saya pikir mungkin berguna. "[Ryouma] 

"Tepatnya berapa banyak alat yang bersedia mereka buat?" [Carm] 

"Mereka tidak memberitahuku ... Mereka hanya mengatakan untuk bertanya sebanyak yang 
aku inginkan. Serge-san ada di sekitar ketika kami datang dengan pengaturan kami, jadi 
saya hanya mempercayai mereka dan menyerahkan segalanya kepada mereka. 



Tapi saya pikir mereka benar-benar bersungguh-sungguh ketika mereka mengatakan 
untuk hanya meminta apa pun yang saya inginkan. Saya yakin mereka akan 
mengatakannya jika permintaan saya mulai menjadi terlalu sombong. Dan selain itu, saya 
bisa membayarnya jika memang ada sesuatu yang kita butuhkan. ... Kami memiliki 
setidaknya dana cadangan sebanyak itu, ya? "[Ryouma] 

"Iya. Jika Anda menganggapnya sebagai investasi untuk peralatan yang diperlukan, maka 
ya, memang tidak ada masalah sama sekali. "[Carm] 

"Itu terdengar baik. Maaf mendorong ini ke Anda, tapi tolong dapatkan pendapat semua 
orang dan memilih apa pun yang diperlukan pada daftar itu. Hubungi toko cabang di 
Renauph juga. "[Ryouma] 

"Dimengerti." [Carm] 

"Biarku lihat! Biarku lihat! Asisten Manajer, tolong beri tahu saya! "[Jane] 

"Hal-hal macam apa yang ada ~?" [Maria] 

"Beberapa alat ajaib yang bisa digunakan untuk keamanan akan bagus." [Leelin] 

"Apa yang dia katakan. Kita bisa melakukannya tanpa mereka, tetapi akan lebih baik 
memilikinya. "[Fei] 

Sepertinya semua karyawan tertarik. Mereka melewati daftar itu dan semua orang 
berbicara tentang alat apa yang mereka minati. 

"Aku sudah mendengar tentang alat sihir yang disebut 'Kompor' ini. Saya tidak pernah 
memiliki kesempatan untuk menggunakannya, tetapi konon, membuatnya mudah untuk 
mengatur api saat memasak. Saya ingin memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Ada 
juga banyak peralatan memasak lainnya. "[Shelma] 

"Aku pikir kamu akan tertarik pada peralatan memasak, Shelma-san  Lagi pula, kamu selalu 
memasak setiap hari  Sejujurnya, aku ingin mencobanya sendiri ~" [Maria] 

"Adapun aku ... Sudah mulai kedinginan, jadi aku pikir sesuatu untuk membantu 
pemanasan akan menyenangkan?" [Jane] 

"Memiliki pemanas ajaib juga akan menyelamatkan kita dari kesulitan harus 
mengumpulkan kayu bakar." [Dolce] 

"Dolce-kun, kamu tidak harus mengumpulkan kayu bakar untuk digunakan di toko. Saya 
akan membeli pemanas. Tapi tergantung pada unitnya, alat ajaib mungkin akhirnya 
menjadi pilihan yang lebih murah ... Aku harus melihat-lihat dulu. Saya perlu menemukan 
pemanas yang baik. "[Ryouma] 

Kami dengan senang hati makan malam hangat kami. 



Ketika kami selesai makan, Carm-san memberi tahu saya bahwa dia memiliki sejumlah 
laporan untuk diberikan, jadi kami pergi ke kantor. 

... Sepertinya aku akhirnya membuatnya bekerja lembur dengan kembali pada waktu yang 
aneh. 



Chapter 150-2 
Bab 150: Demi Masa Depan (2/3) "Maaf tentang ini ..." [Ryouma] " 

"Jangan khawatir tentang itu. Ini tidak cukup untuk dihitung sebagai lembur. Untuk mulai 
dengan, tentang pakaian formal yang Anda pesan beberapa hari yang lalu. Penjahit itu 
menghubungi kami. Sepertinya pakaian itu akan selesai tiga hari kemudian. Anda bisa 
mengambilnya kapan saja setelah tanggal itu. "[Carm] 

Mereka mampu membuat segalanya secepat itu? Awalnya saya terkejut, tetapi sangat cepat 
saya tahu bahwa hanya jas yang bisa mereka buat dalam tiga hari. Pin dasi yang akan 
digunakan sebagai aksesori perlu seminggu. Itu masih sangat cepat. 

"Aku awalnya meminta mereka untuk menyiapkan pakaian dengan cepat, tetapi dengan ini, 
pakaian itu harus tepat waktu untuk kunjunganmu ke keluarga adipati. Pengrajin yang 
mereka percayai berlianmu juga mengatakan bahwa dia akan mengeluarkan produk yang 
bisa dibanggakannya. "[Carm] 

"... Mereka benar-benar berusaha keras untuk ini, huh." [Ryouma] 

Ketika aku menyuarakan pikiranku dengan jujur, Carm-san tertawa. 

"Jelas, mereka melihat Anda sebagai pelanggan penting. Ngomong-ngomong, Boss, ketika 
kamu pergi untuk menyapa Duke, izinkan Fei-san untuk mengawalmu. "[Carm] 

Fei-san? Sebagai pendamping? ... Nah, dari segi kemampuan, saya tidak perlu mengeluh, 
tetapi apakah itu perlu? 

"Ini bukan hanya untuk keselamatanmu. Itu juga demi formalitas. "[Carm] 

Formalitas, ya ... Saya kira itu mungkin normal bagi orang-orang yang dapat menyapa 
keluarga adipati untuk memiliki setidaknya satu atau dua pelayan dengan mereka. Kalau 
begitu, kurasa aku harus mematuhinya. Tapi... 

"Bagaimana denganmu?" [Ryouma] 

"Kami dan kamu dan kami tidak bisa berada jauh dari toko. Jadi saya akan mengajari Anda 
etiket yang harus Anda amati sebelum Anda pergi. "[Carm] 

"Saya melihat. Akankah keamanan toko baik-baik saja tanpa Fei-san? "[Ryouma] 

"Supaya aman, aku ingin menambah jumlah penjaga." [Carm] 

"Haruskah aku mengirim pekerjaan di guild petualang seperti sebelumnya?" [Ryouma] 



"Itu juga ide yang bagus, tapi mengapa tidak menyewa beberapa penjaga baru saja? 
Caulkin-san dan yang lainnya terus mengalami kemajuan dalam studi mereka sebagai 
manajer di bawah bimbingan kakak perempuan saya di toko cabang di Renauph. Karena 
itu, saya percaya ini adalah kesempatan yang baik untuk menyewa beberapa penjaga yang 
bisa kita percayai dalam persiapan karena ketika mereka sudah dewasa hingga kita bisa 
mempercayakan toko cabang kepada mereka. "[Carm] 

Hmm ... Itu benar. Saya telah mendengar bahwa Caulkin-san dan yang lainnya baik-baik 
saja. Kita harus memastikan dua kali lipat bahwa mereka dapat menanganinya, tetapi jika 
seperti ini, mungkin kita bisa mempercayakan toko cabang kepada mereka pada awal 
tahun depan? 

Percakapan kami menuju ke arah itu. 

Namun, dalam hal itu, kita perlu menyiapkan orang lain selain manajer. Jika demikian, 
maka mempekerjakan beberapa dari waktu sebelumnya sehingga kita dapat menemukan 
satu yang dapat dipercaya dan membesarkannya mungkin akan ideal. 

"Mari kita coba mencari keduanya. Tapi kami akan memprioritaskan keamanan toko. 
"[Ryouma] 

"Dimengerti. Selanjutnya ... Oh, permintaan maaf saya. Rupanya, itu menyimpulkan laporan 
kami. Berikutnya adalah pesan pribadi dari Caulkin-san dan yang lainnya. Tampaknya 
mereka menemukan sesuatu yang baru mengenai lendir dan ingin menyampaikan kepada 
Anda temuan mereka. "[Carm] 

"Benarkah !?" [Ryouma] 

"Mereka memiliki dua penemuan. Keduanya terkait dengan aplikasi slime pembersih. 

Saya ingin tahu apakah sesuatu terjadi. Saya menjadi sedikit bersemangat ... 

"Pertama, adalah Robelia-san 'Salam untuk Efek Mempercantik Lendir Bersih'. 

Bagian dari rutinitas hariannya adalah membersihkan seluruh tubuhnya dengan lendir 
pembersih. Dari sana, dia bisa melihat peningkatan di kulitnya. Untuk mengkonfirmasi 
temuannya, dia meminta karyawan untuk bekerja sama dengan eksperimen, serta 
mengamati pelanggan yang meminta pembersihan seluruh tubuh. Hasilnya adalah bahwa 
lendir pembersih sebenarnya memperbaiki kondisi kulit. Ternyata, ini sangat efektif untuk 
jerawat ... Bos? "[Carm] 

"Tidak apa-apa ... Tapi ini benar-benar kejutan." [Ryouma] 

Saya tidak pernah berpikir tentang efek mempercantik lendir pembersih, tetapi sekarang 
dia menyebutkannya, saya kira ini mungkin terbukti bermanfaat. 



Lendir pembersih suka memakan kotoran, jadi jika Anda meminta mereka membersihkan 
seluruh tubuh Anda, mereka akan membuang semua limbah yang menempel pada tubuh, 
serta kulit mati. Dalam kasus jerawat, alasan terjadinya adalah karena sebum tambahan 
mengisi pori-pori. Jika semua itu harus dihilangkan, maka secara alami, kulit secara 
keseluruhan akan membaik. Itu mungkin alasan di balik efek mempercantiknya. 

"Detailnya telah dirangkum dalam dokumen ini." [Carm] 

"Terima kasih banyak. Saya akan mengiriminya surat nanti dengan pikiran saya. Apa yang 
lainnya? "[Ryouma] 

"'Aplikasi Praktis Cleaner Slimes' dari Tony-san. 

Setelah melihat kotoran keluar dari pakaian yang dibersihkan selama bekerja dan melihat 
bahwa tidak ada setetes air pun tersisa pada mereka, dia berpikir untuk mencuci dokumen 
yang memiliki kesalahan penulisan. Hasilnya... 'Kertas kotor' yang dulu menjadi 'kertas 
bersih' dan bisa digunakan lagi. 

Tidak peduli seberapa berhati-hati Anda, kesalahan cenderung terjadi dengan menulis 
dokumen. Ini terutama berlaku bagi orang-orang yang tidak terbiasa menulisnya. 
Penemuan baru ini harus dapat menghemat uang kita. Meski begitu, kurasa beberapa 
peringatan juga diperlukan ... "[Carm] 

Hmm ... Itu satu lagi yang saya lewatkan. Saya tidak pernah memikirkannya, tetapi 
sekarang setelah dia membahasnya, tentu saja lendir pembersih dapat digunakan dengan 
cara itu. 

"Maukah Anda memberi mereka kompensasi untuk penemuan baru ini?" [Carm] 

"Kita mungkin tidak berada dalam bisnis penelitian lendir, tetapi saya yakin temuan 
mereka memiliki nilai di dalamnya. Jadi iya. Mari kita beri kompensasi. Tapi pertanyaannya 
adalah berapa banyak? "[Ryouma] 

Jika saya menganggapnya sebagai bonus, maka dengan standar perusahaan kehidupan saya 
sebelumnya, maka gaji satu bulan akan menjadi cara normal untuk melakukannya, 
meskipun mungkin ada pengurangan tergantung pada penilaian. 

"Berapa upah harian mereka?" [Ryouma] 

"Kamu memilih sendiri dan mereka masih dalam pelatihan, jadi mereka saat ini membuat 
sekitar 150 setelan sehari." [Carm] 

Jadi jika mereka bekerja enam hari seminggu, maka mereka seharusnya menghasilkan 
antara 3.600 hingga 4.000 setelan sebulan. Tetapi temuan mereka akan berguna bagi toko, 
dan saya ingin mereka bekerja keras di masa depan. Mari kita beri mereka gaji tiga bulan 
dan dapatkan itu sebagai kompensasi dan juga dana penelitian. Membulatkannya dengan 
baik, itu akan memberikan sekitar 10.000 setelan per orang. 



"Saya pikir nilai dua bulan akan cukup, tetapi kami memiliki beberapa kelonggaran dalam 
hasil kami. Dan jika kita menganggapnya sebagai investasi untuk masa depan, dan karena 
jumlahnya juga termasuk dana penelitian ... itu harus diterima. Mari beri tahu mereka 
seperti itu. "[Carm] 

"Tolong rawat itu." [Ryouma] 



Chapter 150-3 
Bab 150: Demi Masa Depan (3/3) Itu sepertinya sudah menyimpulkan laporannya. 

Dia ada di sini sekarang, jadi saya sebaiknya berbicara dengannya tentang mempekerjakan 
mantan narapidana. 

Saya berbicara dengan Carm-san tentang hal-hal yang saya bicarakan dengan para dewa. 

Tentu saja, saya tidak berbicara tentang para dewa atau kehidupan saya sebelumnya, tetapi 
bahkan tanpa itu, raut wajahnya masih gelap. 

Apakah dia akan menolak, setelah semua? 

Saya terus mendesak untuk menanyakan hal itu dan menunggu tanggapannya. 

"Sampai sekarang, aku menentangnya. Ini adalah tahun pertama kami dalam bisnis sejak 
dibuka. Bisnis kami berjalan dengan baik dan jika kami perlu mempekerjakan seseorang, 
kami hanya bisa mempekerjakan beberapa pelamar yang penuh harapan. Tidak ada alasan 
untuk keluar dari cara kami untuk mempekerjakan individu yang berisiko tinggi. Paling 
tidak, kita harus membangun lebih banyak toko cabang dan memperkuat pijakan kita 
sebelum berkelana ke wilayah berbahaya semacam itu. "[Carm] 

"Aku pikir itu yang akan terjadi." [Ryouma] 

Itu jawaban yang jelas. 

Saya juga tidak berpikir saya akan sangat menerima jika saya berada di posisinya. 

Memprioritaskan penguatan pijakan kami adalah pendapat yang benar. 

"Tapi ada sesuatu yang ingin aku usulkan." [Carm] 

Hmm? 

"Melamar?" [Ryouma] 

"Iya. Saya memahami perasaan Anda ingin memberi kesempatan kepada mantan 
narapidana. Sejujurnya, saya pikir itu seharusnya menjadi pekerjaan kelas penguasa atau 
gereja, tapi ... dalam setahun terakhir saya di sini, saya telah memperhatikan Anda, Bos. 
Filosofi manajemen Anda mengejutkan saya berulang kali, tetapi saya dapat 
memahaminya. 

Meskipun tentu saja terlalu dini bagi kami untuk mencoba mempekerjakan mantan 
narapidana, saya tidak sepenuhnya menentangnya. Saya hanya berharap agar kita 
meluangkan waktu untuk mempersiapkan, melanjutkan langkah demi langkah, memilih 



mantan narapidana dengan hati-hati, dan mengeksekusi hanya setelah persiapan yang 
cukup telah dibuat. Dengan kata lain, saya tidak berpikir ada yang salah dalam menetapkan 
pekerjaan mantan narapidana sebagai tujuan akhir. "[Carm] 

... Aku berencana untuk terus berusaha membujuknya, tetapi dia benar-benar 
menerimanya begitu saja ... 

"Kamu yakin menerima ide itu dengan mudah." [Ryouma] 

"Terus terang, sudah agak terlambat bagiku untuk terkejut mengingat bahwa kamu secara 
terbuka menyambut sekelompok gadis yang meninggalkan desa mereka untuk bekerja, 
serta orang-orang kumuh ... Tapi itu juga karena itu kita dapat bekerja sehingga secara 
damai. Meskipun saya pikir itu adalah sesuatu yang harus kita selesaikan dengan ringan, 
tetapi mengingat bahwa Anda bahkan bersedia untuk berkonsultasi dengan saya 
sebelumnya, saya tidak menentangnya sepenuhnya. Ini mungkin karena saya telah 
memperhatikan Anda bekerja sampai sekarang. 

Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk dapat mempekerjakan mantan 
narapidana, pertama-tama kita harus memperkuat pijakan kita. Untuk itu, Anda harus 
bergerak lebih proaktif. Ini juga akan menguntungkan toko pada akhirnya. "[Carm] 

"Aku mengerti." [Ryouma] 

Carm-san mengerti apa yang ingin saya lakukan, dan pada saat yang sama, dia juga 
mengerti bagaimana cara menanganiku. Sungguh orang yang lihai. 

"Terima kasih banyak. Jadi, bagaimana tepatnya kita melakukan ini? "[Ryouma] 

"Bagaimana kalau membeli beberapa budak?" [Carm] 

Budak ... Oh, benar. Itu legal di sini. 

"Seorang budak, ya ... Aku tidak sepenuhnya mengerti tentang budak, tapi aku juga tidak 
mengetahui rahasia mereka ... Bisakah kamu lebih spesifik?" [Ryouma] 

Carm-san menjelaskannya dengan jelas sehingga aku bisa mengerti. 

Ada tiga jenis budak di negara ini: 'Budak Kemiskinan' 'Budak Utang' 'Budak Pidana'. 

Budak Kemiskinan adalah orang yang mencari perlindungan. Mereka juga bisa menjadi 
orang yang dijual oleh keluarga mereka sendiri sebagai budak sehingga mereka dapat 
menghidupi diri sendiri. 

Budak Utang adalah orang-orang yang gagal membayar pinjaman mereka dan telah 
menjadi budak untuk secara paksa melakukan kerja kasar. 



Pidana Budak adalah orang yang telah melakukan kejahatan dan -- sebagai hukuman -- 
berubah menjadi budak. 

"Banyak budak hutang dan budak miskin adalah budak karena keadaan yang tidak 
menguntungkan. Karena itu, mereka harus bekerja dengan baik untuk meningkatkan 
tenaga kerja kita dan membantu meletakkan dasar untuk mempekerjakan mantan 
narapidana, mengingat bahwa pola pikir mereka harus membuat mereka lebih menerima. 

Adapun budak kriminal, mantra khusus telah diberikan pada mereka untuk mencegah 
mereka melarikan diri atau melukai orang lain. Mereka kurang berisiko dibandingkan 
mantan narapidana. "[Carm] 

Carm-san juga melanjutkan dengan mengatakan bahwa sementara ada orang-orang yang 
menjadi budak karena serangkaian keadaan yang tidak menguntungkan, ada juga orang-
orang yang akhirnya menjadi budak karena menjalani gaya hidup yang terlalu memanjakan 
diri sendiri. 

"Budak hutang dan budak miskin adalah orang-orang yang -- karena kebutuhan -- telah 
menukar kebebasan mereka untuk hidup. Tentu saja, ada di antara mereka yang ingin 
mendapatkan kembali kebebasan mereka sesegera mungkin. Pekerjaan di toko kami 
bergaji relatif baik, jadi saya pikir kami bisa memberikan kesempatan kepada orang-orang 
ini. "[Carm] 

"Saya melihat. ... Apa yang harus saya perhatikan saat membeli budak? "[Ryouma] 

"Anda hanya perlu memastikan mereka kebutuhan sehari-hari dan tidak melakukan 
kekerasan yang tidak patut terhadap mereka, tetapi kondisi itu telah dipenuhi oleh 
kebijakan toko. Sejauh menyangkut toko, itu tidak benar-benar berbeda dari 
mempekerjakan seseorang dari guild. "[Carm] 

"Aku mengerti ..." [Ryouma] " 

Seorang budak, ya ... 

Ketika saya menjadi bijaksana, Carm-san bertanya kepada saya. 

"Apakah kamu membenci budak?" 

"Bukan saya. Aku hanya tidak terbiasa dengan mereka. "[Ryouma] 

Saya tahu budak adalah hal di dunia ini, tetapi saya tidak pernah berpikir untuk 
membelinya. 

Tapi ada beberapa hal yang aku pahami setelah mendengar Carm-san berbicara tentang 
mereka. 

Ini adalah satu industri di dunia ini. Saya harus mempelajarinya lagi. 



Saya mengatakan kepada Carm-san bahwa saya akan memikirkannya. 

"Kalau begitu, mungkin ide yang bagus untuk mampir ke Perusahaan Budak Moulton di 
Gaunago. Sebelum saya dan kakak perempuan saya datang ke sini, Serge-sama mengatakan 
bahwa itu adalah tempat yang baik untuk membeli budak. Jika Anda menemukan diri Anda 
membutuhkan budak, silakan pertimbangkan untuk menggunakan layanan mereka. 
"[Carm] 

Berbicara tentang Gaunago, itu adalah kota tempat kediaman adipati itu. Aku akan pergi ke 
sana untuk menyambut mereka, sehingga hal itu membuatku nyaman. 

... Apakah dia mempertimbangkan sejauh ini ketika dia menyarankannya? 

Merasa seolah-olah saya sedang dipimpin oleh hidung, saya tidak bisa tidak berbalik 
kepadanya. 

Senyum tenang Carm-san tegas. 

... Pria yang bisa diandalkan. 

Aku harus berterima kasih pada Serge-san saat aku bertemu dengannya lagi. 



Chapter 150-4 
 Sisi ???  

Sementara Ryouma memikirkan masa depannya ... 

"Saya kira itu menyimpulkan rencana kami untuk hari itu?" [Reinhart] 

"Ya, pekerjaan dilakukan dengan baik, Tuanku." [Pembantu 1] 

"Apakah kamu akan makan sekarang? Atau mungkin mandi? "[Pembantu 2] 

"Hmm ... aku tidak tahu. Elize, Anda yang memutuskan. "[Reinhart] 

"Aku ingin meluangkan waktu di bak mandi, jadi mari kita makan dulu." 

"Dimengerti. Mohon tunggu sebentar. "[Pembantu 1] 

Para pelayan berjalan keluar dari kamar mewah yang memiliki suasana tenang dan 
seperangkat furnitur seragam. Duke dan istrinya, Reinhart dan Elize, menyaksikan ketika 
mereka pergi. 

"Huh ..." [Reinhart dan Elize] 

Kemudian mereka menghela nafas dalam-dalam. 

Hari-hari kerja berturut-turut dan penerimaan tamu telah melelahkan mereka. 

"Ya ampun ... Ini bukan seperti sesuatu yang baru, tetapi saat ini tahun ini benar-benar sia-
sia." [Reinhart] 

"Memang ... Setidaknya akan membuat hidup kita lebih mudah jika orang-orang yang 
mengunjungi kita tidak begitu kaku ..." [Elize] 

Meskipun mereka tahu bahwa ini adalah bagian dari tugas mereka, mereka masih manusia. 
Ada kalanya mereka juga menjadi lelah. 

Dengan ruangan untuk diri mereka sendiri, mereka tidak berusaha untuk 
menyembunyikan kelelahan mereka ketika mereka melihat tumpukan dokumen. 

"Menurut Anda, berapa banyak dari itu benar dari permintaan itu?" [Reinhart] 

"Siapa tahu? ... Sekitar 70% akan menyenangkan. "[Elize] 

"... Benar-benar segunung masalah." [Reinhart] 



Itu semua adalah permintaan dari para bangsawan yang mereka kenal. A 'permintaan 
pinjaman'. 

"Paling tidak, saya pikir yang ini mencurigakan." 

"Yang mana? ... Oh, yang ini? Ya, sudah jelas dia hanya ingin uang sehingga dia bisa 
memamerkan kekayaannya. "[Reinhart] 

"Berapa kali ini berhasil? Namun, orang ini masih mengerikan menangani uang seperti 
biasa. "[Elize] 

Bagi para bangsawan, bulan-bulan mendatang adalah periode penting untuk bersosialisasi. 
Selama waktu ini, mereka mengadakan pesta setiap malam untuk memperdalam hubungan 
mereka dengan kenalan dan teman. Para bangsawan menginvestasikan sejumlah besar 
uang ke dalam persiapan mereka untuk menghindari kehilangan muka. 

Beban keuangan mereka sama sekali tidak ringan, sehingga tidak jarang bangsawan hidup 
sekaya rakyat jelata atau -- dalam beberapa kasus -- bahkan lebih hemat daripada mereka 
selama periode di luar musim 'sosial' ini. Setiap beberapa tahun, tidak jarang orang 
melakukannya dalam hidup hanya dengan keliru membelanjakan uang mereka dan 
bangkrut. 

Juga selama musim sosialisasi inilah para bangsawan diam-diam meminjam uang dari 
keluarga dengan keuangan stabil. 

"Aku ingin sekali menolak ini ..." [Reinhart] 

Reinhart menahan penilaiannya. Ada alasan mengapa ia tidak bisa begitu saja merobek 
permintaan menjadi serpihan dan membuangnya ke tempat sampah. 

"Beberapa mengutip pertahanan terhadap monster dan kerusakan monster sebagai 
alasan." 

"Mereka yakin menemukan satu alasan menjengkelkan untuk penyalahgunaan ..." 
[Reinhart] 

Jika mereka benar-benar menderita kerusakan dari monster atau mendapati kantong 
mereka kosong karena perlu membangun infrastruktur untuk melindungi warganya, maka 
pasti ada beberapa pertimbangan yang harus dibuat. 

Duke dan istrinya harus berhati-hati dalam membagikan pinjaman kepada orang-orang ini. 
Terutama para bangsawan yang berada di bawah mereka. 

Jika mereka menangani ini dengan buruk, reputasi mereka di antara para bangsawan 
mungkin memburuk. 

Itu mungkin kemudian menjadi penyebab kejahatan atau memburuknya hubungan. 



Meskipun mereka mungkin memiliki wewenang yang sesuai dengan keluarga adipati, itu 
tetap tidak menguntungkan mereka untuk membuat masalah dengan sia-sia. 

Terlebih lagi, monster memang semakin aktif di seluruh negeri dalam beberapa tahun 
terakhir. 

Karena itu, tidaklah mudah untuk mengabaikan klaim hanya sebagai alasan. Mereka perlu 
mengumpulkan informasi terlebih dahulu dan kemudian dengan hati-hati membuat 
keputusan. 

"Ngomong-ngomong, Ryouma akan segera hadir." [Reinhart] 

"Apa yang terjadi tiba-tiba?" 

"Bukankah monster mulai bertambah 3 tahun yang lalu? Saya hanya berpikir, bukankah itu 
juga ketika dia mulai tinggal di hutan? "[Reinhart] 

"Sekarang setelah kamu menyebutkannya, sepertinya memang begitu. ... Anak itu pasti 
berhasil meninggalkan kampung halamannya ... "[Elize] 

"Memang. Dan sekarang dia berencana untuk kembali ke sarang monster yang dia sebut 
kota kelahirannya. Aku ingin tahu apakah dia akan baik-baik saja. Atau mungkin tidak 
masalah kalau itu awalnya sarang monster? "[Reinhart] 

"Berdasarkan apa yang saya dengar dari laporan, dia tampaknya baik-baik saja di kota. 
Saya benar-benar tidak berpikir ada kebutuhan baginya untuk mengekspos dirinya pada 
bahaya ... "[Elize] 

"Aku juga tidak ingin melihatnya melakukan sesuatu yang begitu berbahaya, tetapi orang 
yang memutuskan bagaimana dia ingin hidup tidak lain adalah dia. Bahkan jika dia anak-
anak, dia masih laki-laki, dan saya pikir dia memiliki kekuatan yang cukup untuk 
memenuhi tagihan. "[Reinhart] 

"Aku tahu. Tapi saya masih khawatir. Elia juga bersekolah, jadi saat ini kesepian. "[Elize] 

Reinhart tersenyum kecut. 

"Tidak apa-apa. Ryouma-kun baik-baik saja, dan dia memiliki orang-orang yang dapat 
membantunya. Elia juga bisa berteman baik, terima kasih padanya, ingat? "[Reinhart] 

"...Itu benar. Saya tahu anak-anak itu tidak akan tetap menjadi anak-anak selamanya, tetapi 
itu masih tidak mengubah perasaan saya. Bahkan, jika ayah mertua ada di sekitar, saya 
ingin keluar sendiri. "[Elize] 

Ketika Elize mengatakan itu, warna wajah Reinhart berubah. 



"Tolong jangan. Jika kamu pergi, aku akan kehilangan akal. Pekerjaan itu menumpuk dan 
ayah bahkan membawa Sebasu bersamanya. Jika dia baru saja meninggalkan setidaknya 
Sebasu di sini, semuanya mungkin masih baik-baik saja, tapi ... "[Reinhart] 

"Fu fu. Siapa yang memberitahunya 'Elia sudah pergi ke sekolah, jadi tidak lama lagi dia 
tidak membutuhkanmu lagi'? Dia terbang seperti ayam terbakar. Saya sangat terkejut. 
"[Elize] 

"Dia benar-benar melakukan yang cepat pada kita ..." [Reinhart] 

Saat topik pembicaraan mereka beralih ke keluarga mereka, suasana di ruangan itu 
berangsur-angsur menjadi lembut. 

Saat itulah salah satu pelayan dari sebelumnya kembali. 

"Makanannya sudah siap." [Pembantu 1] 

"Mengerti. Kami akan memilikinya sekarang. "[Reinhart] 

"... Apakah sesuatu terjadi? Kalian berdua terlihat lebih baik dari sebelumnya. "[Pembantu 
1] 

"Kami baru saja berhasil tenang setelah berbicara iseng." [Reinhart] 

"Oh, benar ... Ada tamu yang akan datang dalam waktu dekat ini yang ingin kuakomodasi. 
Tolong siapkan kamar untuknya. "[Elize] 

"Baiklah." [Pembantu 1] 

"Juga, tentang hal yang kita bicarakan sebelumnya, tolong buat persiapan untuk itu juga. 
Maafkan saya. Saya tahu itu pasti sulit, tetapi mengingat musimnya, Anda mungkin akan 
memiliki pekerjaan yang cocok untuk Anda. "[Elize] 

"Tidak apa-apa, Nyonya. Anda sedang berhadapan dengan hal yang sama sendiri. Dan kami, 
pelayan, menganggap serius rekan kerja kami. "[Pembantu 1] 

Puas dengan respons kuat pelayan, pasangan suami-istri akan berjalan ke ruang makan. 

"Tuanku." [Pembantu 3] 

Tapi kemudian pelayan lain mengunjungi mereka. Di tangannya ada surat. 

"... Apa itu di tanganmu?" [Reinhart] 

"Sepucuk surat, Paduka. Itu datang beberapa saat yang lalu. "[Pembantu 3] 

"Dari siapa?" [Reinhart] 



Reinhart berkata sambil memeriksa nama pengirim di amplop. Ekspresi terkejut muncul di 
wajahnya. 

"Satu lagi." [Reinhart] 

"... Kesedihan yang bagus. Ini benar-benar membuat saya ingin melihat Elia. "[Elize] 

"Bertahanlah. Untuk saat ini, mari kita makan. "[Reinhart] 

Reinbach dan kepala pelayan mereka yang cakap seharusnya ada di sini untuk membantu 
mereka, tetapi mereka tidak dapat menghentikan mereka ketika mantan pelayan tiba-tiba 
mengambil kepala pelayan mereka dan pergi untuk putri mereka. 

Masalah suami-istri ini akan berlanjut untuk beberapa waktu ... 



Chapter 151-1 
Volume 3 Bab 151: Kemampuan Nyata Fei (1/2)  Side Ryouma  

Waktu mengalir begitu cepat. Rasanya seperti beberapa hari yang lalu ketika saya pergi 
untuk menyelamatkan orang yang hilang, tetapi sudah dua minggu sejak itu. 

Saya meninggalkan Gimuru untuk menyambut keluarga adipati itu, tetapi untuk bertemu 
dengan Serge-san, Fei-san dan saya pertama-tama harus mampir ke kota Gaunago ... Itulah 
rencananya, tapi kami saat ini mengambil jalan memutar kecil dan melewati hutan redup. 

"Maaf karena menyeretmu ke sini." [Ryouma] 

"Tidak apa-apa. Saya penjaga Anda sekarang. Jika Anda ingin mengunjungi rumah lama 
Anda, maka ke sanalah kami akan pergi. Selain itu, saya pandai menemukan jalan melalui 
tempat-tempat seperti ini. Tidak apa-apa. Sungguh. "[Fei] 

Sekarang dia menyebutkannya, dia bisa mengikutiku selama ini tanpa tertinggal 
sedikitpun. Dia ringan di kakinya dan saya tahu dia sudah terbiasa berjalan di alam. Seperti 
yang diharapkan dari mantan pembunuh bayaran. 

"Itu terdengar baik. Saya kira Anda benar-benar menerima pelatihan semacam itu, ya? 
"[Ryouma] 

"Itu juga, tetapi negara kita tidak memiliki jalan yang terawat dengan baik seperti negara 
ini. Bagaimanapun, walaupun memiliki jalan berarti lebih mudah bagi orang untuk 
bepergian, itu juga berarti lebih mudah bagi tentara musuh untuk bergerak ketika mereka 
menyerang. Mereka terlihat seperti penjaja ketika mereka bergerak, jadi sulit untuk 
mengatakan bahwa mereka sebenarnya musuh. Semua jalan di negara kita seperti ini 
kecuali untuk kota-kota besar dan beberapa desa kecil. "[Fei] 

Apakah begitu? ... Kalau dipikir-pikir, aku tidak pernah benar-benar berbicara dengan Fei-
san tentang negaranya, bukan? Saya tahu ini negara berbahaya yang saat ini sedang 
berperang, tapi hanya itu yang saya tahu. Sudah lebih dari setengah tahun sejak saya 
mempekerjakannya, tetapi saya tidak pernah benar-benar berbicara dengannya tentang 
hal itu. 

Tetapi mungkin tidak dapat dihindari mengingat bahwa karyawan lain hanya berpikir dia 
seseorang yang berpengalaman dalam militer dan mempertimbangkan keadaan pekerjaan 
terakhirnya. 

"Jika kamu tidak keberatan dengan pertanyaanku, bisakah aku bertanya tentang 
negaramu? Tentu saja, hanya bagian yang bisa kau bicarakan. "[Ryouma] 

"Aku bisa menjawab pertanyaan yang kamu miliki, Bos. Ini akan menjadi masalah jika aku 
mempublikasikannya, tetapi membicarakannya dengan seseorang seperti kamu yang 



sudah tahu tentang aku menjadi mantan pembunuh bayaran bukanlah masalah sama 
sekali. "[Fei] 

Ternyata itu sebenarnya bukan masalah besar. Bahkan, dia begitu acuh tak acuh tentang 
hal itu sehingga saya mulai merasa cemas. 

"Kamu tidak punya rahasia yang harus kamu simpan?" [Ryouma] 

"Tidak ada yang tersisa untuk mengeluh, jadi itu tidak masalah lagi. Setiap informasi yang 
dapat digunakan mungkin tidak dapat digunakan lagi, dan yang dapat digunakan mungkin 
sudah diambil oleh pasukan musuh. Itu sebabnya ... Informasi yang bocor ke musuh musuh 
kita sebenarnya adalah masalah yang lebih besar bagi musuh kita. Saya memiliki kawan-
kawan seperjuangan yang melakukan hal itu sebenarnya. "[Fei] 

"Oh." [Ryouma] 

Kalau begitu, aku bisa bertanya sebanyak yang aku mau. Tapi aku tidak benar-benar tahu 
apa-apa, jadi meskipun dia mengatakan itu padaku, aku sebenarnya tidak tahu harus 
bertanya apa. 

"Berapa banyak yang kamu ketahui tentang negaraku?" [Fei] 

"Aku tahu bahwa negaramu dikenal sebagai Zilmar Empire, dan sedikit timur laut dari 
Kerajaan Riforu, di mana kita saat ini berada. Dan seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, 
itu berada di tengah perang saudara dan merupakan tempat yang sangat berbahaya. Itu 
saja. "[Ryouma] 

"Maka saya kira saya harus menambah pengetahuan Anda." [Fei] 

Menurut Fei-san ... 

Dahulu kala, seorang manusia yang memiliki kekuatan besar mendirikan Kerajaan Zilmar. 

Dengan kekuatannya yang besar, ia menyatukan desa-desa dan klan kuat di utara. 

Sayangnya, ada terlalu banyak misteri mengenai sejarah kekaisaran karena kurangnya 
dokumen sejarah. Nama pendiri, kelahirannya, dan informasi spesifik lainnya tidak ada. 

Karena itu, ketika negara itu terpecah karena perang saudara, setiap faksi mulai berbicara 
tentang versi sejarah mereka sendiri dan mengklaim bahwa bos mereka memiliki darah 
kaisar pendiri yang mengalir melalui nadinya ... Dengan kata lain, itu merepotkan. negara 
untuk alasan selain perang. 

"Ketika saya berada di negara itu, bagian selatan kekaisaran diperintah oleh Win House, 
bagian utara diperintah oleh Tuan House, timur laut diperintah oleh Bigan House, dan 
pusatnya diperintah oleh Shu House. Ada pergumulan kecil bahkan di dalam rumah-rumah 



itu, tetapi sebagian besar konflik yang lebih besar terjadi di antara keempat rumah ini. 
"[Fei] 

"Rumah apa yang kamu dan Leelin-san bekerja?" [Ryouma] 

"Kami bekerja untuk Rumah Win. Rumah Win memiliki banyak pembunuh seperti kita. 
Mereka membagi kami menjadi beberapa organisasi dan memberi kami pekerjaan yang 
berbeda. Ada sebuah organisasi yang mengirim anggotanya untuk hidup di tanah musuh 
untuk waktu yang lama untuk mencuri informasi. Ada juga organisasi yang mencari musuh 
di kota-kota besar dan membunuh mereka. 

Ada juga organisasi kami, yang bertugas pergi ke sana kemari untuk mencari informasi. 
Kami memberikan informasi kepada organisasi lain. Tugas kita adalah membunuh musuh 
yang ada di wilayah Win House. Untuk menghindari membuat kita curiga karena kita 
terlalu banyak bergerak, kita berpakaian sebagai penjaja. "[Fei] 

Benarkah? Kataku ketika aku mendengarkannya sementara kami berjalan. 



Chapter 151-2 
Bab 151: Kemampuan Nyata Fei (2/2) "Oh, benar. Bos. Ada sesuatu yang aku lupa katakan 
padamu. "[Fei] 

Dia berkata seolah dia tiba-tiba teringat. Saya ingin tahu apakah ini sesuatu yang penting. 

"Ketika Anda mewawancarai kami. Saya menyebutkan bahwa Leelin mengambil ibunya. 
Apakah kamu ingat? "[Fei] 

"Ya." [Ryouma] 

"Itu bohong. Sebenarnya, Leelin dan aku tidak punya hubungan darah. Kami baru saja 
menjadi ayah dan anak karena kami berafiliasi dengan pasukan yang sama. "[Fei] 

Wow! Itu jauh kurang relevan daripada yang saya kira! 

Oh, tapi kurasa itu cukup penting baginya. 

"Kami telah memainkan peran ayah dan anak selama lebih dari 10 tahun, jadi dia tidak 
berbeda dari anak perempuan dengan saya. Ada banyak hal yang sulit dijelaskan, tetapi 
saya hanya ingin memberi tahu Anda karena Anda sudah tahu tentang situasi kami. "[Fei] 

Rupanya, di Rumah Win tempat dia bekerja, untuk mengurangi jumlah anak yang 
ditinggalkan setelah kehilangan orang tua mereka dalam perang, mereka mengambil anak-
anak yatim piatu dan mengumpulkan mereka di sebuah institut. Di sana, mereka memberi 
mereka pelatihan dan menggunakannya. Leelin-san adalah salah satu dari anak-anak itu. 

"Membesarkan anak-anak menjadi pembunuh dan menggunakannya ... Kau mungkin 
berpikir itu kejam, tapi itu normal di negara kita. Dan selain itu, anak-anak yang tidak 
dibawa masuk memiliki kehidupan yang lebih buruk. Anak-anak itu tidak bisa hidup sama 
sekali. "[Fei] 

Setelah bakatnya sebagai seorang pembunuh diakui, dia ditempatkan di bawah Fei-san. 
Namun, lembaga itu tidak hanya dimaksudkan untuk mengubah anak-anak menjadi 
pembunuh. Bisa juga melatih mereka menjadi pejabat sipil atau tentara. Ada banyak 
macam. Meskipun itu membatasi jalan hidup seseorang, ia melayani tujuannya untuk 
membantu anak-anak. 

Ketika kami membahas topik itu, kami akhirnya terdiam. 

Tapi itu bukan karena suasana hatinya rusak karena percakapan berubah menjadi gelap. 

"Fei-san." [Ryouma] 

"Seseorang di sini. Di depan. "[Fei] 



Ada beberapa jejak kaki di tanah. 

"Mereka memakai sepatu. Harusnya manusia ... Karena jejak kaki ini masih ada di sini 
meskipun hujan pagi ini, maka mereka seharusnya sudah lewat di sini kira-kira setengah 
hari yang lalu. "[Ryouma] 

"Seharusnya ada 10 ... atau 15 dari mereka. Itu terlalu banyak untuk pemburu. Harus 
menjadi bandit. Apa yang harus kita lakukan? "[Fei] 

"... Kita akan mencapai sungai jika kita terus ke arah ini. Mungkin itulah tujuan mereka. Ini 
arah yang sama dengan rumah lamaku. "[Ryouma] 

"Itu masalah." [Fei] 

Meskipun mengatakan itu, Fei-san sama sekali tidak terlihat bermasalah. 

Tetap saja, sepertinya dia ingin menyerahkan keputusan itu kepadaku dan mengatakan 
tidak lebih dari itu. 

"Kita bisa mengubah arah di sini dan pergi ke jalan utama, tapi ..." [Ryouma] 

Saya berencana menghabiskan malam di rumah gua saya. 

Jika saya menghindari bandit ini saya harus mengubah rencana saya. 

Apalagi matahari akan terbenam pada saat kita mencapai jalan utama. 

Dan selain itu, sebagai seseorang yang tinggal di hutan ini, aku tidak bisa meninggalkan 
para bandit itu sendirian. 

"Aku ingin berurusan dengan para bandit. Bisakah saya mengandalkan bantuan Anda? 
"[Ryouma] 

"Tentu saja. Silakan tunggu di sini, Bos. Saya akan pergi mencari sedikit. Aku yakin mereka 
tidak terlalu jauh. "[Fei] 

... Aku yakin Fei-san akan baik-baik saja. Dia mungkin jauh lebih baik daripada saya dalam 
mengikuti jejak dan bergerak dengan tenang. 

Maksudku, aku tidak bisa meramalkan bahwa para bandit 'tidak sejauh itu'. 

Aku ingin tahu bagaimana dia bisa mengatakan itu. Saya akan tanya dia nanti. 

"Aku akan mengandalkanmu kalau begitu. Tolong jangan memaksakan dirimu sendiri. 
"[Ryouma] 

"Serahkan padaku, Boss." [Fei] 



Fei-san diam-diam pindah dan menghilang ke pepohonan. Satu-satunya suara yang 
mengikutinya adalah angin yang menggoyang dedaunan. 

Satu jam kemudian, Fei-san kembali. 

"Kerja bagus di luar sana." [Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu, saya mendengar rumput berdesir di belakang saya. 

"... Jadi kamu bisa merasakanku." [Fei] 

"Saya memberi tahu senjata lendir logam saya untuk memberi tahu saya apakah logam 
(umpan) akan mendekat . Lagipula ada bandit di dekatnya. "[Ryouma] 

"Tetap saja, kamu seharusnya tidak bisa mengatakan itu adalah 'aku' hanya dengan itu ..." 
[Fei] 

Sebenarnya, pertanyaan yang lebih besar adalah mengapa Anda harus mendekati saya dari 
belakang. 

Jika bukan karena laporan slime, saya tidak akan memperhatikannya tepat waktu. 

Seperti yang diharapkan, dia benar-benar profesional. Mungkin sudah pensiun. 

Agak terlambat untuk menyadari hal ini, tapi aku sungguh beruntung mempekerjakannya 
sebagai pengawal toko. 

"Jadi, bagaimana?" [Ryouma] 

"Memang ada 15 dari mereka. Mereka bersiap untuk berkemah di depan tebing di depan. 
Mungkin tempat yang Anda bicarakan. Saya mendengar mereka berbicara tentang briefing 
untuk besok sambil berkumpul di sekitar api, jadi saya yakin mereka bandit. Mereka 
tampaknya berpengalaman juga. "[Fei] 

"Bisakah kita mengalahkan mereka hanya dengan kita berdua?" [Ryouma] 

"Mereka memiliki empat penyihir dan tiga pemanah. Mereka memiliki pendekar pedang 
dan tombak untuk pertempuran jarak dekat. Mereka memiliki peralatan yang relatif baik 
dan keseimbangannya bagus. Tapi itu saja. Tidak ada orang yang sangat kuat. 

Jika kita menunggu sampai hari gelap, aku bisa mengeluarkannya sendiri. Di masa lalu, 
saya akan menggunakan orang di level mereka untuk melatih tangan baru. Kami berdua 
harus cukup. Jika kita berdua membawa mereka bersama, kita harus bisa mengakhirinya 
secara instan. "[Fei] 

Kami memutuskan untuk mengeluarkan para bandit. 



Untuk referensi di masa depan pada situasi yang sama, saya memutuskan untuk 
menyerahkan rencana itu kepada profesional. 

"Bos, silakan gunakan ini." [Fei] 

Itu arloji saku yang dipesan dari Dinome's Magic Tool Workshop beberapa hari yang lalu. 

Itu mahal tapi nyaman, jadi saya punya satu untuk semua karyawan saya di toko. 

Pada eksteriornya terukir beberapa pakaian dan lendir lega. Tentu saja, saya juga punya. 

"Pertama-tama aku akan membawamu ke titik di mana mereka tidak akan 
memperhatikanmu. Setelah itu, bersiaplah, dan setelah 15 menit, tunjukkan diri Anda di 
depan musuh. Lakukan hal yang sama jika musuh berhasil menemukan Anda. Jika mereka 
menyerang Anda segera, maka berkelahi, tetapi jika mereka berbicara, maka ... Katakan 
kepada mereka bahwa Anda adalah petualang baru yang tersesat dan baru saja datang ke 
sini untuk mengumpulkan herbal. 

Saya akan menggunakan 15 menit itu untuk sampai ke sisi lain, jadi sementara Anda 
memiliki perhatian mereka, saya akan mengambilnya dari belakang. Saya akan mengambil 
mage pertama. Sejujurnya, saya mengkhususkan diri pada pembunuhan tidak berkelahi. 
Tapi bagaimanapun, ketika pertempuran dimulai, kami akan segera menghabisi mereka. 
"[Fei] 

"Oke." [Ryouma] 

Untuk memaksimalkan poin kuat kami, saya ditugaskan memainkan umpan. 

Setelah memutuskan rencana kami, sudah waktunya untuk melaksanakannya. 

"Permisi! [Ryouma] Apa ada orang di luar sana !? "[Ryouma] 

"!" [Bandit] 

"Siapa yang pergi ke sana !?" [Bandit 1] 

Seperti yang direncanakan, saya menunjukkan diri kepada para bandit. 

Ketika saya memanggil mereka, mereka tidak hanya melihat ke arah saya, tetapi juga ke 
arah lain. Seperti yang disebutkan Fei-san, mereka memang berpengalaman. 

"... Anak kecil?" [Bandit 2] 

"Apa itu? Itu hanya anak nakal ... "[Bandit 3] 

"Aku bukan orang yang mencurigakan! Aku baru saja tersesat! "[Ryouma] 

"... Seorang petualang?" [Bandit 4] 



"Iya. Saya baru saja mendapat pekerjaan pertama saya hari ini. Saya mendapat pekerjaan 
pengumpulan ramuan, tetapi saya sangat senang bahwa sebelum saya menyadarinya ... 
"[Ryouma] 

"Sungguh tragedi ..." [Bandit 5] 

"Hehe. Anda mengatakannya. Mengapa kamu tidak datang ke sini dan beristirahat? 
"[Bandit 6] 

Saya bermain bodoh dan mendekati mereka. Setelah melihat seorang anak seperti saya, 
mereka tidak bisa membantu tetapi lengah. 

Tapi sepertinya mereka tidak berniat menunjukkan jalan pulang. 

Mereka dengan acuh tak acuh meraih senjata mereka ... Tapi sebelum mereka bisa menarik 
senjata mereka, keempat bandit yang paling jauh di belakang tiba-tiba pingsan. 

Cara mereka jatuh seperti ketika detektif anime tertentu akan mulai memberikan deduksi. 

"!" [Bandit] 

Mereka berpaling ke teman-teman mereka yang jatuh, tetapi itu adalah kesalahan fatal. 

Aku menarik pedangku dari sarungnya dan mengirimkannya ke leher seorang pria. 

"Musuh !?" [Bandit 1] 

"GUFU !?" [Bandit 2] 

"---Ah" [Bandit 3] 

Selanjutnya, aku mengirim pedangku yang menyodorkan leher bandit. Lalu aku menyapu 
ke samping dengan pedangku. Saya bekerja melalui bandit mulai dari yang paling dekat. 
Satu stroke fatal untuk setiap bandit. 

"Bocah ini!" [Bandit 4] 

Bandit itu menjulurkan pisaunya, tetapi aku mengelaknya dengan sehelai rambut, lalu aku 
memukul jantungnya mati. Itu membuat empat ...! 

Saya merasakan kehadiran mana. 

"---Ien" 

Fei-san dan para bandit dilanda asap yang membubung. 

Asap itu tidak mengembus angin. Itu adalah asap yang tidak menghalangi saya. Apakah ini 
sihir Fei-san? Ini pertama kalinya aku melihatnya. 



Saya belum pernah mendengar nyanyian itu sebelumnya, tetapi mungkin mirip dengan 
mantra jenis racun, 'Asap', yang menciptakan tabir asap. 

Bahkan jika kastor itu sendiri masuk, dia tidak akan diracun. 

Tapi... 

"GUAAA !?" [Bandit 5] 

"Sial !!" [Bandit 6] 

"E-Eek !?" [Bandit 7] 

Jeritan bergema dari pilar asap. Saya memotong orang-orang ketika mereka merangkak 
keluar dari asap ... Bahkan 30 detik telah berlalu sejak pertempuran dimulai, tetapi semua 
kebisingan sudah hilang. Ketika asap menghilang, Fei-san dan beberapa pria yang 
berbaring di tanah muncul. Darah bisa terlihat menetes dari pedang lurus Fei-san. 

Jelas hari apa yang terjadi di dalam asap dan siapa pemenangnya. 

"Sudah berakhir, Bos." [Fei] 

"Pekerjaan yang spektakuler." [Ryouma] 

Tapi sekarang aku sudah melihat kemampuannya yang sebenarnya ... 

Bukankah gajinya terlalu rendah? 

... Aku harus meminta Carm-san untuk memberinya kenaikan gaji ketika aku kembali. 



Chapter 152-1 
Volume 3 Bab 152: Minum di Rumah untuk Pertama Kali (1/2) "Bos. Keterampilanmu 
sangat cocok untuk menjadi seorang pembunuh. "[Fei] 

Setelah bekerja bersama slime dan membersihkan tempat kejadian, Fei tiba-tiba 
mengatakan itu. 

"Apa maksudmu?" [Ryouma] 

"Maksudku, kamu memiliki banyak keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang 
pembunuh. Meskipun, menjadi kuat itu baik, menjadi kuat tidak cukup untuk menjadi 
seorang pembunuh. "[Fei] 

Jadi saya kira ada hal yang lebih penting bagi seorang pembunuh daripada kekuatan kita. 

"Dulu ketika preman menyebabkan masalah bagi kami di toko, kau meninggalkan obat di 
toko itu, ingat? Anda harus memiliki pengetahuan tentang obat-obatan dan racun. 
Pengetahuan tentang itu sangat penting bagi pembunuh. Dan beberapa saat yang lalu Anda 
menggunakan slime untuk membersihkan tempat kejadian. Membersihkan mayat, pakaian 
dan senjata berlumuran darah ... Itu semua juga penting. Juga, caramu berjalan sebelum 
pertarungan, caramu bersembunyi ... Semuanya dilakukan dengan sangat baik. "[Fei] 

Sementara dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. 

"Salahku. Keterampilan Anda tidak hanya cocok untuk menjadi seorang pembunuh, Anda 
akan membuat untuk pembunuh yang benar-benar baik. "[Fei] 

"Ahh ..." [Ryouma] 

Saya pikir dia berusaha memuji saya. 

"Saya sudah terbiasa dengan bahasa di sini, tapi dari waktu ke waktu, saya masih membuat 
kesalahan." [Fei] 

"Lagipula, ini adalah bahasa negara lain. Mau bagaimana lagi ... "[Ryouma] 

Saya juga harus berurusan dengan perusahaan asing sendiri di kehidupan masa lalu saya. 
Hambatan bahasa saat itu benar-benar menyakitkan. 

Terutama, ketika saya harus mengobrol dengan orang asing di luar kantor. 

Baik. Berbicara bahasa ... 

"Ngomong-ngomong, sihir yang kamu gunakan beberapa waktu lalu. Apakah itu sihir 
Zilmar Empire? "[Ryouma] 



"Maksudmu 'Ien'? Itu mantra jenis racun. Itu berarti 'asap'. "[Fei] 

Jadi itu mantra 'Asap' yang sama dengan negara ini. Satu-satunya perbedaan adalah kata 
yang digunakan. 

Saya bertanya lebih banyak lagi, dan ternyata, Fei-san dapat menggunakan mantra racun 
dan sedikit mantra angin. Membuat layar asap, menyembunyikan tubuhnya, dan 
membunuh orang-orang dari dalam asap adalah trik favoritnya. 

Ketika kami membersihkan tempat kejadian, saya perhatikan bahwa mayat-mayat yang dia 
bunuh dari dalam asap selesai dengan satu tusukan di antara celah baju besi mereka. Juga, 
empat orang pertama yang dia bunuh dibunuh dengan menggunakan jarum beracun yang 
tidak mengkilap. Dia membunuh delapan orang dengan hanya satu pukulan. 

... Metodenya tidak bermoral, tapi dia menetralkannya begitu cepat sehingga dia benar-
benar mengingatkanku pada protagonis dari permainan tertentu. 

"Aku hanya melantunkan suara keras untuk mendapatkan perhatian musuh. Biasanya, aku 
akan mengucapkan mantraku tanpa mengatakan apa-apa. "[Fei] 

"Casting Chantless?" [Ryouma] 

Mantra mantra dengan pelan ... Saya sudah mencoba mempraktikkannya sendiri di waktu 
luang saya, tetapi tidak hanya peluang keberhasilan lebih rendah, efek yang dihasilkan juga 
lebih lemah. Itu belum pada tingkat yang bisa saya gunakan dalam pertempuran dulu ... 
Saya ingin tahu apakah dia keberatan mengajari saya beberapa trik ... 

"Oh, kita seharusnya tidak berdiri di sini berbicara." [Ryouma] 

Rumah saya ada di sana. Tidak ada alasan untuk tetap di luar begitu banyak. 

Aku merubuhkan tebing dengan sihir tanahku dan membuka pintu masuk ke rumah 
lamaku. 

"Ho ... Jadi ini rumah lamamu." [Fei] 

Fei-san tampak terkesan saat memasuki rumah. 

"Ahh ... Ini sangat nostalgia. Tapi itu berdebu ... "[Ryouma] 

Saya mendengar rumah-rumah tidak berumur dengan cepat, tetapi pintu masuknya 
diblokir, jadi rumah tua saya ini tidak banyak berubah. Persis seperti yang saya tinggalkan 
sebelumnya. Satu-satunya hal yang benar-benar berubah adalah sekarang sudah berdebu. 
Dan entah bagaimana, ada sarang laba-laba di langit-langit. Saya ingin tahu dari mana 
mereka datang. 



Nah, jika ini saja yang berubah, maka sedikit bantuan dari slime saya akan mengembalikan 
semuanya ke kondisi semula. 

Sementara itu, saya segera membersihkan satu kamar sehingga kami dapat memiliki kamar 
yang bisa kami istirahatkan. 

"Itu seharusnya melakukannya." [Ryouma] 

Lendir lengket, lendir racun, lendir asam, lendir menyembuhkan, lendir pemulung, dan 
lendir pembersih ... Lendir yang hidup di sini sebelumnya seolah-olah mereka dapat 
mengingat waktu mereka di sini di masa lalu, ketika mereka dengan bebas merangkak di 
sepanjang tempat yang biasanya mereka jelajahi sebelumnya. 

Mungkin karena kita baru saja bertengkar, tetapi sangat damai dan santai saat ini. 

Kami punya banyak makanan, dan slime mungkin sudah penuh untuk hari itu. 

Jadi kita bisa meluangkan waktu dan bersantai. 

Saya menyiapkan beberapa minuman dan makanan ringan, kemudian saya bertanya 
tentang casting tanpa nyanyian lagi. 

"Jika kamu ingin menggunakan mantra dengan casting tanpa mantra, maka yang paling 
penting adalah tetap menggunakan mantra itu. Pertama-tama Anda harus mulai dengan 
mempelajari cara menyembunyikan tubuh Anda dan menggunakan senjata Anda, 
kemudian terbiasa dengan racun dan obat-obatan. Anda bisa mendapatkan pengalaman 
seperti itu dan masih melanjutkan pelatihan Anda. Setelah melakukan itu saya bisa 
melakukannya. Sampai saat itu saya tidak benar-benar menggunakan mantra dalam 
pembunuhan. Obat-obatan dan alat-alat jauh lebih penting. Saya tidak berspesialisasi 
dalam sihir, jadi sulit untuk memberi saran. "[Fei] 

Begitu ... Jadi, bagaimana dengan racun dan obat? Ngomong-ngomong tentang racun, racun 
yang dia gunakan pada jarum-jarum itu dan serum kebenaran yang dia gunakan pada 
preman-preman itu sebelumnya ... Di mana saja dia mendapatkan itu? 

"Meramu racun dan obatmu sendiri adalah dasar-dasar dasar. Anda membayar kami dan 
memberi kami liburan, jadi saya membeli bahan-bahan dari toko-toko di kota atau 
mengumpulkannya dari luar. Dalam pekerjaan kami, kami harus pergi ke berbagai wilayah, 
jadi kami tahu banyak tentang menggunakan herbal yang berbeda untuk meramu obat. 
Berkat itu, kita masih bisa membuat ramuan bahkan di negara ini. "[Fei] 
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satu hal yang menggangguku. 

"Fei-san, jika kamu membutuhkannya untuk pekerjaanmu, toko dapat menutupi biayanya." 
[Ryouma] 

Tidak ada alasan bagi karyawan untuk membayar sendiri. Ketika saya mengatakan 
kepadanya bahwa ... 

"Itu bukan sesuatu yang saya butuhkan untuk pekerjaan saya. Kami membuat ramuan kami 
untuk mencegah keterampilan kami menjadi berkarat ... "[Fei] 

Tampaknya, Fei-san tidak melihatnya sebagai pekerjaan, tetapi sesuatu yang mirip dengan 
pelatihan pribadi atau hobi. 

"... Jika kamu membutuhkannya untuk mempertahankan kemampuanmu -- penjaga toko -- 
maka itu lebih dari cukup alasan untuk menganggapnya sebagai sesuatu yang kamu 
butuhkan untuk pekerjaanmu. Saya pikir akan lebih baik jika saya juga membantu Anda. 
Kecuali jika Anda atau Leelin-san ingin merahasiakan pengetahuan Anda tentang obat-
obatan. Aku akan bicara dengan Carm-san ketika kita kembali. "[Ryouma] 

"Itu akan sangat membantu kita. Adapun kemampuan dan pengetahuan kami, Anda bisa 
mengatakan bahwa kami mempelajarinya dari pelatihan medis. Negara saya selalu 
berperang, jadi obat-obatan sangat mahal. Orang normal tidak bisa menggunakannya. Ada 
banyak tipuan juga. Tapi petugas medis tahu banyak. Ini juga jenis pekerjaan yang orang 
tidak waspadai. "[Fei] 

"Baiklah." [Ryouma] 

Seperti yang diharapkan, dia tidak ingin orang lain tahu tentang masa lalunya sebagai 
seorang pembunuh. ... Tapi kurasa itu yang diharapkan. 'Ninja yang tidak menyelinap' 
mungkin biasa dalam fiksi Jepang, tetapi menjadi seorang pembunuh bukanlah profesi 
yang biasa Anda pamerkan. 

Saya bertanya-tanya apakah dia masih memiliki perasaan yang tersisa untuk pekerjaan 
lamanya. 

"Secara pribadi, aku akan senang jika kamu bekerja di tokoku selamanya." [Ryouma] 

"Yah ... aku tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak punya perasaan yang tersisa untuk 
pekerjaan lamaku. Bagaimanapun, saya bekerja sebagai seorang pembunuh untuk waktu 
yang lama. Saya banyak berlatih. Saya banyak membunuh. Saya tidak bisa melupakan 
semua itu. Tetapi saya tidak punya rencana untuk kembali ke negara saya dan bekerja lagi. 
Bagaimanapun, kami diberi satu urutan terakhir. " 



"... Apakah kamu yakin tidak apa-apa untuk membicarakan hal itu?" [Ryouma] 

"Tidak apa-apa. Perintah terakhir yang diberikan kepada kami adalah 'bantu manusia di 
wilayah kami untuk melarikan diri ke tempat yang aman'. Tetapi pesanan yang diberikan 
kepada kami diberi kode, jadi kami tidak bisa hanya menerima artinya secara harfiah. Itu 
benar bahkan untuk pesanan terakhir kami. Perintah sebenarnya adalah 'Jangan mati sia-
sia. Melarikan diri dengan kebijaksanaan Anda sendiri '... Pertempuran itu sebagian besar 
diputuskan saat itu, dan tidak ada gunanya membuat diri kita terbunuh. Kami tidak 
diperlakukan dengan buruk oleh organisasi kami, dan pada akhirnya, kami bahkan 
diperintahkan untuk hidup. Tuan Rumah Win adalah orang baik. " 

Itu sebabnya dia dan Leelin-san melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan orang 
sebanyak mungkin saat mereka meninggalkan negara mereka. 

"Dan kemudian kamu tiba di negara ini, Kerajaan Riforu." [Ryouma] 

"Kami entah bagaimana berhasil masuk dan sampai ke Gimuru untuk menemukan tempat 
kami dapat bekerja. Tapi ketua guild mengetahui identitas kita hanya dengan satu 
pandangan ... "[Fei] 

"Ahh, Grisiera-san ..." [Ryouma] 

"Ketika dia mengetahui bahwa kita bukan mata-mata, dia membantu kami mendapatkan 
pekerjaan. Saya sangat terkejut saat itu. Kami telah mempersiapkan diri untuk menjalani 
hidup kami dalam pelarian. "[Fei] 

Orang itu benar-benar luar biasa, bukan? 

"Jadi, paling tidak, aku bisa menganggap bahwa kamu tidak punya rencana untuk berhenti 
dalam waktu dekat, kan?" [Ryouma] 

"Iya. Untuk saat ini, saya berencana untuk terus bekerja untuk Anda, Bos. "[Fei] 

"Itu bagus untuk didengar, Fei-san." [Ryouma] 

Saya juga berterima kasih kepadanya karena benar-benar mengizinkan saya untuk 
bertanya sebanyak yang saya inginkan di sini di hutan. 

"Sudah hampir waktunya untuk makan malam, jadi ... Jika itu tidak mengganggu Anda. 
'Item Box' ... Maukah Anda berbagi minuman dengan saya? "[Ryouma] 

"Tentu saja, Bos." [Fei] 

Dibawa oleh arus percakapan, saya mencoba mengundangnya untuk minum, dan Fei-san 
setuju. 



Untuk satu dan lain alasan, ini pertama kalinya saya minum dengan salah satu karyawan 
saya di toko. 

Jika jadwal semua orang jelas, saya harus mencoba mengadakan pesta akhir tahun. 
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Setelah melakukan perjalanan dengan damai beberapa hari terakhir ini, kami akhirnya tiba 
di Kota Gaunago, tempat kediaman keluarga adipati itu. 

Tetapi begitu kami tiba, masalah baru mengunjungi kami di pintu gerbang. 

"Aku akan bertanya sekali lagi. Kamu adalah Fei-dono dan Ryouma-kun. Apa tujuanmu 
datang ke Gimuru? "[Penjaga] 

"Aku memiliki toko, jadi aku datang ke sini untuk bertemu dengan sang duke." [Ryouma] 

"Dan aku adalah penjaganya." [Fei] 

"Tapi kamu tidak melalui jalan dari Kereban dan malah pergi ke kedalaman Hutan Gana, di 
mana kamu kebetulan menjadi 15 bandit, yang kemudian kamu bunuh. Apa itu benar? 
"[Penjaga] 

"Benar sekali." [Ryouma] 

"Biasanya, kamu akan melewati jalan utama. Mengapa Anda pergi keluar dari jalan Anda 
untuk pergi ke hutan di mana sulit untuk berjalan? "[Penjaga] 

"Saya pernah tinggal di hutan itu selama beberapa waktu. Kami baru saja mampir untuk 
melihatnya karena ini adalah tempat nostalgia bagi saya. Saya juga seorang petualang, jadi 
saya terbiasa berjalan melalui hutan. Ini jauh lebih cepat daripada harus berkeliling. 
"[Ryouma] 

"Aku mengerti ... Tapi Fei-dono, aku melihat bahwa kamu bukan seorang petualang." 
[Penjaga] 

"Saya memiliki pengalaman bekerja sebagai tentara di tanah air saya. Saya mendapatkan 
keterampilan saya sebagai pendamping dan bagaimana berjalan melalui hutan dari sana. 
"[Fei] 

"Seorang prajurit dari Zilmar." 

"Mantan prajurit." [Fei] 

"Begitu, begitu ..." [Penjaga] 

... Sudah seperti ini sepanjang waktu sejak aku dipindahkan ke kamar di kantor penjaga. 
Dia mengulangi hal yang sama berulang kali. 



Meskipun sikapnya lembut, dia benar-benar mengajak kami untuk ditanyai. 

Sebagai seseorang yang sering menerima perawatan semacam ini dalam kehidupan saya 
yang lalu, saya dapat mengatakan bahwa dia mencurigai kita. 

Tetap saja, bukankah sudah waktunya dia membiarkan kita pergi? 

Ini terlalu lama hanya untuk mengkonfirmasi kebenaran klaim saya untuk hadiah bandit. 

Apakah benar-benar mencurigakan menemukan seorang anak yang tinggal di hutan selama 
tiga tahun ditemani oleh seorang mantan tentara dari negara lain? 
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tinggal di hutan selama tiga tahun benar-benar mencurigakan? Maksud saya bukan kristal 
biru? 

Kapan ini akan berakhir? ... Hmm? 

Tiba-tiba, saya mendengar langkah kaki berhenti tepat di depan pintu. 

"Hei, aku akan masuk. Oh!" [Hyuzu] 

"Ah !?" [Ryouma] 

Orang yang masuk adalah Hyuzu-san. 

Salah satu penjaga keluarga adipati. Dia adalah bagian dari alasan mengapa saya 
meninggalkan hutan. 

"Ryouma! Sudah lama! "[Hyuzu] 

"Lama tidak bertemu!" [Ryouma] 

"Senang kamu tidak lupa dan memanggilku. Serahkan semuanya padaku sekarang. 
"[Hyuzu] 

Ketika kami berpisah, dia mengatakan kepada saya bahwa jika saya hanya menyebutkan 
namanya di kantor penjaga bahwa dia akan datang. Sepertinya itu benar. 

Saya yakin tidak berharap dia hanya menerobos selama interogasi, meskipun ... 

Sementara aku memikirkan itu, pria yang menanyai kami berbicara. 

"Hyuzu, apa yang kamu lakukan?" 

"Yo, Swanson! Aku melihat kamu sama seperti biasanya. "[Hyuzu] 

"Jika kamu tahu, maka keluarlah! Saya sedang bekerja sekarang! Hei! Kembalikan itu! 
"[Swanson] 

Hyuzu-san mengambil kertas yang sedang diisi pria itu dan meliriknya. 

"Ah, Swanson ... Jadi ini yang kamu khawatirkan. Jangan khawatir. Dia tidak berbohong. 
Saya bisa menjaminnya. Ingat saat musim semi ketika aku hampir mati? "[Hyuzu] 

"Aku dengar kau selesai saat mengawal sang duke." [Swanson] 



"Orang yang menyelamatkanku saat itu adalah orang ini." [Hyuzu] 

"Masih ... Tiga tahun di hutan ..." [Swanson] 

"Situasinya agak rumit, tapi sepertinya dia tidak bekerja untuk bandit atau semacamnya. 
Selain itu, tuannya sendiri dapat menjaminnya. Untuk saat ini, biarkan saja dia lewat. Dia 
benar-benar datang ke sini untuk menyambut sang duke. Meski lebih seperti dia diundang 
sebagai tamu. "[Hyuzu] 

"...Baik. Jangan lupa hadiahnya untuk para bandit. "[Swanson] 

... Itu terasa agak kuat, tapi setidaknya kita bebas sekarang. 

"Terima kasih banyak, Hyuzu-san." [Ryouma] 

"Tinggalkan pembicaraan untuk nanti. Cepat pergi sebelum orang itu berubah pikiran. 
Jangan lupakan hadiahmu. "[Hyuzu] 

"Ah iya. ... Kantung koin ini milikmu, Fei-san. "[Ryouma] 

"Bisakah kamu menyimpannya di magic dimensional kamu, Boss? Ini koper ekstra dan saya 
punya cukup koin untuk saat ini. "[Fei] 

"Baik. Saya akan menyimpannya di magic dimensional saya untuk saat ini. "[Ryouma] 

Tanpa waktu luang untuk sapa, kami segera meninggalkan kantor para penjaga. 

Ketika kami keluar, matahari sudah terbenam dan bintang-bintang berkelap-kelip di langit 
malam. 

"Kamu benar-benar mendapati dirimu berantakan." 

Hyuzu-san tertawa seolah dia baru saja menahan diri sebelumnya. 

"Memang ... Tapi dia hanya melakukan pekerjaannya juga, jadi ..." [Ryouma] 

"Yah, itu sangat membantu jika kamu melihatnya seperti itu. Dia bukan orang jahat. 
Meskipun dia memiliki kecenderungan untuk mengorek sedikit kecurigaan dan benar-
benar gigih ... Dia juga menangkap banyak penjahat yang tidak dapat diketahui hanya 
dengan menggunakan kristal. "[Hyuzu] 

Hyuzu-san memuji pria yang membawa kami untuk ditanyai, tetapi saya lebih tertarik pada 
'penjahat yang tidak dapat ditemukan hanya dengan menggunakan kristal'. Anda benar-
benar bisa menipu hal-hal itu? 



"Itu tidak benar-benar membodohi mereka sebanyak bola kristal itu awalnya tidak dibuat 
untuk mengidentifikasi penjahat. Mereka tidak bisa benar-benar mengungkapkan semua 
kejahatan yang dilakukan seseorang. "[Hyuzu] 

Rupanya, gereja membuat kristal itu. Mereka pada awalnya dibuat untuk mencari tahu 
apakah seorang percaya telah melanggar suatu ajaran. 

"Pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, pencurian, cedera ... Tindakan seperti itu 
bertentangan dengan ajaran para dewa, dan bola-bola kristal itu bisa tahu apakah kau 
melakukan itu. Namun dari perspektif hukum, ada kejahatan di luar ajaran para dewa juga. 
Misalnya, penyelundupan. Membawa barang yang dilarang diperdagangkan adalah 
kejahatan. Tapi melarang hal-hal berbahaya seperti itu adalah aturan yang manusia buat 
nanti. Kristal tidak merespons mereka. "[Hyuzu] 

Jadi itu memiliki kelemahan semacam itu. 

Namun, hanya dengan mengidentifikasi sebagian dari kejahatan berat itu banyak 
membantu. Itu juga pencegah. 

Ngomong-ngomong, kita sudah berjalan beberapa saat sekarang, tapi kemana tepatnya kita 
menuju? 

Ketika saya bertanya kepadanya, dia tiba-tiba berhenti. 

"Maaf maaf. Saya sangat terburu-buru untuk keluar sehingga saya tidak benar-benar 
berpikir. Kemana kamu ingin pergi? "[Hyuzu] 

Oh ya. Pria ini selalu sedikit canggung, bukan? Yah, bagaimanapun, dia orang yang baik. 

Melihat tidak memiliki tujuan tertentu dalam pikiran ... 

"Apakah Anda kebetulan tahu sebuah penginapan dengan nama aneh 'I Love Horses'? Saya 
seharusnya bertemu dengan seseorang dari Perusahaan Morgan di sana. Kami berencana 
untuk mengunjungi keluarga adipati sesudahnya. "[Ryouma] 

"Oh! Saya tahu tempat itu! Itu adalah penginapan lelaki tua yang suka pacuan kuda ... Dia 
sangat mencintai mereka sehingga dia menamai penginapannya dengan cintanya pada 
mereka. Anda sebaiknya tidak mengatakan apa-apa tentang kuda padanya atau Anda tidak 
akan pernah mendengar akhirnya. "[Hyuzu] 

Sepertinya dia mengenalnya dengan baik. Dia terlihat bahagia. 

Dia tahu jalan seperti punggung tangannya. Bahkan, dia tahu jalannya dengan sangat baik 
sehingga dia bergerak cepat bahkan di gang-gang sempit. 

Sepanjang jalan... 



"Oh! Hyuzu! "[Man 1] 

"Apa yang kamu lakukan di saat seperti ini ~?" 

"Kerja! Aku di tengah-tengah sekarang! "[Hyuzu] 

"Kerja? Jadi, apa yang kamu lakukan berjalan di tempat seperti ini? "[Boleh 1] 

"Apakah kamu tidak bebas? Mari kita minum! "[Man 2] 

"Hyuzu-san, maukah kamu minum bersama kami ~?" 

"Kami akan memberimu layanan." [Wanita] 

"Ah ... aku senang kamu mengundangku, tapi aku harus mengirim orang ini pergi. Aku akan 
mampir nanti. "[Hyuzu] 

"Mungkinkah? Apakah itu anak harammu !? "[Boleh 1] 

"Apa itu tadi!? Siapa ibunya !? "[Lelaki 2] 

"Dia bukan milikku!" [Hyuzu] 

"Hahahaha!! Tentu saja tidak! Dia sama sekali tidak mirip denganmu! "[Man 1] 

"Dia terlihat terlalu pintar untuk menjadi milikmu!" [Man 2] 

"Dia terlihat terlalu bagus untuk menjadi milikmu!" 

"Tidak mungkin Hyuzu bisa menjadi ayah dari anak seperti itu!" 

"Apa yang kamu katakan, kamu pemabuk !?" [Hyuzu] 

"Oh, kalau bukan Hyuzu-san. Silakan mampir ke toko kami lagi lain kali. Saya akan 
menyajikan teh untuk Anda. "[Wanita Tua] 

"Oh, itu wanita tua dari toko umum. Aku akan pergi lain kali, jadi pastikan untuk 
menyajikan kue juga. "[Hyuzu] 

"Baik. Tapi kuenya akan dikenakan biaya. "[Wanita Tua] 

Saat kami melanjutkan perjalanan, banyak orang memanggil Hyuzu-san. Dia tampaknya 
berhubungan baik dengan mereka semua. 
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