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Chapter 153-3 
Bab 153: Reuni 1 (3/3) "Sepertinya tidak hanya karena dia orang lokal." [Ryouma] 

"Dia pasti orang yang baik. Sekali lihat dan Anda dapat mengatakan bahwa orang-orang 
mempercayainya. "[Fei] 

Itu berisik, tetapi setelah berjalan melalui sudut jalan yang damai, sebuah penginapan 
dengan kandang raksasa datang untuk melihat ... Sejujurnya, rasanya lebih seperti sebuah 
kandang dengan sebuah penginapan karena penginapan itu sebenarnya lebih kecil 
daripada kandang. 

"Ini adalah penginapan 'I Love Horses'. Pemiliknya mungkin tidak ada saat ini, tapi ... 
Mungkin pemiliknya ada di sekitar. " 

Kami memasuki penginapan dengan santai. 

Segera setelah kami masuk, sebuah suara memanggil kami. 

"Selamat datang. Oh, kalau bukan Hyuzu-san. Ada apa? "[Induk semang] 

"Aku membawakanmu beberapa pelanggan." [Hyuzu] 

"Selamat malam. Saya Ryouma Takebayashi dari Hutan Bambu. Saya punya reservasi 
melalui seseorang dari Perusahaan Morgan. "[Ryouma] 

"Aku Fei, pengawalnya." [Fei] 

"Ahh, aku mendengar dari Boss Serge tentang kamu. Kami memiliki dua kamar pribadi 
yang disiapkan untuk Anda, tetapi isi formulir ini terlebih dahulu. Juga, apa yang akan Anda 
lakukan tentang makan malam? Jika Anda akan makan, Anda bisa makan sekarang. Bos 
Serge juga ada di sana. Dan kemudian tentang besok--- "[Pemilik rumah] 

Sang induk semang tampaknya adalah orang yang tidak sabar, karena dia terus 
melemparkan satu demi satu pertanyaan kepada saya ketika saya mengisi formulir. 

Aku akan makan malam begitu aku mengisi formulir ini karena aku harus menyapa Serge-
san juga. 

"Ryouma, aku akan kembali ke kediaman." [Hyuzu] 

"Ah, sudah?" [Ryouma] 

"Ya. Aku ingin makan dan minum bersamamu, jadi kita bisa mengobrol, tapi aku masih 
punya pekerjaan. "[Hyuzu] 



"Aku mengerti ... itu disayangkan, tapi kurasa itu tidak bisa membantu. Terima kasih telah 
datang untuk membantu saya meskipun jadwal sibuk Anda. "[Ryouma] 

"Yah, aku yakin kamu akan segera mampir ke kediaman. Kita bisa bicara kalau begitu. Saya 
punya banyak hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Sampai jumpa! "[Hyuzu] 

"Iya. Hati hati! ... Dia pergi. "[Ryouma] 

Hyuzu-san pergi seperti angin ... Aku ingin tahu apa yang ingin dia bicarakan? 

"Sama seperti sebelumnya, yang itu." 

"Ha ha ha ... Ah, aku sudah selesai mengisi formulirmu." [Ryouma] 

"Aku juga." [Fei] 

"Terima kasih. Ini kunci-kuncimu. Kamar Anda berada di lantai atas di ujung sudut kanan. 
Anda bisa makan di restoran di depan penginapan. "[Induk semang] 

Sang induk semang menunjukkan kepada kita tangga dan jalan setapak menuju restoran. 

Tapi aku tidak bisa tidak memperhatikan sepatu kuda eksentrik dan kepala kuda yang diisi 
yang menghiasi tempat itu. 

"Mereka aneh, bukan?" 

"Saya pikir mereka terlihat hebat." [Ryouma] 

"Tidak perlu sanjungan! Mereka ada di sana karena suami saya terus membelinya! Bahkan 
ada ornamen dan lukisan di lantai dua! Serius, apa bagusnya hal-hal ini !? "[Pemilik rumah] 

Sepertinya pemilik benar-benar buruk untuk kuda. 

"Bos, jika Anda akan menyapa teman Anda, maka itu mungkin ide yang baik untuk 
memperbaiki pakaian Anda terlebih dahulu." [Fei] 

"Tepat sekali. Induk semang, saya akan ganti baju di kamar saya dulu. Saya akan makan 
malam setelah itu. "[Ryouma] 

"Baik. Aku akan pergi menyiapkan kamarmu sekarang. "[Pemilik rumah] 

Setelah berganti pakaian, saya pergi ke restoran. 

"Ini penuh." [Ryouma] 

"Dari getup mereka, mereka semua tampaknya menjadi pedagang." [Fei] 



"Aku ingin tahu apakah itu karena istal membuat pembunuhan ... Oh, menemukannya." 
[Ryouma] 

Restoran itu penuh sesak dengan pedagang dari berbagai daerah. Serge-san duduk di 
sebelah dinding. 

Dia sedang makan dengan seseorang. Mungkin seorang pria. 

Pria itu berambut hitam. Saya merasa seolah-olah saya pernah melihatnya dari suatu 
tempat sebelumnya ... Hah? Apakah itu Pioro-san? 

"Serge-san, Pioro-san." [Ryouma] 

"Oh!" 

"Kalau bukan Ryouma! Lama tidak bertemu! "[Pioro] 

Jadi itu benar-benar Pioro-san. 

"Sudah lama. Kami sudah sedikit bertukar surat, tapi sudah setengah tahun sejak terakhir 
kami bertemu. "[Ryouma] 

"Kami terus saling melintas karena suatu alasan. ... Ngomong-ngomong, terima kasih telah 
merujuk Desa Vyezen kepada kami. Terima kasih kepada Anda, kami bisa mendapatkan 
produk baru dan sumber jelai baru. "[Pioro] 

"Itu hanya mungkin berkat kerjasama antara penduduk desa dan Perusahaan Saionji." 
[Ryouma] 

Ketika kami secara bertahap mulai berbicara dengan suara lirih, percakapan itu mulai 
menyerupai percakapan antara gubernur yang jahat. ... Tapi itu tidak bisa dihindari. Lagi 
pula, kepala atas dari dua perusahaan yang berbeda sedang berbicara dengan seorang anak 
dengan asal yang tidak diketahui. Selain itu, kata anak itu dapat berbicara dengan mereka 
dalam hubungan intim. Ketika pelanggan lain memperhatikan itu, suasananya berubah. 

"Siapa anak itu?" [Pelanggan 1] 

"Tidak ada ide. Mungkin seorang bangsawan dari suatu tempat? "[Pelanggan 2] 

"Tidak mungkin seorang anak bangsawan akan datang ke sini." [Pelanggan 1] 

"Lalu, mungkin pewaris toko besar?" [Pelanggan 2] 

Ketika kami bercakap-cakap di antara kami sendiri, aku mulai mendengar suara-suara 
semacam itu. 

Orang-orang mulai menatapku juga. 



Rasanya seperti ketika aku pergi ke guild petualang untuk pertama kalinya. 

Satu-satunya perbedaan adalah bahwa orang-orang ini bukan petualang dan ini bukan 
guild. 

"Ayo, kalian berdua. Silakan duduk. "[Serge] 

Aku duduk seperti yang dikatakan Serge-san. 

Saya memesan makan malam dan memperkenalkan Fei-san pada keduanya karena ini 
adalah pertemuan pertama mereka. Kami hanya berbicara tentang hal-hal yang tidak akan 
menyebabkan masalah jika orang lain mendengar kami. 

Akhirnya, percakapan beralih ke perjalanan kami di sini ... 

"Kamu dihentikan di gerbang? Benar-benar bencana. "[Serge] 

"Yah, mereka hanya melakukan pekerjaan mereka. Itu tidak bisa ditolong. Keamanan di 
gerbang di sini jauh lebih ketat dibandingkan dengan kota-kota lain. Seperti yang 
diharapkan, kota tempat adipati tinggal berbeda. "[Ryouma] 

"Ada bangsawan di sini juga selain keluarga Jamil. Itu sebabnya keamanan di sini jauh lebih 
ketat dibandingkan kota-kota lain. Mereka menggunakan kristal di gerbang, kan? "[Serge] 

"Tepat sekali. Jika itu kota lain, hanya kartu guild saja sudah cukup, tapi di sini ... "[Ryouma] 

Rupanya, pemeriksaan kristal wajib di sini ketika masuk dan keluar kota. Jika mereka 
mengetahui bahwa Anda menundukkan beberapa bandit, mereka akan memindahkan Anda 
ke ruangan lain. 

"Kristal itu adalah alat ajaib yang berharga, jadi di kota-kota lain, mereka hanya 
menggunakannya ketika Anda tidak memiliki identifikasi atau untuk mengkonfirmasi 
laporan penaklukan bandit. Ini alat, jadi secara alami itu akan rusak jika Anda terus 
menggunakannya. Hal-hal itu tidak mudah untuk diganti. "[Serge] 

Apakah harganya mahal? Akan ada banyak dari mereka, mengingat begitu banyak kota 
yang menggunakannya. 

"Harganya di atas sana, tetapi butuh banyak upaya untuk mendapatkan izin dari gereja 
untuk mendapatkannya. Alat-alat ajaib itu pada awalnya diciptakan oleh pengrajin setelah 
menerima wahyu ilahi dari para dewa. Jadi, meskipun dimungkinkan untuk 
memproduksinya, itu bukan sesuatu yang dapat dibuat dan dijual tanpa izin. "[Serge] 

Alasan yang sah seperti keamanan kota. Izin para bangsawan. Ternyata, itu bukan hanya 
biaya untuk alat sulap. Sumbangan untuk gereja dan hal-hal lain juga diperlukan untuk 
mendapatkan kristal itu. 



"Kalau bukan karena itu, aku akan senang mendapatkannya sendiri." 

Serge-san terlihat sangat sedih tentang itu. Yah, dia adalah alat ajaib otaku. 

Meskipun, jujur saja, jika mungkin, saya akan senang mendapatkannya sendiri. 

"Ngomong-ngomong, Ryouma. Katamu kau mengalahkan sekelompok bandit? Anda tentu 
berhasil mengalahkan begitu banyak orang hanya dengan Anda berdua. Ada banyak dari 
mereka, kan? "[Pioro] 

"Semuanya berkat Fei-san. Dia mengalahkan delapan hanya sendirian. "[Ryouma] 

Pelanggan yang mendengarkan di dekatnya tiba-tiba terdiam. 

"Bosnya mengambil 7 dirinya sendiri, sebenarnya. Satu-satunya alasan aku bisa 
mengeluarkan satu bandit lebih banyak adalah karena aku menyerang lebih dulu. "[Fei] 

Suara-suara bisa terdengar bergumam dari belakangku. 

Apakah Pioro-san mengubah pembicaraan untuk memperingatkan pelanggan lain? 

... Menyenangkan berbicara, tetapi sangat disayangkan bahwa kita tidak dapat menikmati 
makanan sebanyak ini karena suasananya. 



Chapter 154-1 
Volume 3 Bab 154: Reuni 2 (1/2) Hari berikutnya. 

Pada suatu waktu sedikit lewat tengah hari, saya duduk di kereta dalam perjalanan ke 
kediaman duke. 

"Siapa yang mengira kita bisa bertemu keluarga adipati begitu cepat?" [Ryouma] 

"Carm mengirimiku surat segera setelah kamu pergi. Dia memasukkan jadwal Anda dan 
kapan Anda diharapkan tiba, jadi saya bisa menyampaikan hal itu kepada keluarga adipati. 
Ketika saya melakukannya, mereka mengatakan kepada saya bahwa kami dapat bertemu 
secepat hari ini jika itu sesuai dengan jadwal kami ... Terus terang, saya sendiri sedikit 
terkejut. "[Serge] 

"Biasanya, kamu tidak bisa bertemu mereka semudah ini." [Piero] 

"Memang ..." [Ryouma] 

Serge-san awalnya berencana untuk bertemu dengan mereka tiga hari kemudian dan baru 
saja datang lebih awal untuk tidak terlambat, tapi ... 

"Mereka mungkin tidak sabar untuk bertemu denganmu, Ryouma." [Pioro] 

"Mungkin itu." 

"Ha ha ..." [Ryouma] 

Mengingat keluarga lembut yang sedang kita bicarakan, mungkin itulah masalahnya. 

Meskipun kami sudah berpisah, mereka masih terus mengkhawatirkan saya. Mereka 
benar-benar membuatku bahagia. 

"Omong-omong, kota itu benar-benar telah berubah, bukan?" [Ryouma] 

Kereta telah perlahan naik ke bukit sejak beberapa waktu yang lalu. Pemandangan yang 
bisa dilihat melalui jendela berangsur-angsur berubah dari lanskap kota yang semarak dari 
toko-toko kecil dan rumah-rumah pribadi menjadi toko-toko besar dan restoran. 

"Kami akan segera mencapai distrik bangsawan. Jumlah orang yang keluar juga semakin 
sedikit. "[Pioro] 

'Distrik bangsawan' ... Sepertinya ada di depan. 

"Jadi itu muncul. Kota ini dibangun di sekitar bukit kecil. Semakin tinggi Anda, semakin 
mewah tempat tinggal dan toko. 



Tapi tidak perlu begitu tegang. Ini mungkin disebut distrik bangsawan, tetapi ada juga 
orang biasa kaya yang tinggal di sini. Tidak ada batasan untuk memasuki distrik ini juga. 
"[Serge] 

"Tetap saja, ini bukan tempat yang harus dilewati seseorang tanpa alasan yang masuk akal. 
Kita harus terus berjalan seperti ini dan langsung menuju keluarga Duke. 

Tempat tinggal adipati berada di puncak bukit. Itu terletak di tempat tertinggi bahkan 
dibandingkan dengan para bangsawan. "[Pioro] 

"Itu mudah dibayangkan." [Ryouma] 

Aku ingin tahu tempat apa itu. Tentunya itu tidak akan lebih kecil dari yang saya 
bayangkan. Mungkin itu seperti 'Land of Dreams' [1] tertentu? 

"Tidak perlu begitu sabar. Kami akan segera ke sana. "[Pioro] 

"Aku berharap melihat tempat seperti apa itu." [Ryouma] 

"Ngomong-ngomong ..." [Serge dan Pioro] 

Suara mereka tumpang tindih. Tidak ada yang berniat untuk berbicara pada saat yang 
sama, jadi mereka terkejut sejenak. Mereka kompromi dan Serge-san melanjutkan dengan 
apa yang akan dikatakannya. 

"Ryouma-sama, pakaian yang kamu kenakan ..." [Serge] 

Dia menunjuk pakaianku !? 

... Hari ini aku mengenakan setelan biru laut khusus yang dibuat oleh penjahit di Gimuru. 
Mereka membuatnya seperti yang saya minta, jadi saya pribadi puas dengan itu. Tapi... 

"Apakah ini benar-benar polos?" [Ryouma] 

Bahkan karyawan penjahit dan karyawan toko saya memiliki reaksi aneh ketika mereka 
melihat saya mengenakan jas saya. 

"Iya. Sangat banyak. Itu tidak akan menyinggung siapa pun. "[Pioro] 

"Tidak apa-apa untuk berpakaian dengan lebih banyak kemewahan, kau tahu?" 

Jadi mereka berkata, tetapi dari sudut pandang saya, pakaian mereka benar-benar 
keterlaluan. 

Pioro-san mengenakan kemeja dengan renda frill dan mantel dengan kain berwarna cerah 
yang mengintip dari celah. 



Serge-san mengenakan pakaian yang terbuat dari kain yang tampaknya mahal, tetapi 
desainnya sebenarnya normal, relatif berbicara. Tetapi dia memiliki kerah yang tidak rata 
di lehernya dan di pangkuannya ada baret dengan bulu besar yang melekat padanya. Dia 
mungkin berencana untuk memakainya saat dia keluar. 

Saya tahu agak terlambat untuk mengatakan ini, tapi tentu saja mereka akan mengenakan 
pakaian seperti itu. Petugas di toko pakaian benar-benar bersikeras merekomendasikan 
pakaian semacam itu, jadi saya kira itu hanya menunjukkan betapa populernya pakaian itu. 
Dan meskipun mereka mengenakan pakaian keterlaluan tepat di depanku, mereka 
bertingkah seolah-olah semuanya benar di dunia. 

Yah, kurasa sebenarnya tidak ada yang luar biasa bagi mereka, tapi ... Yah, bagaimanapun, 
aku senang dengan jasku. 

"Saya suka desain seperti ini. Sangat mudah untuk bergerak juga. "[Ryouma] 

"Saya melihat. Adalah baik untuk memiliki preferensi. Terutama, ketika datang ke pakaian. 
"[Serge] 

"Mengejar tren saja tidak membuat seseorang modis, setelah semua." [Pioro] 

"Ha ha ... Terus terang, aku tidak terlalu percaya diri dengan selera fesyenku." [Ryouma] 

"Oh, tolong jangan rendah hati. Bentuk yang dipoles. Bahan kelas satu yang digunakan. 
Menjahit dengan hati-hati. Itu setelan yang ingin aku pakai sendiri. Tolong jangan bilang, 
dari mana Anda membelinya? "[Serge] 

"Dari toko di bagian barat Gimuru. Belok kanan di tikungan kelima dari jalan utama. 
"[Ryouma] 

"Bagian barat, sudut kelima ... Ah, itu pasti toko itu. Saya mendengar itu masih baru, tapi ... 
saya mengerti. Saya telah menemukan toko barang baru. "[Serge] 

"Carm-san yang tahu tentang itu. Berkat dia aku bisa dengan mudah mendapatkan satu set 
lengkap. "[Ryouma] 

"Oh? Pin dasi itu juga? "[Sereg] 

Saya pikir dia akan memperhatikannya. 

"Batu itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh nenekku. Saya menyerahkannya ke toko, 
dan mereka menyerahkannya kepada pengrajin tepercaya dan terampil untuk diproses. 
"[Ryouma] 

Di bagian bawah pin dasi ada lekukan kurva dan garis-garis seperti tanaman merambat 
terjalin, dibuat dengan halus seperti benang. Dan di tengah adalah bunga mekar dengan 



berlian besar di tengah. Meskipun pin dasi tidak ditaburi permata yang tak terhitung 
jumlahnya, ada rasa harmoni yang hanya bisa dibawa oleh tangan pengrajin. 

"Pengrajin ini memang terampil. Kehalusan ini ... Kemungkinan pengrajin ini memiliki 
pengetahuan yang mendalam tentang sihir logam. "[Serge] 

"Seperti yang diharapkan darimu, Serge-san. Itu memang bagaimana itu dijelaskan kepada 
saya ketika saya mendapatkannya. "[Ryouma] 

Atribut logam adalah perpaduan atribut bumi dan api. Ini adalah nama umum untuk 
merujuk pada sihir yang digunakan dalam logam. Semakin banyak atribut yang digunakan, 
semakin sulit mantra menjadi. Tetapi pengerjaan membutuhkan kontrol yang cermat; 
karenanya, dapat disimpulkan betapa terampilnya pengrajin untuk dapat membuat produk 
yang satu ini. Mata panitera itu berbinar ketika dia membicarakannya. Penyihir ahli logam 
sering dipanggil oleh organisasi nasional, seperti permen, sehingga jarang ditemukan di 
praktik pribadi. 

"Mu mu mu ... Untuk berpikir bahwa seorang kratf yang terampil akan berada di Gimuru. 
Saya harus bertemu dengannya! "[Serge] 

"Saya juga ingin membeli sesuatu untuk istri saya." [Pioro] 

"Ah, apakah ini untuk merayakan ulang tahun pernikahanmu? Kurana-san akan gembira, 
aku yakin. "[Ryouma] 

Ketika kami masuk ke percakapan dan pindah dari satu topik ke topik, kereta akhirnya 
berhenti dimiringkan. 

"Oh, sepertinya kita sudah melewati lereng. Kami akan segera ke sana. "[Serge] 

[1] -- Disneyland. 



Chapter 154-2 
Bab 154: Reuni 2 (2/2) "Kamu sudah bisa melihat kediaman dari jendela." [Pioro] 

"Hah?" [Ryouma] 

Aku menoleh ke jendela ke kanan seperti yang ditunjukkan, dan di sana, ada tembok tinggi 
dan parit ... Bukankah itu sebuah kastil? 

"Serge-san, Pioro-san. Ini bukan tempat tinggal atau rumah besar, bukan? Ini jelas sebuah 
kastil. "[Ryouma] 

Berusaha sekuat mungkin untuk melihatnya dari sudut yang berbeda, sama sekali tidak ada 
cara lain untuk meletakkan bangunan di depan saya selain sebuah kastil. Selain itu, itu 
bukan kastil fantasi putih yang indah yang dimiliki Land of Dreams. Penjaga bisa terlihat di 
sana-sini di jalan raya. Kepala menara bahkan terlihat menonjol dari balik tembok kastil 
seperti bidak catur. 

... Ini bukan rumah. Ini adalah benteng. 

Di samping pikiranku, gerbong terus berlanjut, akhirnya mengubah arahnya menuju 
gerbang kastil tempat para prajurit berbaris. 

"Presiden Perusahaan Morgan, Serge Morgan, bersama dengan dua lainnya. Pengemudi dan 
orang yang duduk di belakang adalah pelayan. Kargo adalah hadiah kecil untuk Yang Mulia. 
Tolong beri izin. "[Serge] 

"Aku mendengarkan. Silakan lanjutkan ke kediaman apa adanya. Ketika Anda sampai di 
sana seseorang akan membimbing Anda. "[Penjaga] 

Saya pikir keamanan akan jauh lebih ketat, tapi itu tidak butuh waktu lama. Kami kembali 
dalam perjalanan sebelum kami menyadarinya. 

"?" [Ryouma] 

Apa itu tadi? 

"Apakah ada masalah?" 

"Aku merasakan sesuatu yang aneh barusan ..." [Ryouma] 

"Mungkin itu penghalang? Sebuah penghalang untuk mencegah bandit menyelinap masuk 
dengan sihir dimensi. "[Pioro] 

"Sebuah penghalang, ya." [Ryouma] 



"Ada kasus di mana individu yang sensitif terhadap mana akan merasa aneh ketika 
melewatinya. Kediaman keluarga adipati memiliki beberapa lapisan penghalang yang 
didirikan melalui penggunaan alat sihir dan penyihir penghalang. "[Serge] 

Aku tidak pernah merasa seperti ini ketika menggunakan sihir penghalang, meskipun ... 

"Tapi cukup itu, kita hampir tiba." 

Oh benar 

Saya memeriksa pakaian saya untuk yang terakhir kalinya dan menguatkan diri. 

"Terima kasih telah membawa kami ke sini." [Ryouma] 

Saya berterima kasih kepada bawahan Serge-san yang mengemudikan kereta dan turun. 

Hal pertama yang menarik perhatianku adalah barisan pelayan yang datang untuk 
menyambut kami. Ada dua puluh orang! Dua puluh! Mereka berpisah menjadi dua garis di 
kedua sisi, kepala tertunduk, dan membuka jalan bagi kita untuk melewati. 

... Aku merasa seperti telah melihat adegan ini beberapa kali di manga, tapi aku tidak 
pernah berpikir aku akan berada di ujung penerima perlakuan seperti itu. 

Tetapi yang lebih mengejutkan adalah bangunan di depan. Berbeda dengan benteng dari 
sebelumnya, itu adalah tempat tinggal bergaya barat yang indah. Dinding dan menara 
bagian luar tentu saja memberi kesan benteng, tetapi tempat tinggal di dalamnya lebih 
mirip rumah tamu yang layak. Meskipun terbuat dari batu abu-abu dan tampak tua, itu 
dirawat dengan baik, sehingga tidak terlihat kotor. Jika ada tempat itu memberikan 
kepribadian yang terasa bersejarah. 

"Selamat datang." [Butler] 

Seorang kepala pelayan memanggil kami. Dia mungkin orang di posisi tertinggi di sini. 

Hal pertama yang dia katakan adalah bahwa kita harus dipindahkan ke ruang tunggu 
sebelum bertemu adipati. Tiga pelayan kami -- ini termasuk Fei-san -- harus menunggu di 
kamar lain. Hadiah tersebut diserahkan kepada para petugas untuk diperiksa. Mereka akan 
dikirim ke ruang tunggu sebelum kita bertemu dengan keluarga adipati. 

"Silakan lewat sini." [Pembantu] 

Kami berjalan setelah pelayan membimbing kami seperti yang diperintahkan. 

"Harap tunggu di sini untuk sementara waktu." [Pembantu] 

"!" [Ryouma] 



Ketika kami sampai di ruang tunggu, dua wanita yang saya kenal sebelumnya ada di sana 
menunggu. 

"Arone-san? Lilian-san juga. "[Ryouma] 

"Sudah lama. Ryouma-sama. "[Arone] 

"Kami sudah menunggumu. Kamu terlihat baik-baik saja. "[Lilian] 

Pelayan yang membawa kami memandang keduanya seolah bertanya apakah mereka 
mengenal saya. 

"Oh, mereka banyak membantuku di masa lalu." [Ryouma] 

"Benarkah? Dalam hal ini, saya akan mengambil cuti saya. Jika Anda butuh sesuatu, silakan 
serahkan saja kepada dua pelayan ini. "[Pembantu] 

Ketika pelayan itu bertugas memandu kami pergi, aku menghela nafas lega. 

"Apakah kamu mau minum?" [Arone] 

"Kami memiliki air, teh hitam, jus buah, dan minuman ringan." [Lilian] 

"Tolong, aku ingin jus buah." [Ryouma] 

"Teh hitam untukku." [Pioro] 

"Air akan berhasil. Terima kasih. "[Serge] 

Seperti yang diharapkan, keduanya sudah terbiasa dengan ini dan bertindak sangat alami. 

"Di sini." [Arone] 

"Terima kasih banyak ... Fuu ..." [Ryouma] 

Jusnya dingin dan terasa enak saat melewati tenggorokan saya. 

"Apa? Apakah kamu gugup? "[Pioro] 

"Tentu saja dia." 

Ini mungkin terlihat aneh, tapi aku sebenarnya tidak segugup untuk bertemu keluarga 
adipati. Hanya saja ini pertama kalinya aku mengunjungi mansion bangsawan. Dan 
sementara saya tidak akan mengatakan 'bangga'. Sebagai eksekutif puncak sebuah toko, 
saya merasa seolah-olah saya harus bertindak dengan cara yang mengesankan di sini. 

Yang sedang berkata, saya hanya seorang karyawan dalam kehidupan masa lalu saya. Saya 
masih baru dalam hal eksekutif puncak ini, jadi saya tidak bisa tenang. 



Harus bertindak mengesankan. Harus bertindak memaksakan ... Tapi jika aku melangkahi 
batas-batasku, aku akan membuat seseorang tidak senang ... Garis-garisnya tidak jelas, jadi 
agak membingungkan. Ini berbeda dari tata krama atau posisi duduk, di mana sudut dan 
tempat telah ditentukan. Saya harus bertindak sesuai dengan atmosfer atau berdasarkan 
kepribadian orang yang saya ajak bicara. 

..Apakah kamu tidak selalu melihat orang lain dan mengatakan pada diri sendiri untuk 
memiliki kepercayaan diri? Sekarang semuanya sudah mulai berubah, bukankah Anda pikir 
Anda kurang memiliki kerendahan hati? Tidakkah Anda berpikir Anda menjadi lebih nakal 
belakangan ini? Apakah kamu tidak menjadi sombong? Mengapa orang mengatakan hal 
seperti itu? 

Jika saya menjadi terlalu sadar, saya akan menjadi terlalu rendah hati lagi dan hanya 
mengganggu orang lain. Bagaimana saya bisa membuat ini bekerja? 

"Ryouma-sama? Apakah kamu baik-baik saja? "[Arone] 

Ups. Saya merasa frustrasi di sana. Mungkin karena gugatan itu. 

"Iya. Aku hanya sedikit gugup. "[Ryouma] 

"Benarkah? Matamu sudah mati. "[Pioro] 

"Tidak apa-apa jika kamu tidak sakit, tapi ... Kamu tidak benar-benar harus segugup itu. Jika 
sesuatu terjadi, Pioro dan saya di sini untuk mendukung Anda. Jujur saja, dari apa yang 
saya lihat tentang Anda sampai sekarang, saya tidak berpikir Anda akan membutuhkannya. 
"[Serge] 

Arone-san dan Lilian-san menyemangati saya, mengatakan hal-hal seperti, 'Kamu terlihat 
sangat tenang' 'Ada tamu yang lebih gugup daripada kamu'. 

Saya bersyukur atas simpati mereka. Aku akan melakukan yang terbaik. 

Setelah itu kami berbicara iseng di antara kami sendiri. 

Para pelayan juga berbicara secara proaktif. Mungkin mereka berusaha mengalihkan 
pikiranku dari kekuatiran. 

Mereka sangat proaktif sehingga mereka benar-benar menjadi pusat pembicaraan. Kami 
berbicara tentang berita terbaru, seperti 'bagaimana kami bertemu', 'apa yang terjadi 
setelah kami berpisah' ... Segala macam topik sementara kami menghabiskan waktu 
menunggu. 



Chapter 155 
Bab 155: Reuni 3 (1/3) "Maaf membuatmu menunggu." [Pembantu] 

Seorang pelayan yang berbeda dari sebelumnya datang untuk memberi tahu kami bahwa 
sang duke sudah siap. 

Aku jauh lebih tidak gugup sekarang berkat Arone-san dan Lilian-san. 

Saya akhirnya akan bertemu keluarga adipati. 

"Ayo kita pergi." 

Kami mengikuti setelah pelayan. 

Pembantu itu rupanya anggota suku kucing, karena ekor yang indah dapat terlihat berayun 
dari belakangnya. 

Dia membawa sebuah kotak penuh hadiah saat dia diam-diam melewati ruang penuh vas 
dan lukisan yang nilainya tidak bisa saya perkirakan. 

"Silakan lewat sini." [Pembantu] 

Pelayan itu berhenti di depan pintu putih dan bertanya dengan matanya apakah kami 
sudah siap. 

Kami mengangguk padanya, dan dia mendorong membuka pintu. 

"Selamat datang! Ryouma-kun! "[Elize] 

"! ... Nyonya? "[Ryouma] 

Di sisi lain pintu ada kamar yang terang benderang dengan jendela besar. 

Nyonya itu melambaikan tangannya padaku sambil dikelilingi oleh banyak tanaman hias. 

Dia sejujur biasanya. Itu hebat. 

Tetapi karena itu saya benar-benar lupa tentang urutan salam yang saya hafal. 

Untungnya, itu hanya selang sesaat dan saya segera mengingatnya. 

"Selamat datang. Terima kasih sudah datang. Mari kita buang upacara. Silahkan. Duduklah. 
"[Reinhart] 

Kali ini Reinhart, yang berdiri di samping nyonya, yang berbicara dan melompati banyak 
langkah. 



"Ha ha ha ... Karena itu yang dikatakan oleh Yang Mulia sendiri, maka kita bisa melakukan 
apa yang dikatakannya. Ryouma-sama. "[Serge] 

"Ya." [Ryouma] 

Alasan lain saya datang ke sini adalah untuk berlatih. 

Tetapi tetap saja... 

"Sudah lama. Aku senang bisa bertemu denganmu lagi. "[Ryouma] 

"Kami senang melihatmu juga. Kami tahu Anda aman dari surat-surat itu, tetapi tetap lebih 
baik untuk bisa berbicara seperti ini. "[Elize] 

"Kami khawatir, Anda tahu? Seperti apa kamu baik-baik saja di kota? Apakah Anda 
mendorong diri sendiri? "[Reinhart] 

"Serge-san, Pioro-san, dan banyak orang telah membantuku, jadi aku baik-baik saja." 
[Ryouma] 

Saat percakapan ramah dimulai, pasangan ducal yang sudah menikah berbicara dengan 
Serge-san dan Pioro-san. 

Selama waktu itu pelayan menyajikan teh dan permen kepada kami, lalu ia minta diri, 
hanya menyisakan kami berlima. 

Iya. Lima orang... 

"Tehnya enak." [Ryouma] 

"Aku senang kau menyukainya. Itu merek favorit saya. Punya permen juga. "[Elize] 

"Terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, di mana Reinbach-sama? Saya juga dalam 
perawatannya, jadi saya ingin sekali bisa bertemu dengannya juga. "[Ryouma] 

"Ayah mertua ..." [Elize] 

"Pergi." [Reinhart] 

"Dia berhasil lolos?" [Ryouma] 

Reinhart-san tersenyum masam. 

"Selama musim ini, ada banyak orang yang ingin bertemu dengannya. Tidak banyak orang 
seperti Anda yang hanya ingin bertemu demi hal itu. Beberapa orang memang ingin 
bertemu dengannya semata-mata karena kekaguman, tetapi sebagian besar memiliki 
agenda tersembunyi. Itu meresahkan, jadi dia lari ke Fire Dragon Mountains. Dia membawa 



Sebasu bersamanya. Dan hanya memberi tahu kami 'Jangan selalu hanya mengandalkan 
saya!' "[Reinhart] 

Fire Dragon Mountains ... Itu seharusnya tempat yang aku dengar dari Branch Head Taylor. 
Wilayah berbahaya tempat Reinbach-sama membentuk kontrak dengan binatang suci. Itu 
bukan tempat yang bisa dengan mudah dicapai oleh pedagang normal hanya untuk 
menyambutnya. 

"Aku mengerti ... Sangat disayangkan." [Ryouma] 

"Aku akan memberitahunya kamu ingin bertemu dengannya ketika dia kembali. Saya yakin 
dia akan senang mendengarnya. "[Reinhart] 

Kami bercakap-cakap seperti itu dan ketika tempat itu mulai memanas, kami mulai 
menyerahkan hadiah kami. 

"Dengan izinmu ..." [Serge] 

Serge berjalan menuju kursi, di sampingnya ada alas khusus. Dari sana dia mengeluarkan 
sebuah kotak kecil. Seluruhnya berwarna putih dan berkilau seperti porselen putih, tetapi 
juga berbau kayu. Itu hanya memiliki tali dekoratif untuk menghiasinya, jadi itu sama 
sekali tidak mencolok. Satu pandangan dan satu dapat mengatakan bahwa itu adalah 
produk yang bagus. 

"Ini adalah 'kotak musik' yang mulai dijual toko saya sejak musim panas ini. Ini adalah 
model terbaru. Musiknya disusun oleh Fletsch Marlin-sama yang terkenal. Kotak itu 
terbuat dari Rock Skin Wood paling mewah di Banando, dan dengan warna paling langka, 
putih murni. "[Serge] 

Banyak usaha telah dimasukkan ke dalam kotak musik itu. 

"Kotak musik, ya. Saya telah mendengar tentang itu akhir-akhir ini. "[Elize] 

"Lokakarya Dinome memang terkenal." [Reinhart] 

"Iya. Lokakarya Dinome menggunakan pengrajin paling terampil dari divisi utamanya 
untuk memproduksi kotak musik ini. "[Serge] 

"Cantik juga. Lebih dari cukup untuk itu menjadi pembicaraan di pesta. "[Elize] 

"Produk khusus ini tidak untuk dijual, tetapi kami telah menerima banyak pesanan untuk 
mereka yang dijual di toko." [Serge] 

Bahkan ada museum kotak musik di Jepang. Tidak aneh jika beberapa penggemar 
mengembangkan kotak musik di sini. 



Selanjutnya adalah Pioro-san. Setelah perkenalan biasa, apa yang dia ambil dari bos adalah-
-- !! Mungkinkah! Apakah itu-!! 

"Yang Mulia, saya mempersembahkan untuk Anda ... Cokelat! Terbuat dari Burwanato 
Cacao. "[Pioro] 

Jadi itu cokelat! Aku bisa makan kapan saja aku mau kembali ke kehidupan masa laluku, 
tapi ini pertama kalinya aku melihatnya di sini. Dia mulai berbicara tentang mendapatkan 
kacang yang baik, yang terbaik dalam beberapa tahun terakhir, tetapi siapa yang peduli 
tentang itu. Saya perlu bertanya kepadanya nanti apakah dia akan menjual saya beberapa 
di antaranya. Saya memastikan untuk membuat catatan itu dalam pikiran saya. 



Chapter 155-2 
Bab 155: Reuni 3 (2/3) Dan kemudian tiba giliranku. 

"Sedangkan bagiku, inilah yang aku bawa." [Ryouma] 

Apa yang saya letakkan di atas meja adalah slime pembersih 'Deodorizing Liquid' dan 
kemeja yang terbuat dari benang lengket slime yang lengket, kemeja anti-tusukan. Saya 
membutuhkan produk yang terkait dengan binatu saya, jadi saya memilih cairan 
penghilang bau dan baju untuk hadiah saya. 

Untuk memikat mereka, saya memasukkan kesan saya sendiri tentang kemeja itu setelah 
menggunakannya selama ini bersama dengan penjelasan yang diberikan Darson dari Toko 
Senjata Tigger kepada saya. 

"Tipis dan ringan. Bahkan seorang wanita akan dapat dengan mudah memakai ini. 
Sepertinya bahan ini juga bisa dipasang di sisi lain ... "[Elize] 

"Bahan anti-tusukan yang relatif murah ... Selain itu, satu dengan kinerja pada tingkat 
benang laba-laba logam. Menambahkan ini ke perlengkapan tentara wilayah kita mungkin 
merupakan ide yang bagus. "[Reinhart] 

Namun ada tangkapan. Bahannya sulit dikerjakan, dan meski bisa menghalangi 
pemotongan, tidak bisa menghalangi dampaknya. Dan jika musuh menggunakan sihir 
penguatan atau penguatan ki, maka itu mungkin juga tidak dapat memotong pedang 
mereka. Saya memastikan untuk menjelaskan itu kepada mereka. 

"Namun, masih layak untuk dipertimbangkan. Dibutuhkan sejumlah besar uang dan waktu 
untuk mengumpulkan seorang prajurit tunggal ... Dan bahkan jika itu hanya satu baju, jika 
Anda harus mengenakan seluruh pasukan dengannya, harganya dengan cepat bertambah. 
Tapi itu juga mengapa peralatan bagus itu layak jika itu berarti bahwa seorang prajurit 
akan dapat pulang dengan selamat. ... Tentu saja, asalkan biaya dan kinerjanya cocok. 
"[Reinhart] 

"Bahkan hanya pertimbanganmu saja sudah lebih dari cukup bagi pengrajin untuk 
bergembira, aku percaya." [Ryouma] 

"Kami akan menindaklanjuti dengan Anda tentang ini di kemudian hari. Tetapi untuk 
sementara, saya ingin satu disiapkan untuk masing-masing anggota keluarga kami. Saya 
akan memberi Anda pengukuran nanti. "[Reinhart] 

"Dan yang ini adalah cairan penghilang bau badanmu. Produk yang dibuat di toko Anda. 
"[Elize] 

"Iya. Itu persis sama dengan yang dijual di toko saya. "[Ryouma] 



Baru-baru ini, permintaan cairan penghilang bau telah meningkat. 

Di antara pelanggan yang membelinya adalah jumlah pembelian yang jelas bukan untuk 
penggunaan pribadi. 

Saya membaca tentang itu dari laporan dari Toko Cabang Renauph. Saya ingin tahu, jadi 
saya mulai menyelidiki masalah ini, dan saya tahu bahwa mereka dibawa ke sini, ke 
keluarga adipati. Ketika saya mengetahui hal itu, saya memutuskan untuk memberikan 
hadiah kepada mereka juga. Saya memiliki lebih banyak cairan penghilang bau dengan 
pelayan. Yang ada di sini hanyalah sampel. 

"Ini sangat membantu. Para pelayan akan senang memiliki ini juga. Ada banyak tamu akhir-
akhir ini dan aroma parfum mereka telah melekat pada furnitur dan pakaian. "[Elize] 

Sejujurnya, saya bisa mengirim ini kepada mereka jika mereka hanya menulis kepada saya 
dalam surat ... 

"Saya pikir itu bukan ide yang baik karena kami sangat membutuhkan. Dan jika kami 
bertanya kepada Anda, Anda mungkin akan memberikannya kepada kami secara gratis. 
"[Elize] 

"Yah, aku tidak bisa menyangkal itu, tapi ... Baiklah. Lain kali, saya hanya akan memberi 
Anda beberapa tambahan. Sebagai terima kasih untuk pesanan sebesar ini. "[Ryouma] 

Lagipula itu adalah produk toko ... Dan ada juga pelanggan lain. Tapi ya. Memang benar aku 
tidak terlalu terikat padanya, jadi aku hanya samar-samar tersenyum. 

"Serge, Pioro, dan Ryouma-kun. Terima kasih atas hadiah yang luar biasa. Sebagai terima 
kasih, tidakkah Anda makan malam bersama kami malam ini? Apakah Anda punya waktu? 
"[Reinbach] 

Seperti yang diharapkan, itu datang. "Undangan makan malam." 

Untuk para bangsawan, ini adalah musim di mana pedagang datang satu demi satu untuk 
mencari audiens mereka. Karena itu mereka tidak dapat menghabiskan terlalu banyak 
waktu hanya dengan satu orang. Para pedagang juga memahami hal ini, jadi ketika kita 
bertemu adipati, kita bertemu mereka dalam kelompok. Kami juga tidak dapat berbicara 
tentang sesuatu yang terlalu mendalam selama audiensi ini. 

Tetapi jika pedagang dan para bangsawan ingin membentuk hubungan yang lebih dalam, 
maka para bangsawan akan mengundang para pedagang untuk makan. 'Makan', yang 
merupakan kesempatan bagi pedagang untuk mengumpulkan lebih banyak minat untuk 
produk-produknya, serta membuat beberapa obrolan ringan. Selain itu, ada juga 
kemungkinan seseorang ditawarkan 'untuk menginap'. Ini adalah semacam pemahaman 
diam-diam selama ini antara pedagang dan bangsawan. Carm-san sepenuhnya memberi 
saya pengarahan tentang hal ini. 



Dengan demikian... 

"Aku akan senang menemanimu malam ini." [Ryouma] 

Saya menjawab tanpa ragu-ragu. 

"Bagus. Saya akan memberi tahu juru masak itu. "[Elize] 

Setelah itu kami meninggalkan ruangan. 

"Ngomong-ngomong, Ryouma-kun." [Elize] 

"?" [Ryouma] 

... Atau setidaknya kita seharusnya, tetapi tampaknya masih ada sesuatu yang ingin mereka 
diskusikan. 

Aku menoleh ke dua yang lain, yang terbiasa menyapa bangsawan, tetapi mereka juga tidak 
tahu. 

"Ryouma-kun, kamu pandai membuat boneka, kan?" [Elize] 

"Aku telah dipuji karenanya." [Ryouma] 

Ini adalah cerita dari sebelum kami berpisah di Gimuru. Itu membawa kembali kenangan. 

"Dan kamu juga bisa memahat patung para dewa, kan?" [Elize] 

"Aku membuat mereka dari waktu ke waktu ... Apakah kamu perlu dibuat?" [Ryouma] 

"Baik. Rurutia-sama, Kufo-sama, dan Willieris-sama. Kami membutuhkan satu patung 
untuk masing-masing dewa ini. Mereka harus sedikit lebih besar dari orang sungguhan. 
Kami akan membayar Anda 10 koin emas kecil per patung. Jika Anda bisa melakukannya, 
saya ingin mempercayakan pekerjaan ini kepada Anda. "[Elize] 



Chapter 155-3 
Bab 155: Reuni 3 (3/3) "Saya melihat. Itu pasti untuk pernikahan kalau begitu. "[Ryouma] 

Rurutia adalah Dewi Cinta. Dia mengatur hubungan manusia. Kufo dan Willieris masing-
masing memiliki kehidupan dan tanah. Ketiga dewa ini adalah yang didoakan selama 
pernikahan untuk memberkati kesehatan pasangan yang telah menikah dan kelahiran 
kehidupan baru. 

"Persis seperti yang kau duga. Saya yakin Anda sudah pernah mendengarnya, tapi kami 
berencana mengadakan pernikahan di sini. "[Reinhart] 

"Pengantin wanita telah melayani kita untuk waktu yang lama dan dia selalu menganggap 
pekerjaannya dengan serius ..." [Elize] 

"Jadi kami ingin mengadakan upacara untuknya." [Reinhart] 

"Itu benar." 

Saya mendengarnya dari Arone-san di ruang tunggu sebelumnya. 

Pelayan itu telah bekerja untuk keluarga Duke untuk waktu yang lama dan sangat 
dipercaya oleh semua orang di sekitarnya. Tapi dia selalu fokus pada pekerjaannya, dan 
meskipun sudah cukup umur, dia masih belum punya kekasih. ... Setidaknya, itulah yang 
dipikirkan semua orang, tetapi tiba-tiba, bulan lalu, dia mengumumkan bahwa dia akan 
menikah. 

Tapi semua temannya adalah pelayan. Bahkan jika mereka mencoba mengadakan upacara, 
tidak semua orang bisa melakukannya. Jika mereka mencoba memaksanya, mereka hanya 
akan menimbulkan masalah bagi keluarga adipati. Jadi sepertinya dia tidak berencana 
mengadakan upacara dan hanya akan menghemat uang yang seharusnya masuk ke 
dalamnya. 

Ngomong-ngomong, cara Arone-san berbicara tentangnya adalah seperti seorang ibu yang 
mengkhawatirkan putrinya. 

"Anak itu selalu bekerja, tetapi dia terlalu banyak menempatkan pekerjaannya di atas 
kesejahteraannya sendiri." [Elize] 

"Jika dia tidak ingin mengadakan upacara sendiri, maka kami pikir kami akan 
mengadakannya untuknya dan mengejutkannya. Rekan-rekan kerjanya juga menyatakan 
niat mereka ingin memiliki satu untuknya. Bukan hanya Ryouma-kun. Serge, Pioro, jika 
Anda bersedia membantu kami dengan dekorasi dan makanan, itu akan banyak membantu 
kami. "[Reinhart] 

Keduanya menerima pekerjaan itu sambil tersenyum. Saya juga ingin membantu, tapi ... 



"Apakah kamu yakin tidak apa-apa bagiku untuk membuat patung ketika itu adalah 
perayaan yang begitu penting?" [Ryouma] 

Ini akan menjadi kenangan yang akan diingat oleh pengantin perempuan dan laki-laki 
selama sisa hidup mereka, jadi saya tidak bisa tidak khawatir. 

Tapi Reinhart-san hanya tertawa. 

"Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sebenarnya, ketika kami sedang merencanakan, rencana itu 
bocor ke orang itu sendiri, jadi itu bukan kejutan lagi dan kami sedang mempersiapkan 
upacara sambil mendapatkan masukan darinya. Orang itu sendiri mengatakan bahwa 
sesuatu yang Anda buat akan dilakukan. "[Reinhart] 

"Jika kamu sangat khawatir, mengapa tidak mencoba berbicara dengannya? Dia ingin 
berbicara denganmu juga. "[Elize] 

Begitu dia mengatakan itu, dia membunyikan bel di bawah meja. 

"Anda menelepon, Nyonya?" [Pembantu] 

Pelayan dengan telinga kucing dari sebelumnya muncul. 

"Kami sedang berbicara tentang pernikahan Anda, Rurunez." 

"Hah?" [Rurunez] 

Jadi dia pelayan yang akan menikah? 

Sekarang setelah aku melihatnya lagi, dia dengan cerdas mengenakan sepasang kacamata. 
Dia terlihat seperti wanita karir atau sekretaris, tapi dia cantik sekali. Dia sepertinya orang 
yang serius. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa kami berbicara tentang pernikahannya, 
pipinya tiba-tiba memerah. 

...Ya. Aku yakin dia populer di kalangan pria. Tidak akan mengejutkan jika pengantin pria 
menjadi objek iri. 

"Terima kasih banyak, Tuanku." [Rurunez] 

"Tidak perlu menahan diri. Kami berencana mempercayakan patung para dewa kepada 
Ryouma-kun. Kamu baik-baik saja dengan itu, kan? "[Elize] 

Ketika nyonya bertanya kepadanya, dia mengangguk. 

"Tentu saja, Nyonya. Keterampilan Takebayashi-sama telah diakui oleh tidak lain dari Yang 
Mulia dan Yang Mulia. Dia adalah dermawan bagi kita, suami dan istri. Suami saya telah 
berulang kali menyatakan keinginannya untuk Takebayashi-sama untuk membuat patung. 
Dan saya pribadi lebih memilih untuk membuat mereka daripada membeli yang sudah jadi 



dari toko. Tentu saja, hanya jika itu tidak akan menyusahkanmu, Takebayashi-sama. 
"[Rurunez] 

"Tentu saja tidak! Tidak ada masalah sama sekali! Jika Anda senang membuat saya 
membuatnya, maka dengan segala cara, tolong izinkan saya. "[Ryouma] 

Tapi ada pertanyaan lain yang menggangguku. 

"Kamu menyebut suamimu berbicara tentang aku. Mungkinkah dia seseorang yang saya 
kenal? Dan karena dia bilang aku dermawannya maka ... "[Ryouma] 

Ketika saya menanyakan hal itu, Rurunez-san memiringkan kepalanya dengan manis. 

"... Dia belum membicarakannya denganmu? Aku dengar dia bertemu denganmu kemarin. 
"[Rurunez] 

"Kemarin?" [Ryouma] 

"Iya. Dia selalu mengatakan bahwa dia akan berbicara denganmu tentang hal itu ketika dia 
bertemu denganmu berikutnya, jadi ketika dia mengatakan bahwa dia membawamu ke 
penginapanmu tadi malam--- "[Rurunez] 

Saya pikir pasti dia telah menjelaskan banyak hal kepada Anda dengan benar. Saya juga. 
Sama. 

Pada titik ini, suara pelayan dan pasangan ducal tiba-tiba menjadi aneh. 

Dermawan. Seseorang yang tahu keahlian saya dalam membuat patung. Seseorang yang 
saya temui kemarin. Bawa saya ke penginapan ... 

Ketika kata kunci itu dimasukkan ke otak saya, mesin pencari otak saya menghasilkan 
hasilnya. 

"Mungkinkah kamu berbicara tentang ... Hyuzu-san !?" [Ryouma] 

"Y-Ya. Suamiku memang Hyuzu ... "[Rurunez] 

Si cantik bertelinga kucing semakin merah. 

Hyuzu-san adalah pria yang baik, tapi saya tidak pernah berpikir dia benar-benar menikah. 
Saya terkejut. 

Aku tahu itu tidak aneh mengingat usianya, tapi ... Jadi dia akan menikahi orang ini, ya? 

Aku tahu, itu sesuatu yang membahagiakan. Tetapi sebagai seseorang yang tidak memiliki 
hubungan dengan kata 'cinta', saya pikir saya akan meledak. 

Entah bagaimana, audiensi dengan keluarga adipati berakhir dengan saya merasa rumit 



Chapter 156-1 
Bab 156: Reuni 4 (1/2) Malam itu. 

Aku kembali ke penginapan untuk membereskan barang-barangku dan membatalkan 
tinggalku, lalu aku kembali ke kediaman sang Duke. Duke dan istrinya bersama seorang 
tamu, jadi para pelayan pertama-tama membawa kami ke kamar masing-masing. 

Jika saya mendeskripsikan ruang tamu dalam beberapa kata, itu seperti kamar suite yang 
sering saya lihat di TV dalam kehidupan masa lalu saya. 

Saya terkejut melihat betapa besar ruangan itu ketika saya masuk, tapi itu bukan akhir, 
karena masih ada dua pintu di dalam di kedua sisi ruangan. Ternyata, ruang pertama hanya 
ruang tamu, dan pintu ke kanan mengarah ke kamar mandi dan toilet, sedangkan pintu ke 
kiri mengarah ke kamar tidur. Ketiga kamar itu harus dipinjamkan kepada saya ... Selain 
itu, seorang pelayan akan selalu bersiaga di sebuah kamar di dekatnya, siap untuk 
menjawab panggilan saya setiap saat. 

Tapi tunggu! Masih ada lagi! Pelayan yang menunggu di ruangan itu adalah Arone-san, 
Lilian-san, atau Rurunez-san. Semua pelayan yang akan merawatku adalah semua orang 
yang sudah kukenal. Jelas, mereka berusaha memastikan bahwa saya merasa di rumah. 
Jujur, saya pikir ini semua terlalu banyak, tetapi pelayan bersikeras bahwa ini banyak 
diberikan untuk tamu adipati ... Pada akhirnya, apakah ada perbedaan dalam budaya atau 
perbedaan dalam kekayaan? ... Oh? Seseorang datang ... 

"Silakan masuk." [Ryouma] 

"Permisi. Takebayashi-sama, suami saya dan ketiga rekan kerjanya ingin bertemu dengan 
Anda. Apakah kamu baik-baik saja? "[Rurunez] 

Hyuzu-san dan tiga rekan kerjanya ... Mungkinkah? 

"Iya. Tolong biarkan mereka masuk. "[Ryouma] 

"Baiklah." [Rurunez] 

Ekornya bergoyang dengan anggun saat dia pergi melalui pintu. 

Saya menunggu di pintu masuk untuk menyambut mereka ketika mereka datang. Setelah 
beberapa menit, dia kembali dengan orang-orang yang dimaksud. 

Dia membawa empat orang yang kuharapkan. 

"Sudah lama." [Ryouma] 

"Lama tidak bertemu!" [Camil] 



"Apakah kamu baik-baik saja?" [Jill] 

"Senang melihatmu juga baik-baik saja." [Zeff] 

Camil-san. Jill-san. Zeff-san. 

Mereka bertiga berdiri di sana persis seperti yang saya ingat terakhir di pertemuan 
pertama kami. 

"Hei, hei. Apakah kamu tidak melupakan saya? "[Hyuzu] 

"Tapi kita bertemu kemarin, kan? ... Dan yang lebih penting, mengapa kamu tidak 
memberitahuku bahwa kamu akan menikah? "[Ryouma] 

Karena itu saya bingung kemarin. Saya tidak tahu apa yang Rurunez-san bicarakan di awal. 

"Sebenarnya, aku berencana berbicara denganmu tentang hal itu ... Tapi kami 
menghabiskan lebih banyak waktu daripada yang aku harapkan untuk pergi ke 
penginapan, dan aku tidak bisa memaksa diriku untuk pergi semua 'Aku akan menikah!' 
tepat sebelum meninggalkanmu. Maksudku, tidakkah kamu akan merasa aneh jika 
seseorang tiba-tiba mengatakan itu lalu meninggalkanmu? "[Hyuzu] 

"Baik. Saya kira saya akan bingung jika Anda melakukan itu ... "[Ryouma] 

"Dan juga ... Alasan aku bisa menikah sekarang adalah karena kamu menyelamatkanku saat 
itu, jadi aku ingin mengucapkan terima kasih dengan benar. Saya pikir saya akan 
memberitahu Anda tentang pernikahan saya pada saat yang sama. "[Hyuzu] 

... Bukankah suasana tentang dia secara halus berubah? 

"Rupanya, bahkan Hyuzu mulai memikirkan hal-hal setelah hampir mati." [Jill] 

"Saya yakin sedang mengaku berperan juga, tapi itu mungkin dorongan utama." [Camil] 

"H-Hei, Jill. Camil. "[Hyuzu] 

Hyuzu-san panik dan mencoba menghentikan mereka. 

"Tidak ada gunanya mencoba menyembunyikannya sekarang ... Dan kalian berdua 
membiarkannya begitu saja. Istrinya ada di sini. "[Zeff] 

Ketika Zeff-san mengatakan itu, keduanya segera ingat bahwa istri Hyuzu-san ada di sini. 

"Kamu tidak perlu memikirkanku." [Rurunez] 

Rurunez meregangkan punggungnya ke pintu yang terbuka seperti tidak ada yang terjadi. 
Saya tidak tahu apakah itu karena kesombongannya sebagai pelayan, tetapi meskipun 
ekspresinya ketat, wajahnya merah padam. Saya kira dia buruk dalam topik seperti ini. 



"Silakan masuk. Mari kita semua duduk dan berbicara." [Ryouma] 

"Baik! Maaf mengganggu. "[Hyuzu] 

"Kalau begitu, permisi dulu." [Rurunez] 

Saya menuntun mereka berempat ke sofa ruang tamu, tapi kemudian ... Saya tiba-tiba ingat 
bahwa saya telah menggunakan meja. 

"Oh! Maaf soal itu! Saya lupa membersihkan. "[Ryouma] 

"Mereka adalah orang-orang yang tiba-tiba ingin bertemu denganmu." [Rurunez] 

"Ya. Itu keren, sungguh. Kami tidak keberatan. "[Camil] 

"Lebih penting lagi, ada apa dengan wastafel ini?" [Jill] 

"Tampaknya penuh pasir ..." [Zeff] 

"Kamarnya terlalu mewah dan aku tidak bisa tenang, jadi aku mulai membuat ini." 
[Ryouma] 

Apa yang saya ambil dari wadah yang tidak cocok dengan kamar mewah adalah sosok 
boneka berbentuk manusia. 

Saya masih dalam proses membuatnya, jadi belum kelihatan bagus, tapi ini prototipe untuk 
idola. 

"Ada juga ini, ini, ini ..." [Ryouma] 

"Wow! Kamu punya banyak! "[Hyuzu] 

"Kamu punya banyak di sana?" [Camil] 

"Saya pikir saya harus memutuskan desain idola terlebih dahulu sebelum membuatnya." 
[Ryouma] 

"Ho ... Aku melihat kamu masih khusus dengan detailnya." [Hyuzu] 

"Tapi mereka semua tersenyum." [Zeff] 

"Saat kamu berbaris seperti ini, akan jauh lebih mudah untuk mengetahui perbedaan aura 
mereka." [Ryouma] 

"Ini baru beberapa jam sejak kamu datang ke sini, namun kamu sudah menghasilkan begitu 
banyak?" [Hyuzu] 



"Aku membuat prototipe untuk memutuskan desain, jadi aku hanya membuat cetakan 
kasar, mengisinya dengan pasir, dan kemudian mengeraskannya dengan sihir. Seperti itu 
saya bisa dengan mudah memproduksi patung prototipe ini secara massal. Setelah itu, yang 
tersisa bagiku untuk mengisi detailnya ... Ah. "[Ryouma] 

Tiba-tiba aku menyadari bahwa Rurunez-san sedang berjalan ke arah kami dengan 
membawa minuman untuk kami masing-masing. 

Saya dengan cepat membuat ruang di atas meja. 

"Aku membawa minuman." [Rurunez] 

"Terima kasih banyak. Jika Anda tidak keberatan, silakan duduk di sini juga. Beritahu saya 
jika Anda suka salah satu idola di sini. Saya akan menggunakannya sebagai referensi saat 
membuat hal yang nyata. "[Ryouma] 

"Baiklah." [Rurunez] 

Dia duduk di samping Hyuzu-san dengan ekspresi acuh tak acuh dan mulai menatap para 
idola. 

"Bagaimana kalau sesuatu yang cerah dan ceria seperti ini?" [Hyuzu] 

Sosok yang dipilih Hyuzu-san adalah idola Rurutia yang tersenyum. 

"Itu tidak buruk, tapi karena ini adalah upacara pernikahan, bukankah sesuatu yang lebih 
bermartabat lebih baik? Seperti ini. "[Rurunez] 

Saat Rurunez-san mengatakan itu, dia memilih idola itu dengan ekspresi serius. Pasangan 
yang akan segera dinikahi memiliki perbedaan pendapat, dan mereka mulai berbicara 
dengan suara lirih di antara mereka. Aura tentang mereka ketika mereka berbicara sama 
sekali tidak tajam, tetapi juga bukan jenis aura yang membuat orang merasa senang untuk 
menyela. ... Apakah saya membayangkan hal-hal atau mereka menggoda? 



Chapter 156-2 
Bab 156: Reuni 4 (2/2) "Ah, mulai lagi." [Camil] 

"Sudah semakin sering sejak mereka mengumumkan pernikahan mereka." [Zeff] 

"Baru-baru ini, mereka seperti ini sepanjang waktu." [Jill] 

Ketika rekan-rekan mereka melihat pasangan yang akan segera menikah itu bertindak 
seperti itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membuat ekspresi muak. 

Selain itu, Camil-san diam-diam menambahkan bahwa ini banyak terjadi. 

"Bukankah mereka menarik banyak rasa iri untuk melakukan itu?" [Ryouma] 

"Yah begitulah. Tapi sebagian besar diarahkan pada Hyuzu. "[Camil] 

"Rurunez-san selalu populer di kalangan pria bujangan yang bekerja di sini." [Jill] 

"Pengantin wanita mungkin akan menerima berkah orang lain secara normal, tapi Hyuzu 
bekerja di tempat yang pada dasarnya adalah laki-laki, jadi ..." [Zeff] 

Ya. Tokoh 

Aku mengharapkannya begitu aku mendengar tentang pernikahan dari Rurunez-san, tetapi 
mungkin ada banyak orang di ambang meledak setelah mendengar bahwa Hyuzu-san akan 
menikah. 

"Yah, sebagian besar dari mereka sudah tenang sekarang. Semua orang iri pada Hyuzu, 
tetapi paling-paling, mereka hanya akan mengelilinginya dari kejauhan dan sedikit 
bercanda dengannya. Dia tidak pernah menjadi pria yang tidak disukai, dan begitu dia 
mengumumkan pernikahannya, dia membuka lembaran baru. "[Camil] 

"Dia tidak keluar untuk minum lagi, dan dia sudah berusaha untuk mendapatkan promosi 
sejak seminggu yang lalu." [Jill] 

"Wow ..." [Ryouma] 

Saya meminta Jill untuk lebih jelasnya, dan tampaknya, ketika mereka memperkenalkan 
diri mereka sebagai 'penjaga' atau 'pengawal' ketika kami pertama kali bertemu, itu 
tampaknya hanya satu aspek dari pekerjaan mereka. Secara resmi, mereka adalah tentara 
penjaga keluarga adipati. Biasanya, mereka hanya mengawasi rumah keluarga duke, tetapi 
mereka juga menemani mereka setiap kali mereka pergi. 

Dan sementara mereka semua dapat diklasifikasikan sebagai penjaga, mereka memiliki 
pangkat dan posisi yang berbeda. Hyuzu-san telah bekerja di garis depan sejak dia dibina 



ketika dia seorang petualang, tetapi dia tidak benar-benar tertarik untuk mendapatkan 
promosi. 

"Sejak dulu, orang bertanya kepadanya apakah dia menginginkan posisi yang lebih tinggi. 
Tapi dia selalu menolak dengan dalih bahwa itu 'menyakitkan'. Namun setelah menemukan 
dirinya seorang istri, pria yang sama sekarang tidak akan diam tentang keinginan untuk 
mendapatkan promosi. Duka yang bagus. Anda benar-benar tidak tahu apa yang akan 
terjadi dalam hidup. "[Jill] 

"Benarkah?" [Ryouma] 

Jadi, bisakah dia mendapat promosi? Sepertinya dia sudah menolak penawaran untuk 
sementara waktu sekarang ... 

"Ahh, tidak ada masalah di sana. Saat ini, dia menerima pelatihan untuk pekerjaan kantor 
sehingga dia bisa mendapatkan promosi. Selama dia lulus pelatihan, dia akan bisa naik 
cukup tinggi di peringkat. Paling tidak, dia akan mampu mendapatkan cukup uang untuk 
memberi makan istrinya dan membesarkan beberapa anak. 

... Tentu saja, setelah menolak semua rekomendasi itu berkali-kali masih akan 
berpengaruh. Dan instrukturnya juga sedikit lebih keras ketika mengajarinya karena iri. 
Dan meskipun benar bahwa akan lebih mudah untuk mengambil hal-hal secara perlahan 
dan belajar secara bertahap, tetapi ketika Anda berpikir tentang bagaimana dia telah 
melarikan diri dari promosi ini begitu lama, itu masih dalam toleransi. "[Camil] 

"Hyuzu-san benar-benar benci menulis laporan." [Jill] 

Jill-san tersenyum nakal. 

Tapi itu bukan senyum dingin. 

Saya senang bahwa Hyuzu-san tidak bekerja di tempat seperti yang saya bekerja di 
kehidupan masa lalu saya. 

"... Apa yang kalian bicarakan saat kita sibuk membicarakan patung-patung itu? Ada apa 
dengan mata yang hangat itu, Ryouma? "[Hyuzu] 

"Oh tidak. Tidak apa. Tidak ada sama sekali. "[Ryouma] 

Saya hanya ingin berdoa untuk keberuntungan Anda. Itu saja. 

"Ngomong-ngomong, apakah ada hal lain yang kamu butuhkan selain arca?" [Ryouma] 

Suka bantuan atau hadiah pernikahan. 

Ini pertama kalinya saya membantu dalam pernikahan, jadi saya berharap mereka akan 
bercerita lebih banyak tentang hal ini. 



"Ah, Ahh ... Kami sudah punya barang untuk dibagikan kepada para hadirin, jadi kami baik-
baik saja di depan itu ... Apakah kita masih kehilangan sesuatu? Saya pikir kita sebagian 
besar sudah baik-baik saja. Benar? "[Hyuzu] 

"Untungnya, semua pelayan membantu, jadi benar-benar tidak ada yang lain, tetapi jika 
Anda punya waktu, silakan datang juga. Akan sedikit terlambat, karena pernikahan akan 
diadakan setelah semua pekerjaan pelayan selesai. "[Rurunez] 

Rupanya, perwakilan dari masing-masing pos, seperti pelayan atau penjaga, telah 
berkumpul setiap malam untuk membahas persiapan pernikahan. Saya mungkin bisa 
mencari tahu banyak jika saya pergi ke sana. 

Saya akan bertanya apakah saya bisa berpartisipasi malam ini. 

Namun, sungguh menakjubkan bahwa rekan kerja mereka akan melakukan banyak hal 
untuk mereka. Rekan kerja mereka pasti sangat mencintai mereka. 

... Aku ingin tahu apa yang terjadi padaku setelah aku mati. Apakah saya mati dan membuat 
stigma rumah yang saya tinggali dengan kematian saya? Jika rumah itu penuh dengan 
sejarah karena aku, aku akan membuat tuan tanah banyak masalah ... Adapun orang-orang 
yang akan meratapi aku, ada Tabuchi dan ... Yah, kurasa ada sejumlah orang yang layak, 
tetapi manajer bagian mungkin hanya akan berkata, 'Oh, benarkah?' Dan itu akan menjadi 
akhir dari itu ... Tunggu. Saya pikir dia akan marah dulu karena ada pekerjaan yang harus 
dilakukan. Saya merasa sangat buruk untuk orang yang harus berurusan dengan semua 
pekerjaan yang saya tinggalkan. 

Yang lain mungkin tidak akan banyak bereaksi. Meskipun ketika saya diangkat menjadi 
instruktur dan saya menganggap pekerjaan itu serius, banyak orang akhirnya membenci 
saya. Aku ingin tahu apakah mereka akan tertawa atau bahagia sekarang setelah aku pergi 
... Ketika aku memikirkannya seperti itu, keduanya sungguh menakjubkan. 

"Kamu telah diberkati dengan teman-teman yang hebat. Anda harus menghargai mereka, 
oke? "[Ryouma] 

"Apakah kamu ayahku !? Serius! Ada apa denganmu !? "[Hyuzu] 

"Mengapa Ryouma-sama menatap kami dengan mata seolah dia mengawasi kami?" 
[Rurunez] 

"... Namun dia juga tidak terlihat menggodamu ..." [Camil] 

"Jika seseorang mendoakan keberuntunganmu sebanyak ini, kamu hanya bisa bingung 
tetapi ..." [Zeff] 

"Ada apa tiba-tiba, Ryouma-kun?" [Jill] 



Suasana hangat dan misterius memenuhi ruangan sampai pelayan lain datang untuk 
memberi tahu kami bahwa sudah waktunya makan malam. 



Chapter 157 
Bab 157: Melaporkan tentang Minum Teh Setelah makan malam. 

Serge-san, Pioro-san, sang duke, sang nyonya, dan aku berbicara sambil menikmati 
makanan dan minuman yang lezat. 

Saya telah melakukan banyak hal dalam setahun terakhir ini, dan yang lainnya juga sibuk 
menyibukkan diri, jadi tidak ada akhir untuk topik yang bisa kita bicarakan. Dan tidak ada 
akhir dari hal-hal yang ingin saya tanyakan kepada mereka. Setelah makan, kami 
menghabiskan lebih banyak waktu berbicara bersama sambil minum teh. 

"Aku tahu tentang kain tahan air, tapi siapa yang mengira Ryouma-kun juga akan terlibat 
dengan yang lain?" [Reinhart] 

"Jadi kotak musik itu adalah sesuatu yang Ryouma-kun buat, huh." 

"Berkat dia, nama Perusahaan Morgan menjadi semakin terkenal. Pioro, saya yakin Anda 
juga mendapat manfaat darinya, bukan? "[Serge] 

"Apakah kamu berbicara tentang 'Teh Barley'? Itu terus membuat nama untuk dirinya 
sendiri sebagai produk mewah baru. Tidak akan sampai tahun depan ketika kami mulai 
mengiklankannya secara resmi, tetapi pasar merespons dengan baik sejauh ini untuk tahap 
uji coba kami. Kami berutang kepada Ryouma karena berusaha menyediakan bahan 
mentah dan pemasok. "[Pioro] 

"Saya senang mendengar bahwa semuanya berjalan lancar. Kebetulan beberapa karyawan 
yang bekerja di toko saya berasal dari tempat tumbuh gandum yang saya bisa berikan 
kepada Anda pemasok. Itu hanya kebetulan yang beruntung. "[Ryouma] 

"Bagaimanapun juga, aku hanya berharap sedikit saja keberuntunganmu itu. Sayangnya, 
nona keberuntungan bukanlah seseorang yang bisa kamu temukan hanya dengan 
mengejarnya. "[Pioro] 

Memang. Keberuntungan saya telah berubah menjadi lebih baik sejak saya datang ke dunia 
ini. Tentu saja, masih ada waktu di mana saya pikir keberuntungan saya buruk, tetapi saat-
saat seperti itu jarang terjadi sekarang. Saya telah menerima beberapa perlindungan ilahi 
dari para dewa, dan ... Pertama-tama, hanya bisa berbicara dengan mereka secara teratur 
sudah membuat saya menjadi pria yang beruntung. Lebih dari pria biasa. Jika 
keberuntungan adalah keterampilan, milikku mungkin sudah lama mencapai level 
maksimal. 

"Aku pernah mendengar Vyezen Village berjuang karena lokasinya, tetapi dengan ini, 
sepertinya mereka akhirnya mencapai jackpot." [Reinhart] 



"Selama mereka tidak ragu, aku yakin tidak apa-apa jika Saionji Company terus membeli 
gandum mereka. Saya juga berpikir untuk menyelesaikan alat dan tenaga yang diperlukan 
untuk mendukung produksi teh barley. "[Serge] 

"Kita bisa meningkatkan gandum di desa, memproses sebagian dari gandum itu, dan 
menjualnya ke Perusahaan Saionji. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Tidak banyak, 
tapi saya akan menawarkan dukungan saya juga. "[Elize] 

"Oh, my ~ Jika Yang Mulia pergi sejauh itu, maka sebagai orang yang bertanggung jawab 
untuk Perusahaan Saionji, aku harus melakukan yang terbaik juga." [Pioro] 

Meskipun sepertinya mereka hanya mengobrol ringan, dari waktu ke waktu, saya merasa 
ada yang salah tentang percakapan mereka. 

Mungkin ada beberapa makna tersembunyi yang terselubung di balik kata-kata mereka, 
tetapi saya tidak bisa mengetahuinya. 

Giliran saya untuk melapor datang, tetapi saya baru melaporkan secara normal. 

Sebagai contoh, saya berbicara tentang tambang yang ditinggalkan yang diserahkan kepada 
manajemen saya atau tentang slime. 

"Baru-baru ini, saya bisa menjinakkan lendir gulma dan lendir batu, yang dapat 
sepenuhnya meniru gulma atau batu. Sejak itu saya telah membantu mereka meningkatkan 
jumlah mereka. Sangat mudah untuk mendapatkan pakan untuk mereka, sehingga mereka 
bereproduksi dengan cepat, tetapi kecuali Anda tahu sebelumnya bahwa mereka slime, 
benar-benar tahu cara membedakan mereka dari rumput atau batu yang sebenarnya. 
Setelah memikirkan tentang gulma dan batu yang saya kumpulkan untuk dimakan, saya 
menyadari bahwa saya mungkin dapat menggunakannya sebagai bagian dari keamanan 
tambang, mengingat bahwa mereka dapat dengan mudah berbaur dengan lingkungan di 
mana pun ada gulma atau batu. Tapi di mana-mana cocok dengan tagihan itu. 

Untuk lebih tepatnya, saya berpikir untuk menambah jumlah mereka dan menanamnya di 
seluruh tambang yang ditinggalkan untuk memberi tahu saya tentang penyusup. 
Sayangnya, secepat mereka bereproduksi, mereka belum cukup. Ada banyak monster yang 
menetap di tambang dalam enam bulan terakhir, jadi saya berpikir untuk mencoba ide saya 
di terowongan timur. Dalam sebuah eksperimen dengan burung pelek, saya menemukan 
bahwa selama saya cukup dekat untuk dapat berkomunikasi dengan slime, saya akan dapat 
memahami lokasi dan jumlah penyusup. Saya pikir sistem keamanan lendir memiliki 
prospek yang bagus. "[Ryouma] 

"Aku sama-sama mengabdikan diri pada penelitian lendir, aku mengerti. Jika Anda bisa 
memberi tahu lokasi dan jumlah penyusup tanpa memberi tahu mereka, maka Anda juga 
harus bisa menjebak mereka. "[Reinhart] 



"Ya, kamu mungkin bisa melakukan itu jika kamu menggunakan slime untuk keamanan ... 
Aku juga meminta keluargaku untuk menjaga keamanan taman, tetapi anak-anak itu hanya 
menyerang penyusup yang terlihat. Sangat lucu betapa mereka berbeda dari slime Anda. 
"[Elize] 

Dia mengatakan itu dengan riang, tetapi jika aku ingat dengan benar, familinya adalah 
monster tipe serigala. Yang dia tunjukkan kepadaku sebelumnya adalah terlatih dan jinak, 
tapi itu sangat besar sehingga bisa dengan mudah membawa tubuh Madam ... Aku merasa 
tidak enak untuk penyerbu keluarga adipati, tetapi jika orang-orang itu menyerang pada 
pandangan, aku tidak berpikir bahkan tulang akan tertinggal. 

Bukannya aku berencana untuk itu atau apa, tapi aku memastikan untuk membuat catatan 
mental untuk tidak masuk ke kebun. 

"Bagaimana kabar toko itu?" [Reinhart] 

"Toko juga baik-baik saja. Akhir-akhir ini tidak ada banyak hujan dan semakin dingin, jadi 
bekerja dengan air jauh lebih sulit dan cucian tidak kering. Paling tidak, ada banyak 
pelanggan yang mengeluh tentang itu. Berkat itulah kami sering memperbarui hari-hari 
penjualan terbaik kami untuk tahun ini. "[Ryouma] 

"Ya ... Saat ini tahun ini benar-benar keras pada pelayan anak." [Elize] 

Duke dan istrinya selalu mendengarkan ceritaku dengan sabar. 

Serge-san dan Pioro-san juga. Itu sebabnya saya mencoba untuk selengkap mungkin ketika 
berbicara dengan mereka. 

Festival di musim panas, pelatihan dengan guild petualang, dan Monster Tamer Affinity 
Diagonsis. 

Berbagai orang yang saya temui dari kelompok penghibur keliling, kepala baru kantor 
pemerintah, pria di guild petualang berbicara tentang temannya. 

Saya berbicara tentang semua yang saya bisa. 

Keempat orang dewasa dengan senang hati mendengarkan cerita saya dengan senyum 
hangat. 

Tetapi ketika pembicaraan beralih ke tujuan saya pergi ke Hutan Shurus Besar ... 

"..." [Reinhart, Elize, Serge, Pioro] 

Seperti yang diharapkan, mereka secara bertahap menjadi lebih khawatir dari menit ke 
menit. 



Setelah saya berbicara tentang bagaimana saya menyelamatkan orang yang hilang 
beberapa hari yang lalu, ekspresi wajah mereka memburuk. 

"Ryouma-kun. Dari ekspresi Anda, saya pikir Anda memiliki gagasan tentang apa yang 
ingin kami katakan. "[Reinhart] 

"Ya, kurang lebih." [Ryouma] 

"Lalu aku akan mengatakannya dengan jujur. Mempekerjakan penjahat tidak dianjurkan 
bahkan jika mereka mantan penjahat. ... Memang benar bahwa satu alasan untuk 
melakukan kejahatan adalah 'Saya tidak punya pekerjaan, jadi saya tidak bisa makan.' 
Memang ada orang yang tidak akan melakukan kejahatan jika mereka memiliki pekerjaan. 
Saya tidak akan menyangkal itu. 

Tetapi tidak ada alasan bagi 'Anda sendiri' untuk melakukannya. Dan tidak ada gunanya 
untuk itu bahkan jika Anda benar-benar berencana untuk bertindak. Masyarakat keras 
terhadap penjahat. Bahkan mantan penjahat. "[Reinhart] 

"Ryouma-kun, aku yakin maksudmu baik-baik saja, tetapi risikonya sangat tinggi. Ada juga 
orang yang tidak akan mengerti perasaan Anda ingin mencegah penjahat melakukan 
kejahatan lagi. Jika sesuatu terjadi, Anda akan membahayakan toko Anda, yang telah 
berjalan dengan sangat baik. "[Elize] 

"Saya berbagi sentimen mereka. Seperti yang dikatakan oleh rahmat dan rahmat-Nya, 
risikonya tinggi dan tidak ada imbalan. Anda akan beruntung jika orang lain hanya melihat 
Anda sebagai 'eksentrik'. Dalam kasus terburuk, orang akan berpikir Anda tidak baik, 
merencanakan sesuatu setelah mengumpulkan banyak orang yang tidak baik. Tidak peduli 
apakah maksudmu baik, Ryouma-sama. "[Serge] 

"Sayangnya, begitulah cara perusahaan ..." [Pioro] 

Seperti yang diharapkan, apa yang mereka katakan tidak jauh berbeda dari apa yang 
ditunjukkan oleh Carm-san dan dari pikiranku sendiri. 

"Kamu sudah membicarakannya dengan Carm?" 

"Dia memiliki banyak pengetahuan sebagai pedagang dan selalu dengan baik hati 
mendengarkan hal-hal yang aku katakan, jadi aku selalu bergantung padanya." [Ryouma] 

"Kau benar-benar buntu pada rencanamu sehingga kau tidak akan berubah pikiran bahkan 
jika bawahanmu menentangnya? Kenapa sampai sejauh ini? "[Pioro] 

Pioro-san tidak bisa memahami sudut pandang saya dan mengajukan pertanyaan itu 
dengan penekanan. 

Itu karena... 



"Alasan kenapa aku mulai memikirkan ini persis seperti yang kukatakan sebelumnya, tapi 
aku sendiri tidak begitu yakin dengan alasan yang tepat. Jika aku harus memberikannya, ... 
"[Ryouma] 

"Jika kamu harus memberikannya?" [Pioro] 

"Aku hanya ingin mencobanya." [Ryouma] 

"... Hah?" [Pioro] 

Dia mencondongkan tubuh ke arahku, mengangkat telinganya, ingin mendengar 
jawabanku, tetapi ketika aku akhirnya memberikannya, dia hanya menjadi semakin 
bingung. 

Tiga orang dewasa lainnya juga menatapku dengan mata terbuka lebar, ekspresi tidak 
percaya pada wajah mereka. 

"Tunggu sebentar, Ryouma-kun. Apa maksudmu Anda 'ingin mencobanya'? Itu dia? Itulah 
alasan Anda untuk mencoba rencana berisiko tinggi tanpa imbalan ini yang terlalu berat 
untuk dibawa oleh satu orang? "[Reinhart] 

"Jika aku memberikan pemikiran jujur tentang hal itu ... Ya." [Ryouma] 

Carm-san ... Keempat orang di depanku ... Mereka punya hak untuk menentang rencanaku. 

Sekalipun saya akan mencoba dan mempekerjakan mantan narapidana untuk mencegah 
mereka melakukan kejahatan lain lagi, saya tahu bahwa itu tidak akan memiliki dampak 
sebesar itu bagi masyarakat secara keseluruhan jika itu hanya saya. 

Ada perusahaan yang melakukan hal serupa di kehidupan masa lalu saya, tetapi mereka 
melakukannya karena kebijakan yang diterapkan oleh negara. 

Negara yang jauh melebihi negara ini baik dari segi kekayaan manusia maupun materi. 

Bahkan jika saya mencoba menerapkan sesuatu yang serupa di dunia ini, itu tidak akan 
memiliki efek yang besar. 

Usaha saya tidak akan berbeda dengan menuangkan ember yang penuh ke lautan. Mereka 
benar ketika mereka mengatakan bahwa semua yang saya lakukan tidak perlu 
mempertaruhkan bisnis saya. Begitulah cara orang melihatnya. 

Tapi itulah mengapa saya merasa seperti ini. 

Meskipun ini adalah perasaan saya, sulit untuk sepenuhnya memahaminya bahkan untuk 
saya. 



Tetapi ketika saya mengingat kembali tindakan saya sejak datang ke dunia ini, pada 
dasarnya inilah yang telah saya lakukan sejak itu. 

"Bagaimana aku mengatakannya ... Semua orang sadar bahwa aku telah tinggal di Hutan 
Gana sampai aku pergi bersama keluarga adipati, kan?" [Ryouma] 

Mereka berempat mengangguk. 

"Hidupku sampai Hutan Gana penuh dengan kesulitan, jadi aku tidak akan 
membicarakannya, tapi itu tidak baik." [Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu, keempat orang dewasa, terutama sang duke dan nyonya, 
membuat ekspresi pahit. 

"Alasan saya mulai tinggal di hutan adalah karena saya tidak ingin berinteraksi dengan 
orang lain lagi. Saya bisa hidup sendiri, jadi saya memutuskan untuk 'hidup bebas di hutan'. 
"[Ryouma] 

Saya tidak ingin pergi ke desa manusia, jadi saya mulai hidup santai di hutan dan 
menghidupi diri sendiri. 

Selama waktu itu saya juga menjadi tertarik pada slime dan mulai meneliti mereka. 

Tetapi seiring berjalannya waktu, saya jadi penasaran dengan dunia luar. 

Saat itulah Reinhart-san dan yang lainnya datang dan saya meninggalkan hutan. 

"Aku tertarik pada petualang sejak aku meninggalkan hutan, jadi aku mendaftarkan diriku 
di guild petualang. Saya ingin melatih diri, jadi saya berpisah dengan semua orang dan 
mulai hidup sendiri. Untuk memastikan mata pencaharian saya kalau-kalau terjadi sesuatu 
yang buruk, saya membuka toko, tetapi saya tidak benar-benar tertarik untuk 
mengembangkannya. "[Ryouma] 

'Hidup sesuai keinginanmu' 

Seperti yang dikatakan Gayn dan yang lainnya. Saya telah menjalani kehidupan yang santai. 
Dengan bebas. Persis seperti yang saya inginkan. 

Beginilah cara saya hidup sejak datang ke dunia ini. Dan ini adalah satu-satunya hal yang 
bisa saya katakan dengan percaya diri. 

Itu sebabnya ... 

"'Saya ingin mencobanya' ... Perasaan ini muncul dalam diri saya, jadi saya percaya saya 
bisa melakukannya. Saya tidak akan memaksakannya begitu keras sehingga saya akan 
mengorbankan apa pun hanya untuk mewujudkannya, tetapi saya ingin menjadikan 



segalanya lebih baik sekarang saat saya masih muda ... Apakah itu terlalu kekanak-kanakan 
dari saya? "[ Ryouma] 

"Di mana Anda menjadi kekanak-kanakan?" [Pioro] 

"Jika kamu mengatakan kamu ingin melakukannya karena kamu ingin, maka mungkin. Tapi 
Ryouma-kun, ketika kamu mengatakannya, aku merasa itu tidak kekanak-kanakan setelah 
semua. "[Elize] 

"Apakah kamu tidak merencanakan untuk hari tuamu sebelumnya?" [Reinhart] 

"Ryouma-sama, aku selalu melupakannya setiap kali aku berbicara denganmu, tapi benar ... 
Kamu baru berumur sebelas tahun. Seorang anak yang bertindak seperti orang dewasa ... 
"[Pioro] 

Jarang bagi kita untuk minum teh. Jadi bagus bahwa suasananya tidak begitu suram lagi. 

"Apa pun yang aku rencanakan, aku tidak akan mengubah kebijakan toko atas kemauan. 
Saya akan berbicara dengan semua orang terlebih dahulu dan baru setelah itu saya akan 
mewujudkan rencana saya. "[Ryouma] 

Saya akhirnya memiliki orang-orang baik yang bersedia meminjamkan telinga kepada saya 
dan membantu saya. Akan sia-sia jika saya tidak mengandalkan mereka sekarang. 

"..." [Reinhart, Elize, Serge, Pioro] 

"Hah? ... Kenapa kalian semua menatapku seperti itu? "[Ryouma] 

Untuk beberapa alasan, semua orang membuat wajah terkejut. Terlebih lagi, ini adalah 
yang paling mengejutkan mereka sepanjang hari ini. 

... Apakah aku mengatakan sesuatu yang aneh? 



Chapter 158-1 
Bab 158: Menumbuhkan Sedikit? (1/3) "Tunggu sebentar. Ryouma-kun ... Apakah Anda 
berencana mendapatkan bantuan kami sejak awal? "[Reinhart] 

"Hah? ...Iya. Itulah yang saya rencanakan. Tentu saja, saya memang mempertimbangkan 
bahwa Anda mungkin menolak, tetapi saya pikir saya hanya akan mencekik nasib. Tapi 
kamu selalu membantuku, jadi kupikir setidaknya aku harus bicara denganmu ... 
"[Ryouma] 

Apakah saya bertindak terlalu manja? Jika demikian maka saya harus minta maaf. 

"Tidak tidak! Tidak semuanya! Sebaliknya! Hanya mendengarmu bukanlah hal besar. 
"[Reinhart] 

"Kami pikir pasti kamu berencana melakukan semuanya sendiri." [Elize] 

Sendirian? Tidak mungkin aku bisa memikirkan itu. Bahkan saya punya batasan. Saya 
mungkin telah menyebutkan sesuatu di sepanjang garis 'saya' dalam mewujudkan rencana 
ini, tetapi saya tidak pernah mengatakan apa-apa tentang saya melakukan semuanya 
'sendirian'. 

Dan bahkan untuk 'saya', jika saya pergi 'saya ingin melakukan ini, tetapi risikonya tinggi 
sehingga saya tidak akan melakukannya. Bisakah kamu membereskannya saja? ' 
Melakukan sesuatu seperti itu terlalu tidak tulus. Pertama-tama, saya tidak memahami 
dunia ini dengan baik, jadi saya perlu mendapatkan semua bantuan yang saya bisa untuk 
memulai. 

Serge-san dan Pioro-san sama-sama pemimpin perusahaan raksasa. Mereka memiliki 
banyak pengetahuan dan negosiator hebat sendiri. Selain itu, mereka kaya dan memiliki 
banyak koneksi. Reinhart-san adalah seorang politisi dan merupakan adipati dari 
Kadipaten Jamil, membuatnya menjadi pemberi pengaruh terbesar di dalamnya. Madam 
juga memiliki pengaruh besar sebagai istri adipati. Jika orang-orang seperti itu mau bekerja 
dengan saya, maka tidak ada yang lebih meyakinkan. 

Tetapi bahkan jika mereka tidak bekerja dengan saya, mereka selalu mengkhawatirkan 
saya dan menambah kurangnya akal sehat saya. Itu adalah sesuatu yang selalu saya 
syukuri. Jadi saya selalu berpikir untuk berbicara dengan mereka terlebih dahulu. 

"Saya melihat. Kamu bilang kamu memberi tahu kami hal yang sama seperti kamu 
memberi tahu bawahanmu, jadi aku pikir pasti ... "[Elize] 

"Kamu pikir aku akan mencoba melakukan semuanya sendirian?" [Ryouma] 



"Iya. Bagaimanapun, Anda memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu sendiri. Jadi 
saya khawatir Anda mungkin akan mulai berlari demi tujuan tanpa berpikir panjang. 
"[Reinhart] 

Tiga orang dewasa lainnya setuju dengan Reinhart-san. 

Apakah mereka selalu melihat saya seperti itu? ... Entah bagaimana, sebenarnya sulit untuk 
menyangkalnya. 

"Apakah Anda sekarang dapat mengandalkan orang lain saat dibutuhkan? Bagaimanapun, 
saya senang bahwa kami yang Anda pilih untuk curhat. Dan tentang apa yang Anda 
bicarakan sebelumnya ... Saya pikir pikiran Anda menarik. Paling tidak, perspektif Anda 
adalah yang segar yang saya ragu akan pernah saya dengar dari orang lain. 

... Mungkin itu karena apa yang Anda lihat sedikit berbeda dari apa yang kami lihat 
sehingga hal-hal dan rencana yang Anda pikirkan nampak kepada kami sebagai orang yang 
cerdik atau eksentrik, tetapi ... "Dia melanjutkan. "Pendapat orang-orang dengan perspektif 
berbeda seperti Anda sangat penting. Jika saya hanya mendengar pendapat orang-orang 
yang berpikiran sama maka pada akhirnya perspektif saya akan semakin sempit. Itu 
banyak kata-kata, tetapi pada dasarnya, apa yang ingin saya katakan adalah bahwa saya 
ingin terus mendengarkan pikiran Anda mulai dari sini. "[Reinhart] 

Ketika Reinhart-san mengatakan itu, aku tidak merasakan penyangkalan apa pun dari tiga 
lainnya. 

Saya yakin mereka semua memiliki kepentingan sendiri untuk dilindungi, jadi mereka 
mungkin tidak dapat bekerja sama dengan saya sepanjang waktu, tetapi paling tidak, 
mereka tidak hanya mengabaikan saya dan tertawa. 

Baik. Jika ada sesuatu yang terasa seperti mereka memberitahu saya tentang sikap mereka 
... 

"Tapi jangan berpikir bahwa kamu akan selalu mendapat respon yang baik dari kami." 
[Reinhart] 

"Tentu saja." [Ryouma] 

Hanya mereka yang mendengarkan saya seperti ini sudah membuat mereka sangat 
fleksibel sejauh orang pergi. 

Untuk mendapatkan kerja sama mereka, saya tahu saya harus menunjukkan kepada 
mereka bagaimana bekerja sama dengan saya akan menguntungkan mereka. 

Saya sudah memikirkannya sedikit, jadi saya akan menggunakan kesempatan ini untuk 
menarik mereka. 



"Oh? Kedengarannya seperti Anda punya rencana. Aku lebih baik menyemangati telingaku 
kalau begitu. "[Serge] 

Serge-san mengatakan itu dengan santai, tetapi warna matanya sedikit berubah. 

Aura tentang dia sekarang mengingatkan saya pada waktu itu ketika saya berbicara 
kepadanya tentang kotak musik. 

Apakah dia sengaja melakukan ini? 

Either way, karena dia saya juga menguatkan pikiran saya ketika saya berbicara. 

"Tidak cukup rumit untuk disebut rencana. Tetapi 'penelitian lendir' yang saya lakukan 
sebagai hobi telah membawa hasil yang mungkin bisa menghasilkan keuntungan. Saya 
berpikir untuk membagikannya dengan semua orang. "[Ryouma] 

"Membawa topik kembali ke slimes sangat mirip denganmu, Ryouma-kun." [Elize] 

Nyonya itu tersenyum ketika dia membuat suasana lebih mudah untuk diajak bicara. 

Mari kita mulai dari Serge-san. 

Bukan hal yang baru, tetapi saya mulai berbicara tentang produksi 'Kain Tahan Air' yang 
telah berlanjut sejak saya menerima kontrak musim semi ini. 

"Aku melakukan penyelidikan sendiri karena aku bertanya-tanya bagaimana keadaan 
mereka, dan dari apa yang telah kukumpulkan, tampaknya penjualan kain tahan air masih 
terus meningkat." [Ryouma] 

"Iya. Di masa lalu, kurir dan penjual telah menjadi pelanggan utama, tetapi baru-baru ini, 
ada peningkatan orang yang membeli satu untuk penggunaan pribadi mereka sendiri. 
"[Serge] 



Chapter 158-2 
Bab 158: Menumbuhkan Sedikit? (2/3) Saya sendiri pernah melihat orang memakai 
perlengkapan hujan yang terbuat dari kain tahan air di Gimuru beberapa kali. Dan 
kemudian ada permintaan untuk kain tahan air dari Perusahaan Morgan. Jumlah yang 
mereka minta terus meningkat. Sebagian besar pekerjaan telah diambil alih oleh slime yang 
lengket, jadi saya entah bagaimana bisa bertahan, tetapi terus terang ... Itu mulai 
mengambil sedikit pekerjaan. 

"Bagaimana menurut anda? Bagaimana kalau membangun bengkel untuk lebih 
meningkatkan produksi kain tahan air? "[Serge] 

Dengan kata lain, transfer bisnis. 

Proses merawat kain bisa diserahkan pada lendir lengket. 

Tetapi ada bagian dari proses selain itu, seperti, menyiapkan kain untuk perawatan, 
pengeringan, pengiriman ... Semua yang membutuhkan bantuan manusia. 

Bahkan jika saya akan menyewa bantuan di masa depan, pertama-tama saya perlu 
kesempatan untuk dapat mempekerjakan orang. 

"Aku akan mengirimkan slime lengket yang dibutuhkan untuk perawatan." [Ryouma] 

"Dan kemudian kamu akan menggunakan orang-orang yang kamu kumpulkan untuk 
meningkatkan tingkat produksi? ... Benar bahwa nilai produk yang dibuat dengan kain 
tahan air terus meningkat. Akan meyakinkan jika Anda dapat menerapkan sistem yang 
dapat dengan mudah meningkatkan produksi. "[Serge] 

Serge-san sedikit kecewa, tapi dia tidak punya banyak masalah dengan keputusan saya di 
sini dibandingkan dengan topik sebelumnya. 

Saya perlu mengatur output produksi, jadi saya tidak keberatan jika Serge-san dan Morgan 
Company mengambil alih manajemen bengkel. Tetapi sebagai orang yang mengirim slime 
lengket, saya ingin menerima bagian dari hasil dan diberi posisi penasihat mengenai 
penggunaan dan pengelolaan slime. Saya butuh uang untuk memperluas binatu nanti. 

"Dan hak untuk memutuskan personel?" 

"Aku akan menyerahkan itu padamu. Jangan khawatir, saya tidak akan mencoba 
mempekerjakan mantan narapidana. Perubahan yang terlalu tiba-tiba dan agresif 
cenderung menyebabkan kekacauan dan gesekan untuk menyebar, jadi pertama-tama, 
saya ingin memulai dengan mengamankan dana yang dibutuhkan untuk memperluas toko 
saya dan memperkuat fondasinya, serta meningkatkan peluang untuk mempekerjakan 
orang. 



Yang sedang berkata, ada orang-orang di permukiman kumuh yang ingin bekerja tetapi 
tidak memiliki pekerjaan ... Saya pikir akan bagus jika orang-orang itu bisa dipekerjakan. 
"[Ryouma] 

"Hmm. Jika mereka hanya miskin, maka tidak ada masalah dalam memasukkan mereka di 
antara para kandidat. "[Serge] 

Industri konstruksi dan pabrik relatif longgar di bagian depan, jadi saya pikir mungkin juga 
di sini. 

"Jika itu adalah kondisimu, maka kupikir kita bisa menantikan hasil yang bagus. Mengenai 
detail yang lebih halus, seperti skala dan kompensasi untuk slime, mari kita bahas lain kali. 
"[Serge] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Serge-san memberi saya respons yang baik. Ini pertanda baik. 

Berikutnya adalah lamaran saya kepada Reinhart-san. 

Ini juga bukan sesuatu yang baru, tetapi saya bertanya-tanya apa yang akan dia pikirkan 
tentang menggunakan pemulung untuk membuang sampah di kota. 

"Pembuangan sampah adalah bagian dari pekerjaan umum, tetapi juga bagian dari 
pendapatan daerah kumuh. Jika kami melakukan apa yang kamu usulkan, bukankah 
pemulung akan berakhir dengan mengambil pekerjaan dari orang-orang kumuh? 
"[Reinhart] 

"Aku memang mempertimbangkan itu, tapi dari apa yang kukumpulkan, jumlah sampah 
yang dibuat kota Gimuru terlalu banyak untuk ditangani oleh para penduduk daerah 
kumuh." [Ryouma] 

Ada orang-orang seperti Berk dan yang lainnya yang secara proaktif mengumpulkan 
sampah dan menukarnya dengan uang tunai. Itu fakta, tetapi itu juga fakta bahwa mereka 
tidak dapat mengumpulkan sampah di seluruh kota, dan penduduk kota itu sendiri harus 
mempekerjakan staf dari luar daerah kumuh untuk menangani sampah. 

Salah satu contohnya adalah pekerjaan pertama yang saya ambil dari serikat petualang, di 
mana saya harus pergi ke tempat Miya-san untuk berurusan dengan banyak di sebelah 
miliknya yang telah berubah menjadi tempat pembuangan. Sayangnya, ada lebih banyak 
tanah di seluruh kota yang telah berubah menjadi tempat pembuangan sampah. 

"Apalagi ketika sampah dikumpulkan, mereka menguburnya. Terkadang mereka 
membakar sampah terlebih dahulu tergantung pada isinya -- misalnya, ketika ada sisa-sisa 
hewan -- tetapi ini juga membutuhkan lebih banyak orang. Belum lagi, bahan bakar juga 
harus dibeli. Jika slav pemulung digunakan sebagai gantinya, maka meskipun penjinak 
monster akan diperlukan untuk hadir di lokasi, tidak perlu lagi menghabiskan uang untuk 



bahan bakar. Jumlah orang yang dibutuhkan untuk menangani sampah juga akan 
berkurang. "[Ryouma] 

Selanjutnya, berkat keterampilan Produce Pupuk dari slav scavenger, sampah yang 
dimakan oleh slav scavenger akan diubah menjadi pupuk. Saya telah menggunakan pupuk 
lendir pemulung untuk waktu yang lama untuk mendapatkan makanan untuk diri saya 
sendiri, tetapi saya belum pernah mengalami efek samping. Jika ada, bisa mengandalkan 
mereka membuat sihir kayu kurang relevan. Sejauh yang saya ketahui, pupuk lendir 
pemulung adalah pupuk yang baik. 

Memang ada kemungkinan monsterifikasi (mutasi karena mana) tanaman, tetapi itu juga 
berlaku untuk pupuk ajaib. Dan terlalu banyak memberi pupuk sering menghambat 
pertumbuhan tanaman. Selama hanya jumlah pupuk yang diberikan, tidak ada hal buruk 
yang akan terjadi. 

Dengan demikian, pupuk yang dihasilkan oleh lendir pemulung dapat digunakan untuk 
mendukung sektor pertanian atau dijual di pasar untuk koin tambahan. 

"Hasil dari pupuk kemudian dapat digunakan untuk menambah kompensasi dari orang-
orang yang membantu pembuangan sampah. Tentu saja, masih harus dilihat apakah pupuk 
ini akan dijual. Dan sejujurnya, masih ada banyak faktor yang tidak pasti dalam proposal 
ini. "[Ryouma] 

"Memang ... Jika tidak terlalu banyak masalah, bisakah kamu memberi saya beberapa 
pupuk itu? Saya ingin menunjukkannya kepada tukang kebun kami. Tukang kebun kami 
mengetahui tanaman, pupuk, dan obat-obatan jadi saya yakin kami bisa mendapatkan 
beberapa ide bagus. "[Reinhart] 



Chapter 158-3 
Bab 158: Menumbuhkan Sedikit? (3/3) Karena itu diputuskan bahwa saya akan memberi 
Reinhart-san pupuk lendir pemulung. Kami akan menunda rencana ini untuk saat ini. Kami 
akan melanjutkan lagi setelah kami mendapatkan pendapat tukang kebun. Ini juga bagus 
karena ini akan memberi mereka waktu untuk memikirkan berbagai hal. 

Berikutnya adalah kesuksesan saya dalam memproduksi masal Running Mash dengan 
menggunakan pupuk lendir pemulung. Saya menjelaskan kepada Pioro-san bahwa saya 
saat ini sedang meneliti cara menanam jamur tanpa monsterifikasi. 

Saya pernah mendengar bahwa budidaya jamur adalah satu atap untuk menemukan ribuan 
keping emas, jadi saya pikir dia akan tertarik ... 

"Ryouma, apa itu benar?" [Pioro] 

"Tentu saja. Semua jamur berubah menjadi mash lari, tapi saya percaya itu mungkin untuk 
membudidayakan jamur normal. Saat ini saya sedang berusaha menemukan cara yang 
tepat untuk mengolahnya. Ngomong-ngomong, sebagai bukti aku juga sudah bicara dengan 
Grisiera-san tentang ini dan bahkan punya sekeranjang penuh tumbuk bersamaku saat itu. 
Anda dapat mengonfirmasinya dengan dia jika Anda mau. Jika aku bisa menggunakan sihir 
dimensi di sini, aku juga bisa menunjukkan kepadamu hal yang nyata ... "[Ryouma] 

"... Jika kamu pergi sejauh itu, maka kurasa itu pasti benar. Anda yakin suka mengeluarkan 
cerita-cerita gila dengan santai, bukan? "[Pioro] 

Dia tertarik baik-baik saja, tetapi pada saat yang sama, dia juga sangat bingung. 

... Ayo beralih ke yang berikutnya. 

"Salah satu peneliti wanita saya baru-baru ini menemukan bahwa lendir pembersih 
memiliki efek mempercantik." [Ryouma] 

"Efek mempercantik? Nah, itu sangat menarik. "[Elize] 

"Iya. Proposal ini ditujukan untuk wanita. "[Ryouma] 

Lendir pembersih dapat mempercantik kulit dengan menghilangkan kelebihan keratin dan 
sebum darinya. 

Tergantung pada konstitusi dan usia orang tersebut, seseorang mungkin merasakan 
kekeringan, tetapi selama mereka mengimbanginya, itu harus mungkin untuk 
mendapatkan hasil yang baik. 

Saya tahu bahwa ada juga ramuan pesona magis di dunia ini dari pengetahuan medis di 
dunia ini yang diberikan kepada saya. 



Juga dari apa yang saya dengar baru-baru ini, obat-obatan di tanah air Fei-san, Kekaisaran 
Zilmar, terlalu mahal bagi rakyat jelata untuk dapat membeli. Karena itu, mereka harus 
mengandalkan jarum, akupresur, dan pijat untuk meluruskan tubuh mereka. Fei-san dan 
Leelin-san telah mempelajari keterampilan itu. 

Terus terang, hal-hal kecantikan berada di luar keahlian saya, tetapi saya memiliki sedikit 
pengetahuan tentang hal itu berdasarkan pada rekan kerja wanita saya yang meneliti 
mereka dengan penuh semangat. Aku tidak pernah bisa benar-benar mengerti mengapa 
mereka begitu terobsesi dengan hal itu, tapi ... Kamu benar-benar tidak bisa menganggap 
enteng pengejaran seorang wanita untuk kecantikan. Setidaknya saya tahu banyak. 

Selain itu... 

"Itu membuat orang bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika lendir, pengetahuan obat, 
teknologi asing ... dll. Semua ini harus dikumpulkan bersama untuk mengejar kecantikan." 
[Ryouma] 

"Memang. Itu sangat menarik. "[Elize] 

Saya hanya punya gagasan yang kabur sejauh proposal ini berjalan, tetapi reaksi nyonya 
tidak buruk. 

Wanita mulia menghabiskan uang seperti air ketika datang untuk merawat diri mereka 
sendiri, jadi mengejar jalan ini hanya bisa membuka pintu bagi banyak kekayaan. 

Tetapi yang lebih penting adalah bahwa dengan ini saya mungkin hanya dapat membuat 
koneksi dengan semua ibu kaya ... 

"Sangat muda dan belum seberapa pikiran yang menakutkan yang kamu miliki, Ryouma-
kun." [Reinhart] 

"Apakah kamu berencana untuk merebut hati para wanita bangsawan yang sudah 
menikah? Anda yakin memilih target yang baik. "[Elize] 

"Lagipula, tidak ada akhir bagi para wanita bangsawan yang telah dikirim untuk menikah 
tanpa udara di kepala mereka." 

"Cukup licik, bukan?" [Pioro] 

"...Oh tidak. Aku tahu akulah yang mengusulkan rencana ini, tetapi itu juga yang paling 
tidak aku minati. "[Ryouma] 

Sangat menyenangkan hanya memikirkannya, tetapi jika saya benar-benar mencoba dan 
mewujudkannya, itu akan menjadi rencana berisiko tinggi-pengembalian tinggi. 

Wanita itu kuat, tetapi tergantung pada waktu dan situasi, mereka bisa menjadi sangat 
menakutkan. 



Saya belajar dengan baik di kehidupan masa lalu saya ... 

"Yah, yang benar-benar aku lakukan adalah mempertimbangkan kemungkinan." [Ryouma] 

"Oh? Dan di sini saya menjadi sangat tertarik ... Jika Anda merasa ingin mengejarnya, 
silakan datang dan berkonsultasi dengan saya, oke? "[Elize] 

... Dia tidak akan mengejar itu, tapi dia tidak menyembunyikan bahwa dia juga tertarik. 

"Ah ... Bagaimanapun juga, sepertinya Ryouma-kun sedang memikirkan banyak hal." 
[Reinhart] 

Reinhart-san berkata untuk membantuku. 

"Mau bagaimana lagi. Ada begitu banyak hal menarik. "[Ryouma] 

Saya masih punya banyak hal yang bisa saya katakan mengenai slime. Dan masih banyak 
topik yang bisa digunakan. 

"Ngomong-ngomong, apa kamu yakin tidak apa-apa membicarakan ini dengan kita?" 
[Reinhart] 

"Tidak apa-apa. Bagaimanapun, yang saya miliki adalah pengetahuan. Saya tidak bisa 
benar-benar mengimplementasikan hal-hal ini. "[Ryouma] 

Dengan kata lain, aku hanya akan melakukan semua 'Lendir dapat melakukan ini! Dan itu 
bisa dilakukan! Dan mereka bisa melakukannya! ' Dan jika mereka hanya mengerti itu 
maka saya 80% puas. Itu sebabnya jika hanya ada seseorang di antara orang yang saya 
kenal yang bisa memanfaatkan pengetahuan ini, saya tidak akan keberatan 
menawarkannya. 

"Biasanya, orang akan kurang mau berbagi hal-hal semacam ini." [Pioro] 

"Aku pikir tidak ada yang perlu dilakukan jika itu kalian." [Ryouma] 

"Kamu terlalu tidak terikat dengan temuanmu, Ryouma-kun. Harap pastikan bahwa Anda 
tidak ditipu oleh beberapa orang aneh, oke? Ingat, jika Anda membutuhkan seseorang 
untuk diajak bicara, kami di sini untuk Anda. "[Elize] 

"Apa pun itu, ingat, berbicara itu gratis." [Reinhart] 

"Terutama, jika itu adalah sesuatu yang dapat menghasilkan keuntungan." [Pioro] 

Malam sudah agak larut, jadi kami memutuskan untuk mengakhiri percakapan kami di sini 
... Rasanya seolah-olah keempat orang dewasa mengkhawatirkan saya karena alasan yang 
berbeda dari sebelumnya. 



Sayang sekali. Saya masih ingin berbicara tentang temuan saya mengenai serum lendir 
berdarah ... Itu sebenarnya yang terbaik saya ... 



Chapter 159-1 
Bab 159: Cinta Orang Tua (1/2) Takebayashi-sama, ini akan segera tiba waktunya untuk 
pertemuan. "[Rurunez] 

"Terima kasih sudah memberitahu saya. Saya akan segera bersiap. "[Ryouma] 

Sekitar waktu ketika tanggal akan berubah, Rurunez-san datang untuk memberi tahu saya 
bahwa sudah waktunya untuk pertemuan pernikahan. 

"Maaf membuatmu menunggu." [Ryouma] 

"Apa kamu baik baik saja? Sudah agak terlambat, tapi ... "[Rurunez] 

"Tidak apa-apa. Saya berburu di malam hari di masa lalu. Ada juga saat-saat ketika saya 
begitu terperangkap dengan penelitian sehingga saya tiba-tiba menyadari bahwa itu sudah 
pagi hari berikutnya. Selain itu, saya benar-benar sangat berterima kasih atas semua 
akomodasi Anda. Ini benar-benar lebih dari yang saya harapkan. "[Ryouma] 

Saat ini, banyak slime saya merangkak di dalam ruangan tempat saya menginap, dan 
burung-burung pelek tinggal dengan nyaman di gudang yang dibuat khusus untuk monster 
tipe burung, seperti mereka. Dan ketika saya sedang menunggu pertemuan pernikahan 
dimulai, Rurunez-san merekomendasikan saya berbagai buku ajaib dari perpustakaan 
kediaman Duke untuk dibaca. 

Mereka telah berupaya keras untuk mengakomodasi saya sehingga saya tidak bisa 
melebih-lebihkan betapa saya berterima kasih kepada mereka. 

"Sebanyak ini sebenarnya bukan apa-apa untuk dibicarakan, Ryouma-sama. Jangan ragu 
untuk meminta layanan semacam ini kapan saja. Pokoknya, akankah kita? "[Rurunez] 

Alat-alat ajaib yang melekat pada dinding aula menerangi jalan. 

Itu masih terasa redup, tetapi dimungkinkan untuk bergerak melalui aula tanpa terhalang. 

Yang telah dibilang... 

"Rurunez-san, bisakah aku bertanya padamu?" [Ryouma] 

"Ada apa, Ryouma-sama?" [Rurunez] 

"Masalahnya adalah aku sebenarnya merasakan sesuatu yang aneh sejak beberapa waktu 
yang lalu. Mungkinkah ada banyak penghalang di sini? "[Ryouma] 

"Hambatan? ... Memang ada beberapa penghalang yang didirikan untuk melindungi rumah 
dari pengganggu. Tapi tidak ada hambatan seperti itu di sini khususnya. "[Rurunez] 



Jadi katanya, tapi aku merasa aneh sejak kami meninggalkan ruangan. Saya mendapatkan 
perasaan aneh ini banyak di sudut-sudut atau pintu masuk. Rasanya seolah-olah seseorang 
berusaha menemukan saya ... Saya ingin tahu apakah seseorang mengawasi saya? 

Ketika aku memberi tahu Rurunez tentang kesan samarku, dia berhenti berjalan dan 
berbalik. Sepertinya dia punya firasat tentang apa yang saya bicarakan. 

"Mungkin itu rumah peri yang menghantui." [Rurunez] 

"Peri Rumah Berhantu?" [Ryouma] 

Saya mendengar peri dianggap sebagai monster dan konon bisa dijinakkan. 

Apakah ada peri di sini juga? 

"Peri umumnya hidup di alam, tetapi sangat jarang, mereka kadang-kadang tinggal di 
bangunan tua. Tempat ini memang diperbaiki sesuai kebutuhan, dan ini adalah bangunan 
tua ... Aku bahkan pernah mendengar penampakan beberapa peri dari waktu ke waktu. 
"[Rurunez] 

Dia berkata tanpa basa-basi saat dia berjalan. 

"Apakah ini sesuatu yang sering terjadi?" [Ryouma] 

"Tepat sekali. Ojousama tinggal di sini sampai setengah tahun yang lalu. Orang dengan 
Mana yang kuat lebih cenderung melihat peri dan melihatnya. Saya pernah mendengar 
bahwa peri sebelumnya telah terlihat di sekitar ojousama dan orang-orang di dekatnya. 
Saya sudah sering melihatnya sendiri, dan ... Saya mendengar bahwa ketika seorang tamu 
dari negara asing datang membawa barang langka, para peri menjadi penasaran dan 
berkumpul. "[Rurunez] 

Jadi, pada dasarnya, peri rumah yang menghantui ini tidak berarti bahaya bagi orang-orang 
yang tinggal di sini atau para tamu. Jika ada, mereka adalah eksistensi yang mirip dengan 
dewa penjaga. Dengan kata lain, mereka Zashiki-warashi Jepang versi dunia ini? 

"Peri seperti itu ada di sini ...?" [Ryouma] 

Perasaan aneh itu lenyap. 

"Jarang peri menunjukkan diri mereka di depan orang, jadi jika kamu mencari mereka, 
mereka akan menghilang. Ini berlaku untuk semua peri dan bukan hanya Penghuni Rumah. 
Ojousama juga membawa pelayannya untuk mencari mereka, tetapi dia tidak pernah 
berhasil menemukannya sendiri. "[Rurunez] 

"Aku mengerti." [Ryouma] 



"Mungkin lebih baik tidak terlalu khawatir dengan peri. Jika mereka melihat Anda sebagai 
seseorang yang bisa bersenang-senang dengan menggoda, mereka akan menggoda Anda, 
Anda tahu? Atau setidaknya itulah yang mereka katakan. "[Rurunez] 

Peri nyata. Saya ingin melihatnya, tetapi jika mereka hanya akan mengacaukan saya, 
mungkin lebih baik melupakan mereka. 

Sementara kami berbicara tentang itu, kami tiba di tempat pertemuan. 

"Permisi ...?" [Ryouma] 

Tidak ada yang merespons, jadi kupikir belum ada yang datang, tapi kemudian aku melihat 
Hyuzu-san. 

Hanya saja, dia meletakkan dagunya di atas meja bundar yang mencolok di tengah ruangan. 

Rupanya, dia datang di depan kami dan sudah duduk di ujung meja. Apakah dia merasa 
tidak sehat? 

Dia terlihat agak lesu ... Hmm? Apakah dia tidur? 

Setelah mengambil beberapa langkah lebih dekat, saya bisa mendengar dia mendengkur. 

"Dia juga seperti ini hari ini, ya ..." [Rurunez] 

"Hari ini juga?" [Ryouma] 

"Baru-baru ini, dia seperti ini setiap malam." [Rurunez] 

Rupanya, dia lelah karena pelatihan yang dia perlu dipromosikan yang saya dengar di sore 
hari. Meskipun para penjaga memercayainya dan dia memiliki hubungan yang baik dengan 
orang lain, peningkatan pekerjaan kantor sangat sulit baginya. ... Dia mengingatkan saya 
pada siswa yang sedang mempersiapkan ujian. 

"Aku senang dia serius memikirkan aku dan masa depan kita, tapi aku khawatir dia akan 
hancur pada tingkat ini." [Rurunez] 

Dia mencari kain di kamar untuk menutupi Hyuzu-san. 

Ketika dia menemukan satu dan berminat untuk berbicara dengan bangga tentang Hyuzu-
san, aku mendengar pintu terbuka dari belakang. 



Chapter 159-2 
Bab 159: Cinta Orang Tua (2/2) "Oh?" 

"Ah, permisi." [Ryouma] " 

Ketika saya berbalik, seorang pria paruh baya yang membawa keranjang yang berbau 
harum mencoba masuk. 

"Kamu ...?" [???] 

"Butts-san, orang ini adalah Takebayashi-sama. Dia dermawan suami saya dan orang yang 
akan membuat berhala. "[Rurunez] 

"Ah ... Kalau dipikir-pikir, aku memang mendengar bahwa kamu berpartisipasi dalam 
pertemuan malam ini. Jadi kau orangnya--- Erm, maksudku kau tamu terhormat. Maafkan 
pengantar saya yang terlambat, saya Butts. Saya kepala koki dari kediaman ini. "[Butts] 

"Aku Ryouma Takebayashi. Senang berkenalan dengan Anda. Dan terima kasih untuk 
makan malamnya yang lezat. "[Ryouma] 

"Jadi, kamu menikmati makan malam malam ini? Itu bagus kalau begitu. "[Butts] 

...Kenapa ya. Tetapi orang ini merasa akrab. 

Saya tahu tidak sopan memikirkan hal ini, tetapi terlepas dari sikapnya yang lembut dan 
damai, dia tampaknya tidak terlalu bermartabat. Dia sebenarnya tidak tinggi, tetapi karena 
punggungnya yang bengkok, dia terlihat lemah. Dan karena keriput di wajahnya dan 
rambutnya yang menipis, dia memberi saya kesan seorang ayah yang tidak memiliki 
tempat di rumahnya atau orang yang tidak berguna. 

"Terima kasih sudah datang ke sini sendiri hari ini juga, Kepala Koki." [Rurunez] 

"Bagaimanapun, ini adalah pertemuan yang sangat dibutuhkan untuk menjadikan acara 
penting putriku menjadi kenangan yang baik. Sebanyak ini bukan apa-apa. "[Butts] 

"Putri?" [Ryouma] 

Hah? Keduanya ayah dan anak? Tapi Butts-san adalah manusia ... 

"Butts-san sudah menjagaku sejak aku masih muda. Dia seperti orang tua sungguhan bagi 
saya. "[Rurunez] 

Melihat kebingungan saya, Butts-san sendiri juga menambahkan. 



"Orangtuanya bekerja di sini sebagai pembantu rumah tangga dan sebagai penjaga ... 
Mereka banyak membantu saya ketika saya masih magang di sini. Saya merawatnya untuk 
membayar mereka, tetapi sebelum saya menyadarinya, saya mulai menjaganya sebagai 
putri saya sendiri. "[Butts] 

"Orang tua saya meninggal ketika saya masih muda karena kecelakaan saat bertugas. 
Reinbach-sama tidak bisa meninggalkanku sendirian setelah aku tertinggal dan 
mengizinkanku untuk tinggal di kediaman sebagai magang pembantu. Orang-orang yang 
bekerja di sini adalah rekan kerja saya dan keluarga saya. "[Rurunez] 

"... Aku tidak pernah tahu kamu memiliki keadaan seperti itu." [Ryouma] 

Saya pikir mereka memperlakukannya agak istimewa, bagaimana dengan meminjam 
tempat tinggal untuk mengadakan upacara. Saya pikir karena orang-orang inilah yang kita 
bicarakan, itu masuk akal, tetapi sepertinya dia juga bermain dengan Reinhart-san untuk 
jangka waktu tertentu dan melayani sebagai penjaga bagi nyonya yang datang dari 
keluarga lain untuk menikahi keluarga ini. 

Pengalaman, keterampilan, dan kesetiaan seseorang seperti dia yang telah berada di sini di 
kediaman sejak muda sangat dinilai tinggi. Karena itu, tugas-tugas penting sering 
dipercayakan kepadanya. 

"Bocah yang terlalu muda pada awalnya dan tidak bisa melakukan pekerjaan apa pun 
sekarang cukup besar untuk menikah." [Butts] 

"Sudah berapa kali kamu menceritakan kisah itu? ... Seperti yang saya katakan, itu berkat 
semua orang yang tidak meninggalkan saya pada masa itu dan membantu mengangkat saya 
bahwa saya ada di sini hari ini. "[Rurunez] 

"Tapi meski begitu ... aku pikir seorang pelayan yang sudah bekerja lama akan merasakan 
hal yang sama, kau tahu?" [Butts] 

Rurunez-san sedikit tersipu dan menjadi terdiam. 

"Takebayashi-Sama ..." [Butts] 

"Ah, tolong panggil aku Ryouma." [Ryouma] 

Saya tahu dia melihat saya sebagai tamu, tetapi saya lebih suka jika dia bisa memanggil 
saya dengan normal. 

Saya akan bekerja dengan mereka untuk membuat pernikahan ini sukses, jadi akan lebih 
baik jika mereka tidak terlalu keberatan dengan saya. 

Saya tahu ada perbedaan status, tetapi alangkah baiknya jika dia bisa melupakan hal itu di 
sini. 



Ketika saya bertanya kepadanya, dia mengangguk. 

"Sepertinya Hyuzu-san berkenalan denganmu." [Butts] 

"Iya. Kami sudah lama tidak saling kenal, tetapi dia telah membantu saya sebelumnya. 
"[Ryouma] 

"Saya melihat. Dalam hal ini, harap menjadi sekutunya. Meskipun aku tidak terlalu 
membencinya atau apa pun, dan aku pastinya tidak menentang pernikahan mereka, tapi ... 
Entah kenapa, aku hanya bisa bersikap kasar padanya. "[Butts] 

Saat dia tersenyum pahit dengan matanya yang baik, dia meletakkan keranjang di atas meja 
bundar. 

"Hmm ... Ah?" [Hyuzu] 

"Oh? Apakah kamu bangun? "[Butts] 

"Ah, itu tidak baik. Saya ketiduran. Bos Puntung. Apakah ini waktunya untuk pertemuan? 
"[Hyuzu] 

"Ini belum dimulai. Tapi ini pertemuan untuk acara yang sangat penting. Itu wajar untuk 
membangunkan pengantin pria tidur, bukan? "[Butts] 

"Itu benar. Oh, hei. Ryouma dan Rurunez juga ada di sini. "[Hyuzu] 

"Kami sudah di sini sejak beberapa waktu yang lalu, sebenarnya." [Rurunez] 

"Kerja bagus di luar sana." [Ryouma] 

"Kamu akhirnya memperhatikan. Bisakah pengantin pria benar-benar mampu menjadi 
seperti ini? ... Jika Rurunez menangis karena kamu, tekanan dari itu pasti akan membuat 
rambutku rontok ... Bukankah aku yang miskin tidak punya rambut? Saat memasak, aku 
mungkin hanya secara tidak sengaja menjatuhkan tonik rambut ke dalam makananmu. 
"[Butts] 

"Ampuni aku tonik rambut, pak tua! Dan hentikan itu dengan upaya yang buruk dalam 
komentar sinis. Kamu payah dalam akting dan kamu terlalu lama ... Pertama-tama, aku 
tidak berencana membuatnya menangis. "[Hyuzu] 

"Dan mudah-mudahan kamu tidak akan pernah." 

Dia mungkin bukan tipe orang yang mengatakan hal-hal seperti ini secara normal. 

Tapi perasaannya rumit. 



Sayangnya, tidak ada cara bagi saya untuk memahami perasaan itu karena saya sendiri 
belum pernah menjadi orang tua. 

Setiap orang memiliki keadaan dan perasaan mereka sendiri ... 

Rurunez berdiri di antara mereka, tetapi dia pergi dan hanya melihat mereka berdua 
berbicara. 

Ruangan itu berangsur-angsur dipenuhi oleh orang-orang, dan tak lama kemudian, saatnya 
pertemuan dimulai. 



Chapter 160-1 
Bab 160: Situasi Pertemuan yang Tidak Bisa Diungkapkan (1/2) Hari berikutnya. 

"Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang, Ryouma-kun?" [Reinhart] 

Untuk beberapa alasan atau yang lain, saya diminta saat sarapan. 

Jawaban saya diberikan. 

"Aku sedang berpikir untuk mencari pekerjaan pembongkaran di guild petualang." 
[Ryouma] 

"Pekerjaan pembongkaran? Tidak ada yang salah dengan pekerjaan dan semua, tapi 
mengapa? "[Reinhart] 

Alasannya karena pertemuan tadi malam. 

Saya berpartisipasi untuk pertama kalinya, jadi pertemuan dimulai dengan konfirmasi hal-
hal yang telah selesai dan laporan kemajuan pekerjaan yang sedang berlangsung. Ketika 
saya mulai memahami situasinya ... 

"Aku punya proposal." [Hyuzu] 

Pengantin pria, Hyuzu-san, tiba-tiba mengatakan itu. 

Usulannya ditujukan ke seluruh tempat, dan dia ingin mempercayakan sebagian konstruksi 
kepada saya. 

"Tempat upacara itu di taman belakang, kan? Dan upacara pernikahan akan dilakukan 
dengan cara elf? Bahkan para pelayan sendiri harus bisa mengatasinya. "[Elize] 

"Mereka melakukan Upacara Elven, ya, tapi sebuah gereja manusia perlu dibangun di pusat 
venue." [Ryouma] 

"... Apa artinya itu?" [Reinhart] 

"Aku memikirkan hal yang sama tadi malam. Aku semua, 'Apa yang dia bicarakan?' 
"[Ryouma] 

Ketika saya teringat kembali pada situasi tadi malam, saya tidak bisa menahan senyum 
masam... 

Untuk menjelaskan hal ini, pertama-tama saya perlu menjelaskan kekhasan upacara 
pernikahan. 



"Mari kita mulai dengan upacara pernikahan manusia. Curtly menempatkan, dalam 
upacara pernikahan manusia, sumpah dibuat menurut gereja, di hadapan seorang pendeta, 
teman, dan keluarga, kan? Resepsi dapat bervariasi tergantung pada kondisi keuangan 
seseorang, tetapi itu tidak terjadi pada upacara itu sendiri. "[Ryouma] 

Setelah memastikan bahwa sang duke, istrinya, Serge-san, dan Pioro-san semua 
mengangguk, aku melanjutkan. 

"Tidak seperti upacara pernikahan manusia, namun, dalam gaya upacara pernikahan elf, 
meja dan makanan berbaris di sekitar ruang terbuka, sementara seorang penatua atau 
orang yang memiliki kedudukan sosial tinggi (seseorang yang bertanggung jawab) akan 
mengambil peran sebagai pendeta. Sumpah juga dibuat di depan teman dan kerabat 
seseorang, tetapi setelah itu, orang-orang akan berbagi makanan dan memulai jamuan 
makan. "[Ryouma] 

Ada lebih banyak elf yang tinggal di kota-kota manusia saat ini, tetapi di masa lalu, para elf 
tinggal di desa-desa kecil yang dibangun di alam. Di bawah lingkungan seperti itulah 
mereka berkenalan dengan manusia dan kebiasaan merayakan pernikahan di desa menjadi 
alami. 

Juga, meskipun upacara pernikahan ini dikreditkan ke elf dan dikenal sebagai Upacara 
Elven, upacara itu sendiri sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ras dan secara 
teratur dipraktikkan di daerah pedesaan. 

Upacara pernikahan Hyuzu-san dan Rurunez-san akan menjadi Upacara Elven seperti yang 
dikatakan nyonya, tetapi ini diputuskan karena jumlah peserta. 

Untuk menerima lebih banyak teman yang datang untuk merayakan, mereka memutuskan 
untuk pergi keluar pada orang-orang yang menghadiri pertemuan, para sukarelawan, dan 
bahkan resepsi. 

Tapi yang paling penting, itu karena diyakini bahwa Rurunez-san selalu mengagumi cara 
pernikahan elf. 

"Tapi kenyataannya dia sudah lama mengagumi cara manusia melakukan upacara. Meski 
bukan bohong bahwa dia juga menyukai upacara elf. "[Ryouma] 

"Dia seorang gadis, jadi itu normal baginya untuk meributkan jenis upacara. Dia bisa saja 
mengatakannya jika dia menginginkannya seperti itu. "[Elize] 

"Bagaimanapun juga, dia cenderung dicadangkan ..." [Reinhart] 

Dia tidak pernah mengatakan apa-apa, tetapi Hyuzu-san memperhatikan dan membuat 
saran untuk mengubah program yang sesuai. 

Pada awalnya, semua orang di pertemuan itu berpikir itu hanya akan membuat hal-hal 
rumit tidak perlu, tetapi ketika mereka menemukan bahwa itu adalah apa yang diinginkan 



Rurunez-san, mereka mulai memberikan ide. Pada akhirnya, Hyuzu-san meminta kerja 
sama saya. Dia tahu bahwa saya membangun toko saya dalam waktu kurang dari seminggu, 
jadi dia pikir jika itu saya, saya bisa mewujudkan rencana mereka. Dia juga mengatakan 
bahwa bertanya itu gratis. 

Kejujurannya benar-benar kekuatannya ... 

Rurunez-san awalnya tidak berbicara karena dia tidak berani, tetapi dia benar-benar 
senang Hyuzu-san memperhatikan perasaannya. Hyuzu-san juga memperhatikan bahwa 
dia bahagia, dan meskipun dia awalnya berbicara dengan serius, di suatu tempat suasana 
berubah menjadi manis, dan orang-orang yang berpartisipasi dalam pertemuan itu 
memandang pasangan yang segera menikah dengan iri hati dan kelelahan. 

Tapi ini adalah sesuatu yang Hyuzu-san 'capai', jadi meskipun orang-orang di pertemuan 
sudah muak dengan atmosfir manis mereka, mereka hanya mengawasi mereka. Namun, 
beberapa pria menangis air mata darah. 

"Aku tidak benar-benar merasa ingin membicarakan suasana mesra mereka, jadi aku hanya 
akan melewatkan bagian itu, tapi bagaimanapun juga ... Pada akhirnya, diputuskan bahwa 
panggung akan dibuat dengan gaya gereja. Panggung harus mengakomodasi idola yang 
saya buat, pengantin pria, istri, dan perwakilan dari pendeta. Tentu saja, masih ada 
beberapa kelonggaran yang tersisa atau terlalu sempit. Pintu masuknya harus besar, 
supaya orang lain bisa melihat dari luar. "[Ryouma] 

Saya pikir sesuatu seperti area istirahat beratap di taman atau gudang kecil harus 
dilakukan. 

"Tukang kebun dan penjaga yang tidak bertugas juga akan membantu, jadi begitu 
desainnya diputuskan, hanya akan membutuhkan satu -- untuk aman -- dua hari untuk 
menyelesaikannya." [Ryouma] 

"Baik. Jika itu Anda, yah, Anda memang memiliki rekam jejak. Saya yakin Anda akan dapat 
menyelesaikan konstruksi dalam waktu singkat. "[Reinhart] 

"Aku ingin melihat pemandangan berbeda dari kota ini dan memeriksa guild-guildnya, jadi 
kupikir aku mungkin juga mendapatkan pekerjaan yang juga bisa membantuku 
mendapatkan beberapa bahan." [Ryouma] 



Chapter 160-2 
Bab 160: Situasi Pertemuan yang Tidak Bisa Diungkapkan (2/2) Jika saya tidak dapat 
menemukan pekerjaan atau jika saya selesai dengan cepat, maka saya akan pindah ke 
menyelesaikan desain para dewa. 

Hyuzu-san mengatakan dia akan membayar biaya bahan karena permintaan egoisnya, tapi 
aku yakin ada banyak hal lain yang harus dia bayar dari sakunya sendiri. Sebaiknya simpan 
uang sedapat mungkin. Untungnya, mereka tidak keberatan saya membuat berhala dari 
bahan daur ulang. 

"Kamu akan kembali saat makan malam, kan?" [Elize] 

Nyonya itu sepertinya mengingatkan saya untuk tidak bekerja terlalu keras. 

"Iya. Saya akan berada dalam perawatan Anda malam ini juga. "[Ryouma] 

Saya tidak ingin mereka mengkhawatirkan saya, tetapi untuk beberapa alasan, sepertinya 
mereka tidak benar-benar mempercayai saya untuk tidak terlalu memaksakan diri. 

Setelah sarapan. 

"..." [Ryouma] 

Saya mengendarai kereta. 

"Jika kamu pergi, maka naiklah kereta!" Nyonya memberi tahu saya ketika dia mengirim 
pelayan-pelayannya berlari untuk mendapatkan saya. Saya mungkin satu-satunya 
petualang di dunia yang dibawa berkeliling dengan kereta bersama lambang keluarga 
adipati. 

Saya ingin menolak, tetapi dia benar-benar gigih tentang hal itu, dan pada akhirnya, 
diputuskan bahwa saya akan berada di kereta sampai saya keluar dari distrik bangsawan. 

"Entah bagaimana, rasanya nyonya itu bahkan lebih protektif daripada sebelumnya ..." 
[Ryouma] 

"Dia sudah terpisah dari putrinya. Dia pasti sangat kesepian, bukan? "[Fei] 

Aku hanya berbicara pada diriku sendiri tanpa berpikir, tetapi Fei-san menjawab. Dia 
menginap semalam dengan pelayan Serge-san, tapi karena aku akan pergi hari ini, dia 
datang untuk menemaniku. 

"Benarkah?" [Ryouma] 



"Tidak ada orang tua yang layak ingin dipisahkan dari anak-anak mereka. Mungkin bukan 
ide yang bagus untuk berpikir terlalu jauh, tapi menggunakan kereta untuk bergerak 
adalah akal sehat para bangsawan. "[Fei] 

Saya kira mengirim anak seseorang dengan kereta masih dalam kondisi normal ... 

Tunggu sebentar? Fei-san tahu bahwa Elia mulai pergi ke akademi? 

"Duke dan istrinya memanggil saya kemarin." [Fei] 

"Apa !?" [Ryouma] " 

"Mereka sepertinya tahu tentang pekerjaan saya sebelumnya. Mereka hanya ingin 
memastikan bahwa tidak ada masalah. Mereka tidak pernah benar-benar berhenti 
berbicara tentang putri mereka ketika saya bertanya apakah dia ada di sini. "[Fei] 

"Aku mengerti ..." [Ryouma] 

Mereka orang baik, tapi mereka dari keluarga adipati dan bangsawan. Itu normal bagi 
mereka untuk waspada terhadap orang-orang yang mencurigakan di wilayah mereka, jadi 
itu tidak terlalu aneh bahkan jika mereka tahu. Pertama-tama, ketua guild mungkin 
melaporkan tentang mereka sejak dia menerima mereka dan membantu mereka 
mendapatkan pekerjaan. 

Namun, saya tidak pernah berpikir mereka akan bertemu muka dengannya dan mulai 
berbicara tentang putri mereka. 

"Bagaimanapun, aku senang tidak ada masalah." [Ryouma] 

"Tidak ada masalah sama sekali ... Bahkan, mereka memberi saya jaminan tertulis untuk 
identifikasi saya dan rekomendasi kepada guild petualang. Mereka menyediakan satu 
untuk Leelin juga. Sebagai gantinya, mereka mengatakan kepada saya untuk menjaga toko 
Anda. "[Fei] 

"Nah, itu keramahan yang mewah ..." [Ryouma] 

Fei-san mengeluarkan surat yang tampak mewah dari dadanya. 

Itu disegel oleh lambang keluarga yang sama yang ada di kereta ini. 

"... Yah, kita akan ke sana, jadi bagaimana kalau mendaftar sekarang? Kamu toh tidak bisa 
menemaniku bekerja. "[Ryouma] 

Bagi orang asing seperti mereka, dokumen-dokumen ini akan sangat meningkatkan 
kebebasan mereka di negara ini. 



Meskipun saya tidak berencana mengikat mereka saat mereka bekerja di toko saya, masih 
ada baiknya untuk memiliki opsi ketika mereka merasa ingin pensiun. 

Selain itu, jika saya memberikan mereka sesuatu yang mirip muka dengan muka, mungkin 
akan sulit bagi mereka untuk menerimanya tanpa beban. 

"Baik. Dengan ini kita bisa menjalani kehidupan normal. Saya akan mengambil kesempatan 
ini untuk mendaftar. "[Fei] 

Dia sepertinya agak khawatir tentang itu, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk 
mendaftar. 

Jika sebuah peluang muncul, mungkin ide yang baik untuk bekerja bersama kami bertiga. 

"Oh, benar. Ngomong-ngomong, apakah kamu pernah merasa diawasi sejak kemarin? 
"[Ryouma] 

Aku berbicara dengannya tentang Peri Rumah Berhantu yang dibicarakan Rurunez-san 
kepadaku, dan dia sepertinya punya ide. 

"Saya pikir pasti saya sedang diawasi." [Fei] 

"Saya juga. Biasanya, itu yang kau pikirkan, kan? "[Ryouma] 

Secara teknis, kami sedang diawasi. Hanya saja para peri melakukannya sendiri. 

"Tetap saja, peri yang melindungi rumah, ya? Itu pasti jarang terjadi. Kembali di negara 
saya, kami memiliki peri yang menyebut kemalangan pada pemilik tanah mereka. Mereka 
dikatakan lahir dari pemilik rumah yang meninggal. Terutama, mereka yang mati dalam 
kematian yang kejam. "[Fei] 

"... Apakah kamu yakin itu peri? Bukan monster tipe hantu atau monster tipe undead? 
"[Ryouma] 

"Di negara saya, itu semua disebut sebagai 'Gwi'. Itu juga berarti monster beast, jadi 
mungkin itu masalahnya. Untuk mengusir para Gwi itu, kami menggunakan ... Dalam 
bahasa di sini, saya kira Anda akan menyebutnya sebagai Necromancy, saya pikir. 
Ngomong-ngomong, Ada cabang sihir seperti itu, dan itulah yang digunakan untuk 
melawan mereka. "[Fei] 

"Dari apa yang kamu katakan, kupikir aman untuk mengatakan bahwa kamu mengacu pada 
semacam roh jahat." [Ryouma] 

Mendengar tentang jenis sihir baru membuatku penasaran. 

Fei-san dan saya berbicara sampai kereta mencapai tujuannya. 



Chapter 161-1 
Bab 161: Hobi dan Manfaat dan Tidak Terduga (1/2) "Bos! Seseorang datang untuk 
mendaftar! "[Serikat Karyawan] 

"Ya! Bawa dia ke sini !! "[Bos] 

Itu seperti sekelompok bandit yang berbicara di antara mereka sendiri ... 

Saya berpisah dengan Fei-san, yang pergi untuk mendaftar di guild petualang, dan pergi ke 
meja resepsionis untuk melamar pekerjaan pembongkaran yang nyaman. Ketika saya 
sampai di lokasi, pria yang bertanggung jawab secara terbuka mengerutkan kening. 

"Seorang pria yang tampak lemah datang." [Resepsionis] 

Aku terlihat seperti anak kecil. Saya sudah terbiasa. 

"Selamat pagi. Ini surat-surat saya. "[Ryouma] 

Saya menunjukkan kepadanya dokumen untuk pekerjaan dan kartu guild saya. 

"Oh, jadi kamu seorang petualang di sini untuk mengambil pekerjaan, kan? Dengar, 
pekerjaan di sini mungkin sederhana, tapi--- Ah? ... Kamu terlihat muda, tapi kamu sudah 
menjadi D Rank? "[Bos] 

"Iya! Saya percaya diri dengan daya tahan saya dan saya berspesialisasi dalam Sihir Bumi. 
"[Ryouma] 

Penyihir, ya ... Baiklah, kalau begitu. Apa maksud Anda membutuhkan bahan-bahan ini? 
Apakah Anda baik-baik saja dengan puing-puing dari gedung yang dihancurkan? Anda 
baik-baik saja dengan hadiah yang ditentukan? "[Bos] 

Bagus kalau dia cepat bicara. Itu membuatnya nyaman bagi saya. 

Suasana seperti ini bernostalgia. 

"Tentu saja, tapi aku ingin mendapatkan puing sebanyak mungkin. Aku bisa menggunakan 
sihir dimensi, jadi tidak akan ada masalah dengan mengangkutnya. "[Ryouma] 

"Ambil sebanyak yang kamu mau. Hei! Bawa anak ini ke belakang! "[Resepsionis] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Seperti yang dikatakan oleh resepsionis di guild, saya siap untuk bekerja. 



Rupanya, tempat ini berspesialisasi dalam penghancuran. Mereka mempekerjakan orang di 
luar perusahaan mereka untuk mengambil puing-puing yang tertinggal dari pekerjaan 
mereka. 

Uang yang dibayarkan oleh klien untuk pembongkaran termasuk pengeluaran mereka, jadi 
jika mereka dapat mengurangi jumlah puing-puing yang mereka harus outsourcing, maka 
mereka akan dapat mengurangi biaya sebanyak itu. Mereka tidak benar-benar terlihat 
seperti berharap banyak dari saya, tetapi bayarannya berdasarkan komisi, jadi mereka 
tidak benar-benar kehilangan memiliki saya di sini. 

"Ini tempatnya! Ini adalah tanggung jawab Anda. "[Anak Muda] 

Tempat yang diajak pemuda itu berada di bagian paling belakang tempat saya berada 
beberapa waktu yang lalu. Persis seperti yang dikatakan bos. 

Tapi tidak ada seorang pun di sini. Hanya sebagian dari dinding dari struktur besar yang 
runtuh beberapa meter. 

"Tidak ada yang ada di sini sekarang, tetapi ini adalah tempat para penyihir bumi bekerja." 
[Pemuda] 

"Ini berbeda dari yang lain." [Ryouma] 

"Dari apa yang aku dengar, itu karena orang perlu berkonsentrasi ketika menggunakan 
sihir dan ketika penyihir kehabisan mana mereka menjadi penghalang." [Pemuda] 

Benar. Orang-orang dapat menemukan diri mereka sangat kesakitan sehingga mereka 
bahkan tidak bisa berdiri ketika mereka kehabisan mana. 

Saya kira mengingat betapa berbahayanya situs konstruksi, itu masalah besar jika mereka 
runtuh di sana. 

"Kami tidak membayar tanpa hasil, jadi kami tidak keberatan ketika orang-orang bekerja 
seperti anjing. Sementara itu, yang akan Anda hancurkan adalah tembok di sini. Hanya area 
di dalam lot. Jangan menyentuh jalan atau struktur lainnya. Dan berhati-hatilah agar tidak 
terluka dari puing-puing yang jatuh. Itu saja. Juga, saya akan meninggalkan ini di sini untuk 
berjaga-jaga. "[Young Man] 

Pria itu meletakkan palu pembongkaran di bahunya dan meletakkannya di dinding yang 
akan dihancurkan. 

"Kamu bisa istirahat jika kamu mau, tapi kamu seorang petualang, jadi kamu harus 
menunjukkan keberanian." [Pemuda] 

Ketika dia mengatakan itu, dia pergi. 



... Apakah benar-benar ide yang bagus untuk meninggalkan seorang pemula di tempat di 
mana pengawas lapangan atau orang yang berada di bawah komando tidak dapat melihat? 

Orang dari guild mengatakan bahwa perusahaan pembongkaran ini telah kekurangan 
pekerja sejak selamanya. Saya kira itu benar-benar masalahnya. 

"... Baiklah!" [Ryouma] 

Yah, terserahlah. Perintahnya agak kasar, tapi aku akan mulai bekerja. 

Pertama ... 

"Dimension Home." [Ryouma] 

Saya memanggil lendir logam dan mengubahnya. Aku melipat handuk untuk membentuk 
beberapa lapisan dan meletakkannya di atas kepalaku, lalu aku memesan lendir logam 
untuk menutupi kepalaku seperti helm. Kenyamanan slime logam dan besi. Saya 
mengingatkan diri sendiri tentang pentingnya memakai helm di lokasi konstruksi. 

... Kalau dipikir-pikir, aku belum pernah melihat orang yang bekerja sambil mengenakan 
helm sejak datang ke dunia ini. 

Orang-orang yang bekerja di sini juga tidak memiliki helm. Mungkin saya harus mencoba 
mengembangkan sepatu keselamatan dan produk sejenis lainnya juga. Jika saya 
menggunakan bahan lendir lengket ... Ups. Pikiran mulai berkeliaran lagi di sana. Mari kita 
menunda pemikiran itu untuk nanti ... 

"'Break Rock' !!" [Ryouma] 

Saya mulai dengan melemparkan mantra di dinding. 

Saat bagian dinding runtuh, sebuah lubang dengan diameter 40cm dibuka. 

Saya bisa menembus dinding sedikit, tapi saya pergi ke depan dan membuat lubang 10cm 
lebih kecil. 

Saya kira mana banyak ini hanya bisa melakukan ini banyak ... Lubang jauh lebih kecil 
daripada yang saya pikir. Dinding ini mungkin menggunakan cat yang menghalangi sihir 
bumi yang aku dengar sebelumnya. Kalau begitu, aku harus mengerahkan lebih banyak MP 
dan menggunakan mantra yang lebih kuat. 

"'Break Rock' !!" [Ryouma] 

Saya membuka lubang yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dengan meningkatkan 
jumlah mana yang digunakan dan meningkatkan daya tembak mantera, aku bisa membuka 
lubang yang lebih besar. 



"Ini berhasil, tapi ini terlalu tidak efisien ..." [Ryouma] 

Dinding yang runtuh berubah menjadi pasir dan tersebar di kakiku. 

Meskipun aku bisa menghancurkan dinding seperti ini, tidak perlu keluar dari jalanku dan 
mengubah dinding menjadi pasir. 

Bahkan orang-orang yang bekerja di luar hanya menggunakan palu untuk menghancurkan 
tempat itu. Seharusnya tidak masalah selama saya mengubah dinding menjadi gumpalan 
yang cukup kecil untuk dibawa. 

...Baik. Mari kita sesuaikan metode saya. 

"Aku memvisualisasikan ruang lingkup mantraku bukan sebagai permukaan tetapi sebagai 
garis dan menariknya dari atas tembok ke tanah ... 'Break Rock'!" [Ryouma] 

Mana saya menembus dinding dan pasir jatuh dari dinding di depan saya. 

Seolah-olah tembok itu penuh pasir. 

Setelah pasir jatuh, alur setinggi sekitar 2cm dengan banyak daerah bergelombang 
terbentuk. 

"Keberhasilan! Jumlah mana yang sama mampu menembus dinding lebih baik. Dengan ini 
saya harus bisa memotong dinding menjadi ukuran yang nyaman. "[Ryouma] 



Chapter 161-2 
Bab 161: Hobi dan Manfaat dan Tidak Terduga (2/2) Hanya satu hal, meskipun ... Saya 
khawatir tentang daerah yang tidak rata terbentuk setelah casting mantra. 

Saya mencoba memvisualisasikan garis lurus, tetapi sepertinya kendali saya kurang. 

"Sekali lagi ..." [Ryouma] 

Saya memvisualisasikan lebih keras dan membayangkan pisau memotong dinding. 

Aku menenangkan hatiku dan dengan sabar mengendalikan mana. 

Saya juga mengubah nama mantra agar lebih mudah divisualisasikan. 

"... 'Pemotong Batu'! ... Saya kira ini cukup baik. "[Ryouma] 

Potongannya jauh lebih bersih kali ini dan alur yang terbentuk sekitar setengah lebarnya 
seperti sebelumnya. Luka itu sendiri juga lebih halus. 

Saya berharap potongannya akan lebih sempit, tetapi ini cukup baik untuk saat ini. Saya 
akan memikirkan bagaimana melakukannya nanti. 

"Selanjutnya adalah ..." [Ryouma] 

Setelah mantera kedua mantra, dinding sekarang agak menyerupai pilar. Saya mencoba 
menghancurkan dinding itu dengan mantra. 

Lagipula, aku bisa berhasil mengendalikan Break Rock ... Seharusnya baik-baik saja jika aku 
agak kasar. 

Saya pergi ke depan dan memvisualisasikan dinding yang retak. 

"... 'Retak'! Baik! Kesuksesan lain! "[Ryouma] 

Retakan seperti kilat terbentuk pada bagian yang terlepas, kemudian dinding pecah dari 
tengah dan runtuh dengan raungan gemuruh ke arah depan. 

Seperti yang diharapkan, sihir bumi benar-benar memiliki banyak kebebasan. 

Meskipun itu juga karena saya sudah terbiasa, tetapi sangat mudah untuk melakukan apa 
yang Anda inginkan. 

"Ah, mungkin aku bisa melakukan itu." [Ryouma] 

Saya memikirkan sesuatu dan mencobanya. Entah bagaimana ini menjadi sangat 
menyenangkan! 



Apa yang saya pikirkan adalah hal-hal kawah yang sering saya lihat di manga. 

Kawah-kawah itu terbentuk ketika seseorang ditabrak dan dikirim untuk menghancurkan 
sebagian bumi. 

Baik. Sebut saja ... 

"'Wall Break' !!" [Ryouma] 

Aku mengumpulkan lebih banyak MP daripada yang sejauh ini dan mendorongnya ke 
dinding, lalu aku membuatnya mengalir ke mana-mana. 

Kemudian retakan seperti sarang laba-laba terbentuk dalam di dinding, dan dinding mulai 
runtuh. 

Saya yakin dinding akan runtuh jika saya melanjutkan ini sedikit lagi. 

"Oh!" [Ryouma] 

Hasil seperti yang saya bayangkan! 

Dan itu juga mempercepat pekerjaan saya! 

"Kurasa diameternya sekitar 2 meter." [Ryouma] 

Itu kemajuan besar dibandingkan dengan 40cm awal yang saya kerjakan. Saya 
menggunakan lebih banyak mana sekarang daripada sebelumnya, tetapi mengingat 
seberapa banyak saya dapat menutup, cara ini masih lebih efisien. Jika aku mengucapkan 
mantera ini di lain waktu, aku akan meruntuhkan sebagian besar tembok ini. 

"Apa yang terjadi !?" [Pemuda] 

"Hah !?" [Ryouma] 

Sementara aku bersenang-senang dengan hasil sihirku, pria dari sebelumnya kembali. 

"Kerja bagus di luar sana! Ada apa? "[Ryouma] 

"Kami telah mendengar banyak suara keras yang datang dari sini sejak beberapa waktu 
yang lalu, jadi bos menyuruhku untuk melihatnya. Apakah kamu melakukan ini? "[Pemuda] 

"Iya! Saya mencoba melakukannya dengan gaya saya sendiri! Bagaimana menurutmu? 
"[Ryouma] 

"... Kamu mungkin benar-benar penyihir yang luar biasa." [Pemuda] 

"Terima kasih banyak. Saya ahli sihir bumi dan orang-orang mengatakan mana saya sama 
dengan penyihir pengadilan kekaisaran. "[Ryouma] 



"Bagaimanapun, sepertinya tidak ada masalah, jadi silakan lanjutkan. Saya memiliki 
perintah lain, tetapi saya tidak benar-benar tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya hanya 
akan memanggil bos saya. "[Pemuda] 

"Aku mengerti!" [Ryouma] 

Setelah itu, pengawas lapangan sendiri mengakui pekerjaan saya dan saya terus 
menghancurkan dinding. 

Pekerjaan berakhir sekitar tengah hari. Saya bisa menyimpan banyak puing ke dalam 
rumah dimensi saya, jadi saya bisa kembali dengan semangat tinggi. 

Saat saya akan pergi ... 

"Hei. Jika mau, Anda dapat bekerja dengan kami secara permanen. "[Bos] 

Bos mereka menawari saya pekerjaan, tetapi saya dengan sopan menolaknya. 

Aku kembali ke guild petualang untuk bertemu dengan Fei-san. 

"Paman, kau sangat kuat ~" [Petualang Wanita Cantik 1] 

"Jika kamu mau, kamu bisa berpesta bersama kami." [Pretty Female Adventurer 2] 

"Sayangnya, saya punya pekerjaan lain. Terima kasih telah mengundangku. "[Fei] 

"Paman, apakah kamu lajang?" [Pretty Female Adventurer 3] 

"Saya punya anak perempuan semuda kalian!" [Fei] 

Fei-san sangat populer dengan para petualang wanita cantik. 

"Sial! Jika saya baru saja memanggil mereka lebih cepat! "[Petualang iri hati 1] 

"Hanya siapa pria tua itu!" [Envy Adventurer 2] 

"Umm ~ Permisi. Apa ada yang terjadi? "[Ryouma] 

Rupanya, menurut para petualang laki-laki yang memandang Fei-san penuh dengan rasa 
iri, Fei-san telah mengambil pekerjaan setelah mendaftar dan bisa berhasil. Dia kemudian 
pergi ke resepsionis untuk melapor. 

Kebetulan sebuah pesta petualang wanita yang mulai populer berada di meja sebelahnya. 

"Saat itulah sekelompok petualang terkenal karena kebiasaan buruk mereka dengan 
wanita datang. Mereka baru saja selesai bekerja, jadi mereka ingin minum ... "[Envy 
Adventurer 1] 



Kelompok itu melihat kelompok petualang perempuan dan ingin bergaul. 

Meskipun kelompok petualang pria memiliki kebiasaan buruk dengan wanita dan 
minuman keras, mereka lebih kuat daripada petualang wanita dan tidak mau 
mendengarkan wanita resepsionis ketika dia mencoba menghentikan mereka. 

Fei-san tidak bisa menonton tanpa melakukan apa-apa, jadi dia memanggil mereka. 
Sayangnya, dia melukai mereka dan dia harus menahannya. 

Dan sekarang, situasinya seperti ini ... Hei, Fei-san, ada cerita apa kamu protagonis? 

"Ah, Bos! Selamatkan aku! Kenapa kamu hanya berdiri di sana menonton !? "[Fei] 

Ah, dia menemukanku. 

Adapun mengapa saya hanya berdiri di sini, itu karena saya tidak memahami situasinya 
dan tidak benar-benar tahu apakah itu ide yang baik untuk memanggil di tempat pertama. 

Maksudku ... Lihat mata itu! Wanita-wanita itu menakutkan! Itu adalah mata pemangsa 
karnivora! 

"...Maaf. Harap tunggu sebentar. Saya harus melaporkan keberhasilan pekerjaan saya. Juga, 
saya tidak mengkhususkan diri dalam hubungan wanita, jadi ... "[Ryouma] 

"Bos! Bos! "[Fei] 

Melaporkan penyelesaian pekerjaan sangat penting bagi para petualang. 

Saya akan kembali segera setelah saya selesai. 

Jadi, Fei-san, tunggu sebentar lagi. 

Dan jika mungkin, tolong lakukan sesuatu tentang para wanita itu saat aku kembali! 

Aku cepat-cepat berjalan ke konter. 



Chapter 162 
Bab 162: Untuk Tubuh Lelah "Ryouma-sama!" [Arone] 

Setelah entah bagaimana menekan keributan di guild petualang, saya kembali ke kediaman 
keluarga adipati. Arone-san memanggilku dengan wajah serius yang menakutkan. 

"... Ada apa?" [Ryouma] 

"Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda tentang pernikahan Rurunez ... Saya 
minta maaf untuk menanyakan hal ini kepada Anda ketika Anda baru saja kembali, tetapi 
bisakah Anda meluangkan waktu untuk saya?" [Arone] 

"Jika aku bisa membantu, maka pasti." [Ryouma] 

Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi aku memutuskan untuk mengikuti Arone-san untuk 
sementara waktu. 

Tak lama, saya mendengar para wanita datang dari seberang lorong. 

"---Ra! ---Desu! "[???] 

"Tidak! Nez---! "[???] 

"? ---Sekarang rambut--- "[???] 

... Rasanya seperti mereka berdebat tentang sesuatu ... 

"Aku minta maaf atas nama para pelayan muda. Ini sama sekali bukan perilaku yang pantas 
untuk pelayan. "[Arone] 

Ketika Arone-san mengatakan bahwa dia mengayun membuka pintu dari mana suara itu 
berasal. 

"Kalian gadis-gadis! Kebodohan apa ini !? Kami bisa mendengar suaramu sepanjang jalan 
dari aula! "[Arone] 

Tiba-tiba, suara-suara itu membeku. 

Tetapi pada saat yang sama, ekspresi Arone-san juga menegang. 

"Nyonya! Kamu ada di sini? "[Arone] 

Rupanya, tanpa sepengetahuannya, nyonya telah bergabung dengan para pelayan. 

"Selamat siang ~ 



Oh, Ryouma-kun! Anda kembali, saya mengerti. "[Elize] 

"Terima kasih atas kerja kerasmu. Saya diberitahu ada sesuatu yang saya perlukan untuk 
upacara pernikahan. Apakah sekarang waktu yang tepat? "[Ryouma] 

"Tentu saja. Silakan masuk. "[Elize] 

"Aku akan menyiapkan tempat duduk untukmu." [Pembantu 1] 

"Aku akan menuangkan teh untukmu." [Pembantu 2] 

"Dan aku akan membeli permen." [Pembantu 3] 

Para pelayan bergerak dengan tergesa-gesa dan suasana menjadi samar-samar. Tak lama, 
pertemuan itu dimulai sekali lagi. 

"Arone-san, kamu bilang punya sesuatu yang ingin kamu bicarakan denganku." [Ryouma] 

"Ini tentang tempat upacara pernikahan. Khususnya, hal-hal ini ... "[Arone] 

Apa yang dia perlihatkan kepada saya adalah lima lembar kertas yang tidak asing. 

Itu adalah desain yang saya gambar di pertemuan tadi malam. 

Saya sendiri tidak pernah menikah, tetapi sebagian besar teman saya, yang mendekati usia 
40, adalah. 

Undangan dan foto-foto upacara sering dikirim. 

Saya pikir mereka relatif menghargai desain, tetapi ... 

"Banyak orang telah terinspirasi oleh gambar-gambar Anda dan mulai membagikan ide-
ide." [Arone] 

Selanjutnya, saya diberikan daftar yang ditulis perubahan apa yang ingin diterapkan orang. 
Beberapa isi dalam daftar berbunyi: 'Saya ingin bagian ini selesai seperti ini' 'Saya pikir 
akan lebih baik jika kita melakukannya lebih seperti ini' ... dan seterusnya dan seterusnya. 

"Sebagai pemeriksaan terakhir, saya ingin meminta pendapat Anda untuk mengetahui 
mana yang mungkin dan mana yang tidak." [Arone] 

"Aku mengerti!" [Ryouma] 

Gunakan menara lonceng untuk lonceng pernikahan ... Jika ada ruang, maka itu akan baik-
baik saja. 

Lay trotoar batu untuk tempat ... Ini juga mungkin. 



Dekorasi di dinding dan pilar ... Mungkin, tetapi tergantung pada jenis dekorasi dan berapa 
banyak, mereka mungkin membuat sulit untuk melihat upacara. 

... 

"...Sana. Aku sudah selesai, Arone-san. "[Ryouma] 

"Terima kasih banyak. Kami akan menggunakan ini sebagai referensi untuk menyelesaikan 
permintaan venue. "[Arone] 

Ada banyak pertanyaan tetapi esensinya sama. 

Pada tingkat ini, kita dapat memulai konstruksi secepatnya besok. 

"Terima kasih atas usahamu, Ryouma-kun." [Elize] 

"Terima kasih kembali. ...? "[Ryouma] 

Memeriksa daftar itu membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang saya harapkan. 

Sebagian besar pelayan di ruangan telah berubah dari ketika saya pertama kali masuk. 

Satu-satunya yang masih di sini dari sebelumnya adalah Arone-san dan nyonya. 

"Berapa banyak waktu yang saya ambil?" [Ryouma] 

"Sekitar 2 jam, saya kira? Ingin makan sesuatu? "[Elize] 

"Terima kasih banyak. Tapi aku sudah punya permen saat aku mengerjakan daftar. 
"[Ryouma] 

Sebenarnya, mengapa Nyonya ada di sini? 

Ketika saya bertanya itu, senyum nyonya itu pecah. Jarang melihatnya tidak tersenyum. 

"Seorang tamu yang tidak ingin kutemui tiba-tiba datang, jadi aku membuat diriku langka." 

"... Jadi ada orang-orang seperti itu juga, ya." [Ryouma] 

"Itu benar ~ ..." [Elize] 

Saya ingin tahu orang macam apa itu, tetapi nyonya itu tampaknya tidak senang, jadi saya 
akan mengganti topik pembicaraan. 

"... Kedengarannya sulit. Apakah Anda lelah harus berurusan dengan begitu banyak tamu 
setiap hari? "[Ryouma] 



"Ya, tapi itu bagian dari pekerjaanku. Itu tidak bisa dihindari. Saya yakin akan senang pergi 
ke sumber air panas. "[Elize] 

"Apakah kamu suka pemandian air panas?" [Ryouma] 

"Apakah Anda tahu bahwa ayah mertua memiliki wilayah di Fire Dragon Mountains?" 
[Elize] 

"Ah, aku mendengar dari Kepala Cabang Taylor ... Bahwa setelah membentuk kontrak 
dengan binatang suci dia mendapatkan berbagai penghargaan dan wewenang." [Ryouma] 

"Tepat sekali. Salah satu hadiah yang ia terima adalah wilayah di Fire Dragon Mountains, di 
mana Kota Sumber Air Panas saat ini berada. Kami sering mengunjunginya. Pemandian air 
panas di sana dapat menghilangkan kelelahan dan meningkatkan kesehatan seseorang. 
"[Elize] 

"Wow ... aku ingin sekali pergi. Saya bertanya-tanya bagaimana kualitas air di sana. 
"[Ryouma] 

Dia sedikit menggelitik minat saya. Aku ingin tahu apakah ada semacam elemen fantasi 
yang tercampur. 

"Saya tidak tahu tentang kualitas airnya, tetapi ceria dan panas, dan jika Anda berenang, 
tubuh Anda akan menjadi hangat dan kulit Anda akan memerah." [Elize] 

Ceria? Jadi, mata air berkarbonasi? Sepertinya tidak ada efek magis atau khusus. 

Itu agak mengecewakan, tapi mungkin saya bisa membantu meringankan kelelahannya jika 
saya menjadikannya bom mandi. 

... Mari kita sarankan. 

"Kamu bisa menyiapkan air panas?" [Elize] 

Nyonya itu lebih tertarik daripada yang saya pikirkan. Matanya berbinar. 

"Aku bisa membuat agen mandi yang membuat air lebih dekat dengan air mata air panas, 
asalkan aku punya bahan-bahannya." [Ryouma] 

Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bom mandi adalah baking soda dan asam 
sitrat. Tambahkan beberapa tepung kentang atau tepung jagung ke dalamnya dan campur, 
basahi sedikit dengan semprotan, dan kemudian keringkan dalam cetakan dan Anda 
selesai. Minyak wangi dapat ditambahkan juga, tetapi hanya memanggang soda dan asam 
sitrat sudah cukup untuk menghasilkan karbon dioksida. 

Untuk memanggang soda, saya bisa membuatnya menggunakan garam atau soda kaustik 
yang dimakan oleh beberapa lendir asam. Asam sitrat juga dapat diekstraksi dari beberapa 



buah acak dengan alkimia. (Untuk memastikan keamanan, saya akan membatasi bahan-
bahan yang digunakan hanya untuk makanan saja.) "...Baik. Aku harus bisa membuatnya 
selama aku punya bahannya. "[Ryouma] 

"Apakah ini 'bom mandi' obat rahasia yang memiliki efek mempercantik yang kamu 
sebutkan kemarin?" [Elize] 

Obat rahasia? Menyebut bom mandi sebagai obat rahasia kedengarannya bagus, tapi aku 
takut apa yang mungkin dipikirkan orang lain jika aku menyebutnya begitu. 

"Itu tidak luar biasa ... Meskipun itu banyak bagus dalam dirinya sendiri." [Ryouma] 

"Apa yang kamu butuhkan? Jika itu sesuatu yang bisa saya siapkan, saya akan menyiapkan 
mereka. "[Elize] 

"Kalau begitu, bisakah kamu membawa keranjang berisi lamon (buah seperti lemon) ke 
kamar? Serta 'mumitou' yang digunakan dalam membuat roti? Jika Anda juga bisa 
memberikan minyak nabati berkualitas baik yang tidak akan menyebabkan kulit pecah, 
maka saya dapat membuat hal lain yang disebut 'Gosok Lulur'. "[Ryouma] 

"Sangat baik. Saya akan segera menyiapkan mereka. Arone. "[Elize] 

"Dimengerti. Sekeranjang penuh lamon, mumitou, dan minyak sayur, ya? Saya harus bisa 
mengumpulkan semuanya dengan perjalanan ke dapur. Ryouma-sama, tolong tunggu di 
kamarmu. "[Arone] 

"Berapa lama untuk membuat mereka?" 

"Lulur Gula dibuat dengan rasio 1: 1, jadi aku akan bisa membuatnya segera. Tetapi untuk 
bom mandi, saya harus mengujinya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa itu aman, 
tetapi meskipun demikian itu hanya akan memakan waktu paling banyak 30 menit. 
"[Ryouma] 

"Sangat baik. Saya akan menantikannya. "[Elize] 

Dan seperti itu, saya akhirnya membuat bom mandi dan scrub gula murni karena niat baik. 

Tapi... 

"... Hei, apa kamu dengar?" [Pembantu 4] 

"Apa kah kamu mendengar? Apa kah kamu mendengar? Tampaknya, dia membuat obat 
rahasia yang akan mengubahmu menjadi cantik. "[Pembantu 5] 

Begitu saya meninggalkan ruangan, para pelayan mulai bergosip. 

Ini benar-benar tidak terlalu masalah untuk disebut obat rahasia ... 



Berpikir itu, aku mengabaikan pelayan yang bergosip. Tanpa saya sadari, keributan kecil 
mulai muncul di kediaman keluarga adipati. 



Chapter 163-1 
Bab 163: Pertemuan Hari Kedua (1/3) Setelah makan malam. 

Di ruang resepsi yang sama dengan kediaman tadi malam, adipati dan istrinya dan dua 
presiden dari dua perusahaan besar berkumpul bersama lagi. 

"Maaf membuatmu menunggu." [Ryouma] 

"Kami mendapat informasi sebelumnya dengan benar. Tidak apa-apa. Kerja bagus memberi 
makan slime Anda. "[Reinhart] 

"Anda memiliki begitu banyak slime yang berbeda dan begitu banyak dari mereka, pasti 
sulit memberi makan mereka semua." [Elize] 

"Kalau dipikir-pikir, berapa banyak lendir berbeda yang kamu miliki sekarang?" [Pioro] 

"Saat ini, ada 19 varian. Dan ada empat dari yang saya harapkan akan berkembang. 
"[Ryouma] 

"Mereka sepertinya berjumlah puluhan ribu juga. Merawat mereka pasti sulit. "[Serge] 

"Saya memberi mereka makan per varian, jadi tidak sulit. Reinhart-san. Terima kasih telah 
memberikan bahkan umpan lendir. Itu sangat membantu. "[Ryouma] 

"Banyak orang mengatakan kepada saya betapa bersyukurnya mereka memiliki sampah 
yang ditangani. Jangan ragu untuk meminta lebih banyak kapan pun saat Anda di sini. 
"[Reinhart] 

Ketika saya menjawab pertanyaan mereka, saya duduk di samping nyonya. 

"Sekarang, Ryouma-kun. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita kemarin. Atau setidaknya 
itulah yang ingin saya lakukan, tetapi ... Hari ini ada dua hal yang harus kita bahas terlebih 
dahulu. Sebuah pesan baru saja disampaikan. "[Reinhart] 

Saya ingin tahu apakah ada masalah. 

Ada atmosfir yang luar biasa berat tentang Reinhart-san ketika nyonya membagikan seikat 
dokumen kepada kita semua. 

Membalik-balik halaman, saya perhatikan bahwa sebuah potret, kejahatan, dan jumlah 
ditulis di atasnya. 

"Poster yang dicari ..." [Ryouma] 



"Setengah lainnya dari dokumen itu adalah informasi yang berkaitan dengan kerusakan 
yang ditimbulkan oleh bandit. Ini dilaporkan secara kebetulan ketika saya sedang bekerja 
hari ini. Anda bertiga sering bepergian, jadi saya pikir Anda harus tahu. "[Reinhart] 

"Terima kasih." [Pioro] 

Keamanan di jalan adalah jalur hidup para penjaja. Serge-san dan Pioro-san sama-sama 
bersyukur karena mereka dengan bersemangat memeriksa dokumen-dokumen itu. 

Tapi saya lebih peduli dengan poster yang diinginkan. 

"Hadiahnya sedikit berbeda dari orang ke orang, ya." [Ryouma] 

Bahkan jika mereka melakukan kejahatan yang sama, ada perbedaan dalam hadiah mulai 
dari 10 koin emas kecil hingga beberapa ratus koin. Karunia terbesar mengambil jumlah 
mewah dari 2 koin platinum. Ketika saya bertanya mengapa itu terjadi, Reinhart-san 
dengan lembut memberi tahu saya alasannya. 

"Karunia itu ditentukan berdasarkan kerusakan yang disebabkan oleh orang tersebut dan 
seberapa besar bahaya yang dimilikinya, tetapi para bangsawan dan pedagang yang telah 
menderita kerusakan bebas untuk menambah karunia itu. Para bandit dengan hadiah koin 
platinum berasal dari sekelompok pencuri yang berspesialisasi mencuri dari toko 
perhiasan. Mereka agak terkenal. "[Reinhart] 

Mereka kebanyakan mengejar perhiasan, sehingga kerusakan yang disebabkan oleh 
tindakan mereka sangat besar. 

Selain itu, mereka tidak hanya menimbulkan kemarahan para penjual perhiasan tetapi juga 
para bangsawan yang ingin membelinya. 

Karena itu karunia mereka meningkat. 

"Mereka tidak sering melakukan kejahatan, tetapi mereka merencanakan kejahatan 
mereka dan melanjutkan dengan hati-hati. Selain itu, mereka memiliki beberapa penyihir 
dimensi yang baik dengan mereka, jadi mereka cepat melarikan diri dan sulit untuk 
mengambil jejak mereka. Tentu saja, korban mereka juga memiliki penjaga. Jadi fakta 
bahwa mereka terus berhasil hingga sekarang menunjukkan bahwa mereka sendiri cukup 
kuat. Aku belum pernah mendengar ada orang yang diserang, tapi ... Kamu juga harus hati-
hati, Ryouma-kun. "[Reinhart] 

"Saya mengerti. Terima kasih telah memperingatkan saya. "[Ryouma] 

Dia mungkin merujuk pada berlian yang aku kenakan dengan jasku kemarin. 

Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi seperti yang diharapkan, dia memiliki mata yang 
terlatih. 



"Selanjutnya adalah ... Oh, benar. Tentang pupuk lendir pemulung yang Anda berikan 
kemarin. Sebuah laporan diberikan tentang hal itu. "[Reinhart] 

"Oh benarkah? Itu agak cepat. "[Elize] 

Seperti yang dikatakan nyonya, apakah tukang kebun mereka dapat menilai keamanannya 
dan faktor-faktor lain dengan cepat? 

"Ya ... Ryouma-kun. Apakah Anda tahu tentang 'Hutan Bunda Bumi'? "[Reinhart] 

Dewa Bumi Bunda? Saya akan membayangkan itu mungkin Willieris-sama, tetapi saya 
belum pernah mendengar tentang hutan. 

"Saya melihat. Artura ... Itu adalah negara di timur, tapi dari sanalah tukang kebun kepala 
kita berasal. Bumi Bunda Dewa Hutan telah menjadi objek pemujaan banyak orang dan 
merupakan tanah suci. Menurut tukang kebun itu, pupuk yang Anda berikan mirip dengan 
tanah di tempat itu. "[Reinhart] 

"Hah?" [Ryouma] 

Tanah tanah suci mirip dengan pupuk lendir pemulung? Saya tidak pernah berpikir saya 
akan mendengar sesuatu seperti itu. 

"Kaya mana dan sangat kompatibel dengan sihir kayu. Jika Anda menggunakan terlalu 
banyak, ada bahaya tanaman monsterifying. Efeknya pada dasarnya sama. Tetapi efek dari 
tanah suci itu jauh lebih besar daripada pupuk lendir pemulung. "[Reinhart] 

Di negara yang dikenal sebagai Artura, mereka akan mengambil sedikit tanah dari Hutan 
Bunda Dewa Bumi dan mencampur tanah itu dengan banyak tanah normal untuk 
melemahkan efeknya. Tanah itu kemudian digunakan sebagai pupuk khusus. Ini juga 
semacam ritual untuk berbagi berkah dari hutan ilahi. 

"Jika kita melakukan hal yang sama dengan ritual itu, apakah mungkin menggunakan 
pupuk lendir pemulung secara normal?" [Ryouma] 

"Itulah yang dikatakan kepala tukang kebun. Dia ingin menggunakan pupuk yang Anda 
berikan dan melihat bagaimana hasilnya untuk sementara waktu, tetapi pupuk itu lebih 
dari bisa digunakan. Saya sedikit khawatir tentang hal itu karena 'dekat dengan objek 
pemujaan'. "[Reinhart] 

Memang. 

"'Tanah suci' dan 'pupuk yang dihasilkan oleh nyali lendir'. Secara pribadi, itu adalah dua 
hal yang sangat berbeda, tetapi tergantung pada orang yang mendengarnya ... "[Ryouma] 

"'Tidak termaafkan!' Beberapa fanatik mungkin mengatakan ... Ketika datang ke agama, ada 
ekstrimis seperti itu dari waktu ke waktu ... "[Reinhart] 



"Saya pikir itu bisa dianggap sebagai produk yang berbeda, tetapi jika Anda akan 
menjualnya, maka mungkin bijaksana untuk mengambil beberapa pertimbangan." [Pioro] 



Chapter 163-2 
Bab 163: Pertemuan Hari Kedua (2/3) Faktor yang mengkhawatirkan muncul dari suatu 
tempat yang tidak terduga, tetapi saya pikir itu baik bahwa saya belajar tentang ini 
sekarang daripada nanti. 

"Dan itu mengakhiri diskusi saya." [Reinhart] 

"Kalau begitu, bisakah aku mulai selanjutnya?" 

Kali ini nyonya yang berbicara. 

Berbeda dengan Reinhart-san yang pingsan ingin poster sebelumnya, dia dalam suasana 
hati yang baik. 

Mungkin karena hal-hal yang kuberikan padanya siang ini. 

"Elize, itu sudah ada di pikiranku untuk sementara waktu sekarang, tetapi kamu 
tampaknya dalam suasana hati yang agak baik sejak makan malam." [Reinhart] 

"Tepat sekali! Sebenarnya, Ryouma-kun membuat 'bom mandi' dan 'scrub gula' untukku 
beberapa saat yang lalu! Karena itu semua kelelahan yang terpendam dari sebelumnya 
tersapu dalam satu gerakan ~ "[Elize] 

Nyonya mulai memberikan kesan setelah menggunakan dua produk yang saya berikan 
padanya. 

"Ah, apakah ini terkait dengan efek mempercantik yang kamu bicarakan kemarin? ... Obat 
yang bisa mengubah air mandi menjadi sumber air panas. Sungguh suatu hal yang menarik. 
"[Reinhart] 

"Ryouma, apakah obat yang mempercantik kulit itu efektif?" [Pioro] 

"Itu akan bervariasi dari orang ke orang." [Ryouma] 

"Aku ingin lebih banyak dari hal-hal yang kamu berikan padaku! Sangat mudah untuk 
melemparkan bom mandi ke dalam bak mandi dan saya dapat menghangatkan tubuh saya 
lebih dari sekadar air mandi. Dan sedikit menggosok dari scrub gula itu dapat mengubah 
kelembaban kulit saya! "[Elize] 

Melihat nyonya berbicara seperti ini membawa saya kembali. 

Setelah Anda terbiasa dengan mereka, mereka tidak banyak bicara, tapi itu benar-benar 
eyeopening ketika menggunakannya untuk pertama kalinya. 



Saya kembali sama di kehidupan masa lalu saya ketika saya pertama kali menggunakan 
scrub gula. 

Sejujurnya, aku sama sekali tidak tertarik pada kecantikan, tetapi tidak ada alasan untuk 
menyia-nyiakan sesuatu yang kuterima. 

Tapi hanya satu penggunaan dan saya seperti 'Hah? Ini mungkin sebenarnya sangat bagus. ' 

Ketika saya membicarakannya di tempat kerja, semua orang tertawa karena mereka tidak 
bisa membayangkan lelaki besar seperti saya menggunakan produk kecantikan. 

"Nyonya, apa yang saya buat siang ini adalah tipe yang paling sederhana. Jika saya 
meributkan jenis minyak yang digunakan dan minyak wangi, saya harus bisa membuat 
sesuatu yang lebih baik. "[Ryouma] 

Bom mandi juga dapat disesuaikan dengan mengubah jumlah bom mandi dan asam sitrat 
untuk membuat air mandi menjadi sedikit basa atau asam. 

Menggunakan air yang sedikit basa membuatnya lebih mudah untuk menghilangkan 
kotoran dari pori-pori di kulit, dan keasaman memiliki efek menetralkan bau penuaan. 
Sekutu sempurna seorang pria berusia empat puluhan! 

Selain itu, air yang dibuat sedikit asam oleh asam sitrat memiliki efek memungkinkan 
seseorang pulih dari kelelahan, serta memberikan efek anti-inflamasi. Ini juga memiliki 
efek sterilisasi dan penghilang bau yang berbeda dari air alkali yang lemah. Kulit manusia 
sedikit asam, jadi lebih lembut di kulit dibandingkan dengan air yang sedikit basa. 

Yang mana untuk digunakan tergantung pada kondisi dan kondisi kulit. Tentu saja, 
seseorang dapat memilih hanya tergantung pada bagaimana perasaannya. 

Dan jika Anda membandingkan metode ini dengan pemandian obat yang menggunakan 
ramuan obat atau vegetasi musiman, ada banyak cara untuk meningkatkan pemandian. 

"Alangkah indahnya!" 

"Ini efektif melawan bau penuaan? Mungkin saya harus mencobanya sendiri ... "[Pioro] 

"Pioro, apa kamu khawatir?" [Reinhart] 

"Menipu! Saya belum seusia itu! Hanya saja istri saya mungkin telah membuat satu atau 
dua komentar sebelumnya, jadi ... "[Pioro] 

"Ha ha ha ... Nah, jika Elize memujinya sejauh ini, maka itu pasti luar biasa." [Reinhart] 

"Baik. Ryouma-sama, jika itu tidak masalah bagimu, tidakkah kamu mengizinkan kami 
untuk juga mencoba bom mandi dan scrub gula milikmu? "[Reinhart] 



"Tidak ada masalah sama sekali. Saya masih memiliki beberapa bahan yang tersisa dari 
sore ini. Saya akan membuat beberapa dan mengirimnya ke kamar Anda nanti. "[Ryouma] 

Itu mengakhiri pembicaraan dengan Madam tentang produk kecantikan. 

Selanjutnya, giliran saya untuk berbicara tentang hal-hal yang saya tidak bisa bicarakan 
kemarin, tapi ... 

Tapi semua orang tiba-tiba duduk tegak. 

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

"Yah, kamu terus menjatuhkan satu demi satu bom kemarin seperti yang menumbukmu." 
[Pioro] 

"Terus terang, agak menakutkan bertanya-tanya bom apa yang akan kamu jatuhkan 
selanjutnya." 

"Saya pikir itu akan menjadi ide yang baik untuk menguatkan diri sebelumnya." [Elize] 

"Baik. Hatiku sudah siap. Sekarang, Ryouma! Datang dan coba yang terburuk! "[Reinhart] 

... Tapi jika mereka melakukan ini, orang yang tertekan adalah aku! 

Apakah saya satu-satunya yang dapat merasakan suasana ini yang membuatnya merasa 
seperti saya lebih baik tidak membicarakan hal yang membosankan? 

"Kalau begitu, mari kita bicara tentang penggunaan lendir lain yang tidak bisa kubicarakan 
terakhir kali." [Ryouma] 

Sementara semua orang aneh tegang, saya berbicara tentang serum lendir berdarah. 

Pertama, saya memberikan penjelasan sederhana tentang apa itu serum darah dan 
antibodi. Saya berbicara tentang saya mengajar sekelompok petualang baru. 

Saya juga menjelaskan mengapa lendir saya yang berdarah akhirnya menelan racun. 

Dan kemudian dari sana, saya berbicara tentang pemulihan lendir dan peningkatan level 
yang diamati pada keterampilan racunnya. Akhirnya, saya mengikatnya dengan serum 
darah dan antibodi. 

Ketika saya mulai berbicara tentang mengekstraksi antibodi dan bereksperimen pada 
hewan ... 

"..." [Reinhart, Elize, Serge, Pioro] 

Keempat pendengar saya mengenakan wajah serius. 



"... Jadi kami duduk di sini dibenarkan dalam menguatkan diri." [Reinhart] 

Kata Reinhart-san. Tiga lainnya mengangguk. 



Chapter 163-3 
Bab 163: Pertemuan Hari Kedua (3/3) Setelah makan malam. 

Di ruang resepsi yang sama dengan kediaman tadi malam, adipati dan istrinya dan dua 
presiden dari dua perusahaan besar berkumpul bersama lagi. 

"Maaf membuatmu menunggu." [Ryouma] 

"Kami mendapat informasi sebelumnya dengan benar. Tidak apa-apa. Kerja bagus memberi 
makan slime Anda. "[Reinhart] 

"Anda memiliki begitu banyak slime yang berbeda dan begitu banyak dari mereka, pasti 
sulit memberi makan mereka semua." [Elize] 

"Kalau dipikir-pikir, berapa banyak lendir berbeda yang kamu miliki sekarang?" [Pioro] 

"Saat ini, ada 19 varian. Dan ada empat dari yang saya harapkan akan berkembang. 
"[Ryouma] 

"Mereka sepertinya berjumlah puluhan ribu juga. Merawat mereka pasti sulit. "[Serge] 

"Saya memberi mereka makan per varian, jadi tidak sulit. Reinhart-san. Terima kasih telah 
memberikan bahkan umpan lendir. Itu sangat membantu. "[Ryouma] 

"Banyak orang mengatakan kepada saya betapa bersyukurnya mereka memiliki sampah 
yang ditangani. Jangan ragu untuk meminta lebih banyak kapan pun saat Anda di sini. 
"[Reinhart] 

Ketika saya menjawab pertanyaan mereka, saya duduk di samping nyonya. 

"Sekarang, Ryouma-kun. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita kemarin. Atau setidaknya 
itulah yang ingin saya lakukan, tetapi ... Hari ini ada dua hal yang harus kita bahas terlebih 
dahulu. Sebuah pesan baru saja disampaikan. "[Reinhart] 

Saya ingin tahu apakah ada masalah. 

Ada atmosfir yang luar biasa berat tentang Reinhart-san ketika nyonya membagikan seikat 
dokumen kepada kita semua. 

Membalik-balik halaman, saya perhatikan bahwa sebuah potret, kejahatan, dan jumlah 
ditulis di atasnya. 

"Poster yang dicari ..." [Ryouma] 



"Setengah lainnya dari dokumen itu adalah informasi yang berkaitan dengan kerusakan 
yang ditimbulkan oleh bandit. Ini dilaporkan secara kebetulan ketika saya sedang bekerja 
hari ini. Anda bertiga sering bepergian, jadi saya pikir Anda harus tahu. "[Reinhart] 

"Terima kasih." [Pioro] 

Keamanan di jalan adalah jalur hidup para penjaja. Serge-san dan Pioro-san sama-sama 
bersyukur karena mereka dengan bersemangat memeriksa dokumen-dokumen itu. 

Tapi saya lebih peduli dengan poster yang diinginkan. 

"Hadiahnya sedikit berbeda dari orang ke orang, ya." [Ryouma] 

Bahkan jika mereka melakukan kejahatan yang sama, ada perbedaan dalam hadiah mulai 
dari 10 koin emas kecil hingga beberapa ratus koin. Karunia terbesar mengambil jumlah 
mewah dari 2 koin platinum. Ketika saya bertanya mengapa itu terjadi, Reinhart-san 
dengan lembut memberi tahu saya alasannya. 

"Karunia itu ditentukan berdasarkan kerusakan yang disebabkan oleh orang tersebut dan 
seberapa besar bahaya yang dimilikinya, tetapi para bangsawan dan pedagang yang telah 
menderita kerusakan bebas untuk menambah karunia itu. Para bandit dengan hadiah koin 
platinum berasal dari sekelompok pencuri yang berspesialisasi mencuri dari toko 
perhiasan. Mereka agak terkenal. "[Reinhart] 

Mereka kebanyakan mengejar perhiasan, sehingga kerusakan yang disebabkan oleh 
tindakan mereka sangat besar. 

Selain itu, mereka tidak hanya menimbulkan kemarahan para penjual perhiasan tetapi juga 
para bangsawan yang ingin membelinya. 

Karena itu karunia mereka meningkat. 

"Mereka tidak sering melakukan kejahatan, tetapi mereka merencanakan kejahatan 
mereka dan melanjutkan dengan hati-hati. Selain itu, mereka memiliki beberapa penyihir 
dimensi yang baik dengan mereka, jadi mereka cepat melarikan diri dan sulit untuk 
mengambil jejak mereka. Tentu saja, korban mereka juga memiliki penjaga. Jadi fakta 
bahwa mereka terus berhasil hingga sekarang menunjukkan bahwa mereka sendiri cukup 
kuat. Aku belum pernah mendengar ada orang yang diserang, tapi ... Kamu juga harus hati-
hati, Ryouma-kun. "[Reinhart] 

"Saya mengerti. Terima kasih telah memperingatkan saya. "[Ryouma] 

Dia mungkin merujuk pada berlian yang aku kenakan dengan jasku kemarin. 

Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi seperti yang diharapkan, dia memiliki mata yang 
terlatih. 



"Selanjutnya adalah ... Oh, benar. Tentang pupuk lendir pemulung yang Anda berikan 
kemarin. Sebuah laporan diberikan tentang hal itu. "[Reinhart] 

"Oh benarkah? Itu agak cepat. "[Elize] 

Seperti yang dikatakan nyonya, apakah tukang kebun mereka dapat menilai keamanannya 
dan faktor-faktor lain dengan cepat? 

"Ya ... Ryouma-kun. Apakah Anda tahu tentang 'Hutan Bunda Bumi'? "[Reinhart] 

Dewa Bumi Bunda? Saya akan membayangkan itu mungkin Willieris-sama, tetapi saya 
belum pernah mendengar tentang hutan. 

"Saya melihat. Artura ... Itu adalah negara di timur, tapi dari sanalah tukang kebun kepala 
kita berasal. Bumi Bunda Dewa Hutan telah menjadi objek pemujaan banyak orang dan 
merupakan tanah suci. Menurut tukang kebun itu, pupuk yang Anda berikan mirip dengan 
tanah di tempat itu. "[Reinhart] 

"Hah?" [Ryouma] 

Tanah tanah suci mirip dengan pupuk lendir pemulung? Saya tidak pernah berpikir saya 
akan mendengar sesuatu seperti itu. 

"Kaya mana dan sangat kompatibel dengan sihir kayu. Jika Anda menggunakan terlalu 
banyak, ada bahaya tanaman monsterifying. Efeknya pada dasarnya sama. Tetapi efek dari 
tanah suci itu jauh lebih besar daripada pupuk lendir pemulung. "[Reinhart] 

Di negara yang dikenal sebagai Artura, mereka akan mengambil sedikit tanah dari Hutan 
Bunda Dewa Bumi dan mencampur tanah itu dengan banyak tanah normal untuk 
melemahkan efeknya. Tanah itu kemudian digunakan sebagai pupuk khusus. Ini juga 
semacam ritual untuk berbagi berkah dari hutan ilahi. 

"Jika kita melakukan hal yang sama dengan ritual itu, apakah mungkin menggunakan 
pupuk lendir pemulung secara normal?" [Ryouma] 

"Itulah yang dikatakan kepala tukang kebun. Dia ingin menggunakan pupuk yang Anda 
berikan dan melihat bagaimana hasilnya untuk sementara waktu, tetapi pupuk itu lebih 
dari bisa digunakan. Saya sedikit khawatir tentang hal itu karena 'dekat dengan objek 
pemujaan'. "[Reinhart] 

Memang. 

"'Tanah suci' dan 'pupuk yang dihasilkan oleh nyali lendir'. Secara pribadi, itu adalah dua 
hal yang sangat berbeda, tetapi tergantung pada orang yang mendengarnya ... "[Ryouma] 

"'Tidak termaafkan!' Beberapa fanatik mungkin mengatakan ... Ketika datang ke agama, ada 
ekstrimis seperti itu dari waktu ke waktu ... "[Reinhart] 



"Saya pikir itu bisa dianggap sebagai produk yang berbeda, tetapi jika Anda akan 
menjualnya, maka mungkin bijaksana untuk mengambil beberapa pertimbangan." [Pioro] 

Faktor yang mengkhawatirkan muncul dari suatu tempat yang tidak terduga, tetapi saya 
pikir itu baik bahwa saya belajar tentang ini sekarang daripada nanti. 

"Dan itu mengakhiri diskusi saya." [Reinhart] 

"Kalau begitu, bisakah aku mulai selanjutnya?" 

Kali ini nyonya yang berbicara. 

Berbeda dengan Reinhart-san yang pingsan ingin poster sebelumnya, dia dalam suasana 
hati yang baik. 

Mungkin karena hal-hal yang kuberikan padanya siang ini. 

"Elize, itu sudah ada di pikiranku untuk sementara waktu sekarang, tetapi kamu 
tampaknya dalam suasana hati yang agak baik sejak makan malam." [Reinhart] 

"Tepat sekali! Sebenarnya, Ryouma-kun membuat 'bom mandi' dan 'scrub gula' untukku 
beberapa saat yang lalu! Karena itu semua kelelahan yang terpendam dari sebelumnya 
tersapu dalam satu gerakan ~ "[Elize] 

Nyonya mulai memberikan kesan setelah menggunakan dua produk yang saya berikan 
padanya. 

"Ah, apakah ini terkait dengan efek mempercantik yang kamu bicarakan kemarin? ... Obat 
yang bisa mengubah air mandi menjadi sumber air panas. Sungguh suatu hal yang menarik. 
"[Reinhart] 

"Ryouma, apakah obat yang mempercantik kulit itu efektif?" [Pioro] 

"Itu akan bervariasi dari orang ke orang." [Ryouma] 

"Aku ingin lebih banyak dari hal-hal yang kamu berikan padaku! Sangat mudah untuk 
melemparkan bom mandi ke dalam bak mandi dan saya dapat menghangatkan tubuh saya 
lebih dari sekadar air mandi. Dan sedikit menggosok dari scrub gula itu dapat mengubah 
kelembaban kulit saya! "[Elize] 

Melihat nyonya berbicara seperti ini membawa saya kembali. 

Setelah Anda terbiasa dengan mereka, mereka tidak banyak bicara, tapi itu benar-benar 
eyeopening ketika menggunakannya untuk pertama kalinya. 

Saya kembali sama di kehidupan masa lalu saya ketika saya pertama kali menggunakan 
scrub gula. 



Sejujurnya, aku sama sekali tidak tertarik pada kecantikan, tetapi tidak ada alasan untuk 
menyia-nyiakan sesuatu yang kuterima. 

Tapi hanya satu penggunaan dan saya seperti 'Hah? Ini mungkin sebenarnya sangat bagus. ' 

Ketika saya membicarakannya di tempat kerja, semua orang tertawa karena mereka tidak 
bisa membayangkan lelaki besar seperti saya menggunakan produk kecantikan. 

"Nyonya, apa yang saya buat siang ini adalah tipe yang paling sederhana. Jika saya 
meributkan jenis minyak yang digunakan dan minyak wangi, saya harus bisa membuat 
sesuatu yang lebih baik. "[Ryouma] 

Bom mandi juga dapat disesuaikan dengan mengubah jumlah bom mandi dan asam sitrat 
untuk membuat air mandi menjadi sedikit basa atau asam. 

Menggunakan air yang sedikit basa membuatnya lebih mudah untuk menghilangkan 
kotoran dari pori-pori di kulit, dan keasaman memiliki efek menetralkan bau penuaan. 
Sekutu sempurna seorang pria berusia empat puluhan! 

Selain itu, air yang dibuat sedikit asam oleh asam sitrat memiliki efek memungkinkan 
seseorang pulih dari kelelahan, serta memberikan efek anti-inflamasi. Ini juga memiliki 
efek sterilisasi dan penghilang bau yang berbeda dari air alkali yang lemah. Kulit manusia 
sedikit asam, jadi lebih lembut di kulit dibandingkan dengan air yang sedikit basa. 

Yang mana untuk digunakan tergantung pada kondisi dan kondisi kulit. Tentu saja, 
seseorang dapat memilih hanya tergantung pada bagaimana perasaannya. 

Dan jika Anda membandingkan metode ini dengan pemandian obat yang menggunakan 
ramuan obat atau vegetasi musiman, ada banyak cara untuk meningkatkan pemandian. 

"Alangkah indahnya!" 

"Ini efektif melawan bau penuaan? Mungkin saya harus mencobanya sendiri ... "[Pioro] 

"Pioro, apa kamu khawatir?" [Reinhart] 

"Menipu! Saya belum seusia itu! Hanya saja istri saya mungkin telah membuat satu atau 
dua komentar sebelumnya, jadi ... "[Pioro] 

"Ha ha ha ... Nah, jika Elize memujinya sejauh ini, maka itu pasti luar biasa." [Reinhart] 

"Baik. Ryouma-sama, jika itu tidak masalah bagimu, tidakkah kamu mengizinkan kami 
untuk juga mencoba bom mandi dan scrub gula milikmu? "[Reinhart] 

"Tidak ada masalah sama sekali. Saya masih memiliki beberapa bahan yang tersisa dari 
sore ini. Saya akan membuat beberapa dan mengirimnya ke kamar Anda nanti. "[Ryouma] 



Itu mengakhiri pembicaraan dengan Madam tentang produk kecantikan. 

Selanjutnya, giliran saya untuk berbicara tentang hal-hal yang saya tidak bisa bicarakan 
kemarin, tapi ... 

Tapi semua orang tiba-tiba duduk tegak. 

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

"Yah, kamu terus menjatuhkan satu demi satu bom kemarin seperti yang menumbukmu." 
[Pioro] 

"Terus terang, agak menakutkan bertanya-tanya bom apa yang akan kamu jatuhkan 
selanjutnya." 

"Saya pikir itu akan menjadi ide yang baik untuk menguatkan diri sebelumnya." [Elize] 

"Baik. Hatiku sudah siap. Sekarang, Ryouma! Datang dan coba yang terburuk! "[Reinhart] 

... Tapi jika mereka melakukan ini, orang yang tertekan adalah aku! 

Apakah saya satu-satunya yang dapat merasakan suasana ini yang membuatnya merasa 
seperti saya lebih baik tidak membicarakan hal yang membosankan? 

"Kalau begitu, mari kita bicara tentang penggunaan lendir lain yang tidak bisa kubicarakan 
terakhir kali." [Ryouma] 

Sementara semua orang aneh tegang, saya berbicara tentang serum lendir berdarah. 

Pertama, saya memberikan penjelasan sederhana tentang apa itu serum darah dan 
antibodi. Saya berbicara tentang saya mengajar sekelompok petualang baru. 

Saya juga menjelaskan mengapa lendir saya yang berdarah akhirnya menelan racun. 

Dan kemudian dari sana, saya berbicara tentang pemulihan lendir dan peningkatan level 
yang diamati pada keterampilan racunnya. Akhirnya, saya mengikatnya dengan serum 
darah dan antibodi. 

Ketika saya mulai berbicara tentang mengekstraksi antibodi dan bereksperimen pada 
hewan ... 

"..." [Reinhart, Elize, Serge, Pioro] 

Keempat pendengar saya mengenakan wajah serius. 

"... Jadi kami duduk di sini dibenarkan dalam menguatkan diri." [Reinhart] 

Kata Reinhart-san. Tiga lainnya mengangguk. 



"Ryouma-sama, benda yang kamu sebut sebagai 'antibodi'. Hubungannya dengan skill 
'Poison Resist' dan 'Disease Resist'. Dan penawarnya terbuat dari lendir berdarah. Saya 
bukan spesialis atau apa pun di bidang kedokteran, tetapi bahkan orang awam seperti saya 
dapat melihat betapa tak ternilai nilai dari temuan ini. "[Serge] 

"Memang. Saya cukup tahu untuk mengatakan bahwa jika metode Anda itu bekerja untuk 
racun ular itu, maka mungkin itu juga bisa bekerja untuk racun lain. Tetapi pada saat yang 
sama, itu membuat saya bertanya-tanya apakah Anda benar-benar mengatakan yang 
sebenarnya ... Tidak ada gunanya ragu sekarang. "[Pioro] 

"Itu tidak menguntungkan Ryouma-kun untuk berbohong kepada kita. Meskipun pada titik 
ini, mungkin lebih baik jika ternyata hanya kebohongan ... "[Elize] 

"Terus terang, saya juga berpikir itu terlalu berlebihan." [Reinhart] 

Menemukan antibodi dari lendir berdarah, mengekstraksi serum darah dan menyelidiki 
efeknya. 

Meskipun itu menyenangkan melakukan eksperimen sendiri, itu tidak terlalu efektif. 

Upaya seorang anak tunggal tidak cukup untuk dilepaskan ke masyarakat. 

Tapi... 

"Sebenarnya masih ada lagi." [Ryouma] 

"... Masih ada lagi?" [Reinhart] " 

"Alasan aku bisa mencari tahu tentang antibodi dan serum darah adalah karena 
keterampilan melawan racun naik level." [Ryouma] 

"...! Saya melihat! Itu tidak dipelajari . Itu naik level . Dengan kata lain, ada antibodi lain 
selain yang untuk racun ular semak. "[Reinhart] 

"Persis seperti yang dikatakan Reinhart-san. Pertama, lendir berdarah bukanlah lendir 
yang saya kembangkan sendiri. Itu lendir yang aku beli dari seorang petualang yang 
menemukannya di suatu tempat, jadi itu sudah memiliki kemampuan melawan racun dan 
kemampuan melawan penyakit melawan sejak awal. "[Ryouma] 

Dan kemudian setelah mengetahui tentang antibodi, saya bertanya-tanya apakah ada 
antibodi lain yang menggunakan mantra Identifikasi. 

"Saya menemukan beberapa antibodi. Salah satunya adalah untuk 'Luka Terkutuklah'. 
"[Ryouma] 

"..." [Reinhart, Elize, Serge, Pioro] 



Keempat orang dewasa semuanya mendesah serentak dan menatap langit. Mereka terlihat 
sangat lelah. 

Itu tidak bisa dihindari. 

Ketika menderita luka yang terkutuk, seseorang diharapkan tiba-tiba jatuh sakit dan mati. 

Tidak peduli seberapa besar atau kecil luka itu, di mana luka itu terjadi, atau apa status 
sosial seseorang. 

Seperti kutukan, seseorang akan tiba-tiba bangun sakit. 

Beberapa hari akan berlalu setelah menimbulkan luka tanpa terjadi apa-apa, tetapi tak 
lama kemudian, anggota tubuh dan wajah akan mulai mati rasa. Dari sana, status orang 
yang menderita akan memburuk dan tubuh akan kehilangan kebebasannya dan mulai 
bergerak tanpa memperhatikan kerusakan yang disebabkannya. Ya, sama seperti orang 
yang dirasuki setan. Seluruh tubuh akan gemetar hebat, dan ada kasus-kasus di mana 
tubuh seseorang bahkan akan menekuk seperti busur, kemudian mengeras seperti batu. 
Tanpa ada cara untuk menahan dorongan tikungan, tulang belakang pada akhirnya akan 
pecah. Ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang yang menderita. Yang 
memperburuk keadaan, meskipun tidak bisa mengendalikan tubuh seseorang, seseorang 
sepenuhnya sadar melalui seluruh cobaan; karenanya, seseorang dapat benar-benar 
menikmati rasa sakit dan dengan demikian mati sambil menggeliat. Angka kematiannya 
sangat tinggi ... 

Dengan kata lain, itu adalah apa yang dikenal dalam kehidupan masa lalu saya sebagai 
'Tetanus'. 

Penyakit yang menyebabkan kematian bahkan di Jepang modern, di mana serum darah 
adalah suatu hal. Sayangnya, untuk negara ini, tidak ada obatnya. Karena itu, ketika orang 
menderita tetanus, mereka dilabeli 'dikutuk' tanpa cara untuk diselamatkan. Ini adalah 
penyakit yang ditakuti oleh semua orang tanpa memandang status. 

Pada dasarnya, apa yang saya katakan saat ini adalah bahwa ada kemungkinan 
penyembuhan dapat dilakukan untuk penyakit yang mengerikan itu. 

Mereka menilai penyembuhan semacam itu tak terukur. 

"Apakah Anda yakin itu adalah antibodi untuk luka terkutuk? Aku tidak meragukanmu, tapi 
... "[Reinhart] 

"Aku menggunakan Identify di atasnya, jadi tidak ada yang meragukannya. Pertama-tama, 
luka terkutuk adalah penyakit yang bisa diderita seseorang di mana saja. Secara alami, 
penyakit iblis (bakteri) yang bertanggung jawab untuknya juga dapat ditemukan di mana 
saja. "[Ryouma] 

Telah diketahui secara umum bahwa clostridium tetani berada di tanah. 



Lendir berdarah mungkin menyerapnya setelah menyentuh tanah. 

"Tapi Ryouma-kun, untuk membuat antibodi, seseorang harus mengambil racun itu ke 
dalam tubuhnya terlebih dahulu. Tidakkah bertahan hidup mustahil? Luka yang dikutuk 
memiliki tingkat kematian yang tinggi juga, namun lendir berdarah masih hidup. "[Elize] 

"Salah satu alasan yang mungkin saya pikirkan adalah bahwa penyakit setan (bakteri) yang 
diambil jumlahnya sedikit dan bahwa susunan tubuh lendir berdarah berbeda dari 
manusia, membuatnya sulit untuk berkembang biak, sehingga menghasilkan lebih sedikit 
racun dan sangat mengurangi efek pada lendir. 

Kedua, gejala khas dari luka kutukan terutama adalah kejang otot, tetapi lendir berdarah 
tidak memiliki saraf atau otot ... Mungkin karena ini efeknya jauh lebih lemah. 

Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara manusia dan slime berdarah, jadi saya 
bertanya-tanya apakah itu dapat digunakan. Sayangnya, saya tidak punya bukti. "[Ryouma] 

"...Baik. Ketika Anda mengatakannya seperti itu, Anda benar sekali. "[Elize] 

"Hanya memproduksi obat baru dapat dilihat memiliki nilai bagus, tetapi jika itu obat 
untuk luka terkutuk, maka terlebih lagi. Pada saat yang sama, itu adalah hal yang 
berbahaya. "[Reinhart] 

"Sederhananya, ini adalah penemuan yang hebat, tetapi jika beberapa orang jahat 
mengetahui hal ini, mereka mungkin akan mencoba untuk menangkapmu. Tidak, mereka 
pasti akan berusaha menjemputmu. Jika Medical Guild atau lembaga penelitian mana pun 
yang mengetahui hal ini, mereka tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. "[Pioro] 

"Memang. Dan lembaga penelitian juga tidak memiliki reputasi yang dapat dipercaya. 
"[Ryouma] 

Kami semua terdiam dengan betapa sulitnya menangani serum darah. 

Untuk sementara, hanya suara menghirup teh dan makan permen bergema di ruangan itu. 

"Ryouma-kun" [Reinhart] 

Pada akhirnya, Reinhart-san adalah yang pertama memecah kesunyian. 

"Ya." [Ryouma] 

Dia memakai wajah lebih serius daripada yang pernah kulihat saat dia secara alami 
memperbaiki posturnya. 

Apa yang dia katakan dalam suasana tegang adalah ini. 

"Apa yang Anda pikirkan tentang menjadi 'Insinyur' keluarga kami?" [Reinhart] 



Chapter 164 
Bab 164: Undangan (3/3) Pada saat itu, suhu di dalam ruangan sangat turun. 

Reinhart-san dan orang dewasa lainnya tidak bisa menyembunyikan kekakuan dalam 
ekspresi mereka. 

"... Apakah ada hal lain?" [Ryouma] 

"Ada yang lain? ... Yah, tidak ada yang lain secara khusus. Bahkan Spesialis peringkat 3 
tidak perlu diganggu lagi oleh proposisi dari bangsawan lain. Dan jika Anda mau, saya juga 
bisa menjaga agar nama Anda tidak menyebar terlalu banyak. Saya bisa membuatnya 
sehingga kata Anda dijaga agar tetap minimum bahkan di antara subjek saya. Pekerjaannya 
juga tidak buruk. Selama Anda dapat menghasilkan hasil, maka Anda memiliki tingkat 
kebebasan yang relatif tinggi. Jika Anda melamar sebagai ksatria, Anda harus berpartisipasi 
dalam pelatihan harian dan melayani dalam perang selama keadaan darurat. Ada hal-hal 
lain juga, tetapi intinya adalah bahwa spesialis tidak perlu melakukan hal-hal itu. 
"[Reinhart] 

Tidak harus melayani dalam perang tentu merupakan hal yang baik. Meskipun damai 
sekarang dan sepertinya tidak ada perang, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam 
10 atau 20 tahun. Mampu memilih tindakan saya jika ada sesuatu yang terjadi adalah 
keuntungan besar. 

Semua kondisi lain juga menguntungkan bagi saya ... Selain itu, pertama-tama, menjadi 
spesialis keluarga adipati adalah contoh utama untuk maju dalam hidup. Terlebih lagi 
ketika orang biasa diangkat sebagai satu. Hal seperti itu seharusnya menjadi peristiwa 
yang sangat langka. Dengan kondisi luar biasa seperti itu dibandingkan dengan spesialis 
normal, reaksi normal mungkin akan segera menerima tawaran itu dengan hati yang penuh 
rasa terima kasih. 

Saya tidak bisa berbicara untuk orang lain, tetapi orang-orang seperti saya yang harus 
memutar kepala meskipun ada tawaran yang bagus mungkin adalah minoritas. 

"... Yah, aku baru saja memunculkannya tiba-tiba. Saya yakin pasti sulit untuk memberikan 
jawaban segera. Mengapa Anda tidak meluangkan waktu sebelum memberi saya balasan? 
Either way, ini tidak seperti obat untuk Luka Terkutuklah belum lengkap, kan? "[Reinhart] 

Aku terdiam karena berpikir sendiri, jadi Reinhart-san memanggilku dengan lembut. 

"Sampai eksperimen hewan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya akan terjadi ketika 
obatnya diberikan kepada manusia." [Ryouma] 

"Tidak perlu terburu-buru. Alasan saya menawarkan untuk menunjuk Anda sebagai 
spesialis adalah karena nilai serum darah Anda dan pengaruhnya yang tak terhindarkan 



pada hidup Anda. Jika obatnya belum dirilis ke publik, maka kami dapat menunda masalah 
ini untuk lain waktu. Bagaimana menurutmu, Tuan-tuan, Elize? Haruskah kita menyimpan 
percakapan ini untuk diri kita sendiri dan menunggu sampai waktunya matang sebelum 
membawanya lagi? "[Reinhart] 

"Aku setuju .. Aku akan senang jika Ryouma-kun menjadi spesialis keluarga kita, tetapi 
menjadi spesialis adalah keputusan besar. Itu akan memiliki pengaruh besar pada 
hidupnya. Ini adalah keputusan besar untuk dibuat bahkan untuk orang dewasa, jadi saya 
percaya dia harus memikirkannya dengan keras sehingga dia tidak menyesali 
keputusannya. "[Rurutia] 

"Saya juga setuju. Lagi pula, penelitian lendir Ryouma-sama juga memiliki hasil lain selain 
serum darah yang bisa menghasilkan keuntungan. Tidak akan terlambat jika dia fokus pada 
yang pertama dan memperkuat fondasinya sebelum mendekati jalan lain. Saya memiliki 
kecenderungan untuk melupakan ketika kita berbicara seperti ini, tetapi Ryouma-sama 
masih anak-anak. Seseorang yang belum genap 15. "[Serge] 

"Saya juga setuju. Orang-orang yang ditunjuk sebagai spesialis adalah pengrajin ahli, yang 
telah mengumpulkan pengalaman bertahun-tahun, atau mahasiswa atau peneliti yang 
meninggalkan akademi ibukota kekaisaran atau fasilitas penelitian dengan hasil yang 
sangat baik. Menjadi 20 atau 30 tahun adalah normal. Meskipun memang benar bahwa 
Ryouma memiliki kualifikasi untuk itu. Dibandingkan dengan orang-orang itu, dia masih 
terlalu muda. Bagi seorang bocah lelaki yang belum genap lima belas tahun untuk menjadi 
spesialis sang duke ... Serum Darah atau bukan, berita pasti akan menyebar. "[Pioro] 

"Ah, sekarang kamu menyebutkannya ... Umurnya pasti akan menarik mata yang ingin tahu 
. Aku memang bermaksud melindunginya, tapi ... Ya ... "[Reinhart] 

Suara Reinhart-san sedikit demi sedikit semakin lemah. 

Nyonya menoleh padanya dengan tatapan yang seolah bertanya, "Kau belum 
mempertimbangkannya?" 

Serge-san dan Pioro-san dengan ceria tersenyum ketika mereka minum teh yang telah 
kehilangan tenaga. 

Sebelum saya menyadarinya, atmosfir yang telah menjadi dingin sebelumnya sekali lagi 
menjadi hangat. 

Lalu... 

"Tetap saja, Ryouma-kun ..." [Reinhart] 

"Ya?" [Ryouma] 

"Tampaknya Anda benar-benar berhati-hati untuk tidak membicarakan temuan Anda 
begitu saja." [Reinhart] 



Reinhart-san berpaling dari nyonya seolah-olah dia melarikan diri dan mulai berbicara 
padaku lagi. 

"Ketika kamu pertama kali berbicara tentang serum darah kepada kami, kamu 
menyebutkan bahwa itu adalah pertama kalinya kamu membicarakannya dengan 
seseorang, kan? Ketika Anda menemukan serum darah, Anda berada di tengah pelatihan, di 
mana banyak petualang berada, dan banyak waktu telah berlalu sejak itu, namun Anda 
tidak pernah membicarakannya dengan orang lain. Tampaknya Anda mengerti betul 
betapa berbahayanya pengetahuan ini. Karena itu Anda menghindari membicarakannya 
dengan orang lain. Anda bahkan tidak menulis tentang itu dalam surat-surat yang Anda 
kirimkan kepada kami secara teratur. "[Reinhart] 

Tapi tentu saja. Jika saya menulisnya dalam surat itu, dan jika seseorang kebetulan 
membacanya, itu akan menjadi masalah besar. 

"Aku senang kamu mengerti betapa pentingnya masalah ini ... Kamu terlalu murah hati dan 
kamu cenderung tidak memperhatikan kemampuan atau pengetahuanmu, jadi ..." 
[Reinhart] 

"Aku setidaknya tahu untuk tidak sembarangan mengeluarkan sesuatu yang begitu 
berbahaya." [Ryouma] 

Itulah yang saya katakan, tetapi setelah melihat ekspresi orang dewasa sedikit lebih dekat, 
saya perhatikan bahwa nyonya, Serge-san, dan bahkan Pioro-san ... Mereka semua 
menatapku dengan wajah aneh. 

... A-Apa mereka benar-benar berpikir aku begitu rentan? Saya tahu saya tidak terlalu 
memperhatikan detail kecil, tapi saya pikir saya tidak begitu rentan. ... Setidaknya, kurasa 
tidak ... 

Pada akhirnya, aku hanya bisa tersenyum kecut pada mereka, tidak bisa menyangkal kesan 
mereka padaku. 

Tak lama ... 

"Ahh, tentang pesan tadi, ada sesuatu yang aku lupa untuk memberitahumu, Ryouma-kun. 
Tentang pernikahan Hyuzu dan Rurunez ... Rupanya, permintaan para pelayan telah selesai. 
"[Reinhart] 

"Saya melihat. Kalau begitu, kita bisa memulai konstruksi besok. "[Ryouma] 

"Berapa banyak orang yang kamu butuhkan?" [Elize] 

"Benar ... Aku butuh orang yang berspesialisasi dalam pekerjaan fisik. Jika ada yang gratis, 
silakan kirim. Saya ingin memulai dengan yayasan, sehingga akan ada banyak pekerjaan. 
Tidak peduli berapa banyak yang Anda kirim, saya yakin saya akan memiliki sesuatu untuk 
mereka lakukan. "[Ryouma] 



"Sangat baik. Jika Anda perlu bantuan dengan pekerjaan fisik, maka ... Apakah akan baik-
baik saja untuk memulai sore besok? Saya pikir itu akan membuatnya lebih mudah untuk 
mengumpulkan para penjaga karena saat itulah pelatihan mereka berakhir. "[Elize] 

"Iya. Tidak apa-apa. Terima kasih. "[Ryouma] 

Dengan topik baru yang diangkat, kami terus berbicara seolah-olah tidak ada yang terjadi. 

Saya yakin semua orang mempertimbangkan perasaan saya dan memberi saya waktu 
untuk memikirkan hal-hal pertama. 

...Iya. Pasti itu. Ini tentu saja tidak ada hubungannya dengan mereka berpikir saya terlalu 
rentan dalam hal penelitian saya. 



Chapter 164-1 
Bab 164: Undangan (1/3) "Aku tahu betul seberapa banyak kamu tidak menyukai posisi 
kaku, jadi aku tidak akan memaksakan masalah ini, tetapi tidakkah kamu 
mempertimbangkan untuk menjadi insinyur kami?" 

Segera setelah mengundang saya, Reinhart-san mengatakan bahwa dia mengerti banyak 
tentang saya. 

"Karena alasan yang sama aku tidak berpikir kamu akan pernah mencoba bekerja untuk 
bangsawan lain di tempat lain. Tapi Anda tahu terlalu banyak hal aneh. Jika kata serum 
darahmu ini keluar, bangsawan pasti akan muncul berbondong -- bondong dan mencoba 
mempekerjakanmu tanpa memperhatikan perasaanmu sendiri. Anda juga memahami hal 
ini, bukan? "[Reinhart] 

Aku mengangguk dalam diam dan menjawab. 

Bahkan jika obat untuk Luka Terkutuklah diambil, jika itu disebarkan di masyarakat, secara 
alami akan ada pasien dan keluarga yang mencarinya. 

Pasti ada pedagang dan bangsawan yang ingin menjual kepada orang-orang itu dengan 
harga tinggi. 

Sayangnya, tidak akan mengejutkan jika orang yang ingin mendapatkan hak tidak peduli 
apa yang muncul. 

"Kami tentu saja ingin membantu Anda dalam situasi seperti itu, tetapi ada hal-hal yang 
sulit dilakukan dengan keadaan sekarang." [Reinhart] 

Meskipun keluarga adipati memperlakukan saya dengan baik, kedudukan sosial saya tetap 
seperti orang biasa. 

Saya bukan subjek keluarga adipati, tetapi hanya seorang 'anak yang sedikit mereka sukai'. 

Tentu saja, bahkan hal itu membuat banyak hal lebih nyaman bagi saya. 

Lagipula, tidak ada yang mau mengeluarkan niat buruk keluarga adipati, yang memiliki 
otoritas besar. 

Seorang bocah petualang, yang memiliki toko kecil, dan kepada siapa manajemen tambang 
yang ditinggalkan telah dipercayakan kepadanya. 

Bahkan jika bocah lelaki seperti itu memiliki gagasan dan pengetahuan aneh, asalkan 
gagasan-gagasan ini hanya pada tingkat tertentu, maka tidak ada yang berani 
menumpangnya. 



"Tetapi pengetahuan untuk membuat 'obat untuk Luka Terkutuklah' adalah cerita yang 
berbeda. Keluarga kami mungkin memiliki wewenang besar, tetapi tidak ada cara bagi 
orang lain untuk melawan kami. "[Reinhart] 

Ketika saya memikirkan hal itu, gagasan tentang skema tenunan yang cerdik segera muncul 
di benak saya, tetapi nyonya itu sepertinya menyimpulkan hal itu dan dia tersenyum 
masam. 

"Aku tidak bisa menyangkal apa yang mungkin kamu pikirkan, tetapi pikirkan sesuatu yang 
lebih sederhana. Benar ... Mari kita bicara seperti ini. Saat ini, Anda berada dalam posisi di 
mana Anda dapat melakukan apa pun yang Anda inginkan dengan toko Anda, ya? Tetapi 
jika Anda terlalu egois, maka berbagai orang akan mencoba menghentikan Anda. 
Bergantung pada apa yang Anda lakukan keras kepala, orang akan menutup mata terhadap 
keegoisan Anda sekali atau dua kali, tetapi jika Anda terus bertindak keras kepala, pada 
akhirnya Anda akan kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitar Anda. Itu hal yang 
sama bagi kita. Kami memiliki kekuatan besar, tetapi kami tidak bisa menggunakannya 
sesuka hati. 

Jika Anda menjadi insinyur keluarga kami, maka ketika orang mencoba merekrut Anda, 
kami dapat menolak mereka jika Anda tidak ingin bekerja untuk mereka. Tetapi dengan 
keadaan Anda sekarang, jika kami mencoba mengganggu, maka mereka akan membalas 
kami dan mengatakan sesuatu di sepanjang baris 'Anda bahkan tidak mencoba untuk 
mempekerjakannya sendiri! Jangan menghalangi kita! ' Itu sedikit lebih kuat dari apa yang 
mungkin mereka katakan, tetapi Anda mengerti maksudnya. 

Yang sedang berkata, itu meragukan bahwa mereka akan mencuci tangan dengan mudah 
dari masalah ini dan mungkin akan terus menjaga penampilan dan mencoba membuat 
alasan, seperti untuk memberi Anda posisi yang tepat mengingat perbuatan baik Anda dan 
apa yang tidak. Itulah betapa berharganya pengetahuan Anda. "[Elize] 

Jika aku merahasiakan keberadaan serum darah, aku mungkin tidak akan mendapat 
masalah, tetapi itu juga berarti harus hidup dengan bahaya membocorkan keberadaannya 
kepada seseorang seumur hidupku. 

Dan jika pengetahuan tentang serum darah lendir berdarah menyebar, maka ada 
kemungkinan lebih banyak penyembuhan ditemukan. Itu tidak akan selalu terbatas hanya 
pada Luka Terkutuklah. Saya tidak bisa memprediksi seberapa besar ini akan berubah 
menjadi, tetapi ada kemungkinan bahwa banyak nyawa yang akan hilang bisa 
diselamatkan. Menyembunyikan pengetahuan yang kuat seperti itu terlalu boros. Tidak, 
'boros' bahkan tidak cukup untuk menggambarkan seberapa besar kerugian yang akan 
terjadi. 

"... Bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang apa tepatnya yang dibutuhkan oleh 
'insinyur' pekerjaan itu? Saya ingin tahu persis bagaimana hidup saya akan berubah jika 
saya menerima posisi itu. "[Ryouma] 



"Tepat sekali. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, seorang insinyur adalah ahli teknis 
yang disewa oleh seorang bangsawan. Saat dibutuhkan, bangsawan akan memanggilnya 
dan meminta dia menunjukkan keahliannya. Di lain waktu, ia dipanggil untuk konsultasi. 
Selama sang insinyur mampu menyelesaikan tugas-tugas itu, maka ia dapat hidup sesuai 
keinginannya. Lagi pula, pengrajin yang sangat terampil cenderung memiliki fiksasi aneh 
yang sulit dipahami orang normal. 

Misalnya, dalam kasus kami, kami memiliki insinyur yang tinggal di bidang kedokteran, 
tetapi insinyur kami di 'smithing' memiliki bengkel dan toko di Distrik Kelas Menengah dan 
bekerja secara normal. Dipekerjakan oleh seorang bangsawan tidak berarti memonopoli 
keahlian Anda atau membuat Anda terbebas dari kesulitan dan tidak memanfaatkan 
keterampilan Anda. "[Reinhart] 

Tampaknya selama mereka dapat tetap berhubungan dengan saya, saya bahkan tidak perlu 
tinggal di kota tempat kediaman adipati itu berada. 

Dengan demikian, saya dapat terus tinggal di tambang yang ditinggalkan seperti yang telah 
saya lakukan sampai sekarang dan terus bekerja di Gimuru. 



Chapter 164-2 
Bab 164: Undangan (2/3) 

"Iya. Kami dapat menghubungi Anda hanya dengan mengirim surat ke toko Anda. Dan jika 
Anda akan pergi untuk sementara waktu, kami membutuhkan Anda untuk memberi tahu 
kami. Tapi bagaimanapun, Anda sudah mengirim surat kepada kami secara teratur, jadi 
saya rasa tidak berhubungan dengan kami akan terbukti menjadi masalah. 

Dan kemudian ... Posisi saya berencana memberi Anda adalah 'Peringkat 3 Spesialis'. Ini 
adalah peringkat terendah sejauh spesialis khawatir, tetapi kondisi di sekitarnya juga 
paling tidak ketat. Selain itu, meskipun peringkatnya paling rendah, para spesialis 
umumnya berafiliasi langsung dengan saya, jadi Anda tidak perlu menerima pesanan dari 
spesialis lain. "[Reinhart] 

"... Bisakah kamu menjelaskan lebih detail?" [Ryouma] 

Lebih khusus lagi, saya ingin tahu lebih banyak tentang 'Spesialis Peringkat 3' dan bagian 
tentang 'yang umumnya berafiliasi langsung dengan Reinhart-san'. 

Spesialis peringkat 3 mungkin adalah hal hierarki, tetapi dia mengatakan 'secara umum', 
jadi saya ingin tahu apakah itu berarti ada pengecualian. 

"Seperti yang kamu bayangkan, spesialis peringkat 3 adalah peringkat terendah, di atasnya 
adalah peringkat kedua, dan kemudian ada peringkat pertama. Peringkat ditentukan 
berdasarkan sejarah dan prestasi seseorang sebelum menjadi spesialis, serta kontribusi 
seseorang terhadap keluarga setelah menjadi spesialis. Perlakuan seseorang juga 
ditentukan berdasarkan peringkatnya. "[Elize] 

Menurut Madam, satu-satunya hal yang dimiliki oleh peringkat pertama dan kedua 
bersama dengan peringkat ketiga adalah dana penelitian dan status. 

Di luar itu spesialis peringkat kedua juga menerima tangan ekstra, serta fasilitas penelitian 
mereka sendiri. Keduanya dimaksudkan untuk memudahkan mereka melakukan 
percobaan. Saat dibutuhkan, mereka juga dapat diberikan sejumlah kecil penjaga. 

Adapun spesialis peringkat pertama, mereka juga memiliki wewenang untuk memiliki unit 
prajurit sendiri. 

"Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pengetahuan Spesialis Peringkat 1 adalah 
harta. Dibutuhkan sejumlah orang untuk memastikan keselamatan orang-orang penting 
dan fasilitas penelitian mereka. "[Serge] 

"Berbicara tentang pencapaian, obat untuk Luka Terkutuklah tentu lebih dari cukup untuk 
membuatmu memenuhi syarat sebagai Spesialis Peringkat 1, tetapi posisi itu benar-benar 
istimewa. Muncul dengan itu pengaruh dan reputasi yang besar, yang pada gilirannya 



membawa banyak masalah. Mungkin itu sebabnya kamu diberi peringkat 3 sebagai 
gantinya. "[Pioro] 

Setelah Serge-san dan Pioro-san menambahkan masukan mereka, semuanya akhirnya 
mulai masuk akal. 

Di atas apa yang mereka katakan, spesialis juga bekerja di bidang yang berbeda dan 
membutuhkan fasilitas yang berbeda untuk memamerkan kemampuan mereka, sehingga 
kondisi spesifik bervariasi untuk setiap spesialis dan diputuskan hanya setelah banyak 
diskusi. Karena itu spesialis memiliki tingkat kebebasan yang lebih besar dibandingkan 
dengan pekerjaan lain. Sebenarnya, itu cocok untuk saya. Itu mungkin salah satu alasan 
mengapa Reinhart-san merekomendasikannya sejak awal. 

Sekarang setelah itu beres, saya ingin tahu apa yang dia bicarakan mengenai 'afiliasi' begitu 
seseorang menjadi spesialis. 

"Itu adalah kesalahan pada kata-kata saya." [Reinhart] 

Spesialis tidak sendirian dalam bidang keahlian mereka. Ada banyak dari mereka di 
bidangnya masing-masing, jadi ada saatnya ketika dua spesialis berakhir dalam hubungan 
guru-siswa setelah berinteraksi satu sama lain, atau sebagai alternatif, mereka sudah 
dalam hubungan semacam itu sebelum menjadi spesialis. 

Dengan kata lain, dia hanya mengatakan bahwa saya tidak perlu memiliki hubungan 
semacam itu dengan spesialis senior. 

"Ketika Anda bekerja sebagai spesialis, sebagian besar waktu saya tidak akan bersama 
Anda. Pada saat-saat seperti itu, saya akan mengirim perwakilan, tetapi ini tidak berarti 
bahwa Anda berada di bawah perwakilan ini. Anda dapat berbicara dengannya sebagai 
orang yang sederajat, berbagi pendapat, dan jika perlu, Anda bahkan memiliki wewenang 
untuk secara langsung memohon kepada saya. "[Reinhart] 

Spesialis adalah orang-orang yang telah membentuk kontrak dengan bangsawan -- dalam 
hal ini, Reinhart-san. Jika saya menganggap mereka sebagai sesuatu yang mirip dengan 
penasihat ... 

"Terus terang, itu bukan proposisi yang buruk ... Jika ada kondisi yang agak 
menguntungkan bagi saya, tapi seperti yang diharapkan, saya tidak akan bisa hidup seperti 
yang saya miliki sampai sekarang, bukan?" [Ryouma] 

Reinhart-san dengan tenang mengangguk. 

"Pertama-tama, sekali setiap beberapa tahun, spesialis rumah harus memamerkan 
kemampuannya. Untuk itu, mereka harus menyerahkan semacam hasil penelitian dan 
hasilnya terbukti bermanfaat untuk wilayah tersebut. "[Reinhart] 



Dalam kasus saya, saya memiliki obat untuk Luka Terkutuk, jadi saya lebih dari memenuhi 
syarat untuk ditunjuk sebagai spesialis. 

Tetapi ada kemungkinan bahwa saya bisa kehilangan hak untuk menjadi spesialis nanti 
tergantung pada pekerjaan saya. 

"... Itu memang kemungkinan." [Ryouma] 

"Mempertimbangkan seberapa besar pencapaian Anda, mungkin untuk memperpanjang 
waktu Anda, tetapi kekayaan saya diakumulasikan dari pajak yang dibayar oleh rakyat. 
Secara alami, saya tidak bisa menggunakannya pada seseorang yang tidak bisa 
memberikan hasil. Saya percaya Anda lebih dari mampu melindungi posisi Anda sebagai 
spesialis, tetapi Anda memang akan terikat oleh tanggung jawab dan harapan untuk 
menghasilkan hasil. 

Tentu saja, saya tidak akan meminta sesuatu yang tidak masuk akal dari Anda dan Anda 
dapat melanjutkan binatu Anda dan pekerjaan petualang Anda seperti yang telah Anda 
lakukan sampai sekarang, tetapi Anda pasti akan menjadi lebih sibuk dan mungkin Anda 
akan memiliki lebih sedikit waktu untuk dihabiskan untuk pekerjaan lain. 

... Dan satu hal lagi. "[Reinhart] 

Reinhart mengenakan wajah yang jauh lebih serius saat dia berbicara. 

"Jika saya memberi Anda posisi spesialis, Anda akan meminta Anda untuk mengungkapkan 
dari mana Anda mempelajari kemampuan Anda dan Anda harus mengungkapkan sejarah 
Anda. Meskipun informasinya tidak akan tersebar secara sembarangan, Anda harus 
mempersiapkan diri agar informasi tersebut disebarkan ke tempat-tempat terkait. 
"[Reinhart] 



Chapter 164-3 
Bab 164: Undangan (3/3) Pada saat itu, suhu di dalam ruangan sangat turun. 

Reinhart-san dan orang dewasa lainnya tidak bisa menyembunyikan kekakuan dalam 
ekspresi mereka. 

"... Apakah ada hal lain?" [Ryouma] 

"Ada yang lain? ... Yah, tidak ada yang lain secara khusus. Bahkan Spesialis peringkat 3 
tidak perlu diganggu lagi oleh proposisi dari bangsawan lain. Dan jika Anda mau, saya juga 
bisa menjaga agar nama Anda tidak menyebar terlalu banyak. Saya bisa membuatnya 
sehingga kata Anda dijaga agar tetap minimum bahkan di antara subjek saya. Pekerjaannya 
juga tidak buruk. Selama Anda dapat menghasilkan hasil, maka Anda memiliki tingkat 
kebebasan yang relatif tinggi. Jika Anda melamar sebagai ksatria, Anda harus berpartisipasi 
dalam pelatihan harian dan melayani dalam perang selama keadaan darurat. Ada hal-hal 
lain juga, tetapi intinya adalah bahwa spesialis tidak perlu melakukan hal-hal itu. 
"[Reinhart] 

Tidak harus melayani dalam perang tentu merupakan hal yang baik. Meskipun damai 
sekarang dan sepertinya tidak ada perang, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam 
10 atau 20 tahun. Mampu memilih tindakan saya jika ada sesuatu yang terjadi adalah 
keuntungan besar. 

Semua kondisi lain juga menguntungkan bagi saya ... Selain itu, pertama-tama, menjadi 
spesialis keluarga adipati adalah contoh utama untuk maju dalam hidup. Terlebih lagi 
ketika orang biasa diangkat sebagai satu. Hal seperti itu seharusnya menjadi peristiwa 
yang sangat langka. Dengan kondisi luar biasa seperti itu dibandingkan dengan spesialis 
normal, reaksi normal mungkin akan segera menerima tawaran itu dengan hati yang penuh 
rasa terima kasih. 

Saya tidak bisa berbicara untuk orang lain, tetapi orang-orang seperti saya yang harus 
memutar kepala meskipun ada tawaran yang bagus mungkin adalah minoritas. 

"... Yah, aku baru saja memunculkannya tiba-tiba. Saya yakin pasti sulit untuk memberikan 
jawaban segera. Mengapa Anda tidak meluangkan waktu sebelum memberi saya balasan? 
Either way, ini tidak seperti obat untuk Luka Terkutuklah belum lengkap, kan? "[Reinhart] 

Aku terdiam karena berpikir sendiri, jadi Reinhart-san memanggilku dengan lembut. 

"Sampai eksperimen hewan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya akan terjadi ketika 
obatnya diberikan kepada manusia." [Ryouma] 

"Tidak perlu terburu-buru. Alasan saya menawarkan untuk menunjuk Anda sebagai 
spesialis adalah karena nilai serum darah Anda dan pengaruhnya yang tak terhindarkan 



pada hidup Anda. Jika obatnya belum dirilis ke publik, maka kami dapat menunda masalah 
ini untuk lain waktu. Bagaimana menurutmu, Tuan-tuan, Elize? Haruskah kita menyimpan 
percakapan ini untuk diri kita sendiri dan menunggu sampai waktunya matang sebelum 
membawanya lagi? "[Reinhart] 

"Aku setuju .. Aku akan senang jika Ryouma-kun menjadi spesialis keluarga kita, tetapi 
menjadi spesialis adalah keputusan besar. Itu akan memiliki pengaruh besar pada 
hidupnya. Ini adalah keputusan besar untuk dibuat bahkan untuk orang dewasa, jadi saya 
percaya dia harus memikirkannya dengan keras sehingga dia tidak menyesali 
keputusannya. "[Rurutia] 

"Saya juga setuju. Lagi pula, penelitian lendir Ryouma-sama juga memiliki hasil lain selain 
serum darah yang bisa menghasilkan keuntungan. Tidak akan terlambat jika dia fokus pada 
yang pertama dan memperkuat fondasinya sebelum mendekati jalan lain. Saya memiliki 
kecenderungan untuk melupakan ketika kita berbicara seperti ini, tetapi Ryouma-sama 
masih anak-anak. Seseorang yang belum genap 15. "[Serge] 

"Saya juga setuju. Orang-orang yang ditunjuk sebagai spesialis adalah pengrajin ahli, yang 
telah mengumpulkan pengalaman bertahun-tahun, atau mahasiswa atau peneliti yang 
meninggalkan akademi ibukota kekaisaran atau fasilitas penelitian dengan hasil yang 
sangat baik. Menjadi 20 atau 30 tahun adalah normal. Meskipun memang benar bahwa 
Ryouma memiliki kualifikasi untuk itu. Dibandingkan dengan orang-orang itu, dia masih 
terlalu muda. Bagi seorang bocah lelaki yang belum genap lima belas tahun untuk menjadi 
spesialis sang duke ... Serum Darah atau bukan, berita pasti akan menyebar. "[Pioro] 

"Ah, sekarang kamu menyebutkannya ... Umurnya pasti akan menarik mata yang ingin tahu 
. Aku memang bermaksud melindunginya, tapi ... Ya ... "[Reinhart] 

Suara Reinhart-san sedikit demi sedikit semakin lemah. 

Nyonya menoleh padanya dengan tatapan yang seolah bertanya, "Kau belum 
mempertimbangkannya?" 

Serge-san dan Pioro-san dengan ceria tersenyum ketika mereka minum teh yang telah 
kehilangan tenaga. 

Sebelum saya menyadarinya, atmosfir yang telah menjadi dingin sebelumnya sekali lagi 
menjadi hangat. 

Lalu... 

"Tetap saja, Ryouma-kun ..." [Reinhart] 

"Ya?" [Ryouma] 

"Tampaknya Anda benar-benar berhati-hati untuk tidak membicarakan temuan Anda 
begitu saja." [Reinhart] 



Reinhart-san berpaling dari nyonya seolah-olah dia melarikan diri dan mulai berbicara 
padaku lagi. 

"Ketika kamu pertama kali berbicara tentang serum darah kepada kami, kamu 
menyebutkan bahwa itu adalah pertama kalinya kamu membicarakannya dengan 
seseorang, kan? Ketika Anda menemukan serum darah, Anda berada di tengah pelatihan, di 
mana banyak petualang berada, dan banyak waktu telah berlalu sejak itu, namun Anda 
tidak pernah membicarakannya dengan orang lain. Tampaknya Anda mengerti betul 
betapa berbahayanya pengetahuan ini. Karena itu Anda menghindari membicarakannya 
dengan orang lain. Anda bahkan tidak menulis tentang itu dalam surat-surat yang Anda 
kirimkan kepada kami secara teratur. "[Reinhart] 

Tapi tentu saja. Jika saya menulisnya dalam surat itu, dan jika seseorang kebetulan 
membacanya, itu akan menjadi masalah besar. 

"Aku senang kamu mengerti betapa pentingnya masalah ini ... Kamu terlalu murah hati dan 
kamu cenderung tidak memperhatikan kemampuan atau pengetahuanmu, jadi ..." 
[Reinhart] 

"Aku setidaknya tahu untuk tidak sembarangan mengeluarkan sesuatu yang begitu 
berbahaya." [Ryouma] 

Itulah yang saya katakan, tetapi setelah melihat ekspresi orang dewasa sedikit lebih dekat, 
saya perhatikan bahwa nyonya, Serge-san, dan bahkan Pioro-san ... Mereka semua 
menatapku dengan wajah aneh. 

... A-Apa mereka benar-benar berpikir aku begitu rentan? Saya tahu saya tidak terlalu 
memperhatikan detail kecil, tapi saya pikir saya tidak begitu rentan. ... Setidaknya, kurasa 
tidak ... 

Pada akhirnya, aku hanya bisa tersenyum kecut pada mereka, tidak bisa menyangkal kesan 
mereka padaku. 

Tak lama ... 

"Ahh, tentang pesan tadi, ada sesuatu yang aku lupa untuk memberitahumu, Ryouma-kun. 
Tentang pernikahan Hyuzu dan Rurunez ... Rupanya, permintaan para pelayan telah selesai. 
"[Reinhart] 

"Saya melihat. Kalau begitu, kita bisa memulai konstruksi besok. "[Ryouma] 

"Berapa banyak orang yang kamu butuhkan?" [Elize] 

"Benar ... Aku butuh orang yang berspesialisasi dalam pekerjaan fisik. Jika ada yang gratis, 
silakan kirim. Saya ingin memulai dengan yayasan, sehingga akan ada banyak pekerjaan. 
Tidak peduli berapa banyak yang Anda kirim, saya yakin saya akan memiliki sesuatu untuk 
mereka lakukan. "[Ryouma] 



"Sangat baik. Jika Anda perlu bantuan dengan pekerjaan fisik, maka ... Apakah akan baik-
baik saja untuk memulai sore besok? Saya pikir itu akan membuatnya lebih mudah untuk 
mengumpulkan para penjaga karena saat itulah pelatihan mereka berakhir. "[Elize] 

"Iya. Tidak apa-apa. Terima kasih. "[Ryouma] 

Dengan topik baru yang diangkat, kami terus berbicara seolah-olah tidak ada yang terjadi. 

Saya yakin semua orang mempertimbangkan perasaan saya dan memberi saya waktu 
untuk memikirkan hal-hal pertama. 

...Iya. Pasti itu. Ini tentu saja tidak ada hubungannya dengan mereka berpikir saya terlalu 
rentan dalam hal penelitian saya. 



Chapter 165-1 
Bab 165: Kebocoran Informasi (1/2) "Ini hari tepat setelah diskusi penting kami, namun ini 
terjadi. Saya benar-benar minta maaf. "[Reinhart] 

Hari saya dimulai dengan permintaan maaf dari Reinhart-san. 

Kami berkumpul di sini untuk makan, tetapi di atas empat orang yang bersama saya tadi 
malam, ada juga sekelompok pelayan, mengenakan seragam pelayan yang tidak memiliki 
kain di bahu (tanpa lengan), menemani kami. Sebenarnya, akan lebih tepat untuk 
memanggil mereka sekelompok gadis. Ada 5 gadis, yang terlihat seumuran dengan siswa 
sekolah menengah, berbaris di sepanjang dinding depan, tampak seperti mereka akan 
menangis. 

Di kedua ujung kelompok pembantu muda adalah kepala pelayan, Arone-san, dan Lilian-
san. Mereka menjepit gadis-gadis di antara mereka sambil mengenakan ekspresi tegas di 
wajah mereka, tampak seperti sepasang penjaga dalam perjalanan untuk membawa 
sekelompok terpidana mati ke tiang gantungan. 

"Maaf, bisakah kita membahas ini lagi?" [Ryouma] 

Adapun mengapa semuanya berakhir seperti ini, yah ... 

"Gadis-gadis ini mencuri metode produksi 'obat rahasia' yang dibuat Ryouma-sama dan 
menggunakannya tanpa izin." [Arone] 

Gadis-gadis itu bergetar dengan sentakan dan wajah mereka yang sudah pucat semakin 
pucat. Gadis yang paling kanan kelihatannya hampir menangis. 

"Dengan obat rahasia, apakah Anda mengacu pada scrub gula yang dibuat menggunakan 
campuran mumitou dan minyak sayur?" [Ryouma] 

"Ya." [Arone] 

Alasan kami berada dalam situasi ini adalah karena lulur gula yang saya bicarakan 
kemarin. 

Hmm, tapi bukankah ini sebagian salahku karena membicarakannya? 

Seperti ceritanya, tampaknya, selama waktu istirahat, gadis-gadis ini mendengar tentang 
metode meramu gula dari pelayan lain yang telah mendengar saya. Bahan-bahannya 
mudah didapat, jadi mereka mencoba membuatnya sendiri. Pada saat itu, itu semua hanya 
untuk mereka. 

Tetapi masalahnya adalah bahwa lulur gula telah diakui sebagai 'obat rahasia dengan efek 
mempercantik'. 



Sayangnya, dalam mekanisme gosip, isi pesan berubah sama seperti di permainan telepon, 
dan bagian tentang 'obat rahasia' dihilangkan sementara gagasan sederhana bahwa 
'mencampur mumitou dengan minyak sayur dan menggosoknya pada kulit akan 
mempercantik itu tetap. 

Gadis-gadis ini adalah pelayan yang bertanggung jawab atas cucian. Pekerjaan mereka 
benar-benar hanya untuk mencuci pakaian para pelayan. Itulah mengapa pengamatan lebih 
dekat akan menunjukkan bahwa meskipun usia mereka masih muda, ada celah dan celah di 
seluruh tangan mereka. 

... Tidak terlalu mengejutkan bahwa anak perempuan seusia mereka akan mencoba sesuatu 
yang mereka dengar tentang kondisi tangan mereka dan ketersediaan bahan. 

Sayangnya, mereka menarik perhatian seorang pelayan senpai dan cerita itu meledak ke 
mereka 'mencuri metode produksi obat rahasia'. 

Yang dikatakan, sebagai pelayan keluarga adipati, bagian dari kontrak mereka menyatakan 
bahwa mereka tidak boleh bocor atau menggunakan tanpa izin informasi yang dipelajari 
saat bekerja di kediaman. Ini termasuk informasi dari anggota keluarga dan para tamu. 
Dengan kata lain, tugas untuk prinsip iman dan kepercayaan. 

Saya tamu dan obat rahasia adalah produk yang saya bawa. Bahkan jika mereka tidak 
mengetahuinya, mereka masih melanggar ketentuan yang mereka setujui. Para pelayan lain 
yang mereka dengar lulur gula juga sedang diselidiki. 

"Tindakan mereka tidak berbeda dengan melukai nama keluarga dan mengumbar lumpur 
di wajah tuannya. Hukuman yang sesuai harus dijatuhkan. "[Arone] 

Jika tersiar kabar bahwa para pelayan di sini suka membocorkan informasi, siapa yang 
ingin membicarakan rahasia bisnis penting di sini? 

Tindakan mereka mengancam kepercayaan antara tuan rumah dan tamu, jadi itu tidak 
cukup hanya untuk mengingatkan mereka. 

Tidak masalah sama sekali bahwa saya dengan santai membicarakannya. 

Paling tidak, itulah yang terjadi dari cara kepala pelayan, Arone-san, berbicara. 

Aku tidak tahu apa 'hukuman yang pantas' ini, tetapi melihat wajah para gadis yang 
berbaris, aku dapat sedikit banyak membayangkan bahwa itu tidak ada yang baik. Mereka 
akan dipecat dari pekerjaan mereka atau lebih buruk, mereka akan beruntung hanya 
dipecat. 

Saya tidak tahu detail pastinya, tetapi pada tingkat ini, segalanya tidak akan sesuai dengan 
saya. 



"Reinhart-san, aku mengerti situasinya, tapi akulah yang berbicara tentang lulur gula di 
depan para pelayan ... Aku tahu itu mungkin tidak terlalu penting, tetapi sebagai korban, 
dapatkah aku bertanya beberapa pertanyaan? "[Ryouma] 

"Tapi tentu saja." [Reinhart] 

"Sangat baik. Pertama, apakah mungkin membuat tuntutan sendiri? "[Ryouma] 

"Sebagai majikan, saya harus menunjukkan itikad baik. Itu akan tergantung pada isi 
tuntutan, tetapi Anda dapat berbicara dengan bebas. "[Reinhart] 

"Masalahnya adalah bahwa apa pun hukuman yang mereka terima, itu tidak akan 
menguntungkanku dengan cara apa pun." [Ryouma] 

Apakah mereka dipecat atau dihukum dengan sesuatu yang lebih buruk, saya tidak akan 
mendapat manfaat dengan cara apa pun. 

"Kami akan memberikan kompensasi kepada Anda juga." [Reinhart] 

"Aku tidak mengharapkan kompensasi dari Yang Mulia. Lagipula, merekalah yang 
menyebabkanku rusak, jadi memang benar kalau merekalah yang mengembalikanku. 

Selain itu, saya saat ini belum mempertimbangkan scrub gula -- produk yang diduga 
mereka curi -- untuk memiliki nilai sebagai produk. Tentu saja, saya menganggapnya 
sebagai benih yang akhirnya bisa berkembang menjadi satu. "[Ryouma] 



Chapter 165-2 
Bab 165: Kebocoran Informasi (2/2) Dalam kehidupan masa lalu saya, segala macam cara 
untuk meningkatkan scrub gula dipikirkan. Itu termasuk meributkan gula atau minyak 
yang dijual di toko-toko atau menambahkan wewangian padanya. Dibandingkan dengan 
itu, apa yang saya buat kemarin benar-benar hanya sesuatu yang saya pukul bersama 
menggunakan gula dan minyak. Dengan kata lain, produk mentah. 

Meskipun saya mungkin bisa menularkannya jika itu hanya untuk penggunaan pribadi, itu 
sebenarnya bukan sesuatu yang saya bisa minta uang dari orang lain. 

"Karena itu, aku percaya akan lebih tepat jika mereka menebus kesalahan mereka dengan 
bekerja untuk itu." [Ryouma] 

"Hmm. Apa sebenarnya yang ada dalam pikiranmu? "[Reinhart] 

"Tes subyek untuk obatku. Artinya, saya ingin menggunakannya untuk membantu saya 
melakukan eksperimen. "[Ryouma] 

Ekspresi putus asa muncul di wajah kelima gadis itu, tetapi ketika Reinhart-san 
memunggungi mereka, ekspresi mereka sedikit melonggarkan. 

"Bisakah Anda lebih spesifik?" [Reinhart] 

"... Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, versi lulur gula saat ini tidak cukup baik untuk 
dijual di toko. Karena itu, saya ingin menggunakan tubuh mereka untuk menguji efek 
prototipe saya dan meningkatkan scrub gula menjadi produk yang layak dijual. Saya 
berencana mengandalkan input mereka untuk meningkatkan produk. Saya tidak 
membutuhkan seluruh tubuh mereka, hanya lengan, kaki, dan wajah yang akan 
melakukannya. Dan untuk berapa lama aku akan membutuhkannya ... Yah, sampai akhir 
masa tinggalku sudah cukup. "[Ryouma] 

"Jika Anda ingin mereka menebus kesalahan dengan upaya mereka sendiri, maka kami 
akan melakukan itu. Tapi saya harap Anda tidak keberatan jika kami juga meminta mereka 
melalui beberapa pelajaran yang sedikit lebih ketat pada saat yang sama untuk mengajari 
mereka sepenuhnya apa artinya menjadi pelayan. "[Reinhart] 

"Aku akan menyerahkan itu pada kebijaksanaanmu." [Ryouma] 

"Baiklah kalau begitu. Saya akan memberikan semua yang Anda minta. Arone, Anda 
mendengar anak laki-laki itu. Bawa gadis-gadis itu pergi dan pastikan mereka mengerti 
segalanya saat sarapan selesai. "[Reinhart] 

"Dimengerti. Ryouma-sama. Terima kasih telah memberikan hukuman yang ringan. 
"[Arone] 



Jadi, para pelayan meninggalkan ruangan ... 

"... Sepertinya aku sudah mendorong sesuatu yang menyusahkanmu." [Reinhart] 

Reinhart-san berkata dengan lemah. Itu sangat kontras dari nada suaranya yang 
sebelumnya ketika pelayan masih ada di ruangan itu. 

"Aku ingin mengatakan itu tidak ada masalah sama sekali, tapi ... Kali ini sebenarnya agak 
merepotkan." [Ryouma] 

"Maaf. Tetapi mengingat posisi saya, saya tidak bisa bersikap lunak. "[Reinhart] 

"Mungkin, tapi aku benar-benar tidak pandai berakting." [Ryouma] 

Sebenarnya, saya pikir itu tidak cukup baik untuk disebut 'tindakan'. Lebih seperti lelucon. 

Sekarang setelah selesai dan berkata, saya harap tidak ada yang saya katakan aneh atau 
apa pun. 

"Ha ha ha, kamu tidak harus serendah itu." 

"Gadis-gadis itu benar-benar bersalah, dan jika bukan karena apa yang kamu katakan, siapa 
yang tahu apa yang bisa terjadi pada mereka? Mengingat itu, hanya diberi kesempatan 
untuk memperbaikinya adalah banyak. "[Pioro] 

Serge-san dan Pioro-san mengatakan itu, tapi saya ingin tahu apa skenario terburuknya. 

Saya tidak terlalu khusus tentang pekerjaan pelayan, jadi saya bertanya kepada mereka 
tentang itu juga. 

Ternyata, meskipun mereka semua disebut pelayan, mereka sebenarnya dibagi menjadi 
peran yang berbeda. 

• Pembantu yang bertugas membersihkan dan mengelola kediaman, Pembantu Rumah. • 
Pembantu yang bertugas menunggu para tamu dan berinteraksi dengan mereka, Pembantu 
Salon. • Pembantu yang bertanggung jawab atas berbagai pekerjaan di dapur, Pembantu 
Dapur. • Pembantu yang bertanggung jawab atas cucian, Pembantu Laundry. 

Mereka bahkan bervariasi dari rumah ke rumah. 

• Pembantu yang berspesialisasi dalam teh dan permen, Still Room Maids. • Pelayan yang 
bertugas mencuci piring dan membersihkan dapur, Pelayan Pembibitan. • Pembantu yang 
bertanggung jawab atas kamar tidur, Pembantu Kamar. 

Mereka bahkan memiliki subkategori. 



Para pelayan umumnya bekerja dengan gagasan bahwa yang lebih baru ada di tempat 
kerja, semakin jauh ia harus bekerja dari majikan. 

"Lagipula, pelayan masih orang. Mereka juga dapat membuat kesalahan dan menyebabkan 
insiden ... Itu sebabnya hanya mereka yang telah melayani keluarga kami selama beberapa 
generasi yang dapat bekerja di samping kami dan tamu kami. Itu atau seseorang yang telah 
bekerja dengan kami untuk waktu yang lama. Hanya dengan demikian seorang hamba akan 
mengumpulkan cukup pengalaman dan kepercayaan. Dari para pelayan yang Anda kenal, 
Arone dan Rurunez adalah orang-orang yang sesuai dengan tagihan. "[Reinhart] 

Berbeda dengan mereka, gadis-gadis sebelumnya hanya 'Laundry Maids', yang satu-
satunya tugas adalah laundry. 

Selain itu, karena mereka berpakaian sebagai pelayan, mereka benar-benar terlihat seperti 
orang biasa sehari-hari Anda. 

Pelayan seperti itu, yang pada dasarnya berada di bagian bawah hierarki pembantu, 
tampaknya dipekerjakan dari guild pedagang. 

"Biasanya, mereka akan segera dipecat, tetapi dengan melanggar sisi kontrak mereka dan 
dipecat dari bekerja di kediaman Duke, kemungkinan bahwa mereka tidak akan pernah lagi 
dipekerjakan sebagai pelayan di mana pun. Serikat pekerja juga harus melaporkan keadaan 
di sekitar orang-orang mereka, jadi itu pasti akan berdampak pada pekerjaan mereka di 
masa depan. Dan tergantung pada situasinya, membocorkan informasi adalah kesalahan 
yang dapat dituntut dengan kejahatan lain. "[Elize] 

Nyonya berbicara tentang hukuman apa yang akan mereka terima. Dari suara hal-hal, 
sepertinya itu benar-benar akan menjadi akhir dunia bagi mereka. 

"Sementara itu, kami akan membuatnya bekerja dengan pengembangan produk Anda 
sampai Anda pulang. Ketika mereka tidak bekerja dengan Anda, kami akan mendidik 
mereka sepenuhnya tentang apa yang telah mereka lakukan dan apa yang bisa terjadi 
karenanya. ... Arone benar-benar marah, jadi kita akan menyerahkan bagian itu padanya. 

Jika mereka masih tidak mengerti setelah semua itu, maka kita harus membatalkan kontrak 
mereka. Jika mereka tampaknya membalik lembaran baru, maka kami akan 
mempertahankan kontrak mereka sampai habis masa berlakunya. Selama mereka dapat 
menyelesaikan kontrak mereka, kejadian ini seharusnya tidak memiliki efek pada 
kehidupan mereka. Adapun untuk memperbarui kontrak mereka, itu akan tergantung pada 
pekerjaan mereka. "[Reinhart] 

Sungguh melegakan mengetahui bahwa kehidupan anak-anak kecil seperti itu tidak 
dirusak dengan satu kesalahan. 

"Untuk apa kau bicara seperti orang tua?" [Pioro] 



"Anak muda? Tapi bukankah mereka semua lebih tua darimu? "[Elize] 

"Ah, sekarang kamu menyebutkannya! Ha ha ha ... Ngomong-ngomong, kalian semua 
mencoba bom mandi dan scrub gula tadi malam, kan? Bisakah Anda memberi tahu saya apa 
pendapat Anda tentang mereka? "[Ryouma] 

"Ohh! Baik. Barang bom mandi itu sangat bagus! Saya bisa merasakan tubuh saya lebih 
hangat dibandingkan dengan air mandi biasa. Mengenai scrub gula, sementara saya tidak 
akan mengatakan bahwa itu adalah produk yang buruk, saya akan mengatakan bahwa saya 
juga berpikir itu membutuhkan lebih banyak pekerjaan. "[Serge] 

"Mari kita bicarakan tentang hal itu saat makan." [Reinhart] 

Pagi hari ini lebih melelahkan dari biasanya. 

Setelah Reinhart-san memanggil, sarapan akhirnya mulai disiapkan ... 



Chapter 166-1 
Bab 166: Persiapan Eksperimen (1/2) "Silakan lewat sini." [Pembantu] 

Setelah sarapan, Rurunez-san membawaku ke area latihan sihir di kediaman Duke. 

Hal pertama yang saya perhatikan adalah dinding ungu yang mencolok. 

Dinding ungu itu dikelilingi banyak ukuran taman. 

Tidak ada langit-langit dan tanah juga belum diaspal. 

Seorang wanita didampingi oleh dua pelayan dengan elegan mendekati dari sudut tempat 
itu. 

"Selamat datang, Ryouma-kun." 

"Maaf membuatmu menunggu, Nyonya." [Ryouma] 

Pekerjaan saya untuk hari ini adalah pembangunan tempat upacara pernikahan, tetapi itu 
dimulai sore hari. Saya tidak punya rencana apa pun untuk pagi hari, jadi saya memutuskan 
untuk bekerja memperbaiki lulur gula saya. Nyonya memutuskan untuk bergabung dengan 
saya. 

Dia juga perlu istirahat dari waktu ke waktu, jadi dia tidak punya rencana untuk hari ini. 

Beristirahat sesekali tentu diperlukan. 

Tetap saja, bukankah ini terlalu dini? 

"Aku bahkan belum mulai menyiapkan eksperimen. Yang saya lakukan sekarang adalah 
kerja lapangan. "[Ryouma] 

"Aku juga ingin melihat persiapannya. Selain itu, apa pendapat Anda tentang area latihan 
sihir kami? Kami agak bangga akan hal itu. "[Elize] 

"Besar dan bagus. Ini pasti tempat dimana aku bisa menggunakan sihirku tanpa menahan. 
"[Ryouma] 

Tapi... 

"Ingin tahu tentang dinding?" [Rurunez] 

Rurunez-san bisa segera mengatakan apa yang ada di pikiranku. 

"Kamu bisa tahu?" [Ryouma] 



"Kamu telah mencuri pandangan untuk itu untuk sementara waktu sekarang." [Rurunez] 

"Ha ha ha ... Apakah boleh bertanya mengapa itu dicat dengan warna mencolok seperti itu?" 
[Ryouma] 

Dia tersenyum manis dan menjawab. 

"Dinding-dindingnya telah diwarnai dengan lapisan khusus yang bereaksi kuat terhadap 
perubahan suhu, seperti halnya dengan mantra api dan es. Ojousama sedang 
mempraktikkan sihirnya di sini sampai tiba waktunya baginya untuk pindah ke akademi. 
Untuk memberinya tempat di mana dia bisa melatih sihirnya sedikit lebih aman, dinding di 
sini diperlakukan dengan lapisan khusus itu. "[Rurunez] 

"Elia pernah melelehkan dinding bata karena dia memasukkan terlalu banyak mana ke 
dalam sihirnya. Sejak itu kami membuat tembok di sini tetap aman agar tidak rusak. 
"[Elize] 

Kalau dipikir-pikir, Elia memang mengkhususkan diri dalam api dan es ... Huh. Jadi itu 
sebabnya. 

Selain itu, aku tidak tahu mantra api bisa mengeluarkan banyak panas ketika banyak mana 
diberikan kepada mereka. Saya harus mencatat itu. 

"Itu masuk akal." [Ryouma] 

"Ini adalah ruang pribadi kami, jadi kamu bisa menggunakan tempat ini kapan pun kamu 
mau. Anda bahkan dapat menggunakan Dimensi Magic Anda jika ada di sini. Selain itu, Elia 
sudah pergi dan pergi ke sekolah, jadi jarang digunakan sekarang ... Ini sedikit sia-sia. 
"[Elize] 

Seperti yang diharapkan, nyonya sedikit kesepian. 

"Kalau begitu, aku akan dengan senang hati menggunakannya tanpa cadangan." [Ryouma] 

Saya memanggil dan mulai bekerja. 

"Dimension Home." [Ryouma] 

Saya membuka lubang sementara di ruang dan memanggil slime lengket dan slavenger 
slavenger. 

Saya menyiapkan 100 masing-masing. 

"Ada banyak dari mereka seperti biasa." 

"Aku belum pernah melihat begitu banyak sebelumnya ..." [Rurunez] 



Saya pikir dia melihat mereka selama waktu makan, tapi mungkin saya ingat salah. 

Ah, mungkin itu karena mereka dalam bentuk besar, besar, atau raja. 

Para pelayan yang menyertai nyonya juga terkejut. Saya dengan cepat mulai bekerja. 

"Pertama adalah 'Break Rock' !!" [Ryouma] 

Saya menggunakan mantra untuk mengubah level tanah menjadi kondisi berpasir. 

Sebuah bujur sangkar sekitar 50m mungkin bisa digunakan. 

"Baiklah, pemulung lendir!" [Ryouma] 

Saya memiliki slime scavenger berbaris di salah satu ujung tanah berpasir. 

"Lakukan yang biasa." [Ryouma] 

Lendir pemulung menanggapi kata-kataku dan mulai bergerak secara bersamaan. 

Mereka menelan pasir ke dalam tubuh mereka dan kemudian membuangnya kembali di 
belakang mereka. Mereka berjalan melewati pasir persegi menelan dan muntah. 

"Apakah mereka ... Membajak tanah?" 

"Tepat sekali. Pada awalnya, saya meminta lendir pemulung mengeluarkan pupuk dan 
membajak dengan tangan mereka sendiri, tetapi sangat nyaman, jadi saya ingin mereka 
melakukan hal yang sama beberapa kali dalam sehari. Itu mulai menjengkelkan, jadi aku 
mulai melunakkan tanah sebelumnya dengan sihir tanah, kemudian meminta pemulung 
lendir mencampur tanah yang lunak di dalam tubuh mereka. "[Ryouma] 

Saat slime yang berbaris berbaris tanpa mengacaukan formasinya, tanah yang telah 
tercampur dengan baik dengan pupuk yang dilembabkan menumpuk di belakang mereka, 
membentuk punggung bukit. 

"Setelah saya mulai meminta lendir pemulung melakukan ini, mereka mempelajari 
keterampilan 'Tilling'." [Ryouma] 

"Aku belum pernah mendengar keterampilan itu sebelumnya." 

"Rupanya, dari banyak pekerjaan berbeda yang dilakukan petani, itu hanya merujuk pada 
tindakan membajak ladang. Saya pikir itu karena saya tidak melakukan apa-apa selain 
mencampur tanah sepanjang waktu. Aku bahkan tidak meminta mereka menanam benih 
atau menyirami tanah. "[Ryouma] 

"Jika mereka hanya melakukan pekerjaan pertanian normal, mereka mungkin akan belajar 
keterampilan 'Bertani' sebagai gantinya." 



"Iya. Karena alasan yang sama, lendir lengket mempelajari keterampilan 'menanam'. 
"[Ryouma] 

Saya mengeluarkan biji dante dari Kotak Barang saya dan meminta slime lengket 
membagikannya. Mereka mengubah tubuh bagian atas mereka menjadi mangkuk untuk 
menerima benih, kemudian mereka membawanya ke punggungan yang diolah oleh 
slavenger slavenger. 

Lendir per punggung bukit. Lendir lengket berbaris seperti slav pemulung dan 
memperpanjang tentakel untuk mengambil biji dan menanamnya satu per satu. 



Chapter 166-2 
Bab 166: Persiapan Eksperimen (2/3) Cara slime bergerak menunjukkan bahwa mereka 
sudah terbiasa dengan ini. Meskipun mereka bergerak lambat karena mereka adalah slime, 
mereka menanam jauh lebih cepat daripada yang bisa saya lakukan sendiri. Mereka sangat 
efisien. 

"Jadi slime dapat bertani juga ... Permisi." [Pembantu 1] 

Salah satu pelayan yang menyertai Nyonya berkata dengan tidak sengaja. 

"Oh, aku tidak keberatan. Slime mungkin tidak dapat membawa barang-barang berat, 
tetapi mereka lebih dari mampu melakukan pekerjaan. "[Ryouma] 

Dan berbicara tentang pekerjaan yang menyulitkan setelah pekerjaan pertanian, ada 
penyiangan. 

Secara teknis, lendir apa pun bisa memakan gulma, tetapi lendir gulma yang suka memakan 
gulma akan memakannya sampai ke akar tanpa diberi tahu, jadi mereka lebih cocok untuk 
itu. 

Jika Anda membiarkannya sendiri, mereka akan melepaskan biji gulma dari dalam tubuh 
mereka dan jus dari akar, sehingga mereka akhirnya akan menyebarkan gulma sebagai 
gantinya. Ini mungkin untuk memastikan lebih banyak makanan untuk diri mereka sendiri 
dan untuk memastikan bahwa ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi, tetapi selama 
saya memastikan untuk memberi tahu mereka agar tidak melakukan itu, maka seluruh 
proses penyiangan sangat mudah. 

"Ada yang lain juga. Lendir asam dapat melakukan pekerjaan kayu dan lendir yang mabuk 
juga baru-baru ini mulai meramu anggur buah di dalam tubuh mereka. "[Ryouma] 

"Kamu berbicara tentang slime, kan?" [Pembantu 1] 

"Ya." [Ryouma] 

Saya membuat alkohol dari skill Produce Alcohol (Ethyl) slime mabuk menjadi lebih kental 
dan membuat jus buah menggunakannya. Mungkin karena saya memberikan itu ke lendir 
mabuk, tetapi baru-baru ini mulai meminta buah juga di atas alkohol. Ini membuat saya 
sakit kepala, sebenarnya, karena hampir musim dingin dan variasi buah-buahan di toko 
semakin jarang dan harganya juga meningkat. 

"Ryouma-kun memiliki kompatibilitas yang sangat baik dengan slime." [Elize] 

"Tapi saya pikir bukan itu masalahnya di sini." [Pembantu 1] 



"Nyonya, cara dia berbicara tentang slime, rasanya seperti dia berbicara tentang monster 
yang sama sekali berbeda." [Pembantu 2] 

Saya mencoba menjelaskan semua itu kepadanya, tetapi sayangnya, tampaknya jawaban 
saya tidak bisa menjernihkan kebingungan pelayan. Kalau pun aku mungkin hanya 
memperburuknya. 

"Takebayashi-sama, yang lain telah tiba." [Rurunez] 

"T-Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Hanya ketika Rurunez-san memanggil saya, saya perhatikan bahwa pintu masuk ke area 
pelatihan telah dibuka dan kerumunan pelayan telah berkumpul. 

"Apakah jumlahnya terlalu banyak?" [Ryouma] 

Tidak hanya ada 5 pelayan, ada 20. Bahkan ada 5 atau 6 pelayan ... Tapi kenapa? 

"Meskipun kelima pelayan dari sebelumnya adalah satu-satunya yang secara langsung 
membuat scrub gula, gadis-gadis ini terlibat dalam membocorkan informasi. Kepala 
pelayan mengatakan bahwa dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberi 
pelajaran kepada pelayan yang tidak disiplin. "[Rurunez] 

Ahh ... Berbeda denganku, kelihatannya Arone-san benar-benar marah ... 

"Semakin banyak subjek yang lebih baik, kurasa." [Ryouma] 

Sementara Rurunez-san dan aku berbicara seperti itu di antara kami sendiri, aku mencatat 
seseorang dari antara kerumunan pelayan. Itu adalah pelayan yang memberi perintah. 

Dia cukup tinggi, menjadi kepala lebih tinggi daripada pelayan lainnya, yang pada 
gilirannya membuat wajahnya sangat terlihat. 

Dia memiliki wajah maskulin tentang dia seperti seorang pejuang. Tubuh yang bagus juga. 
Bahu lebar dan lengan tebal. Bahkan dari kejauhan aku bisa mengatakan bahwa tubuh 
bagian atasnya penuh dengan otot, tapi ... Dia mengenakan seragam pelayan. 

!! Mata kami bertemu ... Dan sekarang dia berjalan ke arahku. 

"... Rurunez-san, siapa orang itu?" [Ryouma] 

"Itu Riviola. Seorang pelayan yang sangat dipercaya oleh tuan, nyonya, dan para pelayan. 
Dia berasal dari Suku Big Monkey Man. Tubuh dan wajahnya mungkin menyerupai wajah 
pria, tapi dia tidak diragukan lagi seorang wanita. "[Rurunez] 

"Jadi dia dari Suku Manusia Kera Besar--- Senang bertemu denganmu, Riviola-san." 
[Ryouma] 



"Kesenangan adalah milikku. Saya Riviola dari Suku Big Monkey Man. Kepala Pembantu 
Arone telah mempercayakan pendidikan ulang pelayan ini kepada Anda. Saya akan 
mengawasi mereka selama percobaan. "[Riviola] 

Dengan kakinya yang panjang dan ruang yang dia tutupi pada setiap langkah, pada saat aku 
selesai bertanya tentang dia dari Rurunez-san, dia sudah tepat di hadapanku. Saya hanya 
pergi dan menyapanya sejak dia sudah ada di sini, tetapi cara dia menyapa saya benar-
benar penuh rahmat. 

... Namun pada saat yang sama, aku tidak bisa membayangkan kalau dia akan sangat 
menakutkan ketika marah ... 

"Aku akan mengurusmu." [Ryouma] 

Mari kita pastikan untuk tidak mendapatkan sisi buruknya. 

"Apakah akan baik-baik saja jika saya memiliki mereka bekerja sama dengan saya 
sekarang?" [Ryouma] 

"Terserah Anda" [Riviola] 

Pertama, saya akan minta mereka menyiapkan bengkel untuk menguji lulur gula. 

Para pelayan tampaknya membawa bahan-bahan, jadi saya menunjuk area yang agak jauh 
dari ladang untuk area penyimpanan dan meja kerja. Selagi mereka mengerjakannya, saya 
akan menyelesaikan isi percobaan. 

"Selanjutnya, bahan-bahan ..." [Ryouma] 

"Daftar telah disediakan." [Riviola] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

...! Hanya minyak sayur saja yang memiliki 7 varian! Minyak wangi memiliki 20 varian! 

Bukankah saya hanya meminta ini pagi ini? Aku tidak percaya mereka sudah 
mempersiapkan begitu banyak. 

"Para pelayan yang menerima tamu juga menggunakan parfum, karena dianggap sebagai 
bagian dari etiket. Karena itu, kami memiliki banyak persediaan. "[Riviola] 



Chapter 166-3 
Bab 166: Persiapan Eksperimen (3/3) (SINGKAT) "Aku mengerti, tapi meskipun begitu, 
terima kasih." [Ryouma] 

"Jadi, Ryouma-kun. Eksperimen apa yang akan Anda lakukan sekarang? "[Elize] 

Ketika nyonya bertanya, saya mengumpulkan pikiran saya terlebih dahulu lalu menjawab. 

"Benar ... Aku tahu aku mengumpulkan semua bahan-bahan ini di sini dengan sangat 
mewah seperti ini, tapi aku hanya akan menggunakan 7 jenis minyak ditambah yang lain 
yang akan aku siapkan nanti menggunakan biji dante. Adapun minyak wangi, saya ingin 
pergi dengan hanya beberapa yang patut dicontoh. "[Ryouma] 

"Apakah kamu yakin?" 

"Iya. Minyak wangi bisa menjadi rumit dengan jumlah dan campurannya, jadi hari ini saya 
hanya ingin merasakan ketika saya menambahkan mumitou dan minyak ke dalam minyak 
wangi. Ini akan sangat membantu untuk memiliki sebanyak mungkin orang yang bekerja 
sama dengan saya, jadi saya akan berasumsi bahwa semua orang yang berkumpul di sini 
adalah pelanggan. Karena itu, saya ingin mengetahui pemikiran mereka dan mencari tahu 
apakah ada sesuatu yang ingin mereka minta setelah menggunakan produk. "[Ryouma] 

Saya tahu saya mengatakan kepada mereka untuk bekerja sama dengan saya dalam 
eksperimen saya, tetapi saya sebenarnya adalah pemula dalam hal produk kecantikan. 

Saya jarang memiliki pengalaman di dalamnya untuk dihitung sebagai pemula, jadi kecuali 
saya bisa mengetahui apa yang diinginkan pelanggan, saya tidak akan bisa menjual apa 
pun. Ini dasar. 

"Aku ingin mendengar pemikiran mereka tentang bahan-bahannya dan mengapa---" 
[Ryouma] 

Ketika saya berbicara, saya memperhatikan bahwa beberapa gadis muda dalam kelompok 
itu dengan cemas mengatakan bahwa pekerjaan itu tampak sulit sambil melihat ke arah 
saya. 

"-Baik. Mengatakan sesuatu seperti 'menginginkan pelembab karena kulit seseorang 
mudah kering' sudah cukup. Tidak perlu memikirkan terlalu banyak hal dan mencoba 
menjelaskan. Selama para pelayan dengan jujur mengatakan apa yang mereka inginkan dan 
semuanya dicatat di selembar kertas, itu akan berhasil. "[Ryouma] 

Saya akan menggunakan temuan dari pendapat eksperimen untuk memutuskan 
pengembangan produk kecantikan saya di masa depan. 



"Terima kasih sudah menjelaskan, Takebayashi-sama. ... Tiga orang di sana! Jika ada 
sesuatu yang tidak Anda mengerti, berhentilah menguping dan tanyakan! Bahkan jika Anda 
tidak tahu apakah boleh bertanya, Anda tetap harus bertanya! "[Riviola] 

"O-permintaan maaf kami yang terdalam!" [Three Girls] 

"Astaga ... Maafkan aku atas nama anak-anak yang tidak disiplin ini." [Riviola] 

"Yah, itu akan terlalu melelahkan jika mereka begitu tidak berhak sejak awal. Aku tidak 
akan memberitahumu bagaimana cara mengajari mereka, tapi tolong simpan 
pertanyaannya secukupnya supaya aku tidak cepat lelah. "[Ryouma] 

Saya hanya akan menggunakan 8 jenis minyak dan tiga jenis minyak wangi, tetapi bahkan 
itu saja sudah cukup untuk membuat 24 kombinasi, jadi masih akan membutuhkan waktu 
yang cukup lama untuk membuat sampel dan menguji semuanya. Dikatakan bahwa rasa 
produk dapat berubah bahkan dengan ukuran butiran gula, jadi saya ingin mencoba 
bahkan butiran halus. 

Dengan cara inilah saya mengambil langkah pertama dalam membuat lulur gula menjadi 
sukses! 

... Tapi aku tidak pernah berpikir itu akan menjadi hal besar. 



Chapter 167-1 
Bab 167: Hasil Eksperimen dan Masakan Mulia (1/3) (PENDEK) "Ini hampir sore." 
[Rurunez] 

Rurunez-san bergumam sekitar waktu aku mengumpulkan banyak data dari percobaan 
yang dilakukan. 

"Sudah saatnya? Dalam hal ini, mari kita akhiri percobaan di sini hari ini. Semua orang 
harus makan juga. "[Ryouma] 

"Baiklah." [Rurunez] 

Pada saat itu, dia memberi tahu semua orang bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri 
percobaan untuk hari itu. 

Saya pergi untuk memeriksa bagaimana pembersihan adegan itu lakukan, dan saat itulah 
saya perhatikan bahwa nyonya tampak agak sedih. 

"Apakah kamu baik-baik saja, Nyonya?" [Ryouma] 

"Ryouma-kun? Oh, tidak apa-apa. Saya tidak benar-benar bermasalah atau apa pun. "[Elize] 

Ketika saya memanggilnya, dia menjawab dengan nada yang sama seperti biasa. 

Sepertinya dia tidak berusaha menyembunyikan bahwa dia merasa buruk. 

Apakah saya salah? 

"Kamu tampak sedih, jadi kupikir kamu mungkin merasa tidak sehat." [Ryouma] 

"Astaga. Benarkah? ...Terima kasih. Tapi tidak ada yang istimewa. Hanya saja makan siang 
setelah ini adalah ... "[Elize] 

Makan siang? 

Saya tidak berharap untuk mendengar dia berbicara tentang makan siang, jadi saya 
akhirnya menunjukkan ekspresi bingung di wajah saya. 

Nyonya itu tertawa dan berkata. 

"Kau tahu musim dingin itu -- terutama awal akhir tahun ini -- adalah ketika musim 
sosialisasi para bangsawan dimulai, kan? Selama periode ini ada banyak pesta, mulai dari 
kecil hingga besar, dan ada juga banyak kesempatan untuk makan bersama orang lain. Tapi 
jujur saja, makanan di pesta-pesta ini benar-benar buruk. "[Elize] 

"... Kalau dipikir-pikir itu." [Ryouma] 



Saya pikir itu sudah lama, meskipun seharusnya belum setahun, ketika saya mengadakan 
pesta untuk merayakan pembukaan toko saya. 

"Kamu mengatakan hal yang sama kalau begitu. Sesuatu tentang masakan bangsawan tidak 
lain adalah sesuatu untuk dihamburkan uang dan makanannya tidak enak. "[Ryouma] 

Saya masih ingat ketika mereka sangat memuji makanan saya dan saya pikir mereka 
biasanya makan makanan lezat, hanya bagi saya untuk mengetahui bahwa itu adalah 
kebalikannya. Tapi sekali lagi, makanan yang saya makan sejak datang ke rumah mereka 
selalu lezat. Saya berani mengatakan makanan itu bahkan terasa mewah, tapi ... 

"Makanan yang dimaksudkan untuk pesta berbeda. Ada orang-orang yang makan makanan 
seperti itu secara teratur di bawah gagasan bahwa makanan seperti itu adalah makanan 
bangsawan sejati, tetapi saya, tidak, kami tidak berbagi cara berpikir seperti itu. Dan kita 
makan makanan normal. Makanan yang akan disajikan juga bervariasi tergantung pada 
siapa tamunya. "[Elize] 

Saya melihat. Mungkin akan lebih baik untuk memikirkan masakan bangsawan sebagai 
jenis makanan yang sama sekali berbeda. 

"Mengingat waktu yang kamu bicarakan ini, kurasa ini artinya kamu harus makan masakan 
pesta ini siang ini?" [Ryouma] 



Chapter 167-2 
Bab 167: Hasil Eksperimen dan Masakan Mulia (2/3) "Kamu benar. Kita harus 
memutuskan makanan apa yang harus dihidangkan saat mengorganisir pesta, dan bahkan 
jika kita bukan tuan rumah, kita sering diundang. Tentu saja, kita harus makan apa yang 
kita sajikan. Karena itulah saya menggunakan waktu yang saya miliki sekarang untuk 
membiasakan diri dengan masakan bangsawan ... Apakah Anda mungkin tertarik? "[Elize] 

"Aku akan berbohong jika aku mengatakan tidak." [Ryouma] 

Jika nyonya berbicara sebanyak itu, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak penasaran. 

Karena itu, masakan mulia yang dihidangkan untuk pesta harus sangat mahal 
dibandingkan dengan makanan normal. 

Saya pikir agak banyak untuk meminta makanan mahal hanya karena saya tertarik. 

"Aku tidak merekomendasikannya sebanyak itu, tetapi jika kamu bersikeras, maka baiklah. 
Saya benar-benar tidak dapat mengembalikan bahwa saya tidak merekomendasikannya, 
tetapi harus ada cukup makanan untuk orang lain, jadi jika saya memberi tahu kepala koki, 
saya yakin itu bisa disiapkan. Lagi. Saya benar-benar tidak merekomendasikan ini. "[Elize] 

"... Kalau begitu, izinkan aku mengambil keuntungan dari kemurahan hatimu." [Ryouma] 

Keingintahuan saya menang. 

"Baiklah kalau begitu, aku akan meminta seseorang memanggilmu dari kamarmu ketika 
makanan sudah disiapkan." [Elize] 

Sebelum saya menyadarinya setelah pembersihan percobaan sudah dilakukan. 

Dan kemudian waktu makan tiba. 

"Halo, Ryouma-kun. Bagaimana eksperimennya? "[Reinhart] 

"Berkat bantuanmu, aku bisa mendapatkan data yang bermakna." [Ryouma] 

Saya berbicara dengan Reinhart-san tentang hasil percobaan sambil menunggu makanan 
disajikan. 

"Berkat eksperimennya pagi ini, aku sekarang punya ide ke arah mana aku harus 
mengambil produkku." [Ryouma] 

Karena keadaan di sekitar orang-orang yang bekerja sama dengan percobaan, saya 
khawatir pada awalnya, tetapi mereka secara mengejutkan santai dan dapat dengan jujur 
memberikan pendapat mereka. 



Dua pendapat yang paling umum adalah: 

• Saya ingin scrub gula dengan aroma yang kuat. 

• Saya ingin scrub gula tanpa aroma. 

Dua pendapat yang sangat berbeda namun jumlah pendukung di balik masing-masing 
hampir tidak berbeda. 

Saya berpikir akan lebih baik untuk menambahkan lebih banyak aroma, tetapi hasilnya 
sangat berbeda. 

Saya ingin menyelidiki hasilnya lebih dekat, dan ternyata sebagian besar dari mereka yang 
meminta lulur dengan aroma yang kuat adalah pelayan 'wanita biasa', yang hanya 
dipekerjakan. 

Sementara mereka yang menginginkan lulur gula tanpa aroma adalah 'laki-laki', 'beberapa 
pelayan perempuan', 'nyonya', Rurunez-san, Riviola-san, dan 'pelayan dengan peringkat 
tinggi' seperti pelayan yang menyertai Nyonya . Ada banyak macam. 

Ketika saya menanyakan alasan di balik permintaan itu, saya menemukan bahwa wanita 
yang menginginkan scrub gula wangi, menginginkannya karena alasan berikut: 

• Minyak wangi mahal dan mewah, jadi itu bukan sesuatu yang bisa mereka gunakan 
dengan mudah. 

• Bergantung pada variannya, rakyat jelata mungkin bahkan tidak bisa mendapatkannya, 
jadi ada kesan mewah. 

• Jika mereka juga bisa menambahkan aroma ke tubuh mereka setelah menggunakan lulur 
gula, maka itu akan membuat lulur gula menjadi kesepakatan yang murah. 

Ada beberapa perbedaan dalam detailnya, tetapi jika Anda meringkas pendapat mereka, 
semuanya pada dasarnya bermuara pada tiga poin ini. 

Rupanya, menggunakan minyak wangi cukup mewah bagi wanita biasa, dan bahkan 
dengan setetes minyak wangi sudah memberikan perasaan mewah pada produk. Terlebih 
lagi jika aroma bisa tetap setelah digunakan. Mereka yang sangat jujur mengatakan bahwa 
mereka bisa menggunakan aroma setelah mandi sendiri untuk menarik perhatian pria. 
Mereka berbicara tentang berbagai metode penggunaan produk. 

... Pada titik tertentu, konten yang mereka bicarakan menjadi terlalu berbahaya untuk 
dibicarakan dengan seorang anak (saya), jadi mereka akhirnya memarahi Riviola, tetapi 
saya melindungi mereka dengan seluruh kekuatan saya. Itu mungkin bagian paling 
melelahkan dari percobaan hari ini. 



"Kedengarannya kamu mengalami masa yang lebih sulit daripada yang kupikirkan ..." 
[Reinhart] 

"Mereka adalah pendapat yang sangat penting dalam meningkatkan scrub gula dari 
prototipe belaka menjadi produk yang sebenarnya." [Ryouma] 

"Itu terdengar baik. Jadi, bagaimana dengan orang-orang yang lebih suka varian tanpa 
aroma? "[Reinhart] 

"Oh, dalam kasus mereka, mereka punya banyak alasan. Salah satu alasan yang diberikan 
adalah sederhana 'Aku benci parfum', tapi ini minoritas. Sebagian besar pria yang 
mengatakan ini. "[Ryouma] 

"Ah iya. Memang ada orang yang membenci aroma kosmetik, bukan? Saya sendiri tidak 
terlalu menyukainya. "[Reinhart] 

Reinhart-san juga? Sebenarnya saya juga. 

"Tapi anak perempuan hanya ingin pasangannya menemukan mereka cantik ..." [Elize] 

"Saya tahu mereka berusaha keras untuk itu. Saya tidak akan menyangkal itu. "[Reinhart] 

Ketika madam menggumamkan kalimat sebelumnya pada dirinya sendiri, Reinhart-san 
dengan cepat menindaklanjuti bahwa ia mengakui upaya para wanita. 

Apakah itu tindakan orang baik? Pada akhirnya, saya tidak tahu dari ekspresi nyonya itu 
apakah itu tindakan yang benar atau tidak. 

Saya melanjutkan. 

"Para pelayan yang bekerja di dapur mengatakan bahwa aroma yang kuat akan 
'mengganggu pekerjaan mereka' atau 'mereka akan dimarahi'. Alasan mereka adalah 
karena pekerjaan mereka. Sedangkan untuk Nyonya dan pelayan kelas tinggi, mereka 
semua sudah secara teratur menggunakan parfum, jadi untuk dapat 'memilih parfum yang 
mereka sukai', mereka menginginkan scrub gula tanpa wewangian yang dapat mereka 
gunakan di kamar mandi. 

Seorang pelayan dapur mengatakan bahwa dia ingin menggunakan scrub gula wangi jika 
dia bisa, tetapi dengan pekerjaannya, dia harus menggunakan yang tidak beraroma sebagai 
gantinya ... Hanya bisa mengetahui perbedaan pendapat ini berdasarkan pekerjaan dan 
status sosial seseorang. bantuan besar Aku juga berpikir itu sangat menarik. "[Ryouma] 



Chapter 167-3 
Bab 167: Hasil Eksperimen dan Masakan Mulia (3/4) Secara pribadi, saya berharap bahwa 
mungkin ada cara saya bisa memasukkan muntah dari lendir deodoran di suatu tempat 
dalam pengembangan scrub gula tanpa wewangian. 

Slime Deodoran adalah slime yang berevolusi setelah slime yang lebih bersih diberi makan 
arang. Cairan yang dikeluarkan oleh keduanya, cairan penghilang bau, cairan komponen 
bau, dan cairan defensif bau semua memiliki efek yang berbeda, tetapi satu-satunya 
kesamaan mereka adalah bahwa mereka semua hitam, jadi saya tahu bahwa mereka semua 
memiliki melacak jumlah partikel karbon di dalamnya. Saya juga sudah memastikan bahwa 
cairan masih berlaku bahkan ketika dicampur dengan cairan lain. Jumlah jejak partikel 
karbon mungkin berguna tidak hanya untuk bau tetapi juga untuk membersihkan. 

... Baiklah, saya pikir saya berbicara terlalu banyak sekarang. 

"Aku minta maaf karena mengoceh tanpa henti." [Ryouma] 

"Tidak apa-apa. Kami tidak keberatan. Saya senang menanyakan semua hal juga. Sungguh 
menakjubkan bahwa Anda dapat memikirkan banyak hal hanya dengan satu percobaan. 
"[Reinhart] 

"Ini benar-benar sangat membantu semua orang sangat kooperatif. Sudah lama sejak saya 
melakukan hal seperti ini. Itu sangat menyenangkan. "[Ryouma] 

Meskipun saya berniat melanjutkan eksperimen lendir saya, saya meninggalkan hutan, 
mendapat toko ... 

"Ada banyak hal yang harus aku lakukan sekarang dibandingkan dengan ketika aku 
terkurung di dalam hutan. Tidak dapat dihindari, saya memiliki lebih sedikit waktu untuk 
fokus hanya pada satu hal. Ah, tapi jangan khawatir. Bukannya saya menyesal 
meninggalkan hutan atau apa pun. Bertemu dengan semua orang dan semua hal yang 
terjadi semuanya menjadi kenangan indah. Jadi aku pasti tidak benci meninggalkan hutan. 
"[Ryouma] 

Aku merasa harus membersihkannya, jadi aku mengatakannya dengan tergesa-gesa. 

Nyonya dan Reinhart-san tersenyum padaku dengan lembut. 

... Aku bertanya-tanya mengapa, tapi itu agak memalukan. 

"..." [Reinhart, Elize, Ryouma] 

"Permisi." [Butts] 

! Oh, syukurlah. Akhirnya tiba! 



Aku lega akhirnya terbebas dari kesunyian yang hangat itu. Ketika aku tanpa sengaja 
melirik wajah nyonya dan Reinhart-san, aku mencatat bahwa meskipun mereka diam, 
mereka jelas kurang tegang dari sebelumnya. 

"Menu hari ini adalah Salad Albon dan untuk sup, kami punya daging sapi ..." [Butts] 

Mungkin karena hari ini adalah ujian untuk masakan bangsawan, kepala cheff, Butts-san, 
sendiri muncul untuk membawa makanan. 

Dengan penjelasan sederhana tentang makanan sebagai BGM, pelayan mulai mengatur 
meja. 

Tak lama akhirnya tiba waktunya untuk makan. Rasa pertama saya tentang masakan 
bangsawan sejati. 

Tanpa panik, tanpa membuat keributan, aku mengikuti pemimpin Nyonya dan Rheinhart-
san dan memakan salad. 

"...?" 

Ini ... Sebenarnya normal. Alpukat? 

Rasanya sedikit berbeda, tetapi sebenarnya ini adalah salad lezat yang normal. 

Tidak ada yang benar-benar menonjol selain kekuatan emas yang mungkin ada untuk 
pewarnaan. 

"Salad ini cukup bagus. Sederhana dan Albonnya menyenangkan. "[Ryouma] 

"Albon tahun ini telah tumbuh dengan baik. Mereka penuh nutrisi dan sedang musim, jadi 
piring mungkin bisa serendah 10 koin emas kecil. "[Butts] 

Apa!? ... Piring ini adalah 10 koin emas kecil? ... Tapi paling tidak empat atau lima suap. Jika 
mulut Anda besar, maka Anda mungkin akan bisa makan semuanya hanya dalam dua. Jadi 
apakah itu berarti porsi kecil yang saya makan sudah setara dengan dua koin emas kecil? 
Ini terlalu mewah! 

"Ryouma-kun, kamu baik-baik saja?" 

"Oh, jangan pikirkan aku, ini enak. Saya sedikit terkejut dengan harganya. "[Ryouma] 

"Bagus kalau begitu. Tapi itu normal di pesta bangsawan, kau tahu? Dan cukup porsi 
diperlukan untuk mengakomodasi semua tamu. "[Elize] 

"Ada berapa tamu di sana?" [Ryouma] 

"Itu akan tergantung pada ukuran pesta tetapi biasanya dalam ratusan." [Elize] 



Hanya satu piring hors d'oeuvre sudah berharga 10 koin emas kecil. Jika Anda harus 
melayani itu untuk seratus orang ... Saya tidak bisa membayangkannya ... 

"Fu fu. Kamu terlihat seperti melihat sesuatu yang aneh. "[Elize] 

"Elize, jangan menggodanya terlalu banyak." [Reinhart] 

Nyonya itu menggodaku? 

"Jadi, apakah itu kebohongan barusan?" [Ryouma] 

"Oh, tentu saja tidak." 

"Iya. Saya kurang lebih bisa mengatakan apa yang Anda pikirkan. Tetapi dapat dikatakan 
bahwa mengadakan pesta adalah tugas para bangsawan. Dan dengan itu uang akan kembali 
ke masyarakat. "[Reinhart] 

Bukannya saya tidak mengerti itu, tetapi jumlah yang mereka bicarakan terlalu besar dan 
saya tidak bisa membayangkannya. 

... Sementara aku memikirkan itu, aku sudah menghabiskan salad. Saya menyesuaikan 
kecepatan mereka, jadi saya akhirnya menyelesaikan piring sebelum saya menyadarinya. 

Sementara merasa sedikit boros, sup datang berikutnya. Hidangan berikut ini tampaknya 
sup daging sapi. 

Warnanya tampak berbahaya, tetapi sebenarnya sedikit nostalgia ... 

"!!" [Ryouma] 

Setelah mengisi mulutku dengan sesendok, sensasi menusuk memenuhi mulutku. Pada saat 
yang sama, saya tersadar. 

Bukankah ini ... kepedasan hidangan tantangan yang sangat pedas !? 

"*BATUK!? Maaf, saya ... "[Reinhart] 

"~~ !!!!" [Elize] 

Reinhart-san tersedak, sementara nyonya itu tampak pingsan karena kesakitan dan tidak 
bisa mengatakan apa-apa. 

"Apakah kalian berdua baik-baik saja?" [Ryouma] 

"Ahh, sudah lama, jadi kami hanya terkejut ... Ryouma-kun, kamu baik-baik saja?" 
[Reinhart] 

Sepertinya dia lebih terkejut dengan saya baik-baik saja. 



Chapter 167-4 
Bab 167: Hasil Eksperimen dan Masakan Mulia (4/4) Saya mencoba mengambil sesendok 
hidangan lagi dan ... 

"Sepertinya aku bisa makan ini dengan normal." [Ryouma] 

Dalam kehidupan masa lalu saya, bos saya memaksa saya untuk menerima tantangan ini. 
Itu sebabnya aku tidak terlalu terganggu dengan kepedasannya ... Lagipula, sup ini bukan 
hanya pedas. 

"Memang benar bahwa kepedasan sup paling menonjol di awal, tetapi jika kamu 
mencicipinya lebih menyeluruh, kamu akan melihat bahwa umami sup daging sapi telah 
benar-benar meresap ke hidangan." [Ryouma] 

Ini tidak seperti masakan-masakan iseng yang hanya memiliki banyak rasa pedas yang 
ditambahkan padanya demi menyulitkan orang untuk menyelesaikannya sepenuhnya. Sup 
ini mungkin pedas, tapi itu pasti dibuat sesegar mungkin. Orang-orang yang kesulitan 
dengan makanan pedas mungkin tidak bisa makan ini, tetapi jika ini saya, tidak apa-apa! 

Yang melayani tidak banyak pada awalnya, jadi sebelum saya menyadarinya, saya sudah 
mengosongkan mangkuk saya. Saya juga sudah mengosongkan gelas air yang diberikan 
kepada saya. Pembantu yang berdiri memperhatikan untuk melayani kami air bila 
diperlukan juga terkejut. 

Itu pada saat itu ... 

"Itu membuatku sangat senang bahwa kamu bisa melihat rasa yang tersembunyi di balik 
kepedasannya." [Butts] 

Butts-san berkata dengan sungguh-sungguh. 

"Rempah-rempah kelas tinggi dan bahan-bahan mahal digunakan dengan mewah untuk 
pesta-pesta yang mulia, dan ada juga standar tradisional untuk kepedasan dari 1 hingga 10. 
Tapi ada juga yang merasa dipertanyakan untuk membuat hidangan yang begitu pedas 
sehingga tidak ada yang bisa makan itu. "[Butts] 

... Peringkat pedasnya naik dari satu menjadi sepuluh? Itu benar-benar peringkat pada 
menu tantangan pedas. Saya tidak tahu apakah itu hanya kebetulan atau tidak, tapi tolong 
jangan ubah sesuatu seperti itu menjadi tradisi, orang lain di masa lalu! 

"Tapi saya masih ingin orang makan makanan saya untuk menemukan mereka enak. 
Terima kasih kepada Anda, saya merasa seolah-olah semua pekerjaan yang saya lakukan 
tidak sia-sia. Terima kasih. "[Butts] 



Dia mengucapkan terima kasih dengan tiba-tiba begitu saja ... Aku ingin tahu apakah ada 
banyak orang yang tidak bisa makan makanan seperti ini. 

"Sangat diragukan bahwa akan ada banyak selain bangsawan yang bisa makan makanan 
seperti ini setiap hari. Terutama karena keluarga biasa sehari-hari Anda tidak akan 
menggunakan rempah-rempah sedemikian rupa. Rasanya terlalu tebal. Saya tahu saya 
berhasil, tetapi sungguh, menakjubkan Anda bisa tahan terhadap hal-hal itu. "[Butts] 

"Aku makan sesuatu seperti ini di masa lalu." [Ryouma] 

Aku menjawab dengan samar, tetapi Reinhart-san tiba-tiba sepertinya ingat. 

"Kalau dipikir-pikir, kamu dari Hutan Shurus Besar. Wilayah itu penuh dengan rempah-
rempah. "[Reinhart] 

"Benar, benar. Tanah yang dipenuhi lada dan cabai. "[Ryouma] 

"Aku mengerti, jadi itu pastinya hidangan lokal ... Jika kamu punya waktu, bisakah kita 
membicarakannya kapan-kapan? Saya mungkin bisa menemukan sesuatu untuk membantu 
saya membuat makanan yang lebih lezat meski perlu menggunakan banyak rempah-
rempah. "[Butts] 

"Aku tidak mengetahui detailnya, tapi aku bisa membagikan semua yang aku tahu." 
[Ryouma] 

Percakapan saya dengan kepala koki berakhir dengan itu. 

Saya mengambil keuntungan dari kesalahpahaman untuk memaafkan diri sendiri, dan 
kemudian mulai makan hidangan lain. 

Jika saya mempertimbangkan bahwa menu pedas adalah budaya Jepang yang entah 
bagaimana diteruskan sebagai tradisi para bangsawan ... 

"Daging sapi panggang dengan saus kakao. Selamat menikmati. "[Butts] 

Kali ini hidangan memiliki saus yang sangat pahit. 

Tampaknya dibuat dalam gaya cokelat, tetapi tidak sedikit pun manis untuk itu. Itu pada 
dasarnya hanya kakao. 

Setelah makan sisa piring, saya akhirnya mulai mengumpulkan gambar. 

Sepertinya seperti hidangan yang sangat pedas, ada juga hidangan yang sangat asin, sangat 
pahit, sangat astringen, sangat asam, dan sangat manis. 

Tetesan terakhir membuat cangkir terlindas. 



Entah bagaimana, pengalaman ini membuat saya ingin mengirim kata-kata itu kepada 
seseorang di masa lalu ... 



Chapter 168-1 
Bab 168: Perhatian Seorang Rekan Kerja? (1/2) Sore. 

Di dalam hutan yang membentang di belakang kediaman duke, pohon-pohon telah 
ditebang untuk membuka jalan bagi orang untuk lewat, dan pada saat yang sama, gulma 
juga telah dipangkas untuk membuat jalan untuk dilalui. 

Itu masih dalam banyak kediaman duke, tetapi tempat ini tampaknya telah dibuat dengan 
maksud untuk membuatnya sedekat mungkin dengan alam. 

Dari waktu ke waktu, saya bisa merasakan kehadiran makhluk hidup lainnya ... 

"..." [Ryouma] 

Seekor monster mirip serigala mengintip dari kejauhan, lalu seolah-olah tidak ada yang 
salah, ia pergi. 

"Apakah itu akrab dengan Nyonya?" [Ryouma] 

Saya menanyakan hal itu kepada Rurunez-san, dan dia berkata bahwa itu memang benar. 

"Sebagian besar monster tipe serigala di sini, terutama yang memeriksa kita, adalah 
familiar Madam yang telah ditempatkan di sini untuk berjaga-jaga. Tapi para pelayan juga 
memiliki familiar sendiri, jadi mungkin saja itu milik orang lain juga. Either way, manajer 
sudah diberitahu tentang rencana kami untuk hari itu. Monster tidak akan menyerang kita. 
"[Rurunez] 

Itu terdengar baik. Apakah keluarga Duke memiliki banyak monster tamers di antara 
pelayan mereka? 

"Keluarga Jamil, bagaimanapun juga, adalah keluarga penjinak monster. Mereka bahkan 
telah keluar dari jalan mereka untuk mempersiapkan lingkungan seperti ini di mana para 
familiar dapat hidup dengan nyaman. Dan karena mereka telah membuat tempat ini 
tersedia secara bebas, itu menjadi lingkungan yang baik bagi orang-orang yang tertarik 
untuk belajar. Ada banyak monster tamers di antara pelayan yang telah melayani dalam 
keluarga untuk waktu yang lama. Misalnya, silakan lihat di sana. "[Rurunez] 

Ketika kami sampai di ujung jalan, ruang di dalam hutan yang telah dibersihkan menjadi 
sebuah persegi panjang yang indah menyambut kami. 

Tanah ditutupi oleh rumput hijau dan bunga-bunga liar dan di sebelah kiri terlihat sebuah 
danau besar. 

Dataran itu kira-kira sebesar gimnasium sekolah dasar. Pada ukuran itu, itu lebih dari 
cukup besar untuk menjalankan putaran. 



Rurunez-san menunjuk ke tengah danau. 

Bentuknya agak terdistorsi, tapi ada pulau berbentuk kerucut di sana. 

Saya ingin tahu apakah ada sesuatu di pulau itu. 

"Itu mungkin terlihat seperti sebuah pulau, tapi itu sebenarnya monster Kura-kura 
Floatland." [Rurunez] 

"Ah, jadi begitu ya." [Ryouma] 

Saya bertanya lebih banyak tentang hal itu dan ternyata kura-kura darat itu membawa 
kantung udara di dalamnya dan tinggal di dekat permukaan air. Untuk makanan, ia 
memakan serangga dan ikan kecil yang melayang ke arahnya. Ia memiliki taring tajam dan 
rahang kokoh yang memungkinkannya untuk menghancurkan tulang. Itu adalah monster 
yang sangat lembut dan ketika itu tumbuh cukup besar, seseorang dapat naik dengan 
punggungnya. 

"Ngomong-ngomong, kontraktornya adalah kepala koki, Butts-san. Saya juga memiliki 
kesempatan untuk naik di punggungnya ketika saya masih muda. "[Rurunez] 

"Jadi, kamu bisa naik itu, ya ... Kalau dipikir-pikir, aku sudah mencari monster yang bisa aku 
gunakan sebagai gunung. Bagaimana rasanya ketika mengendarai kura-kura? "[Ryouma] 

"Kura-kura Floatland umumnya hanya mengambang, jadi sementara mereka bisa 
ditunggangi, mereka tidak cocok untuk mengangkut orang. Jika mereka kehilangan 
keseimbangan, mereka akan terbalik juga. Yah, itu memang membuat kenangan yang 
menyenangkan. "[Rurunez] 

Aku ingin tahu apakah itu benar-benar terasa seperti balon ... Ups, aku teralihkan lagi. 
Lebih baik mulai bekerja. 

"Sudah? Tapi suamiku belum datang. "[Rurunez] 

"Aku hanya akan menyiapkan beberapa hal. Itu akan membuat lebih mudah bagi mereka 
yang datang untuk membantu juga. Dan apa yang akan saya lakukan sebenarnya tidak lebih 
dari pekerjaan sederhana. "[Ryouma] 

Saya perlu membuat beberapa persiapan sebelum membangun tempat untuk aula 
pernikahan. 

... Adapun apa sebenarnya yang akan aku lakukan, yah ... 

"Dimension Home." [Ryouma] 

Aku akan meminta lendir gulma memakan gulma! 



Setelah ini semua gulma dicabut dalam sekejap mata. Mereka bahkan tidak bisa bertarung. 

Ketika persiapan saya berjalan, beberapa relawan mulai berkumpul ... 

"Ryouma-kun!" [Camil] 

"Ah, kerja bagus di luar sana! ...? "[Ryouma] 

Ketika saya mendengar suara Camil-san, saya berbalik, tetapi Zeff-san dan Jill-san juga 
bersamanya. 

Namun, untuk beberapa alasan, Hyuzu-san dengan lesu meminjam pundak. 

Saya senang bahwa empat kenalan penjaga saya muncul, tapi ... 

"Kenapa dia seperti ini lagi? Wajahnya pucat. Apa dia baik-baik saja? "[Ryouma] 

"...!" [Hyuzu] 

Napas Hyuzu-san compang-camping dan dia dengan lemah menggelengkan kepalanya saat 
dia memegang mulutnya. 

"Kamu akan muntah jika kamu berbicara?" [Ryouma] 

"!" [Hyuzu] 

Sepertinya saya menabrak bullseye. 

"Hei, hei. Jangan muntah sekarang. "[Zeff] 

"Zeff, baringkan dia di bawah naungan pohon di sana." [Jill] 

Atas saran Jill-san, Hyuzu-san segera dibawa ke tempat teduh di bawah salah satu pohon. 

Rurunez pergi untuk membantu Hyuzu-san, jadi itu mungkin akan baik-baik saja. 

"Jadi, Camil-san. Apa sesuatu terjadi? Apakah ini karena semua yang dipelajari untuk 
promosinya? "[Ryouma] 

"Nah, sebenarnya, itu tidak ada hubungannya dengan ini sama sekali." [Camil] 

"Dia mengatakan sesuatu yang sangat tidak sensitif pada seorang gadis dan dipukul. Tapi 
dia tidak bermaksud buruk dengan hal itu. "[Zeff] 

"Tapi itu bukan hal baru baginya." [Jill] 

"Aku mengerti ... Tapi apakah itu benar-benar cukup untuk membuatnya seperti ini?" 
[RYouma] 



Hyuzu-san adalah penjaga keluarga adipati. Dia harus cukup terlatih. 

Bahkan jika dia tidak mengenakan baju besi di luar pekerjaan, seharusnya tidak mungkin 
bagi satu orang untuk meninggalkannya seperti ini. 

"Ahh ... Dia memilih lawan yang salah." [Zeff] 

"Kamu tahu Riviola-san, kan?" [Jill] 

"Pembantu dari Suku Manusia Monyet Besar? Dia membantu saya dengan percobaan saya 
sebelumnya. "[Ryouma] 

"Yah, jika kamu mengenalnya, maka itu membuat ini cepat. Dia dilakukan olehnya. Sebagai 
catatan, dia tidak hanya besar, dia juga mempelajari seni bela diri dengan benar. "[Jill] 

"Bagaimanapun, ada tempat-tempat yang tidak bisa kita masuki, karena kita laki-laki. Di 
tempat-tempat seperti itu, terserah padanya untuk bertindak sebagai penjaga. Di antara 
para wanita, dia peringkat petarung terbaik pertama atau kedua. "[Zeff] 

"Dia cukup cepat sehingga hanya sesaat yang diperlukan untuk melupakan tinjunya. Itu 
adalah kepalan tangan yang mendarat dengan bersih ke ulu hati Hyuzu. "[Jill] 

"Aku mengerti ..." [Ryouma] 

Hyuzu-san, apa yang kau katakan padanya untuk membidik bagian vital seperti itu? 

... Aku menoleh padanya saat aku memikirkan itu, tapi dia sedang diperlakukan dengan 
setia oleh Rurunez-san. 

Hyuzu-san dan Rurunez-san tampaknya tidak menyadarinya, tetapi sukarelawan laki-laki 
yang berkumpul semuanya memiliki mata menakutkan. 

Yah, itu tidak seperti saya tidak mengerti. 

"Baiklah, haruskah kita meninggalkan mereka berdua dan mulai bekerja? Masih ada 
beberapa orang yang hilang, tapi ... "[Ryouma] 



Chapter 168-2 
Bab 168: Perhatian Seorang Rekan Kerja? (2/2) "Benar, itu mungkin ide yang bagus." [Jill] 

"Aku akan berbicara dengan orang-orang yang datang." [Camil] 

"Kalau begitu, tolong kumpulkan mereka di sudut sana. Saya akan menjelaskan kepada 
mereka di sana apa yang akan kita lakukan. "[Ryouma] 

"Daerah itu dengan berbagai barang seperti gunung pasir itu? Gotcha! "[Camil] 

"Aku akan pergi ke sana juga." [Zeff] 

"Sepertinya aku tidak dibutuhkan. Apakah Anda perlu bantuan dengan persiapan Anda? 
Jika ada yang Anda butuhkan, katakan saja. "[Jill] 

"Kalau begitu, ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu." [Ryouma] 

Dan kemudian kami mulai bekerja. 

"Hal pertama yang ingin saya minta semua orang lakukan adalah membangun area untuk 
mereka yang berpartisipasi dalam upacara pernikahan. Area yang ditunjuk telah digali 
lebih dalam dari yang lain dan telah diperkuat dengan batu bata. Jadi, silakan mulai dengan 
interior. 

Pertama ... Di sisi dalam area bata, pegunungan tanah telah ditumpuk secara acak. 
Dapatkan beberapa tanah dari tumpukan terdekat untuk Anda dan letakkan di atas tanah 
dan tekan. Gunakan alat di sini untuk meratakan tanah. Ketebalan tanah ditandai pada batu 
bata di sekitar area tempat Anda bekerja. Silakan lihat. Mulailah dari ujung dan masuklah 
ke dalam. "[Ryouma] 

Saya meminta Jill-san membantu saya menunjukkan kepada orang-orang apa yang harus 
dilakukan. 

Begitu tanah telah dibuat bahkan cukup bagi orang untuk berjalan di atasnya. 

"Setelah tanah telah disiapkan, kamu akan meletakkan piring batu ini." [Ryouma] 

Itu adalah lempengan batu yang dirakit menggunakan balok berbentuk 'H' tanpa ada jarak 
di antara mereka. Mempertimbangkan bahwa sebagian besar orang yang berpartisipasi 
dalam pekerjaan ini tidak memiliki pengalaman sebelumnya, saya mengumpulkan salah 
satu blok sebelumnya dan menyelesaikannya menggunakan sihir bumi dengan gambar 
'satu'. Karena satu sisi dari area yang perlu kita bahas masing-masing sekitar 3 meter, 
setelah meratakan tanah, kita dapat segera mengubah area menjadi tempat yang indah jika 
kita meletakkan balok-balok ini. 



Bloknya berat, tetapi orang-orang ini bekerja sebagai penjaga, jadi mereka harus percaya 
diri dengan kekuatan dan stamina mereka. 

"Letakkan mereka bersama-sama seperti ini dan susun satu per satu. Jika Anda 
melakukannya, ruang untuk menghubungkan blok berikutnya akan muncul. Silakan 
masukkan blok yang berbeda di ruang itu. Saat Anda menempatkan blok, Anda akan dapat 
dengan mudah menghubungkannya dengan blok lainnya. "[Ryouma] 

"Oh, itu sebenarnya jauh lebih mudah daripada yang kuharapkan." 

"Jadi kami hanya meletakkan sebagian tanahmu dan meletakkan piring-piring ini di 
atasnya, kan?" 

"Apakah itu benar-benar cukup?" 

"Untuk tujuan kita kali ini, itu lebih dari cukup." [Ryouma] 

Hal-hal yang berlebihan hanya akan menyebabkan lebih banyak pekerjaan dan itu akan 
membuatnya jauh lebih sulit untuk mengembalikan hal-hal di sini seperti sebelum sebelum 
upacara selesai. Karena itu saya memastikan mengeraskan fondasinya dengan sihir tanah. 
Suatu hari untuk upacara pernikahan dan perayaan. Satu minggu sebelum dan sesudahnya 
harus lebih dari cukup. 

"Aku sudah menyiapkan level roh di sini. Harap berhati-hati dengan ketinggian dan 
kerataan tanah. Seseorang dapat tersandung karena koneksi ketika mabuk, dan jika 
kemiringannya buruk, makanan dan minumannya akan lenyap. Ini pekerjaan sederhana, 
tapi apakah pesta itu akan menyenangkan atau tidak semuanya tergantung pada pekerjaan 
semua orang di sini! "[Ryouma] 

"Ha ha, apakah minumannya enak atau tidak, ya." 

"Ketika kamu mengatakannya seperti itu, aku benar-benar bersemangat." 

"Tolong jangan dipecat. Juga, satu hal lagi, di ruang antara batu bata di tepi dan lempengan 
batu, silakan tempatkan batu bata yang sama seperti sebelumnya. Jika ada penyihir bumi di 
sini, tolong bantu--- "[Ryouma] 

"Kalau begitu, anggap aku masuk. Aku berafiliasi dengan pasukan sihir dan berspesialisasi 
dalam sihir penghalang, tapi aku bisa menggunakan sihir tanah dengan cukup baik." 
[Wanita 1] 

"Aku bisa menggunakannya juga." [Wanita 2] 

"Aku akan melakukannya!" [Camil] 

Saya mendengar suara-suara datang dari balik dinding pria-pria yang berperawakan tinggi. 



Kerumunan orang terbuka dan sekelompok pria dan wanita ramping datang untuk melihat. 

Camil-san bersama mereka. Mereka menyebutkan pasukan sihir, jadi ... 

"Pasukan sihir? Anda pasti spesialis sihir! Terima kasih banyak! Tolong izinkan saya untuk 
mengandalkan Anda. "[Ryouma] 

Saya sedikit berlebihan ketika saya mengucapkan terima kasih kepada mereka. Karena itu 
mereka membuat senyum masam tapi puas. 

"Aku masih punya sesuatu untuk dijelaskan kepada para penyihir, jadi silakan datang ke 
sini. Semua orang dapat mulai bekerja. Terima kasih. "[Ryouma] 

"Baiklah, mari kita mulai bekerja!" [Jill] 

"Ya!" [Lainnya] 

Jill-san yang memimpin dan para penjaga mulai bekerja. 

Sementara itu, Camil-san mengumpulkan orang-orang dari pasukan penyihir sementara 
Zeff-san memberi tahu orang-orang yang datang terlambat ke mana mereka harus pergi. 

Dengan cara inilah 3 orang dengan banyak koneksi mengurangi beban kerja saya dan 
membuat seluruh operasi berjalan dengan lancar. 

... Adapun dua aktor utama. 

"Biarkan aku membantu juga." [Hyuzu] 

"Hyuzu? Apakah perutmu sudah sehat? "[Lelaki 6 

"Jika kamu sudah merasa lebih baik, mengapa kamu tidak menemani istrimu?" 

"Cepat dan pergi!" 

"Aku cemburu, sialan!" [Man 9] 

"Aku dengar ada wanita yang cemas sebelum upacara!" [Pria 10] 

"Ya! Ya! Namun Anda bekerja dengan sangat serius ketika itu sangat tidak sesuai dengan 
karakter Anda! "[Man 11] 

"Jika Rurunez-san menjadi cemas karena kamu, aku akan membunuhmu ..." [Man 12] 

"Bicaralah lagi dengan benar. Tidak apa-apa jika Anda berubah pikiran, Anda tahu. "[Man 
13] 

"Ngomong-ngomong, cepatlah dan pergi!" 



"Jangan berani-berani datang ke sini, pengkhianat!" 

"Tunggu sebentar--- GUFU !?" [Hyuzu] 

"Maaf maaf. Tolong jaga pria ini. "[Man 16] 

Aku tidak tahu apakah mereka cemburu atau memperlakukannya dengan baik ... Satu hal 
yang aku yakin adalah setelah pulih, Hyuzu-san turun untuk menghitung lagi dan sekali lagi 
bersama Rurunez-san. Sementara Hyuzu-san menghabiskan waktu dengan calon istrinya, 
semua orang memperhatikannya dari kejauhan. Dalam arti tertentu, dapat dikatakan 
bahwa ia berada di surga atau neraka. 

... Semua orang mungkin memiliki hubungan yang baik, tetapi cara mereka melakukan 
sesuatu terlalu ekstrem. 



Chapter 169-1 
Bab 169: Perusahaan Budak Moulton (1/2) 

Hari berikutnya. 

"Cuaca yang sangat baik yang kita miliki hari ini ... Mungkin itu karena aku belum keluar 
sebentar, tapi entah bagaimana itu benar-benar cerah." [Reinhart] 

Sinar matahari pada siang hari benderang menimpa kami saat kami berjalan tidak jauh dari 
pintu masuk kediaman Duke ke kereta. Melihat bagaimana Reinhart-san menemukan itu 
tidak menyenangkan dan masih terus menikmati dirinya sendiri, aku bisa membayangkan 
betapa sibuknya dia secara normal. 

Tapi... 

"Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Aku benar-benar bersyukur, tapi ini hari liburmu 
yang langka. Bukankah akan sia-sia menggunakannya untuk menemaniku? "[Ryouma] 

"Tidak apa-apa. Sebenarnya, saya baru-baru ini tidak dapat tenang bahkan selama hari-hari 
istirahat saya. Ketika Elia ada di sekitar, saya akan menghabiskan waktu bermain 
dengannya atau mengajarinya sesuatu, tetapi dia ada di sekolah sekarang. Jadi saya tidak 
melakukan apa-apa pada hari-hari istirahat saya dan saya akhirnya bekerja lebih banyak. 
"[Reinhart] 

"Reinhart-san ... Kurasa itu membuat kita berdua kalau begitu ..." [Ryouma] 

"Ya ... Ketika kamu mengatakannya seperti itu, kurasa aku benar-benar mengerti sedikit 
tentang perasaanmu." [Reinhart] 

Jadi, Elia berangkat ke akademi memiliki pengaruh bahkan di sini. Sebelum berangkat, Elia 
ditanyai apakah dia akan baik-baik saja, tetapi melihatnya sekarang, saya pikir yang paling 
perlu dikhawatirkan adalah orang tua. 

Aku tidak ingin apa-apa selain membantu mencegah Reinhart-san menjadi pecandu kerja, 
jadi aku hanya bisa bersyukur jika dia ingin menemaniku, tapi ... 

"Ngomong-ngomong, apakah toko yang akan kita kunjungi hari ini berbahaya?" [Ryouma] 

"Oh tidak. Tidak semuanya. Hanya saja saya agak takut dengan apa yang orang lain 
pikirkan jika saya membiarkan Anda pergi sendiri ... Saya tahu saya memperkenalkan toko, 
tapi tetap saja ... "[Serge] 

"Toko itu sendiri baik-baik saja. Tapi perwakilan toko sedikit, ya ... "[Pioro] 



Bukan hanya Reinhart-san yang menemaniku hari ini, tetapi Serge-san dan Pioro-san juga. 
Fei-san juga bersama kami. Tujuan kami adalah Perusahaan Budak Moulton yang saya 
perkenalkan sebelumnya. Kami berbicara tentang berbagai hal tadi malam, dan karena 
saya tidak akan bekerja sampai sore, saya memutuskan untuk menggunakan waktu sampai 
saat itu untuk mengunjunginya. 

Ketika saya memberi tahu yang lain tentang rencana saya, ketiganya bersikeras untuk ikut. 
Jika mereka hanya membutuhkan orang dewasa untuk menemaniku, maka Fei-san, yang 
saat ini duduk di belakang, seharusnya sudah cukup. 

Ketika saya bertanya tentang hal itu, ternyata bahkan Serge-san yang memperkenalkan 
toko kepada saya, memberi tahu Carm-san 'jika Anda akan menggunakannya, pastikan 
untuk menggunakan toko yang aman'. Rupanya, dia tidak benar-benar merekomendasikan 
menggunakan toko di sini ... Untuk lebih jujur, sepertinya ada sesuatu yang dia 
khawatirkan. Namun, untuk beberapa alasan, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk 
mengatakan apa itu sesuatu. 

"Apakah ada yang salah dengan perwakilannya?" [Ryouma] 

"Pasti ada. Anda tidak perlu khawatir tentang scammed. Perwakilan adalah mitra yang 
dapat dipercaya dan serius dalam hal bisnis. Iya. Ketika datang ke bisnis ... "[Pioro] 

"Sudah beberapa tahun sejak perwakilan baru mewarisi bisnis dari pendahulunya, dan 
bahkan telah mengambil langkah dalam meningkatkan hal-hal sambil mengikuti preseden 
yang ditetapkan. Dengan demikian, Anda tidak akan salah untuk mengatakan bahwa dia 
adalah manajer yang brilian. Terutama, kemampuannya untuk 'melihat orang'. Dalam hal 
itu, dia bahkan selangkah di atas kita. Meskipun itu mungkin ada hubungannya dengan 
bidang pekerjaannya. Jika hanya satu poin itu, dia bahkan bisa melawan guild master. 
"[Serge] 

Sosok wanita tua yang bekerja sebagai ketua guild Gimuru Merchant Guild melintas di 
benakku. 

"Kedengarannya seperti orang yang sangat cakap." [Ryouma] 

"Mampu. Iya. Tapi itu justru karena dia mampu ... "[Pioro] 

"Dikatakan bahwa para genius terkadang sulit dipahami oleh orang awam. Singkatnya, dia 
eksentrik. "[Serge] 

"Dan jika aku dapat menambahkan satu hal, aku akan mengatakan bahwa tindakannya itu 
mencurigakan. Sebisa mungkin, saya tidak ingin Elia bertemu dengannya. "[Reinhart] 

Elia? Tidak ingin membiarkannya bertemu dengannya? Tindakan mencurigakan? 
Mungkinkah dia seorang lolicon? Tidak, lebih baik aku berhenti. Saya seharusnya tidak 
memikirkan hal-hal kasar terhadap seseorang yang belum saya temui. 



"Permisi." [Sopir] 

Pria yang mengemudikan kereta memberi tahu kami bahwa kami hampir sampai di tujuan. 
Saat kami melewati gerbang besar, kereta melambat. 

"Ini adalah ..." [Ryouma] 

Mungkin kurang jika dibandingkan dengan keluarga Duke, tetapi ukuran lot, ukuran 
bangunan, dan penampilan eksterior. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, ini 
jelas merupakan kediaman indah seorang bangsawan. Ketika kami turun dari kereta di 
halte, seorang karyawan toko berpakaian seperti seorang kepala pelayan segera datang 
untuk menyambut kami. 

Pada saat yang sama, ekspresi bermasalah muncul di wajah ketiga orang dewasa. Mereka 
tidak bisa menyembunyikan tampilan itu jika mereka mencoba. 

"Jika itu bukan rahmat-Nya. Dan Serge-sama dari Perusahaan Morgan dan bahkan Pioro-
sama dari Perusahaan Saionji. Selamat datang. "[Butler?] 

"Ini baru beberapa hari, Orest." [Reinhart] 

"Mengapa presiden sendiri di sini? Apa kamu tidak punya pekerjaan untuk dilakukan? 
"[Pioro] 

"Betapa dinginnya dirimu. Tapi sementara itu penting untuk melakukan pekerjaan saya 
sebagai presiden, saya yakin Anda mengerti sepenuhnya betapa pentingnya untuk melihat 
keadaan sebenarnya dari setiap jabatan. "[Orest] 



Chapter 169-2 
Bab 169: Perusahaan Budak Moulton (2/2) Pria itu segera menghindari tatapan tajam dari 
orang dewasa dan mengambil sikap yang agak terpisah. Dari hal-hal yang terdengar, dia 
adalah orang top di sini, tapi dia jauh lebih muda dari yang saya bayangkan. Dia mungkin 
bahkan tidak di paruh kedua dari dua puluhan. 

Dia menganggap saya sebagai pria muda yang tampan dan tampan yang merupakan 
presiden dari sebuah perusahaan pemula. 

"Tetap saja, aku harus mengatakan aku cukup terkejut melihat kalian semua mengunjungi 
toko saya bersama-sama." [Orest] 

Saat dia mengatakan itu, pandangannya berbalik ke arahku. 

"Oh, mohon maafkan sopan santunku. Saya adalah presiden toko ini di sini, Orest Moulton. 
"[Orest] 

"Terimakasih atas pengertian Anda. Saya Ryouma Takebayashi. "[Ryouma] 

"Takebayashi-Sama, begitu. Ini adalah kesenangan besar saya untuk berkenalan dengan 
Anda. "[Orest] 

Hmm? Dia tampak cukup normal bagiku ... Sejauh ini. 

Dia juga berbicara dengan baik kepadaku meskipun aku hanya anak-anak. Tetapi sekali 
lagi, cara lain untuk melihatnya adalah bahwa sangat aneh baginya untuk memperlakukan 
saya dengan cara yang sama seperti dia melakukan duke atau presiden perusahaan besar 
meskipun saya hanya seorang anak kecil ... Tapi itu cukup untuk membuat saya 
melakukannya. Pahami mengapa ketiga orang dewasa begitu peduli padanya. 

Sementara aku memikirkan itu, percakapan beralih ke mengubah lokasi terlebih dahulu 
sebelum berbicara tentang hal spesifik, dan bahkan Fei-san, yang tidak bisa memasuki 
percakapan sama sekali, dipanggil ke toko. 

Ketika kami memasuki tempat itu, sebuah toko yang tampak seperti rumah bangsawan 
menyambut kami. Bahkan interior toko adalah gambar meludah dari bangsawan 
bangsawan, penuh kemegahan dan kemewahan. Tapi tidak seperti rumah bangsawan, ada 
banyak kursi dan counter yang berjejer di dekat pintu masuk, membuat tempat itu lebih 
mirip kantor pos Jepang atau balai kota. Omong-omong, saya juga mencatat 5 kelompok 
pelanggan yang ada di sini sebelum kita. Tapi sekasar ini, berdasarkan cara berpakaian 
mereka, saya pikir mereka bukan bangsawan atau orang kaya. 

"Fu fu fu, apakah kamu terkejut?" [Orest] 



"Ya, benar. Pertama-tama, tempat ini sama sekali tidak terlihat seperti toko. Dan ketika 
saya pertama kali mendengar tentang toko yang menjual budak, saya membayangkan 
sesuatu yang lebih gelap dan lebih jahat. "[Ryouma] 

"Sayangnya, memang ada toko seperti itu juga. Itu tergantung pada skala dan lokasi. Tapi 
'budak juga manusia', toh. Selain itu, mereka juga merupakan produk yang perusahaan 
kami tangani. Wajar jika kita menjaga agar mereka tetap sehat. Untuk itu, Perusahaan 
Budak Moulton saya menyediakan kamar yang bersih dan makanan yang cukup untuk 
semua budak kita. Kami bahkan secara rutin mempekerjakan dokter untuk mengelola 
kesehatan budak kami. "[Orest] 

Dan untuk mengakomodasi sejumlah besar budak, mereka perlu menyediakan banyak 
kamar. Rupanya, itulah alasan mengapa mereka memiliki toko besar ini yang pada 
dasarnya sama dengan rumah bangsawan. 

"Tentu saja, kami tidak memiliki banyak toko yang mencolok seperti ini. Tempat ini 
awalnya adalah bangsawan, dan kebetulan ayahku bisa membelinya. Kami hanya 
merenovasi sebagian dan mengubahnya menjadi sebuah toko. "[Orest] 

"Aku mengerti." [Ryouma] 

Jadi dugaan saya benar. Itu adalah rumah bangsawan. 

"Silakan lewat sini." [Orest] 

Kamar yang kami bawa berisi meja persegi panjang sederhana dan beberapa kursi. Ada 
lebih dari cukup kursi untuk menemani dua kali lipat jumlah kami, yang saat ini enam, 
mengingat kami memiliki lima dari kelompok kami ditambah Tuan Moulton sendiri. Ini 
cukup besar mengingat dia akan memanggil budak di sini. 

Mr. Moulton merekomendasikan saya untuk duduk di depan. Dari kelihatannya, dia sudah 
menyimpulkan bahwa aku adalah pelanggan hari ini. Dia juga memberi banyak perhatian 
kepada saya di sepanjang jalan. Saya tidak pernah menyebutkannya. Saya bertanya-tanya 
bagaimana dia menemukan jawabannya. Ya, saya kira ini yang diharapkan dari seseorang 
yang dipuji oleh ketiganya sebagai orang yang brilian. 

Mr. Moulton dengan alami membunyikan bel yang diletakkan di atas meja dan 
memerintahkan wanita yang muncul dari kamar sebelah untuk menyiapkan minuman bagi 
kami. Rangkaian gerakan itu sangat bergaya. Sedemikian rupa sehingga saya tidak bisa 
menahan diri untuk tidak heran. 

"Nah, Takebayashi-sama. Budak macam apa yang kamu cari hari ini? "[Orest] 

"Mari kita lihat ..." [Ryouma] 

Sementara itu, saya memutuskan untuk memberitahunya bahwa saya memiliki binatu dan 
sedang mencari orang yang bisa bekerja sebagai penjaga. 



"Jika Anda membutuhkan penjaga, maka mereka tidak hanya harus terampil, tetapi mereka 
juga harus dapat dipercaya. Selain itu, ini untuk toko ... "[Orest] 

"Aku tahu. Jika hanya untuk jangka waktu yang singkat, aku bisa mengajukan permintaan 
pekerjaan di guild petualang, tapi melakukan itu agak sulit untuk pekerjaan yang lebih 
lama. "[Ryouma] 

Sebenarnya petualang yang kuat lebih mungkin menghasilkan lebih banyak uang untuk 
menaklukkan monster daripada yang dipekerjakan. Mungkin ada beberapa yang mau 
bekerja untuk waktu yang singkat, tetapi kebanyakan dari mereka mungkin akan menolak 
kontrak yang panjang. Tidak setiap hari Anda bisa menemukan seorang petualang yang 
kuat berpikir untuk pensiun. 

"Saya ingin fokus pada kepribadian para budak. Tentu saja, saya ingin mereka menjadi 
terampil juga. Tapi selama mereka memiliki dasar-dasarnya, maka aku masih bisa 
mempertimbangkan untuk mengambilnya, karena kepala keamananku di sini, Fei, dapat 
melatih mereka. "[Ryouma] 

Setelah melihat keterampilan dan kepribadian para budak, saya akan bernegosiasi tentang 
harganya. Carm-san mengatakan bahwa jika ada seseorang yang benar-benar baik, saya 
tidak boleh ragu dan membuat kontrak dengan mereka segera, tetapi mengingat kondisi 
ini, mungkin saya akan menunggu dan melihat pendekatan terlebih dahulu. 

"Prioritaskan kepribadiannya, ya ... Kalau begitu ..." [Orest] 

Mr. Moulton tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan seikat dokumen dari rak di belakangnya. 
Dari situ ia mengambil sesuatu yang mirip dengan sebuah bookmark yang diapit di antara 
halaman-halaman. 

"Maaf membuat anda menunggu. Di toko ini, informasi para budak telah dikompilasi 
menjadi dokumen. Silakan pilih yang tertarik dari daftar budak yang memiliki 
keterampilan tipe pertempuran ini. "[Orest] 

Sepertinya dia ingin saya mempersempit para kandidat dengan mengambil pilihan saya 
dari daftar ini, dan kemudian mewawancarai mereka. 

Dokumen yang dia berikan kepada saya mudah dibaca. Nama para budak, jenis kelamin, 
ras, sejarah, keterampilan, dan tingkat keterampilan mereka semuanya dituliskan. 

"Ini benar-benar detail ..." [Ryouma] 

"Ya, lagipula nilai seorang budak sangat berubah tergantung pada kemampuan dan 
pengetahuan yang dimilikinya. Budak diwajibkan untuk mengungkapkan informasi mereka 
melalui papan status mereka. Kami menggunakan informasi itu untuk menentukan 
nilainya. 



Berdasarkan permintaan Anda, saya percaya orang-orang dari dokumen itu mungkin 
sesuai dengan tagihan. Budak-budak itu memiliki keterampilan tipe pertempuran dengan 
level 2 hingga 3. Silakan pilih orang-orang yang sangat dihargai untuk karakter mereka dari 
itu. "[Orest] 

"... Harga yang tercantum di sini. Sepertinya ada beberapa perbedaan bahkan antara orang-
orang dengan kemampuan yang sama. "[Ryouma] 

"Itu karena beberapa dari mereka adalah budak hutang, yang menjual diri mereka sendiri, 
dan beberapa tidak. Budak utang dijual ke toko-toko budak seperti kita, dan sebagai 
gantinya, utangnya diselesaikan, tetapi kita yang harus menanggung utang. "[Orest] 

Oh, jadi itu sebabnya harga pinjaman mereka ditambahkan ke nilai aslinya. Lagi pula, jika 
mereka menjual dengan harga di bawah harga utang mereka, mereka akan merugi. 

"Tepat sekali." [Orest] 

Dokumen-dokumen telah diatur dengan baik dan Mr. Moulton juga menjelaskan banyak hal 
dengan mudah. 

Karena itu, meskipun ini adalah pertama kalinya saya, saya dapat dengan mudah memilih 
beberapa kandidat. 

... Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa Reinhart-san dan yang lainnya begitu 
waspada terhadap pria ini? 



Chapter 170-1 
Bab 170: Sifat Sejati dari Pria Tampan (1/3) Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk 
menyelesaikan memilih kandidat. 

Dokumen-dokumen tersebut telah dikonsolidasikan ke dalam bentuk yang mudah dibaca, 
jadi hanya perlu sekilas bagi saya untuk memutuskan apakah seorang kandidat memenuhi 
persyaratan saya atau tidak. 

Sayangnya, bahkan setelah menghitung hanya orang-orang yang memenuhi persyaratan 
saya, jumlah total kandidat masih berjumlah lebih dari lima puluh. 

Itu masih terlalu banyak. Jika mungkin, saya ingin mempersempitnya lagi. 

"... Aku agak ragu untuk mengatakan ini, tetapi mereka semua merasa kurang lebih sama ..." 
[Ryouma] 

Sebagian besar dari mereka memiliki pengalaman bekerja sebagai petualang, dan karena 
satu dan lain hal hal tidak berjalan baik bagi mereka. Itu atau mereka akhirnya menimbun 
hutang besar. 

"Umumnya, kebanyakan budak yang bisa bertarung adalah petualang. Dari waktu ke 
waktu, Anda menemukan beberapa yang memiliki sejarah bekerja sebagai penjaga, tetapi 
bahkan itu karena mereka memiliki pengalaman bekerja sebagai petualang. Justru mereka 
memiliki pengalaman sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan seperti itu. "[Orsen] 

"Aku mengerti." [Ryouma] 

Tetapi jika mereka semua memiliki sejarah yang sama, lalu bagaimana saya bisa memilih 
mereka? 

"Fei-san, apakah kamu punya ide?" [Ryouma] 

"Ini sulit ..." [Fei] 

"Apakah Anda memiliki pengalaman memiliki bawahan Anda sendiri di masa lalu?" 
[Ryouma] 

"Ya. Tapi saya tidak pernah harus memilih mereka seperti ini. Saya baru saja melatih siapa 
pun yang dikirim kepada saya. Itu saja. Orang-orang di pekerjaan saya kemudian tidak 
pernah benar-benar harus mempertimbangkan hal-hal seperti mereka tidak mematuhi 
perintah atau tidak cocok untuk pekerjaan itu. Jika mereka tidak mengikuti perintah atau 
tidak efektif, maka mereka akan lenyap ... Tentu saja. "[Fei] 

"Begitukah?" [Ryouma] 



Dengan 'lenyap' ... Apakah itu berarti orang-orang itu dikoreksi selama pelatihan? Atau... 

Tidak. Aku harus berhenti memikirkan ini. Saya harus fokus pada masalah yang dihadapi 
terlebih dahulu. 

Kepribadian para budak mungkin sedang dibicarakan karena penjualan berbicara dan 
semua, tetapi mereka mungkin tidak terlalu jauh melenceng. Bagaimanapun, bahkan jika 
sebuah toko banyak membicarakan produk-produknya, pelanggan tetap akan 
mengetahuinya pada akhirnya. Dan saya tidak berpikir Reinhart-san dan yang lainnya akan 
merekomendasikan toko seperti itu. 

... Aku akan membeli budak-budak ini untuk melindungi toko, jadi yang paling aku 
butuhkan dari mereka adalah 'kemampuan untuk bertarung'. Baik. Mari jadikan itu 
prioritas. 

Untuk mempersempit kandidat ini, mari kita pilih hanya mereka yang setidaknya memiliki 
keterampilan tipe pertempuran level tiga. 

Dengan itu saya bisa mengurangi jumlah kandidat menjadi hanya 12. Itu pada dasarnya 
turun ke seperempat dari jumlah aslinya. 

"Perbedaan tetapi hanya satu tingkat, namun itu membuat perbedaan besar." [Ryouma] 

"Fu fu fu ..." [Orsen] 

... Apakah aku mengatakan sesuatu yang aneh? 

"Permisi. Level skill membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang cukup untuk 
ditingkatkan, jadi tidak aneh untuk peningkatan bahkan hanya satu level untuk bertahun-
tahun. Selain itu, semakin tinggi tingkat keterampilan, semakin sulit untuk 
meningkatkannya. Dalam kasus tingkat tinggi, sama sekali tidak aneh untuk mengambil 
dekade hanya untuk menaikkannya lagi. 

Itulah sebabnya sering dikatakan bahwa perbedaan level adalah perbedaan yang jelas 
dalam kemampuan aktual seseorang. Paling tidak, ketika dua orang bertarung 
menggunakan senjata yang sama, maka yang paling mungkin menang adalah yang memiliki 
tingkat keterampilan lebih tinggi. "[Orsen] 

Mr. Moulton melanjutkan, berkata, "Tapi tentu saja---" 

Untuk sesaat, saya tidak bisa mengerti apa yang dia maksud. 

"Tapi tentu saja, bagimu, Takebayashi-sama, perbedaan antara level 2 dan 3 tidak ada 
artinya." [Orsen] 

"Apa maksudmu?" [Ryouma] 



Ketika aku mengatakan itu, dia sedikit tersenyum padaku. 

Pada saat yang sama, saya juga merasa Reinhart-san dan yang lainnya menjadi waspada. 

"Kamu seorang petualang, bukan, Takebayashi-sama? Apalagi jenisnya sangat kuat. Aku 
tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri, tapi ... Sejujurnya, aku sudah lama menyelidikimu. 
"[Orsen] 

"Kamu menyelidiki saya? Saya rasa Anda tidak hanya mendengar tentang saya saat itu. 
"[Ryouma] 

Karena dia membicarakannya dengan sungguh-sungguh di muka, saya tidak berpikir dia 
berencana melakukan sesuatu yang teduh. 

"Bisakah saya bertanya mengapa?" [Ryouma] 

"Ada beberapa alasan. Salah satunya karena mereka bertiga dengan kamu dan Grisiera-
sama telah melindungi kamu dari belakang. Saya yakin bahwa pedagang dengan tingkat 
kekuatan tertentu sudah mengetahui hal ini. Bagaimanapun, itu telah secara tidak langsung 
menyebar melalui jaringan intelijen dari guild pedagang. 

Alasan kedua adalah untuk tujuan survei pendahuluan kami. Meskipun laundromat Anda 
yang menggunakan slime agak istimewa, ini bukan seolah-olah tidak ada preseden. Ada 
juga risiko yang datang dengan memulai bisnis baru. Ada banyak manajer yang -- setelah 
gagal -- datang ke toko kami. "[Orsen] 

Itu sebabnya ia mengumpulkan informasi tentang toko baru, toko mencolok, dan toko yang 
sedang dalam kemerosotan. Tetapi saya memiliki empat perisai besar di belakang saya, jadi 
dia tidak benar-benar berpikir saya akan berakhir dalam kesulitan yang mengerikan. 

"Dan alasan ketiga: Minat belaka ... Dari saya kepada Anda. 'Orang macam apa orang ini 
yang dikenal sebagai Ryouma Takebayashi, yang kebetulan terhubung dengan baik dan 
bahkan telah memulai usaha baru?' "[Orsen] 

Dari tiga alasan yang dia berikan, yang ketiga adalah yang paling ringkas, tetapi juga 
memberi tekanan kuat. 

"Dan penyelidikanmu telah membuatmu percaya bahwa aku terlalu kuat untuk orang-
orang yang mau berurusan dengan orang-orang seperti level 2 dan 3?" [Ryouma] 



Chapter 170-2 
Bab 170: Sifat Sejati dari Pria Tampan (2/3) "Tidak ada keraguan tentang itu. Hal pertama 
yang muncul adalah pekerjaan penaklukan di tambang utara yang telah lama ditinggalkan 
... Anda berpartisipasi di sana dengan cairan lendir eksentrik yang bisa menggunakan 
senjata, bukan? Dan meskipun itu adalah pekerjaan pertama Anda, Anda diterima di tim E 
Rank. Sehari sebelumnya Anda juga berakhir dalam perkelahian dengan sekelompok 
petualang yang tidak baik untuk menyelamatkan beberapa anak. Anda bertarung sendirian, 
tetapi meskipun salah satu petualang nakal itu adalah C-Ranking, Anda bisa langsung 
menghabisi mereka. Ahh, jika Anda bertanya-tanya mengapa saya tahu begitu banyak ... 
Kebetulan bahwa C Ranker telah dihukum sebagai budak dan terdaftar di sini sebagai 
'budak kriminal'. "[Orest] 

"Saya melihat. Dunia benar-benar kecil. "[Ryouma] 

"Memang ... Setelah pendaftaran dia akan dikirim ke tambang batu bara, tetapi dalam 
beberapa hari sampai saat itu, kita memiliki kesempatan untuk berbicara. Dia memberi 
tahu saya hal-hal ini tentang kekalahannya. 'Aku tidak tahu apa yang terjadi' 'Pada saat aku 
tahu, aku sudah kehilangan'. Namun papan keterampilannya jelas menunjukkan tingkat 
keterampilan Battle Ax Mastery 3. Meskipun level seperti itu berada di bawah kategori 
'normal', itu masih tidak mengubah fakta bahwa dia banyak terampil. Itu akan menjadi satu 
hal jika Anda hanya mengalahkannya, tetapi untuk berpikir bahwa Anda mengalahkannya 
begitu mudah sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk memahami apa yang sedang 
terjadi ... Jelas bahwa Anda jauh di atas dirinya. Diragukan bahwa dia hanya membiarkan 
penjaganya luntur. Dan bahkan jika dia melakukannya karena penampilanmu, dia 
seharusnya cukup kuat untuk tetap menang. Oh, dan ngomong-ngomong, ada cerita ini 
juga. 

"..." [Ryouma] 

Mr. Moulton dengan bersemangat berbicara tentang kisah-kisah di sekitar saya. Dia 
berbicara tentang mereka satu demi satu. 

Dia umumnya berbicara tentang desas-desus yang beredar di Gimuru atau Festival 
Pendirian atau waktu itu ketika saya bekerja sebagai guru untuk mengajar calon baru. 

Tampaknya, aku diam-diam terkenal sebagai seorang petualang yang membawa lendir 
aneh bersamanya. 

"Aku juga sudah mendengar tentang keberhasilanmu dalam berburu seorang pria dengan 
hadiah di kepalanya. 'Melzen the Red Spear' yang terkenal itu. Anda juga baru-baru ini 
berhasil menundukkan sekelompok 15 orang. Oh, tapi yang terakhir adalah dengan Fei-
sama, ya? Sepertinya Fei-sama juga sangat ahli. "[Orest] 



... Dia bahkan mendapat informasi tentang kejadian terbaru. Cara dia membocorkan 
informasi pada dasarnya adalah tingkat penguntit pada saat ini. 

"Ahem! Mnn ... "[Reinhart] 

"Oh! Permisi. Saya terlalu bersemangat di sana. "[Orest] 

"Kamu benar-benar melakukan investigasi dengan sangat baik ..." [Ryouma] 

"Tidak juga. Satu-satunya hal yang dapat saya temukan adalah hal-hal yang berkaitan 
dengan aktivitas Anda selama di Gimuru. Selain itu satu-satunya hal yang saya ketahui 
tentang Anda adalah bahwa Anda 'hidup dalam keterasingan di Hutan Gana'. Seolah-olah 
Anda baru saja muncul dari ketiadaan ke dalam hutan. Saya tidak dapat menemukan 
informasi tentang masa lalu Anda sama sekali. Benar-benar merendahkan hati. "[Orest] 

Nah, jika Anda benar-benar bisa mengetahuinya, saya akan sangat terkesan. Apakah ini 
alasan Reinhart-san dan yang lainnya begitu mewaspadai dia? 

"Sejak aku masih kecil, aku selalu suka mendengar cerita dari para budak dan tamu ... Tidak 
masalah apakah mereka laki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa, atau 
bahkan yang lebih tua. Tidak masalah apakah mereka manusia, anggota suku binatang 
buas, peri, kurcaci, atau bahkan kadal naga. Baik itu pekerjaan yang mereka lakukan, tipe 
tubuh mereka, ada begitu banyak jenis orang. Dan saya hanya bisa bertanya-tanya apa yang 
dipikirkan atau dilakukan oleh setiap orang yang berbeda dalam hidup mereka. Itu 
membuat saya ingin tahu tentang berbagai jalan yang mereka lalui. Dan saya tidak 
bermaksud ini dalam pengertian duniawi, ingatlah. Saya tahu ada orang-orang yang mulai 
berpikir bahwa ketika saya membicarakan hal ini, tetapi sebenarnya tidak. Meskipun jujur 
dengan Anda, saya tidak akan keberatan dengan cara itu. Pria, wanita, manusia, bukan 
manusia ... Aku baik-baik saja dengan apa pun. "[Orest] 

Tidak ada yang bertanya! Lagipula, bukankah itu cukup untuk membuatmu menjadi 
eksentrik !? 

Yah, asalkan itu berdasarkan hukum, saya kira itu tidak masalah, tapi ... 

Dang. Serius, zona pemogokannya terlalu besar. 

Saya sudah terbiasa dengan budaya otaku di Bumi, di mana cara karakter yang lebih 
bervariasi muncul di anime dan manga. 

Telinga kucing, telinga binatang, pelayan ... Semua hal itu cukup normal di sana. Dan saat ini 
bahkan orang normal juga tahu tentang Tsunder. Jika Anda masuk lebih dalam, ada banyak 
genre seperti traps dan BL. Dan jika Anda pergi ke ujung yang dalam, bahkan ada gadis 
robot. 

Sejujurnya, aku tidak terlalu peduli dengan hobi atau hubungan gay semacam itu selama 
aku bukan target. 



Selama saya tidak, maka ... 

"Tidak ada masalah dengan Mr. Orest Moulton ' 

Itulah kesimpulan yang saya miliki untuk orang yang dikenal sebagai Orest Moulton. 

Tetapi apakah ini benar-benar yang semua orang waspadai? 

Terus terang, daripada mengatakan dia adalah orang yang misterius, saya pikir akan lebih 
tepat untuk mengatakan bahwa dia hanya sulit dimengerti. 

"... Ngomong-ngomong, jika aku boleh bertanya, Takebayashi-sama, apa tingkat 
keterampilan tipe pertempuranmu?" [Orest] 

"Orest. Jangan meminta pergi menggali hal-hal di luar pekerjaan Anda. Ryouma bukan 
budakmu atau apalah. "[Pioro] 

Sementara aku berpikir, Pioro-san tiba-tiba berbicara dengan suara pelan tapi berat yang 
tidak seperti suaranya yang biasanya cerah. 



Chapter 170-3 
Bab 170: Sifat Sejati dari Pria Tampan (3/4) Memang benar tidak sopan untuk tiba-tiba 
bertanya tentang status seseorang, tapi ... 

"Terima kasih banyak, tapi tidak apa-apa, Pioro-san." [Ryouma] 

Bagaimana saya mengatakan ini ... 

Saya pikir dia benar-benar hanya ingin tahu. 

Saya tidak berpikir dia mencoba untuk mendapatkan informasi dari saya sehingga dia 
dapat menggunakannya untuk beberapa jenis rencana jahat atau sesuatu. 

Saya pikir dia benar-benar hanya jujur jujur tentang keingintahuannya itu. 

Dan saya tidak tahu apakah akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa karakternya yang 
sebenarnya telah terbuka kedoknya atau apakah akan lebih baik untuk mengatakan bahwa 
dia hanya memutuskan untuk mengungkapkan karakternya yang sebenarnya, tetapi 
bagaimanapun juga, saya kurang lebih mengetahui karakter aslinya. alam sekarang. Dan 
sementara sebelumnya dia tidak lebih dari seorang pemuda yang saya sukai, sekarang saya 
merasakan rasa keakraban dengannya. 

"Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan tentang melukaiku, tapi aku yakin dia tidak akan 
mencoba melakukan apa pun yang akan menimbulkan kemarahan semua orang, kan?" 
[Ryouma] 

Anda tahu sensasi itu ketika Anda melihat sesuatu yang menakutkan namun ingin 
melihatnya lebih tepat karena itu menakutkan? Mungkin itulah alasan mengapa dia 
melakukan ini. Karena itu membuat saya ingin mengambil langkah saya sendiri juga. 

Karena itu, saya menoleh ke Mr. Moulton dan mengungkapkan beberapa informasi saya. 

"Keterampilan bertarung saya pada dasarnya adalah keterampilan pedang dan taijutsu 
(seni bela diri). Keduanya berada di level 7. "[Ryouma] 

"..." [Semua Orang] 

Saat udara menegang, keheningan memenuhi ruangan. 

Alasan di balik ketegangan di udara itu tidak lain adalah tiga orang dewasa yang telah 
mengambil peran sebagai wali saya. 

Semua orang diam. Hanya Serge-san yang berkeringat. 

Fei-san bertingkah seolah-olah ini bukan urusannya, hanya minum tehnya di samping. 



Saya tidak tahu apakah itu karena Mr. Moulton tidak menyangka saya akan membocorkan 
informasi saya begitu saja atau apakah level saya telah melampaui harapannya, tetapi dia 
menunjukkan sedikit kejutan di wajahnya, di luar itu adalah ekspresi yang jelas minat dan 
kegembiraan. 

"Level 7. Memang. Tidak mungkin aku bisa memprediksi itu. "[Orest] 

"Itu bisa menjadi lelucon, kau tahu?" [Ryouma] 

"Fu fu fu ... Ketenanganmu sangat mengerikan." [Orest] 

Dia tidak mengalihkan matanya saat dia bertemu tatapanku. 

Nah, bagaimana dia akan bereaksi? 

Apakah dia akan menganggapku pembohong? Atau apakah dia akan percaya padaku? 

Saya tidak berbohong, tetapi saya sangat berani. 

"Tolong yakinlah. Bahkan tanpa perisai di belakang Anda, sebagai pedagang, saya tidak 
pernah bisa menyalahgunakan informasi tamu saya. Selain itu, jika saya bertindak tidak 
tepat, saya yakin orang yang akan menderita adalah saya. "[Orest] 

Pak Moulton berkata dengan nada penuh minat meskipun secara alami Reinhart-san dan 
yang lainnya terus menatap belati padanya. 

"Tapi jika itu masalahnya, maka level 2 atau 3 tentu akan terlalu tidak bisa diandalkan 
untukmu." [Orest] 

Dari kelihatannya, kelihatannya dia memutuskan untuk menganggap kata-kataku sebagai 
kebenaran, tetapi pada saat yang sama, dia tampak sangat khawatir. 

"Ada apa?" [Ryouma] 

"... Tolong tunggu sebentar." [Orest] 

Dia berdiri dari kursinya dan membawa seikat dokumen baru. 

"Ini adalah daftar dokumen dengan beberapa keadaan khusus ..." [Orest] 

"Keadaan khusus?" [Ryouma] 

"Tidak seperti budak yang terdaftar di daftar normal, yang ini tidak bisa bekerja. Mereka 
terlalu tua, terlalu muda, terluka, sakit, atau menderita beberapa gejala prognostik, tetapi 
terlepas dari itu, ini adalah orang-orang yang tidak dapat sepenuhnya menunjukkan 
kemampuan mereka. Biasanya, saya tidak akan merekomendasikan mereka kepada 
pelanggan, tetapi saat ini ada pendekar pedang level 5 dalam daftar ini. "[Orest] 



Ketika dia mengatakan itu, dia membolak-balik dokumen dan menunjukkan kepada saya 
sebuah halaman di mana tertulis informasi dari seseorang. 

"Ox Lord. 37 tahun. Seorang lelaki dari suku minotaur yang memiliki Teknik Pedang 
Kembar dengan level 5. "[Orest] 

Setelah membaca bagian yang berisi sejarah lelaki itu, saya mengetahui bahwa lelaki itu 
memang cukup kuat. Pada saat yang sama, saya juga menemukan mengapa dia dimasukkan 
dalam daftar ini. 

Seperti ceritanya, Ox Lord dibesarkan di panti asuhan gereja sampai ia berusia 15 tahun, 
setelah itu ia masuk ke sekolah pelatihan bagi para gladiator untuk bertarung di depan 
penonton untuk hiburan mereka. Setelah itu, di usia dua puluhan, ia menjadi terkenal dan 
menjadi gladiator kelas satu yang terkenal. Di usianya yang tigapuluhan, dia memasuki 
kompetisi yang hanya terdiri dari prajurit kelas satu dan menang, tapi ... 

Setelah itu tangan kirinya terluka dalam pertandingan. Luka itu sendiri kecil, jadi pada 
awalnya, diyakini akan pulih dengan cepat, tetapi luka itu memburuk, dan akhirnya sampai 
pada titik di mana segala sesuatu dari pergelangan tangan ke atas harus dipotong. 

Sebuah catatan di halaman yang sama menyatakan bahwa pejuang suku minotaur memiliki 
perawakan besar dan kekuatan besar. Gladiator bergantung pada kemauan masyarakat 
untuk mencari nafkah, jadi minotaur gladiator sering mengenakan baju besi yang berat dan 
dengan terayun mengayunkan senjata berat seolah-olah mereka tidak menimbang apa pun. 

Lord Ox berspesialisasi dalam pedang kembar, yang mengandalkan memukul musuh 
berkali-kali dengan cepat, tetapi ia masih bisa sepenuhnya menunjukkan kekuatan besar 
suku minotaur. 

Dia menggunakan pedang kembar khusus yang lebih berat dari yang normal. Dia bisa 
menggunakan mereka dengan mudah, jadi serangannya cepat dan berat. 

Kombinasi ideal kekuatan dan kecepatan yang melahirkan berbagai serangan yang mirip 
dengan badai. 



Chapter 170-4 
Bab 170: Sifat Sejati dari Pria Tampan (4/4) "Pengguna pedang kembar yang kehilangan 
salah satu tangannya. Secara alami, dia tidak bisa melawan cara yang dia lakukan ketika dia 
masih memiliki kedua tangannya. Tetapi bahkan tanpa kekuatan sebelumnya, dia masih 
bisa menggunakan pedang dengan satu tangan dan masih cukup kuat untuk mengalahkan 
budak level 3. Dia juga bekerja sebagai gladiator, jadi dia memiliki banyak pengalaman 
berjuang melawan orang lain. Biasanya, ia melayani sebagai budak perdebatan dengan 
keterampilan tempur. Aku yakin dia akan bisa membantu Fei-sama dalam mengajar budak 
barumu. "[Orest] 

Memang benar dia mungkin cukup kuat untuk menjaga toko. Dan jika dia bisa mengajar 
orang lain, maka dia bahkan mungkin memiliki beberapa prospek bagus, tapi ... Aku agak 
khawatir tentang catatan di bawah evaluasi karakternya yang menyatakan dia sangat 
melekat pada identitasnya sebagai pemain pedang. Apalagi harga untuknya adalah 
8.000.000 jas. Itu lebih mahal dari yang lain. Atas dasar apa mereka menagih itu? 

Jujur saya bertanya kepada Tuan Moulton itu dan dia menjawab. 

"Dia mencari nafkah hanya melalui pedangnya. Dia membawa semacam kebanggaan 
dengannya. Meskipun kehilangan salah satu lengannya, ia terus berlatih setiap hari dengan 
gelisah dan berharap orang yang membelinya, melakukannya karena keahliannya dalam 
pedang. Selain itu, dia sebenarnya tidak memotong tangannya dan malah menggunakan 
ramuan ajaib khusus untuk memberinya waktu untuk mencari cara untuk menyembuhkan 
luka-lukanya. "[Orset] 

"Obat untuk mengulur waktu ... Apakah kamu berbicara tentang 'Stop Medicine'?" 
[Ryouma] 

"Kamu tahu, saya mengerti. Ya, persis seperti yang Anda simpulkan. "[Orset] 

Stop Medicine... Seperti namanya, itu adalah obat ajaib yang mencegah luka dari 
memburuk. Itu tidak mempertahankan keadaan luka melalui metode konvensional seperti 
melalui desinfeksi atau semacam perawatan, melainkan bekerja dengan cara yang mirip 
dengan menghentikan waktu. Ini aneh, tetapi ini adalah obat yang ada di dunia ini. Jika saya 
ingat dengan benar, itu seharusnya cukup mahal. 

"Sebagai seorang gladiator terkenal, dia sebenarnya cukup kaya, tetapi dia terus 
menggunakan uangnya untuk membeli obat, dan akhirnya, dia berhutang dan akhirnya 
berakhir di sini. Utang yang tersisa setelah menjual rumahnya dan semua miliknya 
termasuk dalam harganya. Pada dasarnya semua harta miliknya telah dijual, tetapi 
pedangnya masih ada bersamanya. "[Orset] 

"Pedang itu satu-satunya yang kamu tidak jual?" [Ryouma] 



"Iya. Dia mengatakan itu adalah satu hal yang dia benar-benar tidak bisa lepaskan. Kami 
mencoba membujuknya berkali-kali, tetapi dia mengatakan bahwa jika dia harus menjual 
pedangnya juga, dia lebih baik mati. "[Orset] 

"Aku mengerti itu sesuatu yang lumayan, bukan?" [Ryouma] 

Agak mengkhawatirkan, tapi dia harus tetap bisa melakukan pekerjaannya sebagai 
penjaga, kan? 

"Meskipun dia sedikit tidak kompromi dalam hal pedangnya, dia sebenarnya turun ke bumi 
dalam hal hal lain. Dia telah mengajar para budak di toko ini cara menangani pedang. Dari 
situ saya bisa menjamin bahwa dia memiliki rasa tanggung jawab dalam pekerjaan yang 
diberikan kepadanya. 

Adapun harga, ini pertama kalinya Anda dan Anda datang ke sini pada perkenalan semua 
orang, belum lagi saya belajar banyak dari Anda, jadi saya tidak akan keberatan jika Anda 
memilih untuk membayar dengan mencicil. Selain itu, Anda tidak perlu membayar sampai 
Anda membentuk kontrak, jadi mengapa tidak menambahkannya ke daftar kandidat Anda 
terlebih dahulu dan kemudian melihat bagaimana hasilnya? "[Orset] 

"Jika kamu pergi sejauh itu, maka sangat baik. Mari kita tambahkan dia ke daftar kandidat. 
"[Ryouma] 

Dia berusaha keras untuk merekomendasikannya, dan aku juga akan bertemu dengan 
budak-budak lainnya, jadi mengapa tidak? 

Menambahkan hanya satu budak lagi seharusnya tidak menimbulkan masalah. 

Kembali ke topik yang sedang dibahas, saya bertanya-tanya apakah saya harus 
mempersempit daftarnya lebih jauh. 

Kali ini saya mencoba meminta nasihat kepada Pak Moulton sambil memikirkannya. 

Ketika saya melakukan itu ... 

"Bagaimana cara mempersempit kandidat lebih lanjut? Kalau begitu, kenapa kita tidak 
mempersempit kandidat menjadi wanita yang mau terlibat dalam penjarahan barney? 
"[Orset] 

...Apa? 

"M-Maaf, tapi aku tidak ingin membeli budak dengan tujuan seperti itu dalam pikiran ..." 
[Ryouma] 

"Kenapa justru itu sebabnya! Jika seorang pelanggan mendatangi saya dengan bisnis yang 
sok-sok, saya tidak akan merekomendasikan dia jiwa. Jika seseorang memiliki uang untuk 
membeli seorang budak hanya untuk beberapa yang baik keluar masuk, saya tanpa malu-



malu akan mengatakan kepadanya bahwa kunjungan ke rumah bordil akan berkali-kali 
lebih murah dan tidak terlalu bermasalah di masa depan. 

Dari mereka yang jatuh ke dalam perbudakan hutang, ada wanita yang setuju dengan 
layanan tersebut dengan harapan dibebaskan dari obligasi mereka bahkan lebih cepat. 
Tetapi para budak seperti mereka memiliki kecenderungan untuk jatuh dalam 
keputusasaan, dan ketika saatnya tiba, mereka cenderung menjadi sumber masalah. 
Pikiran manusia tidak dapat dikategorikan dengan begitu mudah, jadi saya tidak dapat 
berbicara untuk semua wanita, tetapi itu biasanya terjadi pada wanita yang belum 
memutuskan diri untuk menjual tubuh mereka. 

Di sisi lain, wanita yang telah memutuskan diri untuk menjual tubuh mereka sebelumnya, 
cenderung memiliki pengalaman bekerja di rumah bordil sebelum menjadi budak. Mereka 
menjual diri untuk mencoba dan membayar kembali utangnya. Ketika sampai pada wanita 
seperti itu, penagih utang dapat -- sampai taraf tertentu -- mampu bersabar dan menunggu 
pembayaran mereka. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk melunasi semua hutang 
mereka juga. Ini mungkin terlihat sedikit vulgar, tetapi ada orang-orang yang tidak terlalu 
peduli tentang penampilan selama mereka dapat menyerang benteng merah muda, dan 
selain itu ... Ini lebih banyak uang untuk debitor jika pelanggan mereka membutuhkan 
waktu lebih lama untuk melunasi hutang. Setidaknya, selama uang terus mengalir. "[Orset] 

Oh, ohh ... Jadi itu sebabnya. 

Saya pikir dia hanya main-main, tapi dia sebenarnya cukup serius. Cukup intens juga. 

Saya katakan ... Langkah orang ini benar-benar berantakan. Aku sepertinya tidak bisa 
menangkapnya. 

"Orest-kun. Seperti yang diduga, topik ini agak terlalu dini untuk Ryouma-kun. "[Reinhart] 

"Yang Mulia, dengan segala hormat, sangat penting bahwa topik ini ditangani ketika 
membeli budak. Khusus untuk Takebayashi-sama, mengingat bahwa ia membeli budak 
untuk pertama kalinya. Selain itu, dia mungkin menjadi malaikat kecil sekarang, tetapi 
suatu hari dia akan mencapai itu, erm ... usia sensitif, dan untuk berjaga-jaga, dia secara 
tidak sengaja memberi salah satu budaknya biggus-dikus yang baik kepada budaknya, 
setidaknya itu sudah ada di tangan mereka kontrak, kan? 

Tentu saja, Ryouma-sama sangat seperti orang dewasa, dan aku ragu dia akan menjadi tipe 
orang yang bersembunyi di balik statusnya untuk mengejar rok, tapi ... Bukan hal yang aneh 
bagi karyawan untuk meletakkan tangan di atas budak mereka ' sedang bekerja dengan. 
Dan sementara saya mungkin tidak merekomendasikan membeli budak hanya dengan 
kegiatan tertentu dalam pikiran, saya merekomendasikan budak yang baik-baik saja 
dengan itu kalau-kalau terjadi hal yang tidak terduga. Tidak ingin ada masalah dengan 
hukum sekarang, kan? "[Orest] 

Mr. Moulton tidak akan mundur. 



Serge-san dan Pioro-san bergabung dengan keributan untuk mencoba dan meyakinkannya 
sebaliknya, tetapi dia tidak peduli. 

Sejak itu dia terus berbicara dengan serius sambil menaburkan beberapa komentar di 
sana-sini untuk mencoba dan mengoceh saya. 

Bahkan jika aku tidak mau, berada di ujung penerima senyumnya yang serius namun 
menggoda begitu lama, membuatku tidak punya pilihan selain untuk menyadarinya. 

Bahwa selama ini, sejak awal, dia telah mengamati reaksi saya. 



Chapter 171-1 
Bab 171: Sejarah Budak dan Jejak Dunia Lain (1/2) "Aku akan pergi dan mengumpulkan 
para kandidat budak. Harap tunggu sebentar di sini. Oh, dan sebelum saya lupa, hal-hal 
dasar yang harus diperhatikan sehubungan dengan hukum budak dan cara menangani 
budak dapat ditemukan dalam buku ini di sini. Kami memberikannya gratis kepada 
pelanggan pertama kali, jadi silakan bawa bersamamu. "[Orest] 

Setelah pemilihan calon budak, Mr. Moulton meninggalkan sebuah buku bersamaku dan 
pergi. 

Begitu pintu ke kamar benar-benar tertutup, suasana di ruangan itu dengan cepat 
mengendur. 

"Astaga, kau berhasil menahannya." 

Dimulai dengan Serge-san, semua orang dewasa memberi selamat kepada saya karena 
berhasil menanggung kerusakan Mr. Moulton. 

"Tetap saja, dia benar-benar orang yang luar biasa." [Ryouma] 

"Jauh di lubuk hatinya dia sebenarnya bukan orang jahat." [Pioro] 

"Dia benar-benar tidak terkendali." 

"Terus terang, fakta bahwa dia cukup berani untuk melakukan apa pun yang dia inginkan 
ketika kita tepat di depannya layak dipuji." [Reinhart] 

"Dia sebagian besar menatapmu, Bos, tapi dia juga menatapku sepanjang waktu." [Fei] 

Hah, jadi alasan mengapa Fei-san diam begitu aneh adalah karena itu. 

"Saya juga tidak berharap bahwa dia akan menginvestigasi saya sebanyak itu. Apakah dia 
menyelidiki kalian juga? "[Ryouma] 

"Tidak juga, tapi kupikir ada satu hal yang dia lakukan yang kita semua alami. Itu ... Bicara 
tentang budak yang setuju dengan kegiatan malam hari. Dia mengatakan hal yang sama 
kepada saya di masa lalu ... Dan dari semua hal, dia mengatakannya tepat di depan istri 
saya, Elize. "[Reinhart] 

"Ketika dia melakukannya kepada saya, dia mulai mengoceh tentang pelayan malam hari 
tidak hanya di depan istri saya tetapi di depan putri saya juga. Mereka menatapku dengan 
sangat dingin sesudahnya. Mata Miyabi sangat dingin ... "[Pioro] 

"Pria itu memiliki kebiasaan buruk untuk menyelidiki pelanggannya dan mendesak mereka 
untuk mendapatkan reaksi. Saya tidak tahu apakah itu karena ia melakukan hal-hal seperti 



itu sehingga ia memiliki mata untuk orang-orang atau karena ia memiliki mata untuk 
orang-orang sehingga ia akhirnya mempelajari kebiasaan buruk itu ... Mantan presiden, 
pendahulunya dan ayahnya, konon telah bercampur aduk. perasaan tentang itu dan banyak 
menangis. 

Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tidak ada kesalahan bahwa dia adalah 
pemuda yang cerdas. Tapi dia juga cukup jahat untuk menyalahgunakan matanya yang 
melihat-lihat untuk menghindari kemarahan orang yang dia ajak bicara. "[Reinhart] 

Jadi, meskipun memperlakukan pelanggannya seperti itu, dia mampu mencapai tingkat 
kepuasan yang tinggi dengan secara menyeluruh melayani pelanggannya dan menghindari 
jatuhan fatal yang akan benar-benar membuat mereka marah. 

Apa yang dia lakukan membutuhkan perasaan yang sangat baik dalam menyeimbangkan 
hubungan manusia. 

Saya tidak berpikir saya bisa melakukan apa yang dia lakukan bahkan jika saya mencoba. 
Jika saya benar-benar mencobanya, saya mungkin akan akhirnya menghancurkan toko 
saya. 

"Jangan khawatir. Itu tidak mungkin bagi saya juga. "[Pioro] 

"Dia hanya membuang-buang bakatnya. Tidak perlu menyalinnya. Bahkan, Anda tidak 
harus menyalinnya. "[Serge] 

Seperti yang mereka katakan, kejeniusan dan kegilaan dipisahkan hanya oleh selubung 
tipis. Melihat Mr. Moulton, saya pikir itu benar. 

"Bagaimanapun, kami akhirnya berhasil mendapatkan istirahat yang sangat dibutuhkan, 
jadi mengapa kita tidak bersantai sebentar?" [Reinhart] 

"Benar." [Ryouma] 

"Bagaimana kalau memesan minuman?" [Pioro] 

Pioro-san membunyikan bel dan memesan minuman dari wanita yang datang. 

Sedangkan saya, saya memutuskan untuk menggunakan waktu untuk membaca buku yang 
saya dapatkan dari Mr. Moulton. 

... Pertama, mengenai dasar-dasar budak dan bagaimana cara menanganinya. 

Tidak seperti apa yang disarankan oleh kata 'budak', para budak di dunia ini sebenarnya 
memiliki hak asasi manusia. 



Meskipun budak tidak memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan yang akan mereka 
lakukan, mereka -- sampai batas tertentu -- mampu mendorong kondisi orang yang 
membelinya. 

Mereka memiliki hak atas makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Mereka memiliki hak 
untuk menerima perawatan ketika mereka jatuh sakit atau terluka. Dan mereka juga 
memiliki hak untuk beristirahat dari waktu ke waktu. 

Kondisi ini tidak berbeda dari apa yang saya pelajari sebelumnya atau dari perawatan 
orang yang saya sewa secara normal, jadi saya tidak akan punya masalah di sini. 

Yang saya benar-benar tertarik adalah 'undang-undang budak lama' yang dibuat di negara 
tertentu dan berlaku sebelum undang-undang budak saat ini diterapkan. 

Saya juga tertarik dengan sejarah selama masa hukum budak lama sampai masa hukum 
budak modern. 

... Ini adalah beberapa hal yang sangat menarik. 

Undang-undang budak lama mentolerir pengabaian hak asasi manusia dan perlakuan 
kejam terhadap manusia lain. 

Negara hukum ini berasal dari tidak ada lagi, tetapi semuanya dimulai dari penerapan satu 
hukum. 

Ada aturan mengenai sistem budak sebelum itu, tetapi perawatan budak bervariasi dari 
satu wilayah ke wilayah lain. 

Yang menstandarkan perlakuan terhadap budak dan memperburuknya dengan banyak 
adalah pengenalan pajak yang dikenal sebagai 'Pajak Pengangguran'. 

Pada saat itu, negara itu menugasi warga negara dengan 'tugas kerja' yang sama seperti 
yang ditentukan dalam konstitusi Jepang. 

Saya tidak tahu apakah itu dilakukan oleh orang lain seperti saya, tetapi bagaimanapun 
juga, baik tugas Jepang maupun tugas negara ini tidak dimaksudkan untuk memaksa warga 
untuk bekerja di bawah kerja paksa. Itu hanya sesuatu yang ikut berperan karena 
diperkenalkannya 'pajak pengangguran'. 

Seharusnya, itu diperkenalkan dengan harapan mendorong orang untuk bekerja dan untuk 
memperkaya negara. 



Chapter 171-2 
Bab 171: Sejarah Budak dan Jejak Dunia Lain (2/2) Menganggur dan tidak bekerja 
bukanlah hal yang buruk, jadi orang yang menganggur tidak ditangkap. 

Tetapi bekerja dianggap tugas, jadi orang-orang yang tidak bekerja gagal menegakkan 
tugas mereka. 

Sebagai hukuman, mereka harus membayar pajak lebih banyak. 

... Atau setidaknya, itulah ide di balik mengapa pajak semacam itu diterapkan. Sayangnya, 
pajak hanya memperburuk kehidupan banyak orang. 

Pajak dapat dihindari selama seseorang bekerja, tetapi jika seseorang memiliki anggota 
keluarga yang tidak bekerja, maka bahkan dengan pekerjaan, ia masih terkutuk untuk 
menderita pajak pengangguran. 

Dan apa yang menanti mereka yang tidak bisa membayar pajak adalah kerja paksa sebagai 
budak. 

Pengenaan pajak pengangguran juga memberdayakan pengusaha secara tidak sengaja. 

Karena karyawan tidak lagi mencari pekerjaan hanya untuk mendapatkan uang tetapi juga 
untuk melarikan diri dari ancaman pajak berat dan perbudakan, pengusaha mulai 
menuntut lebih banyak dari mereka. 

Para karyawan menjadi takut akan pengangguran. 

Tak lama kemudian majikan bahkan mulai berpikir bahwa tidak masalah bahkan jika 
kondisi kerja memburuk. Karena itu kehidupan mereka yang bekerja di bawah orang lain 
menjadi lebih buruk. ... Tetapi para klerus dan para bangsawan yang bertanggung jawab 
untuk membuat undang-undang pada awalnya adalah kelas istimewa, atau mereka 
menerima uang dari orang kaya yang menyuap mereka, jadi pengenaan pajak baru hanya 
sedikit berpengaruh pada mereka. 

Karena orang-orang istimewa yang bertanggung jawab atas hukum, situasinya tidak 
pernah membaik. Kekuasaan mulai terpusat, negara kehilangan kemampuan untuk 
memperbaiki dirinya sendiri, dan perbedaan dalam kekayaan antara budak dan karyawan 
versus kelas yang berkuasa terus memburuk. 

Setelah ini negara itu akhirnya berubah suram. 

Hanya masuk akal bahwa sistem yang tidak setara seperti itu akan menyebabkan orang 
menjadi tidak bahagia. Di antara orang-orang yang tidak bahagia itu adalah orang-orang 
yang tidak enggan menggunakan kekerasan. Seperti itulah pasukan pemberontak yang 
menentang kebijakan negara lahir. 



Pada akhirnya, tentara pemberontak berhasil menghancurkan tentara negara itu dan 
berhasil membawa revolusi. 

Pemimpin pada saat itu adalah 'pria bermata hitam berambut hitam' dengan kekuatan 
untuk menyamai seribu prajurit dan kelicikan untuk memimpin medan perang. 

Pria ini mungkin adalah dunia lain. 

Ada banyak pria berambut hitam-mata hitam di dunia ini, tetapi tentu saja tidak banyak 
yang bisa menandingi seribu prajurit dan memiliki kelicikan untuk memimpin medan 
perang. Terlebih lagi, pria ini nantinya akan menjadi perdana menteri dan mencurahkan 
hatinya untuk memperbaiki kondisi kerja para budak. 

Untuk beberapa alasan tidak ada banyak dokumen yang berkaitan dengan pria ini, tetapi 
satu-satunya hal yang jelas adalah bahwa orang tua orang ini adalah budak. 

Satu kutipan berbunyi: 

Berdasarkan referensi lain yang mensurvei kondisi pada waktu itu, tidak mungkin bahwa 
seorang anak dari seorang budak belaka akan dapat mempelajari seni bela diri dan taktik 
perang yang diperlukan untuk mencapai prestasi tersebut. Saat ini, diyakini bahwa silsilah 
pria itu tersebar semata-mata untuk meningkatkan moral tentara. Sebenarnya, ada 
kemungkinan bahwa seseorang dari kelas istimewa bekerja sama dengan tentara 
pemberontak ... 

Tetapi jika pria ini sebenarnya adalah dunia lain, maka akan masuk akal bahkan jika ia 
dilahirkan dari keluarga budak. 

"Kamu benar-benar menyukai buku itu, bukan? Apakah itu menarik? "[Reinhart] 

Ketika saya mendengar suara Reinhart-san, saya perhatikan bahwa wanita yang 
membawakan minuman kami datang lagi. 

"Apakah kamu mau teh lagi?" 

"Ah, terima kasih banyak. Sejarah sangat menarik. "[Ryouma] 

"Oh, kalau dipikir-pikir, bukankah sebagian dari hukum budak menjadi kisah heroik atau 
semacamnya? Maaf mengganggumu. "[Reinhart] 

"Tidak semuanya. Terima kasih telah memberi tahu saya. "[Ryouma] 

Rupanya, saya begitu terjebak dengan buku itu sehingga saya tidak mendengar wanita itu 
memanggil saya sama sekali. 

Ketika cangkir teh saya diisi ulang, saya berbicara tentang bagian yang menarik dan 
kemudian kembali membaca buku. 



... Setelah keberhasilan revolusi, pria itu menuangkan usahanya untuk memperbaiki 
perawatan para budak. 

'Jangan hanya memperbaiki kondisi kerja! Singkirkan sistem budak sama sekali! ' Pada saat 
itu, ada banyak orang yang memegang pendapat itu, tetapi sulit bagi negara yang -- hanya 
beberapa waktu lalu -- secara sembarangan menghasilkan budak tanpa memperhatikan 
hak asasi manusia untuk tiba-tiba menghapuskan sistem budak. Pergi dari seratus ke nol 
itu terlalu sulit. 

Melakukan hal itu akan mengambil pekerjaan dari semua orang dengan pekerjaan yang 
berhubungan dengan perbudakan. 

Selain itu, tidak semua orang yang menganiaya budak menurut hukum lama adalah 
penjahat. 

Ada orang yang mengikuti hukum untuk melindungi mata pencaharian dan keluarga 
mereka juga. 

Selain itu, apa yang harus dilakukan negara dengan budak begitu mereka dibebaskan? 

Para budak tidak memiliki sifat mereka sendiri. Jika mereka dibebaskan, maka mereka 
akan kehilangan bahkan satu pekerjaan yang membuat mereka tetap diberi makan. 

Jika mereka tiba-tiba diusir ke masyarakat, orang bebas, bagaimana mereka bisa hidup? 

Memang mungkin untuk menyingkirkan sistem budak sama sekali, tetapi hal itu hanya 
akan menyebabkan lebih banyak kekacauan dan perang. 

Lelaki berambut hitam-mata-hitam bersikeras bahwa itu adalah hal yang sama dengan 
membuang masalah perbudakan secara tidak bertanggung jawab. 

Karena itu, ia dan teman-temannya mencurahkan hidup mereka untuk meningkatkan 
perawatan para budak. 

... Sayangnya, setelah lelaki itu meninggal negara itu juga berlalu, tetapi buah dari 
hidupnya, 'sistem budak baru' yang memberi banyak arti pada penyebaran hak asasi 
manusia ke negara-negara tetangga bersamaan dengan masalah-masalah sistem budak 
lama dan sejarah yang tidak manusiawi. dari negara mereka. Prinsip-prinsip dasar yang 
dikemukakan pria itu tetap ada sampai sekarang dalam sistem budak modern. 

"..." [Ryouma] 

Buku ini hanya berisi poin-poin penting. 

Saya yakin saya bisa mendapatkan informasi yang lebih spesifik jika saya menyelidiki topik 
tersebut. 



Saya mungkin bisa mendapatkan lebih banyak informasi jika saya bertanya kepada Gayn 
dan yang lainnya tentang hal itu. 

Pria berambut hitam-mata-hitam ini mungkin menjalani kehidupan mewah penuh 
penderitaan. 

... Ini adalah kehidupan yang orang seperti saya hidup dalam waktu luang dan kebahagiaan 
tidak dapat mengerti. 

Saya menyembunyikan wajah saya di belakang buku itu dan mengucapkan doa dalam hati. 



Chapter 172-1 
Volume 3 Bab 172: Wawancara (1/2) "Maaf membuatmu menunggu." [Orset] 

Setelah menunggu di ruang tunggu sebentar, Tuan Moulton kembali dengan Tuan Ox Lord, 
yang ia rekomendasikan, dan sisa 9 calon budak yang saya pilih. Demi keselamatan 
pelanggan, semua budak mengenakan pakaian tipis, di mana tidak ada senjata yang bisa 
disembunyikan, dan tidak bersenjata. 

9 budak terdiri dari manusia dan anggota suku binatang. Meskipun hanya ada satu orang 
dari suku minotaur, ia juga memiliki aura tentang dirinya yang membuatnya menonjol dari 
yang lain. Jelas sekali dalam sekejap bahwa dialah pria yang dibicarakan Mr. Moulton. 

Tubuhnya yang terlatih dengan baik memiliki bekas luka yang tak terhitung jumlahnya dan 
ada semacam tekanan yang berasal dari matanya yang tajam. Orang itu sendiri mungkin 
tidak berniat untuk melakukannya, tetapi orang yang berpikiran lemah pasti akan 
mengerut di hadapannya. 

Tanduk yang keluar dari kepalanya lebih kecil dari yang saya harapkan. Mereka hanya 
sedikit menonjol keluar meskipun rambutnya dipotong pendek, yang mungkin tetap 
seperti itu untuk menghindari menghalangi jalan pertempuran. Ditambah dengan aura 
menakutkan dari tubuh berototnya, dia lebih mirip 'oni' daripada 'banteng'. 

Saya minta maaf untuk semua budak, tapi ... Seperti yang diharapkan, mereka tidak berada 
di liga yang sama. 

Wawancara akan meminta lima dari mereka duduk di depan kami sekaligus. Jadi, 
wawancara kelompok, pada dasarnya. Dia 10 dalam daftar, jadi dia berada di grup kedua. 

Dia duduk di belakang lima pertama. Kursi yang didudukinya yang dekat dengan dinding 
sebenarnya tampak agak kecil. 

"Silakan bicara dengan mereka seperti yang kamu inginkan." 

Saya melakukan apa yang dikatakan Tuan Moulton dan mulai dengan menanyakan nama 
mereka. 

Ketika saya melakukannya, pertempuran sengit dimulai. Mereka ingat untuk berbicara 
secara berurutan. 

Bagi mereka, dibeli di sini adalah satu langkah menuju kebebasan. 

Tetapi mengingat bagaimana pria tampan itu memandang kami dengan bahagia, ia 
mungkin telah melakukan sesuatu yang lain. 

...Tapi apa pun. Sementara itu, saya hanya akan berbicara dengan orang-orang ini. 



Ini adalah kedua kalinya saya mewawancarai orang-orang, tetapi secara teknis, ini adalah 
pertama kalinya. 

Ketika saya mempekerjakan Fei-san dan yang lainnya, untuk beberapa alasan, semua orang 
pergi. 

Sejak itu saya telah mempekerjakan orang-orang yang diperkenalkan kepada saya, jadi 
saya tidak pernah harus mewawancarai banyak orang secara resmi. 

Saya telah mewawancarai banyak orang dalam kehidupan masa lalu saya, tetapi ada sedikit 
perbedaan di sana. 

Ada pertempuran banding yang berkelanjutan juga, tapi ... 

"Pada usia sepuluh tahun, aku memasuki dojo dari petualang terkenal, Belbios, dan 
memperoleh diploma 3 Dan dari Sekolah Pedang Belbios." [Calon 1] 

"Umm ... Sedangkan aku, aku hanya memiliki papan status untuk membuktikan 
kemampuanku, tapi aku sudah melatih keterampilanku di lapangan sebagai seorang 
petualang, dan aku hidup sampai sekarang tanpa mati. Jadi ... "[Calon 2] 

"Aku benar-benar tidak akan membiarkanmu membuat kerugian! Tolong belikan aku! 
"[Kandidat 3] 

Perbedaan dalam keterampilan berbicara mereka jelas. 

Dalam kehidupan masa lalu saya, sekitar 70 hingga 80 persen menghafal jawaban ideal 
dalam wawancara. Sepuluh persen lainnya mencoba untuk menarik kepribadian mereka, 
tetapi itu adalah upaya yang sia-sia. Itu atau mereka memiliki gagasan yang salah tentang 
individualitas. Hanya ada sekitar 10% yang benar-benar merasa berbeda dari yang lain. 

Masuk akal karena sebagian besar lulusan baru dan sekolah menengah sedang mempelajari 
poin-poin penting untuk diperhatikan selama wawancara dan teknik yang berbeda, 
sehingga mereka sedikit banyak mempelajari teknik yang sama. Dan mungkin karena orang 
yang miskin dalam berbicara lebih bergantung pada teknik-teknik itu ... Dan mereka semua 
mempraktikkannya secara menyeluruh, klaim yang dibuat hampir sama. 

Tidak ada pekerjaan yang tidak dapat Anda lakukan kecuali Anda berada di perusahaan 
tempat saya bekerja saat itu dan saya sangat ragu ada orang yang benar-benar 
menjadikannya pilihan pertama mereka. Itu adalah perusahaan yang impersonal, tetapi 
saya tidak pernah merasa ingin bertanya mengapa orang-orang tetap ingin mendaftar. 

Saya ragu orang-orang ini punya banyak alasan untuk menerapkan atas kemauan mereka 
sendiri juga. 



Untuk orang-orang seperti mereka yang tidak punya pilihan pekerjaan apa yang mereka 
lakukan, satu-satunya alasan mereka ada di sini adalah karena mereka diberitahu bahwa 
seseorang berpikir untuk membelinya. 

Apa pun alasan mereka di sini untuk itu murni karena mereka ingin dipekerjakan. Itu dia. 
Itu bukan karena ini adalah toko saya yang mereka coba sangat menarik. 

Tetapi dunia ini tidak memiliki internet. 

Tidak ada cara untuk mempelajari teknik wawancara di sini seperti seseorang dapat 
kembali di Bumi, meskipun mungkin masih ada tempat yang mengajarkannya. 

Mungkin itulah alasan mengapa mereka tidak mengandalkan teknik apa pun dan hanya 
menggunakan kata-kata mereka untuk berbicara tentang antusiasme mereka. 

... Karena itu ada perbedaan yang jelas antara orang yang pandai berbicara dan orang yang 
buruk dalam berbicara, tapi ... secara pribadi saya menyukainya. 

Cara ini membuatnya lebih mudah untuk memahami mereka daripada jika mereka 
menjaga penampilan. 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Setelah berbicara dengan lima yang pertama sampai batas tertentu, saya pindah ke lima 
berikutnya. 

Pertempuran banding dimulai lagi. 

Lord Ox yang saya dan Mr. Moulton bicarakan adalah seorang pria yang tak banyak bicara. 
Apalagi, dia menatap kami langsung. 

Dia juga antusias, tetapi arahan antusiasme itu tampaknya berbeda dari yang lain. 

"Apakah kamu punya pertanyaan?" [Ryouma] 



Chapter 172-2 
Bab 172: Wawancara (2/2) (PENDEK) "... Aku ingin pekerjaan di mana aku bisa 
menggunakan pedangku, tapi seperti yang kau lihat, aku tidak bisa menggunakan tangan 
kiriku. Dan saya juga tidak terlalu terjangkau karena hutang saya. Apakah Anda masih 
berencana membeli saya? " [Ox Lord] 

"Aku pikir kamu setidaknya cukup kuat untuk melindungi toko. Adapun uang, saya akan 
memikirkannya setelah melihat kekuatan Anda ... Apakah Anda keberatan? " [Ryouma] 

"Tidak apa-apa. Tolong pergilah." [Orest] 

Seharusnya, itulah tepatnya yang dimaksudkan untuk halaman itu. 

Tempat untuk menguji kekuatan kandidat jika klien menginginkannya. Tentu saja, tempat 
itu perlu disiapkan terlebih dahulu. 

Adapun isi ujian, itu bagi saya untuk berkonsultasi setelah para budak meninggalkan 
ruangan. 

Setelah mengakhiri percakapan seperti itu, Ox Lord terdiam. 

... Tampaknya pikirannya sudah fokus pada tes yang akan datang. 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Wawancara berakhir. 

Setelah 10 budak pergi, saya bertanya kepada semua orang tentang pikiran mereka. 

"Seperti yang diharapkan, orang yang disebut Ox Lord sangat menonjol." [Ryouma] 

"Yah, dokumen-dokumen itu tidak bohong. Dia memang yang terkuat dari semuanya. " 
[Reinhart] 

"Dia benar-benar terlihat seperti itu ... Tetap saja, bukankah kamu pikir dia terlihat agak 
bodoh?" [Pioro] 

"Ah ... aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi dia seperti perwira militer 
berpangkat tinggi. Seorang pria yang mengabdikan diri untuk keterampilan dan 
pertempuran. Pria yang bisa dipercaya. " [Fei] 

Saya kurang lebih membagikan pendapat semua orang. 

Orang Ox Lord itu tampaknya sedikit murung, tapi dia terlihat cukup kuat. Dia juga 
menganggap saya orang yang jujur. 



Secara pribadi, dia lebih mengingatkanku pada pengrajin, tapi aku juga bisa melihat dari 
mana datangnya Fei-san ketika dia mengatakan bahwa dia menganggapnya sebagai tipe 
umum. 

Tapi... 

"Bukankah kita baru saja bermain di tanganmu?" [Serge] 

"Saya hanya merekomendasikan seorang budak yang baik untuk memenuhi permintaan 
pelanggan. "Ini tidak lain adalah tindakan yang dilakukan dengan tulus." [Orest] 

Pria tampan itu tersenyum manis. 

Jadi dia berkata, tetapi ketika saya melihat kembali ke wawancara, saya tidak bisa tidak 
berpikir bahwa sisa kandidat ada di sana untuk membuatnya menonjol. 

"Selain itu, Takebayashi-sama. Bagaimana Anda berencana untuk menguji kemampuannya? 
" [Orest] 

"Bagaimana biasanya?" [Ryouma] 

"Biasanya para budak saling bertarung, atau mereka bertarung dengan mitra yang ditunjuk 
oleh pelanggan. Kadang-kadang, mereka diminta untuk bertarung melawan monster 
monster juga. " [Orest] 

... Kalau begitu, bagaimana dengan ini? 

Saya mengatakan kepadanya apa yang ada dalam pikiran saya. 

"Oh! Ide yang sangat menarik! " [Orest] 

Dalam waktu singkat, pria tampan yang suka menonton orang lain ini sepakat sepenuhnya. 

Tetapi dibandingkan dengan dia, sisa orang dewasa adalah ... 

"Hmm ... Dalam arti tertentu, ini akan menjadi kelanjutan dari wawancara sebelumnya." 
[Serge] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Kita tahu seberapa kuat Ryouma, jadi mengapa 
tidak membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya?" [Pioro] 

Pimpinan kedua perusahaan itu juga sepakat, meski tidak setinggi pria tampan itu. 

Adapun dua yang tersisa ... 

"Aku bisa melihat dari mana kamu berasal. Tapi saya tidak berpikir ini akan berakhir hanya 
dengan satu pertandingan ... "[Reinhart] 



"Ini sebenarnya bukan pada tingkat firasat buruk atau semacamnya, tapi aku merasa kamu 
akan berakhir menyebabkan sesuatu yang besar terjadi, Boss." [Fei] 

Mereka menunjukkan ketidaksetujuan mereka, tetapi pria tampan itu berada di pihak yang 
menyetujui. 

Pada akhirnya, diputuskan bahwa kita akan melakukan hal-hal dengan cara saya. 

"Ngomong-ngomong, kami juga memiliki tabib di sini, jadi harap tenang." [Orest] 



Chapter 173-1 
Bab 173: Tiga Pilihan (1/3) (PENDEK)  Sisi ???  

Kepala Perusahaan Moulton sendiri memimpin Ryouma and Co. ke halaman. 

Seluruh toko ini dulunya adalah istana bangsawan dan baru saja direnovasi menjadi 
sebuah toko, jadi halamannya sangat besar. 

Tergantung pada orang itu bahkan mungkin terlihat sepi. 

Tempat ini mungkin dulunya dipenuhi berbagai tanaman dan pohon, tetapi sekarang 
tanahnya telah dibuat rata dan berubah menjadi pasir. Di tengah halaman adalah garis 
yang dibatasi oleh dinding batu bata, di luarnya adalah garis target bagi seseorang untuk 
memamerkan keahliannya dalam haluan atau dalam seni misterius. Di dekat pintu yang 
menuju ke halaman ada kursi-kursi yang diperuntukkan bagi para tamu, tetapi masih ada 
lebih dari cukup ruang bagi para budak untuk berlarian dan mengayunkan senjata mereka. 

Di depan kursi adalah 10 budak dari sebelumnya. Mereka sudah melakukan persiapan. 
Ketika Ryouma dan yang lainnya sampai di tempat duduk mereka, Moulton mengumumkan 
topik tes kemampuan. 

"Mulai dari sini, kamu semua akan menampilkan kemampuanmu di depan para pelanggan, 
tetapi ada tangkapan. Lawan yang akan Anda hadapi akan datang dari pelanggan kami. " 
[Orest] 

Budak berbalik ke Ryouma dan yang lainnya. Sebagian besar dari mereka menatap Fei. 

"Anda akan diizinkan untuk memilih dari tiga lawan. 

Salah satunya adalah Fei-sama, yang duduk di sini. Dia adalah mantan tentara dari Zilmar 
dan saat ini bekerja sebagai kepala keamanan toko majikan masa depan Anda. Jika Anda 
dibeli, maka Anda akan bekerja di bawahnya. " [Orest] 

Calon budak khawatir tentang 'tiga pilihan', tetapi sejauh ini, semuanya berjalan seperti 
yang diharapkan. Semua budak tenang. 

"Pilihan kedua untuk lawanmu tidak lain adalah Ryouma Takebayashi-sama sendiri. Dia 
adalah pelanggan untuk transaksi ini dan pemilik toko, tetapi saat ini dia juga seorang 
petualang D Rank . " [Orest] 

Beberapa suara samar tapi terkejut muncul saat itu. 

Petualang D Rank tidak aneh. 



Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Tapi mengingat usia Ryouma, dia akan dianggap 
sangat cerdas hanya dengan menjadi E Ranker. 

"Dan untuk pilihan ketigamu ... Kamu akan bertarung melawan tiga monster. Takebayashi-
sama akan mengirimkan tiga slime-nya yang sudah dijinakkan agar kamu bertarung. " 
[Orest] 

"Lendir !?" [Budak 1] 

"Itu sedikit ..." [Budak 2] 

Ketika para budak mendengar bahwa mereka akan berperang tiga slimes, ada beberapa di 
antara mereka yang mengira mereka dianggap enteng. 

Tapi Moulton mengulurkan tangannya dan menyuruh mereka semua tenang. 

"Aku akan melanjutkan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Anda memiliki tiga 
pilihan untuk lawan Anda. Dengan kata lain, siapa yang Anda pilih untuk bertarung 
sepenuhnya terserah Anda. Jika Anda yakin lawan tidak cukup kuat untuk Anda, maka 
Anda tidak harus memilih lawan itu. Tujuan Anda di sini adalah untuk memilih lawan dan 
memamerkan keterampilan Anda selama pertempuran. " [Orest] 



Chapter 173-2 
Bab 173: Tiga Pilihan (2/3) Sasarannya tidak berubah. 

Setelah membuat mereka mengerti itu, para budak menoleh ke Ryouma sekali lagi. 

"Umm ... Keputusan akan dibuat sesuai dengan isi pertempuran, tetapi kamu kemungkinan 
akan memiliki hasil yang lebih baik jika kamu bisa mengamankan kemenangan. Jika jarak 
antara Anda dan lawan terlalu besar, pertempuran akan berakhir terlalu cepat, dan Anda 
tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk memamerkan kekuatan Anda. 

Harap pertimbangkan hal itu saat Anda membuat keputusan, dan pastikan untuk 
menunjukkan kepada kami kemampuan Anda secara menyeluruh. Terakhir, harap 
perhatikan bahwa slime yang akan Anda lawan bukanlah slime yang normal. Mereka varian 
yang lebih tinggi, jadi harap berhati-hati. " [Ryouma] 

"Nah, silakan kembali ke ruang tunggu. Anda akan diberikan 5 menit untuk memutuskan 
lawan Anda, lalu Anda akan bertarung satu lawan satu lawan satu per satu. " [Orest] 

Ketika Moulton mengatakan itu, karyawan yang menunggu di dekat tembok mengambil 10 
budak itu. 

Mereka segera menghilang ke sisi lain pintu. 

"Aku ingin tahu jawaban seperti apa yang akan mereka terima. Saya benar-benar 
menantikannya. " [Orest] 

"Sepertinya kamu akhirnya menunjukkan warna aslimu ..." [Serge] 

"Oh, tolong permisi dulu. Takebayashi-sama mengusulkan ujian yang sangat menarik, dan 
aku hanya bisa membiarkan giring bocor. " [Orest] 

Menanggapi Moulton, yang tampaknya telah berhenti menyembunyikan sifat aslinya, 
Ryouma tersenyum masam pada dirinya sendiri dan mengatakan bahwa itu bukan 
salahnya. 

Tidak akan ada akhirnya jika keempat orang dewasa bereaksi terhadap setiap hal, jadi 
mereka tidak bereaksi. 

"Memberi mereka banyak pilihan dan kemudian memberi tahu mereka bahwa 'pemenang' 
akan 'sangat dinilai'. Dengan ini perbedaan keterampilan akan menjadi jelas seperti siang 
hari. " [Orest] 

"Tapi bukan itu sebabnya aku memberikan ujian ini. Lebih dari itu, tidak ada cara untuk 
mengetahui orang seperti apa yang akan datang ke toko. Itu bisa saja beberapa pemabuk, 
tetapi bisa juga disewa preman seperti terakhir kali ... Secara pribadi, saya pikir lebih 



penting untuk melihat 'bagaimana mereka bertindak setelah mengidentifikasi target 
sebagai preman bayaran'. Hasilnya sekunder. " [Ryouma] 

"Oh? Untuk lebih tepatnya, tepatnya dengan standar apa Anda menilai mereka? " [Orest] 

"Pertama, sebelum pertarungan dimulai, aku akan bertanya pada setiap kandidat alasan 
mereka memilih lawan mereka masing-masing. Saya perlu tahu bagaimana mereka 
berpikir dan bagaimana mereka menghargai sesuatu. Penilaian akan didasarkan pada 
apakah pemikiran dan nilai-nilai mereka sesuai dengan peran yang saya butuhkan untuk 
mereka isi. " [Ryouma] 

"Aku mengerti, aku mengerti ... Dari ke-10 itu, aku bertanya-tanya berapa banyak yang bisa 
membedakan itu ... Tetap saja, aku harus mengatakan, Takebayashi-sama, kamu sendiri 
agak nakal, bukan?" [Orest] 

"Tidak salah kalau aku petualang D Rank." [Ryouma] 

"Apakah kamu benar-benar tidak menyadari bahwa kemampuanmu yang sebenarnya tidak 
cocok dengan penampilanmu atau pangkatmu?" [Orest] 

Ketika Ryouma dengan setia menjawab pertanyaan riang Moulton, akhirnya, sudah 
waktunya untuk ujian. 

"Apa yang diputuskan para kandidat?" [Orest] 

"Dua memilih untuk melawan tiga slime. Lima memilih untuk melawan Takebayashi-sama. 
Tiga memilih untuk melawan Fei-sama. " [Karyawan] 

"Sangat baik. Mari kita lanjutkan sesuai rencana dan mulai dari yang paling tidak populer 
sampai yang paling populer. " [Orest] 

"Dimengerti." [Karyawan] 

Saat Moulton menginstruksikan bawahannya, Ryouma membuka Dimension Home-nya dan 
mengeluarkan tiga slime-nya. Dia membariskan mereka di tempat spar itu berada. Sebelum 
meninggalkan mereka, dia menutupinya dengan kain untuk mencegah orang lain melihat 
bagaimana penampilan mereka. 

Kandidat pertama yang muncul adalah seorang pria yang memegang pedang latihan. Bilah 
pedang telah diratakan sebelumnya. Tanpa ragu dia berjalan langsung ke Moulton dan yang 
lainnya dan menyambut mereka. 

"Aku akan merawatmu." [Calon 1] 

"Juga. Sebelum pertandingan dimulai ... Katakan padaku. Mengapa Anda memilih slime? " 
[Ryouma] 



"Sederhana saja. Saya memilih lawan di mana kemenangan paling pasti! Saya akan menang! 
Tanpa keraguan!" [Calon 1] 

"Terima kasih telah memberikan jawaban yang jelas. Ambil posisi Anda. " [Ryouma] 

Muda dan energik. Pria yang baik. 

Tapi meskipun memikirkan itu, Ryouma tidak menilai balasannya dengan tinggi. 

(Memilih jalur yang paling pasti adalah hal yang baik. Saya tidak ingin seorang penjudi di 
antara penjaga toko. Mereka harus melindungi karyawan, yang tidak bisa berjuang untuk 
diri mereka sendiri, sehingga yang kita butuhkan adalah orang yang dapat diandalkan. 
Tentu saja ada saat-saat ketika Anda harus mempertaruhkan hidup Anda, tetapi sekarang 
bukan saatnya. 

Tapi ada satu masalah. Dia mengatakan bahwa dia yakin akan kemenangannya, tetapi atas 
dasar apa dia mengatakan itu? Saya menduga itu karena dia bertarung dengan slime ... Saya 
sebutkan sebelumnya bahwa mereka adalah varian yang lebih tinggi, tetapi akan nampak 
bahwa bahkan saat itu, dia tidak terlalu memikirkan mereka. Sangat bagus untuk menjadi 
energik, tetapi penilaiannya kurang. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Adapun kepribadiannya, dia menganggap saya 
sebagai pria muda yang cerdas yang rukun dengan orang lain. Dia mungkin bisa cocok 
dengan karyawan lain. Dia mungkin akan baik-baik saja jika hanya menjaga pelanggan, tapi 
... Ini sedikit mengecewakan.) 

Ketika pria itu tiba di suatu daerah agak jauh dari tempat Ryouma dan yang lainnya duduk, 
Ryouma membangunkan dirinya dari pikirannya dan memberi sinyal. Ketika dia 
melakukannya, slime merangkak keluar dari kain yang telah diletakkan di atas mereka. 

"Hah?" [Calon 1] 

Ketika pria itu melihat slime, matanya sedikit berayun. 

Tubuh lendir menyilaukan ketika cahaya matahari dengan mudah jatuh pada mereka dari 
langit yang cerah. 

Lendir ini tidak lain adalah lendir logam yang sering hidup sebagai katana atau selubung 
Ryouma . 

Tl Catatan: Jika Anda mengirim komentar dan tidak muncul, kemungkinan itu hanya 
menunggu moderasi. Saya telah melihat beberapa posting ganda akhir-akhir ini, jadi saya 
pikir kalian mungkin ingin tahu. Persetujuan bisa memakan waktu hingga satu hari karena 
saya harus menyetujuinya sendiri. 



Chapter 173-3 
Bab 173: Tiga Pilihan (3/4) Hah. Sepertinya dia sedang berpikir. " [Serge] 

"Tentu saja, dia sedang berpikir. Senjatanya adalah pedang. Dan menurut dokumen, dia 
juga tidak bisa menggunakan sihir apa pun. " [Pioro] 

"Jadi, di salah satu sudut, kami memiliki sebongkah logam. Dan di sisi lain, kita punya 
seorang pria bersenjatakan pedang. Anda tidak bisa meminta pasangan yang lebih buruk 
daripada ini jika Anda mencoba. Tidak ada cara untuk menang. Dia tidak bisa mendaratkan 
pukulan membunuh dengan itu. " [Fei] 

"Kebetulan, budak lain juga tidak bisa menggunakan sihir. Bahkan, tidak satupun dari 
mereka yang bisa. Fu fu fu ... Takebayashi-sama mungkin mengatakan bahwa mereka akan 
sangat dinilai jika mereka berhasil menang, tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa dia 
akan 'membiarkan mereka menang'. Oh, tapi mungkin itu sebabnya mereka akan dinilai 
tinggi? " [Orest] 

"Umm ... Bisakah kamu berhenti membuatku terdengar sangat jahat? Saya hanya ingin 
menggunakan kesempatan ini untuk melihat sejauh mana lendir logam didapat dengan 
keterampilan tempur mereka. Biasanya, aku hanya menggunakannya sebagai senjata, jadi 
... "[Ryouma] 

"Tapi bagaimana itu mengubah sesuatu? Sungguh ... Selain itu, Ryouma-kun. Jika informasi 
yang Anda tulis kepada kami tentang slime logam itu benar, bukankah menurut Anda ini 
hanya akan berubah menjadi pemukulan satu sisi? " [Reinhart] 

Saat karyawan, yang membawa kandidat laki-laki ke sini, hendak memberikan sinyal untuk 
memulai pertempuran, keenam wig besar mulai berbicara di antara mereka sendiri tentang 
kandidat yang mulai menunjukkan tanda-tanda keraguan. 

Pertempuran ternyata persis seperti yang diprediksi Reinhart-san. 

"Mulai!" [Karyawan] 

Saat karyawan memberi sinyal, tiga slime logam terlepas. 

Satu lendir logam mendekati pria itu langsung dari depan, menggulung awan debu saat 
menabrakkan tubuhnya ke pria itu. 

Meskipun kecepatan itu tidak akan kalah dari lari pria dewasa dan meskipun terkejut, pria 
itu dengan tenang mengangkat perisainya dan memblokir. 

"Uu !?" [Calon 1] 



Sayangnya, lendir logam adalah benjolan logam dalam bentuk apa yang pada dasarnya 
adalah bola bowling. 

Mengingat bobot dan akselerasinya, kekuatan yang bisa dihasilkannya tidak ada artinya. 
Dan bahkan jika seseorang menghalanginya, guncangan dari dampaknya masih bisa 
dirasakan. 

Karena itu pria itu berhenti bergerak sejenak dan terpaksa berdiri, menciptakan celah 
untuk dua slime logam lainnya untuk mengambil sayapnya dan mengubah situasi menjadi 
satu di mana mereka bisa bergiliran menyerang pria itu dari segala arah. 

Entah bagaimana pria itu berhasil menahan serangan berturut-turut dari slime, tetapi 
slime mengubah tubuh mereka menjadi roda dan mempercepat bahkan lebih. Sepertinya 
situasi ini akan berlangsung selamanya. 

"...Apa itu?" [Pioro] 

"Sekali lagi aku tidak tahu harus berkata apa. Namun saya harus mengatakan, slime itu 
cepat. " Orest] 

"Ketegasan itu, berat itu, kekuatan itu ... Satu gerakan yang salah pasti akan berakibat fatal." 
[Fei] 

"Yang Mulia, apakah Anda tahu tentang ini?" [Serge] 

"Surat-surat yang dikirim Ryouma-kun kepada kami termasuk informasi tentang slime 
logam. Tapi ini pertama kalinya aku melihat mereka beraksi. Jadi, slime benar-benar 
berhasil dalam mencapai gerakan kecepatan tinggi sendiri ... Ngomong-ngomong, Ryouma-
kun, apakah kamu yang memberi perintah kepada mereka? " [Reinhart] 

"Tidak. Saya sudah melatih slime, sehingga ketika sedang bertarung sendiri, mereka akan 
mengepung musuh untuk mencegah mereka melarikan diri, dan kemudian menyerang satu 
demi satu tanpa istirahat. Pelatihan saya sebenarnya agak mirip dengan apa yang 
dilakukan kandidat itu sekarang. Hanya saja, saya bertarung dengan jumlah lendir yang 
lebih banyak. " [Ryouma] 

"Pertanyaan lain. Berapa banyak slime logam yang Anda miliki saat ini? " [Reinhart] 

"Saya telah menahan makanan mereka untuk mencegah mereka mereproduksi terlalu 
banyak -- tentu saja, saya masih memberi mereka makan cukup untuk memastikan bahwa 
mereka sehat -- tetapi secara total, ada sekitar 200 di antaranya saat ini. Ada juga slime 
besi, yang dapat melakukan hal yang sama ... Ada apa? " [Ryouma] 

Reinhart dengan lemah menggaruk kepalanya. 

"Aku pikir sesuatu yang aneh mungkin terjadi ketika kamu mengatakan kamu berencana 
menggunakan slime, tapi ... Aku tidak percaya bahwa ketiga slime milikmu itu benar-benar 



dapat menyamai pendekar pedang level 3. Aku tahu mereka tidak cocok, tapi tetap saja. 
Slime benar-benar berubah banyak tergantung pada bagaimana mereka menggunakan 
kemampuan mereka dan bagaimana mereka dilatih, ya. " [Reinhart] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Reinhart sendiri telah mengkonfirmasi bahwa 
salah satu slime logam itu memang yang dia berikan kepada Ryouma. 

Itu sebabnya dia sangat merasa bahwa slime di depannya dulu normal. 

Namun, Ryouma menganggap kata-katanya sebagai pujian. 

"Ada juga sedikit keberuntungan yang terlibat, tetapi slime benar-benar melakukan yang 
terbaik. Saya memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan di luar pekerjaan petualang 
saya, tetapi saya bekerja keras setiap hari untuk memperkuat diri saya sebagai seorang 
petualang, dan juga slime saya. " [Ryouma] 

Kata Ryouma dengan bangga. Pemandangan yang langka. 

Karena pekerjaan di toko dan acara-acara di kota, dan betapa dia bersedia bekerja dengan 
berbagai permintaan setiap hari, tidak banyak orang yang mengenalinya sebagai seorang 
petualang. Sebuah fakta yang baru-baru ini menjadi perhatiannya. 

Meskipun Ryouma tidak banyak bekerja sebagai seorang petualang, sejauh yang dia 
ketahui, dia adalah petualang pertama dan pemilik toko kedua. Adapun untuk membantu 
orang lain ketika ditanya, itu hanya dia menjadi tetangga yang baik dan dia tidak benar-
benar memikirkannya. 

Tapi bukan itu yang dilihat pengunjung toko. 



Chapter 173-4 
Bab 173: Tiga Pilihan (4/4) (PENDEK) Karena itu, setiap kali Ryouma datang ke guild 
petualang, petualang yang sering mengunjungi tokonya akan khawatir dengan 
manajemennya. Setiap kali mereka melihatnya di kota melakukan pekerjaan lain, mereka 
akan terkejut, dan banyak di antara mereka akan bertanya mengapa dia masih perlu 
melakukan pekerjaan petualang. 

Tetapi memang benar bahwa dia tidak banyak bekerja sebagai petualang, jadi hanya bisa 
dikatakan bahwa ini adalah hasil yang dia hasilkan dari dirinya sendiri. 

Tentu saja ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, tetapi itu juga bukan sesuatu yang 
harus dipuaskan. 

Mungkinkah Ryouma berada di usia sensitif itu? 

Tidak ada yang tahu, tetapi satu hal yang pasti, dan itu adalah bahwa setiap kali topik slime 
muncul, Ryouma dengan cepat beralih ke hobinya. 

"Tapi mereka masih belum cukup di sana. Diberi lebih banyak waktu, saya yakin saya 
masih bisa membuat mereka lebih kuat. " [Ryouma] 

"Mereka masih bisa menjadi lebih kuat?" [Reinhart] 

"Mereka dapat bergerak dalam bentuk roda sekarang, tapi saya saat ini melatih mereka 
untuk membuat bentuk roda mereka lebih tipis dan lebih tajam. Cukup tajam untuk 
mengubah bentuk roda mereka menjadi semacam roda pisau. Agak berbahaya sekarang, 
jadi saya menahan diri untuk tidak menggunakannya, tetapi saya telah menggunakannya 
sebagai katanas, dan baru-baru ini mereka telah melihat keberhasilan dalam mengubah 
bilah pedang. Masalahnya adalah mengubah bilah saat bergerak atau mempertahankan 
bentuk saat bergerak. Ada juga masalah lain, seperti jatuh atau melengkung di sepanjang 
jalan, atau kehilangan kecepatan, yang menghasilkan kekuatan serangan yang secara 
signifikan lebih lemah. 

Tetapi bahkan pada saat itu mereka sudah berhasil memotong belalang gua, meskipun ini 
memiliki tubuh yang rapuh, dan bahkan telah melukai kelinci tanduk selama perburuan. 
Luka yang mereka berikan pada kelinci tanduk itu juga cukup dalam, mencapai sampai ke 
tulang. Butuh banyak waktu untuk melatih mereka ke level ini, tapi sekarang mereka bisa 
bertarung seperti ini tanpa perlu perintah dari saya. Dengan waktu yang lebih lama, slime 
logam seharusnya bisa menjadi lebih kuat dan lebih stabil. " [Ryouma] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Menjadi lebih kuat sebagai seorang petualang 
dan mencoba untuk memperkuat familiars seseorang diberikan ..." [Serge] 



"Tapi untuk beberapa alasan, ketika itu dari kamu, itu terdengar sangat menakutkan ..." 
[Pioro] 

"Ryouma-kun. Jika Anda pernah mengalami kesulitan menaikkan slime Anda di masa 
depan, pastikan untuk berbicara dengan saya. " [Reinhart] 

"Dan bos, tolong simpan barang-barang secukupnya." [Fei] 

"Fu fu fu fu ... Aku melihat rumor itu benar." [Orest] 

Selain outlier, yang menikmati dirinya sendiri, orang dewasa bingung apakah mereka harus 
menantikan masa depan Ryouma atau takut. Pada akhirnya, mereka menatapnya dengan 
tatapan aneh. 

Kebetulan, segera setelah ini, orang yang bertarung dengan slime mengirim perisai dan 
pedangnya terbang. Mereka dikirim terbang dalam urutan itu, perintah yang pada dasarnya 
diputuskan oleh kandidat sendiri. Jadi, pertandingan berakhir dengan kemenangan slimes. 
Gerakan mereka pada saat itu mengingatkan pada formasi 'Bintang Tiga' tertentu, tetapi 
hanya Ryouma yang bisa mengenalinya. 



Chapter 174-1 
Bab 174: Motif Sejati dari Bekas Gladiator dan Penjual Budak (1/4) (PENDEK)  Sisi ???  ～ 

"Apa scam ..." [Calon 1] 

Setelah tes kandidat pertama berakhir, dia berjalan menjauh dari taman dan kembali ke 
ruang tunggu. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan sedih. 

"...Hei. Orang itu." [Calon Lainnya 1] 

"Dia mengambil lendir, bukan? ... Dia tidak mungkin kalah, kan? " [Calon Lainnya 2] 

Sisa kandidat budak, yang menunggu giliran mereka, berseru ketika mereka melihat 
penampilan sedih kandidat pertama. 

Untuk mencegah pria yang bergumam itu berbicara tentang tes, karyawan memintanya 
untuk meninggalkan ruang tunggu. 

(Dari cara dia bertindak, harusnya aman untuk mengasumsikan bahwa dia kalah. Dan 
bahkan jika dia menang, sesuatu pasti telah terjadi yang membuatnya dalam keadaan itu. 
Slime ... Aku tidak pernah bertarung dengan mereka di arena, tapi mungkin ada juga tipe 
yang kuat dan menjengkelkan di antara varian yang lebih tinggi.) Salah satu budak diam-
diam mengamati mereka. Itu tidak lain adalah Ox Lord, tapi dia menghentikan pikirannya 
di jalur mereka. 

Adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak tertarik, tetapi bukan slime yang 
dia pilih sebagai lawannya. 

Karena itu, dia mengakhiri pikiran yang tidak perlu dan malah merenungkan tentang bocah 
yang akan dia lawan. 

(Dalam kelompok lima, satu adalah bangsawan, dua lainnya adalah pedagang, dan 
kemudian ada lagi yang terlihat seperti pedagang, tetapi ada aura luar biasa yang 
tersembunyi dari dalam dirinya. Dia bukan orang biasa. Tapi yang paling aneh dari 
semuanya adalah bahwa di dalam kelompok orang dewasa itu, masing-masing berpakaian 
dengan gaya mereka sendiri, adalah anak yang sendirian. Anak yang sendirian yang 
menurutku sangat sulit dibaca, lebih banyak daripada orang dewasa mana pun dalam 
kelompoknya.) Orang-orang memiliki kecenderungan untuk menganggap bahwa kekuatan 
adalah segalanya dalam hal gladiator, tetapi kenyataannya adalah bahwa kekuatan saja 
tidak cukup bagi seorang gladiator untuk mencapai puncak. Bisnis gladiator adalah industri 
yang berputar di seputar popularitas dan taruhan. Karena itu pembayaran dan jumlah 
pertandingan sangat dipengaruhi oleh seberapa populer gladiator. 



Seorang gladiator yang tidak bisa memikat penonton akan tetap berada di peringkat kedua 
selamanya, tidak peduli sekuat apa dia. Hanya seorang gladiator yang kuat dan mampu 
menarik perhatian banyak orang yang bisa disebut kelas satu. 
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ke puncak dunia itu. Dan di luar pedangnya, ada satu hal lain yang dia latih selama ini. Itu 
adalah kemampuan yang sama yang dimiliki oleh kepala perusahaan budak ini, 'mata untuk 
orang-orang'. 

Itu adalah kemampuan yang dia miliki setelah mengalami pertempuran yang tak terhitung 
jumlahnya sebagai seorang gladiator dan bertemu banyak pedagang dan bangsawan saat 
dia semakin populer. 

Dengan memperhatikan kiprah seseorang, ayunan pedangnya, atau tindakan apa pun yang 
dilakukan seseorang, ia bisa merasakan temperamen seseorang. 

Semacam 'indera' berkembang dari pelatihan terus menerus dan berkembang di sepanjang 
jalur pedang dengan sepenuh hati. 

Perasaan ini memungkinkan dia untuk memahami pikiran dan gerakan lawan-lawannya, 
memungkinkannya untuk meningkatkan keterampilannya. 

(Setelah melewati 30 dan mengasah indraku, aku berhasil mendapatkan Sword Mastery 
Level 5.) 

Meskipun kehilangan salah satu tangannya, sampai hari ini, satu-satunya hal yang 
membuat Lord Ox bangga adalah 'pedangnya'. 



Chapter 174-2 
Bab 174: Motif Sejati dari Bekas Gladiator dan Penjual Budak (2/4) Hal kedua yang 
dibanggakan Ox adalah 'rasa' dirinya yang ia kembangkan dari pelatihannya. 

Itu adalah seberapa yakin dia dalam 'pengertian' ini, namun hal itu tidak bisa melihat 
melalui Ryouma. 

(Siapa dia? ... Dia jelas terlihat seperti anak kecil, tetapi dia merasa seperti orang dewasa di 
sekitarnya. Seolah-olah mereka seumuran ... Sepertinya mereka setara. Tapi lebih dari itu ... 
Dia kuat. Orang asing di sebelahnya juga kuat, tetapi meskipun begitu, dia tampak berdiri di 
atasnya ... Aku harus berhenti, ini bukan sesuatu yang bisa kupahami hanya dengan 
memikirkannya, pertama-tama, satu-satunya hal yang aku tahu adalah mengayunkan 
pedangku dan menunjukkan kekuatanku. Tidak masalah siapa itu, apa yang harus aku 
lakukan tidak berubah.) 

Para budak melewati pintu satu demi satu, dan setiap kali mereka akan kembali dengan 
sedih dan pergi. 

Ox Lord memperhatikan mereka ketika dia dengan erat memegang dua pedang 
kesayangannya. 

Tak lama kandidat yang kesembilan kembali, dan dia diam-diam berdiri. Di setiap sisi 
pinggangnya adalah pedang kesayangannya. 

"... Aku akan meminta lagi untuk aman. Apakah benar-benar tidak masalah bagiku untuk 
menggunakan pisau sungguhan? " [Ox Lord] 

"Itu yang dikatakan presiden. Dia mengatakan pelanggan sendiri juga memberikan izin. " 
[Karyawan] 

"Ini bukan salah satu permainannya, kan?" [Ox Lord] 

"Aku bisa mengerti mengapa kamu curiga, dan memang presiden sendiri yang 
mengusulkannya, tapi kali ini sepertinya itu benar-benar baik-baik saja. Saya 
mengkonfirmasi lagi dengan lawan Anda setelah pertempuran terakhir. Dia mengatakan itu 
jauh lebih baik jika kamu menggunakan senjata yang kamu kenal daripada yang tidak 
dikenal. " [Karyawan] 

"... Itu bagus kalau begitu. Terima kasih atas pertimbangan Anda." [Ox Lord] 

Setelah menundukkan kepalanya sedikit, Ox berpikir kembali ke hari-harinya sebagai 
seorang gladiator. 

Dia mengumpulkan pikirannya dan hanya fokus pada pertempuran. Dia melangkah dengan 
kuat di tanah dan dengan mengesankan berjalan ke taman. 



"Maaf membuatmu menunggu." [Ryouma] 

Orang yang menyapa Ox Lord tidak lain adalah Ryouma, yang berdiri di posisi awalnya. 

Dia mungkin sudah berdiri di sana sejak pertempuran terakhir. 

(Seperti yang aku pikirkan, dia bukan seseorang yang bisa dikalahkan dengan metode 
normal.) 

Tidak ada yang bisa menebak bahwa anak yang berdiri di depannya ini telah melalui empat 
pertempuran sebelumnya. Sepertinya dia bahkan belum berkeringat. 

Ryouma bertanya pada Ox Lord mengapa dia memilihnya sebagai lawannya. 

"Tidak masalah siapa yang aku hadapi. Yang bisa saya lakukan adalah bertarung dengan 
pedang saya ini. Yang bisa saya lakukan adalah menunjukkan kekuatan pedangku. " [Ox 
Lord] 

'Pembicaraan lebih lanjut tidak ada artinya' 'Semuanya akan diperjelas oleh pedangku dan 
hasilnya.' 

Tanggapan singkat Ox Lord sangat menyiratkan hal itu. Tapi yang benar-benar 
membuatnya jelas adalah bahwa dia sudah berjalan menuju posisi awal dan berdiri di 
depan Ryouma. 

"Sangat baik. Mari kita mulai." [Ryouma] 

Ryouma tidak keberatan saat dia menggambar lendir katana di pinggangnya. 

Ox Lord segera merasakan perubahan di udara. 

(Jika seorang musuh berada dalam jangkauannya, dia pasti akan dipotong dengan tarikan 
pedangnya.) 

Ryouma hanya menarik pedangnya. Tapi itu sudah cukup bagi Ox untuk merevisi 
pendapatnya tentang Ryouma dan mengevaluasi dia lebih tinggi lagi. 

Ox menarik pedang kirinya dengan tangan kanannya. 

Pedangnya seperti batu halus, abu-abu tanpa kilau. Itu tebal dan keras. 

Berbentuk menyukai kapak nata atau pisau dapur. Itu mengingatkan Ryouma tentang Seax 
Dagger yang dia tahu tentang kehidupan sebelumnya. 

Kedua prajurit itu mengenakan ki dan memperkuat tubuh mereka. 

"Mulai!" [Karyawan] 



(Kemenangan milik cepat!) 

Ox dengan cepat menutup jarak di antara mereka dan menebas secara vertikal dengan 
lengannya yang kuat. 

Ryouma mengayunkan katana sebagai jawaban dan menangkis pisau Ox. 

Saat suara logam menusuk bergema, kedua prajurit itu menjauhkan diri dari satu sama 
lain. 

"..." [Ryouma] 
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Pria di depannya ini memiliki kecepatan yang tidak cocok dengan sosoknya, dan bisa 
mengayunkan pedangnya dengan berat seperti itu. 

Terlebih lagi, kekuatan ayunannya tidak hanya berasal dari lengannya atau dari 
penguatnya, tetapi dari pedang itu sendiri. Pedangnya berat. Namun dia bisa 
menggunakannya dengan mudah seolah itu bukan apa-apa. Ketika Ryouma berpikir 
tentang bagaimana dia menggunakan dua pedang seperti itu pada saat yang sama, dia tidak 
bisa membayangkan berapa banyak latihan yang diperlukan baginya untuk menguasai 
gaya seperti itu. Ryouma sangat memuji Ox. 

Tetapi hal yang sama berlaku untuk orang yang ditanya. 

(Pedangnya tidak rusak. Dia tidak hanya bisa menggunakan ki, dia bahkan bisa menangkis 
seranganku dengan sempurna.) 

Pedang Ox terbuat dari logam yang dimurnikan dari mineral yang unik di dunia ini. Logam 
yang dikenal sebagai Heavy Rock Steel. Itu mendefinisikan ciri-ciri termasuk warna kusam, 
kekuatan di atas besi, dan gravitasi spesifik lebih besar dari timah. 

Pedang Ox ditempa secara khusus dengan asumsi bahwa itu akan menjadi laki-laki dari 
suku minotaur, yang dikenal karena kekuatan fisiknya, yang akan menggunakannya. Selain 
itu, itu bukan sembarang laki-laki dari suku minotaur, tetapi seorang pria yang telah 
melatih tubuhnya secara menyeluruh dan bahkan bisa menangani pedang sementara 
tubuhnya diperkuat dengan ki. Berat pedang itu sedemikian rupa sehingga orang normal 
akan berjuang hanya untuk mengangkatnya. Ketika bobot sebesar itu diubah menjadi satu 
pukulan pedang, orang hanya bisa membayangkan betapa hebat kehebatan kehancuran 
yang dihasilkannya. 



Chapter 174-3 
Bab 174: Motif Sejati dari Mantan Gladiator dan Penjual Budak (3/4) Jika seseorang 
menerima pukulan dari senjata seperti itu dengan buruk, maka senjatanya akan segera 
dianggap tidak berguna. 

Namun berkat pengalaman Ryouma, dia bisa segera melihat melalui itu dan bertindak 
sesuai. 

(Tidak heran yang lain bertingkah seperti itu. Orang-orang yang dengan sepenuh hati 
mempercayai informasi yang mereka berikan pasti putus asa. Apakah ini (Moulton) yang 
dilakukannya juga? Sungguh orang yang jahat.) 

... Meskipun ada sedikit kesalahpahaman karena campur tangan orang tertentu, itu tidak 
mengubah fakta bahwa Ox mengakui keterampilan Ryouma. 

Karena itu... 

(Tidak peduli apa yang saya lakukan, hanya satu pedang tidak akan cukup untuk melawan 
musuh ini ...) 

Saat Ox dengan tenang menilai kesenjangan keterampilan antara dia dan orang di 
depannya, dia mengambil langkah maju. 

"... OOO!" [Ox Lord] 

Dia mengeluarkan teriakan perang dan dengan cepat mendekati Ryouma. 

Dia sudah kehilangan salah satu tangannya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menang hanya 
dengan satu tangan. 

Jadi bagaimana sekarang? Apakah dia akan duduk dan menerima kekalahannya? 

Ox telah berada dalam situasi yang tak terhitung jumlahnya, di mana ia berada pada posisi 
yang kurang menguntungkan atau harus bertarung melawan musuh yang lebih kuat 
darinya. 

Dan setiap kali dia akan mengerahkan semua kekuatannya dan merebut kemenangan dari 
rahang kematian. 

"!!" [Ox Lord] 

Sebuah lolongan binatang buas yang tidak bisa dipahami bergema. 

Di dalam itulah intisari kehendak Ox ... jalan hidupnya. 



Dia mengumpulkan semua yang dia miliki dan melepaskannya bersama dengan ayunan 
pedangnya. Ryouma segera menilai bahwa serangan Ox lebih kuat daripada dirinya dan dia 
mundur selangkah. 

"HAa!" [Lembu] 

"!" [Ryouma] 

Detik berikutnya, Ox melepaskan pedangnya dan mengirimnya terbang menuju Ryouma. 
Ryouma segera menepisnya, tetapi selama waktu itu, Ox menghunus pedang keduanya. 
Sesuai dengan ketenarannya sebagai pengguna pedang ganda, serangan yang dihasilkan 
ketika Ox melepaskan pisau keduanya layak disebut pembunuhan instan. Dua pedang 
menyerang Ryouma. 

"Ryouma-kun!" [Reinhart] 

Untuk sesaat, Ryouma dan Ox saling berpapasan. 

Reinhart-san berteriak terlambat dan dua pedagang lainnya bahkan tidak bisa bereaksi 
tepat waktu. 

"Bos baik-baik saja. Dia bisa menghindar. " [Fei] 

Fei berkata dengan sedikit lega bercampur aduk, tetapi tepat ketika tampak seolah-olah 
kedua prajurit akan menjauhkan diri dari satu sama lain, pertempuran berkembang 
menjadi pertukaran pedang yang sengit. 

"... Apa itu tadi? Tidak. Sebelum itu, pedang, itu ... "[Serge] 

"Pedang itu melayang !?" [Pioro] 

Seperti yang dikatakan Serge dan Pioro, sepertinya ada tangan yang tak terlihat di luar 
pergelangan tangan kiri Ox, memegang pedang saat mengejar Ryouma. 

"Itu mungkin 'Telekinesis'. Mantra atribut-netral yang menggunakan mana untuk 
memindahkan objek. Dia pasti menggunakannya dengan Chantless Casting untuk 
mengimbangi tangan kirinya yang hilang. 

Sebelumnya dia melemparkan pedang untuk membuat Ryouma menjatuhkan 
pengawalnya, lalu menyerang dengan pedang lain. Tetapi dia tidak berhenti di situ dan 
mengambil pedangnya dan menebasnya dari bawah. Tidak seperti lengan asli, dengan 
Telekinesis, dia agak bisa mengabaikan jarak. " [Reinhart] 

"Bos membelokkan pedang yang dilemparkan kepadanya dan melangkah maju dan 
menyerang. Kemudian dia menekan pedang kanan dan gerakan musuh, dan menghindari 
serangan dari kiri. Lawan tidak memiliki tangan kiri. Dia hanya bisa menggunakan satu 



pedang. Bos seharusnya bertarung dengan premis itu dalam pikiran, namun dia masih 
berhasil menghindari serangan Ox pada saat itu. " [Fei] 

Saat Reinhart dan Fei menjelaskan apa yang terjadi, pertempuran sengit berlanjut. 

Tangan kanan yang benar-benar ada dan 'tangan' kiri dibentuk oleh sihir. Angin dari kedua 
pedang itu membelai pipi Ryouma dan menghilang. 

Mereka bentrok tiga atau empat kali dalam satu tarikan napas. Jika Ryouma mengambil 
bahkan satu dari serangan itu secara langsung, dia pasti akan menderita banyak kerusakan. 
Rentetan serangan mirip dengan badai. 

Tapi Ryouma mengambil badai itu dengan tenang, menangkis atau menghindari setiap 
serangan, sementara melakukan serangan balik selama celah. 

"Ahh ... Luar biasa ... Benar-benar luar biasa." [Orest] 

"Orest. Aku benci mengganggumu saat kau berjemur, tetapi tidakkah menurutmu kau 
berutang penjelasan pada kami? " [Reinhart] 

Reinhart bertanya pada Moulton, yang sedang sibuk menonton pertandingan kedua 
prajurit. 
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"Aku berhutang penjelasan padamu? Yang saya lakukan adalah merekomendasikan budak 
yang baik kepada pelanggan. Ini hanyalah hasilnya. " [Orest] 

"Namun ada beberapa hal yang tidak kamu beri tahu tentang budak yang kamu 
rekomendasikan itu." [Reinhart] 

"Kamu tidak pernah menyebutkan apapun tentang dia yang bisa menggunakan pedang 
kedua menggunakan sihir." [Pioro] 

"Yah aku memang mengatakan bahwa dia terobsesi dengan pedang dan bahwa dia tidak 
bisa mengayunkan pedangnya seperti dulu setelah kehilangan tangan kirinya. Sepertinya 
ada beberapa kesalahpahaman. " [Orest] 

Moulton berkata dengan sikap menyendiri. 

"Yang Mulia, seperti yang telah Anda sebutkan sendiri, itu memang mantra atribut-netral, 
'Telekinesis'. Tapi saya yakin semua orang tahu bahwa sementara anggota suku binatang 
buas mungkin telah diberkati dengan tubuh yang kuat yang mampu melakukan banyak 
prestasi besar, mana yang mereka miliki kurang dari ras lain, membuat mereka tidak cocok 
dengan sihir. Sebagai seseorang dari suku minotaur, bahkan Ox Lord tidak terkecuali. 



Tampaknya dia ingin bertarung dengan Takebayashi-sama dengan sekuat tenaga, tapi 
sayangnya ... Dia bahkan tidak bisa mempertahankan keadaan itu selama 3 menit, pada 
akhirnya, dia juga akan benar-benar kehabisan mana dan begitu kelelahan sehingga dia 
bahkan tidak akan bisa berdiri sendiri. Obat hanya bisa menyembuhkan begitu banyak, dan 
tergantung pada situasinya, kadang-kadang bahkan tidak bisa membantu ... "[Orest] 



Chapter 174-4 
Bab 174: Motif Sejati dari Mantan Gladiator dan Penjual Budak (4/4) Itulah alasan 
mengapa dia 'tidak bisa mengayunkan pedangnya seperti yang dia lakukan sebelumnya'. 
Namun meskipun tidak terampil dalam sihir dan meskipun pada awalnya tidak menjadi 
prajurit sihir -- seseorang yang menggunakan sihir di samping senjata -- Ox Lord masih 
berhasil dengan cepat membuat kemajuan yang cukup dengan mantra yang sekarang bisa 
dia lawan dengan itu dalam pertempuran jarak dekat. Itu adalah 'anugerah' yang dibawa 
kepadanya oleh 'obsesinya', kata Moulton. 

"Saya melihat. Jadi katakan padaku. Apa sebenarnya yang ingin Anda capai? Budak Anda 
bukannya tanpa kesalahan. Tidak. Tetapi jika Anda hanya menjelaskan situasinya lebih 
baik, maka Anda pasti akan menemukan pembeli yang mengunyah lebih awal. " [Reinhart] 

"Seperti yang sudah kukatakan sejak awal, alasan aku merekomendasikannya adalah 
karena aku menilai dia adalah pembelian yang baik untuk Takebayashi-sama. Ox akan 
senang memiliki tempat kerja di mana dia dapat menggunakan pedangnya sesuai dengan 
keinginannya, dan aku yakin dia akan lebih senang memiliki pemilik yang kemampuannya 
di atas kemampuannya sendiri. Tapi di atas segalanya ... Tidak banyak yang bisa berdiri 
bersama Takebayashi-sama. " [Orest] 

Moulton sengaja berhenti sejenak sebelum menyelesaikan kalimatnya. Ketika Reinhart 
mendengar itu, dia membuka matanya lebar karena terkejut. 

Serge dan Pioro sama terkejutnya dan memandang Moulton. 

"Siapa dia? Semakin saya tahu, semakin misterius dia jadinya. Bukan hanya tindakannya 
atau cara berpikirnya ... Bahkan kemampuannya terlalu maju untuk usianya. Saya yakin dia 
memiliki banyak orang seperti Anda yang dapat dia lihat sederajat dan memanggilnya 
'teman'. Tetapi ketika datang ke kemampuan, terutama dalam kemampuan tempur, tidak 
banyak yang memenuhi syarat. 

Dari penyelidikan saya, saya menemukan bahwa dia bergaul dengan anak-anak kumuh 
seusianya. Saya mendengar mereka memiliki hubungan yang mirip dengan seorang 
instruktur dan murid-muridnya. Tapi apakah itu benar-benar hal yang baik untuk anak 
seusianya? " [Orest] 

"... Apakah kamu mengatakan bahwa kamu berpikir tentang pertumbuhan Ryouma-kun 
sebagai seorang anak?" [Reinhart] 

"Dia juga pada usia yang sensitif. Idealnya, yang terbaik adalah meminta seseorang 
seusianya untuk menemaninya, tetapi meminta seorang anak seusianya untuk berdiri 
berhadapan dengannya dalam keterampilan adalah tugas yang terlalu kejam untuk 
diminta. Jadi setidaknya saya ingin meninggalkan seorang budak yang ambisius di 
sampingnya yang dekat dengan levelnya. " [Orest] 



"Aku tidak pernah mengira akan mendengar kata-kata seperti itu datang darimu." 
[Reinhart] 

"Jadi kamu tidak hanya main-main karena kamu pikir Ryouma menarik dan kamu ingin 
mengamatinya lebih lanjut." [Pioro] 

"Kasar sekali. Memang benar saya suka menonton orang, tetapi saya tidak akan pernah 
menghalangi pertumbuhan anak. Jika ada, saya ingin dia tumbuh sambil menghargai 
pengalaman dan kebahagiaan yang bisa dia dapatkan saat masih anak-anak. " [Orest] 

Moulton menyatakan dengan tulus. 
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[Reinhart] 

"Tapi tentu saja, yang benar-benar aku inginkan adalah dia menjadi pelanggan tetap di 
tokoku. Dengan begitu saya akan bisa mengamatinya lebih lanjut. " [Orest] 

"Tunggu sebentar! Pada akhirnya, itu tujuanmu !? Dan di sini aku merasa kasihan padamu! 
Kembalikan simpati saya! " [Pioro] 

"Orest, orang sepertimu serius ..." [Reinhart] 

"Tolong simpan barang-barang dalam jumlah sedang ... Oke? Di moderasi ... "[Serge] 

Perubahan kepribadian Moulton yang tiba-tiba menyebabkan ketiganya mengungkapkan 
kemarahan dan kekesalan mereka. 

Sementara itu, ketika mereka bertengkar, Fei, satu-satunya dari mereka yang terus 
menonton pertandingan, memberi tahu mereka bahwa pertempuran telah berakhir. 



Chapter 175-1 
Bab 175: Dugaan Ryouma (1/3) Side Ryouma ~ 

Pada saat tes kemampuan berakhir, saya sudah tahu siapa yang akan saya pilih. 

"Aku akan berada dalam perawatanmu mulai sekarang, Tuan-san." [Ryouma] 

"Aku akan melayani kamu dengan sepenuh hati. Dan, Tuan, tolong panggil aku Lembu. " [Ox 
Lord] 

Orang yang saya pilih tidak lain adalah Tuan Ox Lord. 

Tidak ada kandidat yang bisa dibandingkan dengan kemampuan bertarungnya. 

Dia sedikit keras kepala, tapi dia rajin dan menawarkan rasa aman. 

Reinhart-san dan yang lainnya juga menasihatiku, dan masing-masing memilih Tuan Ox 
Lord. 

Dia adalah budak hutang, jadi satu-satunya yang dia miliki adalah dua pedang dan 
beberapa pakaiannya. 

Pada saat kami kembali dari penyembuhan pasca-pertandingan (penyembuhan ajaib), 
semua barang bawaannya sudah dimuat. 

Rupanya, saya bisa segera membawanya kembali jika saya membayar, jadi saya melunasi 
tagihan dengan sesuatu yang mirip dengan cek. 

Sejujurnya, tidak perlu terburu-buru. Lagipula aku tinggal di rumah bangsawan 
bangsawan, jadi aku awalnya berencana tinggal beberapa hari lagi, kemudian 
membawanya bersamaku ketika tiba saatnya untuk pergi ke Gimuru, tapi ... 

"Dia seorang pelayan, jadi dia harus tinggal di rumah. Tapi cukup itu, ayo cepat dan pulang. 
" [Reinhart] 

Reinhart-san mengatakan itu, jadi diputuskan bahwa kami akan membawa Tuan Ox Lord 
kembali bersama kami. 

Ketika kami kembali ke tempat parkir yang dimaksudkan untuk kereta, semua orang di 
samping saya bergegas naik kereta kami. 

Hari ini, Fei-san dan Ox-san akan naik ke dalam juga. 

"Meninggalkan begitu cepat? Dan di sini saya berpikir untuk meluangkan waktu minum 
teh. " [Orest] 



"Kamu bisa minum sendiri." [Pioro] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Sungguh kejam. Mau bagaimana lagi ... 
Takebayashi-sama, jika Anda membutuhkan budak lain, silakan mampir di Perusahaan 
Budak Moulton kami lagi. Saya akan menyambut Anda bahkan jika itu hanya untuk 
mengobrol. " [Orest] 

"Ha ha ha ... Jika ada kesempatan, maka tentu saja, Moulton-san." [Ryouma] 

"Oh, benar! Saya hampir lupa. Tolong panggil saja saya Orest. Sebagai gantinya saya akan 
memanggil Anda dengan nama Anda, Ryouma-sama. Tidakkah kamu pikir kita akan merasa 
lebih dekat jika kita mengubah cara kita memanggil satu sama lain? " [Orest] 

Orang ini ... Dia sangat memaksa sejak dia berhenti menyembunyikan sifat aslinya. Yah, 
terserahlah. 

"Aku mengerti, Orest-san. Jika aku merasa seperti itu, aku akan mampir lagi. " [Ryouma] 

"Iya. Pada saat itu, saya pasti akan memperlakukan Anda dengan baik. Saya ingin 
menjelaskan lebih banyak, tetapi orang-orang di belakang Anda benar-benar menakutkan, 
jadi tolong ambil ini sebagai gantinya. " [Orest] 

Saat dia mengatakan itu, dia memberiku sesuatu yang mirip pamflet. 



Chapter 175-2 
Bab 175: Dugaan Ryouma (2/3) Dia sangat alami tentang hal itu sehingga saya akhirnya 
menerima pamflet. Aku ingin tahu apakah dia menyiapkan ini sejak awal. 

Aku mengucapkan terima kasih padanya lalu memasuki kereta. Aku duduk di antara Fei-
san dan Ox-san. 

Ketika saya benar-benar duduk sendiri, pengemudi segera pergi hampir seolah-olah dia 
hanya menunggu saya. 

Aku melihat Orest melihat kami pergi dengan senyum melalui pemandangan yang lewat 
dari jendela. 

"Fuu ..." [Reinhart, Pioro, Serge] 

Ketika kereta telah benar-benar meninggalkan tempat parkir, ketiga orang dewasa yang 
duduk di depan saya semua menghela nafas. 

"Terima kasih banyak telah menemaniku hari ini." [Ryouma] 

"Saya bebas untuk hari itu. Setidaknya itulah yang bisa saya lakukan. " [Reinhart] 

"Lagi pula kami tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian." [Pioro] 

"Adapun alasannya, aku yakin kamu mengerti sekarang, kan, Ryouma-sama?" [Serge] 

Ya. Semua orang yang datang sangat membantu. 

Jika saya pergi menemui orang itu sendirian tanpa mengetahui apa-apa, saya mungkin akan 
berakhir dengan menari di telapak tangannya. Maksudku, lebih daripada aku akhirnya 
menari kali ini. 

"Seperti yang kamu katakan, Serge-san. Dia bukan orang jahat, tapi dia jelas bukan 
seseorang yang bisa membuatmu lengah. " [Ryouma] 

Reinhart-san mengatakan hal yang sama, tapi dia benar-benar teliti dalam 
menyeimbangkan jaraknya dengan orang-orang. 

Bahkan ketika saya menemukan diri saya mengikuti langkahnya, saya tidak pernah 
merasakan ketidaknyamanan apa pun. 

Dalam kasus saya, semuanya berakhir tanpa hal-hal yang meningkat ke titik di mana saya 
harus meninggikan suara dan berteriak kepadanya. 



Setiap kali kami berbicara, dia akan memimpin percakapan dan membingungkan saya, dan 
pada saat kami selesai, saya tidak peduli lagi. 

Saya yakin dia menyesuaikan kepribadiannya dan melakukan hal yang sama untuk semua 
orang. 

Dia orang yang sangat melelahkan. Karena itu saya dapat lebih atau kurang memahami 
perasaan semua orang, tapi tetap saja ... Dia bukan seseorang yang bisa saya benci. 

Lagipula, aku yakin dia mungkin akan menikmati dirinya sendiri jika seseorang 
membencinya. 

"Dialah yang sedang kita bicarakan, jadi ya, mungkin itulah masalahnya. Tetap saja, kau 
benar-benar mengerti dia meskipun ini adalah pertemuan pertamamu. " [Reinhart] 

"Jika aku sendirian, maka aku mungkin tidak akan memiliki waktu yang mudah untuk 
berurusan dengannya, tetapi kalian semua bersamaku dan bertindak sebagai tembok 
untukku. Karena itu saya dapat dengan tenang berbicara dengannya ... Dengan berbicara 
dengannya saya dapat menemukan sesuatu tentang saya yang mirip dengan dia ... Jika 
hanya sedikit. " [Ryouma] 

"Sesuatu yang mirip? Anda dan Orest? Tapi kamu tidak benar-benar mirip. Tidak." 
Reinhart] 

"Memang." [Serge] 

"Aku tidak berbicara tentang kepribadian kita. Saya kira apa yang saya maksudkan adalah 
bagaimana kita berpikir mengenai objek yang kita minati. " [Ryouma] 

Ketika saya menemukan lendir baru, saya membuat mereka mendekati berbagai hal untuk 
melihat apa yang mereka kuasai dan apa yang mereka kuasai. Jika perlu, saya bahkan akan 
memberi mereka racun. Dan bahkan jika lendir itu akhirnya menggigit tanganku karena itu, 
aku tidak berpikir aku akan marah. Jika ada, saya hanya akan menjadi lebih penasaran dan 
bertanya-tanya 'Bagaimana lendir itu berhasil menggigit tangan saya? "Kemampuan apa 
yang bisa ditunjukkannya?" 

Meskipun, jujur saja, saya tidak begitu tertarik ketika datang ke orang, jadi saya tidak bisa 
benar-benar mengerti menggunakan pola pikir yang sama untuk mendekati orang. 

"Pada dasarnya, yang aku katakan adalah rasanya seolah dia tidak berpikir apakah dia 
bertingkah dekat atau tidak." [Ryouma] 

"Ahh ..." [Reinhart]] 

"Jadi itu yang kamu maksud ..." [Serge] 

"Jadi begitu ya ..." [Pioro] 



Ketika saya mengatakan itu, semua orang bisa mengerti apa yang saya coba sampaikan. 
Fei-san juga, yang duduk di sampingku, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa. Ox-san 
tidak tahu tentang cintaku untuk lendir, jadi dia tidak bisa mengerti ... 

Oh, yah, itu tidak sopan bagiku, bukan? Meskipun aku tidak mengenal Ox-san dengan baik, 
aku hanya pergi dan memulai percakapan tentang sesuatu yang sama sekali tidak dia 
ketahui. 

"Maaf karena mengabaikanmu." [Ryouma] 

"Jangan pedulikan aku." [Lembu] 

Aku senang dia begitu pengertian, tapi ... Kita sudah memperkenalkan diri kita sendiri, jadi 
mungkin aku harus berbicara dengannya tentang masa depan. 

Saya akan tinggal di keluarga duke selama tiga hari ke depan, jadi selama waktu itu, saya 
ingin dia berbicara dengan Fei-san dan mendapatkan penjelasan yang baik tentang hal-hal 
mengenai toko, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keamanan. Selain itu, 
jika memungkinkan, saya juga ingin mendapatkan bantuannya untuk aula pernikahan. Jika 
dia bisa mengayunkan pedang berat itu dengan satu tangan dengan mudah, maka aku 
yakin dia akan menjadi keuntungan besar bagi kita dalam pekerjaan kita. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Dan satu hal lagi. Jika Anda baik-baik saja 
dengan itu, saya ingin Anda membantu saya dengan eksperimen saya di bidang kedokteran. 
" [Ryouma] 

"Obat?" [Ox Lord] 

Saat itu, saya memberi tahu dia tentang skenario yang saya terima. Di mana saya belajar 
tentang ramuan dan teori pengobatan dari nenek saya dan saya sebenarnya cukup ahli 
dalam hal itu. 

Saya mengatakan kepadanya bahwa obat yang ingin saya uji adalah Obat Pemulihan Mana. 
Bukan jenis efek instan yang dijual di toko, tetapi jenis obat pemulihan mana yang secara 
bertahap mengembalikan mana dari waktu ke waktu. 

Ox-san belajar bagaimana menggunakan pedangnya dengan sihir karena dia tidak ingin 
melepaskan pedangnya bahkan setelah kehilangan tangan kirinya. Sayangnya, karena dia 
adalah anggota dari suku binatang buas, dia tidak memiliki banyak mana. Saya pikir itu 
akan sia-sia meninggalkan keahliannya untuk membusuk sendiri seperti ini .. 

Dia tidak memiliki banyak MP, jadi dia tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama. 

Dan ketika dia kehabisan mana, kondisinya menjadi sangat buruk sehingga bahkan 
gerakannya mulai kehilangan kilau mereka. 



Ketika kondisinya memburuk, dia akhirnya akan menemukan dirinya tidak dapat 
menyerang lagi. Ini pada dasarnya penghancuran diri. 



Chapter 175-3 
Bab 175: Dugaan Ryouma (3/3) Jika alasan utama di balik itu adalah kurangnya mana, 
maka mungkin 'obat pemulihan mana yang terus-menerus memulihkan mana' akan dapat 
membantu. 

Obat semacam itu ada dalam pengetahuan yang saya terima. 

"Kamu bisa pulih dari kelelahan mana hanya dengan beristirahat, jadi obat-obatan hanya 
benar-benar digunakan selama masa perang atau untuk memungkinkan casting mantra 
penyembuhan yang sangat dibutuhkan. Obat pemulihan mana yang segera berlaku sangat 
dicari di saat darurat, tetapi di dunia ini, ada konstitusi tubuh yang tidak normal yang 
disebut sebagai 'Mana Kebocoran'. Ketika seseorang menderita Mana Kebocoran, maka 
mana yang perlahan akan berkurang bahkan tanpa melakukan apa pun. Itu adalah harapan 
untuk mengobati konstitusi tubuh ini bahwa penelitian dalam obat pemulihan mana 
persisten dimulai, obat pemulihan mana yang terus ditambahkan mana. [Ryouma] 

Jika seseorang hanya ingin mengurangi efek kelelahan mana, maka tipe instan akan lebih 
dari cukup. Tangkapannya adalah seseorang harus minum obat setiap kali gejalanya 
muncul. Tetapi dengan tipe persisten, seseorang dapat meminum obat sebelumnya dan 
mencegah munculnya gejala. 

"Saya hanya tahu tentang obatnya dan saya tidak pernah benar-benar membuatnya. 
Dimungkinkan untuk mengubah durasi efek dan jumlah mana yang dipulihkan dengan 
menyesuaikan rasio bahan yang digunakan. Jadi saya berpikir mungkin untuk 
memodifikasi obat ini sehingga bisa mengkompensasi konsumsi mana dan memungkinkan 
Anda untuk menggunakan mantra Anda untuk waktu yang lebih lama. " [Ryouma] 

"Apakah itu benar-benar mungkin?" [Ox Lord] 

"Ini hanya dugaan, tapi aku percaya itu akan sangat membantu kamu dalam pelatihanmu. 
Selama pertandingan kami, saya merasa seolah-olah tangan kiri Anda sebagian besar 
bergerak berdasarkan pengalaman Anda sebelum kehilangan penggunaan tangan kiri 
Anda. Rasanya seperti Anda hampir tidak memiliki pelatihan dengan itu. " [Ryouma] 

Ketika aku mengatakan itu, Ox-san mengangguk sebelum mengatakan apapun. 

"Persis. Aku bisa mempertahankan mantera selama beberapa menit paling banyak sebelum 
jatuh tertidur. Dan sebagai budak hutang, saya tidak mampu membeli obat yang tidak 
dibutuhkan dalam jumlah besar, jadi saya tidak bisa benar-benar berlatih. Hanya bisa 
berlatih dengan baik adalah sesuatu yang akan saya syukuri, tetapi bukankah itu akan 
mengganggu keuangan Anda, Guru? Saya yakin meramu obat harus menghabiskan banyak 
uang. " [Ox Lord] 

"Ahh, kamu tidak perlu khawatir tentang itu." [Ryouma] 



Untuk bahan-bahannya, saya bisa menggunakan mash yang sudah saya olah selama ini 
dengan tujuan untuk melestarikan jamur. 

Harga pasar untuk mereka sangat tinggi, jadi bahkan menjualnya melalui guild master 
memiliki batasnya. 

Karena itu saya sudah mulai menimbun mereka dan terus terang saya tidak benar-benar 
tahu apa yang harus dilakukan dengan mereka. 

"Proses ramuan dan eksperimen akan menjadi keuntungan besar untuk studi saya ... Dan 
saya tidak punya masalah dengan keuangan saya. Kalau tidak, aku tidak akan pernah 
memilihmu, Ox-san. " [Ryouma] 

"Itu benar. Saya kira tidak perlu bagi saya untuk khawatir. " [Ox Lord] 

"Meskipun saya tidak begitu kaya sehingga saya tidak bisa menabung, biaya sebanyak ini 
tidak akan menimbulkan masalah. Lebih penting lagi, saya akan jauh lebih nyaman jika 
Anda dapat menggunakan potensi penuh Anda dengan obat itu. Tetapi jika Anda masih 
khawatir tentang hal itu, lalu mengapa Anda tidak mengajari saya casting tanpa nyanyian 
Anda? " [Ryouma] 

"Aku baru saja mempelajarinya secara kebetulan, tetapi jika kamu ingin mempelajarinya, 
maka dengan senang hati akan mengajarkannya kepadamu." [Ox Lord] 

Ox Lord membungkuk dalam-dalam padaku. Dia tampak sangat tidak nyaman, apalagi 
dengan perawakannya yang besar dan ruang terbatas yang kami tempati. 

"Terima kasih!" [Ryouma] 

Saya pertama kali belajar tentang casting tanpa suara dari pemain jalanan yang saya kenal, 
penari pedang, Maiya-san dan Soldio-san. Di bawah pengawasan mereka, saya dapat 
belajar bagaimana menggunakannya, tetapi meskipun sudah berlatih sendiri selama 
beberapa waktu sekarang, saya sepertinya tidak dapat membuat kemajuan. Mendapatkan 
beberapa saran akan banyak membantu saya. 

Juga, ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, tetapi rencana untuk memperluas 
Gimuru sudah dimulai, dan pusat kota baru itu seharusnya adalah arena pertempuran. Saya 
ingat mengumpulkan kayu treant untuk itu. 

Jika obatnya bekerja dengan baik untuknya dan dia ingin kembali ke arena, maka saya 
tidak keberatan membiarkannya berpartisipasi. Meskipun memiliki penjaga yang kuat 
yang bekerja di toko meyakinkan, saya ingin orang-orang bekerja di toko saya karena 
mereka mau. 

Dari apa yang saya dengar dari Mr. Moulton selama obrolan kami, ada bangsawan yang 
membeli budak untuk membuat gladiator. Karena itu, jika Ox-san merasa ingin kembali ke 
arena, maka aku tidak keberatan menyuruhnya bekerja di sana. 



... Aku memberi tahu Ox-san bahwa itu juga bagian dari alasan aku memilihnya. 

"Aku tidak pernah berpikir aku akan menerima perawatan yang baik setelah menjadi 
budak." [Ox Lord] 

Saya tidak tahu apakah dia tertawa atau menangis, tetapi satu hal yang saya tahu pasti 
adalah dia bersyukur. 

Saya akan menerima perasaan itu. Tapi yang harusnya dia syukuri bukan aku, tapi Orest-
san. 

"Orang itu?" [Ox Lord] 

"Saya merasa kurang lebih bisa menebak hubungan seperti apa yang Anda miliki 
dengannya dalam memberikan reaksi Anda, tetapi orang yang merekomendasikan Anda 
kepada saya adalah Tuan Moulton. Dia mungkin tahu tentang obat dan kepribadian saya. " 
[Ryouma] 

Kebocoran Mana dan Obat Pemulihan Mana jarang terjadi, tetapi dia setidaknya 
merupakan generasi kedua dari sebuah perusahaan budak besar. Jika kita berasumsi 
bahwa dia mencintai orang lain seperti saya suka slime, maka dia mungkin mengambil 
keuntungan dari posisinya untuk terlibat dengan banyak orang setiap hari. Tidak aneh jika 
di antara orang-orang itu salah satunya menderita Mana Leakage atau tahu sesuatu tentang 
obat-obatan. 

Dan bahkan jika bukan itu masalahnya, setidaknya, dia tahu tentang teknik Ox-san. Jika dia 
memikirkan cara untuk membantunya menggunakan teknik itu secara lebih efektif, maka 
tidak aneh jika dia memikirkan ide untuk menggunakan obat pemulihan mana tipe 
persisten. 

"Alasannya untuk bertindak bodoh adalah bahwa dia tidak bisa menyingkirkan 'budak 
yang menyusahkan' ... Tapi ketika kamu berpikir tentang bagaimana dia menjualmu 
kepadaku kali ini, maka mungkin dia hanya memutuskan siapa yang akan menjualmu 
kepada ..." [ Ryouma] 

Seperti yang Ox-san katakan beberapa waktu lalu, meramu obat dan memberikannya 
kepada seseorang membutuhkan biaya. Ada biaya bahan baku, dan kemudian ada masalah 
dalam pengadaannya, karena toko biasa mungkin tidak memiliki beberapa bahan. Pertama, 
Ox-san cukup kuat untuk bisa bekerja sebagai penjaga bahkan hanya dengan satu tangan. 
Tidak mungkin siapa pun yang membelinya akan menghabiskan begitu banyak uang dan 
upaya untuk membantunya pulih. Jika orang yang membelinya berpikir bahwa dia 'cukup 
baik', maka keterampilannya akan membusuk. 

Itu akan sia-sia. 



Jika Ox-san lendir, tidak mungkin aku membiarkan itu terjadi. Selain itu, saya tentu ingin 
berbicara dengan seseorang yang berpikir seperti itu. 

Dan jika saya bisa memilih untuk siapa dia memberikan, maka saya pasti tidak akan 
memilih orang itu. 

"Kamu benar-benar menyukai slime, bukan, Master?" [Ox Lord] 

Ketika Ox-san bergumam bahwa ini adalah pertama kalinya dibandingkan dengan lendir, 
semua orang selain aku tersenyum kecut ... Tapi bagaimanapun, mengingat kedudukan Pak 
Moulton, mungkin itulah alasan mengapa dia ingin memilih siapa yang akan menjual Ox-
san. 

Pada titik itu, saya memiliki pengetahuan tentang kedokteran. Sebuah fakta yang tidak 
pernah saya sembunyikan. Dan saya juga memperlakukan karyawan saya dengan baik di 
cabang Gimuru saya. Fakta terkenal lainnya. 

Bahkan sudah sangat terkenal sehingga ada pedagang yang menganggap saya 'terlalu lunak 
terhadap karyawan' atau 'terlalu boros'. Orest-san memang mengatakan bahwa dia 
menyelidiki saya, jadi seharusnya aman untuk berasumsi bahwa dia harus tahu sebanyak 
itu. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Aku tidak bisa mengatakan apapun dengan 
pasti, tetapi selalu terasa seperti dia telah memberikan petunjuk ke kiri dan ke kanan saat 
berbicara denganku. Seperti ketika dia berbicara tentang budak gladiator. " [Ryouma] 

Berapa banyak tindakannya yang direncanakan? 

Semakin saya memikirkannya, semakin saya pikir dia bukan orang jahat. Namun, tidak 
dapat disangkal bahwa cara dia melakukan sesuatu adalah tidak benar dan menyebalkan. 

"... Tidak heran semua orang seperti itu di sekitarnya." [Ryouma] 

Cara Reinhart-san dan yang lainnya menatapku pada saat itu adalah seperti mereka 
memandangi sesama korban baru. 

Catatan penulis: Nikmati Natal Anda！ 



Chapter 176-1 
Bab 176: Hubungan Yang Lebih Dekat (1/2) Malam itu. 

"---Sesuatu seperti itu, kurasa. Meskipun, sekarang aku berpikir kembali ke sana, beberapa 
jam itu terasa sangat lama ... "[Ryouma] 

"Pasti sulit." [Elize] 

Malam ini akan menjadi yang keempat kalinya kami minum teh bersama, jadi aku sudah 
terbiasa. Saya berbicara dengan nyonya tentang peristiwa yang terjadi sebelumnya hari ini. 

Rupanya, nyonya tahu tentang Orest-san juga dan dia penuh pengertian atas 
penderitaanku. 

Ketika percakapan kami selesai dan kami beralih ke topik berikutnya ... 

"Umm ..." [Ryouma] 

Sesuatu mengenai saya -- walaupun sejujurnya, sudah agak terlambat untuk hanya 
menyadarinya sekarang -- tetapi bagaimanapun juga, saya memutuskan untuk pergi dan 
mengkonfirmasinya. 

"Apa itu?" [Reinhart] 

"Aku tahu ini agak mendadak, tapi ... Mungkinkah kalian semua menghindari menyentuh 
masa laluku?" [Ryouma] 

Saat saya bertanya itu, waktu sepertinya berhenti. 

Begitulah dramatis tanggapan setiap orang ketika ekspresi mereka menegang. 

Jadi itu benar-benar masalahnya. 

"Mengapa kamu bertanya begitu tiba-tiba?" [Reinhart] 

Reinhart-san bertanya seolah ingin mengambil keputusan. 

Alasan saya perhatikan itu karena Orest-san. Petunjuk pertama adalah ketika dia 
menyebutkan telah menyelidiki saya. 

Karena suatu alasan, setiap kali dia mencoba membicarakan masa laluku, seseorang dari 
tiga orang dewasa akan mencoba dan menghentikannya. 

Selain itu, ketika mereka mengundang saya untuk menjadi seorang spesialis dan mereka 
mengatakan kepada saya bahwa mereka harus memaksakan kondisi yang berat pada saya, 
dan udara menjadi berat, pada akhirnya, satu-satunya syarat yang mereka berikan adalah 



bahwa saya harus memberi tahu mereka alasan di balik pengetahuan dan kemampuan 
saya. Dengan kata lain, saya harus membocorkan masa lalu kepada mereka. Itu saja. 

Kemungkinan mereka memiliki ide karena High Pain Resistance yang saya perlihatkan 
kepada mereka. 

Itu selalu terasa seolah-olah mereka tidak ingin menyentuh masa laluku karena 
pertimbangan. Dan bahkan Gayn dan yang lainnya menyebutkan bahwa mereka biasanya 
menahan diri. 

Saya tahu sudah agak terlambat bagi saya untuk memperhatikannya, tetapi ketika saya 
mengingat kembali hal-hal yang terjadi hari ini, saya tidak dapat membantu tetapi akhirnya 
menyadarinya. 

"Hah? Mungkinkah mereka menganggapnya lebih serius daripada aku? " ...Sesuatu seperti 
itu. 

"Umm ... aku berterima kasih atas pertimbanganmu, tapi aku sebenarnya tidak berpikir itu 
masalah besar, setidaknya tidak sebanyak yang kalian pikirkan." [Ryouma] 

"Betulkah? Anda tidak hanya mendorong diri sendiri, bukan? " [Pioro] 

"Iya. Betulkah. Bukan hanya saya yang dipesan. Tentu saja, saya tidak akan suka jika Anda 
pergi dan bertanya kepada saya tentang setiap detail kecil, tetapi jika orang-orang yang 
saya percayai seperti kalian, maka saya tidak keberatan berbicara sedikit tentang hal-hal 
yang berkaitan dengan hal-hal khusus itu. " [Ryouma] 

Maksud saya, pertama-tama, itulah yang dibuat oleh Gayn dan yang lainnya (para dewa) 
untuk latar belakang cerita itu. 

Kesalahpahaman mereka mungkin memburuk karena saya tidak mengatakan apa-apa 
selama ini, tetapi jujur saja, mereka bisa saja bertanya kepada saya kapan saja mereka mau. 
Saya tidak akan keberatan. Betulkah. 

"Maaf sudah membuatmu bingung. Tetapi jika saya tidak membicarakannya sekarang 
setelah saya menyadarinya, saya mungkin akan kehilangan waktu untuk membicarakannya 
selamanya ... "[Ryouma] 

Akan sangat buruk untuk meninggalkan mereka begitu khawatir tentang hal itu setelah 
memperhatikan bahwa ada kesalahpahaman, jadi saya pikir saya harus membicarakannya. 

... Tentu saja, saya tidak sepenuhnya nyaman membicarakan kisah latar belakang saya yang 
tersembunyi ini, tetapi tetap saja ... Selain itu, apakah semua orang baik-baik saja? 

"Kami baik-baik saja ... Kami baik-baik saja. Tidak apa-apa. Tidak ada alasan bagi Anda 
untuk meminta maaf. " [Reinhart] 



"Ya. Kami mungkin memang membuat kesepakatan yang lebih besar dari yang seharusnya. 
" [Serge] 

Tawa kering terdengar di ruangan itu. Benar-benar canggung. 

"Hmm ... Umm, kalau begitu, Ryouma-kun. Bisakah Anda memberi tahu kami apa yang bisa 
saya tanyakan? Seperti misalnya, bisakah kami bertanya tentang nenek dan kakekmu yang 
membesarkanmu? " [Elize] 

"Tentu saja." [Ryouma] 

Saya mengeluarkan Papan Status saya dan membuat dua judul itu tidak pernah saya 
perlihatkan kepada orang lain sebelumnya. 

"Di desa, aku biasanya diajarkan akademisi atau bagaimana bertarung, jadi aku tidak 
berpikir ada yang istimewa di sana. Tetapi keduanya agak terkenal, jadi saya pikir Anda 
akan mengerti jika saya menunjukkan ini kepada Anda. " [Ryouma] 

Saya menunjukkan papan status saya kepada nyonya. 

"Hah!?" [Elize] 

Nyonya itu berteriak sebelum dia bahkan bisa mengambil papan status saya. Ketika saya 
pikir dia akan mengambilnya, dia menutupi wajahnya dengan punggung tangannya sebagai 
gantinya. 

"Elize?" [Reinhart] 

"Kamu akan mengerti jika kamu melihatnya ..." [Elize] 

Segera setelah papan status diberikan kepada Reinhart-san dan dia melihat isinya, dia juga 
sepertinya akan pingsan. Setelah itu, papan status diteruskan ke Serge-san dan kemudian 
Pioro-san. 

"Murid Sage !?" [Serge] 

"Murid Dewa Bela Diri !? Apa ini sungguhan !? " [Pioro] 

"Ada tertulis di sana." [Ryouma] 

Saya memang mendengar mereka terkenal, tetapi setelah melihat reaksi mereka, saya 
merasa mereka jauh lebih besar dari yang saya kira. 
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"Fuu ... Ryouma-kun. Apakah Anda menunjukkan ini kepada orang lain? " [Reinhart] 



"Tidak. Ini adalah pertama kalinya saya menunjukkannya kepada siapa pun. " [Ryouma] 

"Itu melegakan ..." [Reinhart] 

Reinhart-san secara terbuka menunjukkan kelegaannya. 

Saya bertanya kepada mereka apakah ini bukan sesuatu yang seharusnya saya perlihatkan 
kepada orang lain. 

"Ngomong-ngomong, semua orang bereaksi, sepertinya itu akan menjadi ide yang buruk 
jika orang lain melihat ini." [Ryouma] 

"Tentu saja. Tunggu sebentar, mungkinkah Anda tidak tahu apa-apa tentang keduanya? " 
[Pioro] 



Chapter 176-2 
Bab 176: Hubungan Yang Lebih Dekat (2/2) "Yah, mereka memang mengajariku segala 
macam hal, jadi aku merasa mereka luar biasa, tapi mereka tidak benar-benar bangga pada 
diri mereka sendiri, jadi ..." [Ryouma] 

Saya mengatakan kepada mereka bahwa saya pikir mereka hanya pasangan tua yang tahu 
sedikit lebih banyak daripada orang lain. 

"Semuanya akhirnya mulai bersatu. Karena berbagai alasan, itu memang benar. " 
[Reinhart] 

"Orang-orang dengan karakter hebat benar-benar berakhir dengan hasil yang tidak 
terduga, bukan?" [Elize] 

"Tidak heran kau begitu pintar dan kuat." [Pioro] 

"Jika kamu dibesarkan di tempat terpencil seperti itu dan satu-satunya orang yang kamu 
miliki untuk perbandingan adalah mereka berdua, maka tidak heran akal sehatmu begitu 
kacau." [Serge] 

Keempat orang dewasa menghela nafas berkali-kali. 

Kemudian mereka berbicara tentang banyak pencapaian hebat dari pasangan tua itu. 

Menurut mereka, nenek saya, Melia the Sage, adalah seorang wanita berbakat yang aktif di 
semua bidang studi dengan fokus pada kedokteran dan sihir. 

Dia terdaftar di akademi di ibukota kekaisaran dan menghasilkan banyak tesis dan hasil 
penelitian. 

Sampai hari ini, ada faksi yang dikenal sebagai 'Fraksi Melia' yang hadir di banyak bidang 
studi dan selalu dinilai tinggi. 

Adapun kakek saya, 'Teagle the Martial God', dia tidak terkalahkan di generasinya sendiri 
meskipun tidak mempelajari apa pun. 

Dia mulai berburu monster monster pada usia 7. Dan untuk mengejar kekuatan, dia 
mencari musuh yang lebih kuat dari dirinya dan menjadi murid. 

Melalui bakat dan upayanya, ia menyerap semua teknik dalam sekejap mata dan 
meningkatkan tekniknya. 

Dikatakan bahwa di tahun-tahun terakhirnya, dia menjadi sangat kuat sehingga senjata 
akan pecah bahkan sebelum dia bisa keluar semua. 



Kebenarannya masih belum jelas, tetapi yang pasti adalah bahwa dia memiliki bengkel dan 
dia adalah pandai besi tingkat pertama. 

Jika satu saja dari karyanya ditemukan, orang akan berduyun-duyun memenuhi rumah apa 
pun jenisnya. 

"Keduanya sama-sama berada pada level yang sama sekali berbeda dari intelektual atau 
orang dengan kemampuan terbaikmu!" Atau begitulah kata empat orang dewasa. Mereka 
menggunakan seluruh waktu minum teh kami untuk berbicara tentang orang seperti apa 
kakek nenek saya dan seberapa tinggi mereka menilai. 

Saya menemukan topik yang menarik karena jauh lebih rinci daripada apa yang saya 
ceritakan. Saya akan pergi ke tempat mereka tinggal sebelumnya, jadi saya pikir itu baik 
untuk tahu juga. 

Juga, dengan bisa mengungkapkan masa laluku, aku merasa sudah semakin dekat dengan 
semua orang. 

Tapi... 

"Hanya untuk memastikan, tetapi tidak salah untuk mengatakan bahwa itu adalah ide yang 
buruk bagi orang lain untuk mencari tahu tentang hal ini, kan?" [Ryouma] 

"Itu akan berbahaya." [Serge] 

"Kamu pasti akan ditargetkan." [Elize] 

"Seperti yang telah kami katakan selama beberapa hari terakhir sekarang, pengetahuan 
dan teknologi adalah harta bagi orang-orang yang berwenang." [Pioro] 

"Murid-murid orang terkenal juga sangat dihargai." [Reinhart] 

... Yah, jika itu adalah murid kedua orang itu, maka kurasa itu masuk akal. 

Mungkin ada alasan lain mengapa Gayn dan yang lain memilih dua orang itu untuk 
membuat cerita rahasia saya. 

Ketika aku kembali ke kamarku, aku memutuskan untuk bertanya pada Gayn dan yang lain 
waktu berikutnya. 

Hari berikutnya. 

Ini akan menjadi hari kelima saya tinggal di keluarga adipati, dan saya sudah lebih atau 
kurang terbiasa dengannya. 

Para pelayan juga sudah terbiasa denganku. 



"Ah, Takebayashi-sama. Koki kepala sedang mencari Anda sebelumnya. Akan ada sampel 
hidangan yang akan disajikan di resepsi pernikahan sekitar siang hari, dan dia berharap 
Anda akan berhasil. Tentu saja, jika jadwal Anda mengizinkannya. " [Rurunez] 

"Terima kasih telah mengundang saya. Saya pasti akan mampir. " [Ryouma] 

"Hei! Tentang ruang upacara, apakah kita akan menyelesaikannya hari ini? Ada orang yang 
bertengkar apakah itu akan diselesaikan hari ini atau besok. " [Menjaga] 

"Kami menyelesaikan fondasi kemarin siang, sehingga bagian atas yang tersisa harus 
terbentuk sebelum hari berakhir. Tapi meski begitu masih ada dekorasi yang harus 
dilakukan, sehingga konstruksi tidak akan selesai sampai saat itu. " [Ryouma] 

Sekarang, ketika saya berjalan melewati halaman rumah, orang-orang sering memanggil 
saya. 

Kami telah bekerja bersama selama ini untuk menyelesaikan persiapan upacara 
pernikahan, tetapi pada titik tertentu, mereka berhenti memperlakukan saya sebagai 
'tamu'. 

Masih ada sedikit petunjuk tentang hubungan itu, tetapi saya merasa kita semua semakin 
dekat. 

"Eksperimen tempo hari benar-benar efektif. Kabar bagaimana Anda memperlakukan 
anak-anak yang akan diberhentikan telah menyebar, dan sekarang para pelayan melihat 
Anda sebagai orang yang lembut. Mereka juga melihat Anda sebagai seseorang yang dapat 
mereka ajukan pertanyaan tanpa rasa takut. " [Rurunez] 

Rurunez-san mengatakan itu, tetapi bukankah normal untuk dapat mengajukan pertanyaan 
kepada orang tanpa rasa takut? 

... Itulah yang saya pikirkan pada awalnya, tetapi ketika saya memikirkannya lagi, memang 
benar bahwa ada banyak tempat di mana 'normal' itu tidak benar. 

Pertama-tama, gagasan 'normal' benar-benar kabur. 

Hmm ... Normal tentu rumit ... 

"... Yah, aku senang aku tidak menakuti mereka." [Ryouma] 

Kami mengobrol dengan santai seperti itu ketika kami menuju ke area latihan sihir yang 
saya pinjam. 

Persiapan untuk percobaan meningkatkan lulur gula sudah berlangsung. 

Dan Fei-san dan Ox-san bisa dilihat di sudut. 



"Maaf membuat anda menunggu. Mari kita mulai percobaan Gula Lulur. " [Ryouma] 

"Iya!" [Subjek Uji] 

"Terakhir kali kami menguji minyak wangi untuk pergi dengan scrub gula. Hari ini, kita 
akan memikirkan perbaikan lulur gula itu sendiri. Minyak mana yang terasa enak? Sebagus 
apa partikel-partikel mumi itu? Tolong buat perbandingan seperti sebelumnya dan 
dapatkan semua input -- tidak peduli seberapa sepele -- diringkas dalam selembar kertas. " 
[Ryouma] 

Saya meminta mereka untuk meneruskannya ke orang-orang yang membantu saya, 
kemudian saya memanggil Fei-san dan Ox-san. Para pelayan keluarga adipati, terutama 
mereka yang berpangkat lebih tinggi, adalah orang-orang yang sangat pintar, jadi aku bisa 
tenang dan menyerahkan segalanya kepada mereka. Selain itu, yang harus mereka lakukan 
adalah bertanya kepada subjek tes untuk kesan mereka, dan itu tidak seperti mereka 
membutuhkan pengetahuan khusus, jadi saya tidak perlu mengumpulkan data secara 
pribadi. 

Karena itu, saya telah memutuskan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan 
membuat persiapan untuk meramu obat pemulihan mana Ox-san. 

Jadwal saya dipenuhi dengan semua persiapan untuk pernikahan, jadi sebanyak mungkin, 
saya ingin memanfaatkan waktu saya sebaik-baiknya. 

"Maaf membuatmu menunggu." [Ryouma] 

"Menguasai. Saya sudah membawa senjata dan papan status seperti yang Anda minta. " 
[Lembu] 

"Aku juga sudah menyiapkan obat pemulihan mana." [Fei] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Untuk membuat obat pemulihan mana Ox-san, aku harus mencocokkan jumlah mana yang 
dipulihkan oleh obat dengan konsumsi mana Ox-san ketika menggunakan pedangnya. 

Jika jumlah mana yang dikembalikan terlalu sedikit, maka Ox-san akan kehabisan mana. 

Jika jumlah mana yang dipulihkan terlalu besar, maka ia akan berakhir dengan keracunan 
mana. 

Untuk mencocokkan obat dengan Ox-san dengan sempurna, aku perlu tahu berapa mana 
yang dia miliki dan berapa lama dia bisa menahan mantranya. 

Dari sana saya harus tahu berapa banyak MP yang dikonsumsi per detik. 



Untungnya, saya dapat mengkonfirmasi berapa banyak yang dia miliki hanya dengan 
melihat papan statusnya. 

Saya menjelaskan kepadanya tujuan dari percobaan ini. 

"Ox-san, kamu memiliki 315 poin mana. Apakah itu kecil atau besar? " [Ryouma] 

Dari apa yang saya dengar, 500 hingga 700 poin mana sudah cukup bagi seorang pejuang 
untuk melengkapi dirinya dengan sihir. 

"Aku tidak pernah benar-benar menggunakan mantra, jadi ketika aku mencoba 
meningkatkan kolam mana sebanyak yang aku bisa, itulah hasilnya. Pasti di sisi yang lebih 
kecil. " [Lembu] 

Semakin kecil pool mana, semakin mudah akan terkena mana keracunan. 

Mungkin akan lebih baik jika saya mulai dengan obat yang lebih lemah. 
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menahan mantramu. Rurunez-san, arlojinya tolong. " [Ryouma] 

"Sudah siap, Takebayashi-sama." [Rurunez] 

Ketika dia mengeluarkan arloji saku, saya meninggalkan waktu dan memberi isyarat 
kepadanya. Adapun papan status, saya menyerahkannya kepada Fei-san. 

Aku mengeluarkan lendir katana-ku. 

"Dikatakan bahwa kondisi mental seseorang mempengaruhi konsumsi mana seseorang. 
Saya perlu mendapatkan konsumsi mana rata-rata, jadi kami akan menjalankan tes yang 
berbeda beberapa kali. Untuk tes ini, kamu harus bertarung dengan kekuatan penuh. " 
[Ryouma] 

"Saya mengerti!" [Lembu] 

Jadi, kami mengukur mana Ox-san beberapa kali sampai sore. Saya merasa sedih untuk 
Riviola, pelayan dari Suku Monyet Besar, karena subjek uji dari penggosok gula terus 
mencari jalan kami. 

Itu bukan kesalahan mereka. Betulkah. Saya yakin siapa pun akan terganggu jika suara 
dentang logam terus bergema tidak jauh dari mereka. 



Chapter 177-1 
Bab 177: Penyelesaian Ruang Upacara (1/3) "Baik. Dan dengan itu, itu .... Lengkap!" 
[Ryouma] 

"Yeahhhhh !!!!" [Para pekerja] 

Pada malam hari hari kelima, aula pernikahan akhirnya selesai. 

Kami membangun fondasi dan ruang terbuka untuk menyediakan tempat makan bagi para 
peserta, tetapi kami juga membangun dua hal lagi. 

Salah satunya adalah gereja untuk melayani sebagai tempat bagi pengantin untuk bertukar 
sumpah, dan yang kedua adalah menara yang baru dibangun untuk menampung lonceng 
perayaan. 

Gereja itu kecil, hanya seukuran tempat istirahat di taman. Itu memiliki atap seperti elips 
yang didukung oleh pilar dan diagonal selaras. Tergantung pada bagaimana orang 
melihatnya, itu mungkin terlihat seperti shell, tapi itu dibuat sedemikian rupa untuk 
membuatnya mudah bagi para peserta untuk melihat ke dalam. 

Ada juga piring cair pengerasan berwarna dalam gaya kaca patri untuk berfungsi sebagai 
jendela. Ini ditempatkan secara strategis, sehingga ketika cahaya matahari masuk 
melaluinya, pengantin wanita, pengantin pria, dan para idola semuanya akan menyala 
secara alami. Tentu saja, itu hanya bangunan untuk saat ini tanpa orang atau berhala, tetapi 
hanya bayangan di dinding krem yang dilemparkan oleh matahari sore yang sangat 
mengesankan. Pekerjaan yang dilakukan dengan baik, jika saya mengatakannya sendiri. 
Terutama, mengingat semuanya di sini dibuat terburu-buru. 

Alat yang dibutuhkan untuk upacara dan dekorasi akan dibawa oleh pelayan mulai besok. 
Saya juga bermaksud membawa para idola yang saya susah payah kerjakan setiap malam. 
Saya yakin tempat ini akan menjadi lebih megah. 

Nah, apakah masih ada sesuatu yang perlu dilakukan--- Woah !? 

"Ryouma! Terima kasih banyak telah membangun aula upacara yang begitu indah! " 
[Hyuzu] 

"Hyuzu-san !?" [Ryouma] 

Ketika saya melihat tempat itu, seseorang tiba-tiba menangkap saya dan mengangkat saya. 
Saya pikir saya dibawa dengan mudah karena berada di tubuh anak-anak, tetapi ternyata 
penjaga lain juga bersamanya. Sebelum saya menyadarinya, saya dilemparkan ke udara 
karena alasan yang tidak diketahui. 

"Umm ... Kenapa kamu melemparku?" [Ryouma] 



"Untuk berterima kasih! Dan untuk merayakan! " [Hyuzu] 

Itu yang pertama. Mendengar kedua hal itu digunakan bersama. 

Selain itu, bukankah orang-orang ini terlalu bersemangat? 

"Tapi itu sudah cukup. Dengan ini, pekerjaan kita untuk hari ini sudah berakhir, kan? " 
[Hyuzu] 

"Iya." [Ryouma] 

"Baik! Anda mendengar pria itu, nak! Sudah waktunya minum! " [Hyuzu] 

"Yeahhhhh !!!!" [Para pekerja] 

Minum? Maksudmu minuman keras? 

Saat para pekerja berteriak menanggapi kata-kata Hyuzu-san, aku terlempar ke tingkat 
tertinggi yang sejauh ini aku lempar ... Saat itulah suara lain terdengar. 

"-Tidak." [???] 

"NUO !?" [Hyuzu] 

Suara dingin seorang wanita terdengar, dan tiba-tiba, tangan yang mendukungku 
menghilang. 

"Kyaa !?" [???] 

"Ryouma-sama!" [???] 

"Oh tidak!" [Hyuzu] 

"A-Apa kamu baik-baik saja !?" [Pekerja 1] 

"Bocah! Kamu tidak terluka, kan !? " [Pekerja 2] 

"Entah bagaimana. Ya, saya seorang petualang. Ini baik-baik saja. " [Ryouma] 

Saya sedikit terkejut, tetapi saya berhasil mendarat tepat waktu. 

Ketika aku mengangkat kepalaku, orang-orang itu menatapku dengan wajah terkejut. 

Di belakang mereka ada kepala pelayan, Arone-san. Rupanya, suara itu sebelumnya 
miliknya. 

Di belakangnya ada Rurunez-san dan Riviola-san. 



"Ryouma-sama, kamu baik-baik saja?" 

"Iya. Saya baik-baik saja. Betulkah." [Ryouma] 

"Syukurlah ... Aku seharusnya tidak berbicara saat mereka melemparmu. Permintaan maaf 
terdalam saya. " [Arone] 

"Jangan khawatir tentang itu." [Ryouma] 

Omong-omong, apa yang akan dia katakan sebelumnya? 

"Oh, benar. Aku tidak keberatan jika kalian keluar untuk minum, tapi kamu tidak bisa 
membawa Ryouma-sama bersamamu. " [Arone] 

"T-Tapi, Arone-san. Ryouma telah diberkati dengan perlindungan ilahi dari Dewa Anggur. 
Dia lebih dari mampu minum. Dan dia sudah bekerja sangat keras demi kita, jadi terima 
kasih ... "[Hyuzu] 

"Bahkan jika Ryouma-sama bisa minum, kamu berencana untuk keluar malam ini, kan? Dan 
kemudian kamu akan menghilang di suatu tempat dengan anak buahmu yang lain dan 
menyuruh Ryouma-sama pulang di tengah malam sendirian. Pertama, apakah Anda benar-
benar berpikir toko akan membiarkannya masuk? " [Arone] 

"Uu ... Itu ..." [Hyuzu] 

"Aku juga percaya kamu tidak harus membawa Takebayashi-sama denganmu." [Rurunez] 

"Rurunez, kamu juga?" [Hyuzu] 

Berdasarkan situasinya, tampaknya Hyuzu-san mencoba membawaku bersamanya. 
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menentangnya, jadi itu terlihat sangat buruk bagi Hyuzu-san. 

Secara pribadi, saya tidak keberatan ikut dengannya, tetapi seperti yang diharapkan, tubuh 
ini adalah masalah. 

Atau setidaknya itulah yang aku pikirkan, tapi kemudian Riviola-san dengan lembut 
membungkuk dan memberitahuku sesuatu. 

"Mereka tidak hanya pergi minum?" [Ryouma] 

"Mereka akan minum, ya, tapi itu tidak akan berakhir hanya dengan itu. Lagi pula, ini 2 hari 
sebelum pernikahan. " [Riviola] 

Apakah ada hubungannya dengan itu dua hari sebelum upacara? Sayangnya, saya tidak bisa 
benar-benar memikirkan hubungan semacam itu. 



Riviola-san bisa tahu dari ekspresiku bahwa aku tidak tahu apa yang dia coba lakukan. 

"Pada malam sebelum upacara, pengantin pria dan pengantin wanita harus tinggal 
bersama keluarga masing-masing, jadi tanggal 2 hari sebelum upacara adalah malam 
terakhir bagi pengantin perempuan dan laki-laki untuk bergerak bebas seolah-olah mereka 
adalah jomblo. Bahkan pengantin wanita akan mengelilingi dirinya dengan teman-
temannya dan berbicara sampai larut malam. Tentu saja, ada minuman keras juga, tetapi 
dalam kasus para pria, itu ... "[Riviola] 



Chapter 177-2 
Bab 177: Penyelesaian Ruang Upacara (2/3) "Aku minta maaf karena membuat wanita 
seperti dirimu harus menjelaskan sesuatu seperti itu kepadaku." [Ryouma] 

"Saya tidak keberatan. Selain itu, saya sebenarnya tidak perlu mengatakan apa-apa karena 
Anda bisa mengatasinya sendiri. " [Riviola] 

Konsep yang sangat jauh bagi saya bahwa itu bahkan tidak pernah terlintas di benak saya 
sekali pun. 

Tetapi membuat seorang wanita menjelaskan bahwa sekelompok pria berencana pergi ke 
rumah bordil adalah alasan untuk pelecehan seksual. 

Lebih baik aku berhati-hati. 

Tetapi jika itu masalahnya, maka ... 

"Hyuzu-san, aku minta maaf, tapi ..." [Ryouma] 

Seperti yang diharapkan, aku tidak bisa bergabung dengan mereka untuk hal seperti itu. 

Saya ingin merayakan bersama mereka, tentu saja, tetapi tidak ada gunanya bagi siapa pun 
jika saya yang menyebabkan masalah. 

Saya akan menerima rasa terima kasih mereka, tetapi saya tidak akan dapat bergabung 
dengan mereka untuk malam ini. 

Saya mengatakan itu kepada mereka, dan Hyuzu-san dengan enggan menganggukkan 
kepalanya. 

"Baik. Mari kita minum waktu berikutnya. Lagipula ada minuman di upacara itu. " [Hyuzu] 

"Pada saat itu, aku akan menemanimu sampai kamu sia-sia." [Ryouma] 

"Oho! Anda mengatakannya! Aku akan menantikannya kalau begitu! " [Hyuzu] 

Mendengar itu sepertinya telah menghidupkan kembali semangatnya. 

Setelah itu Hyuzu-san pergi bersama teman-temannya dan menuju kota. 

... Tapi sebelum mereka pergi, seseorang mencengkeramku dan aku terlempar ke udara 
lagi. Apakah orang-orang di sini melempar orang kapan pun mereka bersemangat? Itu 
adalah misteri. 

Pokoknya, kesampingkan itu ... 



"..." [Rurunze] 

Seperti yang diharapkan, apakah dia khawatir tentang suaminya? 

Hyuzu-san sudah pergi, tapi Rurunez-san terus menatap ke arah yang dia tinggalkan. 

... Sejujurnya, aku benar-benar terkejut bahwa dia sanggup mengirimnya seperti ini 
meskipun tahu toko apa yang dia tuju. 

Tidakkah wanita melihat hal-hal semacam itu dalam cahaya yang buruk? 

Haruskah saya mengatakan sesuatu? Atau mungkin aku hanya diam saja di sampingnya? 

"Riviola-san. Saya pikir saya tidak mengerti cara kerja hati ketika berbicara tentang hal-hal 
seperti ini. " [Ryouma] 

"Dalam arti, itu normal, bukan?" [Riviola] 

Jika seorang anak lelaki berusia sekitar 10 tahun sudah dapat sepenuhnya memahami hati 
seorang wanita, seseorang hanya bisa bergidik ketakutan pada masa depan seperti apa 
yang menantinya. 

Itukah yang dia maksudkan? Saya kira saya bisa menganggap tanggapannya sebagai 
dorongan. 

Sementara kami berbicara seperti itu, Rurunez-san akhirnya memperhatikan kami. 

"Ketika pria pergi bersama, itu normal untuk mencari toko dengan wanita. Selain itu, ini 
akan menjadi yang terakhir kalinya dia melakukan ini selama sisa hidupnya , jadi aku bisa 
membiarkannya berlalu. " [Rurunez] 

"Saya melihat." [Ryouma] 

Saya merasa dia memberikan penekanan ekstra pada beberapa kata-kata itu, tetapi itu bisa 
saja hanya imajinasi saya. Bagaimanapun, dia melanjutkan, berkata, 'lagipula, dia tidak 
ingin menjadi lajang lagi, dan aku juga tidak berencana membiarkannya ...', dan kemudian 
tersipu. Mendengar itu, aura manis yang memuakkan mulai keluar darinya. Nah, ini 
masalah tentang dia dan suaminya, saya mungkin tidak seharusnya terlalu banyak 
membahasnya. 

Satu hal yang pasti, berdasarkan apa yang saya lihat malam ini, Rurunez-san mungkin akan 
menjadi orang yang mengenakan celana dalam hubungan ini. 

Ketika malam tiba, saatnya pesta teh adat kami. 

Topik hari ini adalah kelanjutan dari kemarin. 



"Tentang kamu membantu kami?" [Reinhart dan Elize] 

"Ya, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membantu?" [Ryouma] 

Reinhart-sama dan yang lainnya menganggap masa laluku jauh lebih serius daripada yang 
kuharapkan. 

Jadi sekarang giliran saya untuk bertanya apakah ada sesuatu yang ingin mereka 
sampaikan kepada saya. 

Mereka selalu mendengarkan saya, jadi jika ada sesuatu, saya berharap mereka akan 
mengatakannya. 

Selain itu, jika itu mereka, saya ragu mereka akan membuat saya melakukan apa pun yang 
tidak saya inginkan, jadi saya bisa mendengarkan mereka terlebih dahulu dan kemudian 
memutuskan apakah itu bisa dilakukan atau tidak. 

Saya harus berhati-hati dengan informasi rahasia, tetapi saya yakin mereka mengerti itu 
sendiri. 

Ketika saya memberi tahu mereka, mereka berempat tersenyum masam. 

"Bantuan dari Ryouma-sama, ya ..." [Serge] 

"Ryouma, kamu tidak bisa mengatakan hal seperti itu kepada bangsawan lain." [Pioro] 

"Tepat sekali, Ryouma-kun. Jika ada beberapa orang aneh di sini, atau seseorang yang 
menginginkan keuntungan di atas segalanya, Anda akan menemukan segala macam hal 
yang tidak masuk akal dimasukkan ke tenggorokan Anda. Yah, saya yakin Anda hanya 
menawarkan ini karena Anda mempercayai kami. " [Pioro] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Ada banyak orang yang tidak bisa mengatakan 
tidak ketika kita meminta bantuan dari mereka, sehingga meja berbalik dengan tiba-tiba, 
dengan kita berada di ujung penerima bantuan, membuat mulutku kering dan lidahku 
mencari ... Tapi itu Anda yang sedang kita bicarakan, jadi saya kira tidak apa-apa. " 
[Reinhart] 

Mereka berempat mencapai pemahaman sendiri. 

Tetapi cobalah untuk menunggu, tidak ada yang meminta apa pun dari saya. 

"Hmm ... Aku sudah menghasilkan lebih banyak uang daripada yang kita bicarakan dari 
kain tahan air, setrika, dan kotak musik ..." [Serge] 

"Sama disini. Yang penting tentang budidaya jamur sebelumnya cukup banyak. Bahkan, jika 
berhasil, orang yang akan berhutang budi adalah saya. Jika Anda ingin saya menanyakan 



hal lain, yah ... Oh, benar. Sebelumnya, Anda menggunakan lendir Anda untuk mengalirkan 
darah dari monster monster, bukan? Yah, saya tertarik dengan itu. " [Pioro] 

Kalau begitu, mungkin aku bisa mendapatkan kerja samanya untuk meningkatkan jumlah 
slime berdarah. 

Mereka adalah lendir yang sangat penting karena masalah serum darah, jadi jika kita akan 
meningkatkan jumlahnya, lebih baik kita melakukannya sekarang sementara belum ada 
yang tahu nilainya. 

Sayangnya, slime berdarah sulit berkembang biak, jadi saya hanya punya 9 sekarang. 



Chapter 177-3 
Bab 177: Penyelesaian Ruang Upacara (3/3) "Jika Anda benar-benar dapat membawa 
serum darah Anda ke masyarakat, persaingan sengit pasti akan dimulai." [Serge] 

"Orang-orang yang ingin mencuri slime berdarah baik dengan paksa atau dengan otoritas 
pasti akan muncul." [Elize] 

"Tetapi jika Anda membuatnya kurang langka dan kami menengahi, maka mungkin untuk 
melunakkan pukulan." [Reinhart] 

"Menempatkan lendir darah di tempat yang berbeda juga harus mengurangi risiko mereka 
lenyap jika terjadi kecelakaan aneh. Dan yang terpenting, Pioro-san adalah seseorang yang 
bisa kupercayai. Saya memiliki toko cabang di Renauph juga, jadi berkomunikasi 
seharusnya tidak menjadi masalah. " [Ryouma] 

"Kedengarannya seperti tanggung jawab yang berat ... Sebagai permulaan, mengapa aku 
tidak meminjam slime berdarahmu untuk 'pengusiran setan'? Saya ingin melihat seberapa 
besar perubahan yang bisa terjadi akibat ledakan lumpur berdarah. Dan lagi pula saya 
harus mempersiapkan terlebih dahulu. Lagipula, saya tidak bisa mulai merawat lendir 
tanpa mengetahui apa pun, sekarang bisakah saya? Anda harus mengajari saya terlebih 
dahulu. " [Pioro] 

"Baik. Mungkin yang terbaik adalah kita meluangkan waktu membicarakan hal ini. " 
[Ryouma] 

Untuk saat ini, kami memutuskan untuk menutup topik ini. 

Setelah itu, orang berikutnya yang berbicara tentang keinginan saya untuk membantu 
mereka adalah Reinhart-san. 

"Mungkinkah mendirikan toko cabang binatu Anda di kota ini? Di Gaunago? " [Reinhart] 

"Iya. Seharusnya tidak menjadi masalah. Pertama, saya berniat membangun lebih banyak 
toko cabang, jadi saya sudah membudidayakan manajer. Itu juga alasan mengapa saya 
baru-baru ini mempekerjakan lebih banyak penjaga. Saya masih perlu menemukan tempat 
yang bagus untuk toko, tapi ... Mengapa Anda meminta cabang toko kami untuk dibangun di 
sini? " [Ryouma] 

"Bukankah aku sudah memberitahumu tentang itu sebelumnya? Keluarga Jamil telah 
bekerja untuk meningkatkan wilayahnya sejak zaman ayah saya. Kami terutama bekerja 
keras dalam mencegah epidemi dan mengurangi penyakit. " [Reinhart] 

Kalau dipikir-pikir, ketika epidemi akan terjadi karena lubang jamban, Reinbach-sama 
benar-benar marah. 



Itu wajar untuk marah, tapi ... 

"Dikatakan bahwa menjaga tubuh tetap bersih adalah cara yang baik untuk menjauhkan 
setan dari penyakit. 

Dan kamu mengatakannya sendiri juga, kan, Ryouma-kun? Tentang hal-hal seperti infeksi 
di udara dan infeksi melalui kontak? " [Reinhart] 

"Iya. Aku ingat. Itu ketika kami pertama kali bertemu, jika saya ingat dengan benar. 
Kedengarannya sudah lama sekali, tapi belum setahun. " [Ryouma] 

"Iya. Aku bertanya-tanya mengapa kamu tahu begitu banyak, tetapi ketika kamu 
mengungkapkan kepada kami kemarin bahwa kamu adalah murid Melia-sama, itu semua 
akhirnya mulai masuk akal. Jika Melia-sama telah mengajarkan Anda pentingnya menjaga 
tubuh tetap bersih, maka memiliki toko Anda di kota harus berperan dalam membatasi 
terjadinya penyakit. 

Saya juga pernah mendengar reputasi toko Anda. Toko Anda tidak hanya membuat pakaian 
bersih terjangkau bagi rakyat jelata, tetapi juga menyelamatkan mereka dari upaya 
mencuci pakaian mereka sendiri. Ini berlaku bahkan bagi orang-orang ceroboh yang 
mengabaikan kebersihan mereka sendiri. Itu sebabnya saya ingin menggunakan toko Anda. 
Jika toko Anda benar-benar dapat menurunkan terjadinya penyakit, maka itu benar-benar 
akan menjadi masalah yang patut dirayakan. " [Reinhart] 

Saya melihat. Jadi karena wilayahnya dan orang-orangnya ia ingin memiliki toko terdekat 
sehingga ia dapat mengamatinya. Alasan praktis. 

... Tetapi jika itu masalahnya, maka mungkin ada hal lain yang bisa saya lakukan. 

... Kalau dipikir-pikir, tempat seperti apa toko dewasa yang dikunjungi Hyuzu-san dan yang 
lainnya? 

... Bagaimana jika ada desas-desus yang mengatakan bahwa 'wanita menyukai pria bersih'? 

Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi orang-orang yang pergi ke toko-toko semacam 
itu mungkin tidak begitu populer dengan wanita. Dan saya yakin orang-orang yang bekerja 
di toko-toko semacam itu akan lebih suka jika pelanggan mereka datang dengan bersih. 
Semakin bersih orang, semakin kecil kemungkinan penyebaran penyakit. Memiliki lebih 
banyak pelanggan juga tidak akan merugikan toko kami. 

... Bahkan toko seperti itu pasti akan menghasilkan kotoran. Sampai sekarang, kami sudah 
menjalin hubungan bisnis dengan orang-orang yang bekerja di penginapan normal, tetapi 
saya rasa kami tidak pernah memiliki pelanggan dari establitas semacam itu--- Tunggu. 
Sudahkah kita berurusan dengan perusahaan baik itu? Sekarang saya berpikir tentang hal 
itu, saya sebenarnya tidak begitu yakin, tetapi bahkan jika kita telah berurusan dengan 
mereka, seharusnya tidak banyak. Dengan demikian, kita mungkin memiliki peluang di sini. 



Tapi tunggu, kalau memang begitu, bukankah lebih baik memiliki toko? Saya khawatir 
tentang gangster yang mungkin akhirnya menarik jika kita terlibat dengan sisi dunia bisnis 
ini, tetapi pertahanan toko kita adalah ... 

"Ryouma-kun?" [Reinhart] 

"! Iya? Saya minta maaf. Aku baru saja berpikir sejenak di sana. " [Ryouma] 

"Apakah akan sulit?" [Reinhart] 

"Oh tidak. Saya hanya memikirkan arah mana yang paling efektif untuk bisnis kami. " 
[Ryouma] 

"Oh, jadi begitu. Tentu saja, saya akan senang jika Anda melakukan yang terbaik, tetapi 
Anda tidak harus memaksakan diri. Saya hanya ingin melihat perubahan apa yang akan 
dibawa toko Anda saat diperkenalkan ke kota ini. " [Reinhart] 

Jika itu masalahnya, maka tidak ada masalah pada saya juga. 

Tapi spesifikasinya harus menunggu sampai setelah aku berkonsultasi dengan Carm-san. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Tepat ketika saya berpikir kita akan beralih ke 
topik berikutnya ... 

"Aku akan menyiapkankan kamu toko yang bagus untuk cabang kamu di sini di Gaunago. 
Para bangsawan dan pelayan mereka mungkin datang, jadi jika Anda mau, saya bisa 
memperkenalkan Anda seseorang yang bisa mengajari staf Anda bagaimana menangani 
pelanggan seperti itu--- "[Reinhart] 

"Ada alat sihir berkemah yang baru dikembangkan yang dimaksudkan untuk penggunaan 
petualang. Apakah Anda ingin mencobanya? Ngomong-ngomong, aku akan senang 
mendengar pendapatmu setelah mencoba--- "[Serge] 

"Jika makanan adalah masalah, saya yakin saya bisa membantu. Toko kami menangani 
makanan yang dikemas, tetapi Ryouma, Anda bisa menggunakan Dimension Home, kan? 
Kalau begitu--- "[Pioro] 

"Familiar kami dibesarkan di sprint kelinci, yang mereproduksi dengan sangat cepat. 
Mereka bisa berubah menjadi hama yang merepotkan, jadi seseorang harus menerima 
pelatihan dari guild penjinak terlebih dahulu sebelum menanganinya, tapi--- "[Elize] 

Sebelum saya menyadarinya, pembicaraan telah bergeser kembali ke orang dewasa 
membantu saya keluar. 

Saya sangat berterima kasih kepada mereka, tetapi apa yang terjadi dengan topik saya 
menjadi orang yang membantu mereka kali ini? 



... Tapi sekali lagi, mereka terlihat sangat bahagia, jadi kurasa aku akan membiarkannya 
begitu saja. 



Chapter 178-1 
Bab 178: Ketepatan Waktu (1/3) Hari berikutnya. 

"...Wow! Ulang tahun saya pasti datang lebih awal! " [Ryouma] 

Pagi baru saja dimulai, namun saya sudah gemetar dalam sukacita! 

Mengapa? Itu karena, begitu saya bangun, salah satu slime lengket berevolusi! 

Hasil Identifikasi adalah sebagai berikut: 

Lendir Lateks 

Keterampilan: 

Menghasilkan Viscous Liquid Lv6 Padatkan Lv1 Serangan Fisik Menahan Lv2 Langsung 
Lv1, Intisari Lv4 Serap Lv4 Split Lv3 ...Apa ini? 

Varian dari silme dikenal sebagai 'Lateks Slime'. 

Ketika saya memikirkan 'lateks', hal pertama yang muncul di benak saya adalah bahan 
baku karet alam. 

Cairan kental putih yang keluar saat Anda melukai pohon karet. 

Itu terlihat persis seperti yang dijelaskan juga, cairan putih kental. 

Pakan yang saya berikan untuk lendir ini adalah 'Batang Bunga Dante' ... Bahan baku untuk 
karet umumnya diperoleh dari pohon karet, tetapi getah itu sendiri disekresikan oleh 
tanaman dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Salah satu contoh terkenal adalah bunga 
dandelion, bunga dengan mana bunga dante memiliki banyak kesamaan. Tidak ada cara 
untuk memastikan tanpa eksperimen, tetapi kemungkinan bahwa ini adalah lateks yang 
saya pikirkan adalah tinggi. Jika semuanya berjalan dengan baik, saya mungkin bisa 
membuat karet menggunakan cairan yang dikeluarkan oleh lendir ini. 

Sayangnya, kemampuan lendir benar-benar jatuh. 

"Skill serangan fisik yang melawan, mencerna, dan menyerap semuanya satu tingkat lebih 
tinggi dibandingkan dengan ketika lendir lengket. Tapi skill lompat turun 2 level. Dan 
cairan lengket, cairan pengerasan, senar, penguasaan staf, keterampilan menanam 
semuanya telah dilupakan ... "[Ryouma] 

Ini yang pertama. 



Mungkinkah itu sebenarnya normal bagi monster untuk mengubah keterampilan mereka 
ketika mereka berevolusi, dan apa yang saya lihat sampai sekarang sebenarnya adalah apa 
yang tidak biasa? 

Atau apakah perubahan keterampilan monster pada evolusi adalah yang tidak biasa? 

Tetapi sekali lagi lendir lateks berevolusi dari lendir lengket ketika itu dalam bentuk jeli. 

Itu berubah dari bentuk jeli menjadi bentuk cair, jadi mungkin karena kadar air meningkat 
... Tidak, itu menjangkau terlalu jauh sekarang. 

Satu-satunya yang berevolusi menjadi lendir lateks adalah yang ini, jadi tidak ada cukup 
data. 

Baiklah kalau begitu! Dalam hal ini, saya hanya perlu mendapatkan lebih banyak lendir 
untuk berevolusi untuk mendapatkan lebih banyak data untuk penelitian saya. 

Jika demikian, maka mungkin saya harus menambah jumlah lendir lengket. Tapi, hmm ... 
Sudah lama sejak saya mengetahui bahwa beberapa slime suka memakan bagian batang 
bunga dante. Mungkin itu karena tidak ada banyak lateks pada batang sehingga mereka 
tidak bisa makan kenyang dan itu menyebabkan mereka butuh waktu lama untuk 
berkembang. 

"Selamat pagi, Takebayashi-sama." [Rurunez] 

Hmm !? Ada orang di sini? Sudah saatnya? 

"Takebayashi-Sama?" [Rurunez] 

"Ah, selamat pagi! Silakan masuk. " [Ryouma] 

Ketika aku memanggil orang di luar pintu, Rurunez-san diam-diam masuk. 

"Selamat pagi. Sarapan siap ... Apakah ada masalah? " [Rurunez] 

"Oh, tidak, tidak apa-apa. Lendir saya berevolusi, jadi saya hanya memeriksanya. Saya 
akhirnya lupa waktu karena itu, tetapi saya akan segera bersiap-siap. " [Ryouma] 

Sangat disayangkan, tetapi pengamatan lendir harus menunggu sampai setelah sarapan. 

Setelah menyiapkan diri, saya meninggalkan ruangan untuk sarapan. 

"Yah, suasana hati seseorang sedang baik hari ini." [Reinhart] 

"Apakah sesuatu yang baik terjadi?" [Elize] 

"Ini Ryouma yang sedang kita bicarakan, jadi itu mungkin bisnis lendir." [Pioro] 



"Apakah salah satu slime-mu berubah?" [Serge] 

Setelah saling menyapa, orang-orang dewasa memperhatikan suasana hati saya yang ceria 
dan segera menyimpulkan alasan di baliknya. 

Apakah saya benar-benar mudah dimengerti? 

"Seperti yang sudah Anda duga, lendir lengket saya telah berkembang menjadi lendir 
lateks." [Ryouma] 

"Lateks Slime ... Apakah itu varian baru?" [Reinhart] 

"Paling tidak, itu bukan salah satu varian lanjutan yang lebih umum dilihat." [Elize] 

"Apa yang bisa dilakukan lendir itu?" [Reinhart] 

"Untuk saat ini dia bisa mengeluarkan cairan kental. Jika cairan kental ini sama dengan 
yang saya tahu, maka itu seharusnya terbukti berguna dalam membuat berbagai bahan. " 
[Ryouma] 

... Kalau dipikir-pikir, apakah dunia ini punya karet? 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Sekarang saya berpikir tentang itu, saya tidak 
berpikir saya pernah melihat produk yang terbuat dari karet di sini. 

Armor kulit katak yang terasa agak seperti karet, tapi ... 

Saya memutuskan untuk bertanya kepada orang dewasa tentang hal itu, dan Serge-san 
berpikir bahwa saya mungkin sedang berbicara tentang produk lain yang dia tahu. 

"Mungkin yang kamu bicarakan adalah 'gwam'?" [Serge] 

Menurut Serge-san, jauh ke selatan dari negara ini, sampai ke ujung benua, ada kota 
pelabuhan. Di luar pelabuhan itu ada serangkaian pulau, yang diandalkan oleh kapal-kapal 
untuk memasok kembali diri mereka sendiri untuk perjalanan panjang sekitar satu hingga 
dua bulan, di mana mereka kemudian dapat mencapai benua lain. Berbeda dengan negara-
negara di sini, negara-negara di bagian dunia itu selalu panas dan lembab. Mereka memiliki 
cuaca yang tidak dapat diprediksi yang pada suatu saat akan baik-baik saja, dan kemudian 
pada saat berikutnya, membasahi hujan lebat. Budaya mereka juga sangat berbeda. 

Jadi, pada dasarnya seperti negara tropis? Hujan yang tiba-tiba mungkin adalah badai. 
Tempat yang panas dan lembab juga cocok untuk menumbuhkan pohon karet. 

"Seperti yang kamu katakan sebelumnya, gwam terbuat dari cairan pohon yang mengeras. 
Cairan yang hanya berasal dari pohon tertentu. Pohon yang dapat ditemukan berlimpah di 
benua itu. 



Namun, ekspor pohon dan cairan pohon tersebut dilarang oleh hukum di benua mereka, 
jadi jarang ada peluang bagi mereka untuk dibawa ke sini. " [Serge] 



Chapter 178-2 
Bab 178: Pengaturan Waktu yang Buruk (2/3) ... Jika saya mengingatnya dengan benar, ada 
saatnya karet hanya dapat diperoleh dari Lembah Sungai Amazon, tetapi orang-orang 
kemudian dapat mengetahui seberapa bermanfaat bahan itu, dan Inggris memonopolinya. 
Bahkan, itu sangat dihargai sehingga orang menyebutnya sebagai 'emas hitam' ... Ini 
membuat lebih mungkin bahwa Gwam yang dibicarakan oleh Serge-san ini adalah karet 
yang sama yang saya tahu. 

"Tapi kurasa itu tidak sebagus karet yang sedang kau bicarakan." [Serge] 

"Hah? Betulkah!?" [Ryouma] 

"Ya, gwam terutama digunakan dalam produk sederhana seperti mainan untuk anak-anak. 
Ini juga digunakan untuk kain dan untuk mengusir air, tetapi tidak seperti karet yang Anda 
bicarakan ini yang seharusnya tahan terhadap sobek atau meleleh. Sebenarnya, justru 
sebaliknya. " [Serge] 

Tunggu. bukankah itu berarti mereka menggunakan karet alam apa adanya? Mereka belum 
menambahkan belerang atau karbon ke dalamnya? 

Kembali ke Bumi, alasan orang dapat menyadari kegunaan karet adalah karena seseorang 
menemukan metode pemrosesan. Justru karena orang tahu bahwa itu adalah produk yang 
sangat bermanfaat sehingga sangat dihargai dan semua orang ingin memonopoli itu. 
Namun di dunia ini, ia dimonopoli meskipun orang tidak memahami tujuannya? Itu sangat 
aneh ... 

Saya bertanya kepada orang dewasa tentang itu. 

"Orang-orang di benua itu memiliki kegunaan khusus untuk gwam. Salah satu yang 
mengakar pada budaya dan kebiasaan mereka. Sebagian besar digunakan untuk itu. " 
[Serge] 

"?" [Ryouma] 

Saat Serge-san berbicara, aku sadar bahwa dia berusaha menghindari mengatakan dengan 
keras apa yang orang-orang di benua itu gunakan untuk karet. 

"Aku berpikir bahwa terlalu dini untuk membicarakannya, mengingat usiamu, tetapi sekali 
lagi, kamu memang memiliki pengetahuan tentang obat-obatan, dan kamu mungkin 
memahami kebutuhan dan pentingnya ..." [Serge] 

Meskipun mengatakan itu, Serge-san memutuskan untuk menunda mengatakan 
penggunaan gwam dengan keras sampai setelah makan kami. Jadi, kami menikmati topik 
yang berbeda sampai sarapan selesai. 



Setelah sarapan. 

Sebelum Serge-san pergi, saya bertanya kepadanya lagi untuk apa orang-orang dari benua 
itu menggunakan karet, dan dia menjawab singkat, "Untuk tujuan kontrasepsi." 

"Ah, jadi itu arah yang mereka ambil ..." [Ryouma] 

Itu tentu bukan sesuatu yang harus dikatakan saat sarapan di depan nyonya. 

"Orang-orang di benua itu berpikiran terbuka tentang seks. Sedemikian rupa sehingga 
Anda dapat menemukan desa-desa yang mempraktikkan poligini, poliandri, dan poligami. 
Mereka juga melihat tindakan itu sendiri sebagai ritual peralihan menuju kedewasaan. 

Ketika saya masih muda dan penuh semangat petualang, saya pergi ke sana dan sangat 
terkejut dengan perbedaan budaya. Pria dan wanita sama-sama berpakaian ringan, dan jika 
Anda pergi ke tongkat, Anda akan menemukan orang-orang berjalan pada dasarnya 
telanjang. " [Serge] 

Yah, bahkan kembali ke Bumi Anda dapat menemukan konten seksual dalam mitos. Saya 
kira ada tempat-tempat seperti itu di sini juga. 

Tapi ada risiko untuk tindakan itu. 

"Dan aku menganggap kontrasepsi itu adalah ..." [Ryouma] 

"Iya. Ketika orang melakukan banyak perbuatan, dan bukan hanya untuk ritus, dan 
jumlahnya menumpuk setiap hari, tidak dapat membantu bahwa di masa lalu, orang sakit 
atau hamil selama ritual peralihan ke masa dewasa. . Bahkan jika mereka ingin melakukan 
banyak hal, ada banyak masalah yang datang dengan perbuatan itu. Tapi kemudian 
kontrasepsi gwam dikembangkan, dan itu memecahkan banyak masalah. 

Sayangnya, tidak semua orang memahami budaya orang-orang dari benua itu, dan orang-
orang itu, ada yang menyebut mereka 'buas'. Yang sedang berkata, saya pikir teknologi 
mereka melampaui negara kita ketika datang ke penyakit seksual dan kontrasepsi. " 
[Serge] 

Omong-omong, negara ini terutama bergantung pada obat untuk kontrasepsi mereka. 
Mereka tersedia tidak hanya untuk wanita tetapi juga untuk pria. Sayangnya, mereka 
dibuat dengan buruk, dan jika Anda salah menggunakannya, mereka dapat memiliki efek 
buruk pada tubuh. 

Pada titik itu saja, kontrasepsi gwam lebih unggul. Itu aman untuk tubuh manusia, dan 
pada kenyataannya, sampai hari ini, itu sedang diimpor dari benua selatan ke para 
bangsawan dengan harga tinggi. 

"Saya melihat." [Ryouma] 



Negara benar-benar datang dalam segala macam dan bentuk. Mendengar cerita tentang 
negara lain benar-benar menarik. 

Selagi aku memikirkan itu, Serge-san bertanya padaku. 

"Ryouma-sama, apakah karet yang kamu bicarakan itu sama?" [Serge] 

"Saya percaya gwam dan karet saya menggunakan 'lateks' yang sama. Perbedaannya 
adalah karet saya memproses bahan mentah lebih banyak agar lebih mudah digunakan 
untuk berbagai keperluan berbeda. " [Ryouma] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Ho ho ..." [Serge] 

Saya mengambil kesempatan ini untuk bertanya apakah karet saya akan diperlakukan 
sebagai barang selundupan. 

"Yang dilarang adalah ekspor pohon dan benih dari benua selatan. Itu tidak ada 
hubungannya dengan menggunakan cairan kental yang dikeluarkan oleh lendir. " [Serge] 

Saya melihat. Seharusnya aman untuk melakukan eksperimen saya. 

"Aku akan bereksperimen dan melihat apakah aku bisa mengubah cairan kental lateks 
lendir menjadi karet." [Ryouma] 

"Jika ada hal lain yang muncul, silakan berkonsultasi dengan saya. Saya sendiri menantikan 
hasilnya. " [Serge] 

Aku berterima kasih pada Serge-san karena mendengarku, dan kemudian berpisah dengan 
senyum. 

Sekarang setelah selesai ... Sudah waktunya untuk percobaan! 



Chapter 178-3 
Bab 178: Pengaturan Waktu yang Buruk (3/3) Saya harus bisa mendapatkan beberapa 
lamon jika saya pergi ke dapur, tetapi bahkan jika saya tidak bisa, saya masih bisa 
mendapatkan karet alam dengan mencampurkan asam lendir asam dengan ringan. Jika 
hanya itu, maka saya harus dapat melakukannya saat mengerjakan penelitian lulur gula. 
Sayangnya, itu masih menyisakan pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan tentang 
sulfur yang diperlukan untuk mengatur kekerasan dan elastisitas. Untuk karbon, ada arang, 
jadi saya mungkin bisa membuat sesuatu dengan alkimia, tapi ... 

"Takebayashi-Sama!" [Pembantu] 

"Hmm? Selamat pagi." [Ryouma] 

Pikiranku terhenti oleh pelayan yang memanggilku. Saya ingin tahu apakah sesuatu terjadi. 
Dia sepertinya panik. 

"Apa masalahnya?" [Ryouma] 

"Sesuatu yang besar terjadi pada danau aula pernikahan. Kami membutuhkan Anda dan 
orang-orang yang bertanggung jawab atas upacara untuk segera mengambil keputusan. " 
[Pembantu] 

"Danau? Baik. Saya mengerti. Saya akan segera pergi. ... Ah, hanya satu hal! Bisakah Anda 
memberi tahu Riviola-san dan yang lainnya, yang sedang mempersiapkan eksperimen di 
belakang, bahwa saya dipanggil ke area pernikahan? Ini mungkin membutuhkan sedikit 
waktu. " [Ryouma] 

"Dimengerti." [Karyawan] 

Setelah mendapat jawaban positif, saya pergi ke lokasi aula pernikahan. 

Apa sebenarnya yang dia maksud dengan 'sesuatu yang besar'? 

Ketika saya datang cukup dekat untuk dapat melihat aula pernikahan melalui celah di 
antara pepohonan, perasaan aneh menghantam saya. 

Ada bau busuk di udara. Semacam yang saya tidak pernah mencium sebelumnya. 

Jika saya harus menggambarkannya, saya akan mengatakan itu seperti bunga atau tumbuh-
tumbuhan yang membusuk ... 

Semakin dekat aku ke aula pernikahan, semakin kuat bau busuk itu. Tak lama, sebuah 
danau berwarna merah dan kerumunan orang di sekitarnya datang untuk melihat. Orang-
orang ini adalah manajer dari berbagai kelompok kerja yang berkaitan dengan upacara 
pernikahan. Reinhart-san dan nyonya juga hadir. 



"Maaf membuat anda menunggu!" [Ryouma] 

"Oh, kamu datang juga, Ryouma-kun?" [Puntung] 

Koki kepala, Butts-san. Ada awan gelap di wajahnya. 

"Apa yang terjadi dengan danau?" [Ryouma] 

"Ini semua karena tanaman ini di sini." [Pria] 

Lelaki itu, yang ikut serta dalam pertemuan itu sebagai perwakilan tukang kebun, 
menunjuk sebuah tanaman dengan tas mirip anggur yang menempel erat pada akar 
ramping yang seperti benang. Itu lebih merah dan bahkan lebih bau dari air danau. Rumput 
yang sangat mengerikan. 

"Tumbuhan air, dogubramu. Ia mengumpulkan nutrisi dari musim panas hingga musim 
gugur, dan kemudian dengan cepat berlipat ganda pada suatu hari yang menentukan di 
musim dingin. Itu terjadi setiap tahun, tetapi tahun ini tampaknya terjadi jauh lebih awal. " 
[Perwakilan Gardener] 

"Apakah itu benar-benar harus melakukannya sekarang setiap saat?" [Hamba 1] 

"Kita tidak bisa melakukan upacara dengan tempat ini di negara bagian ini." [Hamba 2] 

Tidak dapat dihindari bahwa semua orang mengatakan hal-hal seperti itu. Danau merah 
terlihat persis seperti beberapa adegan dari film horor. Karena itu gereja tiba-tiba tampak 
lebih gelap dan sepi. Tapi yang benar-benar buruk adalah bau busuk yang keluar dari 
danau! Siapa yang mungkin berminat untuk berpesta pora dengan seluruh tempat berbau 
seperti ini? 

"Apakah tidak ada yang bisa kita lakukan?" [Ryouma] 

"Kita bisa memblokir air di hulu dan mengalirkan air di sini. Lalu kita bisa menghapus 
dogubramu dan semuanya akan kembali normal. Tapi mengeringkan air saja sudah akan 
memakan waktu sepanjang hari. Agar semuanya kembali normal, kita harus berurusan 
dengan air di hulu juga, jadi paling tidak, kita perlu lima hari. " [Perwakilan Gardener] 

Sepertinya hanya chaises kami di sini adalah untuk mendorong melalui pernikahan atau 
menghentikannya. 

Setelah mendengar kata-kata ahli, semua manajer menjadi berkecil hati. 

Tapi saya masih berharap. 

"Kalau begitu, mungkin masih ada cara untuk menyelesaikan ini." [Ryouma] 

Segera setelah saya mengatakan itu, semua orang di daerah itu berkumpul di sekitar saya. 



Reinhart-san dan nyonya bisa menebak apa yang akan saya katakan. 

"Ryouma-kun. Mungkinkah Anda berbicara tentang slime Anda? Lagipula, jika ada sesuatu 
yang bisa menarik kita keluar dari situasi ini, itu pasti slime-mu, kan? " [Reinhart] 

"Ya, kamu benar, Reinhart-sama." [Ryouma] 

Perwakilan tukang kebun mengatakan bahwa kita perlu 5 hari untuk mengalirkan air, 
menghapus tanaman yang menyinggung, dan kemudian mengisi danau kembali. Memang, 
melakukan semua itu dengan tenaga manusia saja akan memakan waktu lima hari. Tetapi 
bagaimana jika slime meminum semuanya? Air, tanaman air, dan sisa kotoran. Dan 
bagaimana jika sejumlah besar slime dikerahkan? Paling tidak, waktu yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan tugas harus dikurangi secara signifikan. 

Selain itu, tanah ini di sini adalah milik kediaman keluarga Jamil. Semua orang di sini, dan 
mereka yang akan datang nanti, semuanya adalah hamba sang adipati. Terlebih lagi, 
mereka semua adalah orang-orang yang memiliki hubungan mendalam dengan Hyuzu-san 
dan Rurunez-san. Mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya, dan saya percaya saya 
bisa mempercayai mereka untuk menjaga rahasia. Karena itu, seharusnya tidak ada 
masalah bahkan jika saya menggunakan slime besar di sini. 

"Dimension Home." [Ryouma] 

Slime pertama yang saya panggil adalah tiga slav king slavenger yang sudah menggunakan 
skill Enlarge. 

"Uwaah !?" [Hamba 1] 

"Lendir raksasa apa itu !?" [Hamba 2] 

"Lendir besar! Tapi tidak. Ini terlalu besar. Tunggu sebentar, bisakah kamu membuat 
kontrak dengan lendir besar? " [Hamba 3] 

Saat aku melirik sekilas ke arah para pelayan yang tercengang, yang tidak mengerti 
situasinya, aku memerintahkan para slime untuk memasuki danau. 

Laci pemulung raja diam-diam menenggelamkan tubuh mereka ke permukaan air, 
menimbulkan gelombang besar saat mereka berjalan menuju pusat. 

Hmm ... Danaunya cukup besar, tapi rupanya itu tidak cukup dalam untuk benar-benar 
menenggelamkan slav pemulung raja, sehingga mereka masih bisa merangkak di bagian 
bawah. ... Namun, kedalamannya masih 2 meter. 

"Tempatkan lebih banyak ruang di antara kalian! ... Ya, sesuatu seperti itu! Sekarang, buat 
tubuhmu rata dan sebarkan dirimu lebar-lebar untuk menyerap air! " [Ryouma] 

Aktifkan skill Overeat! 



Air di atas slime bergetar, dan tak lama kemudian, pusaran air terbentuk. 

"Semuanya berjalan baik dengan slime, jadi kita bisa membiarkan mereka minum air danau 
bersama dengan tanaman air." [Ryouma] 

"Apakah kita akan tiba tepat waktu untuk upacara besok, Ryouma-kun?" [Reinhart] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Tidak ada yang tahu kecuali kita mencoba. Tapi 
saya masih punya banyak slime. Saya akan menyerahkan bagian ini ke slime pemulung raja, 
dan saya akan menetapkan slime lain untuk hulu dan hilir. Dengan itu, kita harus tepat 
waktu. Biarpun perjalanan tampaknya mustahil, selama kita terus maju, kita bisa membuat 
yang mustahil menjadi mungkin! " [Ryouma] 

"Aku tidak tahu siapa yang mengatakan itu, tapi aku akan pergi dan menutup pintu air di 
hulu!" [Puntung] 

"Kalau begitu, kita akan mengurus dekorasi sesuai rencana. Kami akan melanjutkan seolah-
olah tidak ada yang berubah dalam rencana. " [Perwakilan Gardener] 

"Iya!" [Sisa pelayan] 

Butts-san, perwakilan tukang kebun, dan seluruh manajer pernikahan semuanya mulai 
melihat secercah harapan. 

Meskipun aku tidak bisa mengerjakan penelitian lendiranku karena ini, Hyuzu-san dan 
Rurunez-san adalah prioritas. 

Saya akan menunda penelitian saya untuk nanti dan melakukan yang terbaik sekarang. 
Bagaimanapun, membersihkan dan menghilangkan bau busuk adalah spesialisasi saya! 

Seperti itulah pekerjaan kami berlanjut sampai sore. 



Chapter 179-1 
Bab 179: Percakapan Tentang Masa Lalu di Malam Hari Sebelum Pesta (1/2) Berkat semua 
slime yang bekerja keras, air jernih mulai mengalir. 

Gerbang air telah ditutup selama beberapa waktu untuk memungkinkan air mengalir 
sepenuhnya, sehingga airnya masih dangkal, tetapi danau itu tidak diragukan lagi sedang 
diisi kembali. 

Pada tingkat ini, itu harus kembali seperti semula besok pagi. 

Sebenarnya tidak perlu bagiku untuk berjaga-jaga, tetapi untuk beberapa alasan, aku 
mendapati diriku mengawasi danau karena sudah kembali ke keadaan semula. 

Angin malam, terutama yang dekat air, dingin, tetapi setelah seharian bekerja, mereka 
benar-benar menghibur. 

Sementara aku memikirkan itu, para pelayan selesai bekerja di aula pernikahan dan 
mereka kembali. 

"Dan begitu saja, semua orang pergi ... Kedengarannya seperti novel ringan yang pernah 
kubaca sebelumnya." [Ryouma] 

Hanya saja, itu adalah novel misteri dan tentu saja tidak sesantai situasi saya. 

Sementara aku memikirkan hal-hal tak berguna seperti itu, aku mendengar empat pasang 
kaki mendekat. 

"Yo, Ryouma!" [Hyuzu] 

"Hyuzu-san? Jill-san dan Camil-san juga? Dan bahkan Zeff-san ada di sini. " [Ryouma] 

Keempat pasang kaki itu tidak lain adalah milik empat penjaga yang saya kenal. Mereka 
membawa sekeranjang, dari mana tercium aroma yang menggugah selera, dan sedikit 
anggur. 

"Ada apa dengan barang bawaannya?" [Ryouma] 

"Ini makan malam. Ini sehari sebelum upacara, jadi saya berpikir untuk berbagi makanan 
dengan Anda malam ini. " [Hyuzu] 

Sehari sebelum upacara, pengantin wanita dan pria seharusnya makan bersama keluarga 
mereka, tetapi keluarga Hyuzu telah meninggal. 

"Sekarang, jangan salah paham. Saya tidak akan memanggil Anda ayah atau apa pun, tetapi 
Anda adalah alasan saya masih hidup hari ini, jadi saya pikir akan lebih baik menghabiskan 



waktu bersama Anda. Lagipula, kita tidak bisa minum tadi malam, kan? ... Jadi, bagaimana 
dengan itu? Kita bisa bersulang sambil memandangi bintang-bintang, ya? " [Hyuzu] 

Pada hari yang begitu penting, orang yang ia pilih untuk minum bersamaku? Itu benar-
benar membuatku bahagia. 

"Bagaimanapun juga, izinkan saya untuk menemani Anda." [Ryouma] 

"Saya melihat!" [Hyuzu] 

"Kalau begitu, ayo bersiap-siap. Camil, Zeff. " [Jill] 

"Makanannya dimasak sendiri oleh kepala koki, jadi rasanya enak sekali!" [Camil] 

"Kami juga punya meja dan kursi di sini." [Zeff] 

"Kalau begitu, aku akan memasang penghalang untuk melindungi dari hawa dingin. Saya 
akan menyiapkan beberapa slime juga. Jika Anda memiliki sampah, serahkan saja pada 
mereka. " [Ryouma] 

Kami membagi pekerjaan dan menyiapkan tempat. 

Beberapa menit kemudian... 

Di depan saya ada sup hangat dan roti. Ada pot fondue keju di atas kompor alat ajaib. 

Dan kemudian ada barisan camilan yang cocok dengan minuman keras. 

"Sekarang, bersulang untuk merayakan pernikahan Hyuzu-san! Bersulang!" [Jill] 

"Bersulang!" [Semua orang lain] 

Ketika saya menuangkan isi gelas ke mulut saya, aroma mellow melewati hidung saya. 

"Ooh! Apa ini? Itu beberapa hal yang sangat bagus! " [Hyuzu] 

"Jill-san yang menyiapkan minuman keras, kan? Apakah itu mahal? " [Ryouma] 

"Yah, ya, tapi itu untuk perayaan, jadi kupikir aku akan berbelanja sedikit." [Jill] 

"Itu benar, tetapi jika aku tahu kamu akan membawa minuman keras yang begitu baik, aku 
akan mendapatkan makanan ringan yang lebih baik untuknya." [Zeff] 

Kelompok empat ini benar-benar rukun satu sama lain meskipun menjadi rekan kerja. 

Kalau dipikir-pikir, saya belum bertanya kepada mereka tentang hubungan mereka, bukan? 

"Sudah berapa lama kalian bekerja bersama?" [Ryouma] 



"Hmm? Sekitar 10 tahun sudah. Jill selalu melayani keluarga adipati, tetapi saya, Zeff, dan 
Camil adalah petualang pertama sebelum masuk ke bisnis penjaga. Kami bertiga berusia 
sama, jadi orang yang menjadi instruktur kami adalah Jill. " [Hyuzu] 

"Wow ..." [Ryouma] 

"Camil dan Zeff masih baik-baik saja, tetapi Hyuzu benar-benar mengalami kesulitan. 
Kekuatannya mengejutkan banyak orang, tetapi dia membenci aturan dan tidak memiliki 
perilaku sedikit pun bahwa seseorang diharapkan harus berurusan dengan bangsawan. " 
[Jill] 

"Kamu pasti sangat putus asa saat itu, Jill-san." [Ryouma] 

"Tergantung situasinya, para penjaga harus menunjukkan diri mereka di depan para tamu. 
Jika sesuatu yang buruk terjadi, itu akan menjadi noda rasa malu pada reputasi adipati. " 
[Jill] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Ya, kamu benar-benar memberiku banyak 
earful saat itu ... Mengatakan hal-hal seperti 'Dan kamu punya keberanian untuk diterapkan 
sebagai penjaga rumah bangsawan !?' atau semacam itu." [Hyuzu] 

"Itu karena aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Kenapa kamu melamar menjadi 
penjaga dan mengapa Reinhart-sama menerimamu. " [jill] 

"Jadi, mengapa kamu melamar?" [Ryouma] 

Aku mencoba bertanya pada orang itu sendiri, dan Hyuzu-san menjadi bijaksana, lalu 
setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya. 

"Waktu itu, aku ..." [Hyuzu] 

Hyuzu-san berbicara tentang bagaimana dia adalah anak tertua dari keluarga petani di 
perbatasan. Dia benci membayangkan menjadi miskin selama sisa hidupnya, tidak 
melakukan apa-apa selain mengolah tanah, jadi karena dia yakin akan kekuatannya, dia 
memutuskan untuk mencari nafkah sendiri. Seperti itu ia meninggalkan rumahnya pada 
usia muda dan menjadi seorang petualang. 

"Saya juga sangat menderita pada awalnya, tetapi semuanya berangsur-angsur tenang. 
Saya berhasil menjadi petualang B Rank, dan sejujurnya, itu akan baik-baik saja jika saya 
melanjutkan, tapi ... Ada banyak orang di sekitar saya yang menyerah setelah menjadi B 
Rank. Beberapa menemukan pekerjaan itu terlalu sulit, sementara yang lain sudah cukup 
menabung dan ingin bekerja dengan normal dan hidup dalam damai. 

Itu sekitar waktu ketika saya melompat dari satu pihak ke pihak lain karena mereka putus 
kiri dan kanan sehingga saya bertemu dengan sang duke dan istrinya. " [Hyuzu] 



Chapter 179-2 
Bab 179: Percakapan Tentang Masa Lalu di Malam Hari Sebelum Pesta (2/2) "Oh, benar. 
Mereka juga petualang. " [Ryouma] 

"Ya. Mereka berada di pesta B Rank yang sama denganku. Mereka mencoba 
menyembunyikan status sosial mereka pada awalnya, tetapi mereka tidak bisa 
menyembunyikan minat mereka pada barang mewah. " [Hyuzu] 

'Mereka begitu tidak cocok di guild', Hyuzu-san berkata sambil tertawa. 

"Awalnya, aku hanya berpikir mereka adalah orang aneh, tetapi pekerjaan besar telah 
diposting, membutuhkan bantuan banyak petualang. Saya diminta untuk berpartisipasi 
dengan pesta dadakan, tetapi kami tidak dapat berkoordinasi dengan baik, dan akhirnya 
kami hampir musnah. Ketika semua orang terluka dan satu-satunya yang tersisa yang bisa 
bergerak adalah saya, mereka berdua muncul dan menyelamatkan kami. Saya ingin 
berterima kasih kepada mereka dan membayar mereka karena telah menyelamatkan hidup 
saya, tetapi kami cocok dan kami mulai bekerja bersama. " [Hyuzu] 

"Ngomong-ngomong, aku juga mengenal mereka karena pekerjaan itu." [Zeff] 

"Kamu juga, Zeff-san? Apakah itu berarti kamu juga demikian, Camil-san? " [Ryouma] 

"Ah tidak. Dalam kasus saya, saya ... "[Camil] 

"Camil datang lebih lambat dari kita. Dia pandai sihir, tetapi sisa keahliannya 
dipertanyakan. Kami harus merawatnya untuk sementara waktu. " [Hyuzu] 

"Hei! Jangan katakan itu padanya! Ryouma-kun, jangan salah paham, oke? Keterampilan 
saya tidak 'dipertanyakan', itu 'normal'. Aku hanya tidak cukup baik untuk menjadi 
petualang Peringkat B kelas satu. Itu saja." [Camil] 

"Yah, ayo kita tinggalkan saja di situ." [Hyuzu] 

"Dia sebenarnya adalah penyihir yang terampil yang mampu menghadapi berbagai situasi. 
Bahkan jika tuan telah membawanya bersamanya, dia masih tidak bisa menjadi penjaga 
jika dia tidak memiliki kemampuan untuk itu. " [Jill] 

Ketika Jill-san mengatakan itu, Camil-san menghela nafas lega. Saat itulah aku mengerti 
bahwa meskipun mereka berempat memiliki hubungan yang baik, alasan Camil-san selalu 
merasa seperti dia adalah kouhai mereka adalah karena dia adalah kouhai mereka saat 
mereka masih petualang. 

"Ngomong-ngomong, menjelang akhir masa petualang kami, kami berpikir untuk berusaha 
menjadi A Rankers, tetapi sang adipati dan nyonya sudah kehabisan waktu. Saat itulah 
mereka pertama kali mengungkapkan kepada kami status sosial mereka. Mereka 



mengatakan bahwa mereka harus menikah satu sama lain dan mewarisi rumah adipati. " 
[Hyuzu] 

"Itu mengejutkanku ... Meskipun pernikahan itu bukan masalah besar karena mereka 
berdua selalu bersama, dan kita sudah tahu bahwa mereka adalah bangsawan, tapi ..." [Zeff] 

"Kamu tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menjadi pewaris duke dan 
tunangannya?" [Ryouma] 

"Ya, tepat sekali. Tetapi bagaimanapun juga, karena itu masalahnya, kami harus berbicara 
tentang apa yang akan kami lakukan selanjutnya. Saat itulah kami diundang. Dia 
mengatakan kepada kita bahwa karena dia sudah tahu kemampuan kita dan sudah tahu 
bahwa kita bisa dipercaya, kita harus menjadi pengawalnya. 

Sejujurnya, saya khawatir, tetapi pada saat itu, saya merasa bahwa bahkan jika kami 
berpisah, saya tidak akan menemukan pesta yang lebih kuat daripada yang kami miliki. 
Selain itu, akan sulit bagi petualang normal untuk bertemu dengan ahli waris seorang duke, 
jadi jika saya merespons dengan buruk, saya pikir kami mungkin tidak akan memiliki 
kesempatan untuk berbicara lagi. Bagaimanapun, itu akan sia-sia, akhirnya kami menjadi 
teman. Saya tidak bisa hanya berdiri dan pergi dan berkata, "Aight, senang mengetahui 
Anda." ...Tahu apa yang saya maksud?" [Hyuzu] 

Jadi itu sebabnya Hyuzu-san dipekerjakan. Dia bisa pensiun kapan saja dia mau, tetapi 
dipekerjakan oleh seorang duke adalah kesempatan yang sulit didapat, jadi dia 
memutuskan untuk menerima tawaran itu terlebih dahulu. 

"Sayangnya, itu karena aku bergabung dengan pola pikir semacam itu sehingga aku terus 
mendapat masalah dengan Jill. Ternyata itu masalahnya. " [Hyuzu] 

"Tentu saja itu masalah! Para penjaga para bangsawan, terutama yang akan ditempatkan di 
dekat mereka, harus benar-benar setia. Sejak saya diizinkan bekerja di manor ini, saya 
telah bertekad untuk menawarkan hidup saya--- "[Jill] 

Mungkin karena minuman keras, tapi Jill-san mulai mengomel pada Hyuzu-san. Dua 
lainnya menenangkannya, tetapi dia terus berbicara. 

Dia kebanyakan berbicara tentang hal-hal yang dia khawatirkan yang tidak bisa dia 
bicarakan sebelumnya karena Hyuzu-san belum menikah. Itu bukan hal yang bisa saya 
mengerti karena saya sendiri belum pernah menikah meski sudah menjalani dua 
kehidupan. Saya masih mencoba untuk mendorong mereka dengan cara saya sendiri 
meskipun begitu, tapi ... 

"Zzz ..." [Hyuzu] 

"... Mungkin, itu sebabnya ..." [Jill] 

"..." [Zeff] 



"..." [Camil] 

"Halo? Teman-teman ...Ini tidak bagus. Mereka benar-benar keluar dari itu. " [Ryouma] 
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"... Adakah yang bisa membantu?" [Ryouma] 

Ketika aku memanggil seperti itu--- 

"Apakah kamu menelepon?" [???] 

---Setelah beberapa detik, sebuah suara merespons. 

Itu terdengar seperti milik seorang wanita. Hanya saja, itu datang dari belakangku. Dan 
sejauh yang saya tahu, seharusnya tidak ada orang di sana. 

Dan kemudian, saya mendengarnya. Suara langkah kaki mendekat saat mereka 
menyerempet rumput. 



Chapter 180-1 
Bab 180: Pertemuan Peluang Di Bawah Cahaya Bulan (1/3) "Kamu siapa?" [Ryouma] 

"Pembantu, Tuan Muda. Saya diperintahkan untuk memenuhi kebutuhan Anda dan 
mereka. " [Pembantu Berambut Hitam] 

Apa yang muncul di bawah belaian lembut sinar bulan adalah seorang pelayan dengan 
rambut hitam ramping. 

Untuk beberapa alasan, meskipun ada banyak ruang di tanah yang diaspal, pelayan ini 
mengungkapkan dirinya dari bawah bayangan pohon di mana tanah tidak. 

Dia berbicara dengan percaya diri, tetapi saya merasa curiga. 

Salah satu alasannya adalah karena dia bersembunyi di tempat seperti itu, tetapi lebih dari 
itu ... 

"Tapi aku tidak ingat pernah melihatmu sebelumnya." [Ryouma] 

"Ini rumah besar, Tuan Muda. Tidak ada yang aneh dengan tidak mengenali satu atau dua 
wajah. " [Pembantu Berambut Hitam] 

"Mungkin, tapi kamu bukan pelayan, kan?" [Ryouma] 

Terlepas dari pelayan muda di hari lain, yang hanya disewa untuk bantuan tambahan, satu-
satunya pelayan diizinkan untuk tampil di hadapan tamu adalah mereka yang telah 
menerima pelatihan yang memadai. Arone-san kepala pelayan, Rurunez-san, dan Riviola-
san semua tahu bagaimana berinteraksi dengan para tamu. 

Tapi wanita ini? Dia mengaku sebagai pelayan, namun dia tidak menyebut dirinya atau 
menundukkan kepalanya. Sekarang, saya tidak memiliki hobi membuat orang untuk 
tunduk pada saya, tetapi ketika saya mengatakan kepadanya bahwa saya belum pernah 
melihatnya, ada nada provokasi dalam suaranya ketika dia menjawab. Jelas bahwa dia 
tidak bertingkah seperti pelayan, dan sementara dia mungkin bermain bodoh, sepertinya 
dia tidak terlalu tertarik menyembunyikan identitasnya. 

"Jika aku bukan pelayan, maka menurutmu aku ini apa?" [Pembantu] 

"The House Haunting Fairy." [Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu, wanita itu tidak menyangkal dan malah tersenyum. 

Tapi bukan yang manis. Tidak. Itu senyum sugestif. Bagaimanapun juga, sepertinya aku 
tidak salah. 



"Sejak kapan kamu melihatku?" [House Haunting Fairy] 

"Aku selalu merasakan kehadiranmu." [Ryouma] 

Sejak aku tahu tentang Peri Rumah Berhantu, kupikir itu mungkin kehadiran yang 
kurasakan selama ini, jadi aku memutuskan untuk tidak terlalu mempermasalahkannya. 

Dan sekarang, tidak salah lagi. Aku sudah merasakan kehadiran yang sama ini berkali-kali 
sejak datang ke sini. 

... Satu-satunya hal adalah saya tidak pernah benar-benar berpikir bahwa peri akan 
mengungkapkan dirinya kepada saya. 

"Keempatnya bertingkah aneh juga." [Ryouma] 

Mereka mungkin berbicara secara alami, tetapi kita tidak pernah benar-benar berbicara 
tentang makan di sini malam ini. 

Namun mereka berempat siap dengan minuman dan makanan. 

Selain itu, mengapa kita makan di luar? Mereka tidak pernah menunjukkan minat untuk 
masuk ke dalam. 

Selain itu, meskipun sudah menjadi sangat gelap dan saya belum kembali, tidak ada yang 
mencoba untuk memeriksa saya. 

Orang-orang di sini semuanya sibuk, jadi sungguh aneh bahwa tidak ada yang datang. 

"Apakah kamu selalu makan makanan yang dibawa oleh orang yang mencurigakan dengan 
begitu tenang?" [House Haunting Fairy] 

"Saya yakin makanan itu tidak dibius atau diracuni. Saya memeriksanya ketika saya 
mengeluarkan slime saya ketika kami bersiap untuk makan. " [Ryouma] 

Waktu itu aku mengeluarkan banyak slavavour slavengerku dari Dimension Home untuk 
menangani sampah, aku juga mengeluarkan slac racun dan slam obat. 

"Lendir racun dan obat ludah suka makan racun dan obat, jadi saya pikir karena mereka 
tidak bereaksi, makanannya pasti baik-baik saja. Namun, itu tidak lebih dari sebuah 
pemikiran yang lewat. " [Ryouma] 

Maksudku, aku tidak pernah merasa seperti berada di bawah ancaman. Bahkan, itu berlaku 
bahkan sekarang. 

Saya hanya memeriksa untuk dua kali lipat aman, dan semua orang hanya mengangguk 
juga dan tidak mengatakan apa-apa juga. 



"Aku yakin kamu tidak menggunakan Identify, jadi itu caramu memeriksa makanan, ya." 
[House Haunting Fairy] 

"Yah, jujur saja, aku langsung memikirkannya. Itu ide yang bagus, jika saya mengatakannya 
sendiri. Menggunakan slime untuk memeriksa racun dan obat-obatan. Itu adalah salah satu 
jalan yang layak untuk diteliti. " [Ryouma] 

"Ya, aku yakin para bangsawan akan senang mendengar lebih banyak tentang itu, tapi ... 
Kamu cenderung mengoceh ketika berbicara tentang slime, jadi jangan pergi ke sana." 
[House Haunting Fairy] 

... Aku sebenarnya ingin membicarakannya lebih banyak, tapi oke. Saya hanya akan 
membiarkannya pergi kali ini. 

"Jadi, pada akhirnya, apa sebenarnya wujud sejatimu?" [Ryouma] 

"Kau benar setengahnya. Hanya saja sementara orang-orang di tempat ini mungkin 
memanggilku peri rumah yang menghantui, aku bukan peri rumah yang menghantui, tetapi 
hanya peri yang kebetulan menetap di sini. " [Resident Fairy] 
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tertarik menyembunyikan identitasnya. Dia dengan cepat mengaku sebagai peri juga. 

Namun, ada pertanyaan baru. 

"Apakah peri dan peri rumah menghantui ras yang berbeda?" [Ryouma] 

"Cara kita dilahirkan mirip, tetapi peri rumah yang menghantui dan peri yang melekat pada 
alat adalah keberadaan yang sangat dekat dengan mayat hidup. Mereka hanyalah makhluk 
yang bermanfaat bagi manusia. " [Resident Fairy] 

Dia mengajari saya dengan lembut. 

Menurutnya, peri lahir dari kelimpahan mana alami di dunia dan merupakan eksistensi 
yang memiliki tubuh nyata. Peri pada dasarnya murni dan berjiwa bebas. Biasanya, mereka 
tinggal di mana pun mereka dilahirkan, tetapi dalam kasus yang jarang terjadi, ada 
beberapa yang penasaran yang melakukan perjalanan panjang karena penasaran dan 
tersesat di kota-kota manusia. Mereka terlihat seperti manusia kecil dan lucu, tetapi 
mereka memiliki mana yang kuat dan berspesialisasi dalam sihir api dan es. 

Sebaliknya, peri rumah menghantui atau peri yang diam dalam hal-hal yang lahir dari mana 
dan pikiran dibocorkan oleh pemilik rumah atau barang. Mereka tidak memiliki tubuh asli 
dan tidak bisa menyimpang terlalu jauh dari objek yang telah sangat diwarnai dengan 
mana. Kepribadian peri seperti itu telah sangat dipengaruhi oleh pemilik rumah atau 
barang yang melekat padanya, sehingga beberapa dari mereka sangat membantu orang 
sementara yang lain berbahaya. Dengan kata lain, mereka adalah apa yang kita sebut di 
Jepang sebagai arwah artefak (tsukumogami). 



Chapter 180-2 
Bab 180: Pertemuan Peluang Di Bawah Cahaya Bulan (2/3) Selain itu, sementara 
keberadaan seperti itu dilahirkan oleh pikiran dan mana orang, baik mana dan pikiran 
biasanya pada yang terkuat pada saat kematian; karenanya, ada saatnya monster tipe 
undead (zombie dan kerangka dan sejenisnya) dilahirkan juga. Itu mungkin mengapa peri 
ini tampaknya tidak terlalu tertarik untuk dikaitkan dengan peri rumah yang menghantui. 

"Aku akan mengatakannya lagi, tapi aku 'peri' yang lahir dari mana alami dunia. Saya lahir 
di suatu hutan. " [Resident Fairy] 

"Aku mengerti ... aku memang mendengar tentang keberadaan peri, tetapi aku tidak pernah 
berpikir aku akan benar-benar bertemu dengan manusia." [Ryouma] 

Tetap saja, peri yang dia bicarakan itu normal. 

Peri normal yang seharusnya kecil, tetapi wanita di hadapanku ini tidak ada bedanya 
dengan wanita manusia lainnya. Dan ketika saya berbicara dengannya seperti ini, saya 
mendapat kesan bahwa dia sangat bijaksana. 

Selain itu, sangat mungkin bahwa orang yang menciptakan situasi ini tidak lain adalah dia 
... Dia mengatakan bahwa dia hanya 'tinggal di sini', jadi dia mungkin tidak dikontrak 
dengan siapa pun dari rumah ini. Jika demikian, maka dia mungkin memiliki kekuatan 
hipnotis semacam yang memungkinkannya untuk memanipulasi orang. Menyesatkan 
orang-orang terkemuka sangat cocok dengan stereotip peri yang biasa. 

Menimbang bahwa dia dapat mengambil bentuk manusia dengan sempurna dan bahkan 
menampilkan kecerdasan, harusnya aman untuk berasumsi bahwa dia harus menjadi 
varian peri canggih. 

"Jadi, Fairy-san, tepatnya bisnis apa yang kamu miliki denganku?" [Ryouma] 

"Sebenarnya, aku tidak benar-benar berencana menunjukkan diri kepadamu, tapi ... Ada 
sesuatu yang ingin kutanyakan padamu." [Resident Fairy] 

Ketika aku diam-diam menunggunya untuk melanjutkan, kata-kata berikutnya yang keluar 
darinya adalah 'Adakah yang mengganggumu?' 

"Mengganggu saya?" [Ryouma] 

"Bisa jadi apa saja yang kamu susahkan. Betulkah. Apakah ada sesuatu?" [Resident Fairy] 

"Tidak ada yang khusus ..." [Ryouma] 

Jika saya benar-benar harus mengatakan sesuatu, maka saya kira tiba-tiba ditanya apakah 
ada sesuatu yang mengganggu saya tentu mengganggu. 



"Aku yakin pasti ada sesuatu. Anda tahu seperti mengenai perbedaan dalam hidup Anda di 
sini dibandingkan dengan kehidupan Anda di Bumi. " [Resident Fairy] 

"Aku aktu--- Tunggu. Apa katamu?" [Ryouma] 

'Bumi' 

Gadis ini mengatakan itu tadi, bukan? Tidak, tidak salah lagi. 

Saya tidak merasakan ancaman, tetapi dengan dia mengatakan itu tiba-tiba seperti itu, saya 
tidak bisa tidak menjadi waspada. 

"Tiba-tiba apa itu? Ahh ... "[Residen Peri] 

Sejenak peri itu tampak bingung, tetapi segera setelah itu, dia sepertinya mengerti sesuatu. 

"Kalau dipikir-pikir, aku belum menyebutkannya, kan? Aku tidak berencana bertemu 
denganmu sejak awal, jadi aku lupa, tapi ... Maafkan aku kurangnya sopan santun. Nama 
saya Yui. Ditulis dengan karakter '結', yang berarti 'bergabung'. Orang Jepang seperti Anda 

pernah datang ke dunia ini dari Bumi. Namanya Shiho, dan aku adalah familiarnya. " [Yui] 

"!?" [Ryouma] 

Shiho Jamil ... Jika saya ingat dengan benar, itu adalah leluhur dari keluarga Jamil, dan 
orang yang menemukan teknik penjinakan monster. Peri ini familiarnya? Sekarang dia 
menyebutkannya, meskipun dia tidak merasa berbeda dengan orang-orang di negara ini, 
ada sedikit nuansa Jepang di dalam dirinya. Apakah itu rambutnya yang hitam, matanya 
yang hitam, atau wajahnya. 

Aku cukup bingung karena itu datang entah dari mana, tapi seharusnya tidak ada gunanya 
dia berbohong padaku, kan? 

"Sebelum Shiho meninggal, dia menanyakan dua hal kepadaku. Salah satunya adalah 
melindungi anak-anaknya dan keturunan mereka sebanyak yang saya bisa. Dan yang lain 
adalah bahwa jika saya pernah terjadi pada orang lain di dunia lain, dia ingin saya 
membantu mereka. 

Shiho adalah gadis yang baik. Tetapi dia juga ceroboh, dan karena itu, dia menghabiskan 
waktunya di dunia ini penuh dengan kekhawatiran. Itu sebabnya dia ingin membuatnya 
lebih mudah bagi penduduk Bumi berikutnya untuk datang ke dunia ini. Jadi dia menyuruh 
saya melakukan apa yang saya bisa untuknya. Lagipula, peri biasanya tidak akan mati 
sampai setelah satu atau dua abad. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Oh, ngomong-ngomong, karena aku kenal Shiho, 
aku langsung tahu bahwa kamu adalah orang Bumi segera setelah aku melihatmu. " [Yui] 

"Dan itu sebabnya kamu bertanya apakah ada sesuatu yang menggangguku?" [Ryouma] 



"Tentu saja, aku sebenarnya tidak berencana berbicara denganmu sejauh ini." [Yui] 

Jadi ternyata dia benar-benar memiliki semacam kekuatan hipnosis, karena rencananya 
semula adalah untuk menyerbu tempat tidurku dan menggunakan kekuatan itu untuk 
membuat kekhawatiranku hilang. Rencananya adalah dia akan menggunakan pengalaman 
yang dia kembangkan setelah hidup begitu lama untuk menemukan solusi untuk masalah 
apa pun yang saya miliki. Jika dia bisa, pokoknya. Dan kemudian dia akan membagikan 
solusi itu kepada saya dan meninggalkan memori lain selain dari solusi itu sendiri. 

"Kamu seorang manusia, tetapi karena suatu alasan, kekuatanku tidak akan bekerja 
padamu, jadi aku tidak punya pilihan selain menunjukkan diriku. Saya mendengar Anda 
orang dunia lain diberikan kekuatan oleh para dewa. Apakah itu alasan mengapa 
kekuatanku tidak efektif padamu? " [Yui] 

"Tidak efektif? Ah, tidak, aku minta maaf tapi itu salahku. Saya memiliki konstitusi yang 
membuat sangat sulit bagi serangan mental untuk bekerja pada saya. " [Ryouma] 

"...Saya melihat." [Yui] 



Chapter 180-3 
Bab 180: Pertemuan Peluang Di Bawah Cahaya Bulan (3/4) Dia sangat tenang tentang hal 
itu, tapi aku merasa dia benar-benar terkejut ... Apakah benar-benar menjengkelkan bagi 
kekuatannya untuk tidak bekerja padaku? 

Ngomong-ngomong, alasan dia menggunakan orang-orang yang dekat denganku, seperti 
Hyuzu-san dan yang lainnya, adalah karena dia pikir aku akan membicarakan 
kekhawatiranku jika kita berbicara tentang minuman keras. Juga, alasan semua orang terus 
berbicara tentang Hyuzu-san adalah karena dia ingin membuatnya menumpahkan 
kekhawatirannya juga. 

"Kenapa dia juga?" [Ryouma] 

"Hah? Oh, ini hobby saya. Saya sudah menonton orang di rumah ini sejak lama. Dan selama 
waktu itu, saya telah melihat banyak orang menjadi tergila-gila satu sama lain. Pada saat 
seperti itu, saya akan mendukung mereka dari bayang-bayang seperti ini, dan 
menggunakan kekuatan saya untuk menciptakan suasana yang baik bagi mereka. Bagi 
mereka yang memiliki cinta tak berbalas, saya membuat mereka diperhatikan oleh pihak 
lain. Ah, tapi jangan salah paham, oke? Saya tidak memaksakan hubungan atau apa pun. 
Saya hanya memberi mereka dorongan. Itu saja. Dan jika semuanya berjalan dengan baik, 
saya menjaga mereka sampai mereka menikah. Itu semacam hobi. " [Yui] 

"Apakah kamu pecandu perjodohan!?" [Ryouma] 

"Jangan panggil aku seperti itu. Saya tidak suka itu. Pria ini dan istrinya adalah pasangan 
ke-1032 yang saya pimpin untuk menikah. Dan jika kita hanya menghitung yang saya 
kencani satu sama lain, maka jumlahnya lima kali lipat. Selain itu, nama saya Yui, yang 
berarti 'bergabung'. Jika Anda harus merujuk saya dengan judul, maka Anda dapat 
memanggil saya sebagai Tie Pernikahan Yui. " [Yui] 

"Dan sekarang kau ahli memproklamirkan diri? Saya tidak tahu angka pastinya, tetapi 
apakah Anda benar-benar melakukan ini secara rahasia selama ini? " [Ryouma] 

"Aku juga akan bertanya padamu. Apakah Anda benar-benar berpikir seseorang dapat 
bertahan hidup selama ratusan tahun tanpa melakukan apa pun? Sangat mudah untuk 
mendapatkan makanan di sini, jadi itu bagus, tetapi makanan tidak dapat membantu 
dengan kebosanan ... Dan jujur, saya tidak terlalu menyukai manusia selain Shiho karena 
mereka menangkap saya sekali dan menjual saya. " [Yui] 

Seperti yang dia katakan sebelumnya, peri berspesialisasi dalam sihir dan memiliki kolam 
mana yang besar. Mereka terlihat seperti manusia kecil dan sangat imut. Selain itu, di 
dalam tubuh mereka yang lahir dari mana, di dalam hati mereka, adalah batu mana 
kemurnian tinggi. Jadi karena banyak alasan, baik itu sebagai familiar untuk melengkapi 
kemampuan bertarung seseorang, sebagai objek untuk dipuja, atau untuk memanen batu 



mana, sejak jaman dahulu, manusia telah mencari peri untuk menangkap mereka dan 
menjualnya. 

"Awalnya, aku pikir semua manusia adalah musuhku, tapi untungnya, orang yang membeli 
aku adalah Shiho. Orang-orang yang menangkap saya dan menjual saya semuanya sudah 
lama mati, jadi saya tidak peduli lagi, tapi saya masih ingin menghindari orang. Jika saya 
mencoba membunuh kebosanan saya dengan menyakiti orang lain, saya tidak akan bisa 
menghadapi Shiho, tetapi saya pikir mengamati orang sambil membantu mereka menikah 
seharusnya tidak menjadi masalah. Meskipun tergantung pada bagaimana orang 
melihatnya, saya kira saya memimpin manusia dengan hidung. " [Yui] 

"Yah, ya, kurasa." [Ryouma] 

"Ngomong-ngomong, pasangan pertama yang berhasil kubawa ke pernikahan tidak lain 
adalah Shiho. Shiho hanya orang biasa, jadi aku harus melindunginya dari para bangsawan 
yang terpesona oleh kemampuannya sambil mendukung cintanya yang hebat dengan orang 
hebat itu, yang merupakan rekan peneliti dalam teknik penjinakan monster dan investor. 
Saya harus melakukan banyak trik agar pernikahan mereka menjadi kenyataan, seperti 
membuatnya diadopsi oleh seorang bangsawan untuk mendekatkan status sosial mereka. 
Itu adalah pernikahan yang dimungkinkan hanya dengan semua orang yang bekerja 
bersama. " [Yui] 

Ini adalah kisah yang menarik, tetapi saya tidak tahu apakah dia mengatakan yang 
sebenarnya atau tidak. Itu mungkin cerita yang penting, tetapi masih mengganggu bagi 
saya ketika dia terus-menerus. 

"Oh? Akankah Anda melihat itu, kita tidak membicarakan apa pun kecuali diri saya sendiri. 
" [Yui] 

"Tapi kamu baru saja pergi dan berbicara tentang bagian terakhir itu sendiri." [Ryomua] 

"Ahem! ... Mengesampingkan itu, bisakah kau memberitahuku sekarang jika ada yang 
mengganggumu? " [Yui] 

"Ah, jadi kita akan kembali ke sana, setelah semua. Tapi seperti yang saya katakan, tidak 
ada yang mengganggu saya. Saya sudah bahagia sejak saya datang ke dunia ini, dan saya 
tidak punya masalah yang perlu saya bantu selesaikan. " [Ryouma] 

Tidak bisakah dia membantu saya lain kali? 

Saya bertanya kepadanya, dan dia membuat wajah cemberut. 

"Aku tidak suka tampil di depan orang, jadi aku ingin menyelesaikan ini sekarang." [Yui] 

"Itu alasanmu !? 

Tapi kaulah yang memutuskan untuk tampil di hadapanku! " [Ryouma] 
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Apa yang menyenangkan bagi mereka, apa yang penting, apa yang istimewa, atau sesuatu 
yang lain sama sekali ... 

Dalam kasus saya, saya hanya ingin memenuhi permintaan Shiho. 

Saya sudah hidup lama, jadi saya bisa sangat sabar, tetapi akan sangat mengganggu jika 
Anda akhirnya mengandalkan saya untuk semuanya hanya karena saya pernah membantu 
Anda sekali. Lagipula, aku tidak begitu peduli denganmu. " [Yui] 

"Kamu benar-benar mengatakannya." [Ryouma] 

"Itu kebenaran." [Yui] 

Kami baru saja bertemu dan dia sudah sangat tumpul. Maksudku, ini pertemuan pertama 
kita, kan? 

Sangat disayangkan bahwa kita tidak bisa bergaul, tetapi akan merepotkan jika kita 
terjebak dengan seseorang yang tidak terlalu dekat dengan saya. 



Chapter 180-4 
Bab 180: Pertemuan Peluang Di Bawah Cahaya Bulan (4/4) Tetapi dia memiliki 
keadaannya juga, jadi jika dia bilang dia tidak suka orang dan tidak ingin bersama orang, 
maka itu tidak bisa dihindari. 

Saya sendiri bersembunyi di hutan sebelumnya karena alasan yang sama, jadi saya tidak 
akan memaksanya untuk bergaul dengan saya. 

Dan secara pribadi, saya pikir itu menyegarkan bahwa dia sangat tumpul. 

Yang sedang berkata, jika tidak memungkinkan untuk menyelamatkannya untuk nanti, 
maka sayangnya, saya benar-benar tidak punya apa-apa yang saya perlu bantuan sekarang. 
Paling-paling, ada Hyuzu-san dan yang lainnya, yang tersingkir bisa, tapi--- AHH! 

"Aku benar-benar lupa ..." [Ryouma] 

"Oh? Apakah Anda menemukan sesuatu yang memerlukan bantuan? " [Yui] 

"Aku lupa menyiapkan hadiah untuk Hyuzu-san dan Rurunez-san ... Kau tahu, hadiah untuk 
pernikahan. Saya berencana memikirkan apa yang harus saya dapatkan, tetapi itu malah 
benar-benar menyelinap di benak saya. " [Ryouma] 

"Jika kamu membutuhkan hadiah, bukankah itu cukup? Saya tidak berpikir ada orang yang 
bisa menemukan hadiah yang lebih baik dari itu. " [Yui] 

Dia sedang melihat aula upacara yang kami bangun. Di atas tatakan berhias adalah tiga 
berhala, tapi ... 

"Itu itu, dan ini dia. Selain itu, saya tidak membangun aula upacara sendirian. Ada banyak 
orang yang membantu saya. Adapun idola, itu ditugaskan juga, sehingga mereka tidak bisa 
menghitung. " [Ryouma] 

"Aku tidak berpikir ada orang yang akan benar-benar menyalahkanmu jika kamu tidak 
memberikan apapun setelah semua yang telah kamu lakukan ... Tapi jika itu yang kamu 
rasakan, maka kurasa kamu harus menyiapkan sesuatu. Hadiah pernikahan cukup banyak 
diputuskan, dan saya punya banyak pengalaman menonton pernikahan. " [Yui] 

"Kalau begitu, apakah menurutmu akan mungkin bagimu untuk menggunakan 
pengalamanmu itu, untuk menemukan hadiah yang tidak akan menyulitkan calon 
pengantin, akan cocok untuk acara itu, dan pada saat yang sama, adalah tidak umum? " 
[Ryouma] 

"Tapi tentu saja. Beri aku waktu sebentar. Hanya, apakah Anda benar-benar yakin ini 
keinginan Anda? Saya yakin saya katakan bahwa saya hanya akan memberi Anda satu 
bantuan. " [Yui] 



"Iya! Ini akan lakukan! Lagipula, inilah yang paling menggangguku saat ini! " [Ryouma] 

Ini sudah malam hari. Bahkan jika saya mencoba untuk mendapatkan sesuatu, satu-satunya 
waktu saya harus membelinya adalah pagi-pagi, jadi itu benar-benar akan menyelamatkan 
saya dari banyak masalah jika dia bisa memilih hadiah yang bisa saya siapkan sekarang. 

"...Baik-baik saja maka. Harapan yang tak terduga, tapi harapan yang sama. Sebagai seorang 
profesional dalam perjodohan, dengan kebanggaan saya sebagai peri yang telah berhasil 
mengikat lebih dari 1.000 pernikahan di telepon, saya akan mengajari Anda hadiah yang 
cocok yang tidak akan menyebabkan masalah pada pengantin pria dan wanita, yang pasti 
akan membuat mereka marah, dan itu bisa bersiaplah sekarang. " [Yui] 

"Betulkah!?" [Ryouma] 

"Iya. Sekarang pinjamkan telingamu ... "[Yui] 

Ketika aku mendengar apa yang dia bisikkan ke telingaku, aku menjadi ragu untuk sesaat. 
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pernikahan?" [Ryouma] 

"Biasanya, ya, jadi gunakan itu untuk materialmu. Itu sesuatu yang kamu bawa, kan? Saya 
perhatikan bahwa Anda masih memiliki beberapa yang tersisa. " [Yui] 

"Dengan itu'? Maksudmu 'itu'? " [Ryouma] 

"Pada akhirnya, takhayul seperti semacam permainan kata karena cara mereka diterima 
tergantung pada orangnya. Yang paling penting adalah bahwa si penerima itu bahagia ... 
Jika Anda khawatir, maka katakan saja ini ketika Anda menyerahkan hadiah--- "[Yui] 

Dengan cara itulah peri yang memproklamirkan dirinya sebagai orang asing dari dunia lain 
mengajari saya rencana rahasia pemberian hadiah. 

Saya merasa terganggu dengan permintaannya yang tiba-tiba, tetapi berkat dia, saya dapat 
mengingat sesuatu yang penting, jadi saya akan menyebutnya adil. Lebih penting lagi, saya 
harus mulai bekerja sekarang. Saya tidak perlu terburu-buru jika itu hanya sesuatu yang 
sederhana, tetapi menghasilkan sesuatu yang bisa saya percayai membutuhkan waktu. 
Saya harus cepat! 

Ngomong-ngomong, aku meninggalkan keempat pemabuk yang tersia-sia itu kepada 
seseorang dari manor yang kutemui dalam perjalanan kembali ke kamarku. 



Chapter 181-1 
Bab 181: Upacara Pernikahan I (1/2) Hari berikutnya. 

"Hei! Apakah pengantin wanita dan pria sudah siap !? " [Pekerja Pernikahan 1] 

"Mereka siap! Mereka siap untuk pergi kapan saja! " [Pekerja Pernikahan 2] 

"Kami tidak memiliki cukup tas bunga untuk mandi bunga!" [Pekerja Pernikahan 3] 

"Aku memindahkan mereka kemarin! Periksa lagi! " [Pekerja Pernikahan 4] 

"Makanan yang menyajikan 80% selesai!" [Pekerja Pernikahan 5] 

"Hampir semua peserta upacara pagi ada di sini!" [Pekerja Pernikahan 6] 

"Kita hanya punya 20 menit lagi! Cepatlah! " [Pekerja Pernikahan 7] 

Rumah itu sibuk bahkan di pagi hari, tetapi menjadi lebih sibuk di beberapa menit terakhir 
sebelum dimulainya upacara ketika semua orang yang bertanggung jawab atas pernikahan 
menyelesaikan persiapan terakhir mereka. 

Sementara istana berada dalam kekacauan, aku menuju ke aula pernikahan mengenakan 
jas. 

Untungnya, cuaca cerah hari ini. Saya melewati jalan kecil sambil berjemur di bawah sinar 
matahari yang hangat -- hangat untuk musim ini -- dan tak lama kemudian, aula pernikahan 
yang semua orang bantu bangun bersama datang untuk melihatnya. Ketika saya mendekat, 
saya merasakan mana dan suhu berubah. 

Pesta itu akan diadakan di luar, jadi untuk mengurangi dingin dan melindungi dari hujan, 
sekelompok individu yang terampil harus membangun penghalang pada hari pernikahan. 
Perubahan mana dan suhu mungkin karena itu. 

Namun, individu-individu yang terampil ini masih merupakan anggota dari penjaga adipati. 
Untuk lebih tepatnya, mereka adalah penyihir spesialis penghalang yang dimaksudkan 
untuk membentengi pertahanan keluarga adipati. Mereka semua adalah penyihir tingkat 
pertama atau super tingkat pertama. 

Orang-orang seperti itu yang bekerja bersama untuk membangun penghalang untuk 
pernikahan, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat penghalang yang telah mereka 
bangun sangat tinggi. Saya dapat menggunakan sihir penghalang sendiri, tetapi bahkan 
saya dapat mengatakan bahwa penghalang yang mereka buat berada pada tingkat yang 
berbeda dalam hal kekuatan dan ruang lingkup. 

"10 menit lagi!" [Pekerja Pernikahan 8] 



Ups, ini bukan saatnya melihat mantra. 

Saya melewati kerumunan orang yang pergi ke sana-sini, dan naik ke panggung upacara 
pernikahan. 

"Ryouma-kun!" [Camil] 

"Baik. Kau berhasil." [Jill] 

"Saya pikir sesuatu mungkin telah terjadi sejak Anda terlalu lama." [Zeff] 

"Maaf membuatmu menunggu." [Ryouma] 

Camil-san, Jill-san, dan Zeff-san, orang-orang yang saya minum tadi malam, semuanya 
sudah berada di altar. 

Duke dan istrinya juga akan naik, bersama dengan kepala pelayan, Arone-san, dan kepala 
koki, Butts-san. 

Mereka berempat naik panggung masing-masing, dan mereka menyaksikan upacara 
berlangsung dari sisi sebagai keluarga pasangan yang baru menikah. 

... Tentu saja, fakta bahwa aku juga akan memenuhi peran sebagai keluarga mempelai pria 
juga merupakan kejutan besar ketika aku mendengarnya pagi ini. 

Untungnya, saya punya setelan yang bisa saya gunakan untuk pakaian formal saya ... Dan 
tentu saja, slime pembersihnya sangat nyaman. 

"Mu ... Sepertinya ini mulai." [Jill] 

Jill-san bergumam ketika dia menyaksikan lonceng menara lonceng membunyikan suara 
yang hebat yang bergema di seluruh aula pernikahan. 

Pada teriakan lonceng, orang-orang pergi diam dan berpisah ke samping, membuka jalan 
menuju altar. 

Bel berbunyi sekali lagi. 

Kali ini seorang lelaki tua berpakaian putih muncul. Dia perlahan berjalan saat dia 
mengandalkan tongkatnya untuk dukungan. 

Pria ini saat ini adalah orang tertua di sini di manor dan orang yang akan bertindak sebagai 
pendeta untuk upacara ini. 

Di dunia ini, pernikahan dilakukan dengan pengakuan para dewa dan saksi dari pihak 
ketiga. Pernikahan diikat begitu mempelai wanita dan pria berbagi sumpah mereka. 



Selain itu, tidak perlu bagi saksi untuk menjadi pendeta. Tergantung pada waktu dan 
keadaan, kepala desa atau pengrajin senior dapat memenuhi peran tersebut. Dengan kata 
lain, orang yang dapat bertindak sebagai saksi umumnya adalah orang tua atau orang yang 
mengawasi sekelompok orang; karenanya, sebagian besar waktu, orang-orang yang 
berperan sebagai imam biasanya adalah mereka yang memiliki kedudukan sosial tertentu. 

Imam yang telah dipilih untuk menjadi saksi hari ini adalah elf dan saat ini berusia 198 
tahun. Dia adalah salah satu spesialis keluarga adipati yang berspesialisasi dalam 
kedokteran, tetapi dia juga seorang yang terpelajar di banyak bidang di luar kedokteran. 
Karena itu ia juga penasihat untuk berbagai departemen. 

Ketika dia berjalan di atas panggung, orang lain menemaninya kalau-kalau dia jatuh. 

Ketika dia melewati saya, kami saling membungkuk sedikit sebelum dia tiba di tengah altar. 

Keduanya mempresentasikan papan status masing-masing, dan kemudian ... 

"Sekarang, mari kita mengadakan upacara pernikahan pengantin baru, Hyuzu, dan 
pengantin baru, Rurunez." [Akting Priest] 

Pastor yang berakting itu mengumumkan dengan nada rendah yang tidak keras, namun 
pada saat yang sama, jelas. 

"Pasangan itu sekarang dapat menerima berkat semua orang saat mereka pergi ke sini." 
[Akting Priest] 

Pertama adalah pintu masuk pengantin wanita dan pria. 

"Pu! Ku ku! Apa itu?" [Jill] 

"Tampaknya Hyuzu-san menjadi kaku karena ketegangan." [Ryouma] 

"Dia benar-benar kaku." [Camil] 

"Bahkan para tamu bisa tahu. Mereka semua tertawa. " [Zeff] 

Di tengah tepuk tangan meriah dan hujan bunga, yang pertama muncul adalah pengantin 
pria, Hyuzu-san. Dia mengenakan pakaian yang sangat mirip dengan tuksedo. Dia berjalan 
sendiri menuju altar, tetapi gerakannya sangat kaku sehingga dia tampak seperti robot 
berkarat. 

Mungkinkah Hyuzu-san sebenarnya lemah ketika datang ke hal yang nyata? 

Sementara aku memikirkan itu untuk diriku sendiri, dia berhenti di depan altar dan 
berbalik. 

Yang berikutnya muncul adalah pengantin wanita, Rurunez-san, yang berasal dari hutan. 
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yang embel-embelnya berkibar tertiup angin. Dia mengambil langkah demi langkah. 

Dia tampak gugup juga, tetapi dia berjalan lurus ke arah pria yang akan diambilnya sebagai 
suaminya. 

Ketika Hyuzu-san dan Rurunez-san telah mengambil tangan masing-masing, mereka 
berjalan di atas altar dengan tangan terikat. 

"Uu ..." [Arone] 

"..." [Bokong] 

Aku berbalik ketika mendengar suara terisak, dan di sana aku melihat Arone-san mulai 
menangis, sementara Butts-san, yang mendukungnya, melakukan yang terbaik untuk 
menghentikan dirinya agar tidak menangis. 

"Dahulu kala, di dunia ini, tidak ada 'apa-apa'. Tetapi kemudian para dewa menciptakan 
'sesuatu' di dalam 'tidak ada' itu, dan memunculkan langit dan bumi, matahari dan bulan, 
terang dan kegelapan. " [Akting Priest] 



Chapter 181-2 
Bab 181: Upacara Pernikahan I (2/2) Sebuah kisah yang mungkin pernah didengar siapa 
pun dari dunia ini setidaknya satu kali. Kisah tentang bagaimana dunia ini terbentuk. 

Ketika pendeta bertindak menceritakan kisah itu, akhirnya kisah itu berakhir, dan upacara 
akhirnya sampai pada bagian yang menarik. 

"- Pengantin pria yang akan dinikahkan, Hyuzu. Apakah Anda menganggap Rurunez 
sebagai istri sah Anda, untuk memiliki dan mempertahankan, mulai hari ini, untuk yang 
lebih baik atau lebih buruk, untuk lebih kaya atau lebih miskin, dalam penyakit dan 
kesehatan, untuk mencintai dan menghargai sampai mati, apakah Anda berpisah? ... 
Apakah Anda bersumpah di hadapan para dewa "[Penjabat Bertindak] 

"Ya." [Hyuzu] 

"---Pelai wanita yang akan dinikahkan, Rurunez. Apakah Anda menganggap Hyuzu sebagai 
suami sah Anda, untuk memiliki dan mempertahankan, mulai hari ini, untuk lebih baik atau 
lebih buruk, untuk lebih kaya atau lebih buruk, dalam penyakit dan kesehatan, untuk 
mencintai dan menghargai sampai kematian memisahkan Anda? ... Apakah Anda 
bersumpah ini di hadapan para dewa? " [Akting Priest] 

"Aku bersumpah." [Rurunez] 

"Sangat baik. Aku, Arafral, menjadi saksi sumpahmu, dan izin para dewa kepada suami dan 
istri yang baru terbentuk, aku--- "[Arafral] 

...? Hmm? Apa yang terjadi tiba-tiba? Karena suatu alasan, pendeta, Tuan Arafral, tiba-tiba 
menjadi kaku. 

Menurut urutan upacara, pada saat ini, entri baru akan muncul di bawah bagian 'Judul' di 
papan status, yang menyatakan status 'menikah' dan nama pasangan mereka. Jadi, sesuatu 
seperti 'suami ___' dan 'istri ___' akan muncul di sana. Ini adalah bukti bahwa para dewa 
telah menerima pernikahan mereka, dan hanya setelah mengonfirmasi keberadaan gelar 
tersebut di papan status maka perkawinan tersebut kemudian akan dinyatakan selesai. 
Atau, setidaknya, itulah yang seharusnya terjadi, tapi ... 

Beberapa detik berlalu, tetapi Arafral benar-benar kaku, tidak bergerak sedikit pun. 

Lebih tepatnya, tubuhnya menjadi kaku dan hanya matanya yang bergerak. Dia tampaknya 
sedang menatap papan status Hyuzu-dan Rurunez-san. 

...Saya punya firasat buruk tentang hal ini. 

"Apa yang sedang terjadi?" [Ryouma] 



"Apakah judulnya tidak muncul? Apakah para dewa tidak mengakui pernikahan mereka? " 
[Camil] 

"Itu tidak mungkin. Memang benar ada pernikahan di mana gelar tidak muncul dan 
scammer pernikahan palsu ditangkap, tetapi itu adalah insiden langka. Tidak, sejak awal, 
tidak mungkin Hyuzu akan mendapat masalah karena hal seperti itu. " [Jill] 

Jill-san benar-benar gelisah. 

Apakah judulnya benar-benar tidak muncul? Atau mungkin sesuatu yang buruk muncul? 

Karena Pak Arafral terus menatap papan status, maka mungkin itu yang terakhir? 

Atau mungkin dia tidak bisa membacanya karena matanya buruk. 

Apa pun itu, bisakah dia mengatakan sesuatu !? 

".................. Mu?" [Arafral] 

Saya tidak tahu apakah itu karena perasaan saya melintas atau karena dia terlalu lama 
sehingga tamu-tamu yang bergumam menjadi cukup keras untuk didengarnya, tetapi 
bagaimanapun, Mr. Arafral mengangkat kepalanya pada akhirnya dan menyadari situasi di 
tangan. 

"Umu. Maafkan aku ... Umm ... Kalian semua bisa tenang, karena para dewa memang 
mengakui pernikahan mereka! " [Arafral] 

Ketika dia mengatakan itu, semua orang menghela nafas lega. Tetapi dalam kasus itu, apa 
yang sedang dia lihat dengan sangat buruk? 

"Tapi masih ada lagi!" [Arafral] 

Hmm? 

"Mempelai pria dan wanita masing-masing telah menerima berkat dari tiga dewa. Ini 
memang salah satu hal paling langka yang pernah saya lihat sepanjang hidup saya. Saya 
benar-benar berdoa dari lubuk hati saya bahwa pasangan suami istri ini tidak pernah 
melupakan sumpah yang mereka sumpah hari ini, bersyukur kepada para dewa, dan 
bekerja bersama sejak saat ini untuk membangun keluarga yang luar biasa. " [Arafral] 

Mr. Arafral dengan cepat menjelaskan mengapa dia menjadi kaku beberapa waktu yang 
lalu, dan kemudian melanjutkan untuk membawa upacara kembali ke jalurnya. 

Sayangnya, satu-satunya yang bisa mengikuti pergantian peristiwa tiba-tiba ini ternyata 
hanya saya. Kemungkinan besar karena saya sudah -- karena berbagai alasan -- terbiasa 
dengan kejenakaan mereka. 



Hmm. Namun mengingat waktu yang tepat, ketiga dewa yang disebut oleh Tuan Arafral 
mungkin adalah Kufo, Rurutia, dan Willieris-sama karena berhala-berhala mereka yang 
saya pahat untuk pernikahan ini. 

"... Tapi siapa pun itu, mereka mungkin melakukan sesuatu setelah menyaksikan upacara 
berlangsung ..." [Ryouma] 

Untuk sesaat, semua orang menjadi kosong, tetapi kemudian secara bertahap, kosong itu 
berubah menjadi sukacita, dan kemudian dengan sangat cepat, menjadi tarian yang riuh. 

Para tamu berteriak berkah pada pasangan yang baru menikah sekeras yang mereka bisa, 
sementara Hyuzu-san dan Rurunez-san saling berpelukan meskipun mereka tidak benar-
benar mengerti apa yang sedang terjadi. 
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arti tertentu, dapat dikatakan sebagai acara utama nyata dari pernikahan, mungkin akan 
mengalami kesulitan mengesankan para tamu lebih dari ini. 

Tidak, tidak mungkin. Pastinya. 

"Bisakah kamu percaya ini? Para dewa memberkati kita! " [Hyuzu] 

"Aku tahu aku benar memilihmu. Iya. Saya yakin pasti begitu. " [Rurunez] 

Hyuzu-san dan Rurunez-san sangat gembira bahwa mereka tampak seperti mereka akan 
menangis. 

Itu kejutan yang tak terduga, tapi saya yakin ini akan menjadi upacara yang tak terlupakan 
bagi banyak orang. 

Saya sangat senang untuk mereka ... saya benar-benar senang. 

Saya punya perasaan bahwa hal-hal mungkin menjadi sedikit menakutkan setelah ini, 
tetapi itu mungkin hanya imajinasi saya. Atau setidaknya, saya harap begitu. 



Chapter 182-1 
Bab 182: Upacara Pernikahan I (1/4) "Apa bencana ..." [Ryouma] 

Setelah kerumunan menjadi bersemangat karena pernyataan peledak pendeta, bagian 
sebelum upacara berakhir ... dengan aman? Pengantin perempuan dan laki-laki pergi ke 
altar bersama keluarga mereka dan mereka yang bertindak sebagai anggota keluarga 
mereka, dan kami semua akan melanjutkan ke perjamuan, tetapi sebelum saya 
menyadarinya, saya tersapu oleh kerumunan. 

Saya ceroboh dan lengah. Pada saat saya menyadari apa yang sedang terjadi, saya telah 
dibawa pergi seperti mangsa diseret oleh kuali raptor ganas ke tempat yang jauh dari 
pengantin wanita dan pria. Tepat ketika saya berpikir itu adalah itu, kali ini, para tamu 
yang tidak bisa mendekati pengantin wanita dan pria sebelumnya muncul. Selain itu, 
karena restu para dewa, mereka semua antusias. 

Mereka semua berada di awan sembilan, dan mereka berseru atas apa yang mungkin 
disukai para dewa dalam pernikahan ini, baik itu kesesuaian antara pengantin perempuan 
dan laki-laki, gaun, dekorasi, atau bahkan rasa makanan. Saya bertanggung jawab untuk 
memahat patung-patung para dewa dan mengarahkan pembangunan altar, jadi pada satu 
titik, saya juga ditangkap dan dihujani dengan pujian. Benar-benar melelahkan. 

... Saat ini, bahkan saya percaya pada para dewa, tetapi sebagai mantan Jepang, saya benar-
benar tidak antusias seperti orang-orang ini ketika datang ke agama. Bagaimanapun, 
kesampingkan itu ... 

"Terima kasih. Anda benar-benar menyelamatkan saya di sana. " [Ryouma] 

"Kamu tidak perlu berterima kasih padaku untuk hal seperti ini. Lagipula, aku sedang 
dalam perjalanan untuk mendapatkan makanan. " [Penyelamat Ryouma] 

Karena itu dia, dia mungkin benar-benar dalam perjalanan untuk mendapatkan makanan. 

Orang yang menyelamatkan saya dari kerumunan orang yang menculik saya tidak lain 
adalah Dasi Pernikahan Yui yang diproklamirkan sendiri. 

Dia seperti pelayan veteran dengan cara dia mengisi tangan dan lengannya dengan piring 
penuh makanan. Dia bahkan memiliki piring yang seimbang di atas kepalanya, sehingga 
jumlah total piring yang dia miliki menjadi lima. 

Dan yang cukup menarik, kebetulan ada meja kosong di tengah-tengah kerumunan orang 
yang tampaknya tak habis-habisnya. Dia meletakkan piring-piringnya di atas meja kosong 
itu, duduk, dan segera mulai menjejali pipinya. Ada banyak orang di sekitarnya, tetapi 
mereka tampaknya tidak memperhatikannya. Mungkin itu yang dia lakukan. Jika saya 
fokus, saya bisa merasakan sesuatu yang mirip dengan Barrier of Concealment. 



... Tapi itu sangat tipis sehingga sulit untuk diperhatikan meskipun tahu itu ada di sana ... 

"Kenapa kamu tidak duduk? Setidaknya, sampai semua keributan ini menjadi tenang. " 
[Yui] 

"Kalau begitu, permisi dulu." [Ryouma] 

Saya mengambil tempat duduk di depannya. 

"Apakah aneh bagi pengantin pria dan pengantin wanita untuk diberkati oleh para dewa?" 
[Ryouma] 

"Ini adalah hal yang langka dan terhormat, ya. Jika pasangan beruntung, maka mereka 
mungkin mendapati diri mereka menerima kehormatan seperti itu. Ada beberapa 
pasangan yang sangat beruntung di antara mereka yang saya dukung, tetapi yang terakhir 
adalah 30 tahun yang lalu. Tapi itu bukan seolah-olah semua pasangan di dunia terkait 
dengan saya, jadi mencari tahu persentase pasangan yang menerima berkah dari ukuran 
sampel saya sedikit ... Dalam hal apapun, yang sebenarnya penting bukan fakta bahwa 
mereka menerima berkat, tetapi mereka menerima banyak berkat, bukan? " [Yui] 

"Jadi menerima banyak berkah sekaligus itu aneh juga." [Ryouma] 

"Dari apa yang saya tahu, normanya adalah tidak menerima berkat, dan bahkan jika 
seseorang diberkati dengan kehormatan seperti itu, itu paling banyak akan menjadi berkat 
tunggal. Namun dari apa yang saya dengar, keduanya menerima berkah dari Rurutia-sama. 
Dan kemudian pengantin pria menerima berkah lain dari Kufo-sama dan Tekun-sama, 
sementara pengantin wanita menerima berkah lain dari Willieris-sama dan Gayn-sama. 
Karenanya, mereka menerima berkat tidak hanya dari tiga dewa, tetapi lima. " [Yui] 

Dia tahu aku dari dunia lain, jadi dia dengan hati-hati menjelaskan hal-hal ini yang masuk 
akal bagi orang lain. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Pak Arafral mengatakan bahwa pasangan itu 
menerima berkah dari masing-masing tiga dewa, tetapi tampaknya ketiga dewa itu tidak 
sama untuk mereka berdua. 

"... Apakah kamu melakukan sesuatu? Ekspresimu sepertinya berkata begitu. " [Yui] 

"Aku belum melakukan apa-apa secara langsung, tapi aku punya ide tentang apa yang 
menyebabkan ini ... Kau familiar dari dunia lain yang datang sebelum aku . Saya percaya 
Anda cukup bisa dipercaya untuk berbicara. 

Yang benar adalah saya memiliki keterampilan Oracle. Keterampilan itu telah memberi 
saya kesempatan untuk berbicara dengan para dewa, dari mana saya menemukan bahwa 
para dewa kadang-kadang menonton kegiatan para penjahat lain. Ada berbagai alasan 
mengapa mereka menonton. Terkadang itu hanya untuk melihat apakah orang lain sudah 
terbiasa dengan hidupnya. Terkadang karena ada sesuatu di dunia lain yang menarik minat 



mereka. Dan kadang-kadang, itu karena mereka ingin melihat apakah dunia lain 
menyalahgunakan kekuatan yang mereka berikan untuk kejahatan. " [Ryouma] 

"Saya melihat. Jadi pada dasarnya, apa yang Anda katakan adalah bahwa para dewa 
mengawasi Anda. Dan karena mereka mengawasi Anda, mereka akhirnya menonton 
pernikahan juga. " [Yui] 

"Iya. Kemungkinan besar itulah masalahnya. " [Ryouma] 

Selain itu, karena Tekun ada di sekitar, mereka semua mungkin minum. Kufo dan Gayn juga 
semacam itu untuk memberikan berkat secara gratis. 



Chapter 182-2 
Bab 182: Upacara Pernikahan II (2/4) Dan pertama-tama, manusia bersyukur atas 
perlindungan dan berkat ilahi hanyalah sesuatu yang mereka putuskan sendiri. Para dewa 
sendiri tidak benar-benar melihat perlindungan ilahi mereka sebagai masalah besar. 

"Kamu berbicara seolah-olah kamu sangat akrab dengan mereka." [Yui] 

"Saya berbicara dengan mereka setiap kali saya pergi ke gereja." [Ryouma] 

"... Kamu mungkin tidak seharusnya mengatakan itu kepada orang normal atau seseorang 
dari pendeta. Keterampilan Oracle adalah sesuatu yang bisa didapatkan oleh pendeta 
hanya setelah pelatihan yang lama, dan bahkan, yang paling mereka harapkan hanyalah 
beberapa kata pendek. Dan bahkan itu tidak dijamin. Jika Anda berkeliling memberi tahu 
orang-orang bahwa Anda dapat berbicara dengan para dewa, maka tergantung pada 
apakah mereka percaya atau tidak, mereka akan jengkel atau sangat iri. " [Yui] 

"Ini bukan sesuatu yang akan aku katakan pada orang lain secara normal. Jadi itu benar-
benar akan membuatku bahagia jika kamu bisa merahasiakan ini. " [Ryouma] 

Untuk lebih spesifik, saya tidak hanya berbicara dengan mereka, saya benar-benar bertemu 
dengan mereka secara langsung dan bahkan berbagi minuman dengan mereka. 

... Berbicara tentang minum, peri Cinta yang diproklamirkan diri ini [1] telah makan dan 
minum selama ini, dan sementara kami berbicara, dia mengosongkan dua piring besar lagi. 
Tampaknya dia cukup rakus. 

"... Oh, apa kamu mau?" [Yui] 

"Tidak. Saya hanya berpikir bahwa Anda makan banyak. Oh, maksud saya tidak buruk. 
Hanya saja peri tidak benar-benar memiliki reputasi sebagai rakus. " [Ryouma] 

"Yah, peri normal itu kecil, toh." [Yui] 

"Sekarang setelah kamu menyebutkannya, kamu memang terlihat seperti orang normal. 
Apakah itu semacam transformasi? " [Ryouma] 

"Penduduk bumi benar-benar tajam. Bukannya aku tahu selain kamu dan Shiho. 
Sebenarnya, saya benar-benar jauh lebih kecil daripada penampilan saya, tetapi bentuk ini 
membuatnya lebih mudah untuk berbaur dengan manusia. Ada sedikit rasa tidak enak 
dalam menggunakan formulir ini, tapi aku bisa menutupi itu dengan kekuatanku. 
Sayangnya, menjaga ini agak membebani mana saya. " [Yui] 

"Saya melihat. Ngomong-ngomong, makanan seperti apa yang disukai peri makan? " 
[Ryouma] 



"Saya sudah lama tinggal di sini, jadi saya kebanyakan hanya makan makanan yang 
dimasak saat ini, tetapi ketika tinggal di hutan, hanya ada begitu banyak makanan yang bisa 
didapat, jadi kebanyakan peri memetik buah atau buah atau nektar atau madu yang mudah 
dibedakan. Dari waktu ke waktu, ada peri yang menyukai hal-hal aneh, tetapi dalam hal itu, 
mereka tidak benar-benar jauh berbeda dengan manusia. 

Pertama, peri adalah makhluk yang bisa hidup tanpa makan selama lingkungannya penuh 
dengan mana; karenanya, Anda bisa mengatakan bahwa selain mana, yang lainnya adalah 
barang mewah untuk jenis kami. Dan tentu saja, kita juga dapat memperoleh energi dari 
makanan yang kita makan. " [Yui] 

"Jadi begitulah kau peri melihat sesuatu." [Ryouma] 

"Ya ... Ngomong-ngomong, apakah kamu menyelesaikan hadiah yang kita bicarakan 
kemarin?" [Yui] 

"Aku melakukannya. Butuh sedikit usaha, tetapi berkat Anda, saya bisa menyelesaikan 
sesuatu yang saya bisa puas. " [Ryouma] 

"Itu terdengar baik. Lagipula, tidak ada gunanya aku memberimu ide jika kau tidak bisa 
menyadarinya. " [Yui] 

Sementara kami berbicara ... 

"Ryouma-kun?" [Reinhart] 

"Aku ingin tahu di mana dia lari ke ..." [Elize] 

Saya mendengar Reinhart-san dan suara nyonya datang dari belakang. 

Saya berbalik dan melihat bahwa mereka melihat sekeliling ke arah kerumunan orang. 

Sepertinya mereka mencari saya. 

"Yui-san. Saya harus pergi sekarang karena mereka sepertinya mencari saya. " [Ryouma] 

"Jika kamu bersama mereka berdua, maka kamu mungkin juga tidak perlu takut tertangkap 
oleh orang lain." [Yui] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

"Aku menantikan saat ketika pengantin menerima hadiahmu. Saya yakin mereka akan 
gembira. " [Yui] 

Seperti itu saya berpisah dengan Yui dan bertemu dengan sang duke dan istrinya. 
Tampaknya, mereka juga belum memberikan hadiah mereka, jadi saya memutuskan untuk 
mengambil hadiah dari Kotak Barang saya dan bergabung dengan mereka. 



Para pelayan yang telah mengantri di depan kami semua memohon kami untuk terus maju, 
jadi kami hampir tidak perlu mengantri sebelum memberikan hadiah masing-masing. 
Ketika kami sampai di tempat pengantin wanita dan pria berada, Butts-san berada di 
tengah-tengah memberikan kue yang diletakkan di atas piring kecil dan sebuah kotak 
untuk Rurunez-san. 

"Oh, ini pasti membawaku kembali." [Rurunez] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Ini Kue Lamon yang kubuat saat masih magang. 
Kamu bilang itu enak saat itu dan memakannya. " [Puntung] 

"Aku suka kue itu. Tapi saya yakin kue ini lebih enak lagi sekarang. " [Rurunez] 

"Tentu saja! Akan menjadi masalah besar bagi saya jika kue yang saya buat ketika saya 
masih magang berada pada tingkat yang sama dengan kue yang saya buat sekarang karena 
saya adalah kepala koki. Kue itu mungkin baik-baik saja saat itu, tetapi sebagai juru masak, 
saya selalu memikirkan cara untuk meningkatkan masakan saya. " [Puntung] 

"Itu sangat sepertimu, Butts-san. Ya, saya juga suka kue ini. Terutama, perasaan kenyal ini. 
" [Rurunez] 

"Oh, perasaan kenyal itu berkat saran yang kudapat dari Ryouma-kun tempo hari. Dia 
mengajari saya metode baru dan bahan baru, jadi saya mencoba berbagai hal, dan akhirnya 
menemukan itu. " [Puntung] 

[1] -- Mengikat Ikatan Pernikahan menjadi Cinta Guru. Tidak benar-benar senang dengan 
gelar Pernikahan Dasi itu. 



Chapter 182-3 
Bab 182: Upacara Pernikahan II (3/4) Sementara kami mendengarkan Butts-sand dan 
Rurunez-san berbicara, nyonya itu bertanya dengan pelan. 

"Apakah kamu menasihatinya, Ryouma-kun?" [Elize] 

"Yah, sebenarnya, aku hanya berencana mengobrol dengannya sedikit, tapi ... Apakah kamu 
ingat bagaimana aku membuat bom mandi untukmu? Bom mandi itu dibuat hanya dengan 
menggunakan bahan makanan, yang semuanya dapat dikonsumsi dengan aman, jadi saya 
akhirnya berbicara tentang bagaimana mungkin menggunakan bahan-bahan yang sama 
untuk membuat kue lebih pulen. " [Ryouma] 

Saya juga punya banyak bahan berlebih, jadi saya menyerahkannya juga kepadanya, tapi 
saya tidak berharap dia benar-benar bisa membuat sesuatu darinya dengan begitu cepat. 

Saat kami berbicara, Rurunez-san dan Butt-san memperhatikan kami. 

"Baiklah, sampai jumpa lagi. Ada lebih banyak kue di dalam kotak, jadi luangkan waktu 
untuk memakannya bersama suami Anda. Hyuzu-kun, aku akan meninggalkannya 
untukmu. " [Puntung] 

"Terima kasih banyak." [Rurunez] 

"Tolong serahkan dia padaku." [Hyuzu] 

Setelah salam singkat, hadiah itu diberikan kepada pelayan yang bertugas menyimpan 
hadiah-hadiah itu, dan Butts-san menghilang ke kerumunan pelayan yang mengawasi acara 
tersebut. 

Selanjutnya adalah ... 

"Tolong pergilah." [Ryouma] 

Saya menawarkan untuk sang duke dan istrinya untuk melanjutkan, dan mereka menerima 
saran saya. 

"Hyuzu, Rurunez, selamat atas pernikahanmu." [Reinhart] 

"Terima kasih banyak, Tuan." [Hyuzu, Rurunez] 

"Ada apa, Hyuzu? Kemana kamu biasa pergi? " [Reinhart] 

"He he, seperti yang diharapkan, bahkan aku tidak bisa bertingkah tak terkendali hari ini." 
[Hyuzu] 



"Jadi, Anda pun tahu untuk mengendalikan diri di saat seperti ini. Secara pribadi, saya tidak 
dapat menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya dari melihat Anda 
begitu jinak, tetapi ... Mengesampingkan hal itu, untuk merayakan kesempatan yang 
menggembirakan ini, istri saya dan saya telah membawakan Anda hadiah kami. Mohon 
diterima." [Reinhart] 

Reinhart-san telah membawa kotak kayu yang tampak mewah bersamanya sejak beberapa 
waktu yang lalu. Dia menyerahkan kotak yang sama ke pengantin pria, dan pengantin pria 
segera mengungkapkan isinya. 

Apa yang muncul selanjutnya adalah ... 

"Astaga!" [Rurunez] 

"Ini ... Ini adalah baju besi! Terlebih lagi itu terbuat dari Skala Naga! " [Hyuzu] 

"Familiar ayah saya kebetulan sedang menumpahkan, jadi saya meminta pengrajin untuk 
menempa baju besi menggunakan skalanya. Anda akan terus bekerja untuk keluarga kami 
untuk beberapa waktu ke depan, dan ada juga Rurunez, sehingga akan sangat merepotkan 
bagi kami jika Anda tidak dapat kembali dengan selamat setelah menghadiri tugas Anda. 
Selain itu, Anda akan membutuhkan sesuatu untuk menunjukkan bahwa Anda akhirnya 
berhasil dalam hidup, sekarang bukan? " [Reinhart] 

"Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya pasti akan membalas rasa terima kasih ini. " 
[Hyuzu] 

"Aku menantikannya." [Reinhart] 

"Rurunez, pastikan kamu mendukung Hyuzu, oke? Dia mungkin mengatakan banyak hal 
terpuji saat ini, tetapi dia selalu kurang di beberapa bidang. " [Elize] 

"Aku mengerti, Nyonya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mendukung suami saya, 
sambil memastikan untuk memenuhi tugas saya sebagai pelayan. " [Rurunez] 

"Fu fu. Kaulah yang sedang kita bicarakan, Rurunez, jadi aku yakin semuanya akan baik-
baik saja. Anggap ini sebagai jaminan dari seseorang yang telah banyak membantu Anda 
sejak saya datang ke sini. Sama seperti Anda telah merawat saya di masa lalu, tolong terus 
menjaga saya dari sekarang juga. " [Elize] 

Ketika mereka berempat menjadi berlinang air mata, tepuk tangan meriah dari kerumunan. 

Mereka berempat menahan diri untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu berbicara, 
dan tak lama kemudian, sang duke dan istrinya mendesak saya untuk mengambil giliran. 

"Hyuzu-san. Rurunez-san. Selamat atas pernikahan mu." [Ryouma] 

"Terima kasih banyak. Ryouma-sama. " [Rurunez] 



"Kamu benar-benar menyelamatkan kulit kami kali ini, dan karena berbagai alasan juga. 
Anda telah melakukan banyak hal untuk kami, dan kami sangat bersyukur. " [Hyuzu] 

"Terima kasih. Tetapi meskipun begitu, terimalah ini. " [Ryouma] 

Aku mengeluarkan kotak kayu dari Kotak Barangku dan menyerahkannya pada Hyuzu-san. 

Seperti yang didikte oleh tradisi, mereka membuka kotak itu di sana dan kemudian, dan ... 

"Astaga!" [Rurunez] 

"Pekerjaan yang sangat indah! Apakah gelas itu? " [Hyuzu] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Hyuzu-san berkata dengan jujur ketika dia 
membuka kotak itu dan mengeluarkan kaca merah dan biru transparan dengan garis-garis 
putih terukir di atasnya. Iya. Ini tidak lain adalah Edo Kiriko Style Glass. Ketika orang 
banyak melihat itu, mereka langsung terdiam. Reaksi mereka sebagian besar dapat dibagi 
menjadi dua. 

Reaksi satu kelompok termasuk mereka yang sudah tertarik pada kacamata. 

Kelompok ini termasuk Serge-san dan Pioro-san, yang telah bergabung dalam perayaan 
tersebut. Itu juga termasuk mereka yang tidak terlalu peduli dengan takhayul. 

Reaksi kelompok lain termasuk sebagian besar orang di sini. Dan mungkin sebagian besar 
terdiri dari orang tua. 

Mereka semua mengenakan wajah yang sepertinya mengatakan 'itu indah, tapi ...' 

...Iya. Itu memang reaksi normal. Lagi pula, gelas adalah sesuatu yang bisa 'pecah' atau 
'pecah'. Ketika menawarkan hadiah dalam acara seperti pernikahan, pikiran dan kata-kata 
yang memberikan citra 'pecah' atau 'hancur' atau apa pun yang benar-benar mengingatkan 
salah satu ide 'pemisahan' biasanya paling baik dihindari. Itu benar di Bumi, dan itu juga 
benar di sini. 

Tapi saya sudah meramalkan ini, jadi saya sudah menyiapkan item lain di atas gelas ini. 
Saya mengeluarkan item itu dari Kotak Barang saya. 

"Hyuzu-san. Rurunez-san. Silakan lihat ini. " [Ryouma] 



Chapter 182-4 
Bab 182: Upacara Pernikahan II (4/4) "Hah? Apakah itu gelas yang sama dengan gelas ini? " 
[Rurunez] 

"Tapi kurasa bentuknya agak bengkok." [Hyuzu] 

"Itu memang memutar. Itu karena itu adalah produk gagal yang saya buat saat berlatih. 
Sekarang, saya akan mengadakan demonstrasi kecil, jadi saya harap Anda tidak keberatan 
jika saya melakukan ini! " [Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu dengan keras, saya mengambil gelas dari produk yang gagal 
dan menabraknya ke tanah keras yang diaspal oleh Skill Block. 

Ketika saya melakukannya, gelas itu membunyikan suara ringan dan jatuh ke kaki pelayan 
terdekat. 

"Saya minta maaf. Bisakah saya meminta Anda untuk membawa itu kembali ke sini? " 
[Ryouma] 

"Oh ya!" [Pembantu] 

Saya mengucapkan terima kasih kepada pelayan karena mengambil gelas. 

Gelasnya sedikit rusak, tetapi berhasil mempertahankan bentuknya. 

"Sebenarnya, sementara ini mungkin terlihat seperti gelas, tetapi sebenarnya bukan gelas." 
[Ryouma] 

Itu hanya 'terlihat' seperti itu terbuat dari kaca, tetapi kenyataannya adalah itu terbuat dari 
pelat cairan pengerasan lendir yang lengket. Dengan kata lain, itu seperti gelas yang 
terbuat dari plastik yang keras. 

Rencana rahasia yang diusulkan oleh Yui-san tadi malam adalah bahwa jika sesuatu yang 
'hancur' itu buruk, maka aku harus pergi dan membuat sesuatu yang 'tidak bisa 
dihancurkan' dan menyajikannya sebagai hadiahku. Saya datang dengan ini ketika saya 
melihat produk seperti kaca patri yang saya buat menggunakan pelat cairan pengerasan 
lendir lengket. 

Saya terus berbicara dan berbicara seperti yang dia katakan. 

"Bahan yang digunakan untuk prototipe yang gagal ini sama dengan kacamata yang ada di 
tanganmu, jadi mereka 'sangat sulit untuk dihancurkan'. Sayangnya, terlalu sulit bagi 
manusia untuk membuat sesuatu yang bertahan selamanya dan tidak pernah berubah, dan 
pada akhirnya, saya hanya bisa membuat sesuatu yang 'sulit untuk dihancurkan'. Jadi, jika 
Anda sengaja memperlakukannya dengan buruk atau mencoba untuk membuangnya, maka 



bahkan jika ia berhasil mempertahankan bentuknya untuk sementara waktu, pada 
akhirnya ia akan pecah. 

Tetapi selama Anda merawatnya, maka bahkan jika Anda terus menggunakannya, itu akan 
selalu mempertahankan kecemerlangannya. Dengan cara yang sama, saya berdoa semoga 
Anda berdua ingat untuk selalu menghargai satu sama lain, sehingga hubungan Anda 
selamanya dapat menjaga kecemerlangannya. " [Ryouma] 

"Ohh!" [Orang banyak] 

"Ryouma, terima kasih banyak atas pemberian yang bijaksana!" [Hyuzu] 

"Kami berjanji bahwa kami akan selalu melindungi kecemerlangan ini." [Rurunez] 

Ketika mereka mengatakan itu, mereka berdua menjadi berlinang air mata lagi, dan 
gelombang tepuk tangan bergema dari kerumunan di sekitarnya. 

Sebagian besar kebijaksanaan Yui-san yang memungkinkan saya untuk memberikan 
hadiah seperti itu kepada mereka, tetapi perasaan di balik hadiah saya nyata dan tak 
tergoyahkan. 

Dari lubuk hati saya, saya senang bisa memberi mereka hadiah yang baik yang bisa 
membuat mereka bahagia. 

Ngomong-ngomong, setelah aku memberikan hadiah, aku didekati oleh Serge-san dan 
Pioro-san. 

"Ryouma-sama? Anda tahu tentang gelas itu dari sebelumnya, bisakah Anda -- kebetulan -- 
berencana mengubahnya menjadi produk juga? " [Serge] 

"Tunggu sebentar, Serge. Jika Anda akan berbicara tentang peralatan makan, itu masih 
berhubungan dengan makanan, bukan? Lagi pula, orang kaya tidak hanya khusus dengan 
makanan mereka tetapi juga peralatan mereka. " [Pioro] 

"Maaf, kalian berdua, tapi membuat kacamata itu benar-benar membutuhkan banyak 
usaha. Benar-benar bukan sesuatu yang bisa diubah menjadi produk. " [Ryouma] 

Edo Kiriko, seperti namanya, adalah kerajinan tradisional yang dimulai pada Periode Edo. 

Dan kacamata itu dibuat menggunakan teknik yang didasarkan dari teknik tradisional itu. 
Lapisan tipis pelat cairan pengerasan pekat berwarna ditempatkan di atas pelat cairan 
pengerasan pekat yang hampir tidak berwarna dan transparan. Setelah itu, saya 
menggunakan mantra yang saya kembangkan sebelumnya untuk konstruksi, Roda 
Polandia, untuk membuat dua lembar kaca lebih tipis, dan kemudian saya menggunakan 
mantra yang baru dikembangkan, Disc Grinder, untuk merusak permukaan kaca dan 
menggambar pola. dengan memaparkan garis di bawahnya. 



Saya harus keluar dari cara saya untuk mengembangkan mantra baru yang membutuhkan 
banyak konsentrasi dari kastor mantra hanya untuk membuatnya. Di atas itu semua, 
menciptakan pola yang indah sangat sulit sehingga meskipun menarik semua-nighter, saya 
hanya berhasil tepat waktu dengan dua gelas. Akan sangat sulit untuk mengubah sesuatu 
seperti itu menjadi produk dengan tingkat produksi yang rendah. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Ryouma-kun, jangan bilang kau tidak tidur tadi 
malam?" [Reinhart] 

"Melihat bagaimana kamu ditelan oleh gelombang orang sebelumnya, aku khawatir kamu 
mungkin telah bekerja dengan sembrono lagi, dan ..." [Elize] 

"...Oh tidak. Tidak ada yang seperti itu, Reinhart-san, Nyonya. 

Serge-san, Pioro-san, walaupun akan sangat sulit bagiku untuk mengikuti produksi sendiri, 
aku hanya bisa mengajarkan metode itu kepada orang lain. Jadi, jika Anda mengenal 
pengrajin kaca yang bisa kami pekerjakan dan percayai, saya bisa mempercayakan metode 
produksi kepadanya. " [Ryouma] 

"Oh, kedengarannya baik-baik saja." [Pioro] 

"Sebenarnya, Ryouma-sama, aku ingin menjual gelas spesial milikmu itu sebagai hadiah 
pernikahan menggunakan pitch penjualan yang kamu berikan sebelumnya, tetapi jika 
materialnya harus diubah menjadi gelas yang sebenarnya, maka sayangnya, itu tidak akan 
mungkin lagi " [Serge] 

Ketika saya berbicara dengan empat orang dewasa seperti biasa, yang sendiri 
menunjukkan minat besar pada produk imitasi Edo Kiriko yang saya buat, saya menikmati 
jamuan makan sepuasnya dan memberkati pengantin perempuan dan laki-laki. 



Chapter 183-1 
Bab 183: Setelah Kisah I -- Situasi Para Dewa (1/3) Tiga hari setelah pernikahan yang indah 
itu, aku, Fei-san, dan pelayan baru, Ox-san, berpisah dengan keluarga adipati dan pelayan 
mereka. Aku benci meninggalkan sang duke dan para pelayan, tetapi sayangnya, sudah 
waktunya bagi kami untuk mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke Gimuru. 

Sebelum kembali, namun ... 

"Kerja bagus di luar sana ~" [Kufo] 

"Kami sedang menonton, Anda tahu! Itu pernikahan yang bagus, bukan? " [Rurutia] 

"Ayo, mari kita minum." [Tekun] 

"Apa yang ingin kamu miliki untuk camilan?" [Gayn] 

"Jadi kamu benar-benar minum ..." [Ryouma] 

Saya mampir ke gereja di Gaunago dan mengunjungi alam ilahi. Seperti yang kuharapkan, 
Kufo, Rurutia, Tekun, dan Gayn ada di sana. Ruang itu semula seharusnya merupakan 
ruang putih kosong yang murni, tapi sekarang ada segala macam makanan dan botol serta 
tong minuman berjajar. Tampak jelas di mana pun aku memandang, para dewa bersuka ria. 

"Pernikahan itu berakhir tiga hari yang lalu. Apakah kamu sudah minum selama ini? " 
[Ryouma] 

"Tiga hari? Apakah sudah selama itu? " [Gayn] 

"Kami tidak memperhatikan sama sekali karena kami tidak benar-benar memperhatikan 
waktu ~" [Rurutia] 

"Kita tidak bisa merusak tubuh kita tidak peduli berapa banyak kita minum, jadi jika ada 
sesuatu yang menarik terjadi, kita bisa minum sampai kita bosan!" [Kufo] 

"Wa ha ha ha! Dan selain itu, hanya tiga hari! " [Tekun] 

"Itu gila. Ngomong-ngomong, di mana Willieris-sama? " [Ryouma] 

Dia memberkati dia, jadi saya pikir pasti dia juga akan ada di sini, tapi ... 

"Ahh, Willieris melakukan perjalanan dengan Grimp." [Tekun] 

"Grimp ... Jika aku ingat benar, itu adalah dewa pertanian, kan?" [Ryouma] 

"Ya. Dia juga suami Willieris. " [Tekun] 



"Mereka selalu rukun. Sebelum pergi, mereka mengatakan sedang ingin berbulan madu lagi 
setelah melihat pernikahan yang begitu indah. Mereka mengatakan akan berkeliling dunia 
dan melihat bagaimana kondisi tanah dan tanaman. [Gayn] 

"Berapa ratus juta yang membuat ini? Mereka telah melakukan begitu banyak bulan madu 
sehingga saya kehilangan hitungan! " [Rurutia] 

"Kamu sedang musim panen di Kerajaan Riforu, Ryouma-kun, dan ini musim tanam untuk 
negara dan benua lain, jadi panenan mungkin tumbuh dengan sangat baik dari musim 
dingin tahun ini hingga tahun depan. Bagaimanapun juga, Dewi Tanah dan Dewa Pertanian 
sedang melakukan tur dunia ~ "[Kufo] 

"..." [Ryouma] 

Saya tahu mereka adalah dewa dan semuanya, tetapi pada saat-saat seperti ini, saya tidak 
bisa tidak mendapat panggilan untuk tidak mengharapkan perilaku manusia yang normal 
dari mereka. 

Ketika saya memikirkan itu untuk diri saya sendiri, saya minum cawan yang saya terima. 

Saat aku sedang minum, Kufo tiba-tiba teringat sesuatu dan memanggilku. 

"...Tunggu. Tiga hari? Anda datang ke sini melalui gereja di Gaunago, kan? Bukankah kamu 
seharusnya kembali begitu pernikahan berakhir? " [Kufo] 

"Itu rencananya, ya. Tapi ingat bagaimana kalian memberikan restu pada pengantin wanita 
dan pria? Bukan hanya satu berkah juga, tapi seperti kalian semua memberi mereka 
sesuatu. " [Ryouma] 

"Oh yeah! Jadi, bagaimana dengan itu? Saya yakin semua orang menjadi sangat 
bersemangat, ya? " [Tekun] 

Seperti yang dikatakan Tekun, para tamu menjadi bersemangat. 

Apakah itu pengantin wanita dan pria, atau para tamu, tidak pernah ada pernikahan yang 
lebih bahagia dan lebih bersemangat. 

Memang itu sesuatu yang patut disyukuri, tapi ... Karena semua orang sangat bersemangat, 
ada juga hal-hal tak terduga yang terjadi. 

Jika saya membuat daftar mereka satu per satu, yah ... Pertama-tama, kami akhirnya 
melewati waktu pernikahan itu akan berakhir. Para tamu tidak akan berhenti bersenang-
senang. 

Dan kemudian kami awalnya berencana menghancurkan ruang pernikahan setelah 
menggunakannya, tetapi setelah prasmanan berkah yang diberikan para dewa, orang-
orang semua seperti 'Ini adalah tempat di mana pernikahan dengan jumlah berkah yang 



belum pernah terjadi sebelumnya diadakan! Kita tidak bisa menghancurkan sesuatu 
seperti itu! ' Jadi, pada akhirnya, kami tidak bisa membongkar tempat itu. 

Karena itu kami harus memperkuat ruang pernikahan untuk memastikan bahwa itu akan 
bertahan dalam ujian waktu. Saya adalah orang yang bertanggung jawab atas 
pembangunannya, jadi saya harus mengawasi benteng sampai akhir. 

Berita juga tersebar di antara para pelayan bahwa aku adalah orang yang memahat patung-
patung itu, jadi banyak dari mereka meminta agar aku membuatkannya untuk mereka juga. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Ya ampun, apakah itu benar-benar berubah 
menjadi masalah besar?" [Rurutia] 

"Saya bisa saja meninggalkan pekerjaan kepada orang lain dan menolak permintaan itu, 
tetapi semua orang sangat ramah. 

Dan di samping itu, saya membayangkan bahwa memproduksi idola secara massal akan 
berfungsi sebagai latihan untuk sihir bumi saya, dan saya juga hanya mengajarkan para 
pekerja sihir penguatan yang saya gunakan untuk memperkuat terowongan di tambang, 
dan saya juga mendapat banyak saran dari Tuan Arafral, yang bertanggung jawab 
memimpin upacara, dengan topik ramuan obat-obatan, jadi sementara saya harus 
memperpanjang masa tinggal saya, itu adalah usaha yang bermanfaat. " [Ryouma] 

"Yah, itu enak didengar." [Gayn] 

Oh benar Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan pada mereka tentang memahat patung. 

"Ngomong-ngomong, saya kebetulan melihat bahwa judul baru telah muncul di bawah 
bagian judul dari papan status saya. Bunyinya: 'Idol Craftsman'. Apa itu?" [Ryouma] 

"Oh, yang itu persis seperti yang dibaca. Anda mendapat gelar itu karena kami mengakui 
Anda sebagai pengrajin idola. " [Tekun] 



Chapter 183-2 
Bab 183: Setelah Kisah I -- Situasi Para Dewa (2/3) "Idola yang dibuat menurut gambar kita 
yang biasanya dapat ditemukan di seluruh dunia itu agak ... Bagaimana aku mengatakannya 
... Aku kira dalam kata-kata kamu Jepang, hal yang paling dekat adalah 'doujinshi' milikmu." 
[Gayn] 

"...Wow. Baik. Itu contoh yang cukup gila yang Anda berikan di sana. " [Ryouma] 

"Kamu membuat berhala-berhala kami dalam gambar kami setelah melihat kami dan 
berbicara dengan kami secara langsung, kan? Sayangnya, bagi kebanyakan orang, itu tidak 
mungkin, sehingga mereka tidak punya pilihan selain puas dengan deskripsi yang telah 
diturunkan dan melengkapi sisanya dengan imajinasi mereka. Itu sebabnya, tidak peduli 
seberapa mengesankan penampilan kita bagi manusia, kita tidak bisa tidak mudah 
tersinggung olehnya. " [Kufo] 

"Di masa lalu, manusia jauh lebih dekat dengan kita, jadi ada banyak orang yang bisa 
melihat dan merasakan kita, tapi sekarang, penampilan kita berantakan total. Bergantung 
pada tempat, mereka akan bertukar jenis kelamin kita, dan kadang-kadang mereka bahkan 
akan mengubah kita menjadi sesuatu yang bahkan bukan manusia lagi! " [Rurutia] 

"Bahkan ada yang sudah mulai mengubah kita menjadi dewa dari agama lain. Saya tahu 
bahwa mereka tidak dapat menahannya, tetapi ada terlalu banyak idola di sekitar yang 
tidak terlihat seperti kita sedikitpun. " [Tekun] 

"Sejujurnya, jenis kelamin para dewa adalah hal yang cukup samar di tempat pertama 
karena kita dapat mengubah diri kita menjadi bentuk apa pun yang kita inginkan jika kita 
benar-benar ingin, tetapi penampilan kita saat ini adalah bentuk paling alami dan santai 
kita. Itu sebabnya tidak ada gunanya pergi keluar dari cara kita untuk mengubah diri kita 
menjadi sesuatu yang lain. Dan sementara kekuatan para dewa mungkin mampu 
melakukan apa saja, pengaruhnya terlalu besar. Gunakan terlalu banyak, dan satu-satunya 
nasib yang menunggu dunia adalah kehancuran. Mengubah penampilan kita tidak begitu 
penting sehingga risiko itu sepadan. " [Gayn] 

"Aku mengerti ..." [Ryouma] 

Jadi para dewa memiliki kekhawatiran mereka sendiri juga, ya ... 

"Baiklah, aku kurang lebih mendapatkan judul 'Idol Craftsman'. Jadi, saya kira pertanyaan 
berikutnya yang jelas adalah 'haruskah saya menyembunyikan judul ini dari orang lain? " 
[Ryouma] 

"Mengingat kepribadianmu, aku pikir kamu akan lebih baik menyembunyikannya. Judul 
yang berhubungan dengan pengrajin muncul ketika sebuah karya yang dibuat dengan kami 
sebagai subjek mampu mencapai tingkat kualitas tertentu, sehingga orang yang memiliki 



judul tersebut muncul dari waktu ke waktu, tetapi orang-orang ini masih sering diundang 
oleh berbagai tempat dan orang, seperti para bangsawan dan gereja. " [Tekun] 

"Lagipula, memiliki gelar yang berhubungan dengan pengrajin adalah hal yang sama 
dengan menjadi pengrajin yang diakui oleh para dewa. Seorang tukang kayu atau pengrajin 
konstruksi terkait akan diundang untuk membangun kuil atau fasilitas terkait lainnya. 
Klerus tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk, tetapi mereka pasti ingin 
mempertahankannya. Ini juga kesempatan untuk menjadikannya besar dalam kehidupan 
bagi orang normal. 

Nah, jika itu adalah pendeta yang tepat, maka dia pasti akan mencoba untuk menghindari 
menjadi kuat, jadi itu tidak seperti Anda tidak akan dapat menolak jika Anda menemukan 
diri Anda dalam posisi seperti itu. Dan dalam skenario terburuk yang akhirnya Anda 
saksikan oleh seorang pria aneh, Anda bisa bersembunyi di balik keluarga sang duke. Saya 
tidak berpikir itu akan menjadi masalah bagi Anda. " [Kufo] 

"Aku tidak pernah berencana menyebarkan berita tentang gelar baruku, tapi aku pasti akan 
berhati-hati." [Ryouma] 

"Itu akan menjadi yang terbaik. Tekun mungkin mengatakan bahwa judul yang 
berhubungan dengan pengrajin muncul dari waktu ke waktu, tetapi apa yang tidak ia 
sebutkan adalah bahwa pengrajin patung tersebut merupakan pengecualian. Karena 
berbagai alasan yang kami sebutkan sebelumnya, gelar Idol Craftsman belum muncul 
dalam waktu yang lama ~ "[Rurutia] 

Rurutia hanya mengatakan itu tanpa peduli di dunia. Mungkin dia sedikit mabuk, tetapi 
terlepas dari itu, setelah mendengar itu, saya tidak bisa tidak lebih waspada dengan 
judulnya. 

"Bergantung pada bagaimana kamu memainkan kartumu, kamu bisa menggunakannya 
untuk bernegosiasi dengan gereja. Tapi itu hanya mungkin jika ada peluang. 
Bagaimanapun, itu bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan terlalu banyak. Jika Anda 
hanya mengambil langkah-langkah dengan tenang dan bertindak seolah-olah Anda tidak 
memiliki judul untuk disembunyikan, orang juga tidak akan mengetahuinya. " [Gayn] 

"Anda punya hak itu. Lagipula, manusia mana pun terikat untuk mendapatkan satu atau 
dua gelar selama mereka hidup. " [Tekun] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Setelah mendengar Gayn dan Tekun 
mengatakan itu, saya memutuskan untuk tidak mempermasalahkan judulnya. 

Tapi apakah judul itu benar-benar mudah didapat? 

Dari suaranya, sepertinya ada orang yang menerima gelar bahkan tanpa mereka secara 
pribadi menganugerahkannya. 



Saya ingin tahu, jadi saya bertanya kepada mereka tentang hal itu. 

"Betul sekali. Ada dua jenis gelar yang diberikan kepada orang-orang. Satu jenis diberikan 
langsung oleh kami. " [Tekun] 

"Dan jenis lainnya secara otomatis diberikan ketika kondisi yang kita atur sebelumnya 
dihapus. Singkatnya, itu seperti bot di layanan jejaring sosial yang Anda miliki di sana. " 
[Gayn] 

"Bot? Itu istilah modern lain... "[Ryouma] 

"Karena memang begitulah adanya. Ada banyak yang ada di mana-mana di antara judul-
judul yang diberikan secara otomatis ... Ingat bagaimana pengantin wanita dan pria 
mendapatkan gelar 'suami' dan 'istri' di papan status mereka? Itu adalah sesuatu yang 
terjadi secara global, dan jumlah orang yang mendapatkan gelar itu hanya dalam satu hari 
itu gila. Kita mungkin dewa tetapi itu tidak berarti kita bisa membagikan gelar-gelar itu 
satu orang pada satu waktu. Tidak akan ada akhirnya. " [Gayn] 



Chapter 183-3 
Bab 183: Setelah Kisah I -- Situasi Para Dewa (3/3) "Sebenarnya, aku memang mencoba 
memberikan gelar secara pribadi sebelumnya, tetapi setiap kali aku merindukan seseorang 
atau terlambat, orang-orang akan memberi tahu pengantin wanita dan pria, 'Kamu belum 
diakui oleh para dewa! Pernikahan mungkin tidak dilanjutkan !! ', dan kemudian memaksa 
mereka untuk berpisah. Beberapa hal yang sangat menyedihkan terjadi saat itu ... 
"[Rurutia] 

"Saya melihat." [Ryouma] 

"Namun secara pribadi, sebagai dewa keterampilan, saya pikir lebih mengejutkan bahwa 
Bumi dan orang-orangnya dapat melakukan sesuatu yang sangat mirip dengan apa yang 
kita lakukan dengan menggunakan kekuatan para dewa. Terlebih lagi, mereka 
melakukannya dengan terus terang dalam kehidupan sehari-hari mereka. " [Tekun] 

Rurutia melihat ke bawah, jadi Tekun menuangkan lebih banyak minuman keras padanya, 
dan dalam penampilan langka yang khusus, mengatakan itu. 

Dari berbagai hal, ia tampak tertarik pada teknologi Bumi. 

Namun selain itu, masih ada sesuatu yang saya khawatirkan. 

"Ngomong-ngomong, mengingat pernikahan di sini adalah sesuatu yang 'diakui oleh para 
dewa', tidakkah kau akan memberikan begitu banyak berkah menjadi masalah? Maksudku, 
di Jepang semua yang diperlukan untuk membangun pernikahan adalah untuk memberi 
tahu kantor pemerintah, jadi aku tidak benar-benar mendapatkannya, tapi ... "[Ryouma] 

Terutama, dalam kasus Hyuzu-san dan Rurunez-san, di mana mereka berdua menerima 
berkah dari tiga dewa. 

"Seharusnya tidak apa-apa. Kami sudah melakukan ini sejak selamanya, dan saya pikir 
tidak pernah ada masalah. " [Rurutia] 

"Ini adalah topik yang menyedihkan, tetapi apakah pernah ada kasus di mana orang-orang 
bertengkar setelah menikah dan kemudian bercerai? Mengingat bagaimana pernikahan 
didirikan di sini, itu pada dasarnya masalah agama, jadi bukankah itu mengarah pada 
ekskomunikasi atau sesuatu? " [Ryouma] 

"Ahh, tidak perlu khawatir tentang hal seperti itu. Perceraian di sini diizinkan seperti 
halnya pernikahan. Anda tahu bagaimana kelanjutannya: 'Bertobat'. " [Rurutia] 

"Ini menyedihkan, tetapi jika itu tidak berhasil, maka itu tidak dapat membantu. Orang-
orang hanya akan pergi 'Bertobat di mana kamu telah berbuat salah dan tidak membuat 
kesalahan yang sama lagi. Lakukan ini dan itu tidak akan diperlakukan sebagai 



pengkhianatan kepada para dewa. ' Meskipun ada juga saat-saat ketika kami turun tangan 
dan pasangan itu dapat menemukan solusi yang bersahabat ... "[Gayn] 

"Tetapi kemudian bagi keluarga bangsawan, perceraian akan berakhir dengan 
menghempaskan lumpur ke wajah banyak orang, jadi sering kali, orang-orang dalam 
situasi mereka memilih untuk hidup secara terpisah sebagai gantinya. Tapi saya pikir 
sejauh keluarga normal pergi, orang-orang di sini tidak jauh berbeda dari orang-orang dari 
Bumi. " [Kufo] 

"Apakah begitu?" [Ryouma] 

Nah, jika itu masalahnya, maka kurasa tidak perlu khawatir dan aku bisa memberi selamat 
Hyuzu-san dan Rurunez-san dari lubuk hatiku. 

"Kalau begitu, ayo kita bersulang sekali lagi!" [Kufo] 

"Baik! Mari tambahkan barel minuman lagi! " [Tekun] 

"Yay!" [Rurutia] 

"Ayo berpesta! Baik!" [Gayn] 

"Kalian terlalu bersemangat! Dan ada apa denganmu, Gayn? Anda bertingkah seperti bocah 
cantik dari Bumi? ... Ada juga semua istilah Jepang yang telah Anda gunakan sejak beberapa 
waktu lalu, seperti doujinshi dan bot. Apakah kamu tidak terlalu dipengaruhi oleh budaya 
Jepang? " [Ryouma] 

"Kamu pikir? Saya sendiri tidak terlalu tahu tentang itu, tetapi setiap kali saya melihat 
Tohmochin, kata-kata seperti doujinshi dan bot secara alami muncul. " [Gayn] 

Tomo-apa? Siapa di dunia itu? 

"Apa katamu!? Anda adalah mantan penduduk Bumi dan mantan Jepang, namun Anda 
mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak tahu siapa Tomochin !? Tomochin adalah 
Sukiya Tomoko-chan, idola di puncak karirnya! Biasanya, dia hanya anak normal, polos, 
pendiam, tapi dia suka manga dan gambar. Dia tinggal bersama teman-teman idolanya, 
yang berbagi hobinya, dan menggambar doujinshis. Tapi baru-baru ini, ia menjadi dewasa 
dan bergabung dengan sebuah perusahaan, yang kebijakannya membuatnya menggambar 
karakter wanita dewasa yang halus. Karena dia lulus dari menggambar doujinshi dan 
manga, hobinya pada dasarnya telah sepenuhnya dilarang. Dan meskipun jumlah total 
penggemarnya telah meningkat, para penggemar yang mendukungnya ketika dia bukan 
siapa-siapa berkurang, menyebabkan banyak sakit hatinya. Dia adalah gadis berusia dua 
puluh tahun yang stres! " [Gayn] 

"A-Aku tidak kenal dia ..." [Ryouma] 



Gayn memberikan pidato yang penuh semangat dan semangat, tetapi pada akhirnya, satu-
satunya hal yang dapat saya ketahui adalah bahwa yang disebut Tomochin ini rupanya 
seseorang dari grup idola super terkenal yang berasal dari belakang ketika saya masih 
hidup. Tetap saja, sementara aku tahu bahwa Kufo pernah menyebutkan bahwa Gayn 
menyukai budaya idola Jepang, aku tidak mengira itu menjadi buruk. 

"Luar biasa. Bagaimana mungkin seorang mantan Jepang sepertimu tidak mengenalnya ... 
"[Gayn] 

"Aku tidak percaya kau bahkan depresi tentang hal ini. Jika itu adalah bawahan saya, 
Tabuchi, maka dia mungkin sudah tahu tentang dia. Dia seorang otaku dengan cakupan 
yang sangat luas, jadi ... Sedangkan bagiku, aku sama sekali tidak tertarik dengan industri 
hiburan. Ini hanya mengingat bahwa aku tahu tentang berhala. Sebenarnya, aku juga tidak 
terlalu tertarik pada orang lain ... "[Ryouma] 

"Yah, kamu benar-benar jujur tentang betapa kesepiannya dirimu." [Tekun] 

Kata Tekun, heran. 

Memang benar. 

Lagi pula, jika bukan itu masalahnya, maka aku tidak akan mengasingkan diriku di hutan 
selama tiga tahun. 

Dan paling tidak, tidak dapat disangkal bahwa saya memiliki watak sosial yang jauh lebih 
baik di sini sekarang daripada di bumi. 

Terlebih lagi adalah bahwa saya sebenarnya menikmati diri saya sekarang. Hah. Sekarang 
saya memikirkannya, Sepertinya saya telah berubah tanpa menyadarinya. 

"Saya mulai mengenal lebih banyak orang dan pengaruh saya terus meningkat. ... Aku 
bahkan berhasil melampaui batas manusia dan berteman dengan para dewa. Terlebih lagi 
bahwa itu belum setahun sejak saya meninggalkan hutan. Ketika saya membandingkan 
waktu yang saya habiskan setelah meninggalkan hutan dengan tiga tahun yang saya 
habiskan terkurung di dalamnya, meskipun itu waktu yang sangat singkat dibandingkan, 
entah bagaimana rasanya jauh lebih lama. " [Ryouma] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Jika hidup saya adalah novel web, saya yakin 
orang-orang akan mengeluh tentang betapa lambatnya langkah ini. 

Tetapi saya percaya bahwa itu adalah bukti betapa dalamnya hubungan saya sekarang 
dengan orang-orang di lingkungan pengaruh saya. 

"Oho? Kalau begitu beri humor padaku. Karena kamu sudah mengenal lebih banyak orang 
sekarang, bukankah sudah waktunya bagi seorang gadis untuk menarik minatmu? " [Gayn] 



"Astaga! Sekarang setelah Anda menyebutkannya, itu seharusnya sudah waktunya! " 
[Rurutia] 

"Tidak tidak. Tunggu sebentar. Masih terlalu dini untuk itu. " [Ryouma] 

Dan seperti itu, percakapan berubah menjadi sudut yang tak terduga ... 

Dengan cara itulah aku bersukacita dengan para dewa dan dengan mewah merayakan 
pernikahan Hyuzu-san dan Rurunez-san sampai tiba saatnya aku pergi. 



Chapter 184 
Bab 184: Setelah Kisah II -- Introspeksi dan Perubahan Gimuru (1/3) "Jadi, ini adalah kota 
tempat tokomu, Master." [Lembu] 

Setelah meninggalkan alam ilahi, aku, Fei-san, dan teman baru kami, Ox-san, kembali ke 
kota Gimuru. Dengan bantuan sihir dimensi dan stamina kami yang lebih besar dari rata-
rata orang Anda, kami hanya perlu dua hari untuk pergi dari Gaunago ke Gimuru, tapi ... 

"Ya, tetapi karena suatu alasan suasananya agak berbeda dari biasanya. Saya tidak tahu 
apakah saya harus mengatakan itu sedikit lebih kasar, tetapi tampaknya ada lebih banyak 
orang di jalanan daripada biasanya. " [Ryouma] 

"Bukan itu saja, Bos. Ada juga sedikit badai di udara. Mungkin karena benda di luar itu. " 
[Fei] 

Fei-san mengirim pandangan sekilas melewati gerbang, di mana kemajuan pembangunan 
kota baru dapat dilihat terus dibuat. 

"Tidak mengherankan bahwa ada lebih banyak orang yang masuk dan keluar kota, dan 
bahwa ketertiban umum lebih buruk daripada sebelumnya." [Fei] 

"Jadi, biasanya lebih sepi di sekitar sini? Akan lebih nostalgia seperti ini bagiku. " [Lembu] 

"Kurasa kotamu pasti sangat ramai, ya, Ox-san?" [Ryouma] 

Bagaimanapun, dia adalah mantan gladiator dari arena pertempuran. 

Sangat mudah untuk membayangkan betapa hidup kota tempat ia tinggal dengan semua 
uang mengalir dari taruhan. 

Kota baru yang sedang dibangun memang begitu. Kantor pemerintah membangun sebuah 
kota baru untuk menjaga agar ketertiban umum di Gimuru tidak memburuk, tetapi tidak 
ada yang dapat mereka lakukan mengenai masuknya pekerja hingga kota baru selesai. Saya 
melihat bahwa penjaga juga lebih sering berpatroli. Tidak diragukan mereka ingin berjaga-
jaga di jalan-jalan. 

"Aku mungkin harus berbicara dengan Carm-san." [Ryouma] 

"Kedengarannya bagus." [Fei] 

Kami sedikit meningkatkan kecepatan kami dan berjalan di jalan yang biasanya tidak kami 
lalui. 

Setelah beberapa saat, kami tiba di toko saya. 



Pelanggan berbaris di luar, jadi saya masuk dari pintu belakang dan mencari Carm-san. 

Ketika saya menemukannya, dia berada di dalam ruang istirahat, minum teh sambil 
membaca beberapa dokumen dengan wajah muram. 

Dia tidak terlihat seperti sedang istirahat. 

"Carm-san." [Ryouma] 

"!? Ahh, Bos. Selamat datang kembali. Fei-san juga. Kerja bagus di luar sana. " [Carm] 

Sepertinya dia sangat fokus pada dokumen-dokumen itu sehingga dia tidak 
memperhatikan kita. Dia terlihat sangat lelah juga. 

"Orang itu?" [Carm] 

"Oh, aku lupa memperkenalkannya. Ini di sini adalah Tuan Ox Lord. Dia adalah mantan 
gladiator dan pengguna pedang kembar level 5. Saya membelinya sebagai budak. " 
[Ryouma] 

"Kedengarannya seperti pria yang bisa diandalkan." [Carm] 

Carm-san berkata sambil melirik ke tangan Ox-san yang hilang sejenak. 

"Aku mungkin terlihat seperti ini sekarang, tetapi dengan bos, aku pada dasarnya telah 
menerima tangan baru. Saya pasti akan berguna. " [Lembu] 

"Tidak apa-apa. Saya sudah mengkonfirmasi kemampuannya sendiri. Tidak perlu khawatir. 
" [Fei] 

"Aku tidak benar-benar mengerti apa yang kamu maksud dengan 'lengan baru', tetapi jika 
Fei-san mengatakan tidak apa-apa, maka mungkin itu benar. Maaf permisi. Ayo mulai dari 
sekarang. " [Carm] 

... Semuanya baik-baik saja kalau begitu. Itu bagus. 

Nah, karena perkenalan sudah selesai ... 

"Fei-san, terima kasih sudah mengantarku. Tolong tunjukkan Ox-san asrama dan jelaskan 
kepadanya bagaimana kehidupan di sini bekerja. Setelah itu tolong istirahat. " [Ryouma] 

"Saya mengerti." [Fei] 

"Adapun kamar Ox-san ..." [Ryouma] 

"Ada kamar yang sudah siap. Pintu-pintu itu memiliki nama, jadi lihat saja itu. " [Carm] 



"Kalau begitu, pastikan untuk beristirahat juga, Ox-san. Bagaimanapun juga, kita buru-buru 
kembali ke sini. " [Ryouma] 

"Dimengerti." [Lembu] 

"Baiklah, aku akan meninggalkan kalian berdua sekarang." [Ryouma] 

Seperti itu aku mengambil Carm-san dan pergi ke kantor. 

"Ada apa dengan wajahnya? Apakah sesuatu terjadi ketika kami berada di Gaunago? " 
[Ryouma] 

"Benar ... Saya pikir Anda sudah memperhatikan, tetapi karena masuknya pekerja, 
ketertiban umum di kota telah memburuk. Bahkan guild pedagang telah mengirimkan 
peringatan. 

Yang lebih buruk adalah bahwa menurut intel yang saya beli, beberapa kelompok yang 
bertanggung jawab untuk mengatur para pekerja cenderung menjadi yakuza. Sepertinya 
mereka sengaja mencoba memperburuk ketertiban umum. " [Carm] 
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"Kota baru yang sedang dibangun akan memiliki arena dan dimaksudkan untuk menjadi 
tempat wisata. Ini pasti membawa banyak kekayaan. Orang-orang ini mungkin ingin 
mengamankan pijakan di sana sekarang saat ini masih dalam pembangunan. 

Mereka bahkan berhasil menyelinap di antara barisan penjaga, tetapi bahkan ketika 
mengetahui hal ini, orang-orang ini adalah pro. Di permukaan mereka hanya terlihat 
seperti organisator untuk pekerja yang layak dan penghubung untuk pekerjaan seperti itu, 
jadi sulit untuk menyingkirkan mereka. " [Carm] 

Saya melihat. Inilah yang disebut 'perusahaan depan'. 

"Apakah kita menderita kerugian?" [Ryouma] 

"Saat ini, kami hanya memiliki masalah dari pelanggan yang buruk bertengkar dengan 
pelanggan tetap, tetapi ada juga orang yang tampaknya melihat bagaimana mereka harus 
berurusan dengan toko kami. Bukan hanya yakuza. Ada juga orang-orang yang tidak tahu 
bagaimana menjaga tangan mereka sendiri, jadi saya berpikir untuk menggandakan 
keamanan. Tuan Tuhan terlihat kuat, jadi saya yakin dia akan bertindak sebagai pencegah 
besar. Semakin banyak personel keamanan juga akan sangat membantu. " [Carm] 

Wajah yang dia buat ... Entah bagaimana rasanya itu jenis wajah yang sering kulihat di 
masa lalu. Jenis wajah yang orang buat setelah bekerja dengan serius untuk waktu yang 
lama dan mengumpulkan banyak kelelahan. 



Chapter 184-2 
Bab 184: Setelah Kisah II -- Introspeksi dan Perubahan Gimuru (2/3) 

"Apakah itu semuanya? Saya tidak berpikir Anda berbohong, tetapi apakah Anda yakin 
tidak ada lagi yang ingin Anda bicarakan? [Ryouma] 

"... Kadang-kadang kamu benar-benar tajam, Bos ... Perawakan dan penampilan Tuan Lord 
pasti akan berfungsi sebagai pencegah. Saya percaya bahwa dari lubuk hati saya, tetapi 
pada saat yang sama, kehilangan tangan kirinya dapat menyebabkan orang lain 
memandang rendah dirinya. Lagipula, meskipun aku pikir dia terlihat sangat kuat pada 
pandangan pertama, aku hanya bisa berpikir dua kali setelah melihat tangannya yang 
hilang. " [Carm] 

"Aku tahu dia kehilangan tangan kirinya, tetapi jika kamu melihatnya bertarung sekali, aku 
pikir kamu akan bisa merasa nyaman. Saya juga berpikir itu aneh ketika saya baru saja 
membaca tentang dia dari dokumen yang diberikan kepada saya ... Jika Anda mau, kita bisa 
memamerkan kemampuannya kepada semua orang. " [Ryouma] 

"Baik. 

Jika tidak apa-apa dengan Anda dan dia, bisakah kami membuat Anda berdua bertanding 
selama jam sibuk besok? " [Carm] 

Tampaknya, pengatur waktu paruh akan bekerja selama slot waktu itu, jadi kami akan 
memiliki beberapa waktu luang untuk spar. 

Kami juga akan dapat menunjukkan wajah dan kemampuan Ox-san kepada pelanggan. 

Selain itu, dengan membuatnya berdebat selama periode ini, kita tidak hanya akan dapat 
menunjukkan bahwa dia adalah karyawan baru kita, tetapi juga memamerkan 
kemampuannya untuk dilihat semua orang. 

Nanti kita dapat menyebarkan beberapa rumor yang akan membuat orang jahat berpikir 
dua kali tentang keinginan untuk menyentuh toko kami ... 

Aku sudah memikirkan ini sejak sebelumnya, tapi Carm-san, kau benar-benar ahli dalam 
hal-hal semacam ini. 

"Saya adalah saudara kembar dari kakak perempuan saya, tetapi ketika harus bernegosiasi 
atau menjalankan bisnis, artinya, keterampilan kepemimpinan, kakak perempuan saya 
selalu menjadi yang terdepan. Frustrasi dengan hal itu, saya mencari cara lain agar saya 
bisa berguna, dan pada akhirnya, saya mengkhususkan diri pada pengumpulan intelijen 
dan manipulasi. 



Ah, tapi tentu saja, aku setidaknya cukup bagus dalam bisnis untuk tidak menghalanginya. 
Kakak perempuan saya juga layak mengumpulkan dan menggunakan informasi. " [Carm] 

"Aku tidak meragukannya. Ayo terus rukun. " [Ryouma] 

Lagi pula, dia pada dasarnya mengoperasikan toko sendiri saat ini. Dia sangat bisa 
diandalkan. 

"Sementara itu, bagus bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi, tetapi jika beberapa orang 
aneh melakukan sesuatu ke toko atau karyawan, pastikan untuk memberi tahu saya. 
Bicaralah dengan saya juga jika ada kebutuhan untuk kekerasan. 

Saya tahu beberapa petualang yang bisa saya ajak bicara, dan terus terang, saya lebih 
berguna dalam pertempuran daripada dalam negosiasi. " [Ryouma] 

Sebisa mungkin, saya ingin masalah diselesaikan hanya dengan berbicara, tetapi penting 
untuk memahami kekuatan dan kelemahan seseorang dengan ketenangan yang tenang. 

Dan terobsesi pada satu metode terlalu banyak dan menyebabkan kerugian lebih besar 
sebagai akibatnya hanya gagal melihat hutan untuk pohon-pohon. Sebisa mungkin, saya 
ingin tidak ada kerusakan atau kerugian sama sekali. 

2 minggu kemudian saya harus pergi ke Shikumu untuk berburu Mud Salamander, tapi 
setelah itu, mungkin akan lebih baik untuk berhenti melakukan perjalanan untuk 
sementara waktu. 

Setidaknya sampai Tahun Baru. 

"Baik. Awalnya saya akan membicarakan ini dulu, tetapi 'salam' saya kepada keluarga 
adipati berakhir dengan baik. Bahkan, itu berakhir dengan nada yang sangat bagus. " 
[Ryouma] 

Selain itu, karena mereka percaya bahwa bisnis saya mungkin dapat membantu 
mengurangi timbulnya penyakit di kota, saya diminta untuk membangun cabang di 
Gaunago juga. Mereka bahkan akan menyediakan banyak dan properti, dan di atas itu, 
karena Gaunago memiliki banyak bangsawan, mereka bahkan akan memberikan pelayan 
untuk mengajar karyawan etiket yang tepat dalam berurusan dengan para bangsawan. 

Hanya mereka saja yang akan dianggap perlakuan luar biasa, tetapi selama saya tinggal di 
sana, kami berbicara tentang hal-hal seperti masalah sampah dan pupuk, dan mereka 
mengatakan bahwa mereka juga akan mendukung upaya saya yang dapat bermanfaat bagi 
masyarakat (hal-hal yang dapat membawa keuntungan ke wilayah itu) ). Mereka 
mengatakannya secara tidak langsung, tetapi menurut saya relatif masih mudah. 

Saya juga berbicara dengan Serge-san dan Pioro-san tentang pembangunan pabrik 
pembuatan kain tahan air dan budidaya jamur. Dari hal-hal yang terlihat, tampaknya kita 
akan dapat terus bekerja sama untuk waktu yang lama. Hal lain yang patut dirayakan. 



Adalah baik untuk memiliki sekutu yang membesarkan hati. 

Saya menjelaskan hal-hal ini kepadanya dengan harapan membebaskannya dari stresnya 
meski hanya sedikit, tapi ... 

"Apa masalahnya?" [Ryouma] 

Sebelum saya menyadarinya, Carm-san telah menjadi bijaksana. 
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adipati itu memang sesuatu yang membahagiakan dan juga meyakinkan, tetapi jika mereka 
berharap begitu banyak darimu, maka jika kamu tidak dapat memenuhi harapan mereka ... 
Aku tidak bisa membantu tetapi menjadi cemas . Berhenti. Aku seharusnya tidak seperti ini. 
" [Carm] 

Apakah dia menjadi pesimis ketika saya pergi? Dia menggelengkan kepalanya dan 
memperbarui tekadnya. 

"Jika mereka menyuruhmu membuka toko di Gaunago, maka kita dapat 
mempertimbangkan masalah ini. Kita harus segera memilih siapa yang akan dikirim dan 
memutuskan staf lainnya. " [Carm] 

"Aku benar-benar memiliki seseorang dalam pikiran." [Ryouma] 

Saya mengambil pamflet dari Kotak Barang saya. 

"Ini adalah Perusahaan Budak Moulton?" [Carm] 

"Iya. Saya mendapatkannya sebelum meninggalkan toko setelah membeli Ox-san. Ada 
penjelasan di dalamnya tentang bisnis baru. " [Ryouma] 

Saya menerimanya saat melarikan diri, tetapi jika saya menjelaskan isinya dalam beberapa 
kata, itu akan menjadi 'staf sementara'. 



Chapter 184-3 
Bab 184: Setelah Kisah II -- Introspeksi dan Perubahan Gimuru (3/3) Pelanggan: 'Saya 
butuh tangan ekstra, tetapi budak terlalu mahal' 'Saya butuh tangan ekstra, tetapi hanya 
untuk beberapa bulan'. 

Budak: 'Harga saya sudah naik, jadi tidak ada yang akan membeli saya', 'Saya ingin 
membayar kembali hutang saya dengan cepat dan menjadi bebas lagi'. 

Pedagang budak: 'Hanya biaya hidup para budak akan membutuhkan uang', 'Ada budak 
yang lebih mahal daripada kemampuan mereka layak'. 

Rupanya, Orest-san telah memulai 'layanan sewa budak' yang dibayar per jam untuk 
mereka yang mencari budak sementara. Solusi win-win-win untuk tuntutan tiga pihak yang 
disebutkan di atas. 

Tetapi pada titik ini, apa perbedaan antara menjadi budak dan orang yang menggunakan 
guild untuk dipekerjakan? 

Beberapa pedagang budak juga mengkritik gagasan itu, dengan mengatakan bahwa mereka 
seharusnya fokus pada peningkatan keuntungan dari pembelian dan penjualan budak. 

Ada orang-orang yang menentangnya karena risiko para budak melarikan diri. 

Tetapi pada saat itu, Orest-san mengalahkan semua argumen itu, dan sekarang layanan 
telah dilaksanakan! 

Atau setidaknya itulah yang tertulis di pamflet. 

Bagaimanapun, mengesampingkan itu, saya pikir itu mungkin ide yang baik untuk 
mengambil keuntungan dari layanan baru ini. 

"Ketika aku memilih Ox-san, aku juga mendapat kesempatan untuk mewawancarai 
kandidat lain. Fei-san mengatakan bahwa para kandidat itu juga cukup baik untuk 
melayani sebagai penjaga. Mereka tidak sebagus Ox-san, tapi itu bukan ide yang buruk 
untuk mengandalkan layanan baru ini untuk menambah tenaga kerja kita. 

Bagaimanapun, sama seperti apa yang tertulis di pamflet itu, kita dapat mempekerjakan 
mereka sementara. Dan jika mereka melakukan pekerjaan yang cukup baik, kita dapat 
membelinya dan mempekerjakan mereka sebagai karyawan tetap. " [Ryouma] 

Ketika saya memikirkan bagaimana kata-kata 'Anda juga bisa menyewa budak yang Anda 
wawancarai!' ditulis pada pamflet yang diberikan Orest-san kepadaku, aku tidak bisa 
menahan perasaan bahwa aku menari tepat di telapak tangannya, tetapi terlepas dari ... 



"Belum banyak orang yang menggunakan layanan ini, jadi orang-orang di belakangnya 
masih sangat fleksibel dalam hal mengakomodasi harga dan kondisi. Orest-san bukanlah 
seseorang yang bisa ditangani dengan cara biasa, tapi dia pasti bisa dipercaya ketika 
datang untuk bekerja. " [Ryouma] 

"Saya melihat. Mari kita pikirkan lagi. " [Carm] 

"Aku akan menyerahkannya padamu. Juga satu hal lagi. Itu ide keluarga duke, tapi aku 
berpikir untuk membuka dua toko di Gaunago. Saya bersyukur kepada pelanggan yang 
keluar dari jalan mereka untuk mampir ke toko kami meskipun letaknya jauh, tetapi 
semakin jauh toko itu, semakin sedikit orang yang cenderung menggunakannya. Gaunago 
adalah kota yang jauh lebih besar daripada Gimuru. " [Ryouma] 

"...Baik. Bahkan di sini ada orang-orang yang merasa mencuci cucian menjadi terlalu sulit 
sekarang karena cuaca dingin dan akhirnya beralih ke layanan kami. " [Carm] 

"Bukan hanya untungnya juga. Saya juga ingin binatu menjadi lebih mudah diakses dan 
nyaman bagi orang-orang. Pilihan lain adalah menyewa kereta dan sopir, dan kemudian 
membuka layanan pengumpulan dan pengiriman, tetapi itu akan memakan biaya dua kali. 
Satu kali untuk pembelian kereta, dan satu lagi untuk pemeliharaannya. Selain itu, ada 
risiko untuk mengirimkan cucian ke alamat yang salah dan gerbong menjadi sasaran. 
Karena itu, jauh lebih mudah untuk mendirikan toko lain. " [Ryouma] 

Selain itu, membangun beberapa toko di kota akan memberi kita porsi pasar yang lebih 
besar. Mungkin kita bahkan dapat melakukan apa yang disebut 'Dominasi Strategis'. 

Bahkan sekarang jumlah orang yang mendaftar layanan mereka terus meningkat. 

Dan paling tidak, kami memiliki keuntungan dalam kenyataan bahwa tidak ada binatu lain 
selain kami memiliki slime yang lebih bersih. Saya ingin memanfaatkan itu semua. 

"Kalau dipikir-pikir, sebelum toko kami membuatnya, bukankah ada orang yang mencoba 
membuka binatu juga? Saya mendengar sebagian besar dari mereka telah menyerah, tetapi 
apakah masih ada yang tersisa? " [Ryouma] 

"Aku belum pernah mendengar tentang mereka sama sekali ... Haruskah aku menyelidiki?" 
[Carm] 

"Silahkan." [Ryouma] 

Bahkan ketika saya pertama kali membuka binatu, satu metode yang ada dalam pikiran 
saya untuk mengatasi kelebihan lendir pembersih adalah membuka rantai binatu. Jika ada 
pedagang serius di luar sana, saya bisa mempertimbangkan untuk menjual toko dan 
karyawannya kepadanya. Dengan begitu saya bisa meninggalkan toko cabang di tangan 
orang lain. 

Bagaimanapun, tidak ada salahnya menyelidiki. 



Karena itu, saya membungkus pikiran saya dan meminta Carm-san melakukan hal itu. 

Carm-san meminta saya untuk lebih mendetail tentang toko rantai dan dominasi strategis. 

Sebagai seseorang yang pernah bermimpi untuk meninggalkan hidup saya sebagai pegawai 
dan meluncurkan bisnis sendiri, saya menjelaskan kepadanya semua yang saya tahu. 

... Ketika aku melakukannya, Carm-san menatapku dengan sangat terkejut di wajahnya. 

"Apa masalahnya?" [Ryouma] 

"Itu penasaran. Sangat penasaran. Tapi yang lebih penting adalah saya dapat mengatakan 
bahwa Anda benar-benar serius tentang binatu sekarang. " [Carm] 

Apa yang sedang terjadi? Dan apa dengan reaksinya? Kenapa dia menatapku seperti NEET 
yang akhirnya mulai bekerja? 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Mungkinkah? Apakah saya ... pemalas di mata 
Carm-san? 

... Tapi bagaimana mungkin? Maksudku, aku ... aku menyerahkan sebagian besar pekerjaan 
padanya dan hanya mampir sesekali untuk mendapatkan laporan. 

Sekarang saya memikirkannya, saya tidak bisa menyangkal sama sekali. 

Matanya berbinar. 

Ugh ... Tapi mengingat tatapan kuyu itu dari wajahnya yang mengingatkanku pada 
pendatang baru yang kelelahan, aku pikir aku akan membiarkannya berlalu begitu saja. 

"Kalau begitu, penyelidikan akan sedikit merepotkan, tapi tolong urus itu." [Ryouma] 

Ketika saya mengatakan kepadanya, dia merespons dengan suara penuh kehidupan dan 
meninggalkan ruangan. 

Hmm ... Mungkin aku harus bekerja sedikit lebih keras ... 



Chapter 185 
Bab 185: Setelah Kisah III -- Tumbuh Sedikit? Lima hari setelah kembali ke Gimuru, bahkan 
tidak seminggu setelah kepulangan saya, saya mendapati diri saya mengunjungi 
Perusahaan Saionji di Kota Renauph. 

Beberapa hari yang lalu, diputuskan di istana adipati bahwa saya akan mengirimkan slime 
berdarah ke Perusahaan Saionji untuk mereka manfaatkan. Alasan di balik ini adalah 
karena kami ingin memisahkan slime berdarah untuk mencegah kemungkinan satu-dalam-
sejuta bahwa mereka semua bisa terhapus dalam sekali jalan. Dengan kata lain, kami hanya 
ingin memastikan bahwa telur tidak semuanya dalam keranjang yang sama. Itu membawa 
saya ke hari ini, dengan tiga slime berdarah di Kota Renauph, siap untuk mempercayakan 
anak-anak kecil ini pergi. 

Resepsionis menyambut saya, dan saya dibawa ke kantor resepsionis, di mana saya 
diminta untuk menunggu. 30 detik kemudian ... 

"Ryouma! Maaf membuat anda menunggu!" [Pioro] 

Presiden, Pioro-san, datang penuh kehidupan. 

Seperti biasa, dia bukan orang yang membuat orang menunggu banyak, kan? Ini juga 
terjadi ketika saya datang ke sini untuk pertama kalinya. 

Bahkan, dia sangat cepat sehingga hampir membuatku curiga bahwa dia hanya menunggu 
di suatu tempat di dekatnya. 

"Kamu datang pada waktu yang tepat. Tetapi sementara saya senang dan semua yang Anda 
datang sepagi ini, apakah ini benar-benar nyaman bagi Anda? Bukankah Anda baru saja 
kembali ke toko Anda? " [Pioro] 

"Itu benar, tapi sayangnya, orang yang diberikan Serge-san kepadaku terlalu bagus dalam 
pekerjaannya. Sangat bagus dalam pekerjaannya. " [Ryouma] 

"? Apa sesuatu terjadi? " [Pioro] 

"Tentu, saya bisa membicarakannya. Ceritanya panjang, sih... "[Ryouma] 

Itu pada hari berikutnya setelah saya kembali. 

Tepat ketika aku berbicara dengan Carm-san, Ox-san dan aku bertengkar satu sama lain di 
tempat kosong di samping toko. 

Tetapi karena pertukaran yang saya miliki dengan Carm-san pada hari sebelumnya, saya 
memutuskan untuk bekerja sedikit lebih keras dari biasanya. 



Itu juga merupakan kesempatan bagi Ox-san untuk memamerkan kemampuannya di 
tempat kerja barunya. 

Karena itu kami berdua agak panas, dan segalanya berakhir meningkat ke titik yang tidak 
kami rencanakan. 

Akibatnya, awan debu dari pertempuran kami meluas ke para pelanggan dan karyawan 
yang menyaksikan, sementara semangat perjuangan kami yang terlalu antusias membuat 
anak-anak menangis dan orang tua di pantat mereka. Setelah itu, Carm-san memberi saya 
banyak informasi tentang bagaimana kami overdid. 

"Untungnya, sebagian besar pelanggan adalah pelanggan tetap, dan mereka dengan mudah 
memaafkan kami setelah kami memberi mereka layanan pembersihan seluruh tubuh 
secara gratis. Dan kami telah menghubungi para penjaga sebelum melakukan pertandingan 
sparring, jadi itu tidak berubah menjadi masalah besar, tapi ... "[Ryouma] 

Setelah semuanya dikatakan dan dilakukan dan Carm-san mengatakan kepada saya 
bagaimana saya melakukannya secara berlebihan, dia mengatakan kepada saya bahwa 
sementara kami melakukan terlalu banyak pertandingan sparring, kami dapat berhasil 
menampilkan kemampuan Ox-san kepada pelanggan kami dan juga penduduk kota. dari 
Gimuru. Dia juga melanjutkan untuk menjelaskan bahwa komentarnya tentang 'Anda 
akhirnya menjadi serius' bukan berarti saya telah malas, tetapi saya akhirnya proaktif 
dalam memperluas toko. Dia meminta maaf kepada saya tentang bagaimana kata-katanya 
yang tidak spesifik telah menyebabkan kesalahpahaman. 

Sebagai tanggapan, saya meminta maaf karena mengambil kata-katanya dengan cara yang 
salah. 

Tetapi semakin banyak kita berbicara, semakin saya menyadari bahwa dia benar-benar 
bahagia tentang saya akhirnya menjadi proaktif dalam memperluas toko. 

Saya berpikir, 'apa yang bisa saya lakukan untuk membuat toko lebih besar'? 

Dan jawaban yang saya terima adalah 'untuk menambah jumlah toko cabang'. 

Tetapi kemudian pertanyaan itu muncul dengan sendirinya, "tetapi apa yang dibutuhkan 
untuk menambah jumlah toko cabang?" 

Dan jawaban yang saya dapatkan adalah bahwa sementara berbagai hal dibutuhkan, 
seperti personel dan toko itu sendiri, hal pertama yang saya butuhkan adalah 'modal'. 

Yang mana, pertanyaan berikutnya adalah 'bagaimana saya bisa menghemat uang secara 
efisien?' 

Dan sebagai tanggapan, saya memikirkan dua kemungkinan: 'Dengan meningkatkan 
pendapatan binatu' dan 'Dengan mencari sumber pemasukan lain' 
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tetapi ketika saya sampai pada titik di mana saya mulai berbicara tentang layanan 
pengantaran dan pengumpulan yang ditujukan untuk para lansia dan orang-orang yang 
tinggal jauh dari salah satu cabang kami, serta pembuangan sampah pribadi baru 
perusahaan, Carm-san segera mengakhiri topik. 

'Aku tahu kau selalu memikirkan masalah serius, Boss, tapi tolong jangan mencoba 
meningkatkan pekerjaanku saat ada pembukaan. Serius. Kamu bekerja terlalu banyak.' 

"Apa yang dia katakan ..." [Ryouma] 

Terlebih lagi, sampai kemarin, Carm-san sedang mengerjakan revisi sistem keamanan dan 
dokumen-dokumen yang diperlukan sejak saat ini. 

"Setelah dia menyelesaikan semuanya, hal berikutnya yang saya dengar dari dia adalah 
'tidak ada pekerjaan yang tersisa sampai Anda kembali dari perjalanan Anda berikutnya, 
jadi tolong istirahat'. Bahkan jika saya bertanya kepadanya apakah masih ada pekerjaan 
yang harus dilakukan, yang akan dia katakan adalah tidak ada, jadi karena itu sama sekali 
tidak ada pekerjaan atau masalah yang harus diselesaikan. " [Ryouma] 

"Aku mengerti ..." [Pioro] 

Pioro-san tersenyum masam seolah dia tidak tahu bagaimana perasaannya. 

"Yah, kamu harus istirahat kalau bisa. Dan bahkan jika Anda membutuhkan modal, itu 
bukan seolah-olah Anda sangat membutuhkan, bukan? " [Pioro] 



Chapter 185-2 
Bab 185: Setelah Kisah III -- Tumbuh Sedikit? (2/2) "Yah, itu benar. Untungnya, pekerjaan 
binatu sedang musim, jadi ada lebih banyak pelanggan. Cairan penghilang bau juga menjual 
jauh lebih baik dari yang diharapkan. " [Ryouma] 

"Oh, itu. Yah, bahkan keluarga adipati menggunakannya, jadi kurasa itu wajar bahwa itu 
akan mulai mendapatkan popularitas bahkan di kota-kota lain. " [Pioro] 

Namun meskipun begitu saya masih belum mendengar varian murah yang beredar di 
pasaran. 

Sepertinya cacat misterius dari cairan penghilang bau yang membuat mustahil bagi 
manusia untuk mencairkan akhirnya menjadi anugerah bagi toko kami. 

"Sejujurnya, kita menghasilkan lebih banyak saat ini dari menjual cairan penghilang bau 
daripada yang kita lakukan dengan mencuci pakaian." [Ryouma] 

"Oh benarkah?" [Pioro] 

"Hanya dengan layanan binatu kami, paling banyak yang bisa kami dapatkan sehari adalah 
beberapa koin emas kecil paling banyak, tetapi cairan penghilang bau dengan mudah 
membuat dua kali lipat hingga angka dua digit. Tren ini lebih jelas untuk toko cabang 
kedua. " [Ryouma] 

"Jika itu masalahnya, maka tidak ada alasan sama sekali untuk bergegas mengamankan 
dana awal toko berikutnya. Selain itu, hanya mencelupkan tangan Anda di bidang baru 
harus menjadi pekerjaan yang cukup besar dengan sendirinya. Mungkin itulah yang sangat 
diperhatikan oleh anak Carm itu. Tidak mengherankan bahwa dia tidak terlalu menerima 
ide-ide baru Anda ketika Anda memberi tahu dia tentang hal itu segera setelah dia 
memberi tahu Anda bahwa Anda melakukan pekerjaan dengan baik. " [Pioro] 

"Aku tahu waktunya bukan yang terbaik, tetapi sejak membuka toko, aku secara bertahap 
mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana aku harus bekerja. Sebagai 
contoh, hanya beberapa hari yang lalu, saya berbicara dengan keluarga adipati tentang 
berbagai kegunaan slime, serta berbagai hal lainnya. " [Ryouma] 

"Baik. Anda memang membicarakan hal itu. " [Pioro] 

Sama seperti pengetahuan dan penggunaan slime yang saya bagikan saat itu, saya pikir 
satu cara bagi saya untuk bekerja, adalah dengan memikirkan bisnis baru dan 
mengusulkannya. 

Tidak akan jauh berbeda dengan binatu saya sekarang. Saya pada dasarnya akan 
mengandalkan slime untuk tampil di berbagai bidang. 



Saya pikir ini mungkin cara terbaik bagi saya untuk bekerja. 

Sebelum memulai binatu saya, ada tiga hal yang membuat saya khawatir: 

Waktu luang untuk pekerjaan petualang saya. Pengalaman manajer. Kemampuan 
berkomunikasi dengan pelanggan dan bawahan saya. Yang pertama dari tiga yang 
disebutkan di atas lebih merupakan keinginan, sedangkan untuk yang kedua, yah, saya 
tidak punya pengalaman apa pun sebagai manajer binatu. Sedangkan untuk yang ketiga, 
saya memang memiliki pengalaman berkomunikasi dengan pelanggan dan bawahan, tetapi 
saya buruk dalam hal itu, dan saya masih demikian. 

... Untungnya, Carm-san ada di sini untuk mengurus toko pertama, sementara Carla-san 
bisa mengurus toko kedua. Terima kasih kepada Serge-san yang memperkenalkan dua 
orang pintar ini kepadaku, tiga masalah yang disebutkan sebelumnya telah diselesaikan. 

Ini adalah bukti bahwa selama saya memiliki manajer yang terampil, saya dapat 
menyerahkan sebagian besar pekerjaan kepada mereka. 

Bahkan tanpa saya berkeliling, binatu akan beroperasi dengan baik, dan tidak akan ada 
masalah dengan hubungan antara karyawan juga. 

Serge-san memang menasihati saya tentang hal ini, tetapi mengalaminya sendiri 
memungkinkan saya pemahaman yang lebih dalam. 

Tetapi jika itu masalahnya, lalu apa yang tersisa untuk saya lakukan? 

Tidak ada usaha yang sia-sia untuk mencoba dan melakukan apa yang dilakukan Carm-san 
dan yang lainnya, tetapi jika itu hanya melakukan hal yang sama, maka akan jauh lebih 
cepat bagi saya untuk hanya mencari orang lain yang dapat melakukan pekerjaan yang 
sama secara efisien sebagai Carm-san dan Carla-san alih-alih melatih diri sendiri. 

Karena itu, pertanyaannya tetap. 

Ketika saya memikirkannya sendiri untuk sementara waktu, akhirnya, jawabannya menjadi 
jelas. "Aku akan mengusulkan bisnis baru." 

Pertama-tama, pekerjaan asli saya adalah seorang insinyur sistem. Dengan kata lain, saya 
biasa mendesain sistem. 

Saya bisa menggunakan pengalaman saya sebagai insinyur sistem untuk mengusulkan 
pekerjaan dan perbaikan yang menggabungkan slime. 

Selain itu, saya dapat menggunakan kekurangan akal sehat dunia ini untuk keuntungan 
saya, dan memberikan sudut pandang alternatif kepada orang-orang di dunia ini. 

Saya bisa membuat semua orang membantu saya memahami budaya dan adat istiadat 
dunia ini, serta perasaan orang-orang di sini, dan kemudian saya dapat menggunakan 



masukan mereka untuk membantu saya merancang solusi yang lebih efek untuk setiap 
masalah yang perlu diselesaikan. Jadi bisa dikatakan, saya bisa mengusulkan 'alur kerja 
lendir' yang beroperasi dengan lancar. 

Ya, saya pikir ini mungkin cara terbaik untuk membuat diri saya berguna. 

... Ketika aku memberi tahu Pioro-san bahwa -- tentu saja, tanpa bagian insinyur sistem -- 
dia bisa mengerti. 

"Kamu memiliki cara berpikirmu sendiri, jadi aku akan mendukungmu. Pastikan saja 
jangan memaksakan diri. " [Pioro] 

"Terima kasih banyak. Tapi semua orang sudah mengatakan itu padaku, jadi kupikir aku 
akan baik-baik saja. Dan selain itu, saya pertama-tama akan fokus pada peningkatan toko 
cabang binatu saya. Saya tidak akan terburu-buru mengamankan ibukota, tetapi 
tergantung pada bagaimana keadaannya, saya mungkin 'meminta pinjaman'. " [Ryouma] 

"Oh? Anda sangat menentangnya sebelumnya. Apakah Anda berubah pikiran? " [Pioro] 

"Sedikit." [Ryouma] 

Saya tidak pernah berurusan dengan pinjaman sebelumnya. Dan saya juga tidak yakin 
apakah laundromat akan berhasil atau tidak, tetapi melihat kembali sekarang, saya pikir 
saya mungkin terlalu membenci itu karena kekhawatiran itu menjadi 'pinjaman yang tidak 
dapat dibayar'. 

Tetapi ketika saya dengan tenang memikirkannya sekarang, saya pikir saya mampu 
membelinya. Saya akan berhutang untuk sementara waktu, tetapi juga akan ada 
peningkatan pendapatan dari toko baru. Jika saya dapat membayar hutang dengan nyaman 
tepat waktu, maka memperluas toko lebih cepat akan memberi saya keuntungan 
terbanyak. 

"Aku tahu aku agak egois mengingat aku yang menolak tawaran itu sebelumnya ..." 
[Ryouma] 

"Tidak apa-apa. Kami baru saja bertemu. Dan saya juga berpikir meminjam uang dari 
seseorang yang baru saja Anda temui tidak peduli. 

Selain itu, melihat bagaimana Anda sekarang memahami bahwa mempertahankan 
sepanjang waktu tidak selalu merupakan tindakan terbaik, dan bahwa Anda kadang-
kadang harus mengambil risiko untuk menjaring laba paling banyak menunjukkan bahwa 
Anda telah tumbuh sebagai pedagang. " [Pioro] 

"Jika kau mengatakannya seperti itu, kurasa itu berarti aku sudah tumbuh sedikit. Itu 
membuat saya tersenyum. " [Ryouma] 
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sadar. 

"Agak terlambat untuk menyadari hal ini, tetapi baru terpikir olehmu bahwa kamu 
menyebutkan sesuatu sebelumnya tentang aku datang pada saat yang tepat? Apa sesuatu 
terjadi? " [Ryouma] 

"Oh! Saya lupa. Anda tahu 'hal' yang saya bicarakan sebelumnya? Saya hanya berhasil 
mendapatkan beberapa. Dan dengan 'itu', maksudku hal yang biasanya digunakan sebagai 
makanan tetapi juga bisa berguna ketika kamu pergi ke Hutan Shurus Besar. " [Pioro] 

"!! Mungkinkah Anda berbicara tentang 'itu'? Bukankah itu akan memakan waktu? " 
[Ryouma] 

"Itulah yang kupikirkan, tapi aku tidak tahu apakah kamu bisa menyebut ini beruntung 
atau tidak beruntung, tetapi karena beberapa keadaan, yah ... aku pikir akan lebih cepat jika 
aku hanya menunjukkanmu." [Pioro] 

Saya sangat senang dengan 'itu', tetapi sebelum membahas hal-hal lain, kami memutuskan 
untuk pertama-tama menyimpulkan alasan saya datang ke sini, yang merupakan kontrak 
para slime. 

Mempercayakan tiga slime ke staf di sini adalah prioritas. 



Chapter 186-1 
Bab 186: Setelah Kisah IV -- Bahan Baru (1/4) "Ayo lihat." [Pioro] 

"!!" [Ryouma] 

Presiden sendiri, Pioro-san, memimpin jalan ke gudang Saionji Company. Karyawan yang 
bertanggung jawab membuka pintu yang tampaknya berat itu untuk memperlihatkan 
ruangan yang remang-remang. Kami melewati celah antara barang-barang yang ditumpuk 
untuk mencapai kandang logam raksasa, yang di dalamnya ada sekitar 30 ekor ayam. 

Ya, 'yang' yang dirujuk Pioro-san sebelumnya tidak lain adalah ayam dan telur mereka. 

Telur dikemas dengan nilai gizi sehingga sering dikatakan bahwa mereka sendiri hampir 
mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan gizi seseorang. Mereka juga merupakan 
sumber protein yang penting. Ketika saya berpikir tentang cara mendapatkan makanan 
untuk perjalanan jauh dari kota atau ketika saya berada di suatu tempat seperti Hutan 
Shurus Besar di mana sulit untuk mendapatkan makanan, pikiran memiliki induk ayam 
sendiri untuk memberikan saya pasokan telur yang stabil mengambil beban besar dari 
punggungku. 

Memelihara ayam tidak membutuhkan ruang sebanyak ternak lainnya, dan mereka juga 
relatif lebih mudah dipelihara. Mereka juga nyaman karena saya bisa membesarkan 
mereka di kandang mereka. 

Hanya ada satu hal yang menggangguku. 

Saya telah diberi tahu sebelumnya bahwa ayam yang mereka peroleh sedikit besar. Dan ini 
tentu saja 'besar', tapi ... Bukankah mereka agak terlalu besar? Maksud saya setiap dari 
mereka sama besarnya dengan saya. Itu pada dasarnya ukuran seorang siswa sekolah 
dasar manusia. 

"Ayam-ayam ini sedikit ... berbeda dari yang ada dalam pikiran saya." [Ryouma] 

"Sebenarnya, aku juga berencana untuk mendapatkan yang normal, tapi ..." [Pioro] 

Oh, itu melegakan. Setidaknya ayam-ayam ini bukan 'ayam normal' di dunia ini. 

"Ayam-ayam ini dikenal sebagai 'Ayam Pintar'. Seperti yang Anda lihat, mereka adalah 
monster tipe burung dan pada dasarnya adalah ayam raksasa. Telur mereka tidak berbeda 
dengan ayam normal, tetapi mereka dapat bertelur beberapa kali dalam sehari terlepas 
dari jenis kelaminnya. Itu sebabnya mereka menghasilkan lebih banyak telur daripada 
ayam normal. Jika Anda bisa memelihara makhluk-makhluk ini di Dimension Home Anda, 
Anda akan bisa makan telur kapan pun Anda mau. " [Pioro] 



"Itu bagus untuk didengar, tetapi tentunya ada beberapa kerugian juga. Itu dibandingkan 
dengan ayam normal. " [Ryouma] 

Ada sesuatu yang mencurigakan tentang cara Pioro-san berbicara dan sikap karyawan itu 
sebelumnya jelas aneh. 

Tapi, aku ragu Pioro-san benar-benar berencana menyembunyikannya. 

Pioro-san tanpa basa-basi berbicara tentang kerugian dari Ayam Pintar. 

"Pertama-tama, ayam-ayam ini lebih kuat dari biasanya. Jika Anda melihat kaki mereka, 
Anda akan melihat bahwa otot mereka sangat berkembang dan cakar mereka tajam. Setiap 
ayam pintar adalah monster D Rank. Tetapi peringkat itu naik ke C ketika mereka berada di 
induk, jadi hanya seseorang yang cukup kuat yang bisa menaikkannya; kalau tidak, itu 
terlalu berbahaya. 

Namun saya tidak percaya itu akan menjadi masalah bagi Anda. Lagipula, kamu sangat 
kuat, bukan, Ryouma? Selain itu, makhluk ini memiliki kecenderungan untuk berkumpul 
bersama. Anda harus memiliki kompatibilitas yang baik dengan mereka. Dan jika Anda 
dapat mencapai kesepakatan dengan mereka melalui kontrak yang sudah dikenal, mereka 
mungkin berakhir dengan lebih mudah untuk dipelihara daripada ayam normal Anda. " 
[Pioro] 

"Saya melihat. Itu tentu tidak terdengar terlalu buruk. " [Ryouma] 

"Baik. Masalah selanjutnya adalah makanan. Makanan pokok mereka termasuk biji-bijian 
dan serangga. Tetapi ketika dibutuhkan mereka bisa berburu dan memakan makhluk lain 
juga. Tidak perlu terlalu repot tentang makanan mereka. Hanya saja Anda harus 
menyiapkan makanan tiga kali lebih banyak dari biasanya. " [Pioro] 

"Apakah makanan dinaikkan dengan sihir kayu atau dengan penggunaan pupuk lendir 
pemulung diterima?" [Ryouma] 

"Selama makanan itu tidak diracuni, itu seharusnya baik-baik saja. Bagaimanapun, induk 
yang hidup di alam liar bahkan memakan goblin. Seharusnya juga aman memberi mereka 
makan daging monster yang menyerang Anda di hutan besar. " [Pioro] 

Baik. Dalam hal ini, seharusnya tidak ada masalah. 

Aku sedang berpikir untuk menaikkan makanan lendir istimewa yang direkomendasikan 
ibu juga untukku. 

Meski begitu, sepertinya itu bukan satu-satunya masalah dengan ayam-ayam ini. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Adapun masalah terbesar. Kebetulan orang-
orang ini pandai dalam cara yang setengah matang. " [Pioro] 



Ayam pandai liar mencampur telur yang tidak dibuahi sebagai umpan dengan telur yang 
dibuahi. Dan ketika diserang, mereka bekerja sama dengan induk mereka untuk melawan 
ancaman dan melindungi sarang mereka. Ketika mereka menilai bahwa mereka tidak bisa 
menang atau bahwa kerugian yang akan mereka timbulkan akan terlalu besar, mereka 
akan meninggalkan sarang mereka, hanya membawa telur yang dibuahi. 

Tampaknya, mereka memahami nilai daging dan telur mereka bagi pemangsa mereka. 

Kecerdasan mereka menjadi lebih mencolok ketika mereka dijinakkan, karena mereka 
dapat memahami bahwa apa yang diinginkan manusia adalah telur yang tidak dibuahi. 

Ayam pintar yang lahir di bawah perawatan manusia bahkan mampu memahami ucapan 
manusia sampai batas tertentu, dan ketika mereka tidak senang dengan perlakuan mereka 
-- kualitas makanan atau tempat tidur mereka -- mereka akan memprotes dengan 
memboikot produksi telur. 

Mereka tahu mereka bisa dibunuh, tetapi mereka juga tahu bahwa itu akan menjadi 
kerugian besar bagi pemilik manusia mereka. 

"... Apakah aku diharapkan bernegosiasi dengan ayam?" [Ryouma] 

"Ini sebenarnya bukan negosiasi. Itu lebih seperti jika mereka tidak bahagia, mereka akan 
membuat hidupmu sengsara. " [Pioro] 



Chapter 186-2 
Bab 186.2: Setelah Kisah IV -- Bahan Baru (2/4) 

"Bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa pintar mereka, pada akhirnya, mereka hanya 
ayam. Satu-satunya alasan mereka akan melakukan hal seperti itu adalah jika mereka 
berpikir Anda akan membuat hidup mereka lebih baik jika mereka membuat Anda sulit 
mendapatkan telurnya. Penyebab sesungguhnya di balik perilaku buruk tersebut tidak lain 
adalah orang yang membesarkan mereka sendiri. Ada saat-saat ketika Anda harus 
memperbaiki kondisi kehidupan mereka seperti ketika mereka jatuh sakit, tetapi jika Anda 
memperbaiki kondisi hidup mereka hanya karena mereka menggerutu, maka mereka akan 
mendapatkan kesalahpahaman bahwa menggerutu sama dengan kehidupan yang lebih 
baik. Dan kemudian mereka akan mulai melakukan hal-hal yang menyebalkan seperti tidak 
makan kecuali Anda memberi mereka makan sesuatu yang lebih baik. Pada dasarnya, 
mereka akan berubah menjadi wanita paruh baya menjengkelkan yang menuntut satu hal 
yang tidak masuk akal demi satu. " [Pioro] 

"Kedengarannya rumit ..." [Ryouma] 

"Kebetulan, orang-orang ini hanya di 'ambang' menjadi sesuatu seperti itu ... Mantan 
pemilik mereka adalah mantan petualang yang berurusan dengan saya. Sebelum mereka 
menjadi benar-benar tidak dapat dipuji, dia meminta saya untuk mengambilnya dari 
tangannya sebagai daging untuk dikonsumsi. " [Pioro] 

Di sinilah saya bertanya-tanya tentang sesuatu. 

"Karena mereka hanya berada di ambang menjadi masalah, maka kurasa mereka belum 
sepenuhnya berubah menjadi wanita paruh baya yang menjengkelkan dengan tuntutan 
yang tidak masuk akal dulu? Anda memang mengatakan bahwa Anda mengambilnya dari 
tangannya sebelum itu menjadi benar-benar tidak dapat dibenarkan, kan? " [Ryouma] 

"Ada alasan untuk itu. Lihat. Bukankah ada cewek dengan bulu hitam dan putih di tengah 
merenung? " [Pioro] 

Sekarang dia menyebutkannya ... Di tengah ada 6 anak ayam berkumpul, tetapi hanya satu 
dari mereka memiliki bulu putih dan kulit hitam. 

Semua anak ayam semuanya berwarna kuning. Apakah cewek itu satu-satunya unggas 
sutra di antara mereka? 

"Selain warna mereka semua terlihat sama bagiku." [Ryouma] 

"Itu 'Ayam Jenius'. Varian yang lebih tinggi dari ayam pintar yang jarang dilahirkan. Ini jauh 
lebih pintar dari pada ayam yang pandai, dan ketika sudah dewasa akan mengambil alih 



sebagai kepala induk. Atau setidaknya, itu seharusnya akhirnya mengambil alih, tetapi 
dalam kasus ini, cewek itu sudah menjadi pemimpin induk. " [Pioro] 

Pioro-san membicarakannya sedikit lebih banyak, dan tampaknya, hanya ada beberapa 
kasus di mana seekor ayam jenius dilahirkan dan segera mengambil alih sebagai pemimpin 
induk. Hanya dilaporkan terjadi ketika induk ayam pintar telah didomestikasi dan telah 
diberikan lingkungan dengan tingkat keamanan tertentu selama beberapa generasi. 

Tentu saja, karena pemimpinnya adalah cewek, yang baru saja lahir secara harfiah, ada 
kemungkinan besar bahwa induk akan melakukan apa saja yang diinginkannya. 
Singkatnya, cewek itu dimanjakan sejak lahir dan diperlakukan seperti kaisar kecil 
keluarga bangsawan. Seekor ayam yang bertindak seperti manusia. 

"Ketika mantan pemilik melihat bahwa induk ini menjadi egois, dia memutuskan untuk 
melepaskannya untuk mencegah induk lainnya tidak terpengaruh." [Pioro] 

"Aku mengerti ... Itu karena induk lainnya akan menyadari bahwa hanya induk ini yang 
mendapatkan perlakuan khusus, yang akan membuat mereka menjadi tidak puas sendiri." 
[Ryouma] 

Pemilik sebelumnya menyingkirkan induk ini untuk mencegah seluruh peternakan unggas 
dikompromikan. Dan untuk menebus kehilangannya sebanyak yang dia bisa -- sesederhana 
mungkin -- dia menjualnya sebagai daging untuk dikonsumsi ke Perusahaan Saionji. 
Keputusan yang benar dan perlu bagi seseorang dalam bisnis beternak ayam (monster) 
untuk mencari nafkah. 

"Makhluk ini sulit ditangani, tetapi mereka bisa bertelur banyak, jadi kupikir kamu 
mungkin bisa membesarkannya. Tetapi jika Anda tidak menginginkannya, maka saya ingin 
meminta bantuan Anda dalam menyiapkannya. Kami tidak memiliki banyak orang di 
antara kami yang dapat membuat daging berkualitas baik dari makhluk ini, Anda tahu. 
Selain itu, mereka adalah anak ayam muda yang bisa bertelur, jadi saya berharap untuk 
daging dengan kualitas terbaik yang bisa saya dapatkan dari mereka melalui kemampuan 
mengisap darah lendir berdarah. 

"Jadi itu maksudmu tentang aku datang pada saat yang tepat." [Ryouma] 

Dibutuhkan banyak waktu dan makanan sebelum daging yang dimaksudkan untuk 
konsumsi dapat dikirim. 

Karena itu memelihara ternak untuk daging mereka sangat tidak efisien. 
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Jadi wajar saja kalau Pioro-san menginginkan anak-anak ayam yang masih bisa bertelur 
menjadi daging terbaik. 

"Bisakah aku mengambil keputusan setelah mencoba membuat kontrak dengan mereka?" 
[Ryouma] 

"Sepertinya kamu kurang lebih mengerti apa yang aku katakan sebelumnya, seperti yang 
kamu inginkan. Cobalah mendekati kandang dan memanggil mereka. Jangan rendah hati. 
Bersikaplah asertif dan bernegosiasi dengan pemimpin. " [Pioro] 

"Saya mengerti!" [Ryouma] 

Ketika saya berjalan ke kandang cukup dekat untuk menyentuhnya, semua mata menatap 
saya. 

"Ayam, bawa pemimpinmu. Saya ingin berbicara tentang masa depan Anda. " [Ryouma] 



Chapter 186-3 
Bab 186: Setelah Kisah IV -- Bahan Baru (3/4) Kataku sambil mencoba membuat diriku se 
asertif mungkin. 

Ayam pintar tidak membuat keributan, dan ayam hitam putih berjalan keluar dari induk 
perlahan-lahan. Saya tidak tahu apakah itu karena masih kecil sehingga berjalan sangat 
lambat, tetapi berjalan sangat lambat ke titik yang hampir seolah-olah memeriksa setiap 
langkah yang diambil. 

... Bulunya berbulu seperti kapas putih, dan itu sedikit lebih besar dari cewekmu yang 
biasa. Terus terang, itu sangat lucu. 

"Jadi, kamu adalah pemimpin dari induk ini." [Ryouma] 

"Pi." [Cewek Jenius] 

Cewek jenius itu menjawab. Itu mungkin ya. 

"Ayo kita buat kontrak yang sudah akrab sehingga kita bisa bicara." [Ryouma] 

"Pi." [Cewek Jenius] 

Si jenius menjawab untuk kedua kalinya dalam kicauan yang menganjurkan penegasan. 
Pada saat itu, saya membentuk kontrak. 

Ketika saya melakukannya ... 

Lepaskan kami manusia rendahan !! [Ayam Jenius] 

"!!" [Ryouma] 

Wow, baiklah. Itu mengejutkan saya ... 

Saya bisa berbagi saling pengertian dengan slime dan burung pelek juga, tapi perasaan ini 
agak berbeda. Saya memiliki kompatibilitas yang lebih baik dengan slime, jadi itu mungkin 
karena monster itu sangat cerdas sehingga saya bisa memahami pikirannya dengan jelas. 
Hampir seperti berbicara kepada saya. 

"Mari kenalkan diri kita terlebih dahulu. Saya Ryouma Takebayashi. Kamu adalah?" 
[Ryouma] 

Saya tidak punya nama untuk diberikan kepada orang-orang seperti Anda !! [Ayam Jenius] 

Nah, ini merepotkan. Itu bisa berbicara, tetapi ia menolak untuk melakukan percakapan. 



"Kalau terus begini, kalian ayam akan berubah menjadi makanan manusia. Bagaimana 
kalau Anda mendengarkan saya sebelum itu terjadi? " [Ryouma] 

"... Jika kamu ingin berbicara, lepaskan kami! Kalau tidak, Anda harus masuk kandang! " 
[Ayam Jenius] 

"---Apa yang dia katakan. Bisakah aku masuk kandang, Pioro-san? " [Ryouma] 

Saya menerjemahkan untuk Pioro-san, dan dia memanggil karyawan yang bertanggung 
jawab di sini. 

"Presiden, apakah Anda benar-benar yakin tentang ini? Membiarkan anak ini masuk? " 
[Karyawan] 

"Ini Ryouma, jadi tidak apa-apa. Dia yang memintanya juga, jadi lanjutkan dan buka saja. " 
[Pioro] 

"A-aku mengerti ..." [Karyawan] 

Karyawan itu membuka kandang dengan enggan, dan saya masuk. Beberapa langkah 
masuk ke dalam kandang dan ayam-ayam dewasa yang cerdik mengelilingi saya. Setelah 
itu pemimpin mendekati saya dari depan. 

"Cukup nyali untuk manusia pengecut." [Ayam Jenius] 

"Baik terima kasih. Bisa kita berbincang sekarang?" [Ryouma] 

"Sangat baik! Apa yang kamu inginkan?" [Ayam Jenius] 

Itu pasti bertindak besar meskipun begitu kecil. Yah, terserahlah. 

"Seperti yang saya katakan sebelumnya, pada tingkat ini, Anda ayam akan mati. Tetapi jika 
Anda akan bertelur untuk saya, saya dapat membawa Anda pergi dari sini. Saya akan 
menyiapkan makanan dan tempat tinggal bagi Anda juga. " [Ryouma] 

"Jadi kamu sama dengan manusia sebelumnya. Sangat baik. Beri kami semangkuk penuh 
gandum terbaik setiap hari. Campur dengan jagung dan biji-bijian lainnya. Tentu saja, Anda 
harus mencampur hanya biji-bijian paling mewah! Untuk tempat tidur kami, aku ingin 
tempat dengan banyak sinar matahari, bau tanah, dan cacing tanah yang lezat--- " [Genius 
Chicken] 

Cewek kecil itu berbicara dengan cara yang angkuh sambil mencatat kondisi paling mewah. 

Kondisi yang dia daftarkan mengharuskan saya pergi ke beberapa wilayah berbahaya. 
Selain itu, ada terlalu banyak yang tidak bisa saya temui. 

Baiklah. Kurasa itu tidak mungkin. 



"Kurasa itu tidak dimaksudkan untuk menjadi ..." [Ryouma] 

"Tunggu! Kenapa kamu menolak !? " [Ayam Jenius] 

"Karena aku tidak bisa memenuhi persyaratan itu ..." [Ryouma] 

"Kamu bodoh! Jika permintaan terlalu besar, maka Anda harus menawar turun! Itulah 
dasar-dasar negosiasi !! " [Ayam Jenius] 

Apakah ayam serius menjelaskan kepada saya dasar-dasar negosiasi saat ini? 

"Kalau begitu, mari kita bicara tentang beberapa kondisi yang bisa aku penuhi." [Ryouma] 

"...Sangat baik. Kondisi apa yang bisa Anda janjikan kepada kami? " 

Jika itu yang dia katakan maka ... 

Saya akan meninggalkan Anda ke padang rumput di luar tambang ketika saya keluar. Kami 
selanjutnya dapat menegosiasikan lokasi padang rumput Anda setelah Anda melihat 
tempat itu. Dan jika perlu saya akan menyediakan penutup untuk melindungi Anda dan 
orang-orang ayam Anda dari hujan dan matahari. Ketika saya pergi, saya akan 
mengalokasikan tempat khusus untuk Anda di Dimension Home. Makanan Anda akan 
menjadi barang biasa dan barang-barang buatan sendiri yang dapat dibeli dari guild 
penjinak atau pasar. Namun, campuran tersebut dapat dinegosiasikan. Sebagai gantinya, 
Anda harus memberi saya telur yang belum dibuahi. Saya mencantumkan syarat yang bisa 
saya janjikan satu per satu. 

Lalu... 

"Udara ini tentang semua kondisi yang bisa aku janjikan. Saya mengatakan ini dengan 
itikad baik, tetapi ini adalah batas atas dari apa yang dapat saya jamin. Jika Anda 
mengatakan Anda baik-baik saja dengan janji yang mungkin tidak dipenuhi, maka saya bisa 
menjanjikan kondisi yang lebih baik. " [Ryouma] 

"... Kamu telah mendorong keberuntunganmu terlalu jauh! Pada saat krisis! Kami tidak 
akan berlutut pada ancaman yang tidak masuk akal! " 

"Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko !!!!!!!!!!!" [Ayam Jenius] 
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Ayam pintar di sekitarnya merespons dan mulai mengeluarkan suara mengancam dengan 
celetuk dan paruh mereka. 

"Presiden! Kita harus mengeluarkan bocah itu dari sana! " [Karyawan] 



Karyawan yang bertanggung jawab atas tempat ini mulai panik. 

Tapi itu tidak terlalu aneh. Bagaimanapun, situasinya telah memburuk sehingga anak 
seperti saya bisa diserang kapan saja sekarang. 

"Bangkit!" [Ayam Jenius] 

"Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko !!!!!!!!!!!" [Ayam Pintar] 



Chapter 186-4 
Bab 186: Setelah Cerita IV -- Bahan Baru (4/4) Atas perintah pemimpin, induk ayam 
mencocokkan suara mereka dan membuat diri mereka lebih mengancam. 

Sepertinya tidak mungkin untuk bernegosiasi lagi. Aku harus menyerah dan hanya--- 
"Hee!" [Cewek Jenius] 

"Hmm?" [Ryouma] 

Tepat ketika aku akan menyerah. 

Entah mengapa, pemimpin itu berkicau seperti kicauan berteriak dan kicauan ayam pintar 
berhenti. 

Dan kemudian mereka tiba-tiba membentangkan sayap mereka dan bersujud di tanah 
seolah melakukan dogeza. 

Tidak ada sedikit pun tanda permusuhan yang bisa dirasakan sebelumnya. 

"Tolong jangan bunuh kami. Tolong jangan bunuh kami. Tolong jangan bunuh kami. Tolong 
jangan bunuh kami. Tolong jangan bunuh kami. Tolong jangan bunuh kami. Tolong jangan 
bunuh kami. Tolong jangan bunuh kami. Tolong jangan bunuh kami--- " [Genius Chicken] 

"Itu menakutkan! Apa yang salah denganmu tiba-tiba !? Hah? Tunggu sebentar. Apa sesuatu 
terjadi? " [Ryouma] 

Tampaknya ancaman itu tidak ada lagi, tetapi situasinya telah berubah begitu tiba-tiba 
sehingga saya tidak bisa membungkukkan kepala. 

"Ah, Ryouma? Saya tidak benar-benar mengerti, tetapi untuk sesaat, aura tentang Anda 
benar-benar sesuatu. Itu seperti waktu itu selama pertandingan Anda saat itu. " [Pioro] 

Dia mungkin mengacu pada tinjuku dengan Ox-san. 

Sepertinya saya melakukan sesuatu yang mirip dengan apa yang saya lakukan beberapa 
hari yang lalu pada saat ketika saya akan menyerah pada negosiasi. 

Saya perlu mengendalikan ancaman tak disengaja ini, tetapi sekarang bukan waktunya 
untuk itu. Saya akan merenungkannya nanti ... 

"Angkat kepalamu." [Ryouma] 

"Ha!" [Ayam Jenius] 

Setelah posisi seperti dogeza, sekarang mereka berdiri dengan perhatian. 



"Mari kita lanjutkan pembicaraan kita, kan?" [Ryouma] 

"Iya! Tentu saja! Dengan segala cara! Onii-san, kamu benar-benar sangat kuat, kan?  Aku 
benar-benar kaget  " [Genius Chicken] 

"---Apakah kamu serius mengambil pendekatan boot menjilati sekarang !?" [Ryouma] 

Perilaku anak ayam itu berubah 180 derajat, membuat saya benar-benar bingung. 

Dan ada apa dengan sayap itu? 

Pemimpin itu menggosok mereka ke atas dan ke bawah satu sama lain. Hampir seolah-olah 
dia mencoba menggosok tangannya. 

"Tapi manusia dari sebelumnya melakukan ini sepanjang waktu!" [Ayam Jenius] 

Oh, jadi itu kebiasaan pemilik sebelumnya. Sepertinya dia mengambil beberapa hal aneh 
selain kata-kata dari pria itu ... 

"Sudah cukup. Bisakah kita bicara? " [Ryouma] 

"Y-Ya, tentu saja ... Tapi saya hanya ingin memberi tahu Anda bahwa kami mematuhi 
kebijakan non-kerja sama tanpa kekerasan, jadi ..." 

"Tanpa kekerasan? Bisakah Anda mengingatkan saya apa yang Anda lakukan beberapa 
menit yang lalu? " [Ryouma] 

"Hah? Apa yang kita lakukan? " [Ayam Jenius] 

"Ayo sekarang. Kamu bukan otak burung. " [Ryouma] 

Ke mana otak ayam jenius pergi? 

Dan jangan menatapku seperti itu sementara jelas bermain bodoh. 

Di mana cewek ini bahkan belajar kata-kata dari pria hebat tertentu dari India. 

"Sheesh, cara apa untuk meredam suasana ... Pada tingkat ini, kalian akan dimakan, kamu 
menyadari itu, kan? Orang-orang di luar tidak akan membiarkan kalian pergi tanpa 
menebus kehilangan mereka. " [Ryouma] 

"Kami tidak pernah mengatakan kami tidak akan menerima persyaratan Anda. Hanya saja 
... Anda tahu. Beri kami sedikit lagi. " [Ayam Jenius] 

Sungguh ayam yang keras kepala ... Ketika saya memikirkan itu, saya perhatikan bahwa 
induknya bertingkah aneh. 

Ayam pintar berbicara di antara mereka sendiri? Sepertinya mereka semakin berisik. 



"Yang ada di belakang. Apa yang mereka bicarakan?" [Ryouma] 

"Umm ... Mereka bertanya-tanya apakah mereka bisa memberimu telur mereka dan jika 
mereka harus umm ... Serahkan aku juga ... Sesuatu seperti itu ..." [Genius Chiken] 

"Uwaah." [Ryouma] 

Teman-temannya sebenarnya sudah mulai meninggalkannya. 

"Orang-orang ini selalu seperti ini, tahu? Meskipun saya baru saja lahir dan tidak tahu apa-
apa, ketika saya mengecoh mereka, mereka mengatakan kepada saya bahwa saya harus 
menjadi pemimpin karena yang paling cerdas harus selalu menjadi pemimpin. Tetapi 
setiap kali keadaan berubah buruk, mereka selalu cepat mendorongku ke samping. Ketika 
mereka tidak bahagia, mereka mengeluh padaku. Dan ketika sesuatu kacau, mereka pergi 
dan mengatakan bahwa pemimpinlah yang harus bertanggung jawab. Tidak peduli apa 
yang saya coba ajarkan kepada mereka, mereka sepertinya tidak dapat memahami apa pun. 
Mereka benar-benar tidak sepintar manusia membuat mereka menjadi ... " [Genius 
Chicken] 

... Entah bagaimana, mendengarkannya membuatku ingin menangis. 

Dan saya pikir saya mengerti sekarang mengapa pikiran ayam ini begitu mudah 
dimengerti. 

Tetapi jika dia tidak mau menerima kondisi saya, maka saya benar-benar tidak bisa tidak 
mengubahnya menjadi daging ayam. Hmm ... Mungkin aku bisa menggorengnya. Saya bisa 
mengubahnya menjadi Chicken Tatsutaage atau Chicken Sauté. Sup daging dan kentang 
menggunakan ayam juga tidak terdengar buruk. Ada Nanban Ayam dan ayam panggang 
juga. Aku bahkan mungkin bisa menggantikannya dengan bebek Peking ... Hmm? 

"Maaf, jadi tolong berhenti membaca resep ayam." [Ayam Jenius] 
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"Kamu akan membiarkan aku membesarkanmu?" [Ryouma] 

"Kami sebenarnya tidak punya pilihan ... Dan kamu tampaknya memahami penderitaanku. 
Tetap saja, setidaknya, tolong berikan kami lingkungan yang tidak akan ada yang mengeluh 
tentang ... "[Genius Chicken] 

"Baik. Aku akan melakukan yang terbaik!" [Ryouma] 

"Terima kasih banyak." [Ayam Jenius] 

Jadi, seekor ayam dengan temperamen gelisah ditambahkan ke daftar familier saya 
bersama 26 ayam lainnya. 



Terlebih lagi bahwa mereka akan memberi saya telur mereka. 

Aku seharusnya bahagia, tetapi untuk beberapa alasan aku merasa sangat kosong. 



Chapter 187-1 
Bab 187: Desa Penangkapan Danau (1/2) "Jika kamu pergi langsung dari sini kamu akan 
menemukan tepi Danau Ratoin. Ambil kiri dari sana dan kamu akan menemukan Shikumu. 
Bahkan jika Anda tersesat, selama Anda sampai di tepi danau, Anda harus dapat melihat 
beberapa desa. Dan jika Anda dapat menemukan sebuah desa, maka Anda akan dapat 
mengangkut sebuah kapal, jadi Anda akhirnya harus sampai ke Shikumu meskipun Anda 
mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan. " [Pedagang] 

"Terima kasih telah banyak membantu saya." [Ryouma] 

"Jangan berkeringat. Kita perlu saling membantu ketika membutuhkan. Saya tidak berpikir 
Anda akan tersesat, tapi hati-hati. " [Pedagang] 

"Iya! Kamu berhati-hati juga! " [Ryouma] 

Sudah dua minggu sejak saya membuat kontrak dengan induk ayam jenius dan memberi 
saya persediaan telur. 

Saat ini, saya mencari Danau Ratoin di mana Mud Salamander dikatakan tinggal. Saya 
mencarinya sehingga saya bisa melatih diri. 

"... Aku lebih baik pergi juga." [Ryouma] 

Saya melihat pedagang itu, yang memberi saya petunjuk, pergi dan kemudian mengikuti 
rute yang diceritakannya kepada saya. Tapi itu bukan jalan, karena lebih seperti jejak 
binatang. 

Ketika saya mulai menyusuri jalan setapak itu, perlahan-lahan menjadi semakin sulit untuk 
membedakannya dari sisa tanah, apa yang dengan akar-akar pohon di sekitarnya tumbuh 
tanpa terkendali. 

Jalan itu pada dasarnya terbuat dari lumpur dan akar. Dari waktu ke waktu, ada batu juga. 
Ini seperti hutan bakau purba yang saya lihat kembali di Okinawa. 

Aku berjalan perlahan dan mantap melangkah dengan jari kakiku, memastikan tidak 
ketinggalan pijakan. 

Tujuan utama perjalanan ini adalah salamander lumpur, tetapi tujuan lain adalah melatih 
pijakan saya ketika melewati tempat-tempat dengan pijakan buruk seperti jalan ini. 

Tapi yang benar-benar saya khawatirkan adalah waktunya. 

Pedagang itu sebelumnya berkata untuk langsung pergi dan aku akan menemukan tempat 
itu segera, tetapi dia terus mengatakan hal yang sama kemarin tentang kamp, namun masih 
kami butuh 2 jam. Dia mungkin tipe pria yang berpikir itu normal untuk mengukur jarak ke 



tetangga terdekatmu dalam kilometer. Perasaan jarak dari seseorang yang hidup di 
tongkat. 

Untuk sekarang, mari kita asumsikan bahwa melewati hutan membutuhkan waktu 2 jam. 

Empat jam kemudian ... 

Sebuah danau yang indah dan pintu masuk ke sebuah desa di pantai datang untuk dilihat. 
Butuh dua kali lebih lama dari yang saya kira. 

Ada pohon yang tumbuh di sekitar pintu masuk desa. Mereka mungkin pohon yang mirip 
dengan bakau. Kayu olahan telah berbaris dan dikubur di tanah untuk membuat dinding di 
sekitar desa. Orang yang berjaga-jaga juga terlihat berdiri. 

Saya berjalan menuju pintu masuk desa, di mana saya melihat seorang pria berumur 
sekitar 50 tahun merokok dengan linglung. 

"Permisi." [Ryouma] 

"Hmm? Itu bukan wajah yang biasanya kulihat di sekitar sini. Apakah Anda sendirian, Nak? 
" [Perokok] 

"Iya. Nama saya Ryouma. Saya seorang petualang mencari desa nelayan Shikumu. Apakah 
ini desa yang benar? " [Ryouma] 

"Ini Shikumu baik-baik saja, tapi ... Oh, aku ingat. Saya mendengar beberapa teman Kai dan 
anak-anaknya akan segera mampir ke kota. Apakah Anda orang yang mereka bicarakan? " 
[Perokok] 

"Jika Kai yang kamu maksud adalah Kai dari pesta petualang 'Dermaga Shikumu', maka ya." 
[Ryouma] 

"Saya melihat! Kalau begitu, tunggu sebentar di sini. " [Perokok] 

Tiba-tiba, lelaki itu mengambil palu kayu yang tergantung di pintu masuk dan 
menggunakannya untuk membenturkan pelat logam yang sama bergantungan beberapa 
kali. 

Ketika dia melakukannya, seorang wanita muda bergegas keluar dari desa. 

"Orang tua Manda, apakah sesuatu terjadi?" 

"Ah, gadis muda Mei. Waktu yang tepat. Bocah itu, tamu Kai, telah tiba. " [Manda] 

"Ahh! Tamu yang dikabarkan itu? Di mana dia--- Kamu? Kamu masih muda. Maksudku, 
pada dasarnya kau anak-anak. " [Mei] 



"Namaku Ryouma Takebayashi. Senang berkenalan dengan Anda." [Ryouma] 

Wanita itu dengan blak-blakan menyuarakan kesannya setelah melihat saya. 

Mengingat betapa miripnya nama mereka, aku tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia 
adalah kerabat Kai-san. 

"Juga. Saya mei. Kakak Kai dan Kei. Saya mendengar Anda merawat adik-adik lelaki saya. " 
[Mei] 

"Dia baru saja datang, jadi dia mungkin belum tahu apa-apa. Tunjukkan dia berkeliling. " 
[Manda] 

"Baik. Sementara itu, mari kita pergi ke rumah saya. Salah satunya mungkin ada di sana. 
Ayolah! Ikuti aku!" [Mei] 

"Iya! Oh, terima kasih banyak, Manda-san! " [Ryouma] 

"Ya! Hati hati!" [Manda] 

Setelah penjaga gerbang melihat saya pergi, saya mengikuti wanita muda itu. 
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anak-anak terlihat sibuk. 

Ada ibu rumah tangga bergosip di antara mereka sendiri saat mereka menimba air. 

Ada juga orang tua yang membawa kursi dan peralatan lainnya dan melakukan apa yang 
mereka suka sambil menikmati sinar matahari. 

Itu pemandangan yang sangat damai. 

"Apakah ini sangat aneh?" [Mei] 

Ups. Sepertinya aku terlalu banyak menatap ke sana. 

"Maaf. Aku mendengar banyak monster bermunculan akhir-akhir ini, jadi aku terkejut 
melihat tempat ini begitu damai. " [Ryouma] 

"Kamu berbicara tentang salamander lumpur? Mereka selalu datang sekitar tahun ini, jadi 
kita tidak bisa selalu gugup setiap saat. Selain itu, mereka hanya mengejar ikan yang kita 
tangkap. Meskipun mereka mungkin muncul di sekitar pantai, mereka tidak akan repot 
untuk mencoba masuk ke dalam desa. " [Mei] 



Chapter 187-2 
Bab 187: Desa Penangkapan Danau (2/2) (PENDEK) "Begitu ... apakah semua bangunan di 
sini terbuat dari kayu dan lumpur? Semuanya dibuat dengan bahan yang sama, jadi ada 
rasa persatuan dalam hal rumah-rumah. " [Ryouma] 

"Ha ha, rasa persatuan? Anda membuatnya terdengar sangat menakjubkan, tetapi 
kenyataannya kami tidak memiliki materi lain di sini. Lumpur dan pohon dapat ditemukan 
di mana saja, jadi jika sesuatu pecah, kita dapat dengan mudah memperbaikinya. Mereka 
sangat nyaman. " [Mei] 

"Apakah kamu memperbaiki rumahmu sendiri?" [Ryouma] 

"Bukankah itu diberikan? Anda setidaknya harus bisa memperbaiki rumah Anda, Anda 
tahu? Paling tidak, itu masuk akal di sini. " [Mei] 

Sepertinya semua orang di desa ini kuat. 

"Ah, ini rumahnya." [Mei] 

Ketika kami berbicara seperti itu, kami akhirnya tiba di rumah. 

"Silahkan masuk." [Mei] 

"Permisi." [Ryouma] 

Mei-san membuka pintu dan mengundang saya masuk. Ketika saya masuk, yang 
menyambut saya adalah lantai tanah, di luarnya ada aula besar dengan lantai kayu. Ada 
ruang di tengah yang tampaknya untuk perapian cekung. 

Ada rasa nostalgia ke seluruh tempat yang mengingatkan saya pada rumah bergaya Jepang. 

"Kai! Kei! Hmm ... Karena mereka tidak mengatakan apa-apa, saya kira tidak ada orang di 
rumah. Yah, terserahlah. Kami sudah menyiapkan kamar untukmu, jadi aku akan 
membawamu ke sana. " [Mei] 

Oh Menurut surat yang kudapat, seharusnya ada tempat penginapan yang disiapkan untuk 
para petualang. 

Saya bertanya pada Mei-san tentang hal itu, dan ternyata tempat itu tidak lain adalah 
tempat pertemuan desa. Sayangnya, itu tidak terlalu besar di tempat pertama, jadi mereka 
sudah mengisi tempat itu. 

Apa yang terjadi dengan para petualang lainnya? 



Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan 
para petualang yang pergi keluar dari jalan mereka untuk melindungi desa mereka untuk 
tidur di alam liar, sehingga para petualang yang dapat mereka percayai sampai batas 
tertentu meminjamkan kamar di tempat tinggal. 

"Aku minta maaf atas ketidakmampuan desa kami untuk menampungmu, tapi tolong 
tahanlah." [Mei] 

"Tidak ada yang bertahan. Anda meminjamkan saya kamar gratis. Jika ada saya berterima 
kasih. " [Ryouma] 

"Itu terdengar baik. Saya tidak tahu bagaimana rasanya di tempat lain, tapi di sini kita 
dapatkan dengan saling membantu. Ketika kita menderita, kita menderita bersama. Jadi, 
jika ada yang Anda butuhkan saat berada di sini, pastikan untuk mengatakannya. Saya akan 
membantu Anda sebanyak yang saya bisa. " [Mei] 

Saya tidak tahu apakah orang-orang di sini hanya lebih ramah daripada orang-orang dari 
kota atau mereka hanya ramah kepada orang-orang terlepas dari apakah mereka bertemu 
mereka untuk pertama kalinya atau tidak, tetapi sementara kebaikannya membuat saya 
bingung, ada tidak diragukan lagi bahwa dia memberi saya sambutan yang sangat hangat. 

"Terima kasih banyak. Saya akan berada dalam perawatan Anda! " [Ryouma] 

Saya mengucapkan terima kasih atas sambutan hangatnya. 

Pelatihan saya di Danau Ratoin dimulai dari sini! 



Chapter 188-1 
Bab 188: Sarapan dan Suvenir dari Desa Nelayan (1/4) (PENDEK) "Lama tidak bertemu!" 
[Kai] 

"Aku senang kamu bisa datang ~" [Kei] 

"Ya ampun, tamu?" [Ibu] 

"Aku melihat kamu kembali juga, Ibu." [Mei] 

Ketika saya sedang menyiapkan barang-barang saya di kamar yang saya pinjamkan, adik-
adik lelaki, Kai-san dan Kei-san, kembali bersama ibu mereka. 

"Maaf mengganggu. Saya Ryouma Takebayashi. " [Ryouma] 

"Jadi kamu adalah orang yang membantu putra-putraku yang bodoh dan teman-teman 
mereka. Anda benar-benar jauh lebih muda dari yang saya dengar ... Tapi apakah Anda 
selalu datang hari ini? Bukankah kamu seharusnya datang bulan depan? " [Ibu] 

"Ayo, Ibu. Dia di sini untuk melindungi ikan, jadi tentu saja bulan ini. Bulan depan akan 
terlambat. " [Mei] 

"Tapi jika itu masalahnya, maka itu sedikit masalah ... Kami tidak memiliki makanan yang 
ditujukan untuk para tamu." [Ibu] 

"Hah? Kita hanya punya cukup untuk diri kita sendiri? " [Kei] 

"Kami memiliki bahan yang cukup, tetapi tidak ada banyak variasi untuk mereka." [Ibu] 

... Apakah mereka biasanya menyiapkan hidangan yang berbeda untuk tamu mereka? 

"Umm, tolong jangan pikirkan aku." [Ryouma] 

Saya sangat bersyukur hanya memiliki atap untuk tidur di bawah, dan jika mereka bahkan 
menyediakan makanan, maka saya benar-benar tidak punya ruang untuk mengeluh. 

Jujur, saya baik-baik saja hanya makan makanan yang sama seperti orang lain. 

"Apakah kamu yakin? Tapi makanan kita untuk hari ini adalah ... "[Ibu] 

"Oh ... Bagaimanapun juga, serahkan saja makanan itu kepadaku, Ibu. 

Dan Kai, Kei, karena Ryouma-kun akan tinggal di sini sebentar, mengapa kalian berdua 
tidak menunjukkannya di desa? Juga, dia bukan hanya kenalan Anda, bukan? Karena tiga 
lainnya mengenalnya juga, pastikan untuk memberi tahu mereka bahwa dia ada di sini. " 
[Mei] 



"Oh, benar!" [Kai] 

"Ryouma-kun, apakah ada tempat yang ingin kamu periksa?" [Kei] 

"Kalau begitu---" [Ryouma] 

Saya ingin bergabung dengan para petualang berburu salamander lumpur sedini besok, 
jadi jika mereka tidak keberatan, saya ingin menyapa para petualang senpai yang sudah 
mulai berburu salamander lumpur. Akan lebih bagus jika mereka tahu tempat di mana saya 
bisa berlatih selama saya tinggal di sini. 

"Kalau begitu, kita harus berkeliling seluruh kota. Kami akan keluar dari desa begitu kami 
tiba di pantai, jadi kita bisa pergi ke area pertemuan atau sesuatu dari sana, dan kemudian 
kembali pada waktunya untuk makan malam. " [Kei] 

"Baiklah, kamu menunjukkan padanya sekitar itu, Kei. Saya akan menelepon Sein dan yang 
lainnya. Saya yakin mereka akan ingin berbicara dengan Ryouma juga. Saya akan meminta 
mereka untuk bergabung dengan kami untuk makan malam, jadi kita bisa bicara saja. " 
[Kai] 
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mereka sendiri dan memutuskan rute untuk tur saya. 

"Kalau begitu aku akan memanggil mereka. Sampai jumpa lagi." [Kai] 

"Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi." [Ryouma] 

"Kita akan menuju ke sini." [Kei] 

Kami berpisah dengan Kai-san di pintu masuk dan aku mengikuti Kei-san. 

Di luar adalah pemandangan biasa yang bisa Anda temukan dari desa mana pun, tetapi dari 
kelihatannya, seperti matahari sudah turun saat saya sibuk membongkar barang bawaan 
saya. 

Anak-anak dan ibu rumah tangga sudah pergi, dan tidak banyak orang yang tertinggal di 
jalanan. 



Chapter 188-2 
Bab 188: Sarapan dan Suvenir dari Desa Nelayan (2/4) Atau setidaknya itulah yang saya 
pikirkan ketika beberapa remaja putra berkumpul dan mulai melakukan latihan senam. 

Kei-san memperhatikan mereka pada waktu yang hampir bersamaan dan memanggil 
mereka. 

Ketika kami berpisah dengan mereka dan pergi, saya bertanya kepada Kei-san untuk apa 
latihan senam itu, dan ternyata, itu adalah latihan yang dilakukan orang-orang di sini 
sebelum pergi memancing. 

"Sudah lama, para nelayan sudah bangun dan melakukan latihan ini. Berbahaya bagi 
nelayan jika mereka tidak bisa bergerak dengan baik saat naik perahu. Ini berlaku tidak 
hanya untuk orang itu sendiri tetapi juga untuk para nelayan lainnya bersamanya. Itu 
sebabnya para nelayan harus memeriksa kondisi tubuh mereka sebelum pergi memancing. 
Atau setidaknya itulah yang telah saya pelajari. " [Kei] 

"Saya melihat." [Ryouma] 

"Meskipun harus jujur, bahkan tanpa gerakan olahraga, sudah jelas ketika seseorang 
merasa tidak sehat, jadi ada banyak orang yang melakukannya karena itu adalah tradisi. 
Tetapi jika Anda mengatakan itu kepada ayah saya atau para penatua yang ketat, Anda 
akan dimarahi. " [Kei] 

Kei-san berkata sambil tertawa seperti anak nakal. 

Tiba-tiba, seseorang memanggil kami dari kejauhan. 

"Hei!" [???] 

"Ah, selamat sore!" [Kei] 

Rupanya, seorang kenalan Kei-san telah muncul. Dia menyapanya dan berpisah, tetapi 
tepat ketika aku berpikir itu adalah akhirnya, sepuluh detik kemudian, suara lain 
memanggil, dan kemudian lagi beberapa detik kemudian. Setiap kali kami melewati 
seseorang, mereka akan memanggil kami. 

"Semua orang saling kenal, ya." [Ryouma] 

"Ya, itu desa kecil. Itu wajar. Sebagian besar laki-laki adalah nelayan, jadi orang pasti tahu 
siapa yang memiliki istri dan nomor berapa anak laki-laki itu. 

Karena itu orang-orang dari luar desa menonjol seperti ibu jari yang sakit dan menjadi 
bahan pembicaraan di kota, sehingga sangat mudah bagi orang untuk mengingatnya. 
Kupikir mereka akan mengingatmu dengan cepat, Ryouma-kun. " [Kei] 



Ini pedesaan, oke. Saya harus berhati-hati untuk tidak meninggalkan kesan buruk pada 
mereka. 

"Berapa banyak orang yang tinggal di desa ini?" [Ryouma] 

"Bahkan 500. Meskipun jumlahnya akan lebih tinggi jika Anda termasuk orang-orang yang 
meninggalkan kota untuk mencari pekerjaan atau menghasilkan uang dari desa lain. Oh 
lihat. Anda bisa melihatnya sekarang. " [Kei] 

Saya mengikuti arah yang dia tunjuk, dan di sana saya melihat cahaya yang dipantulkan 
secara tidak teratur. Saya segera mengenali danau di depan saya sebagai yang sama ketika 
saya pertama kali tiba di sini. Kami terus berjalan dan melewati sisi gedung terakhir. 

"!!" [Ryouma] 

Ketika semua struktur yang menghalangi pandangan hilang, pemandangan yang 
terbentang begitu indah sehingga saya merasa bingung. 

Angin memunculkan ombak di danau yang luas, menyebabkan pantulan cahaya bergetar. 

Airnya sangat jernih. Saya bertanya-tanya apakah itu tidak terlalu dalam. 

Bahkan dari kejauhan, aku dapat dengan jelas melihat tanaman air segar di bawah danau. 

Angin bertiup kencang, tapi entah kenapa, aku merasa hangat ketika melihat pemandangan 
ini di hadapanku. 

Di depan danau adalah pantai putih yang indah, di mana perahu-perahu kecil dan peralatan 
semacam itu bisa terlihat tertata rapi. 

Akhirnya, ada sesuatu di tempat ini yang membuatnya terlihat seperti desa nelayan. 

"Tidakkah menurutmu itu indah? Pemandangan ini." [Kei] 

Saya pikir tempat ini terlihat seperti Okinawa ketika saya pertama kali melihat hutan 
dalam perjalanan ke desa, tapi ... 

"Iya. Itu sangat indah. Hampir seolah-olah alam di sini tidak tersentuh, namun pada saat 
yang sama, sangat indah sehingga cukup untuk menarik wisatawan. " [Ryouma] 

"Aku senang kamu sangat menyukainya." [Kei] 

Bagi Kei-san dan penduduk desa di desa-desa nelayan di wilayah ini, Danau Ratoin adalah 
tempat penting yang membuat mereka tetap diberi makan. Karena itu adalah kewajiban 
dan kebanggaan mereka untuk melindunginya. Hanya dengan melakukan itu mereka layak 
menerima berkatnya. 
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aturan di sini." [Ryouma] 

"Kamu bukan nelayan, jadi tidak banyak. Masih ada beberapa yang harus Anda perhatikan. 
Misalnya, siapa pun dapat menangkap berkah dari danau, tetapi jika Anda bukan seorang 
nelayan, pilihan Anda terbatas pada menyelam atau memancing dengan pancing. Anda 
tidak bisa memancing menggunakan jaring atau keranjang. Juga, bisakah kamu melihat 
pulau di atas danau? " [Kei] 

"Erm ... Apakah Anda berbicara tentang benda seperti rakit yang terbuat dari cabang? 
Sepertinya ada sesuatu di atasnya. " [Ryouma] 

Jauh dan ada juga pantulan cahaya, jadi sulit dilihat, tapi setidaknya aku bisa tahu ada 
makhluk berbulu di atasnya. Sesuatu seperti berang-berang laut atau berang-berang. 

"Pulau itu adalah sarang yang diciptakan oleh monster yang kita sebut 'Yadonezumi' untuk 
melewati musim dingin. Ketika musim semi tiba, ikan-ikan kecil menggunakannya sebagai 
tempat persembunyian, sementara para nelayan menggunakannya sebagai tengara untuk 
menemukan tempat memancing. Karena itu aturan lain yang perlu Anda ingat adalah untuk 
tidak pernah menyakiti Yadonezumi atau sarangnya. 

Jika Anda melihatnya di pantai atau di desa, harap berhati-hati untuk tidak mengusirnya. 
Mungkin itu monster monster, tapi itu bukan ancaman. " [Kei] 

"Saya mengerti. Aku akan berhati-hati." [Ryouma] 



Chapter 188-3 
Bab 188: Tur Desa dan Cita Rasa Bahan-Bahannya Selain itu, dia juga mengatakan untuk 
tidak membuang sampah, dan ada toilet di dekat pantai. Ada hal-hal lain juga, tetapi 
mereka semua adalah hal yang cukup sepele. Kei-san juga mengajari saya beberapa 
perilaku dasar serta hal-hal yang harus diperhatikan ketika kami berjalan di sepanjang 
pantai. 

Desa Shikumu terletak di timur laut Danau Ratoin, dan 'pantai' tempat saya akan bekerja 
terletak di barat laut desa. Rumah Kei-san lebih dekat ke sisi barat, jadi ketika aku pergi ke 
pantai dari rumahnya, aku akan disambut dengan struktur yang berfungsi sebagai dermaga 
untuk memarkir kapal dan membangun atau merawatnya. Saya rasa saya cukup tahu 
geografi di sekitar sini untuk pekerjaan saya. 

"Kamu seharusnya bisa menemukan jalanmu sekarang untuk pekerjaanmu, kan?" [Kei] 

"Ya. Saya pikir saya akan baik-baik saja. " [Ryouma] 

"Bagus! Kalau begitu, ayo kita pergi ke area pelatihan berikutnya. " [Kei] 

Kami berjalan seperempat putaran lagi di sekitar desa sambil membicarakan hal-hal acak. 

Akhirnya kami menemukan diri kami di sebelah timur desa, di perbatasan yang mengarah 
ke hutan seperti bakau. 

Beberapa pohon di sini menonjol karena cabang-cabangnya telah ditebang atau mereka 
benar-benar telah berubah menjadi tunggul. 

"Di sinilah desa mendapatkan kayu untuk api dan untuk membangun barang-barang. Ada 
banyak ruang di sini dan Anda bisa berisik seperti yang Anda inginkan dan tidak ada yang 
akan mengeluh. Bagaimana menurut anda?" [Kei] 

"Itu dekat dengan desa, itu sangat besar, dan juga sepertinya tidak akan ada masalah 
bahkan jika aku mengeluarkan familiar saya. Ya, sepertinya cukup bagus. " [Ryouma] 

"Akrab? Oh, Anda pasti mengacu pada slime Anda. Jika saya ingat dengan benar, Anda 
seorang kolektor, bukan? Kalau begitu, Anda mungkin tertarik untuk mengetahui bahwa 
lendir yang dikenal sebagai Lumpur Lendir telah terlihat di sini dari waktu ke waktu. " 
[Kei] 

"Wow! Itu berita yang sangat bagus! " [Ryouma] 

Lumpur lumpur. Itu memiliki lumpur dalam nama sehingga harus ada hubungannya 
dengan lumpur (Dalam RAWS, Ryouma mengatakan lumpur dalam bahasa Inggris terlebih 
dahulu, dan kemudian lagi dalam bahasa Jepang). Ini akan cocok dengan lingkungan di sini 
juga. 



"Seberapa sering mereka terlihat?" [Ryoumaa] 

"Hmm... aku pernah melihatnya sendiri beberapa kali ketika aku keluar untuk 
mengumpulkan kayu bakar. Saya pikir Anda harus dapat menemukannya jika Anda sengaja 
mencoba mencarinya. " [Kei] 

Baik. Saya akan memastikan untuk mengawasi saat pelatihan. 

"Hah. Matamu tiba-tiba berubah ... Yah, setidaknya kau sepertinya menyukai tempat itu. 
Matahari sudah terbenam, jadi mengapa kita tidak pergi ke area pertemuan? " [Kei] 

Baik. Mungkin ada beberapa lendir yang belum terlihat di sana juga. Saat aku memikirkan 
itu untuk diriku sendiri, aku mendorong keinginan untuk tetap tinggal dan dengan enggan 
mengikuti Kei-san. 

Setelah itu Kei-san membawaku ke area pertemuan dan berbagai rumah untuk menyambut 
para petualang senpai yang tiba di sini sebelum aku. Saya memberi mereka hadiah dan 
bertukar sapa. 

Mungkin karena saya berada di lingkungan yang tidak dikenal, tetapi saya entah bagaimana 
mulai bertindak seperti karyawan baru di perusahaan baru. Untungnya, para petualang 
senpai relatif senang dengan perilaku saya. 

Setelah ini dan itu, kami akhirnya kembali ke rumah. 

Ketika kami kembali, suara-suara nyaring bisa terdengar melalui pintu masuk rumah. 

"Mereka benar-benar hidup," aku berpikir dalam hati ketika aku membuka pintu. Ternyata, 
orang dewasa sudah mulai bersenang-senang. 

"Neesan, mengapa ayah minum juga?" [Kei] 

"Mau bagaimana lagi. Anda tahu bahwa ayah meminta minuman keras segera setelah dia 
kembali dan biasanya tenang dan tidak ramah, bukan? Dia akan membuat kesan yang lebih 
baik jika kita memberinya minuman keras, mungkin juga begitu. Lagipula, ini akan menjadi 
pertemuan pertamanya Ryouma. " [Mei] 

"Mei! Kei! Apa yang kamu lakukan meninggalkan tamu kita untuk berdiri !? Cepat dan 
bantu dia mencari tempat duduk! " [Ayah] 

Kami bertukar salam ringan saat minuman disajikan dan kami duduk di sekitar perapian 
yang tenggelam. 

Duduk di depan saya adalah Hoi-san, kepala rumah ini dan ayah Kei-san dan saudara-
saudaranya. 



Dia sudah melewati 50 dan memiliki wajah berjanggut dengan banyak kerutan. Dia 
memiliki tubuh berotot yang jelas telah dilatih oleh pekerjaannya sehari-hari. Karena 
tubuhnya yang terlalu berkembang yang mengingatkan salah satu binaragawan dan 
kulitnya yang berlebihan, ia tampak sangat muda untuk usianya. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Dia mengingatkan saya pada diri saya kembali 
di kehidupan saya sebelumnya, jadi saya tidak bisa menahan perasaan akrab dengannya. 

"Hah. Saya pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi Anda benar-benar kecil. " [Hoi] 

"Ayah!" [Mei] 

"Ups, itu tidak sopan bagiku." [Hoi] 

"Tidak semuanya. Memang benar aku masih muda. " [Ryouma] 

"Aku dengar kamu menyelamatkan anak-anakku dan teman-teman mereka. Mereka bukan 
orang jahat dengan cara apa pun, tetapi mereka telah tinggal di sini di tongkat sepanjang 
hidup mereka, jadi mereka tidak tahu cara dunia ... Paling-paling, yang paling jauh mereka 
pergi adalah kota di seberang pantai. Akan lebih bagus jika mereka lebih suka bertualang, 
tapi sayang ... "[Hoi] 

Hoi-san mulai berbicara tentang kegagalan Kei-san dan teman-temannya dari sudut 
pandang orang tua yang telah mengawasi mereka sejak lama. 

Meskipun aku dalam suasana hati yang baik karena minuman keras, anak-anak itu pasti 
merasa tidak enak karena semua kisah memalukan mereka dibicarakan seperti ini. 



Chapter 188-4 
Bab 188: Tur Desa dan Cita Rasa Bahan-Bahannya Para anggota partai Wharf of Shikumu 
semua memasang ekspresi canggung di wajah mereka. Saya pertama kali bertemu mereka 
ketika mereka datang ke Gimuru untuk menjual Bloody Slime. 

"Sudah lama. Shin-san, Sein-san, Peiron-san. " [Ryouma] 

"Ya ..." [Shin] 

"Ahh ..." [Sein] 

"..." [Peiron] 

"Makan malam sudah siap, Nak! Jadi buat beberapa ruang agar kita bisa memulai! " [Ibu] 

Untungnya bagi mereka, ibu keluarga muncul dan segera mengubah situasi. 

Mereka membersihkan area dari lantai tanah sampai ke perapian yang tenggelam, dan 
kemudian mereka membawa pot besar, beberapa mangkuk untuk kita semua, dan benda 
bundar yang dirajut dengan tanaman. 

Benda bundar itu sepertinya mendidihkan sesuatu di dalamnya. 

Baunya tidak sekuat itu, tapi aku merasa sudah menciumnya dari suatu tempat 
sebelumnya. 

Satu hal yang pasti. Ini pasti makanan laut. Maksudku, ini desa nelayan. 

Kabarnya mereka punya banyak makanan laut di sini, sesuatu yang biasanya tidak bisa 
saya makan kembali di Gimuru, jadi saya benar-benar sangat menantikan makan malam 
malam ini. 

"Geh! Ini makanan malam ini? " [Kei] 

"? Apa kamu tidak suka makanannya, Kai-san? " [Ryouma] 

"Aku suka itu, tetapi orang-orang dari tempat lain tidak." [Kai] 

Karena mereka sudah mengangkat tutupnya, aku pergi ke depan dan mengintip ke dalam. 

"Kepiting!?" [Ryouma] 

Benda bundar itu dipadati hingga penuh dengan kepiting merah cerah yang direbus! 

"Wow, itu benar-benar nostalgia!" [Ryouma] 



Kepiting ... Ini diambil dari danau di sini, jadi itu mungkin varietas air tawar seperti 
Sawagani (Kepiting Air Tawar Jepang). 

Saya sudah makan kepiting kembali di Bumi, tetapi hanya sebagai barang mewah, dan ini 
adalah pertama kalinya saya melihat kepiting sejak datang ke dunia ini. 

"Jadi desa ini juga menangkap kepiting di atas ikan?" [Ryouma] 

"Kita bisa menangkap banyak jika kita memasang perangkap, tapi tetap saja ... Aku terkejut 
kamu tidak keberatan dengan mereka." [Hoi] 

"Kami makan kepiting di kampung halaman saya. Faktanya, ini adalah favorit saya. " 
[Ryouma] 

"Oh benarkah? Yah, setidaknya kamu suka makanannya. Itu melegakan. Kami menyiapkan 
beberapa ikan untuk berjaga-jaga, tetapi kami memiliki banyak kepiting Anda, jadi 
makanlah sebanyak yang Anda inginkan. " [Ibu] 

Ibu dari keluarga itu mengantarkan ikan tusuk sate di perapian yang tenggelam dan 
menyajikan sup seafood kepada saya. 

Untuk beberapa alasan, dia tampak bahagia saat dia menyajikan saya semangkuk sup yang 
dikemas dengan bahan-bahan. 

"Jangan malu-malu. Makan sebanyak yang kamu mau! " [Hoi] 

Saya mengambil satu kepiting yang direbus dalam garam, mencabut salah satu kakinya, 
dan membawanya ke mulut saya. 

... Itu cukup elastis mengingat seberapa tipis dan ketat itu. Dengan setiap gigitan, manisnya 
kepiting akan keluar disertai dengan bumbu garam yang luar biasa ... Rasa yang biasa saja, 
tetapi justru itulah yang membuatnya begitu lezat! 

"Seperti yang diharapkan, ini sangat lezat!" [Ryouma] 

Karena kepiting itu kecil, kaki yang saya ambil juga kecil, jadi sangat nyaman bagi anak 
seperti saya untuk makan. 

"Aku suka bagaimana kamu makan. Tetap makan. Ini satu lagi. Makan sup juga. " [Mei] 

"Terima kasih banyak, Mei-san. Ya, sup ini juga enak. " [Ryouma] 

Ada rasa mustard yang dicampur dengan sup, tetapi ini bekerja dengan sangat baik bila 
dikombinasikan dengan kaldu ikan. 

"Lihat, Nak. Lebih banyak makanan favoritmu. " [Hoi] 



"Itadakimasu." [Ryouma] 

Aku hanya tidak bisa memiliki cukup kepiting di sini dan tanganku juga tidak akan berhenti 
bergerak. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Ini dia! Makan sebanyak yang kamu mau! " 
[Ibu] 

Kepiting sangat lezat! 

Semua orang memperhatikan saya dan menawarkan saya lebih banyak dan lebih banyak 
makanan. 

Karena itu saya terus makan dan makan. 

Ketika saya sudah makan kenyang, pesta dan makan malam sambutan saya berakhir. 

Para anggota Dermaga Shikumu Shin-san, Peiron-san, dan Sein-san semua kembali ke 
rumah mereka. 

Dan kemudian Mei-san menyuruhku tidur lebih awal karena besok aku harus bekerja lebih 
awal, belum lagi fakta bahwa aku pasti kelelahan dari perjalanan. Ketika saya memasuki 
kasur saya telah diberikan di dalam kamar saya, tiba-tiba saya tersadar. 

Kami seharusnya berbicara tentang makan malam, tetapi saya sangat fokus makan kepiting 
sehingga saya hampir tidak mengatakan sepatah kata pun di luar makanan. Ups. 



Chapter 189-1 
Bab 189: Sarapan dari Desa Nelayan dan Suvenir (1/2) Hari berikutnya. 

"Uu !?" [Ryouma] 

Saya terbangun oleh suara, tetapi ketika saya melihat keluar jendela, saya perhatikan 
bahwa itu masih pagi dan matahari belum terbit. 

Mungkin karena kita dekat dengan danau, tetapi sangat dingin. 

Saya menahan dingin dan mempersiapkan diri, lalu saya meninggalkan kamar saya. 

Sepertinya suara itu berasal dari dapur di depan. 

"Selamat pagi!" [Ryouma] "Ya ampun! Selamat pagi." [Ibu] "Apakah kami 
membangunkanmu?" [Mei] 

Ketika saya memasuki dapur, saya menemukan Mei-san bersama ibunya. Mereka sedang 
memasak dengan cahaya kecil yang mereka miliki dari perapian dan lilin-lilin kecil. 

"Saya pensiun awal kemarin, jadi saya bisa memulihkan kekuatan saya. Jika Anda tidak 
keberatan, saya akan senang membantu dengan persiapan sarapan. " [Ryouma] "Putraku 
akan belajar satu atau dua hal dengan baik darimu." [Ibu] "Yah, karena kamu menawarkan 
... Apakah kamu tahu di mana sumur itu? Jika ya, bisakah Anda mengisi tabung ini dengan 
air? " [Mei] 

Guci yang ditunjukkan Mei-san kepadaku sebesar dan sedalam aku tinggi. 

Saya tahu di mana sumur itu berada, tetapi jika dia hanya ingin air, maka ... 

"Kalau begitu, 'Air'." [Ryouma] "Ryouma-kun, kamu bisa menggunakan sihir?" [Mei] "Ya. 
Kalau dipikir-pikir, kita tidak terlalu banyak bicara kemarin, bukan? Yang benar-benar 
harus kukatakan adalah namaku ... Ngomong-ngomong, apakah ini akan terjadi? [Ryouma] 
"Ya. Cukup banyak. Selanjutnya ... Bisakah Anda menggiling ini menggunakan ini? " [Mei] 

Mei-san memberiku alu kayu dan mortir. Hal yang dia ingin aku giling adalah ... 

"Wasabi?" [Ryouma] 

Itu terlihat seperti wasabi, tetapi warnanya kuning. 

"Wasabi? Apakah itu yang Anda sebut 'Horas' dari mana Anda berasal? Kamu juga 
menyebut 'Kepiting Air' kemarin kepiting. " [Mei] 



Ketika saya mendengar kata 'Horas', informasi yang relevan tentang ramuan obat muncul 
di benak saya. Itu dibesarkan di sungai dangkal atau di lumpur dan memiliki rasa tajam 
yang khas. Ini memiliki efek sterilisasi yang tinggi dan bahkan digunakan sebagai obat 
cacing. 

Ini tidak persis sama dengan wasabi, tapi ... 

"Mungkin sangat mirip dengan itu. Berapa yang harus saya giling ini? " [Ryouma] "Kami 
akan menaburkannya di atas sup, jadi pastikan untuk menggilingnya sampai bentuknya 
hilang." [Mei] "Saya mengerti." [Ryouma] 

Ini pasti hal yang saya rasakan di dalam sup kemarin. Ketika saya menyadari itu, saya mulai 
bekerja. Saya mulai dengan menghapus bagian berdaun, lalu saya cepat-cepat mencuci 
akarnya dengan air. Setelah itu saya memotongnya menjadi potongan-potongan kecil dan 
menempatkan akar yang dipotong ke dalam mortar. Setelah menggiling akar dengan alu, 
saya menumbuknya lagi. Aku hanya melakukan apa yang dia katakan, tapi ini pasti banyak 
bahan. 

Namun, aroma aneh dan menstimulasi ini ... 

"Ngomong-ngomong, apakah ada hidangan di sini di mana kamu makan ikan mentah 
dengan ini?" [Ryouma] "Ada orang yang makan seperti itu, tetapi ada cacing yang bisa 
melukai perut Anda. Terutama selama musim ini, jadi sebaiknya tidak. " [Mei] 

Sangat disayangkan, tetapi saya lebih baik menerima nasihatnya karena dia adalah 
penduduk setempat di sini. Selain itu, cacing dapat diatasi dengan memasak dan mengolah 
makanan, jadi saya pikir saya akan menikmati makanan seperti itu sementara saya di sini. 

Ketika saya memikirkan hal itu pada diri saya sendiri, tiba-tiba saya sadar bahwa saya 
tidak dapat memberikan oleh-oleh yang seharusnya saya berikan kemarin. 

"Suvenir? Untuk kita?" "Iya. Jika Anda permisi, saya akan segera kembali. " [Ryouma] 

Aku meninggalkan dapur sebentar dan memasuki Dimension Home-ku. My Dimension 
Home sudah sedikit lebih besar dari gym. Aku berjalan ke sudut tempat teman-teman 
baruku, ayam-ayam pintar, tinggal. 

"Kokeh! Kokeh! " [Ayam Pintar] 

Ayam yang memperhatikan saya berkicau dengan keras, dan kemudian seekor ayam hitam 
keluar dari induk meringkuk bersama. 

"Selamat pagi, Aniki! Anda benar-benar awal hari ini! " [Genius Chicken] "Selamat pagi, 
Kohaku. Ini agak awal, tapi bisakah saya mendapatkan telur untuk hari ini? " [Ryouma] 
"Jangan khawatir, Aniki. Sudah disiapkan. " [Kohaku] 
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serta satu-satunya varian lanjutan di antara itu. Ayam jenius, Kohaku, menggosok 
tangannya nastily sambil menghadapi beberapa keranjang pakaian yang berbaris. Dua 
keranjang diisi sampai penuh dengan telur. 

"Aku akan mengambil telur hari ini kalau begitu. Aku akan membawakanmu makananmu 
setelah aku memeriksa barang-barang. " [Ryouma] "Ya! Kami akan menunggu di depan 
kotak makan seperti biasa. " [Kohaku] 

Tidak ada sedikitpun aura yang menindas dari saat kami pertama kali bertemu dapat 
dilihat saat aku mengambil keranjang telur. Setelah ayam, ruang tamu berikutnya yang 
saya kunjungi adalah ruang lendir. Aku punya lendir pembersih besar membersihkan telur 
dan memastikan bahwa tidak ada telur yang retak. 

Saya telah menyiapkan beberapa keranjang pakaian untuk ayam-ayam itu, tetapi mereka 
hanya menggunakan dua keranjang dan mengisinya sampai penuh. Sepertinya ayam pintar 
tidak terlalu peduli dengan telur yang mereka bertelur. Tentu saja, ini semua adalah telur 
yang tidak dibuahi yang tidak akan berubah menjadi anak ayam, tapi saya masih berpikir 
mereka terlalu kasar dengan cara mereka menanganinya. 

Ketika lendir pembersih besar mengulurkan tubuhnya seperti tentakel dan membawa telur 
di dalamnya satu demi satu, saya menoleh ke keranjang yang berbaris di sisi lain dan 
menghela nafas. 

Hubungan saya dengan ayam pintar adalah murni bisnis sekarang, jadi situasinya telah 
banyak tenang, tetapi pada awalnya sangat buruk ketika saya mencoba memperlakukan 
mereka sebagai teman. Karyawan Perusahaan Saionji yang ditugasi mengurus ayam yang 
pandai tahu tentang kontrak asli pemilik sebelumnya. Pemilik sebelumnya adalah seorang 
peternak unggas profesional, dan saya setuju untuk melanjutkan persyaratan yang dia 
janjikan pada ayam-ayam pintar. Ayam yang pintar tidak masalah dengan itu, tetapi ruang 
hidup mereka menjadi masalah. 

Saya telah membawa mereka kembali ke rumah bersama saya ke tambang dan mencoba 
bernegosiasi di mana mereka akan digembalakan, tetapi ternyata membentuk kontrak 
dengan setiap ayam, sehingga kami dapat saling memahami bukan tindakan yang paling 
bijaksana, karena mereka akhirnya menuntut satu demi satu. Mereka sangat pemilih. 

Pada akhirnya, disepakati bahwa mereka akan tinggal di dalam 'Dimension Home' saya 
untuk sementara waktu. Adapun alasannya, ternyata itu karena terlalu dingin karena 
musim dingin. Ternyata mereka lebih suka menjalani kehidupan tanpa beban di Dimension 
Home, di tempat yang hangat, daripada bisa keluar dan makan cacing tanah atau serangga 
lain ketika cuaca sangat dingin. Dan selain itu, bukan seolah-olah mereka tidak akan bisa 
makan ketika saya di sini untuk memberi mereka makan. 



Chapter 189-2 
Bab 189: Sarapan dari Desa Nelayan dan Suvenir (2/3) 

Mereka juga menuntut hal-hal lain dan mengatakan kepada saya hal-hal seperti 'Anda 
harus pergi ke suatu tempat yang hangat dan kemudian membiarkan kami di luar sana' dan 
'Anda bisa menjadi burung migrasi di tempat kami dan bergerak di seluruh dunia sesuai 
musim', tetapi saya menolaknya. 

Setelah itu kehidupan mereka di Dimension Home berjalan dengan baik, tetapi mereka 
tidak senang bahwa burung pelek dan slime juga tinggal di Dimension Home. Mereka juga 
tidak senang dengan perbedaan ruang hidup. 

Hirarki saat ini seperti ini: 

Saya> Rimel Bird> Slimes> Kohaku (Pemimpin)> Mereka 

Tetapi saya harus melakukan banyak upaya hanya untuk mendapatkan hal-hal ke titik ini. 

Terutama membuat mereka mengakui slime. Aku bahkan tidak ingat lagi berapa kali 
gelombang slime harus membasuh mereka. 

Namun, untuk beberapa alasan, mereka tidak benar-benar ingin berkelahi dengan burung-
burung pelek. Mungkin mereka punya semacam kompleks dengan burung yang bisa 
terbang? Meskipun butuh waktu lama untuk membuat mereka melihat slime sebagai 
'monster yang rasanya tidak enak'. 

Pada akhirnya, lendir lengket harus muncul sebagai perwakilan untuk lendir dan melawan 
duel satu lawan satu dengan perwakilan dari ayam yang pintar. Setelah itu ayam-ayam itu 
akhirnya diam. Jika itu masih belum cukup, saya harus memasukkan mereka ke penjara 
atau mengubahnya menjadi makanan. 

Ayam yang dipukuli cukup hidup untuk meminta hari libur -- dalam kasus mereka, hari 
libur berarti mereka tidak perlu bertelur -- jadi setelah menyembuhkannya dengan sihir 
penyembuhan saya, saya menolak permintaannya. 

Jujur, saya sangat menghargai cewek yang baru dilahirkan selama beberapa bulan dan 
sangat bergantung padanya. Saya minta maaf untuk ayam yang pintar, tetapi sebagai 
penjinak monster, bahkan jika kita memiliki kemampuan kompatibilitas yang bagus, 
kepribadian kita tidak cocok. Kita bisa saling memahami, tetapi tidak begitu jelas. 

Saya bertanya kepada kepala cabang serikat penjinak tentang hal ini, dan tampaknya, wajar 
jika para tamers khawatir tentang memahami familier mereka dan membentuk hubungan. 
Jika ada, orang-orang seperti saya yang tidak memiliki masalah dalam memahami dan 
berkomunikasi dengan keluarganya adalah orang-orang aneh. 



Itu sebabnya banyak penjinak monster yang normal menggunakan metode wortel dan 
tongkat untuk mencoba dan mengajar familier mereka. Seperti bagaimana seseorang 
mengajar hewan normal. Tetapi ketika Anda memikirkannya, itu hanya masuk akal. 
Lagipula, monster juga makhluk hidup. 

Sampai sekarang saya selalu sangat kompatibel dengan familier saya. Selain itu, familier 
saya terbatas pada burung pelek yang cerdas dan slime, yang dikatakan sempurna untuk 
pemula, jadi tidak mengherankan bahwa saya tidak pernah mengalami masalah 
berkomunikasi dengan mereka. 

Jika saya menganggapnya sebagai pengalaman belajar, ayam pintar yang begitu sulit 
ditangani bukanlah hal yang buruk. Selain itu, Kohaku ada di sekitar untuk bertindak 
sebagai mediator, dan jasa untuk mendapatkan telur lima kali seminggu sangat besar. Ada 
juga racun dan lendir asam yang menunjukkan minat terhadap telur ... Hah? 

Lendir pembersih besar menyentuh kaki saya. Sepertinya sudah selesai membersihkan 
sementara aku berpikir sendiri. 

"Terima kasih." [Ryouma] 

Dari 60 telur yang saya dapatkan, ada 52 yang tersisa. Itu berarti ada 8 yang retak. 

Setelah mengkonfirmasi angka, saya menggunakan Identifikasi pada sisa telur. Sepertinya 
semuanya aman untuk dimakan. Saya memberikan telur yang pecah ke slime yang 
menunjukkan minat pada telur, sementara saya mengambil telur yang tidak retak itu untuk 
diri saya sendiri. Sebelum pergi, saya menaruh beberapa makanan di kotak makanan ayam 
pintar. 

"Terima kasih. Bagaimana itu?" [Kohaku] 

"Dari 60 yang kamu berikan padaku, ada 8 yang retak." [Ryouma] 

"Achaa ... Sepertinya menumpuk mereka seperti itu adalah ide yang buruk, setelah semua." 
[Kohaku] 

"Yah, itu jauh lebih baik dibandingkan ketika kita mulai pertama kali." [Ryouma] 

Menurut kontrak saya dengan ayam pintar, saya akan menerima 60 telur lima hari 
seminggu. Ada 20 orang dewasa dalam induk yang dapat bertelur, sehingga itu berarti 
setiap orang dewasa harus bertelur setidaknya tiga telur. 

"Tidak apa-apa jika kita melihat penanganan dari perspektif jangka panjang, tapi tolong 
pastikan untuk menjaga sanitasi dan anak-anak ayam." [Ryouma] 

"Jangan khawatir. Senpais lendir pemulung telah membersihkan sarang kita setiap hari, 
sementara senpais lendir pembersih telah memberi kita mandi. Tidak ada ayam yang 
mengeluh juga. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan mereka mengeluh. Jangan 



khawatir tentang ayam. Saya akan pastikan untuk mengajar mereka dengan baik. " 
[Kohaku] 

Sanitasi yang saya bicarakan sebagian besar tentang menjaga lingkungan di dalam 
Dimension Home dan mencegah penyakit. Burung pelek juga melakukannya. 

Sedangkan untuk pendidikan anak-anak ayam, itu ditujukan untuk generasi berikutnya. 

Ayam pintar tua tidak bisa membantu lagi, tetapi anak-anak ayam seusia Kohaku masih 
memiliki masa depan. Mereka juga egois, tetapi mereka masih jauh lebih baik daripada 
orang dewasa. Baik atau buruk, mereka masih dalam keadaan di mana mereka tidak benar-
benar mengerti apa yang sedang terjadi. Bergantung pada bagaimana mereka dibesarkan, 
mereka masih memiliki kesempatan. 

"Kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu. Saya akan membantu sebanyak yang 
saya bisa juga. " [Ryouma] 

"Aku akan mendidik mereka secara menyeluruh. Lagipula ini juga akan menguntungkanku, 
karena aku juga ingin lebih banyak sekutu. " [Kohaku] 

Ada tekad yang menyala di mata Kohaku. Setelah berpisah dengannya, aku meninggalkan 
Dimension Home, dan kembali ke dapur dengan telur segar untuk sarapan. 

Setelah beberapa saat, sarapan sudah siap. 

Untuk hidangan pertama dari menu hari ini, kami memiliki sup mustard. Itu hidangan yang 
sama yang kita miliki tadi malam. Sup mustard diperlakukan di daerah ini seperti sup miso, 
jadi untuk bahan sup hari ini, kami menggunakan kepiting sisa dari kemarin dan telur yang 
saya bawa. Hidangan lain yang kami makan adalah roti usuyaki yang terbuat dari 
Kotsubuyarikusa. Hidangan yang banyak saya makan ketika saya tinggal kembali di hutan. 
Kami juga memiliki beberapa acar sayuran yang menyerupai lobak daikon acar. 

Pagi-pagi di desa nelayan mulai lebih awal. Karena itu sarapan di sini biasanya terdiri dari 
sesuatu yang dapat dengan mudah disiapkan ditambah hidangan lain yang dapat mengisi 
perut. 

"Oh! Sarapan hari ini benar-benar terlihat mewah. " [Kai] "Dari mana telur burung itu 
berasal?" [Kei] "Ryouma-kun membawanya sebagai oleh-oleh untuk kita. Dia bilang dia 
memelihara ayam menggunakan sihir dimensi. " [Ibu] "Dia bahkan membantu sarapan hari 
ini. Kalian bisa belajar satu atau dua hal darinya, kau tahu? " [Mei] 

Kai-san dan yang lainnya yang baru saja bangun mengabaikan kata-kata kakak perempuan 
mereka dan menatap sup dengan mata berbinar. Sepertinya mereka menyukainya. Sebagai 
orang yang memberikannya kepada mereka, itu membuat saya benar-benar bahagia. 

"Terima kasih ..." [Hoi] "? Ah, sama-sama. " [Ryouma] 



Sang ayah menggumamkan 'terima kasih' dengan tenang. Mata kami bertemu, jadi saya 
menyadari bahwa dia berterima kasih kepada saya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan 
diam-diam mulai makan setelah mengambil piringnya. 

Apakah dia memiliki tekanan darah rendah? Dia bertingkah sangat berbeda dibandingkan 
dengan kemarin. 

"Maaf tentang itu. Suamiku tidak banyak bicara tanpa minuman keras. Dia tipe pria yang 
hanya mengatakan satu kata ketika dia membutuhkan sesuatu. " [Ibu] "Aku mengerti." 
[Ryouma] 

Saya merasa seperti saya mendengar tentang itu kemarin, tetapi saya tidak berpikir itu 
seburuk ini. 

"Dia tidak marah, jadi jangan pedulikan dia. Kamu makan juga, Ryouma-kun. " [Ibu] 

Ketika ibu rumah mengatakan itu, dia mengambil beberapa roti kotsubuyarikusa dan 
meletakkannya di atas piringnya. Ayah mulai makan, jadi Kai-san dan yang lainnya mulai 
makan juga. 

Nah, dalam hal ini, saya mungkin juga menggali. 

...Ya. Lezat. Roti kotsubuyarikusa memiliki rasa yang aneh, tetapi setelah direndam dalam 
sup mustard, rasanya tidak begitu terlihat. Jika ada yang dilayani hanya menambah aksen 
yang bagus. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Tapi saya bertanya-tanya mengapa ... Sup ini 
sepertinya sangat bernostalgia. Hampir seolah-olah saya akan mengingat sesuatu hanya 
dari memakannya. 

"Apa masalahnya? Anda membuat wajah aneh. Apakah kamu tidak suka makanannya? " 
[Ibu] 

Ups, ibu menatapku dengan cemas. 

"Aku hanya memikirkan sesuatu. Aku merasa sudah makan sup ini sebelumnya, tapi aku 
tidak ingat di mana. " [Ryouma] "Oh, jadi itu sebabnya." [Ibu] 

Sang ibu menghela nafas lega. Untungnya itu menghilangkan kesalahpahaman. 

Tidak ada banyak waktu, jadi saya lebih baik meninggalkan pemikiran untuk nanti dan 
hanya selesai makan dengan cepat. Lagipula semua orang makan dengan cepat, dan aku 
harus bertarung dengan salamander lumpur hari ini. Saya perlu mempersiapkan diri saya 
dengan saksama! 



Chapter 189-3 
Bab 189: Sarapan dari Desa Nelayan dan Suvenir (3/3) (PENDEK) Setelah beberapa saat, 
sarapan sudah siap. 

Untuk hidangan pertama dari menu hari ini, kami memiliki sup mustard. Itu hidangan yang 
sama yang kita miliki tadi malam. Sup mustard diperlakukan di daerah ini seperti sup miso, 
jadi untuk bahan sup hari ini, kami menggunakan kepiting sisa dari kemarin dan telur yang 
saya bawa. Hidangan lain yang kami makan adalah roti usuyaki yang terbuat dari 
Kotsubuyarikusa. Hidangan yang banyak saya makan ketika saya tinggal kembali di hutan. 
Kami juga memiliki beberapa acar sayuran yang menyerupai lobak daikon acar. 

Pagi-pagi di desa nelayan mulai lebih awal. Karena itu sarapan di sini biasanya terdiri dari 
sesuatu yang dapat dengan mudah disiapkan ditambah hidangan lain yang dapat mengisi 
perut. 

"Oh! Sarapan hari ini benar-benar terlihat mewah. " [Kai] "Dari mana telur burung itu 
berasal?" [Kei] "Ryouma-kun membawanya sebagai oleh-oleh untuk kita. Dia bilang dia 
memelihara ayam menggunakan sihir dimensi. " [Ibu] "Dia bahkan membantu sarapan hari 
ini. Kalian bisa belajar satu atau dua hal darinya, kau tahu? " [Mei] 

Kai-san dan yang lainnya yang baru saja bangun mengabaikan kata-kata kakak perempuan 
mereka dan menatap sup dengan mata berbinar. Sepertinya mereka menyukainya. Sebagai 
orang yang memberikannya kepada mereka, itu membuat saya benar-benar bahagia. 

"Terima kasih ..." [Hoi] "? Ah, sama-sama. " [Ryouma] 

Sang ayah menggumamkan 'terima kasih' dengan tenang. Mata kami bertemu, jadi saya 
menyadari bahwa dia berterima kasih kepada saya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan 
diam-diam mulai makan setelah mengambil piringnya. 

Apakah dia memiliki tekanan darah rendah? Dia bertingkah sangat berbeda dibandingkan 
dengan kemarin. 

"Maaf tentang itu. Suamiku tidak banyak bicara tanpa minuman keras. Dia tipe pria yang 
hanya mengatakan satu kata ketika dia membutuhkan sesuatu. " [Ibu] "Aku mengerti." 
[Ryouma] 

Saya merasa seperti saya mendengar tentang itu kemarin, tetapi saya tidak berpikir itu 
seburuk ini. 

"Dia tidak marah, jadi jangan pedulikan dia. Kamu makan juga, Ryouma-kun. " [Ibu] 

Ketika ibu rumah mengatakan itu, dia mengambil beberapa roti kotsubuyarikusa dan 
meletakkannya di atas piringnya. Ayah mulai makan, jadi Kai-san dan yang lainnya mulai 
makan juga. 



Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Nah, dalam hal ini, saya mungkin juga menggali. 

...Ya. Lezat. Roti kotsubuyarikusa memiliki rasa yang aneh, tetapi setelah direndam dalam 
sup mustard, rasanya tidak begitu terlihat. Jika ada yang dilayani hanya menambah aksen 
yang bagus. 

Tapi saya bertanya-tanya mengapa ... Sup ini sepertinya sangat bernostalgia. Hampir 
seolah-olah saya akan mengingat sesuatu hanya dari memakannya. 

"Apa masalahnya? Anda membuat wajah aneh. Apakah kamu tidak suka makanannya? " 
[Ibu] 

Ups, ibu menatapku dengan cemas. 

"Aku hanya memikirkan sesuatu. Aku merasa sudah makan sup ini sebelumnya, tapi aku 
tidak ingat di mana. " [Ryouma] "Oh, jadi itu sebabnya." [Ibu] 

Sang ibu menghela nafas lega. Untungnya itu menghilangkan kesalahpahaman. 

Tidak ada banyak waktu, jadi saya lebih baik meninggalkan pemikiran untuk nanti dan 
hanya selesai makan dengan cepat. Lagipula semua orang makan dengan cepat, dan aku 
harus bertarung dengan salamander lumpur hari ini. Saya perlu mempersiapkan diri saya 
dengan saksama! 



Chapter 190-1 
Bab 190: Perburuan Salamander Lumpur (1/3) (PENDEK) Setelah sarapan saya 
meninggalkan rumah. 

Di luar masih gelap dan ada kabut tipis juga, jadi agak sulit dilihat. 

Tetap saja, aku tidak bisa melihat jalan itu sama sekali, dan aku sudah diberitahu 
sebelumnya. 

Dan selain itu, Kai-san dan Kei-san sama-sama bersamaku, jadi aku tidak mungkin tersesat. 

Saya mengayunkan tangan saya, mengangkat kaki saya tinggi-tinggi, dan memastikan agar 
saya tetap hangat saat saya perlahan-lahan berjalan menuju tujuan saya. 

Ngomong-ngomong, ayah selesai makan lebih cepat dari orang lain dan adalah yang 
pertama pergi. 

"Hei." [Kai] 

"Usu." [Kei] 

"Selamat pagi." [Ryouma] 

Ketika kami mendekati danau, semakin banyak orang yang akan bekerja muncul. 

Tak lama kemudian kami tiba di tujuan, pantai. 

"Ohh ..." [Ryouma] 

Di pantai ada ratusan pria berotot yang kuat. Mereka telah dibagi menjadi dua kelompok 
dan dengan penuh semangat mengawasi danau. 

Di dekat kedua kelompok itu ada keranjang api yang kelihatannya dimaksudkan untuk 
digunakan sebagai pengganti mercusuar. 

Ada juga cahaya perahu di atas danau. Beberapa lampu kecil bisa terlihat dalam satu garis. 

Ada juga api unggun dan tumpukan kayu bakar di pantai. Ada sekitar 8 dari mereka. 

Orang-orang terlihat menunggu oleh mereka yang memiliki tombak, tidak, dengan tombak 
di tangan. 

Api yang menyala terpantul di danau redup dan kontur cahaya yang kabur oleh kabut 
melukiskan gambar seperti mimpi. 



Perahu berkomunikasi satu sama lain menggunakan seruling dan drum. Semuanya tampak 
seperti semacam festival. 

"Ryouma, sebelah sini. Ayo pergi." [Kai] 

"Iya!" [Ryouma] 

Itu indah, tapi saya tidak punya waktu untuk memandangi pemandangan. 

Saya perlu menyapa orang-orang yang mengatur para petualang dan melaporkan 
kedatangan saya, maka saya perlu bertemu dengan orang-orang dari Dermaga Shikumu. 

Rupanya, penaklukan Mud Salamander dilakukan dalam tim, jadi saya harus bergabung 
dengan mereka. 

"Selamat pagi!" [Ryouma] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Selamat pagi." [Shin] 

"Oh. Kamu benar-benar hidup pagi-pagi sekali. " [Sein] 

"Ayo bergaul ..." [Peiron] 

Shin-san, Sein-san, Peiron-san sudah tiba sebelumnya, jadi dengan kedatangan kami, itu 
membuat kita semua. 

Masih ada waktu sampai perburuan akan dimulai. 

"Ngomong-ngomong, jika kalian tidak keberatan, bisakah kau mengajariku sedikit tentang 
cara berburu salamander lumpur?" [Ryouma] 

Saya telah mempelajari dasar-dasarnya dan saya juga belajar tentang metode penaklukan 
dari para petualang senpai kemarin, tetapi ada orang-orang yang berpengalaman di sini, 
jadi jika mereka tahu sesuatu yang berguna, akan lebih baik untuk mengetahui. 
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