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Chapter 190-2 
Bab 190: Perburuan Salamander Lumpur (2/3) 

"Aku pikir akan lebih cepat jika kau melihatnya sendiri, tetapi salamander lumpur itu besar 
dan hitam dan mereka datang berkerumun." [Kai] 

Orang yang mengatakan itu adalah Kai-san. 

Uh-oh, ketika dia mengatakannya seperti itu, satu-satunya hal yang terlintas dalam pikiran 
adalah Big G. (Big G = Gokiburi atau kecoak) 

"Orang-orang di sini sedang mencari ikan dan ikan-ikan akan dikumpulkan di sini, jadi 
melindungi ikan-ikan akan diprioritaskan daripada berburu salamander lumpur. Seperti 
yang dikatakan kakak saya, ada banyak salamander lumpur di desa kami, jadi kami harus 
merawat mereka secara bergantian. 

Ada petualang veteran yang melakukan pekerjaan ini setiap tahun, jadi saya pikir Anda 
akan baik-baik saja jika Anda hanya menonton bagaimana mereka melakukan sesuatu dan 
meniru bagaimana kita penduduk desa melakukan sesuatu. Ketahuilah bahwa bahkan 
dengan sistem shift, kamu masih akan bertarung melawan monster sampai sore, jadi kamu 
lebih baik mengatur langkahmu atau kamu akan cepat lelah. " [Kei] 

Kei-san menambahkan. 

Begitu ya, jadi stamina dan mondar-mandir itu penting. 

"Di atas itu ... Monster yang disebut 'Pocket Eagle' juga akan menyerang dari langit dari 
waktu ke waktu, jadi kamu lebih baik mengawasi hal itu juga." [Shin] 

"Ah, orang-orang itu akan mencoba mencuri ikan ketika para petualang dan salamander 
lumpur bertarung, jadi dalam arti tertentu, mereka lebih menyebalkan daripada 
salamander lumpur." [Sein] 

Ini informasi baru. 

Menurut Shin-san dan Sein-san, elang saku adalah jenis monster yang mendapat untung 
sementara yang lain bertarung. 

Mereka akan menyerang saat kita bertarung dan dari tempat yang tinggi di mana mereka 
tidak bisa dilihat juga, jadi akan sulit untuk berurusan dengan mereka. 

... Mereka akan menyerang dari udara, jadi mungkin ide yang bagus untuk membuat burung 
pelacak mengawasi. 



Dari hal-hal yang terdengar, sepertinya mereka adalah jenis yang harus diserang sendirian 
dan sepertinya mereka lebih cerdik daripada kuat, jadi memiliki satu kesempatan banyak 
mungkin merupakan taruhan yang aman. Sementara itu, saya akan melihat bagaimana 
keadaannya dan kemudian mencoba menyarankan sesuatu. 

Sementara aku memikirkan itu untuk diriku sendiri, seseorang menepuk pundakku. 

"Peiron-san?" [Ryouma] 

"Lihat itu." [Peiron] 

Saat dia mengatakan itu, aku berbalik ke arah yang dia tunjuk. Di sana saya melihat 
beberapa pria telanjang bulat meskipun cuaca dingin. 

Urutan tim berburu dimulai dari yang berdiri paling dekat dengan keranjang api, jadi 
mereka mungkin tim pertama. Ketika saya melihat danau, sejumlah perahu nelayan 
kembali dalam formasi setengah lingkaran. Sepertinya perburuan akan segera dimulai. 

Tapi apakah itu benar-benar ide yang bagus untuk berburu monster dengan setelan ulang 
tahunmu? 

"Para salamander lumpur menyerang baik dengan membenturkan tubuh mereka atau 
dengan menggigit ... Tergantung pada fisikmu, paling-paling kamu hanya akan berakhir 
dengan beberapa patah tulang. Masalah sebenarnya sedang diseret ke dalam air. Dengan 
kata lain, masalah yang lebih besar sedang tenggelam. 

Itu sebabnya ada orang yang lebih suka bertempur telanjang untuk membuatnya lebih 
mudah bertarung di air daripada memakai baju besi untuk mencoba dan meminimalkan 
kerusakan. " [Peiron] 

"Tapi tidak perlu keluar dari jalan mereka dan telanjang. Itu cukup bodoh bahkan untuk 
beberapa pemuda nelayan. " [Kai] 

"Jika mereka ingin melepas pakaian mereka, maka hanya bagian bawah akan baik-baik saja. 
Air hanya akan mencapai hingga lutut karena kita tidak akan cukup dalam untuk air 
mencapai sampah. " [Kei] 

Kalau begitu, aku mungkin harus mengenakan seragam pembersih, setelan ketel dan 
sepatu bot tahan air. 

"Pastikan untuk ingat untuk menghangatkan dirimu juga. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa 
mempertahankan kekuatan Anda. " [Sein] 

Saya mempersiapkan diri dan mengumpulkan informasi seperti ini, dan kemudian lima 
menit kemudian, beberapa kapal berhasil sampai ke pantai. 

Para nelayan cepat-cepat bergegas dan mulai menarik dua tali yang menjulur ke dalam air. 



"Yo! Hei! Yo! Hei!" 

Apakah itu seine pantai? 

Ketika orang-orang memanggil dengan cara yang aneh, mereka menarik tali dan terus 
melangkah mundur. 

Gelombang keras yang tidak teratur mulai beriak di permukaan air, dan tak lama ujung 
jaring muncul. Pada saat itulah salah satu perahu melayang di atas danau mengangkat 
cahayanya dan mulai mengayunkannya dalam lingkaran. 

"Mereka disini!! Ikan pengganggu ada di sini !!! " [Lelaki yang lebih tua] 

"Ohhh !!!!" 

Seorang lelaki yang lebih tua, yang kelihatannya seorang veteran, berteriak diikuti oleh 
para nelayan di pantai. 

Beberapa bayangan mendekati perahu melambaikan cahaya. 

Berkat cahaya yang datang dari kapal, riak-riak yang beriak di permukaan air dapat dengan 
mudah terlihat. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Pergilah!!" [Nelayan 1] 

"Jangan biarkan mereka lewat !!" [Nelayan 2] 

Para nelayan di atas perahu mengambil tongkat dan tombak mereka dan mulai menyerang 
tempat air beriak. 

Pada awalnya itu hanya perahu yang melambaikan cahayanya, tetapi segera menyebar ke 
seluruh kapal yang mengambang dalam formasi setengah bulan itu. 

Sejumlah salamander lumpur dengan cepat menaiki perahu, sementara yang lain terbunuh. 

Sementara itu, para nelayan di tepi pantai menarik tali lebih keras, berharap mendapatkan 
jaring dan ikan bahkan lebih cepat. 

Dan kemudian nelayan di atas perahu yang tidak menarik tali mengambil tombak mereka 
dan mengambil formasi pengisian ... 

"Hah. Sepertinya tidak ada banyak ruang bagi para petualang untuk membantu. Bukan 
hanya karena para nelayan bertarung lebih dulu. Para nelayan di atas perahu itu sangat 
kuat. " [Ryouma] 



Chapter 190-3 
Bab 190: Perburuan Salamander Lumpur "Kau benar, Nak! Kami para nelayan tidak tahu 
banyak tentang monster di darat, tetapi ketika sampai pada monster dari laut, kami 
bertarung setiap hari! " [Nelayan 1] 

"Ada juga saat-saat ketika kita harus bertarung dengan monster monster atas tangkapan 
juga. Lagipula, monster monster mata ikan juga. " [Nelayan 2] 

"Para petualang mungkin kuat di darat, tetapi ketika sampai pada pertempuran di perairan 
dan di atas kapal, kita para nelayan adalah yang terkuat!" [Nelayan 3] 

Beberapa nelayan yang menghangatkan diri di dekat perapian mendengar saya bergumam 
sendiri dan dengan antusias tertawa. 

Begitu ... Jadi para nelayan di dunia ini juga melawan monster. 

Sementara saya memikirkan itu, saya perhatikan bahwa beberapa salamander lumpur 
berhasil menyelinap melewati perahu. 

Mendengar itu, para nelayan telanjang dari sebelumnya dengan bersemangat pergi. 

Para salamander lumpur yang beriak di danau telah mengarahkan pandangan mereka ke 
jaring yang digunakan para nelayan untuk menangkap ikan, tetapi para nelayan sudah tahu 
bahwa mereka akan melakukan itu, sehingga para nelayan telanjang melangkah selangkah 
di depan mereka dan menunggu di arah yang berlawanan. . 

Ketika salah satu salamander lumpur hendak membuatnya, tombak muncul dari samping 
bersama dengan tangisan keras. 

"Oo!" [Nelayan Telanjang 1] 

"Yang pertama untuk hari ini pasti besar!" [Nelayan Telanjang 2] 

"Terlalu banyak untuk satu orang! Kami butuh bantuan !! " [Nelayan Telanjang 3] 

Salamander lumpur yang dipukul dengan tombak berjuang keras dan keluar dari air. 

Karena itu tubuhnya yang telah disembunyikan selama ini tiba-tiba terungkap. 

Panjangnya tidak kurang dari 5 meter dan seperti salamander raksasa. 

Kakinya juga berselaput seperti kadal dan berudu. 

Tiga nelayan telanjang menusuknya dengan tombak mereka dan menyeretnya ke pantai. 

Ketika tubuh raksasa itu telah sepenuhnya dibawa ke tanah, orang-orang bersorak. 



"Mud Salamander tidak akan mati hanya karena berada di darat, tetapi jauh lebih sulit bagi 
mereka untuk bergerak dibandingkan ketika mereka berada di air. Terlebih lagi bahwa 
dengan mereka di darat, tidak ada ancaman tenggelam. Jadi itu latihan yang bagus untuk 
menyeret mereka mendarat pertama dan kemudian perlahan-lahan menghabisi mereka. " 
[Kei] 

Kei-san menjelaskan sementara kami menyaksikan para nelayan telanjang melawan 
salamander lumpur. Setelah mendengar penjelasannya, saya membayangkan diri saya 
melakukan hal yang sama. 

Tak lama kemudian saatnya kita untuk bertarung. 

"Baik. Ryouma, cobalah! Jangan khawatir, kami akan membantu Anda jika tidak berhasil. " 
[Kai] 

"Baik! ...Ayo pergi!" [Ryouma] 

Kami saat ini berdiri di sisi kanan jaring, dan kebetulan ada satu salamander lumpur yang 
berhasil melewati sisi kanan. 

Aku memegang tombak seperti tombak dan mengenakannya dengan ki, lalu aku berlari ke 
arah monster di depanku. 

"!" [Ryouma] 

Air danau membeku, tetapi berkat setelan ketel yang saya kenakan, dingin tidak bisa 
menembus saya. 

Aku mengabaikan hawa dingin dan menunggu di mana airnya cukup dangkal sehingga 
hanya bisa mencapai lututku. 

Saya mencari celah, dan kemudian menyerang dengan tombak. Ujung tombak mengubur 
dirinya jauh ke dalam salamander lumpur. 

"!!" [Ryouma] 

Secara alami, salamander lumpur mengamuk. Panjangnya sekitar 3 meter, tapi aku 
memegang erat-erat tombak yang dilemparkan dengan semua beratnya. 

"!!" [Ryouma] 

Saya di dalam air, dan dengan tubuh seorang anak tidak kurang. Jika saya tidak hati-hati, 
saya bisa saja terlempar sendiri. 

Saya tidak memiliki banyak pijakan juga, jadi jika saya bergerak tanpa berpikir, saya akan 
dengan mudah tersapu oleh air. 



Dengan mengingat hal itu, saya menekuk lutut saya, membenamkan kaki saya ke tanah 
untuk menutupi seluruh telapak kaki, dan kemudian memfokuskan pikiran saya untuk 
mendukung tubuh saya. 

"SOooooI !!" 

Dan kemudian dalam satu pukulan cepat, aku menarik salamander lumpur ke pantai !! 

"Baik! Kamu berhasil! " [Sein] 

"Tahan saja sekarang!" [Kei] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Sein-san dan Kei-san berlari ke arahku tanpa 
penundaan sesaat, dan kemudian dengan gagang gagang tombak mereka, salamander 
lumpur yang telah diseret ke pantai terbunuh. 

Pada saat yang sama, Kai-san berlari melewatiku dan menyerang salamander lumpur yang 
tertinggal di belakang. 

Ini adalah pembunuhan pertama saya, tetapi tidak ada waktu untuk bahagia. 

Saya dengan cepat membawa salamander lumpur mati ke posisi yang ditentukan dan 
meninggalkannya di sana. 

Dan kemudian ketika Kai-san menarik salamander lumpur yang dia serang ke pantai, Sein-
san pergi ke danau. 

Seperti ini kami berenam terbagi menjadi dua kelompok dan bergiliran menangkap dan 
membunuh salamander lumpur. 

Meskipun kami telah istirahat di antara, harus lari ke air dangkal dari pantai, dan kemudian 
menyeret salamander lumpur ke pantai sambil berjuang dengan itu di dalam air, dan 
kemudian ulangi seluruh proses ... Yah, baik-baik saja, mungkin 10 atau 20 kali bukan T 
benar-benar apa pun untuk dituliskan di rumah, tetapi mengingat kita akan melakukan ini 
sampai sore, saya pikir saya benar-benar bisa berkeringat di sini! 

Catatan: Singkat 50 kata atau lebih dari rilis standar, jadi rilis berikutnya akan sedikit lebih 
lama. 



Chapter 191-1 
Bab 191: Makan Siang di Desa (1/2) Ketika datang untuk berburu salamander lumpur, 
yang paling penting adalah stamina untuk mengulangi proses berburu. 

Nah, stamina menjadi penting adalah sesuatu yang cukup jelas, tetapi proses berburu 
sebenarnya tidak begitu sederhana sehingga bisa diulang sampai akhir seperti itu. 

Setelah jaring ditarik, ikan harus dipindahkan ke keranjang. Kami harus memastikan 
bahwa salamander lumpur tidak akan bisa melewati kami saat mereka mentransfer ikan. 

Dan kemudian ketika keranjang diisi dengan ikan, mereka kemudian dipindahkan ke 
pabrik pengolahan atau kapal lain untuk dikirim ke kota lain. Salamander lumpur akan 
muncul untuk menyerang di sana juga, jadi jika diperlukan, kita bisa pergi ke sana untuk 
membantu mendukung dan mempertahankan juga. 

Setelah kapal pergi dan ikan-ikan semua dibawa ke pabrik pengolahan, target salamander 
lumpur dipotong menjadi hanya satu, dan pertempuran berubah menjadi perang habis-
habisan antara pasukan kami dan salamander lumpur. 

Perburuan salamander lumpur terjadi ketika para nelayan sedang memancing, jadi kita 
harus fleksibel dan merespons sesuai dengan apa yang dilakukan para nelayan. 

Tindakan kita juga akan tergantung pada berapa banyak salamander lumpur yang ada. 

Ada beberapa penyimpangan dalam keganasan serangan salamander lumpur, tetapi seperti 
yang telah saya katakan, mereka menyerang sampai matahari tinggi di langit. Banyak 
gunung mayat berserakan di pantai yang indah, tetapi yang benar-benar mengejutkan bagi 
saya di sini adalah bahwa pertempuran ini dimaksudkan untuk berlanjut selama beberapa 
hari lagi. 

"Baiklah, saatnya untuk fase selanjutnya. Ayo kumpulkan mayat-mayat ini dan bersiaplah 
untuk mundur! " [Petualang] 

"Ya!" [Petualang] 

Ketika petualang pria yang bertugas mengatur semua orang mengatakan itu, kehidupan 
kembali ke suara para petualang yang acuh tak acuh memburu salamander lumpur. 

Ketika kami memperbarui semangat kami untuk menyelesaikan satu pekerjaan terakhir 
ini, kami mulai mengumpulkan mayat-mayat, dan tak lama kemudian, pekerjaan kami 
untuk hari itu berakhir. 

"Yo. Kerja bagus di luar sana. " [Kai] 



"Kai-san, dan semuanya juga. Anda semua melakukan pekerjaan dengan baik di luar sana. " 
[Ryouma] 

"Kamu melakukannya dengan sangat baik, Ryouma-kun ~" [Kei] 

"Sepertinya pekerjaan hari ini selesai tanpa hambatan juga." [Shin] 

"Aku pikir Ryouma-kun sudah mengerti sekarang. Biasanya, orang-orang kehabisan bensin 
di tengah jalan atau bekerja terlalu keras. " [Sein] 

"Kau benar-benar memiliki banyak stamina untuk usiamu ..." [Peiron] 

"Yah, itu satu-satunya hal yang membuatku percaya diri, jadi aku lebih baik." [Ryouma] 

Anggota Wharf of Shikumu semuanya berkumpul. Aku ingin tahu apa yang akan mereka 
lakukan sekarang? 

"Kami? Nah sementara itu, kita akan istirahat dan makan siang atau apalah. " [Sein] 

"Sekarang setelah kamu menyebutkannya, pagi kami dimulai sangat awal, jadi sekarang 
sepertinya waktu yang tepat untuk makan." [Ryouma] 

Ketika Sein-san menyebutkannya, aku menyadari itu memang waktunya makan siang. 

"Kita bisa memikirkan apa yang harus dilakukan setelah makan, jadi mari kita makan 
dulu." [Shin] 

Saya setuju dengan pendapat pemimpin, Shin-san. 

Pada awalnya, saya pikir kami akan mampir ke rumah seseorang, tetapi sebaliknya kami 
pergi ke pabrik pengolahan ikan yang kami lindungi sampai beberapa saat yang lalu. 

"Aneki, beri kami makan untuk enam orang." [Kai] 

"Di atasnya! Kalian duduk sekarang! " [Mei] 

Ketika kami membuka pintu dan masuk, sebuah suara yang hidup menjawab. 

"Huh, Mei-san?" [Ryouma] 

"Neesan, atau lebih khusus lagi, sebagian besar kaum wanita desa bekerja di sini." [Kai} 

"Lagipula, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan di pabrik. Harus pulang jauh-jauh 
hanya untuk mendapatkan grub adalah hal yang merepotkan, jadi sebaiknya Anda 
menyiapkan semua makanan di satu tempat. Karena itu para nelayan dan keluarga mereka 
biasanya makan siang di sini. " [Kei] 

"Saya melihat." [Ryouma] 



Seperti yang dia katakan, sudah ada banyak pria yang makan di sini. 

Kami menemukan meja gratis dan duduk di sekelilingnya, dan setelah beberapa saat, Mei-
san bersama dua anak seusiaku menghidangkan makanan untuk kami. 

"Maaf membuat anda menunggu! Menu hari ini adalah sup sayur yang lezat! " [Mei] 

"Ooh, sayur! Itu tidak biasa. " [Kai] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

"...Ya." [Mei] 

? Mengapa anak laki-laki yang membawa makanan melihat ke arah saya? 

"Apa masalahnya?" [Mei] 

"Tidak, tidak apa-apa." [Ryouma] 

Mereka mungkin hanya ingin tahu karena saya seorang anak dari luar desa. 

Tapi cukup itu, saya lebih baik makan sup ini sebelum dingin. 

Makan siang hari ini adalah sup sayur dan roti. 

Sup memiliki banyak bahan besar yang ditambahkan ke dalamnya. Itu terlihat enak. 

"Itadakimasu." [Ryouma] 

... Yap Enak, oke. 

Mereka menambahkan lobak, burdock, akar teratai dan rasa mustard. 

Sejak datang ke kota ini makanannya sangat bernostalgia. 

"Fuu ... Ini benar-benar menghangatkan, bukan?" [Ryouma] 

"Kamu mengatakannya. Saya melihat Anda berpartisipasi dalam perburuan. Kerja bagus di 
luar sana. " [Nelayan 1] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Ah. Juga." [Ryouma] 

"Oh, hei. Adalah anak yang sering berlari-lari. Pastikan untuk makan kenyang. " [Nelayan 2] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Orang-orang yang lewat memanggil saya. Mungkin mereka hanya mengenali saya karena 
kami baru saja menyelesaikan pekerjaan, tetapi bagaimanapun, orang-orang di sini jauh 



lebih ramah daripada mereka yang berasal dari kota-kota utama. Hubungan antara sesama 
penduduk desa pada dasarnya seperti hubungan keluarga. Ketika keintiman itu 
digabungkan dengan makanan lezat ini, saya merasa seolah-olah saya dibungkus oleh 
suasana yang sangat hangat. 

Kota dan desa memiliki masalah masing-masing, tetapi mungkin bukan ide yang buruk 
untuk pensiun di desa seperti ini ketika saya sudah tua. 

Sementara aku memikirkan itu untuk diriku sendiri, aku memakan makanan dengan sangat 
senang. Tak lama kemudian sudah waktunya untuk membicarakan rencana kami 
selanjutnya. 

"Ryouma-kun, adakah yang ingin kamu lakukan setelah ini?" [Mei] 

"Sesuatu yang ingin saya lakukan? Dalam hal ini, saya ingin mempersiapkan perburuan 
dalam beberapa hari mendatang. " [Ryouma] 



Chapter 191-2 
Bab 191: Makan Siang di Desa (2/2) 

Saya ingin menggunakan pengalaman yang saya peroleh dari bertarung dengan 
salamander lumpur pagi ini untuk memungkinkan keluarga saya untuk bergabung dalam 
pertempuran tanpa mereka menghalangi. 

"Hal pertama yang saya pikirkan ketika saya bergabung dengan perburuan salmander 
lumpur untuk pertama kalinya hari ini adalah ada jauh lebih banyak dari yang saya 
harapkan. Kami entah bagaimana berhasil menangani semua yang ada di dalam area 
tanggung jawab kami, tetapi ada tim yang tidak bisa sepenuhnya mempertahankan wilayah 
mereka, kan? " [Ryouma] 

"Ya itu benar." [Kai] 

"Kali ini adalah tim lain yang gagal menahan area, tapi kami sangat bisa menemukan diri 
kami dalam situasi yang sama di mana ada terlalu banyak musuh untuk ditangani, jadi saya 
berpikir bahwa kita harus memikirkan cara yang lebih efisien pertempuran. Cukup efisien 
sehingga bahkan jika banyak salamander lumpur menyerang kita pada saat yang sama, kita 
akan dapat menghadapinya. " [Ryouma] 

"Aku pikir tidak apa-apa." [Peiron] 

"Ya. Saya setuju." [Kei] 

"Tidak ada keluhan di sini." [Shin] 

"Sama." [Sein] 

"Kalau begitu, kita akan membantu Ryouma-kun kalau begitu." [Kai] 

Yah, itu mudah. Benarkah mereka setuju begitu saja? 

Di perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya, ketika topik tentang bagaimana pekerjaan 
baru dilakukan, bahkan jika itu adalah perubahan yang diperlukan, mereka akan 
menolaknya, dengan mengatakan, 'beginilah cara kami melakukan hal-hal sampai 
sekarang.' 

Yang lebih buruk adalah bahwa saran untuk melakukan hal-hal yang berbeda akan 
menimbulkan kemarahan karyawan lain. 

Mereka akan mengatakan hal-hal seperti, "Dan bagaimana dengan kita yang telah 
melakukan pekerjaan yang tidak efisien ini selama ini?" atau 'Karena kita tidak berusaha 
memperbaikinya ketika itu dapat ditingkatkan, apakah Anda mencoba meyakinkan bahwa 
kita tidak kompeten?' atau 'Kamu keluar dari barisan.' 



Tapi tentu saja, itu adalah contoh ekstrem ... Bagaimanapun, orang pada umumnya tahan 
untuk melakukan hal-hal yang berbeda. Mereka lebih suka terus melakukan apa yang dulu 
mereka lakukan. Karena itu saya berpikir bahwa orang-orang ini akan lebih menentang 
usulan saya, tetapi entah bagaimana mereka cepat menerima. 

Saya bertanya kepada mereka mengapa, dan semua orang tersenyum masam dan saling 
memandang. Shin-san yang menjawab pertanyaanku. 

"Sebenarnya, cara kita melakukannya pagi ini adalah bagaimana para nelayan 
melakukannya. Orang-orang seperti kita yang berasal dari sekitar sini melakukan hal yang 
sama, tetapi para petualang memiliki cara mereka sendiri dalam melakukan sesuatu. Yang 
paling penting adalah mereka dapat memenuhi apa yang diminta dari mereka. Kami tidak 
keberatan Anda melakukan sesuatu dengan cara Anda sendiri karena itu juga akan menjadi 
pengalaman belajar bagi kami untuk melihat bagaimana seorang petualang dari tempat lain 
melakukan sesuatu. 

Seorang senpai dari sebelumnya mengatakan kepada saya bahwa mempersiapkan 
sebelumnya dan belajar setiap hari -- melakukan hal-hal dasar seperti itu dan 
menghilangkan setiap hari adalah sangat penting. Sangat memalukan untuk mengakui, 
tetapi saya tidak benar-benar memahami saran itu sampai baru-baru ini ketika kami 
kembali dari perjalanan kami setelah kami bertemu dengan Anda. " [Shin] 

Karena kurangnya persiapan, mereka menderita dalam perjalanan panjang itu tanpa hasil. 

Meskipun itu berkat mereka bahwa saya bisa mendapatkan lendir berdarah, tampaknya 
mereka telah merefleksikan tindakan mereka sejak saat itu. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Bagaimanapun, saya senang mereka cukup 
berpikiran terbuka untuk mendengarkan saya tanpa menyimpan dendam. 

"Baiklah, aku harap kamu tidak keberatan, tapi aku punya beberapa pertanyaan lagi yang 
ingin aku tanyakan. Hari ini, saya perhatikan bahwa tidak ada penyihir yang bertarung 
dengan salamander lumpur. Apakah sihir dilarang? " [Ryouma] 

"Tidak. Kami hanya tidak memiliki penyihir di sini di pedesaan. Dan petualang penyihir 
tidak akan repot pergi ke kota seperti ini juga. Jika ada, mereka lebih cenderung 
mempertahankan kota yang lebih besar. " [Sein] 

"Dan terlalu banyak salmander lumpur. Dengan sebanyak itu kamu pasti kehabisan mana, 
kan? Tentu saja, hadiahnya cukup bagus, tetapi jika Anda harus menggunakan obat 
pemulihan mana hanya untuk melakukan pekerjaan itu, jika Anda salah mengelola mana 
Anda, Anda mungkin justru menemukan diri Anda berada dalam bahaya. " [Kei] 

"Api juga tidak terlalu efektif dan mantra kilat mungkin berakhir melukai persahabatan. 
Akan sangat bagus untuk mengalahkan banyak salamander lumpur dalam sekali jalan 
dengan mantra, tetapi jika ikan akhirnya melarikan diri, itu hanya akan berfungsi sebagai 



penghalang bagi para nelayan. Racun keluar dari pertanyaan. Jika Anda ingin menggunakan 
sihir, saya pikir Anda harus sangat berhati-hati. " [Peiron] 

Sein-san, Kei-san, dan Peiron-san yang menjawab pertanyaan saya kali ini. 

Meskipun saya harus memperhatikan hal-hal yang mereka sebutkan, pada akhirnya, 
mereka masih memberi saya keajaiban. 

Seperti ini saya mengajukan pertanyaan yang ada dalam pikiran saya saat makan. Setelah 
itu, saya mulai berpikir tentang bagaimana saya bisa menggunakan familiar saya 
(kebanyakan slime) dalam perburuan yang akan datang. 



Chapter 192 
Bab 192: Lapangan Penjualan Ryouma 

Setelah makan siang. 

Perburuan salamander lumpur berakhir dan pantai yang seharusnya sudah kosong tiba-
tiba melihat orang-orang berkumpul lagi. Di antara wajah-wajah itu adalah anak-anak 
muda dan orang tua yang saya tidak lihat pagi ini. 

Alasan kehadiran mereka tidak diragukan lagi adalah 1000 racun dan lendir lengket di 
kakiku. Para anggota Wharf of Shikumu yang kelelahan ada di sampingku juga. 

"Bagaimana menurut anda? Lendir saya cukup bagus, bukan? " [Ryouma] 

"Y-Tentu ..." [Shin] 

"Apakah ini benar-benar slime !?" [Kai] 

"Mereka tidak bergerak seperti slime yang aku tahu ..." [Sein] 

"Kamu mengatakannya." [Peiron] 

"Bukankah slimes seharusnya lebih menjemukan? Anda tahu, monster yang akan 
dihancurkan dengan sedikit pukulan? Maksud saya sejak awal, mereka tidak seharusnya 
memegang senjata. " [Kei] 

Shin-san, Kai-san, Sein-san, Peiron-san, Kei-san menyuarakan keraguan mereka, tetapi 
tidak salah lagi fakta bahwa apa yang ada di hadapan mereka adalah slime. 

"Mereka berakhir seperti ini setelah aku mengajari mereka beberapa hal." [Ryouma] 

"Kamu mengajar mereka sedikit dan mereka berakhir seperti ini?" [Shin] 

"Mereka jauh lebih kuat dari yang aku duga. Siapa yang pernah mengira bahwa slime akan 
mengambil tombak dan bergerak sesuai perintah? " [Kei] 

"Terlebih lagi bahwa ada begitu banyak dari mereka." [Sein] 

"Bahkan jika Anda menyingkirkan satu, mereka hanya akan terus datang satu demi satu ... 
Belum lagi bagaimana mereka begitu baik dalam menghindari serangan ke inti mereka 
(serangan fatal)." [Peiron] 

"Jadi, bagaimana kamu berencana menggunakan orang-orang ini, Ryouma?" [Kai] 

Saya sedang menunggu pertanyaan itu, Kai-san! 



"Lendir saya mungkin bergerak lebih baik daripada lendir liar, tetapi pada akhirnya, 
mobilitas mereka tetap menjadi titik lemah mereka! Karena itu, saya akan meminta mereka 
membela pabrik pengolahan! Seperti yang Anda lihat, saya saat ini mengatur slime menjadi 
lapisan tombak saat mereka siap menunggu untuk mencegat muatan salamander lumpur! 
Seperti ini mereka akan mengurangi jumlah mereka. 

Tapi itu belum semuanya! Saya juga punya slime meninggalkan lubang yang jelas untuk 
diambil salamander lumpur. Ketika salamander lumpur melewati rute ini, slime akan 
menekan mereka. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka dapat bertahan hidup hanya 
dengan melewati, tetapi menunggu pada akhirnya tidak lain adalah slime lengket! 

Lendir mungkin tidak terlalu kuat dalam memukul benda, tetapi dengan bobot dan gaya 
sentrifugal dari staf mereka, ditambah jumlah mereka yang besar yang memungkinkan 
mereka untuk mengambil satu dengan sepuluh atau lima milik mereka sendiri, bahkan 
mereka dapat dengan cukup menjatuhkan musuh! 

Dan bahkan jika mereka gagal menghabisi musuh, hanya memukul salamander lumpur 
akan cukup melemahkan mereka sehingga memungkinkan manusia untuk dengan mudah 
menghabisi mereka! " [Ryouma] 

"Ahh ..." [Kai] 

"Entah bagaimana rasanya kau berubah menjadi orang yang berbeda." [Peiron] 

"Sekarang aku memikirkannya, kamu juga seperti ini ketika kita pertama kali bertemu." 
[Kei] 

"Jika mereka menyergap salamander lumpur dan memukul mereka bersama-sama, mereka 
mungkin bisa mengalahkan mereka." [Sein] 

"Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh mereka semua, hanya bisa mengurangi jumlah 
mereka atau mengurangi momentum mereka akan banyak!" [Shin] 

Persis seperti yang Sein-san dan Shin-san katakan. 

Tapi itu hanya dalam situasi di mana slimes mampu berhasil memikat salamander lumpur 
ke dalam perangkap mereka dan mempertahankannya. 

Dalam hal garis tombak tidak dapat menghentikan gerombolan, atau lendir tidak mampu 
memikat mereka ke perangkap mereka, atau formasi mereka runtuh, saya punya satu trik 
lagi di lengan baju saya. 

"Dimension Home." [Ryouma] 

Apa yang saya panggil ke pantai adalah 6 burung pelek yang saya kenal dan slime casting 
magic, slime bumi, slime angin, slime gelap, slime ringan, dan slime menyembuhkan. 



Saya menggunakan sihir sebagian besar dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya tidak 
menggunakannya terlalu banyak dalam pertempuran, jadi orang-orang ini tidak memiliki 
banyak kesempatan untuk bersinar, tetapi kenyataannya adalah mereka telah berlatih 
dengan rajin setiap hari. Mereka menganggap serius pelatihan mereka. Karena itu mereka 
cukup kuat. 

"Lendir sembuh akan menjadi tabib. Slime ringan akan menjadi pendukung. Dan yang 
tersisa akan memberikan dukungan api dengan sihir mereka saat dibutuhkan. " [Ryouma] 

"Aku pernah mendengar bahwa monster yang bisa menggunakan sihir memiliki peringkat 
tinggi atau langka. Saya tidak percaya Anda memiliki begitu banyak. " [Shin] 

"Terlebih lagi mereka kebanyakan slime." [Kai] 

"Sekarang sudah mencapai tingkat ini, aku harus mengagumimu." [Peiron] 

Apakah hanya saya atau apakah cara mereka memandang saya tiba-tiba berubah? ... Aku 
masih punya sesuatu untuk dikatakan! 

"Tapi tunggu, masih ada lagi! Baru-baru ini, lendir gelap ini di sini mempelajari mantra 
perantara, Mist Hitam! " [Ryouma] 

Sihir ofensif slime gelap berbeda dari atribut lain dalam hal itu tidak secara langsung 
menimbulkan kerusakan pada tubuh fisik dan sebagai gantinya 'mencuri vitalitas'. Mantra 
Kegelapan Gelap mengambil kegelapan yang mencuri vitalitas dan mengubahnya menjadi 
kabut yang menyebar ke lingkungan. Dengan kata lain, itu bisa mengeluarkan beberapa 
musuh sekaligus! ... Atau setidaknya, itulah yang dikatakan buku itu. 

Saya membaca buku itu selama kunjungan terakhir saya di keluarga Duke. Di buku itu 
ditulis bahwa itu diedit oleh guild sihir, jadi itu harus dapat diandalkan. 

"Hanya saja belum lama sejak dark slimes mempelajari kemampuannya, dan tidak ada 
lawan yang baik untuk mengujinya, jadi saya tidak pernah benar-benar bisa mengujinya. 
Karena itu, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk bereksperimen dengan 
mantera. " [Ryouma] 

"Mantra itu tidak akan menyakiti kita, kan?" [Shin] 

"Aku sudah banyak mempertimbangkan hal itu. Jika mantra dilemparkan di garis paling 
depan, seharusnya tidak ada korban manusia. Selain itu, area efeknya seharusnya hanya 
bisa memuat sekitar 5 hingga 6 orang, jadi jika ada sesuatu yang mungkin benar-benar 
membutuhkan lebih banyak upaya pada kita untuk mendapatkan mantra untuk mengenai 
salamander lumpur secara efisien. " [Ryouma] 

Lendir beracun dan lendir lengket yang menggunakan tombak dan tongkat. Ada dukungan 
sihir juga, jadi mereka seharusnya tidak menghalangi pekerjaan. 



"Dan kemudian ..." [Ryouma] 

Jika saya juga menambahkan slime logam dan besi yang dapat menggunakan Gerakan 
Berkecepatan Tinggi, rencanaku akan sempurna ... Atau setidaknya, itulah yang ingin saya 
katakan, tetapi sayangnya, berat slime logam tidak cocok dengan pasir. 

Lendir logam dan besi bergerak dengan mengubah bagian belakang mereka sedikit dan 
berputar dengan kuat seolah-olah mereka bermaksud untuk melompat. Saya tahu bahwa 
pijakan di pantai ini tidak baik, tetapi itu lebih buruk dari yang diharapkan, dan slime 
sepertinya tidak bisa bergerak dalam garis lurus. 

Tapi mungkin lendir logam dan besi itu sendiri yang paling menyesali hal ini, karena 
mereka mulai berlari di atas pasir dengan caranya sendiri. Sayangnya, bahkan setelah 
menjelaskan slime racun saya, slime sticky, dan slime magic secara berurutan, mereka 
masih hanya membiasakan diri mereka sedikit dengan pasir. Itu bukan level di mana 
mereka bisa bertarung. 

Mungkin karena mereka selalu berpartisipasi dalam pertempuran saya sebagai 'senjata' 
saya, jadi ketika saya memberi tahu mereka bahwa mereka tidak dapat bergabung kali ini, 
mereka menjadi tidak bahagia. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Saya bertanya-tanya apakah tidak ada cara saya 
bisa membuat mereka bertarung? Hmm ... Mungkin mereka harus berubah menjadi 
barikade atau sesuatu. 

"Hei." [Shin] 

"Kali ini dia tenggelam dalam pikirannya." [Kai] 

"Dia anak yang rajin dan baik, tapi dia sangat aneh, ya." [Peiron] 

"... Banyak penduduk desa telah berkumpul." [Kei] 

"Ryouma-kun juga seperti ini. Lebih baik kita pergi ke mereka dan menjelaskan situasinya. 
" [Sein] 

Setelah ini, saya mengetahui bahwa penduduk desa yang berkumpul melabeli saya sebagai 
'orang aneh pencinta lendir'. 

Saya tidak mengerti... 



Chapter 193-1 
Bab 193: Istirahat Pendek (1/3) 

Karena percobaan lendir saya dilihat oleh penduduk desa, saya akhirnya dicap sebagai 
Weirdo Slime-Loving di desa. Berita menyebar dengan cepat, dan setiap kali saya melewati 
orang-orang dalam perjalanan pulang mereka akan memanggil saya dengan nama-nama 
seperti 'slime kid' atau 'slime-kun'. 

Saya tidak terlalu membenci nama itu, tetapi saya tidak bisa menerima kenyataan itu. 

"Aku tidak akan menyangkal cintaku pada slime, tapi mengapa aku harus dicap sebagai 
orang aneh? Saya yakin lebih banyak orang akan tertarik pada slime jika mereka hanya 
tahu kemampuan mereka. Secara pribadi, semakin saya belajar tentang slime, semakin 
menarik jadinya. Mari kita ambil slime racun sebagai contoh. Kebanyakan orang hanya 
melihat mereka sebagai makhluk sederhana yang melepaskan racun, tetapi seperti yang 
saya tunjukkan hari ini, mereka dapat bertarung dengan baik tanpa racun melalui 
penggunaan tombak. Slime adalah makhluk yang sangat berguna, tergantung variannya. 
Mengapa orang tidak mendapatkannya? " [Ryouma] 

"Aku cukup yakin lendir racun normal hanya tahu racun." [Kai] 

"Itulah mengapa slime memiliki potensi. ... Jika Anda masih belum mengerti, maka mungkin 
saya hanya tidak punya bakat dalam menyajikan sesuatu kepada orang-orang. " [Ryouma] 

"Aku juga tidak mengerti, tapi aku cukup yakin itu tidak ada hubungannya dengan itu." 
[Kai] 

"Bagaimanapun, sebagian besar penduduk desa sekarang tahu rencanamu. Berkat itu kami 
tidak perlu keluar dari cara kami untuk memberi tahu mereka tentang hal itu dan 
mendapatkan izin. " [Kei] 

Itu benar. 

Pelaporan, komunikasi, dan konsultasi adalah penting dalam semua hal. Itu bukan hanya 
karena aku membuat keluargaku bergabung dalam keributan. Setiap rencana baru yang 
melibatkan penaklukan salamander lumpur memerlukan izin dari pemimpin para 
petualang dan penduduk desa untuk mencegah kekacauan menyebar di ladang. 

Biasanya, kami harus mulai dengan pemimpin para petualang dan perwakilan dari para 
nelayan, kemudian pergi ke berbagai tempat untuk menjelaskan hal-hal, tetapi berkat 
begitu banyak orang yang berkumpul sebelumnya, kami dapat melewati proses penjelasan 
dan persetujuan tanpa suatu halangan. 

Selain mengingatkan saya untuk tidak membiarkan racun slime menggunakan racun, 
mereka tidak mengatakan apa pun dan setuju untuk membiarkan saya, slime saya, dan 



anggota Wharf of Shikumu untuk mempertahankan pabrik pengolahan dan sekitarnya 
selama sehari. 

Jika kita melakukan pekerjaan dengan baik besok, para petualang lainnya tidak perlu repot 
dengan pabrik pengolahan lagi. 

Dengan kata lain, para petualang akan memiliki lebih sedikit tanah untuk diliput, sehingga 
mereka akan dapat lebih fokus pada mempertahankan ikan. 

"Hmm?" [Peiron] 

Saat kami berbicara sambil berjalan, Peiron-san tiba-tiba berhenti. 

"Apa masalahnya?" [Sein] 

"Seseorang memanggilku." [Peiron] 

Peiron-san dengan singkat menjawab pertanyaan Sein-san saat dia berbalik ke jalan yang 
kita datangi. 

Aku mengikuti pandangannya dan berbalik, dan ... Siapa itu? Di sana, seorang bocah ribut 
berlari ke arah kami. Dari penampilannya, dia tampak seperti bisa masuk kelas bawah 
sekolah dasar. 

"Hah? Bukankah itu Niki? " [Peiron] 

"Tunggu! Slime oniisan! " [Niki] 

"Hah? Dia punya bisnis dengan saya? " [Ryouma] 

Bocah desa yang seharusnya bernama Niki memanggilku, tetapi aku tidak tahu mengapa. 

Meski begitu aku dengan santai berjalan ke arahnya. 

"Ah!" [Shin] 

"Hati-hati, Ryouma-kun!" [Kei] 

"Hah?" [Ryouma] 

"-! Saya memberikan ini kepada Anda! " [Niki] 

Segera setelah perhatian saya diambil oleh peringatan Shin-san dan Kei-san, bocah itu 
melemparkan sesuatu ke arah saya. 

Itu menarik parabola di udara saat itu terbang ke arahku. Itu kecil, bulat, dan hijau. 
Berdasarkan tubuhnya yang berbentuk bola yang kotor dengan lumpur dan delapan kaki di 
udara, sepertinya ada semacam gurita. 



"Oh, uwaah !? '" [Ryouma] 

Ketika saya menerima gurita yang datang entah dari mana, tiba-tiba ia meludahi saya. 

"Acha, kita sudah terlambat ..." [Shin] 

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

"Iya. Saya tidak terluka atau apa pun. " [Ryouma] 

"Hei! Niki! " [Kai] 

"Bukankah kamu berjanji untuk tidak mengolok-olok orang-orang dari luar !?" [Sein] 

Ketika bocah itu melihat saya penuh dengan tinta, dia lari secepat yang dia bisa. 

"Ahh!" [???] 

"!?" [Ryouma] 

Lalu tiba-tiba seseorang berteriak. Tepat ketika saya bertanya-tanya apa kali ini, saya 
perhatikan bahwa seorang nenek menatap saya dari sudut jalan. 

"Oh, ini nenek. Apakah Anda mengejar Niki? " [Kai] 

"Aku tahu itu! Kai kecil, anak itu ada di sini, bukan? Maaf tentang pakaianmu, nak. " [Nenek] 

Nenek itu minta maaf, tetapi saya katakan kepadanya itu bukan masalah besar, dan 
membuka dimensi rumah saya. 

Aku memanggil lendir pembersih yang sudah kukenal dan membiarkannya menyedot tinta 
dari tubuh dan pakaianku. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Wow ... Nyaman sekali." [Nenek] 

"Oh ya, kamu mengoperasikan binatu, kan?" [Sein] 

"Saya lupa. Saya kira hanya tinta okuta bukan apa-apa bagimu. " [Peiron] 

Ketika Sein-san dan Peiron-san ingat itu, mereka tertawa. 

Suasana menjadi sedikit lebih cerah saat itu. Saya menunjukkan kepada nenek bahwa 
pakaian saya bersih dan sekali lagi mengingatkannya untuk tidak khawatir. Baru kemudian 
nenek itu menghela nafas lega. 

"Baik. Dalam hal ini, saya lebih baik mulai. Saya harus menangkap anak nakal itu atau siapa 
yang tahu apa lagi yang akan dia lakukan. Jika dia datang ke sini lagi ... "[Nenek] 



"Pada saat itu, kita pasti akan menangkapnya." [Shin] 



Chapter 193-2 
Bab 193: Istirahat Pendek (2/3) 

"Terima kasih, Shin Kecil. ... Bisakah kalian mengarahkan saya ke tempat anak itu lari? " 
[Nenek] 

"Lewat situ." [Kei] 

Begitu Kei-san mengatakan itu, nenek berlari ke arah yang dia tunjuk. 

... Apakah benar-benar baik-baik saja bagi seseorang seusianya untuk bergegas sebanyak 
itu? 

"Jangan khawatir, itu hanya biasa." [Kei] 

Ketika saya bertanya kepada Kei-san dan yang lainnya tentang hal itu, ternyata anak yang 
memanggil Niki dari sebelumnya adalah anak yang paling nakal di desa. Sekitar waktu ini, 
orang tua sedang bekerja, sehingga anak-anak dirawat oleh orang tua yang telah pensiun 
dari pekerjaan memancing dan bekerja di pabrik pengolahan, tetapi anak itu entah 
bagaimana selalu menyelinap pergi dari perawatan mereka dan bermain trik pada orang 
lain. 

"Tetap saja, itu aneh bahwa dia akan memilih seseorang yang bukan penduduk desa." [Kei] 

"Oh, benar. Anda mengatakan sesuatu tentang janji sebelumnya. " [Ryouma] 

"Ya. Sebuah janji untuk tidak mengolok-olok orang-orang dari luar desa. Bukan hanya Niki. 
Semua anak diajari itu. Bahwa jika mereka ingin mengolok-olok orang, mereka perlu 
membatasi hanya orang-orang dari desa. " [Kai] 

"Sebagian alasannya tentu saja karena kita tidak ingin mereka menimbulkan masalah bagi 
orang lain, tetapi alasan yang lebih besar adalah karena kita tidak tahu orang macam apa 
yang akhirnya mereka mainkan." [Shin] 

"Kali ini di sekitar kamu hanya menertawakannya, tetapi jika mereka mengerjai orang yang 
salah, mereka bisa dalam kesulitan." [Peiron] 

"Orang-orang dewasa mengawasi anak-anak, tetapi mereka juga perlu diajari dengan baik 
tentang bahaya berurusan dengan orang lain." [Sein] 

Yah, kurasa itu benar. 

Sementara saya memikirkan itu, saya perhatikan ada sesuatu yang melilit pergelangan 
tangan saya. 



"Ah, omong-omong, apa yang harus aku lakukan dengan ini?" [Ryouma] 

Selama ini, saya telah memegang gurita ini--- erm ... okuta. 

"Hmm? Oh, saya pikir Anda tidak perlu mengembalikannya. Anda bisa memakannya jika 
Anda mau? " [Kai] 

"Ah, jadi itu benar-benar makanan." [Ryouma] 

"Rebus dan makanlah. Rasanya luar biasa, tahu? " [Sein] 

"Kalau dipikir-pikir, aku agak lapar." [Kei] 

"Ya, tapi hanya ada satu dan pada ukuran itu, ini sedikit ..." [Shin] 

"Oh! Kalau begitu, aku punya barang untukmu! " [Ryouma] 

"Masalahnya?" [Kai, Kei, Shin, Sein, Peiron] 

Kami akan merepotkan orang lain jika kami terus menganggur di pinggir jalan seperti ini, 
jadi kami kembali ke rumah Kai-san terlebih dahulu. 

Ketika kami sampai di sana, saya membawa mereka ke dapur, di mana saya kemudian 
mengeluarkan piring besi dengan depresi bulat. 

"Hei, hei. Sesuatu yang besar keluar. " [Kai] 

"Ada batu ajaib yang terpasang. Tapi alat ajaib, ya. " [Kei] 

"Persis! Saya memiliki pengrajin yang saya tahu membuatnya. Ini adalah Pan Takoyaki! " 
[Ryouma] 

Dengan mengamankan sumber telur melalui ayam pintar, sepertinya saya akan bisa 
memasak lebih banyak piring, jadi ada berbagai peralatan memasak yang ingin saya 
peroleh. Karena itu, saya berbicara dengan Dinome's Workshop dan membuatnya. 

Pan Takoyaki ini adalah salah satunya. Ada juga satu untuk Taiyaki yang dibuat hanya 
dengan plat besi, satu untuk kawayaki, satu untuk okonomiyaki, dan satu lagi untuk 
yakisoba. Saya tidak sengaja menggambar versi besar dari peralatan yang dimaksudkan 
untuk festival dan sejenisnya ketika saya menjelaskannya kepada pengrajin, tetapi karena 
sopan santun, mereka membuat semuanya berukuran komersial. 

"Apakah kamu punya cukup bahan? Jangan ragu untuk menggunakan apa yang tersedia di 
rumah kami. " [Kai] 

"Terima kasih banyak. Saya memiliki sebagian besar bahan, tetapi saya ingin memiliki 
sesuatu yang dapat saya gunakan untuk sup kaldu. " [Ryouma] 



"Stok sup ... Seharusnya di sekitar sini." [Kai] 

Berbagai ikan kering dikeluarkan dari lemari. 

"Dan kemudian ada ini." [Kei] 

"? Botol apa ini? " [Ryouma] 

"Saus ikan. Produk olahan laut. Segala macam bahan digunakan saat membuat sup. " [Kei] 

"Pasta ikan ... Mungkinkah? Bisakah saya menjilatnya sedikit? " [Ryouma] 

"Tentu." [Kei] 

Saya membuka toples dan menjatuhkan beberapa tetes di punggung tangan saya. 

Itu jauh lebih tebal daripada apa yang saya harapkan, jadi saya dengan cepat menjilatnya. 

"!!" [Ryouma] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Rasa asin menyebar melalui mulutku disertai 
dengan rasa unik dengan umami yang kental ... Aku tahu itu! Ini 'pasta ikan'! 

Rasa unik ini tidak begitu kuat, dan juga lemah terhadap panas seperti bau amis. 

Saya sering menggunakannya sebagai bahan rahasia. 

... Apakah ini alasan mengapa sup yang saya makan di sini sangat bernostalgia? 

Bagaimanapun, dengan pasta ikan ini dan makanan kering, saya yakin saya bisa membuat 
sesuatu yang sangat lezat! 

Pertama, saya mencekik okuta dan membersihkan lendir dari lumpur dan menghilangkan 
tinta. Sementara itu, saya akan memasak air untuk menyiapkan dashi (sup kaldu). 

Saya tambahkan garam ke air matang, remukkan gurita yang sudah bersih, lalu buang ke 
dalam panci. Anggota badan yang telah melingkar sejak beberapa waktu lalu berubah dari 
warna hijau menjadi warna merah cerah. Pada titik ini, sebenarnya tidak ada bedanya 
dengan gurita. Itu terlihat enak. Saya harap saya bisa mendapatkan lebih banyak. 

Aku tahu. Saya akan bertanya kepada orang-orang yang membuat diri mereka nyaman di 
ruang tamu. 
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"Apakah para nelayan di sini juga menangkap otakus ini? Saya tidak melihat mereka dari 
jaring sebelumnya. " [Ryouma] 

"Hah? Anda tidak menangkap okuta dari danau. Anda mendapatkannya dari hutan. " [Kai] 

"Ah, hutan, aku mengerti ... Hutan !?" [Ryouma] 

"Apa yang membuatmu sangat terkejut? Okuta biasanya dari hutan, kan? " [Kei] 

"Di atas pohon, di rongga pohon, di dalam lumpur. Tempatnya berubah tergantung 
variannya, tetapi semuanya ditemukan di darat. " [Shin] 

"Kau menanganinya tanpa basa-basi, jadi kupikir kau tahu tentang itu." [Sein] 

"Apakah ada okuta yang hidup di air di kota asalku, Ryouma?" [Peiron] 

"Gurita yang saya tahu adalah makhluk yang hidup di air." [Ryouma] 

Jadi ternyata, tidak seperti gurita, okuta adalah makhluk yang hidup di darat. 

Seperti yang diharapkan, meskipun mereka terlihat serupa, mereka adalah makhluk yang 
berbeda ... Ups. Hampir siap. 

Aku menusuk gurita dan memastikan bahwa itu benar-benar matang, lalu kubawa keluar 
dari panci. Selanjutnya, saya akan memotong ini menjadi potongan-potongan, dan 
kemudian menggunakan stok sup dan tepung gandum yang terbuat dari banyak telur dan 
gandum dan diam-diam disempurnakan dengan alkimia untuk membuat adonan. Setelah 
itu semuanya akan siap. 

Saya mengaktifkan alat ajaib plat besi dan menuangkan adonan ke dalam panci yang 
hangat. Satu-satunya bahan yang saya masukkan adalah gurita. Adonan lunak jadi saya 
menggunakan sumpit untuk membalikkannya. Saya bisa tahu melalui sumpit bahwa 
mereka sekarang sangat lembut. 

Ketika semuanya sudah selesai, saya menyajikan hidangan dengan sup yang terbuat dari 
kaldu yang dibumbui dengan saus ikan dan rempah-rempah, dan kemudian direbus dan 
dibiarkan mendidih. 

"Maaf membuat anda menunggu! Satu akashiyaki! " [Ryouma] 

Saya tidak punya saus di tangan, jadi saya membuat akashiyaki yang dimaksudkan untuk 
dimakan bersama sup. 



Saya sebenarnya ingin membuat dashi (kaldu sup) dan saus menggunakan bahan-bahan 
dari sini, tapi saya ingin tahu bagaimana hasilnya. 

"Oh. Ini lembut dan berbentuk seperti lendir juga. " [Sein] 

Sein langsung makan. Dia merendam satu bola ke dalam supnya dan melemparkannya ke 
mulutnya. 

"Ah! ...! Ohh! Sangat lezat! Tapi itu sedikit panas! " [Sein] 

"Itu karena kamu tiba-tiba melemparkannya ke mulutmu ... Tapi itu pasti enak." [Shin] 

Yang berikutnya yang mencoba makanan adalah Shin-san. Dia juga berpikir itu lezat. 

"... Itu meleleh ketika aku memasukkan ke dalam mulutku, dan rasanya menyebar. Isi okuta 
juga memiliki tekstur yang bagus. " [Peiron] 

"Jangan khawatir, Ryouma. Dia menyukainya." [Kai] 

"Rasa yang sederhana. Hidangan yang tepat saat lapar. " [Kei] 

Aku sedikit khawatir karena ekspresi Peiron-san tidak banyak berubah, tetapi tampaknya 
dia juga menyukainya. Setidaknya, menurut Kai-san. Kei-san sepertinya juga menyukainya. 
Mereka mengosongkan piring mereka dengan cepat. 

Saya akan punya satu juga ... Ya. Umami saus ikan, dan rasa telur dan dashi. Baik rasa dan 
teksturnya ringan, dan sekarang tubuh dan hati saya secara bertahap dihangatkan. 
Hidangan sempurna untuk hari yang dingin ... 

"Hoi-san, apa kamu disini !? Kai kecil! Kei Kecil !! " [???] 

"NGU !?" [Ryouma] 

Sementara saya merasa hangat dan lembut dan mulai santai, suara mengerikan seseorang 
tiba-tiba berteriak. 

Orang itu tampak panik ketika dia bahkan membanting pintu sambil berteriak. 

Kai-san dan Kei-san saling memandang, lalu pergi. Ternyata itu nenek dari tadi. 

"Kai Kecil! Kei Kecil !! Apakah Anda, anak itu, di sini ... "[Nenek] 
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nafas. " [Kai] 

"Betul sekali. Kami sama sekali tidak mengerti apa yang Anda katakan. " [Kei] 

"Apakah kamu melihat Niki?" [Nenek] 



"Tidak sejak saat itu." [Kai] 

"Iya. Kami tidak melihatnya dalam perjalanan kembali. Dia juga tidak mampir ke sini ... 
Apakah ada sesuatu yang terjadi? " [Kei] 

Menanggapi pertanyaan Kei-san, nenek menarik napas dalam-dalam, dan kemudian 
mengeluarkan beberapa kata. 

"Dia pergi." 

-Dia berkata. 
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"Apakah kamu menemukannya !?" [Dewasa 1] 

"Tidak. Tidak ada jejaknya di sana juga ... "[Dewasa 2] 

"Kemana sih setan kecil itu pergi?" [Dewasa 3] 

Di alun-alun umum di pusat desa ada orang dewasa yang mencari bocah yang hilang, Niki. 
Mereka pergi ke sana kemari tanpa henti saat mereka mencari anak itu. Di antara orang 
dewasa tersebut adalah anggota Wharf of Shikumu. 

"Ryouma! Bagaimana sisi Anda pergi !? " [Sein] 

"Sein-san, setidaknya, tidak ada perahu yang berangkat ke danau. Ada beberapa kapal 
penangkap ikan dari desa-desa lain, tetapi mereka tidak punya anak yang menungganginya. 
Tidak ada anak-anak dapat ditemukan dari pintu masuk desa ke jalan yang memanjang 
juga. Tidak ada gerbong yang disembunyikan di sana juga. " [Ryouma] 

Saya membagikan indra saya dengan burung pelek dan mencari di luar desa dari daerah 
yang ditinggikan, tetapi saya tidak bisa mendapatkan hasil apa pun ... 

"Aku mengerti ... Oh! Peiron! Bagaimana sisi Anda pergi !? " [Sein] 

"Semua kapal desa ada di dermaga, dan tidak ada kapal yang dijadwalkan datang hari ini 
juga." [Peiron] 

"Jadi itu berarti dia tidak ada di danau?" [Sein] 

Terakhir kali Niki terlihat tepat setelah dia melemparkan okuta itu padaku. 

Dia ditangkap sekali dan dimarahi, tetapi dia menolak dan melarikan diri. 

Empat jam telah berlalu sejak itu. 

Hari-hari semakin pendek dengan datangnya musim dingin, jadi hari sudah mulai gelap. 

"... Semoga saja, dia tidak diculik." [Sein] 

"Baik. Jika tidak ada yang terjadi, ia harus kembali sekitar waktu ini. " [Peiron] 

"Benarkah itu!?" [Ryouma] 

"Anak itu selalu tidak baik, tapi dia selalu pulang sebelum hari gelap. Bahkan jika 
melakukan itu berarti dimarahi. " [Sein] 



"Dia cukup tahu untuk melakukan setidaknya sebanyak itu. Saya ingat ketika kita sendiri 
sampai tidak baik. Ketika ada sesuatu yang sangat berbahaya, kami akan selalu 
memperhatikan instruksi orang dewasa. Itu sebabnya orang dewasa melepaskan kami 
hanya dengan pukulan dan khotbah ringan. " [Peiron] 

Akan lebih bagus jika dia benar-benar bersembunyi di suatu tempat karena dia marah, 
tetapi kemungkinan bahwa sesuatu mungkin terjadi tetap ada. 

"Saya minta maaf. Jika aku mungkin menangkap anak itu saat itu ... "[Nenek] 

"Orang yang salah adalah putraku. Jangan terlalu memikirkan hal itu. " [Ibu] 

"Serius, tolol itu! Apa yang dia pikirkan melarikan diri setelah dimarahi karena kerusakan 
yang dia sebabkan? Dia akan berada di dunia kesakitan ketika aku menanganinya! " [Ayah] 

Saya menoleh ke arah dari mana komentar marah itu berasal, dan di sana saya melihat 
seorang pria dan wanita muda. Berdasarkan pada isi percakapan, aman untuk berasumsi 
bahwa mereka adalah orang tua Niki. Aku tidak bisa melihatnya dengan baik karena dia 
berada di belakang pasangan itu, tetapi nenek yang mencari Niki sebelumnya juga ada 
bersama mereka. 

Nenek itu menoleh ke sebuah tempat tua dan compang-camping di alun-alun -- sesuatu 
yang mirip dengan tempat seseorang meletakkan jizo-sama di kuil Budha -- dan melipat 
tangannya dan menangis. Itulah yang dia sesali dan khawatirkan terhadap bocah itu. 

Ngomong-ngomong, aku ingin segera menemukannya, tapi ... Jika kita tidak dapat 
menemukannya di desa, di jalan utama, atau danau, maka itu hanya menyisakan hutan 
yang mengelilingi desa dari hampir setiap arah. Terlebih lagi, hutan tumbuh dengan 
tanaman dan vegetasi sepanjang tahun tanpa memperhatikan musim dingin. 

Saya mencoba meminta Sechs dan Funf memeriksa daerah itu, tetapi lapisan daun yang 
tebal tidak memungkinkan untuk mencari jalan di hutan dari atas. Jika mereka mencoba 
masuk ke dalam, akan sulit untuk terbang karena semua cabang. Sayangnya, ini bukan 
lingkungan di mana saya bisa mengandalkan burung pelek. 

Saya perlu petunjuk. Berpikir. Apa yang akan saya lakukan ketika saya masih kecil? 

Saya yakin ada banyak situasi seperti ini ketika saya tidak bisa bergaul dengan ayah saya. 

Jika saya ingat dengan benar, pada waktu itu ... Bahkan ketika saya mencoba untuk pergi, 
tidak ada tempat bagi saya untuk pergi. 

Satu-satunya tempat yang bisa saya kunjungi adalah taman acak atau tempat yang cukup 
dekat untuk dicapai dengan kaki seorang anak. Dan bahkan ketika saya pikir saya sudah 
jauh, itu sebenarnya tidak jauh dari rumah saya. 



Dan berbicara tentang melarikan diri, saya mendengar ada beberapa anak yang melarikan 
diri dan menginap di rumah seorang teman ... Tentu saja, saya tidak punya teman seperti 
itu ... Tetapi terlepas dari itu, kebanyakan anak-anak akan memilih untuk bersembunyi di 
suatu tempat akrab. 

Apakah ada tempat yang akrab dengan anak Niki di hutan? ... Hmm? Berbicara tentang 
hutan ... 

"Sein-san, Peiron-san, Okuta yang kita makan di hutan siang ini, bisakah kau dapatkan itu 
dari hutan?" [Ryouma] 

"Hah? Ya, tapi kenapa kamu tiba-tiba bertanya? " [Sein] 

"Karena Okuta itu adalah sesuatu yang Niki-kun lemparkan kepadaku sejak awal. Tapi dari 
mana dia mendapatkannya? Saya tidak berpikir orang dewasa akan memberinya satu 
sehingga dia bisa mengolok-olok orang, jadi dia pasti pergi ke hutan sekali dan berburu 
otuka sebelum bertemu kami. " [Ryouma] 

"... Sekarang setelah kamu menyebutkannya, mungkin itu masalahnya." [Peiron] 

"Sekarang aku memikirkannya, itu sepertinya menjadi lelucon favoritnya. Saya belum 
pernah mendengar dia mencuri makanan dari keluarganya, jadi ... Tunggu. Biarkan saya 
periksa. " [Sein] 

Sein-san berlari ke pasangan dan nenek dari sebelumnya, dan kemudian setelah beberapa 
saat, kembali. 

Tiga orang dari sebelumnya datang bersamanya. 

"Ryouma! Kamu benar! Niki memang mendapatkan okta sendiri! " [Sein] 

"Apakah kamu tahu dari mana dia mendapatkannya?" [Ryouma] 

"Mungkin di timur. Setiap kali tidak ada cukup kayu bakar, bocah itu akan selalu 
menawarkan untuk mendapatkan lebih banyak sendiri, jadi mungkin saat itulah dia 
mendapatkan okuta itu. " [Ibu] 

Informasi langsung dari ibu! 

"Apakah anakku yang bodoh itu berada di sebelah timur hutan?" [Ayah] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Ayah itu bertanya dengan suara yang sedikit 
panik, sangat kontras dari suaranya yang marah sebelumnya. 

Meskipun dia marah dengan putranya, saya yakin dia lebih mengkhawatirkannya. 



"Aku tidak punya bukti keras, tetapi ketika aku masih kecil -- maksudku jika aku berada di 
posisinya, aku mungkin akan bersembunyi di suatu tempat yang dulu aku kenal." [Ryouma] 

Berbicara dari pengalaman saya dari berburu setiap hari di Hutan Gana, berburu tidak 
begitu sederhana sehingga Anda bisa memasuki hutan secara acak dan keluar dengan 
rampasan di tangan. 

Kebanyakan mangsa dapat merasakan manusia melalui bau dan aura mereka dan dengan 
cepat melarikan diri. Jadi ketika Anda mendekati mereka, Anda harus berhati-hati tentang 
arah angin atau menyiapkan beberapa perangkap setelah menemukan jejak sebelumnya. 
Dan jika Anda ingin mendapatkan hasil secara konsisten, Anda perlu pengalaman. 

Bocah laki-laki bernama Niki itu selalu menangkap Okuta untuk mengolok-olok orang. 

Dalam hal itu, ia harus memiliki tempat rahasia di suatu tempat di timur hutan tempat ia 
menangkap okuta. Itu atau tempat yang dia kenal. 

Tentu saja, ini hanya hipotesis berdasarkan pada apa yang akan saya lakukan jika saya 
berada di posisinya. 
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Ada cahaya di dalam ruang rahasia, tapi itu jauh lebih lemah dibandingkan dengan sihir 
cahaya saya, jadi ruangan itu redup. Mungkin karena itulah Niki menemukan sisi saya 
cerah ketika dia memegang lututnya di dinding. Dia duduk dan tidak bergerak, tetapi dia 
tidak terlihat kesakitan. 

"Syukurlah kau selamat. Apakah kamu terluka?" [Ryouma] "... Aku baik-baik saja." [Niki] 
"Benarkah?" [Ryouma] "Ya ... Aku memutar kakiku saat berlari, tapi tidak terlalu buruk 
sehingga aku tidak bisa berjalan ..." [NIki] "Aku mengerti." [Ryouma] 

Kurasa dia sedang berbicara tentang para goblin mengejarnya. 

"Bisakah kamu menunjukkan kaki bengkokmu? Saya bisa menggunakan sihir 
penyembuhan. " [Ryouma] 

Para goblin telah ditangani, jadi mari kita perbaiki kakinya dan kembali. 

Itulah yang ada dalam pikiran saya, tetapi Niki tiba-tiba berhenti mengulurkan kaki 
kanannya dan menariknya kembali. 

"... Jangan ..." [Niki] "Hah?" [Ryouma] "Saya tidak ingin pulang." [Niki] "Ryou... kun! 
...dengarkan aku!?" [Shin] 

Niki bergumam dengan suara samar seolah dia baru saja mengingat sesuatu. Pada saat 
yang hampir bersamaan ketika dia mengatakan itu, aku mendengar suara Shin-san datang 
dari luar. Tapi sulit untuk bisa keluar. Bagaimana cara saya mengatasi masalah tidak ingin 
pulang ke rumah? Hmm ... Tapi sebelum itu, aku lebih baik menghubungi anggota Wharf of 
Shikumu. 

" Bisikan '... Bisakah kalian mendengarku? Itu Ryouma. Sulit mendengar satu sama lain dari 
sini, jadi aku menggunakan mantra angin untuk mengirim suaraku ke sana. " [Ryouma] 
"Aku bisa mendengar ... kamu !!" [Shin] "Bagus kalau begitu. Saya menemukan Niki-kun. Dia 
dalam kesehatan yang baik dan tidak terluka. Tapi ... "[Ryouma] 

Ketika aku menjelaskan situasinya, anggota Wharf of Shikumu dari luar mencoba 
mengatakan sesuatu. 

Sayangnya, suara mereka bertentangan satu sama lain dan membuatnya sulit untuk 
memahami apa yang mereka katakan. Meskipun begitu, Niki-kun masih bisa mengerti 
bahwa mereka berusaha membuatnya keluar. 

Sayangnya, upaya mereka hanya memiliki efek sebaliknya. 



"Diam! Diam! Diam! Tidak peduli apa kata orang, aku tidak akan pernah kembali! Tidak ada 
gunanya karena kau toh tidak akan percaya padaku! " [Niki] 

Niki berteriak marah menanggapi suara-suara yang memanggilnya, tetapi ketika dia 
menundukkan kepalanya, suaranya berangsur-angsur menjadi menangis. 

... Ini adalah area sempit tanpa tempat untuk berlari. Jika aku mau, aku bisa dengan mudah 
menangkap Niki-kun dan melemparkannya ke Dimension Home-ku agar slime ditahan. 
Setelah kami kembali ke desa, aku bisa menyerahkannya kepada orang tuanya, dan 
kejadian ini akan berakhir. 

Tetapi jika saya melakukan sesuatu seperti itu, hal yang sama ini mungkin hanya akan 
terulang. Karena dia dapat membangun markas rahasianya, Niki-kun dapat dikatakan anak 
dengan kemampuan tertentu. Jika dia melarikan diri dari rumah untuk kedua kalinya, dia 
mungkin akan melakukannya dengan tekad. 

"... Maaf, teman-teman. Saya ingin berbicara dengannya, jadi bisakah kalian menunggu 
sebentar di sana? " [Ryouma] 
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Aku mungkin menempel hidungku di tempat yang bukan tempatnya, tapi aku ingin 
mencoba berbicara dengan Niki-kun. 

Mereka mungkin mendiskusikannya di antara mereka sendiri terlebih dahulu, tetapi 
setelah beberapa saat, pemimpin mereka, Shin-san, menyerah. 

Saya mengucapkan terima kasih dan mendekati Niki. 

"Aku punya waktu untuk kita, jadi mari kita tenang dulu. Omong-omong, apakah Anda 
membuat seluruh tempat ini sendiri? Itu luar biasa. " [Ryouma] 

Anda tidak dapat mencapai pangkalan rahasia ini tanpa merangkak melalui pintu masuk 
yang ketat itu, tetapi pangkalan rahasia itu sendiri luar biasa besar. Langit-langit di sini 
cukup tinggi sehingga Anda dapat berdiri dan hanya tidak menyentuh bagian atasnya. 

Dia mungkin mengorek lumpur di antara akar-akar pohon dan memotong akar untuk 
membuat ruang ini. Setelah itu ia menggunakan potongan akar dan cabang serta daun yang 
dibawa dari luar untuk memperkuat ruang di antara akar yang masih hidup untuk 
mencegah lumpur mengalir di dalam. 

Agak kasar, tetapi mempertimbangkan usia Niki-kun dan fakta bahwa dia tidak bergantung 
pada sihir membuat semua ini menjadi usaha yang sangat besar. 

"Aku juga membuat tempat seperti ini di hutan sebelumnya---" [Ryouma] "Diam ... Aku 
tidak butuh pujianmu. Anda tidak datang ke sini untuk itu, bukan? " [Niki] "---Saya 
mengerti." [Ryouma] 



Saya gagal mendekatinya. Sejujurnya, saya benar-benar berpikir bahwa dia melakukan 
pekerjaan luar biasa dengan tempat ini. 

"Kalau begitu, aku akan langsung ke intinya." [Ryouma] "Apa? Anda hanya akan meminta 
saya untuk pulang juga, bukan? Anda mengatakannya jauh sebelumnya. " [Niki] "Tidak. 
Sebelum itu saya ingin berbicara. " [Ryouma] "Kamu ingin bicara? Tentang apa? Saya akan 
kembali ke rumah? " [Niki] "Tidak. Saya ingin berbicara tentang Anda. Bukankah kamu 
berteriak beberapa saat yang lalu, mengatakan 'tidak ada gunanya karena kamu tidak akan 
percaya padaku!' atau semacam itu? Jika demikian, maka pasti ada sesuatu yang ingin Anda 
katakan. " [Ryouma] 

Saya hanya mengatakan sesuatu untuk membuatnya mengeluarkan perasaannya, tetapi 
reaksinya tidak terduga. 

Dia tidak menatapku sebelumnya, tapi sekarang dia mengangkat kepalanya dan menatap 
lurus ke arahku. Setelah itu dia memalingkan matanya seolah-olah dia kehilangan kata-
kata. Dia mungkin jauh lebih jujur daripada aku memberinya pujian. 

"Kenapa kamu menanyakan hal seperti itu?" [Niki] "Aku hanya merasa seperti itu, kurasa. 
Sejujurnya, aku nyaris tidak tahu apa-apa tentangmu, namun di sinilah aku di mana-mana 
setelah menghabiskan setengah hari mencarimu. Saya kira Anda bisa mengatakan saya 
sudah terlalu jauh untuk kembali. Bagaimanapun, jika ada sesuatu yang ingin Anda 
katakan, maka saya semua telinga. Saya akan mendengarkan sampai akhir. Jika kita 
melakukan itu, kita harus dapat saling memahami dengan lebih baik. Paling tidak, itulah 
yang saya pikirkan. " [Ryouma] "... Bukankah mereka memberitahumu? Saya anak nakal 
yang mempermainkan orang. " [Niki] 

Ya, saya sudah mendengarnya ... 

Tapi, hmm ... Jika dia mengatakan itu dengan waktu ini, maka itu harus berarti dia sendiri 
mengakui reputasinya sebagai orang iseng sebagai benar, dan jika dia mengatakan bahwa 
'orang tidak akan percaya padanya', maka ... 

Saya mengingat kembali kisah-kisah yang saya dengar di desa. 

'Sebuah janji untuk tidak mengolok-olok orang selain penduduk desa' 'Niki selalu 
melindungi garis bawahnya' 'Itu sebabnya dia melepaskan hanya dengan pukulan dan 
khotbah ringan' 

Menyatukan semuanya ... Mungkin asumsi saya salah. 

"Mungkinkah kamu 'tidak pernah bermaksud mengerjai orang pada awalnya'?" [Ryouma] 
"!!" [Niki] 

Niki terlihat seperti dia tidak tahu apakah akan mengatakan sesuatu atau tidak ... 
Sepertinya aku tepat sasaran. 



"Kalau begitu, aku minta maaf, tapi aku juga mengira kau bermaksud mengerjai aku siang 
ini. Saya mendengar banyak cerita saat kami mencari Anda, dan ada sesuatu yang membuat 
saya khawatir. Seharusnya, meski Anda suka mengerjai orang, Anda tahu di mana harus 
menarik garis. Jika itu masalahnya, lalu mengapa Anda membuat pengecualian hari ini dan 
mengerjai orang luar seperti saya? " [Ryouma] 

Tetapi jika itu awalnya tidak dimaksudkan untuk menjadi lelucon, maka cerita akhirnya 
mulai masuk akal. Dan jika saya memikirkan kembali apa yang terjadi saat itu ... 

"Aku akan memberikan ini padamu!" 

Itu yang dia katakan saat melemparkan okuta padaku. 

"Jika aku mengambil kata-kata itu dengan nilai nominal, maka Niki-kun, kamu hanya 
mencoba untuk memberikan okuta sebagai hadiah, bukan? Sayangnya, ketika Anda 
melempar okuta, ujungnya menyemprotkan tinta ke saya. Saya tidak tahu mengapa Anda 
ingin memberikan okuta kepada saya, tapi ... Bagaimana menurut Anda? Apakah saya 
benar? " [Ryouma] 

Saya berbaris dugaan saya dan mengajukan pertanyaan saya selembut mungkin. Sebagai 
tanggapan, Niki-kun perlahan membuka. 

"Sore itu... aku melihat slime di pantai. Ada banyak dari mereka dan mereka bergerak 
dengan aneh. ... Tapi saya pikir mereka agak luar biasa. " [Niki] 

Jadi dia melihat itu dan mengira mereka luar biasa? Yah, kurasa dia punya poin bagus. Tapi 
sekarang aku harus mendengarkan dengan tenang. 

"Dan kemudian ... Aku menjadi sedikit penasaran, jadi aku ingin bertanya tentang mereka. 
Tetapi saya tidak mengenal Anda dan saya ingat bahwa ketika orang baru datang ke desa, 
ibu akan memberi mereka hadiah. Jadi saya pikir saya harus membawa satu untuk 
menyambut Anda. " [Niki] "Ah, begitu. Jadi itulah yang terjadi. Tapi mengapa okuta? " 
[Ryouma] "Aku pikir kamu akan menyukainya karena menyerupai lendir. Lagipula slime 
Anda memiliki anggota tubuh seperti okta. " [Niki] "Begitu ..." [Ryouma] 

Saya tersenyum sedikit pada itu. Siapa yang mengira dia punya alasan seperti itu? Tapi 
ketika dia mengatakannya seperti itu, aku bisa melihatnya. Maksud saya, okta dan slime 
lunak dan lembek. Lendir saya juga memperpanjang bagian tubuh mereka, yang memang 
menyerupai anggota badan okuta. 

Bab 195: Orang Yang Memahami (3/3) 

"Saya senang pertanyaan saya telah dijawab. Terima kasih. Jadi saya kira orang-orang 
dewasa pasti mengira Anda sedang main-main lagi dan Anda dimarahi, kan? " [Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu, wajahnya menjadi suram. 



"Aku minta maaf karena menutupimu dengan tinta dan melarikan diri. Itu menjadi 
kebiasaan karena aku selalu melempar okuta sebagai lelucon ... Karena itu, aku juga bukan 
tanpa kesalahan, jadi aku membiarkan mereka memarahiku dulu, tapi ... Tapi! " [Niki] 
"Santai. Aku akan mendengarmu sampai akhir ... "[Ryouma] 

Ketika Niki-kun ingat saat dia marah, dia mulai menangis. Saya mengambil gelas dari Kotak 
Barang saya dan menuangkannya segelas air. Lalu aku mendengarnya saat aku 
menghiburnya. 

Dia berbicara sambil menangis, jadi itu agak sulit dimengerti. Ada saat-saat ketika hal-hal 
yang dia bicarakan sepertinya tidak terhubung, jadi saya harus mengumpulkan potongan-
potongan ketika saya mendengarkannya. 

Rupanya, dia pernah dituduh secara salah oleh anak-anak desa. Camilan yang disiapkan 
oleh para penatua untuk anak-anak terbuang sia-sia, dan dia yang menyalahkannya, tetapi 
kenyataannya adalah anak lain yang bertanggung jawab untuk itu. Tentu saja, anak itu juga 
tidak sengaja melakukan kejahatan, tetapi dia takut dimarahi, jadi dia memutuskan untuk 
mendorong kesalahan pada Niki-kun, yang secara luas dikenal sebagai anak nakal. Tetapi 
pada waktu itu, meskipun dia disalahkan sesaat, para tetua desa dan orang tuanya 
melindunginya. Orang tuanya mempercayainya dan berkata 'putra kami tidak akan 
melakukan hal seperti ini'. Kemudian pelaku sesungguhnya akhirnya menyebut dirinya dan 
insiden itu berakhir. 

Pada saat itu, orang-orang dewasa mengatakan kepadanya bahwa jika dia benar-benar 
tidak melakukan sesuatu, dia harus menjulurkan dadanya dan mengatakannya. 

Melihat orang dewasa membuat penilaian yang tepat, Niki-kun percaya dari lubuk hatinya 
bahwa jika dia hanya mengatakan yang sebenarnya, orang dewasa akan mengerti. 

Dia percaya mereka, tapi ... 

"Itu yang tidak terjadi saat ini." [Ryouma] "Ya. Saya mengatakan kepada mereka bahwa 
saya tidak sengaja melakukannya, tetapi mereka hanya berteriak kepada saya dan berkata 
'Jangan mencari-cari alasan'! Mereka tidak mendengarkan saya sama sekali ... Kami terus 
berteriak bolak-balik, dan sebelum saya menyadarinya, saya akan melarikan diri ... "[Niki] " 
Saya mengerti. " [Ryouma] 

Mereka tidak mau mendengarkannya, jadi dia berlari dengan dorongan hati. Sesuatu 
seperti itu terjadi pada saya juga ketika saya masih kecil, jadi saya bisa kurang lebih 
berhubungan. 

"Tapi jika itu masalahnya, maka itu semua lebih alasan bagimu untuk kembali." [Ryouma] 
"Apa gunanya bicara? Saya melarikan diri justru karena berbicara tidak berhasil. Jika 
mereka mau mendengarkan saya, maka apa yang terjadi sore ini tidak akan menjadi seperti 
ini. " [Niki] "Berbicara mungkin tidak berhasil sore ini, tetapi jika Anda mencoba lagi dan 
berbicara satu sama lain dengan tenang, mungkin Anda akan dapat saling memahami. Kali 



ini saya akan berada di sana untuk membantu Anda. Benar, jika mereka mencoba 
memukulmu tanpa mendengarkanmu terlebih dahulu, aku akan menghentikan mereka. " 
[Ryouma] "Kamu akan?" [Niki] "Saya mungkin tidak melihat bagian itu, tapi saya masih 
seorang petualang. Saya kuat dan kokoh, jadi saya yakin saya bisa melindungi Anda dari 
bahaya fisik. Selain itu, alasan mengapa orang tuamu dan penduduk desa marah kepadamu 
adalah karena mereka mengkhawatirkanmu. Kami yang akhirnya datang ke sini, tetapi ada 
lebih banyak orang yang mencari di desa. Tidak ada yang bisa menemukan Anda, jadi kami 
mengalihkan pandangan ke hutan. Itu sebabnya saya yakin bahwa jika kedua belah pihak 
tenang, Anda akan dapat berbicara dengan benar. " [Ryouma] "Benarkah?" [Niki] 

Tidak ada keraguan bahwa semua orang mengkhawatirkannya. 

"Jika tidak, maka mereka tidak akan marah atau mencarinya." [Ryouma] 

Itu normal bagi seseorang untuk merasa buruk ketika dimarahi, sementara orang yang 
marah mungkin merasa senang mengatakan apa pun yang dia inginkan. 

Namun terlepas dari itu, kemarahan secara mengejutkan mengambil banyak stamina 
seseorang dan juga membuat segalanya canggung antara dia dan orang yang dia marahi. 
Ada kalanya orang yang marah juga akan dibenci. Dengan demikian, tidak ada banyak 
keuntungan bagi orang yang marah. 

Itu sebabnya jika seseorang benar-benar tidak peduli dengan orang lain, dia tidak akan 
membuang waktu dengan marah. Persis seperti kata pepatah, 'Di belakang amarah adalah 
bunga'. 

"...Saya mendapatkannya. Saya akan kembali. " [Nyiki] "!" [Ryouma] 

Wajah Niki-kun menunjukkan dia masih agak enggan, tapi dia setuju untuk kembali. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Saya terkejut bahwa semuanya berjalan tanpa 
hambatan, tapi ... Tidak. Dia sendiri mengakui bahwa dia bersalah karena melarikan diri 
setelah mencoreng saya dengan tinta, jadi sepertinya dia melewatkan waktu untuk kembali 
setelah melarikan diri dengan dorongan hati. Yang benar adalah dia anak yang baik dan 
jujur. 

"Onii Chan?" [Niki] "Y-Ya." [Ryouma] 

Bagaimanapun, dia merasa seperti kembali ke rumah sekarang. 

"Kau bilang kau memutar kakimu, kan? Mari kita menyembuhkannya, dan kemudian pergi. 
Tunjukkan kaki Anda. " [Ryouma] 

Dia menunjukkan kakinya. Ini sedikit bengkak, tetapi tidak ada yang salah dengan 
tulangnya. Penyembuh dasar harus bisa memperbaikinya. 



Saya melemparkan mantra penyembuhan dengan cepat, dan kemudian memberi tahu yang 
lain melalui sihir angin saya bahwa saya bisa meyakinkannya. 

"Baik. Saya ingin menjelaskan detailnya kepada mereka, jadi saya akan pergi dulu. " 
[Ryouma] 

Pintu masuknya terlalu sempit, sehingga hanya bisa menampung satu orang pada satu 
waktu. Saya percaya bahwa Niki-kun akan pergi sendiri, jadi saya meninggalkan pangkalan 
rahasia terlebih dahulu. 



Chapter 196 
Bab 196: Ketika Menuangkan Tanah Tumbuh Lebih Kencang (1/2) Hari berikutnya. 

Merasakan sentuhan udara pagi yang dingin, aku membuka mata. 

"Selamat pagi." [Ryouma] 

"Selamat pagi, Ryouma-kun." [Kai] 

"Kau bangun, aku mengerti. Kemarin memang sulit. " [Kei] 

Ketika saya pergi ke kamar kecil, saya kebetulan ke Kai-san dan Kei-san. Mereka mungkin 
juga datang ke sini untuk mempersiapkan diri untuk hari itu. Mereka masih terlihat 
mengantuk. 

Seperti yang diharapkan, mereka berbicara tentang acara tadi malam. 

Setelah saya meninggalkan markas rahasia Niki-kun, kami tidak lagi mengalami kesulitan 
dan percakapan berjalan dengan lancar. 

Niki-kun mengikuti tepat di belakangku. Dia menjadi gugup ketika kami mendekati desa, 
tetapi dia tidak mendapatkan kaki dingin dan mengatakan sesuatu seperti 'Saya pikir saya 
tidak bisa pulang setelah semua!' Tidak. Dia benar-benar kembali dengan dua kakinya 
sendiri. 

Juga, Shin-san, Peiron-san, dan Kai-san adalah satu-satunya yang menunggu di luar markas 
rahasia. Sein-san dan Kei-san telah kembali ke desa untuk memberi tahu yang lain bahwa 
Niki-kun aman. Saya pikir itu memainkan peran besar juga. 

Tidak ada yang luar biasa yang benar-benar terjadi selain ayah Niki-kun yang mencoba 
memukulnya begitu dia kembali. Mereka berbicara dengan tenang dan normal. 

"Ngomong-ngomong, Ryouma-kun. Bagaimana wajahmu? " [Kai] 

"Oh, tidak apa-apa." [Ryouma] 

"Itu terdengar baik. Saya sangat terkejut ketika Anda tiba-tiba melompat dan mengambil 
pukulan itu. " [Kai] 

"Ya, ya. Saya mendengar Anda berjanji untuk melindungi Niki, tetapi masih ... "[Kei] 

"Ketika aku memikirkan bagaimana ayah Niki-kun mengkhawatirkannya juga, aku merasa 
itu tidak baik jika dia menundukkannya seperti itu." [Ryouma] 



"Bahkan saat itu aku tidak berpikir ada kebutuhan bagimu untuk mengambil pukulan itu 
dengan wajahmu." [Kai] 

"Ha ha ha ..." [Ryouma] 

Yah, setidaknya semuanya berakhir dengan baik. 

Ketika kami tertawa seperti itu, kami selesai mempersiapkan diri untuk hari itu dan pergi 
bekerja sementara hari masih gelap. 

Sepanjang jalan kami terjadi pada beberapa wajah yang akrab. 

"Hah? Hei, kalian berdua. Apakah itu Niki-kun dan orang tuanya? " [Ryouma] 

"Sepertinya begitu." [Kai] 

"Apa yang mereka lakukan?" [Kei] 

Ketika kami berbicara, Niki-kun dan orang tuanya memperhatikan kami. 

Niki-kun melambaikan tangannya pada kami dan mendekati kami dengan orang tuanya. 

"Onii-chan, selamat pagi!" [Niki] 

"Selamat pagi, Niki-kun." [Ryouma] 

Saya juga menyapa orang tuanya, dan mereka menundukkan kepala mereka ke arah kami. 

"Terima kasih banyak telah menemukan putra kami kemarin. Kami tidak bisa 
mengucapkan terima kasih dengan benar kemarin, jadi kami pikir kami akan mengucapkan 
terima kasih hari ini. " [Ibu] 

"Ahh ... Yah, sudah gelap saat kami kembali ke desa. Mau bagaimana lagi. " [Kai] 

"Kami juga berbicara, jadi malam itu semakin lambat." [Kei] 

"Bahkan saat itu aku masih harus mengucapkan terima kasih atau aku tidak akan puas." 
[Ayah] 

"Kalau begitu, terima kasih banyak." [Ryouma] 

"Tunggu, kenapa kamu yang berterima kasih pada mereka?" [Kai] 

Kata Kai-san dan tempat itu berubah menjadi tawa. 

"Pokoknya, onii-san. Apakah Anda akan bekerja di pabrik pengolahan hari ini juga? " [Niki] 

"Pabrik pengolahan? Kenapa kamu bertanya? " [Ryouma] 



Ketika saya bertanya itu, yang menjawab pertanyaan saya adalah orang tua. 

"Kami menyusahkan semua orang di desa karena insiden ini, jadi baik sebagai permintaan 
maaf dan sebagai hukuman, kami memutuskan untuk meminta Niki-kun membantu sampai 
siang ini." [Ibu] 

"Saya pikir anak saya telah tumbuh sedikit, tetapi ternyata dia masih terlalu hidup untuk 
kebaikannya sendiri. Setidaknya dia harus bisa membantu mengambil air atau membawa 
barang-barang. " [Ayah] 

"Itu adalah hukuman yang cukup keras yang kamu alami, Niki." [Kai] 

"Dan mengapa begitu?" [Ryouma] 

"Air biasanya diambil dari sumur, tetapi pabrik pengolahan menggunakan banyak air, 
sehingga beberapa ratus ember air saja tidak akan cukup. Tentu saja, orang dewasa akan 
membantu secara bergiliran juga, tetapi ini banyak pekerjaan fisik, jadi biasanya anak-anak 
hanya membantu ketika mereka bertambah besar. " [Kai] 

"Begitu ... Semoga beruntung, Niki-kun." [Ryouma] 

"Kamu juga, Onii-chan!" [Niki] 

Kami berdua tertawa dan kemudian berjalan ke pantai. 

Niki-kun dengan gembira berjalan sepanjang jalan sambil memegangi tangan orang tuanya. 

... Mungkin mereka berbicara lagi setelah kembali kemarin. 

Saat ini, mereka terlihat seperti keluarga yang benar-benar bahagia. 

"Sampai nanti, Onii-chan! Setelah selesai dengan pekerjaanmu, ceritakan padaku tentang 
slime-mu, oke !? " [Niki] 

"Tentu. Kamu bekerja keras sekarang, Niki-kun. " [Ryouma] 

Ketika kami tiba di pantai, kami berpisah dengan Niki-kun dan memulai persiapan untuk 
melawan salamander lumpur. 

Yang sedang berkata, itu bukan seolah-olah aku melakukan sesuatu yang melelahkan 
karena semua yang benar-benar harus aku lakukan adalah memanggil slime dan meminta 
mereka mengambil posisi mereka sesuai rencana. 

Karena itu saya memastikan bahwa mereka telah mengambil tempat di sekitar pabrik 
pengolahan dengan benar. 

"Ombaknya ada di sini !!" [Pemimpin] 



Ketika pemimpin berteriak itu, pantai langsung menjadi berisik. 

'Gelombang' di sini berarti bahwa pusaran salamander lumpur telah mulai mendorong. 

"Ryouma! Apakah kamu siap!?" [Sein] 

Kami sudah bertemu dengan Sein-san dan yang lainnya. Sein-san berteriak bahwa untuk 
memastikan bahwa kita tidak akan kalah dengan lingkungan kita. 

"Aku siap kapan saja!" [Ryouma] 

"Bagus!" [Sein] 

Saat itu, dia mengambil posisi. Demikian juga saya juga bergegas ke posisi saya. 

Dengan pabrik pengolahan di belakangku, aku mengawasi slime yang telah meluas ke 
pantai. 

... Sepintas, tempat itu tampak tenang, tapi aku bisa merasakan semangat juang yang kuat 
dari slime yang telah mempersiapkan diri untuk bertarung. 

Bab 196: Ketika Menuangkan Tanah Tumbuh Lebih Kencang (2/2) Iyo! Hei!" [Pemimpin 
Nelayan] 

'Hei!' [Nelayan] 

Para nelayan melakukan suara aneh mereka lagi ketika mereka menarik tali dan 
melangkah mundur dengan mantap. 

Pertempuran antara salamander lumpur dan para nelayan dimulai dengan perahu di 
sebentar lagi. Saya bisa melihat dari sudut pandangan saya bahwa jala sekarang sedang 
diangkat. Hanya masalah waktu sekarang sebelum mereka tiba di sini. 

Saya menenangkan hati saya yang berdetak kencang dan menunggu beberapa menit. 

Ketika tangkapan pertama hari itu dibawa ke pabrik pengolahan, salamander lumpur 
pertama akhirnya mencapai pantai. 

"Mereka disini!" [Kei] 

"Baik! Tolong jaga mereka jika mereka berhasil menembus pengepungan! " [Ryouma] 

Kei-san diposisikan di ujung tanggung jawab kami. 

Salamander lumpur berlari langsung menuju para nelayan yang membawa hasil tangkapan 
ikan, tetapi ... 

"- !?" [Mud Salamander] 



Salamander lumpur yang telah membuat pantai dan berlari tiba-tiba menggeliat. 

Aku tidak bisa mendengarnya menjerit, tetapi dari cara itu menggeliat, jelas bahwa itu 
kesakitan. 

"Sepertinya rencananya sukses." [Ryouma] 

Lapisan pertama pertahanan kita, 'penghalang salamander lumpur' melalui slime besi dan 
slime logam. 

Di sini di pantai, lendir logam dan besi memiliki masalah karena mereka 'tidak bisa 
bergerak sesuka mereka'. Tetapi ketika sampai pada itu, semua yang benar-benar berarti 
bagi mereka adalah bahwa mereka membutuhkan peran di mana mereka 'tidak perlu 
bergerak'. 

Karena itu, saya membuat lendir besi dan lendir logam menipiskan tubuh mereka dan 
membuat mereka bersembunyi di pasir seperti sinar atau flounder. Setiap kali salamander 
lumpur menginjak mereka, mereka kemudian akan mengubah bagian tubuh mereka 
menjadi tombak, memotong perut makhluk itu. 

Hasil baik yang dibawa oleh usaha mereka tidak lain adalah salamander lumpur yang 
menggeliat di depan mata kita. 

Salamander lumpur telah menginjak pisau yang seharusnya tidak ada di sana sebelumnya. 
Karena itu tubuhnya menembus sangat dalam dan menggeliat-geliat tak terkendali. Tapi 
lendir yang menikamnya tidak berhenti di situ saja. Ia terus mendorong tubuh logamnya ke 
salamander lumpur dan melilitkan tubuhnya, mengubah tubuhnya sendiri menjadi 
semacam beban untuk menghambat pergerakan salamander lumpur. 

Salamander lumpur yang telah mengambil alih mendahului saudara-saudaranya bahkan 
tidak bisa mencapai tombak slime racun. 

10 lagi salamander lumpur datang dari belakang, tetapi mereka semua mencapai nasib 
yang sama, ketika limau logam dan besi menangkap mereka dan mereka berjatuhan di 
sepanjang pasir. 

"Aku agak merasa sedih untuk mereka ketika aku melihat mereka seperti itu." [Pemimpin 
Petualang] 

Oh Pemimpin para petualang datang. 

"Kerja bagus di luar sana." [Ryouma] 

"Aku datang untuk memeriksa apa yang kamu lakukan, tapi sepertinya kamu baik-baik 
saja." [Pemimpin Petualang] 



"Untuk sekarang. Para salamander lumpur yang telah ditangkap secara bertahap akan 
kehabisan stamina. Ketika lebih banyak salamander lumpur datang dan mereka 
dihancurkan di bawah kaki, beberapa dari mereka akhirnya akan sangat dilemahkan. " 
[Ryouma] 

"Jika mereka bisa melewati itu, maka kita akan melanjutkan seperti yang direncanakan, 
dan jika ada terlalu banyak, kamu akan mengurangi jumlah mereka dengan sihir efek area-
of-effect, kan?" [Pemimpin Petualang] 

"Betul sekali." [Ryouma] 

"..." [Pemimpin Petualang] 

Apakah ada masalah? 

"Apakah ada sesuatu yang mengganggumu?" [Ryouma] 

"Hmm? Oh, saya hanya berpikir bahwa jika rencana ini berjalan dengan baik, kita dapat 
mengurangi jumlah petualang di sini lebih jauh. " [Pemimpin Petualang] 

Desa ini bukan satu-satunya yang diserang oleh salamander lumpur, jadi jika ada orang 
yang menyisihkan, maka akan lebih baik untuk mengalokasikan mereka di tempat lain. 
Pada dasarnya itulah yang dikatakan pemimpin. 

"Tentu saja, itu hanya jika kita memiliki orang-orang yang tersisa. Terlepas dari apa yang 
dilakukan daerah lain, kami akan mengacaukan prioritas kami jika kami memprioritaskan 
hal-hal yang dipercayakan kepada kami. " [Pemimpin Petualang] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Itu masuk akal." [Ryouma] 

Apa pun pekerjaan itu, selalu ada tingkat tanggung jawab tertentu yang menyertainya. 

Saya juga ingin slime saya melakukan yang terbaik demi pelatihan saya. 

"Yah, bagaimanapun juga, semuanya akan tergantung pada hasil hari ini. Tunjukkan pada 
saya bahwa slime dapat digunakan. " [Pemimpin Petualang] 

"Kamu bisa mengandalkannya." [Ryouma] 

Ketika tangkapan hari itu dibawa ke pabrik pengolahan, jumlah salamander lumpur yang 
menyerang bertambah. 

Ketika saya melihat pemimpin para petualang pergi, saya memperbarui tekad saya. 
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"Aduh!" [Ryouma] 

Saya menghindari mulut besar dari salamander lumpur yang mendekat dengan selebar 
rambut dan kemudian memukul kepalanya. 

Saya bahkan tidak punya waktu untuk mengkonfirmasi kematiannya sebelum beberapa 
salamander lumpur datang dan menyerang saya. 

Aku menggambar satu pukulan dengan sapuan tongkatku, dan kemudian menyelinap 
melewati jalan setapak. 

Saya harus maju secepat mungkin! 

Di tangan saya ada satu batang. Di kepalaku ada lendir gelap yang sendirian. Aku berlari 
sambil menabrak salamander lumpur satu demi satu. Tak lama, saya mencapai bagian 
paling depan dari garis pertahanan. 

Seperti ini slime besi dan besi tidak akan terjebak dalam serangan! 

"Aku akan menyerahkannya padamu!" [Ryouma] 

Lendir gelap di kepalaku bereaksi terhadap pikiranku. 

Matahari sudah naik tinggi dari timur, jadi itu sangat cerah, tetapi dalam sekejap, semuanya 
tiba-tiba menjadi gelap. Itu tidak lain adalah bukti bahwa lendir gelap telah melepaskan 
serangannya. 

Sihir serangan area-efek, Dark Mist. 

Mantra yang memanggil kegelapan yang akan menyebar seperti kabut dan menyelimuti 
targetnya. Kabut hitam ini akan membuat makhluk hidup stamina mereka melemah dan 
sangat melemahkan mereka. Akhirnya, itu akan merenggut nyawa mereka. 

Pergerakan salamander lumpur di pantai mulai tumpul. 

Saya tidak tahu apakah salamander memiliki lutut, tetapi cara mereka bergerak memberi 
kesan bahwa mereka tidak dapat memberikan kekuatan pada mereka. 

Selain itu, bahkan mereka yang masih di dalam air juga telah terpengaruh, seperti yang 
dapat dilihat oleh sejumlah besar mayat yang mengambang di atas air. 



Setelah sepuluh detik, salamander lumpur yang sedang berjalan menuju pabrik pengolahan 
dihentikan. 

"Kawan, tolong rawat itu!" [Ryouma] 

"Serahkan pada kami !!!!" [Petualang dan Nelayan] 

Para nelayan dan petualang yang tidak melakukan apa-apa pergi dan mengambil mayat 
salamander lumpur yang telah melewati garis pertahanan lendir. 

... Sepertinya menggunakan slime untuk pertahanan itu sukses. Tetapi seefektif mereka, 
ada satu masalah. Tidak seperti manusia, mereka tidak dapat membawa salamander 
lumpur begitu mereka telah mengalahkan mereka, jadi kita harus meminta orang lain 
untuk memulihkan mayat-mayat itu. 

Tidak seperti kemarin, mayat-mayat yang telah ditinggalkan dengan cepat menumpuk 
menjadi gunung. Karena itu salamander lumpur mengira tumpukan mayat ini sebagai 
semacam penyumbatan dan mulai bergerak ke arah lain. 

Untungnya, anggota Wharf of Shikumu bekerja dengan saya untuk menghadapinya, jadi 
kami tidak berakhir dengan korban. Ada baiknya kita siap. 

"Cepat dan singkirkan mayat-mayat itu! Hanya ada beberapa dari mereka yang tersisa, jadi 
tunggu sebentar lagi! " [Pemimpin] 

"Ya!!!!" [Petualang dan Nelayan] 

Ketika para petualang dan nelayan merespons pemimpin itu, saya sendiri mengambil 
mayat di dekatnya dan berlari. 

Satu jam kemudian, penaklukan memancing dan lumpur salamander untuk hari itu 
akhirnya berakhir. 

"Kerja bagus di luar sana!" [Ryouma] 

"Kerja bagus di luar sana ~" [Sein] 

"Terima kasih atas kerjamu." [Kai] 

Setelah berbenah, tiba saatnya makan siang. 

Saya berbicara dengan anggota Wharf of Shikumu ketika kami menuju pabrik pengolahan. 

Sepanjang jalan, kami bertemu dengan wajah yang akrab. 

"Oh! Niki kecil! " [Man 1] 

"Jadi memang benar bahwa kamu akan bekerja di sini sebagai hukuman." [Man 2] 



"Bekerja keras sekarang ~" [Man 3] 

"Aku tahu!" [Niki] 

Saya mendengar Niki-kun berbicara dengan para pria yang masuk di depan kami. 

Sepertinya orang dewasa bersenang-senang menggodanya. 

"Terima kasih atas kerjamu." [Ryouma] 

"Ah! Slime onii-chan! Apakah kamu sedang makan siang? Silahkan duduk. Aku akan 
membawakanmu makanan segera. " [NIki] 

"Terima kasih. Anda benar-benar bekerja keras. " [Ryouma] 

"Ha ha. Hanya kaulah yang akan mengatakan itu, " [Niki] 

Niki-kun membuat wajah yang sepertinya sudah muak bekerja di sini, tapi itu dengan cepat 
berubah menjadi senyuman. 

Saya kira itulah cara dia berkomunikasi. 

Itu bagus. Saat aku memikirkan itu untuk diriku sendiri, aku mencari tempat duduk dan 
menunggu dengan Dermaga Shikumu. 

Nah, saya ingin tahu apa makan siang hari ini. 

"Maaf membuat anda menunggu!" [Niki] 

"Terima kasih--- !?" [Ryouma] 

Aku hendak mengucapkan terima kasih, tetapi ketika aku melihat isi makan siang kami, aku 
terkejut. 

Meskipun butirannya sedikit bulat, ini tidak diragukan lagi 'nasi putih'. 

Dan bahan yang ditambahkan ke sup mustard setiap hari jelas 'tahu'. 

Dengan ikan bakar dan semangkuk kecil acar, ini jelas sarapan Jepang! 

"Sesuatu yang salah?" [Niki] 

"Ini nasi, bukan? Bukankah itu seharusnya sangat mahal karena itu barang impor? " 
[Ryouma] 

"Betulkah? Itu muncul di desa dari waktu ke waktu, tetapi apakah benar-benar semahal itu, 
Onii-chan? " [Niki] 



Sepertinya Niki-kun benar-benar tidak tahu. Yang menjawab di tempatnya adalah Shin-san. 

"Beras asing memang mahal, tetapi ini adalah padi yang ditanam dari tanah-tanah ini 
dengan bantuan spesialis yang disebut tuan feodal. Jadi tidak semahal itu. " [Shin] 

"Dikatakan demikian, hanya beberapa tahun yang lalu kami bisa mendapatkannya. Bisa 
dibilang masih sedikit mewah. Mungkin itu akan menjadi makanan normal di generasi Niki 
~ "[Sein] 

"Apa maksudmu seperti orang tua, Sein?" [Kei] 

"Apa itu tadi!?" [Sein] 

Ucapan Kei-san membuat Sein-san terpana. Apakah dia khawatir tentang itu? Dia masih 
sangat muda, meskipun ... 

Tapi selain itu ... 

"Jadi begitulah kalian bisa mendapatkan beras." [Ryouma] 

Saya pernah mendengar tentang penguasa feodal Wilayah Fatma ini sebelumnya, tetapi 
saya tidak tahu dia melakukan sesuatu seperti itu. 

"Kami baru bisa makan nasi baru-baru ini ... Maaf, aku masih punya pekerjaan untuk 
dilakukan. Saya akan ngobrol dengan kalian nanti! " [Niki] 

"Ah, ya. Lakukan yang terbaik! ...Baik. Itadakimasu. " [Ryouma] 

Pertama, saya mengambil seteguk nasi ... Ini seperti nasi merah. Apakah alasannya lengket 
seperti beras ketan karena perbedaan varietas? Rasanya enak. Saya minum sup juga, dan 
seperti yang diharapkan, hal yang mencari tahu itu memang tahu. Ini pasti membawa 
kembali kenangan. 

"Kamu terlihat senang." [Kai] 

"Sudah beberapa saat sejak aku bisa makan sesuatu seperti ini ... Bisakah aku membeli ini 
di suatu tempat?" [Ryouma] 

"Kalau begitu, kenapa kamu tidak meminta Niki untuk menunjukkan jalannya nanti?" [Kai] 

"Lagipula neneknya yang membuat tahu di sini." [Kei] 

Oh Itu kabar baik. 

"Aku memang berjanji untuk berbicara dengannya nanti, jadi kurasa aku akan bertanya." 
[Ryouma] 

"Kedengarannya bagus. Oh ngomong -- ngomong." [Kai] 



? Kai-san tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu dan wajahnya menjadi serius. 
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"Aku ingat itu karena Niki, tapi ketika kita mencarinya kemarin, jumlah goblin yang kita 
kalahkan semuanya berjumlah lima, kan?" [Kai] 

"Ya. Itu pasti benar, kan? " [Ryouma] 

Empat lainnya juga setuju. Tidak ada keraguan tentang itu. 

"Ini adalah sesuatu yang kudengar ketika membersihkan sebelumnya, tapi ternyata, 
kurungan ditemukan di hutan dekat desa tetangga." [Kai] 

"!?" [Ryouma] 

Segera setelah saya mendengarnya, alarm segera berbunyi di kepala saya. 

... Tapi mereka berlima tidak tampak khawatir dan hanya tampak seperti gangguan muncul. 

"Umm ... Teman-teman? Kamu sadar ini masalah besar, kan? " [Ryouma] 

Kandang adalah alat yang dimaksudkan untuk menahan sesuatu, dan berdasarkan pada 
bagaimana percakapan berlangsung sampai sekarang, bahwa sesuatu mungkin akan 
menjadi para goblin. Jika demikian, apakah itu berarti seseorang melepaskan goblin? ... 
Tentunya tidak, kan? 

Sementara aku memikirkan itu, pemimpin Shin-san mengatakan ini. 

"Biasanya, reaksimu akan benar, tetapi hal yang sama terjadi di sekitar bagian ini beberapa 
kali dalam setahun. Itu sebabnya bagi kami kabar tentang hal-hal yang terlihat ini terasa 
lebih seperti tugas daripada apa pun. " [Shin] 

Saya bertanya lebih banyak tentang itu, dan ternyata masalah ini sebenarnya karena para 
bangsawan dari wilayah tetangga, yang kebetulan melecehkan penguasa feodal wilayah ini. 

Sudah jelas bahwa ini adalah karya manusia, tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan 
orang tertentu. 

Setiap mage dimensi yang cukup kompeten akan bisa muncul, jatuhkan kandang, dan pergi, 
setelah semua. 

"Apakah penguasa feodal di wilayah ini memiliki hubungan buruk dengan wilayah 
tetangga?" [Ryouma] 

"Lebih dari itu wilayah lain bermusuhan sepihak. Saya tidak tahu detailnya, tetapi tuan 
feodal adalah orang yang ramah dan baik. Ada nasi yang sudah kita bicarakan sebelumnya, 



tapi tidak hanya itu yang ada padanya. Anda akan mendengar banyak kisah tentang dia 
yang berusaha meningkatkan kehidupan kita. " [Kai] 

"Wilayah ini tidak cocok untuk bertani. Itulah sebabnya di masa lalu berkah alami yang bisa 
kita dapatkan adalah masalah hidup dan mati ... Ada kalanya anak-anak meninggal karena 
kelaparan karena kita tidak bisa menangkap ikan. Untungnya, kita tidak pernah mengalami 
hal seperti itu, tapi ... Aku dengar itu juga karena tuan feodal saat ini. " [Kei] 

"Ada kabar bahwa tuan feodal tetangga mendominasi, tetapi tuan feodal di sini tidak 
seperti itu." [Shin] 

"Sebenarnya, dia tidak benar-benar 'menyukai' bangsawan awammu. Dari waktu ke waktu, 
ia akan berjalan di jalan dengan dua kakinya sendiri, mencari makanan yang lezat, dan 
berbaur dengan orang-orang dan makan bersama mereka. " [Sein] 

Begitu ... Rupanya tuan feodal di sini dicintai oleh rakyat. 

"Yah, bagaimanapun juga ... Peristiwa goblin ini adalah sesuatu yang sering terjadi. Setelah 
beberapa saat, tuan feodal akan mendengarnya, seseorang akan datang untuk menyelidiki, 
dan kami akan mengawasi dengan cara kami sendiri. Begitulah cara kami selalu 
menghadapinya sampai sekarang. " [Peiron] 

"Sejujurnya, aku lebih peduli tentang pekerjaan kita di hari-hari berikutnya." [Kai] 

"Seharusnya beberapa petualang akan dipindahkan ke tempat lain. Pembicaraan masih 
berlangsung, tetapi kita harus mempertimbangkan masalah itu diputuskan. " [Shin] 

"Bukankah pemimpin itu membicarakannya terlalu awal? Selama penaklukan salamander 
lumpur? " [Sein] 

"Kami memang memiliki waktu yang mudah kecuali ketika kami harus memulihkan mayat, 
setelah semua. Jika kita tidak mengacaukan waktu pemulihan mayat, kita bisa 
melakukannya dengan lebih sedikit orang ... Bagaimana menurutmu, Ryouma? " [Kei] 

"Aku setuju denganmu, Kei. Kita bisa mempertahankan pabrik pengolahan selama slime 
ada, dan saya pikir itu akan menjadi pelatihan yang baik juga untuk melakukan hal-hal 
dengan lebih sedikit orang. " [Ryouma] 

Sebagian besar pekerjaan hari ini ditangani oleh slime, jadi dalam beberapa hari 
berikutnya, saya harus lebih fokus pada pelatihan saya sendiri. Membawa mayat yang 
membutuhkan tangan beberapa orang melalui beberapa putaran harus berfungsi sebagai 
stamina dan latihan kekuatan yang baik. Jika saya mau, saya juga bisa menggunakannya 
untuk melatih Dimension Magic saya. 

Dengan kata lain, saya dapat melakukan pekerjaan dan hobi saya sekaligus! 

Entah kenapa, mereka berlima tertawa ketika aku mengatakan itu. 



Saya bertanya kepada mereka mengapa mereka tertawa, dan mereka hanya berkata, "Anda 
benar-benar pekerja keras". 

Yang benar-benar aneh adalah mereka menatapku dengan tatapan hangat ... Aku heran 
kenapa? 

Yah, bagaimanapun juga, rasanya tidak ada artinya buruk tentang itu, jadi apa pun itu. 

Setelah itu kami berbicara iseng dan memakan apa yang tersisa di piring kami, dan 
kemudian--- Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Baiklah, teman-teman. Sampai 
jumpa lagi." [Ryouma] 

---Aku berpisah dengan anggota Wharf of Shikumu dan menunggu giliran Niki-kun 
berakhir. 

Saya berjanji untuk berbicara dengannya tentang slime, jadi .... Oh, ngomong-ngomong, 
bagaimana dengan slime yang harus saya bicarakan dengannya? Ada seseorang yang 
akhirnya tertarik pada slime, jadi sebanyak mungkin, saya ingin membuat percakapan 
menjadi menarik. Tidaklah baik menjadi terlalu memaksa ... Hmm ~ ... Memberi dalih 
kepada orang lain tentang kehebatan slime tentu sulit ... 

"Oh, ya, Ryouma. Simpan secukupnya, oke? ...Hei! Apakah kamu mendengarkan?" [Kai] 

"Hmm ~ Sepertinya tidak. Bagaimanapun, dia mungkin akan kembali saat makan malam. 
Neesan juga ada di pabrik pengolahan. " [Kei] 

...Hah? Saya merasa seperti Kai-san dan Kei-san memanggil saya sekarang, tetapi ketika 
saya melihat sekeliling saya mereka sudah pergi dan orang-orang yang makan semakin 
sedikit. Apakah itu hanya imajinasiku? 



Chapter 198-1 
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Sore. 

"Dan itulah intinya." [Ryouma] 

Setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk memperkenalkan Niki-kun ke semua 
varian lendir saya yang berbeda, serta poin bagus mereka. Saya juga memberinya 
penjelasan sederhana tentang beberapa evolusi mereka. 

Orang-orang sudah lama meninggalkan kafetaria dan slime saya berbaris di atas meja. Niki-
kun menatap mereka dengan penuh minat, jadi kupikir semuanya berjalan cukup baik. 

"Jadi, lendir mana yang membuatmu tertarik?" [Ryouma] 

"Hmm ... Itu akan menjadi lendir obat! Dengan itu, jika saya benar-benar sakit atau terluka, 
saya tidak perlu pergi ke desa tetangga untuk merawat diri. Sangat nyaman! " [Niki] 

Alasan akut yang tak terduga ... 

"Benar. Ini dapat mengeluarkan cairan yang dapat berfungsi sebagai penangkal atau 
sebagai desinfektan, sehingga dapat sangat berguna untuk luka ringan. Tetapi juga bisa 
mengeluarkan racun dan memberi makan racun dan obat-obatan, sehingga sulit untuk 
dikelola. Dalam hal itu, lendir menyembuhkan lebih unggul. Itu bisa menggunakan sihir 
penyembuhan, tetapi hanya membutuhkan air dan sinar matahari untuk makanannya. Saya 
akan merekomendasikan yang ini sebagai gantinya. " [Ryouma] 

"Aku mengerti ... Tapi slime yang bisa menggunakan sihir jarang terjadi, jadi mereka harus 
menjual banyak ketika dijual, kan? Entah bagaimana, kamu memiliki lima varian berbeda 
yang bisa menggunakan sihir. " [Niki] 

"Iya. Dalam kasus saya, saya menaikkan slime dan mengembangkannya. Saya tidak tahu 
berapa lama jika saya harus mencari mereka di alam liar. Seorang kenalan saya yang 
mengetahui rahasia monster mengatakan bahwa hampir tidak ada orang dengan lima 
varian slime casting sihir yang berbeda. 

Aku tidak tahu berapa banyak slime casting sihir yang benar-benar cocok, tetapi 
tampaknya ada banyak orang di antara bangsawan yang menginginkan 'barang-barang 
yang tidak dimiliki orang lain', jadi itu seharusnya cukup tinggi. 'Hewan peliharaan langka' 
yang bisa mereka banggakan kepada orang lain tentang hal itu mudah dipelihara. " 
[Ryouma] 

"... Aku mengerti alasannya, tapi aku tidak mengerti perasaan itu." [Niki] 



"Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Saya yakin Anda akan menemukannya pada 
akhirnya. Dan bahkan jika Anda tidak melakukannya, itu bukan masalah besar. " [Ryouma] 

Sudah menjadi sifat manusia untuk membandingkan dirinya dengan orang lain, jadi dia 
mungkin akan memahaminya tepat waktu ketika dia menjadi dewasa dan menderita 
karenanya. Tetapi jika dia dapat tumbuh tanpa memikirkan hal-hal seperti itu dan tidak 
menderita karenanya, maka saya pikir itu juga baik-baik saja. 

"Hmm ... Ah, ngomong-ngomong, kamu menyebutkan bahwa slime akan berevolusi berbeda 
tergantung pada apa yang mereka makan, kan? Jadi apakah itu berarti bahwa jika Anda 
terus memberi makan ikan lendir mereka akan berubah menjadi lendir ikan? Apakah ada 
hal seperti itu? " [Niki] 

"Ada banyak jalur evolusi untuk slime. Bahkan, ada begitu banyak yang bahkan para 
peneliti tidak dapat memahami semuanya. Mungkin saja ada lendir ikan di luar sana. Tentu 
saja, saya tidak tahu pasti. 

Misalnya, lendir logam dan lendir besi saya menuruni jalur evolusi yang berbeda 
berdasarkan apakah mereka memakan tanah dengan banyak logam di dalamnya atau 
hanya besi. Mungkin seperti lendir besi, ada lendir lain juga yang bisa lahir setelah makan 
hanya satu jenis logam. Seperti misalnya, aluminium, timah, dan timah. Mungkin lendir 
yang berbeda bisa lahir. " [Ryouma] 

Saya kemudian mengatakan kepadanya bahwa lendir menuruni jalur evolusi yang berbeda 
sesuai dengan apa yang mereka makan benar-benar tidak lebih dari hipotesis saya, dan 
baru-baru ini saya bahkan mulai bertanya-tanya bahwa itu mungkin tidak benar. 

"Bukan kasusnya?" [Niki] 

"Ya. Tapi itu bukan hipotesis yang sepenuhnya salah. Sebaliknya, itu tidak sepenuhnya 
akurat. " [Ryouma] 

Berdasarkan pengamatan saya terhadap slime hingga sekarang -- terutama, yang telah saya 
teliti sejak awal seperti slime lengket, racun, asam, dan pembersih -- saya telah mampu 
mengendalikan jalur evolusi mana yang mereka ambil dengan mengendalikan apa yang 
mereka makan. Itu sebabnya saya tidak berpikir ada yang salah dengan hipotesis saya 
bahwa makanan mempengaruhi evolusi mereka. 

"Tapi saya merasa masih ada sesuatu yang hilang ... Saya pikir bahwa selain makanan yang 
mereka makan, mungkin ada kondisi lain yang menentukan jalur evolusi lendir yang 
terjadi. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Mengenai mengapa saya mulai berpikir 
demikian, itu karena lendir gulma -- lendir yang berevolusi setelah melalui diet gulma -- 
tetapi beberapa dari yang disebut lendir gulma ini sebenarnya mulai memakan tumbuhan 



beracun dan tanaman obat. Karena itu saya berharap mereka berevolusi menjadi slime 
ramuan beracun atau slime ramuan obat, tapi ... "[Ryouma] 

"Hah? Tapi bukankah memberi makan mereka ramuan beracun menyebabkan lendir 
racun? " [Niki] 

"-Persis! Begitulah seharusnya. Selama ini, lendir yang memakan tumbuhan beracun telah 
berubah menjadi lendir racun! Dengan kata lain 'doku (racun) slime'! Saya masih 
menunggu bagaimana lendir gulma ini akan berubah, tetapi jika itu tidak berkembang 
menjadi lendir racun setelah makan ramuan beracun, maka harus ada 'sesuatu yang lain' 
yang menyebabkan lendir bercabang antara racun dan ramuan beracun. 

Ada begitu banyak variasi slime sehingga peneliti tidak dapat 'memahami' semuanya. Ada 
begitu banyak sehingga tidak akan aneh jika ada evolusi yang lebih spesifik seperti dalam 
kasus lendir logam dan besi ... Selain itu, jika Anda melihat lendir asam, Anda akan 
perhatikan bahwa meskipun ia memakan tulang, ia tidak berubah menjadi lendir tulang. 
Saya menduga apa yang terjadi dalam kasusnya adalah ia meningkatkan daya 
pencernaannya untuk memberi makan tulang. " [Ryouma] 

"... Onii-chan, kamu terlihat benar-benar bersenang-senang. Meskipun kamu terus 
mengatakan ada banyak hal yang tidak kamu mengerti. " [Niki] 

"Tidak, justru karena aku tidak mengerti aku ingin mengerti. Dan mengejar pemahaman 
itulah yang menyenangkan. Amati, berhipotesis, bereksperimen. Dari yang membedakan 
mana hipotesis salah, buat penyesuaian, dan coba lagi. Dan jika saya dapat menemukan 
jawabannya setelah melakukan itu, di situlah kesenangan itu berada. " [Ryouma] 

"Oh." [Niki] 

Ups ... Apakah itu terlalu sulit untuk dipahami? Saya bermaksud menyederhanakan 
penjelasan saya, tetapi akhirnya saya terlalu ke dalamnya ... 



Chapter 198-2 
Bab 198: Anak Muda yang Cemerlang (2/2) 

"Hmm ... Bagaimana mengatakannya ... Ini tidak hanya dengan slime. Apa yang menurut 
saya menyenangkan adalah bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa saya lakukan 
sebelumnya atau belajar sesuatu yang tidak saya ketahui sebelumnya. Apakah Anda 
mengerti apa yang saya katakan? " [Ryouma] 

"Ah, ya. Saya pikir saya bisa berhubungan. Saya juga sangat senang ketika saya bisa 
memanjat pohon untuk pertama kalinya atau selesai membangun pangkalan rahasia saya. 
Aku juga bersenang-senang sekarang! " [Niki] 

Oh Dia bersenang-senang sekarang? Sudah kuduga, Niki-kun punya potensi. 

"Lalu, apakah kamu ingin mencoba menaikkan slimes?" [Ryouma] 

"Apakah kamu yakin?" [Niki] 

"Tentu saja. Meskipun slimes hanya membutuhkan air dan pakan untuk hidup, dibutuhkan 
sedikit usaha ketika ada banyak. Lendir yang menunggu untuk berevolusi juga perlu diberi 
makan yang sesuai, jadi itu akan banyak membantu saya jika saya mendapat bantuan Anda. 

Saya punya cukup makanan untuk slime, tapi saya masih lebih suka untuk mendapatkan 
feed lain dari sini dan bereksperimen sedikit juga ... "[Ryouma] 

"Kalau begitu, ayo tanya ibu! Setidaknya, kami memiliki beberapa sampah! " [Niki] 

---Dan itu, Niki-kun dan aku berkeliling kota. Hasil dari... 

"Kami benar-benar mengumpulkan banyak ..." [Ryouma] 

Setelah mengumpulkan semua yang kami kumpulkan sejauh ini ke sudut alun-alun yang 
kami pinjam, gunung sampah dan sampah bisa terbentuk. 

Niki-kun tidak pernah menjadi tipe pendiam dan selalu ramah terhadap orang lain, jadi 
dengan bantuannya, kami dapat meminta banyak orang untuk memberi kami sampah 
mereka. Penduduk desa juga merasa lebih mudah untuk berbicara karena Niki-kun ada di 
sana untuk menjadi penengah di antara kami. Niki-kun sangat membantu saya. 

Terlebih lagi, ketika saya menunjukkan hal-hal yang telah kami kumpulkan ke slime, 
beberapa dari mereka bereaksi. 

Sepertinya ada feed baru di sini yang mereka sukai! 



"Uhya ... Itu pasti banyak. Onii-chan, kamu punya banyak slime denganmu? Dimension 
Magic sungguh luar biasa. " [Niki] 

"Ini bukan waktunya untuk terkejut, Niki-kun. Pertama, mari kita konfirmasi apa di antara 
tumpukan sampah ini yang disukai oleh para slime. Jika kita tidak terburu-buru, matahari 
akan terbenam sebelum kita menyadarinya. " [Ryouma] 

"Ya!" [Niki] 

Kami bekerja bersama dan memisahkan hal-hal yang kami dapatkan. 

Orang-orang desa memandang kami dengan rasa ingin tahu dari jauh -- tentu saja, anak-
anak juga bermain di alun-alun -- tetapi saya tidak memedulikan mereka. 

Berita tentang situasinya sudah menyebar ke seluruh desa, jadi aku yakin tidak perlu 
penjelasan lebih lanjut. 

Mari kita fokus pada pekerjaan yang ada. 

"Pertama, ini." [Ryouma] 

Sampah dari tempat talang air. 

Berbagai bagian yang tidak bisa dimakan dari segudang jenis ikan yang berbeda, seperti 
tulang dan isi perut, semuanya dicampur. 

Lendir yang paling tertarik pada bagian ini adalah lendir pemulung, lendir asam, dan lendir 
berdarah tunggal. 

Lendir pemulung akan menginginkan nyali yang rusak dan tinja di dalam saluran 
pencernaan. Lendir asam akan menginginkan tulang, jadi tidak jauh berbeda dari biasanya. 

Tapi lendir darah ... Awalnya, saya pikir itu tertarik pada sisa darah di dalam nyali, tetapi 
lendir berdarah lainnya tidak menunjukkan minat, jadi mungkin ada jalur percabangan di 
sini untuk evolusi lain. 

Dengan mengingat hal itu, saya mengumpulkan bagian-bagian yang bereaksi, tetapi 
sayangnya, itu hanya menghitung sebagian kecil dari sampah yang terakumulasi. 
Tampaknya tidak terlalu peduli dengan jenis ikan atau bagiannya. Bahkan ketika saya 
mengeluarkan bagian usus yang sama pada satu ikan yang bereaksi dari yang lain, itu tidak 
menunjukkan reaksi. 

Itu pada saat itu ... 

"Onii-chan, kurasa aku mengerti!" [Niki] 

"Oh! Apa itu?" [Ryouma] 



"Saya pikir itu mungkin parasitnya... Kita harus berhati-hati terhadap mereka selama tahun 
ini, tetapi orang tua saya mengatakan kepada saya bahwa ada beberapa jenis ikan yang 
harus kita waspadai secara khusus. Bagian yang kamu pilih cukup banyak. " [Niki] 

"Saya melihat. Parasit, ya ... 'Identifikasi'. " [Ryouma] 」 

"Gunung nyali ikan" 

Tumpukan nyali dari berbagai jenis ikan. Di dalam perut ikan-ikan ini terdapat telur-telur 
parasit dari Danau Ratoin, yang beberapa di antaranya baru saja menetas. 

"Bingo! Niki-kun, kau benar! Saya menggunakan Identifikasi di atasnya, dan itu memberi 
tahu saya bahwa semua ini memiliki parasit! " [Ryouma] 

"Betulkah? Hehe. Tapi parasit, ya ... "[Niki] 

"Apakah ada masalah?" [Ryouma] 

"Yah, parasit itu mengganggu." [Niki] 

Sekarang dia menyebutkannya ... Mereka sudah biasa sakit, tetapi untuk sebuah desa yang 
mencari nafkah dari memancing, mereka pasti sangat menyebalkan. 

"Tapi kamu tahu kalau kamu melihatnya dari sudut pandang lain. Aku mengumpulkan 
segunung nyali ini hanya setelah melihat reaksi dari lendir berdarah, dan aku tidak bisa 
mengatakan sama sekali bahwa ada parasit di dalamnya sampai aku menggunakan 
Identifikasi. 

Dengan kata lain, lendir yang dapat memakan parasit dapat mengetahui apakah ada parasit 
pada ikan atau tidak. " [Ryouma] 

Ketika aku mengatakan itu, mata Niki-kun terbuka lebar, dan bahkan orang dewasa yang 
mengawasi kami menangis. 

"Saya melihat! Jika Anda bisa tahu ikan mana yang memiliki parasit, maka akan lebih aman 
untuk memakan ikan! " [Dewasa 1] 

"Ikan tanpa parasit? Jika kita bisa membedakan mereka, kita bahkan bisa memakannya 
mentah ... "[Dewasa 2] 

"Ya ampun, bisakah kamu hentikan itu? Akulah yang harus menjagamu jika kau sakit perut. 
" [Dewasa 3] 

"Tentu saja, tidak ada yang cukup bodoh untuk makan ikan mentah sekarang, tetapi 
datanglah di musim panas ..." [Niki] 

Ketika orang-orang dewasa mendengar kata-kata Niki-kun, mereka menjadi lebih riuh. 



"Niki-kun. Apakah Anda makan ikan mentah di sekitar bagian ini juga? " [Ryouma] 

"Ketika tidak ada banyak parasit, nelayan memakan ikan mentah. Ayah saya suka makan 
ikan mentah, tetapi karena itu ia menderita sakit perut setiap tahun. Mungkin ada lebih 
sedikit parasit di beberapa musim, tetapi itu tidak berarti mereka benar-benar hilang. " 
[Niki] 

"Saya melihat." [Ryouma] 

Mungkin perasaan yang serupa dengan orang-orang dari Zaman Edo yang ingin makan 
fugu meskipun dilarang ... Yah, dalam hal ini, mereka tidak akan mati bahkan jika mereka 
menelan parasit, jadi kurasa itu tidak seputus asa. 
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adalah evolusi lendir berdarah. Apa yang akan terjadi padanya ketika memakan parasit? 
Apakah akan berubah menjadi lendir parasit? Apakah itu akan masuk ke dalam tubuh? 
Tubuh lendir berdarah adalah darah. Dan darah masuk ke dalam tubuh. Tunggu. Apakah itu 
berarti dapat mentransfusikan darah? 

... Ketika saya merenungkan pemikiran itu, saya menyadari bahwa lendir berdarah akan 
masuk ke dalam tubuh melalui luka setiap kali menghisap darah. Tapi darah di dalamnya 
tidak menggumpal. Maksud saya tidak, kan? Toh, ia mampu menyedot darah dengan begitu 
lancar. Saya mendengar darah menggumpal ketika berbagai jenis darah bercampur, tapi ... 
Tunggu sebentar. Di tempat pertama, apa jenis darah dari darah--- 

"---Chan! Onii Chan!" [Niki] 

"Ups. Maaf, Niki-kun. Di luar sana. " [Ryouma] 

"Aku tahu. Saya tahu dari melihat Anda. Ngomong-ngomong, karena kita tahu itu parasit 
lendir, mari kita lanjutkan. [Niki] 

"Ya. Mari kita lakukan!" [Ryouma] 

Masih banyak sampah yang harus dilalui. Tapi tumpukan sampah itu terpantul di mataku 
seperti gunung emas. 

Tidak akan lama sebelum interpretasi yang terlalu positif dari apa yang dinyatakan 
tumpukan sampah akan terbukti benar. 



Chapter 199-1 
Bab 199: Satu Ujung Kemungkinan Tak Terbatas (1/3) 

Selanjutnya adalah ... Yang ini. " [Ryouma] 

Tiga jenis ikan yang berbeda disimpan dengan rapi di dalam keranjang besar yang 
membutuhkan dua tangan untuk dibawa. 

Ikan-ikan itu menyerupai stonefish, pufferfish, dan belut. 

Semua itu adalah ikan mewah sejauh yang saya ketahui, tapi ... 

"Aku akan bertanya lagi, tetapi kalian benar-benar tidak makan ikan ini?" [Ryouma] 

"Mereka semua memiliki racun. Akan sangat buruk jika kita memakannya. " [Niki] 

"Kamu bisa mengambil bagian itu dengan racun dan memakan sisanya. Ada ikan yang sama 
dari mana saya berasal dan kami memakannya semua sama. " [Ryouma] 

"Ah ... Yah, kadang-kadang kita makan yang satu ini, tetapi hanya ketika cuaca buruk dan 
kita tidak bisa memancing atau jika tidak ada cukup tangkapan. Dengan kata lain, kita 
memakannya saat tidak ada lagi yang bisa dimakan. " [Niki] 

Niki-kun menunjuk ke arah ikan yang mirip belut. Sebagian besar keranjang ditempati oleh 
belut, jadi sepertinya mereka mudah ditangkap di sini. 

"Tapi tidak hanya yang satu ini memiliki racun dalam darahnya, itu juga bau lumpur dan 
penuh dengan tulang. Sangat buruk. Ini memiliki parasit di sekitar waktu tahun ini juga. 
Yang ini memiliki duri berbisa di atasnya dan juga kecil, jadi tidak banyak yang bisa 
dimakan. Ketika kita bisa menangkap ikan, ada banyak yang enak untuk dipilih, jadi tidak 
ada alasan siapa pun akan keluar dari jalannya untuk memakan ini. Ah, dan ikan yang 
menggembung ini mematikan, jadi kamu tidak boleh memakannya! " [Niki] 

"Aku mengerti ..." [Ryouma] 

Saya berharap untuk membuat beberapa hidangan dari mereka, tapi ada masalah parasit 
juga, jadi mari kita tunda dulu. 

"Kami sebenarnya tidak bermaksud menangkap ikan-ikan ini, dan ayah sendiri 
mengatakannya, tapi tidak banyak yang bisa kita lakukan karena mereka terus tertangkap 
di jaring." [Niki] 

"Ya. Slime saya senang, meskipun. " [Ryouma] 

Lendir racun dan obat bereaksi. Lendir berdarah dengan palet untuk parasit juga bereaksi. 



Saya ingin tahu apakah ada cabang evolusi baru di sini dengan racun dan parasit ... 

"Hmm?" [Ryouma] 

"Apa masalahnya? Onii Chan?" [Niki] 

"Hanya saja lendir racun ini adalah ..." [Ryouma] 

Di antara racun slime adalah racun slime yang bereaksi hanya pada ikan seperti batu. 

Selain itu, itu hanya memakan jarum timbangan berbisa! 

"Jarum berbisa. Hmm ... Aduh. Saya lebih baik merenungkan hal ini nanti. Selanjutnya 
adalah ... "[Ryouma] 

"Umm, ada juga kerang di sini. Yang beracun dan tidak beracun. " [Niki] 

"Mari kita mulai dengan yang beracun kalau begitu." [Ryouma] 

... Racun dan slime obat mengenalinya sebagai makanan. Sayangnya, sepertinya hal-hal ini 
hanya dapat berfungsi sebagai makanan normal bagi para slime di sini. 

"Mari kita lihat yang tidak beracun itu." [Ryouma] 

"Onii-chan, maaf, tapi kerang ini tidak punya daging yang tersisa di dalamnya. Mereka 
hanya kerang. " [Niki] 

"Oh, ya kami bilang sampah baik-baik saja. Dan selain itu, masih ada beberapa slime 
bereaksi terhadap ini. " [Ryouma] 

"Hah?" [Niki] 

Beberapa slime asam sudah menunggu di samping kaki Niki-kun saat ia membawa ember 
kerang. 

Niki-kun memberi makan selongsong peluru itu, dan mereka dengan senang hati 
mencernanya. Gelembung kecil naik ketika mereka dengan hati-hati mencerna cangkang. 

Ada kemungkinan lendir asam bisa berevolusi dari cangkang. Salah satu dari mereka yang 
bereaksi terhadap cangkang juga lendir yang sama yang suka dimakan setiap hari ... 
Apakah ini cabang evolusi lain? Baik kulit kerang dan kulit telur memiliki kalsium karbonat 
sebagai bahan utama yang umum, tapi ... Tidak. Saya tidak dapat membuat kesimpulan 
yang pasti hanya dari itu. Saya perlu mengamati lebih banyak. 

"Dan terakhir, inilah 'kepiting'." [Ryouma] 

Lendir lengket bereaksi terhadap cangkang dengan daging di dalamnya dan hanya 
cangkang. 



"Di satu sisi adalah cangkang dan di sisi lain adalah ... Yang ini perlu lebih banyak 
pengamatan juga." [Ryouma] 

"Selanjutnya adalah sampah yang tertangkap di jaring yang bukan ikan. Tumbuhan air dan 
rumput laut. " [Niki] 

Sepertinya Niki sudah terbiasa dengan aliran pekerjaan kita di sini, saat dia membawa 
sampah berikutnya tepat ketika aku memikirkannya. Kerja bagus, Niki! 

Serius, dia asisten yang baik ... Ini mungkin ... Ya. Lendir gulma bereaksi. 

Saya sudah mengkonfirmasi baru-baru ini bahwa mereka bereaksi terhadap tanaman air. 

Ada juga yang bereaksi terhadap rumput laut. 

"Yang berikutnya adalah ini." [Ryouma] 

"Jaring yang compang-camping ... Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan ini, tapi mari 
kita coba ... Oke. Itu tidak terduga. " [Ryouma] 
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"Hmm ~ Lendir lengket dan lendir logam bereaksi." [Ryouma] 

Lendir lengket menghasilkan benang, sehingga masih agak terkait, tetapi lendir logam tidak 
terduga. 

Logam dan jaring ... Jaring logam? Saya tidak tahu, tetapi akan menarik untuk melihat apa 
yang berkembang menjadi. Ini juga perlu observasi lebih lanjut. 

"Baik! Keduanya adalah yang terakhir! " [Niki] 

Niki mengangkat kapal kayu seperti ember di masing-masing tangan. Satu ember diisi 
dengan pasir sementara yang lain diisi dengan pecahan keramik. 

"Begitu ... Lendir batu bereaksi pada kedua ember. Lendir racun bereaksi terhadap pasir 
juga. " [Ryouma] 

Ada lendir beracun bereaksi terhadap pasir. Dan terlebih lagi, spesimen yang sama juga 
memakan arang dan diperkirakan akan berevolusi. Apakah ada titik yang sama antara 
arang dan pasir? Atau ini cabang evolusi yang berbeda? Untuk sementara waktu, yang bisa 
saya lakukan hanyalah menunggu sampai berevolusi dan mengamati. 



Chapter 199-2 
Bab 199: Satu Ujung Kemungkinan Tak Terbatas (2/3) Jika saya menuliskan semua kasus 
evolusi dan dari sana mencari titik umum dan makanan, maka saya mungkin hanya dapat 
menemukan kondisi lain untuk evolusi ... Dalam hal itu, apakah saya harus menambah 
jumlah lendir racun atau mencari lendir lain yang makan arang? Atau mungkin saya harus 
terus meningkatkan varian lendir yang bisa saya tingkatkan? 

Saya memiliki sesuatu yang lain dalam pikiran saya untuk slime batu. Saat ini saya sedang 
berusaha meningkatkan jumlahnya, tetapi percobaan evolusi juga penting, jadi mari kita 
fokus pada peningkatan jumlah mereka. Saya yakin saya bisa mendapatkan beberapa hasil 
sebelum mereka memakan tambang milik Gimuru yang ditinggalkan di tanah datar. 

"Itu harus mereka semua!" [Niki] 

"Hmm. Ahh. Baik. Dalam hal ini, mari kita tuliskan slime yang mungkin berevolusi serta 
feed masing-masing. 'Item Box' "[Ryouma] 

"Ya!" [Niki] 

Saya mengeluarkan alat tulis dan mulai menulis berbagai jenis slime dan kemungkinan 
untuk evolusi. 

Sticky Slime => Crab Slime, Shell Slime, Net Slime 

Lendir Asam => Lendir Kerang, Kerang dan Lendir Telur Lendir Racun => Arang dan Lendir 
Pasir, Lendir Racun Jarum Metal Slime => Metal Net Slime 

Slime Berdarah => Slime Parasit 

Lendir Batu => Lendir Pasir, Lendir Keramik 

Weed Slime => Water Plant Slime, Seaweed Slime 

"Tiga belas tipe semuanya." [Ryouma] 

"Wow! Slime benar-benar dapat berkembang menjadi banyak hal! Untuk berpikir bahwa 
tujuh jenis dapat berkembang menjadi begitu banyak! " [Niki] 

"Yah, ini hanya kemungkinan sekarang. Namun, sungguh menakjubkan melihat bahwa saya 
dapat menemukan begitu banyak hanya dalam sehari ... Dan ketika saya melihat kembali, 
ada banyak pakan yang hanya bisa saya dapatkan di sekitar bagian ini, seperti ikan dan 
kepiting ... saya bisa mengumpulkan menyirami tanaman dan rumput laut dan 
melipatgandakan mereka di dalam Dimension Home, tetapi duri berbisa dan parasit hanya 
dapat diperoleh dari ikan di sini ... "[Ryouma] 



"Tidak bisakah kamu dengan mudah menyelesaikannya jika kamu hanya tinggal di sini?" 
[Niki] 

"Itu benar, tapi aku punya pekerjaan." [Ryouma] 

Meskipun sebagian besar manajemen toko diserahkan kepada karyawan, masih ada 
dokumen yang harus saya tangani secara pribadi dan saya juga perlu berkeliling di sekitar 
tambang secara teratur. 

Aku bisa menempatkan seseorang yang bertanggung jawab di sini untuk melapor 
kepadaku secara teratur, tetapi Niki-kun masih terlalu muda, dan pesta petualang Dermaga 
Shikumu tidak memiliki tamers monster di antara barisan mereka ... Yang dikatakan, aku 
bisa memasang cabang simpan di desa ini dan kirim seseorang seperti Caulkin-san ke sana 
... Ya itu mungkin sebenarnya bukan ide yang buruk. 

Temuan hari ini mungkin tidak terbatas hanya di desa ini saja. Jika saya pergi ke 
lingkungan baru lain, saya mungkin juga menemukan jalur evolusi baru di sana. Jika 
demikian, maka harus melakukan perjalanan ke seluruh dunia sendiri untuk menjelajahi 
kemungkinan evolusi lendir akan memakan waktu terlalu banyak. 

Gagasan yang lebih baik adalah memperluas toko saya dan membangun toko cabang di 
setiap wilayah. Saya kemudian dapat mengirim orang lain ke toko-toko itu untuk meneliti 
slime sebagai pengganti saya dan mengirimkan data kembali kepada saya, sehingga saya 
dapat melanjutkan penelitian dari kantor pusat saya. 

Dengan metode ini saya akan dapat mengelola toko saya dan melanjutkan penelitian lendir 
saya pada saat yang sama. 

Sempurna! Saya akan berbicara dengan Carm-san tentang ini segera setelah saya kembali! 

"Kamu tahu, onii-chan. Saya pikir Anda tidak bisa melakukannya sekarang. " [Niki] 

"Tidak apa-apa. Saya berbicara jangka panjang di sini. ...Tunggu. Apakah saya berbicara 
dengan keras? " [Ryouma] 

"Keras dan jelas. Tapi itu sudah cukup. Apa yang akan kita lakukan sekarang? " [Niki] 

"Yah, sementara itu, aku akan makan lendir di sini sementara kita di desa, dan sebelum aku 
pergi aku akan mengambil apa pun sampah yang penduduk desa tidak akan keberatan aku 
ambil. Itu saja. Oh, ada juga yang mengamati slime, kurasa .. "[Ryouma] 

Lendir pada umumnya dapat memakan apa saja, jadi jika tidak ada makanan yang 
dimaksudkan untuk evolusi, maka mereka masih bisa makan makanan lain. Jika mereka 
berevolusi menjadi sesuatu yang lain, maka itu juga tidak masalah. 



"Paling tidak, mereka tidak akan menjadi lemah dan mati karena kelaparan. Dan bukan 
berarti saya harus mengembangkannya dengan segera. Bagaimanapun juga, kita 
melakukan semua hal evolusi ini dengan santai. " [Ryouma] 

"Saya melihat. Jadi sekarang bagaimana? " [Niki] 

"Hmm ~ Sayangnya, kita kehabisan waktu." [Ryouma] 

Pekerjaan di pabrik pengolahan tampaknya sudah berakhir, karena banyak wanita muncul 
di lapangan untuk menjemput anak-anak mereka. Aku juga harus mengirim Niki-kun 
pulang. 

Tetapi sebelum saya benar-benar bisa mengirimnya pulang ... 

"Niki, ayo pulang." [Ibu] 

"Bu!" [Niki] 

"Ryouma-kun, terima kasih telah menjaga putraku." [Ibu] 

"Oh, tolong jangan menyebutkannya. Niki-kun banyak membantu saya hari ini. " [Ryouma] 

"Bu! Saya membantu merawat slime! Ada begitu banyak jenis slime yang berbeda! Sangat 
menyenangkan! " [Niki] 
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"Ya! Oh, benar, onii-chan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk evolusi lendir yang 
kami temukan hari ini untuk berevolusi. Saya ingin melihat slime berevolusi! " [Niki] 

"Sayangnya, itu akan memakan waktu beberapa bulan sebelum mereka berevolusi." 
[Ryouma] 

Dia membantu saya, jadi saya ingin menunjukkan kepadanya evolusi saat saya di sini, 
tetapi sayang sekali. 

"Aku mengerti .. Lalu bisakah aku membantu mengurus lendir lagi besok?" [Niki] 

"Tentu saja! Bahkan, saya menyambutnya! " [Ryouma] 

"... Yahoo! Baiklah, sampai jumpa besok, onii-chan! " [Niki] 

Niki-kun mengambil tangan ibunya dan pergi sambil melambai padaku. 



Chapter 199-3 
Bab 199: Satu Ujung Kemungkinan yang Tak Terbatas (3/3) 

Malam itu. 

"---Dan itulah intinya." [Ryouma] 

Ketika saya berbicara tentang hal-hal yang terjadi hari ini, tawa ceria menyebar ke ruang 
tamu. 

"Jadi kau berjanji akan bertemu besok juga." [Kei] 

"Dia benar-benar menyukai kamu." [Mei] 

"Yah, ada kejadian kemarin juga." [Kai] 

Kei-san, Mei-san, dan Kai-san semua menunjukkan bahwa Niki-kun menyukai saya. 

Saya hanya berbicara tentang hobi saya dengannya, tetapi jika itu yang dia rasakan, maka 
itu bagus. 

"Ryouma-kun. Apakah kamu akan mengumpulkan sampah dengan anak itu besok juga? " 
[Ibu] 

"Itu rencananya." [Ryouma] 

"Kalau begitu, ambil juga sampah dari rumah kita. Anda tidak keberatan, kan, ayah? " [Ibu] 

"..." [Ayah] 

Ketika ibu menanyakan hal itu, ayah yang pendiam meletakkan gelas minuman keras yang 
diminumnya dan mengangguk. 

"Terima kasih atas bantuanmu ... Aku pikir makanannya sudah siap, jadi aku akan pergi dan 
menyajikan meja sekarang." [Ryouma] 

Perjamuan malam ini ada pada saya. Mei-san dan ibunya telah merawatku selama ini, dan 
mereka bahkan telah memberiku berbagai makanan seperti nasi, jadi terima kasih, aku 
membuatkan mereka hidangan yang sempurna untuk musim dingin, daikon tanpa tulang, 
hidangan yang berdasarkan di atas piring buri daikon. 

"Maaf membuat anda menunggu!" [Ryouma] 

Saya memindahkan pot dari kompor dapur ke perapian yang tenggelam, dan kemudian 
melayani semua orang piring mereka. 



Saya melayani kepala keluarga, Hoi-san, pertama, diikuti oleh anggota keluarga lainnya 
secara berurutan. Ketika semua orang dilayani, mereka semua mulai makan dengan penuh 
minat. 

"Mm! Lezat! Rasanya benar-benar meresap. " [Kai] 

"Sayur keras juga direbus dengan lembut. Sangat lezat." [Kei] 

Ups. Saya lupa. 

"Tambahkan ini juga jika kamu mau." [Ryouma] 

Saya menawarkan 'horas' seperti wasabi dan mustard. 

"Seperti yang aku pikirkan, itu berbeda ketika kamu melelehkannya dalam sup." [Ibu] 

"Ini tidak buruk ... Fu ... Ini cocok dengan minuman keras." [Ayah] 

Sang ayah dengan cepat mengosongkan gelas minuman yang dituangkan sang ibu. Karena 
efek minuman keras itu, ayah akhirnya mulai berbicara. Langkah dia makan daikon tanpa 
tulang dan minuman keras juga dipercepat. 

Bagaimanapun, tampaknya semua orang menyukai hidangan itu. Itu hebat. 

"Ryouma, kamu harus makan juga. Jika Anda terus menonton, Anda akan kehabisan 
makanan sebelum Anda menyadarinya. " [Kai] 

"Baik. Kalau begitu, itadakimasu! " [Ryouma] 

Pertama, mari kita mulai dengan ikan, tanpa tulang ... 

Saat dipenuhi dengan jus, sumpit saya menembusnya. 

Ikan ini disebut tanpa tulang karena tulangnya meleleh ketika dimasak dalam panas. 

Pasti ada tulang sebelum direbus, tetapi setelah direbus, tulang-tulang itu lenyap. 

Saya mengambil sebagian dari ikan itu dan memasukkannya ke mulut saya. Teksturnya 
sangat tebal, tapi ... Ini lembut dan lezat! 

"Fuu, fuu ... Mm!" [Ryouma] 

Selanjutnya adalah daikon. Uap hangat naik, membawa aroma harum yang menggelitik 
hidung saya. 

Ketika saya menempatkan daikon di dalam mulut saya, itu lembut hancur dan 
mengeluarkan jus dengan semburat makanan laut. Dilakukan dengan sempurna, jika saya 
mengatakannya sendiri. 



Aku menggigit lagi, tapi kali ini tambahkan mustar, dan ... Yap! Lezat! Jumlah rasa pedas 
yang tepat! 

...Baik. Saya sudah memutuskan. Saya akan buka itu. 

"Permisi ... 'Kotak Barang'.!" [Ryouma]！ 」 

"Hah? Apakah itu sake? " [Ayah] 

"Ya. Itu adalah sesuatu yang saya dapatkan dari teman baru naga saya. " [Ryouma] 

Sake kualitas terbaik yang saya dapatkan dari Asagi-san sejak dulu. Demi kualitas terbaik 
dipandang sebagai barang mewah di sekitar sini, jadi saya menyimpannya selama ini. 
Tetapi sekarang saatnya telah tiba! 

Aku menuangkan secangkir untuk diriku sendiri dan membasahi tenggorokanku. 

Setelah rasa jernih berlalu, roh-roh itu dengan nyaman melewati hidungku. 

Saya makan daikon beraroma sambil minum sake berkualitas tinggi ini. 

"Fuu ... Lezat. Sake panas mungkin membuatnya lebih baik. " [Ryouma] 

Saya menyiapkan kompor ajaib untuk memanaskan air ... 

"Oh, jika kalian mau, kalian juga bisa memilikinya." [Ryouma] 

"Oh? Apakah kamu yakin Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. " [Kai] 

"Jangan minum terlalu banyak, Kai onii-san." [Kei] 

"... Tidak membawamu untuk minum, nak." [Hoi] 

"Aku dibesarkan oleh kurcaci dan aku menerima perlindungan ilahi dari Dewa Anggur." 
[Ryouma] 

"Perlindungan ilahi dari Dewa Anggur! Begitu ... dalam kasus itu, mengapa Anda tidak 
memiliki beberapa minuman keras kami sampai minuman keras Anda siap? Ini bukan kelas 
satu, tapi lokal di sini. " [Ayah] 

"Terima kasih. Kalau begitu aku akan punya. " [Ryouma] 

Saya menerima tawaran ayah yang akhirnya mulai banyak bicara. 

Dia mengisi sebuah kapal yang menyerupai cangkir sake besar. Ketika saya melihat ke 
dalam, itu putih seperti susu dan juga cukup tebal. Itu seperti doburoku Jepang (sake yang 
tidak dimurnikan). Ketika saya menyesap, saya merasakan butiran halus di lidah saya -- itu 
mungkin dari bahan yang digunakan -- saat saya merasakan asam lembut yang menyertai 



manisnya minuman keras yang manjur. Rasanya mengingatkan saya pada amazake (sake 
manis), tetapi ada juga rasa pahit yang dicampur. 

"Apakah ini terbuat dari kotsubuyarikusa?" [Ryouma] 

"Oh? Kau bisa beritahu? Betul sekali." [Ayah] 

"Oh? Itu mengejutkan. Jadi kamu bisa benar-benar membuat sake dari itu. " [Ryouma] 

Mantra Identifikasi tidak menyebutkannya, dan aku sudah memakannya begitu lama, tapi 
aku tidak pernah menyadarinya. 

"Ahh, tapi kamu tidak bisa melakukannya hanya dengan kotsubuyarikusa. Anda 
membutuhkan ramuan untuk mengubahnya menjadi minuman keras. " [Kei] 

"Apakah ada hal seperti itu, Kei-san?" [Ryouma] 

"Ini tidak terlalu langka atau apa pun. Anda dapat menemukannya di mana saja. " [Kai] 

Begitu dia mengatakan itu, Kai-san pergi ke pintu depan dan membuka pintu. Atau 
setidaknya saya pikir dia akan membuka pintu, tetapi sebaliknya dia menekuk pinggulnya 
dan memetik rumput yang tumbuh di kakinya. Setelah itu dia kembali. 

"Brr ... Dingin! Lihat. Ini yang ini. " [Kai] 

Dia benar-benar baru saja menariknya dari sana ... 

Saya tidak melihat bagaimana rumput ini berbeda dari yang tumbuh di sudut tempat 
kencing anjing. 

Paling tidak, tidak ada yang saya ketahui tentang ramuan obat dan racun yang mengatakan 
hal ini lebih istimewa daripada yang terlihat. 

"Kami juga melihatnya sebagai hanya gulma, tetapi dapat digunakan untuk membuat 
minuman keras." [Ibu] 

"Aku ingin tahu siapa yang memikirkan menggabungkan gulma dengan makanan untuk 
membuat minuman keras." [Mei] 

Weed, huh. Saya bertanya-tanya apakah lendir gulma dapat mengolahnya jika saya 
memberinya makan. 

Sepertinya saya harus bereksperimen dengan itu juga ketika saya di sini. 

Dan jika saya bisa membuat sake menggunakan kotsubuyarikusa, itu akan sangat 
membantu karena akan membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan pakan untuk lendir 
mabuk. Saya tidak perlu pergi ke kota lagi hanya untuk membeli minuman keras! 



"Di mana aku bisa belajar cara membuat sake ini?" [Ryouma] 

"Tertarik? Kalau begitu, aku akan tunjukkan besok saja. " [Ibu] 

"Hah? Bu, kamu tahu cara membuatnya? " [Mei] 

"Mei, jika kamu bahkan tidak bisa membuat anggur, apa yang akan kamu lakukan sebagai 
seorang wanita?" [Ibu] 

Menurut sang ibu, sampai generasinya, setiap rumah dapat membuat sake putih ini normal. 
Itu adalah keterampilan yang penting sebelum dinikahkan. 

Tetapi butuh keterampilan untuk membuat anggur terasa enak, yang pada gilirannya 
berarti perlu upaya untuk mengasah keterampilan itu, sehingga ketika desa menjadi lebih 
kaya, penduduk desa mulai membeli dari mereka yang bisa membuatnya lebih baik 
daripada membuatnya sendiri. 

"Keluarga kami juga telah berhenti membuatnya sendiri ... Mei, aku akan menggunakan ini 
sebagai kesempatan untuk mengajarimu rasa sake keluarga kami." [Ibu] 

"Kami memiliki merek kami sendiri? Saya tidak pernah tahu itu. " [Mei] 

"Yah, jika itu lebih enak daripada apa yang kamu minum sekarang, kita akan mulai 
menjualnya sejak lama." [Ibu] 

"Itu tidak terlalu meyakinkan!" [Ayah] 

Tawa pecah lagi ketika ayah mengatakan itu. 
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"Sudah siap! Silakan makan dan minum banyak! Ini dia, Kai-san. " [Ryouma] 

"Terima kasih ... Wow! Hei, Kei. Sake ini rasanya enak. Miliki juga. " [Kai] 

"Betulkah? Rasanya enak? Baik. Saya akan punya beberapa kalau begitu. Tapi sedikit saja. " 
[Kei] 

"Tentu saja." [Ryouma] 

Seperti ini, kami berbincang dengan riang di malam hari sambil menikmati daikon dan 
minuman keras tanpa tulang yang lezat. 

Di luar dingin, tetapi hati dan tubuh kami hangat. 

Saya juga merasa puas karena bisa mendapatkan pakan baru untuk lendir, jadi saya 
tertidur segera setelah saya tidur. 



Chapter 200-1 
Bab 200: Evolusi yang Tidak Terduga (1/3) Hari berikutnya. 

"Brr ... Dingin!" 

Rasa dingin menyelinap ke celah kasur dan menyentak kesadaranku. 

Saya tahu akan dingin setiap pagi, tetapi pagi ini sangat dingin. 

Sekarang tidak akan lama sebelum musim sepenuhnya berubah menjadi musim dingin. 
Setelah mengambil keputusan, saya menyelinap keluar dari kasur dan mulai bersiap untuk 
hari itu. 

Hanya ada satu masalah. 

Pakaian yang saya siapkan di sebelah tempat tidur saya benar-benar dingin! 

"Sepertinya aku harus memakai sesuatu yang tebal hari ini ..." 

Saya membuka Kotak Barang saya dan memilih yang lain untuk dipakai. 

Pakaian yang saya pilih adalah jaket 'Down Jacket' yang saya buat dengan menjejali kain 
dengan bulu lendir dan kemudian menggunakan cairan lengket lengket untuk membuat 
bagian luarnya tahan air. 

Saya tidak bisa membuat ulang ritsleting, jadi bagian depannya dibuat tertutup dengan 
kancing. Untuk bagian pergelangan tangan, saya menggunakan karet yang terbuat dari 
cairan slime lateks untuk menutupnya. Saya cukup mengencangkannya untuk mencegah 
masuknya dingin. Pakaian musim dingin ini adalah salah satu persiapan yang saya buat 
untuk musim dingin. 

Setelah memastikan bahwa jaket itu cukup nyaman dan fungsi anti-dingin berfungsi 
dengan baik, saya meninggalkan kamar saya. 

Baik! Saya akan melakukan yang terbaik hari ini juga! 

Setelah menyelesaikan diriku seperti itu, satu minggu berlalu dalam sekejap mata. 

Dari pagi sampai siang, saya biasanya membantu ikan-ikan dengan melawan salamander 
lumpur. Di siang hari, saya akan mengurus lendir dan mengeksplorasi evolusi baru dengan 
Niki-kun. Di malam hari, saya akan membantu membuat makan malam dan melakukan 
persiapan untuk hari berikutnya. Saya cukup banyak mengulanginya sepanjang minggu, 
tetapi ada beberapa perbedaan kecil. 

Saya teringat kembali pada peristiwa yang terjadi selama seminggu, dan ... 



Pada hari pertama. 

Pagi itu sama dengan hari sebelumnya, dan aku membuat persiapan untuk berburu 
salamander lumpur, tetapi burung-burung pelek bertingkah aneh setelah keluar dari 
Dimension Home. 

Ketika saya mencoba bertanya kepada mereka apa masalahnya, mereka menjawab, 

"Ini tidak cukup buruk sehingga kita tidak bisa bekerja, tetapi ini sangat dingin." 

Burung rimel adalah burung yang bermigrasi. Sekitar titik waktu ini, mereka sudah akan 
mulai bermigrasi ke daerah yang lebih hangat. 

... Dengan demikian, sejak hari ini dan seterusnya, saya pensiun burung pelek dari 
berpartisipasi dalam perburuan salamander lumpur dan meminta mereka tinggal di 
Rumah Dimensi sebagai gantinya. 

Tentu saja, untuk membiarkan mereka melepaskan stres mereka, saya akan membiarkan 
mereka terbang, tetapi bahkan kemudian, mereka hanya akan terbang sekitar 30 menit 
sebelum kembali. 

Untungnya, Dimension Home memiliki suhu tetap, jadi mudah bagi mereka untuk tinggal di 
sana. 

Ketika saya kembali ke Gimuru, saya akan mendapatkan pendapat mereka dan mencari 
cara untuk melindungi mereka dari musim dingin. 

Saya juga bertanya apakah monster jenis burung saya yang lain, ayam yang pandai, ingin 
keluar dari waktu ke waktu, tetapi perwakilan mereka, Kohaku, mengatakan saya tidak 
perlu khawatir tentang hal itu. ... Seperti biasa, mereka memiliki cara memutar untuk 
mengatakan sesuatu. Saya harus memberi mereka sesuatu yang lezat lain kali. 

Malam harinya, saya belajar cara membuat sake (persiapan) menggunakan 
kotsubuyarikusa dari ibu keluarga yang saya tinggali. 

sementara kami membuat sake, sang ibu mengeluarkan banyak uap. Tugas memasak di 
pabrik pengolahan tampaknya dilakukan secara bergiliran dan giliran dia dua hari 
kemudian. Dia mengatakan banyak hal, seperti, 'Sangat sulit untuk memutuskan apa yang 
akan dimasukkan dalam menu' 'para pria selalu mengeluh bahwa mereka bosan dengan 
makanan' 'Saya melakukan yang terbaik untuk menjaga mereka tetap sehat dan sehat. kuat, 
tapi mereka sangat ... 'Dan begitu dan seterusnya. 

Dalam kehidupan masa lalu saya, saya meninggal tanpa menikah, tapi kali ini saya mungkin 
menikah, jadi saya lebih baik memperhatikan keluhannya. 
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Hari kedua. 

Pancing pagi dan perburuan salamander lumpur berlanjut selama tiga hari diikuti oleh hari 
istirahat. 

Hari ini adalah hari istirahat, tetapi saya akhirnya bangun lebih awal, jadi saya pergi dan 
melakukan jogging ringan di sepanjang pantai. 

Saya menggunakan ini sebagai kesempatan untuk membiarkan besi lendir dan logam 
lendir juga karena mereka kesulitan bergerak di atas pasir. Saya membiarkan mereka 
berlari dengan kecepatan mereka sendiri, dan pada saat saya selesai dengan lari saya, ada 
tiga di antara mereka yang jelas berlari lebih cepat daripada yang lain. 

Saya menggunakan Monster Identify pada tiga slime ini dan saya menemukan bahwa 
mereka mempelajari keterampilan baru yang disebut 'Running on Bad Roads'. Itu hanya di 
level satu, tapi karena ada keterampilan seperti ini, slime harus bisa melatih diri mereka 
sampai mereka akhirnya bisa bergerak seperti yang mereka lakukan di jalan normal. 
Setidaknya, itulah yang saya pikirkan. 

Saya berbicara dengan Niki-kun tentang hal itu nanti siang ketika kami mengumpulkan 
sampah. Selama pengumpulan, kepala desa memberi kami jaring tua yang besar (jaring 
pukat yang digunakan untuk memancing di memancing pagi) dari penyimpanan bersama 
yang digunakan oleh desa. 

Jaring adalah salah satu umpan yang memungkinkan slime berevolusi, jadi saya akan 
senang mendapatkan sebanyak yang saya bisa. Saya mengucapkan terima kasih kepada 
kepala desa dari lubuk hati saya, tetapi kepala desa menjadi terganggu dengan betapa 
bersyukurnya saya, jadi dia bertanya kepada saya apakah saya bersedia membantu 
mengumpulkan kayu bakar. Saya dengan senang hati menerima tawarannya. 



Chapter 200-2 
Bab 200: Evolusi yang Tidak Terduga (2/3) Setelah itu... 

"Onii-chan, apa kamu yakin itu ide yang bagus?" [Niki] 

"Maksud kamu apa? Kepala desa memberi saya jaring yang sangat besar. Saya tidak bisa 
menerima itu tanpa menunjukkan rasa terima kasih saya. " [Ryouma] 

"Setiap tahun ada festival yang diadakan ketika periode memancing berakhir. Jala yang 
tidak bisa diperbaiki dibuang ke dalam api. Itu sebabnya, Onii-san, jaring yang kamu 
dapatkan itu hanya sampah. Anda baru saja mendapat pekerjaan yang didorong ke Anda 
tanpa alasan. " [Niki] 

"Ahh, begitu. Ada cara berpikir seperti itu juga ... Tetapi bagi saya itu bukan hanya sampah. 
Dan selain itu, jika saya harus mengambil kayu bakar, maka itu berarti saya harus 
memasuki hutan itu, kan? 

Jika demikian, maka saya akan dapat menggunakannya sebagai kesempatan untuk mencari 
lendir lokal ke wilayah ini. Siapa tahu? Saya bahkan mungkin menemukan lumpur lendir 
yang katanya ada di sekitar sini. Bagaimanapun, saya ingin pergi melalui hutan setidaknya 
sekali ketika saya di sini, jadi saya mungkin mengambil keuntungan dari ini. " [Ryouma] 

"Onii-chan, jika kamu tidak hati-hati, kamu akan berakhir digunakan oleh orang lain, tahu." 
[Niki] 

Niki-kun muak dengan perilakuku, tetapi dia berjanji untuk membantuku mencari lendir 
dan mengambil kayu bakar. Dia anak yang baik. 

Hari ketiga. 

Ada jauh lebih sedikit orang yang berpartisipasi dalam perburuan salamander lumpur hari 
ini dibandingkan dengan tiga hari kerja terakhir. 

Rupanya, alasannya adalah karena sebagian besar petualang yang tinggal di sini pergi 
untuk membela desa lain kemarin. 

Setiap orang memiliki lebih banyak pekerjaan untuk ditangani karena itu, tetapi semua 
orang sudah terbiasa dengan cara slime bertarung, jadi itu tidak benar-benar masalah. 

Mengumpulkan mayat salamander lumpur juga merupakan latihan yang bagus tidak hanya 
secara fisik tetapi juga untuk Dimension Magic-ku. 

Setelah makan siang saya menunggu Niki-kun untuk menyelesaikan pekerjaannya, dan 
kemudian kami pergi ke hutan untuk mencari lendir dan mengumpulkan kayu bakar. 



Kami mengadakan pertemuan singkat tentang apa yang harus dilakukan, dan pada 
akhirnya, kami memutuskan untuk selesai mengumpulkan kayu bakar terlebih dahulu, 
sehingga kami dapat fokus mencari slime. 

Tapi ketika aku membawa kayu di atas pundakku seolah itu bukan apa-apa, Niki-kun 
menatapku dengan mata penuh hormat. 

Saya telah menggunakan slime untuk berurusan dengan salamander lumpur dan saya 
terlihat seperti siswa sekolah dasar, jadi dia tidak berpikir bahwa saya benar-benar 
memiliki kekuatan sebanyak itu. 

Aku tahu itu bukan salahnya, tapi aku sedikit sedih mendengarnya. Karena itu, saya bekerja 
sedikit lebih keras ketika mengambil kayu bakar. 

Omong-omong, kepala desa sangat senang dengan kinerja kami dan memberi kami 
seember penuh organisme yang tampak seperti persilangan antara cumi-cumi dan ubur-
ubur. Menurut Niki-kun, makanan yang diberikan oleh kepala desa itu agak istimewa. 

Malam harinya kami makan squid-like untuk makan malam. Saya pikir itu terasa lebih enak 
daripada nasi cumi dalam ingatan saya. 

Hari ke empat. 

Saya memikirkan berbagai mantra baru yang bisa saya gunakan untuk membantu 
mengumpulkan mayat-mayat. 

Saya menggunakan mantra yang digunakan oleh cendekiawan dan petualang Raypin-san 
sebelumnya sebagai mantra -- mantra yang memindahkan target ke tangan seseorang dan 
dikenal sebagai Pick Up -- untuk membuat mantra yang memindahkan sesuatu di tangan 
seseorang ke lokasi yang jauh. Saya menyebutnya 'Drop Off'. 

Mantra kedua yang kupikirkan memanfaatkan konsep Item Box dan Dimension Home 
untuk membuat lubang di dekat tangan seseorang untuk pintu masuk dan lubang lain ke 
lokasi target sebagai pintu keluar. Dengan menghubungkan kedua lokasi, saya dapat 
dengan cepat mengirim barang-barang dari tangan saya ke lokasi target. Saya menyebut 
mantra ini 'Lubang Cacing'. 

Sampai sekarang saya telah memindahkan diri dengan salamander lumpur, dan kemudian 
setelah membawa salamander lumpur pergi, saya harus memindahkan diri lagi untuk 
kembali. Dengan menghilangkan kebutuhan untuk mengkonsumsi mana dan stamina 
dalam perjalanan kembali, saya dapat membuat koleksi mayat saya yang jauh lebih efisien. 

Saat ini, saya sedang meneliti apakah mungkin untuk menetapkan lokasi target 'Drop Off' 
sebagai 'Item Box' saya. Dengan begitu saya bisa langsung melemparkan target langsung ke 
Item Box saya. 



Setelah makan saya membantu mencuci piring di pabrik pengolahan dengan Cleaner Slime 
saya sambil menunggu Niki-kun selesai. 

Hari ini Niki-kun membawa ibunya dan beberapa ibu rumah tangga dari desa bersamanya. 

Rupanya, mereka ingin aku mengambil sampah mereka juga, jadi aku dengan senang hati 
menerima tawaran mereka. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Bahkan ada orang yang meminta agar toilet 
mereka ditangani juga. Mereka berbicara agak samar-samar, mengatakan, "Bisakah kamu 
membereskan barang-barang di toilet kami juga?" Mereka mungkin mendengar tentang 
lendir pemulung saya dari Niki-kun. 

Saya bertanya kepada orang-orang itu alamat mereka dan mengirimkan slavenger 
slavenger. Saya akan mengambil lendir pemulung dalam perjalanan kembali, jadi setelah 
mengumpulkan sampah, saya pergi ke hutan lagi untuk mencari lendir. 

Hari ini saya bisa menangkap tiga slime. 

Hari kelima 

Pada hari ini istri-istri lain yang mendengar tentang kemarin sedang menungguku. 

Kami sepakat bahwa pembayaran untuk pembersihan toilet akan dibayar dengan sampah 
dan sisa makanan yang mereka miliki. 

Baik! Sekarang saya punya banyak umpan untuk slav pemulung! 



Chapter 200-3 
Bab 200: Evolusi yang Tidak Terduga (3/3) Hari keenam 

Hari istirahat lagi untuk memancing dan berburu. 

Setelah kembali dari jogging pagi saya, saya melihat orang-orang membawa sampah 
mereka ke bagian alun-alun yang untuk sementara digunakan untuk menampung sampah 
saya. Penduduk desa sudah menggunakannya seolah-olah itu sangat alami. 

Saya menyapa orang-orang membawa sampah mereka dan bertanya mengapa mereka 
memberikan semua ini kepada saya, dan mereka tertawa, mengatakan bahwa ada 
pembersihan besar pada akhir tahun, jadi mereka mungkin juga hanya memberikan 
sampah mereka ke saya untuk berurusan dengan. 

"Dengan ini kita bisa memilih apa yang kita butuhkan dan membuang sisanya secara acak. 
Kami tidak bisa melakukan ini jika metodemu mencemari laut, tapi kurasa tidak ada yang 
perlu ditakutkan dalam hal itu! " 

---Ada yang bercanda, tetapi orang-orang dewasa itu tidak benar-benar tertawa. 

Saya senang mereka bisa membuang sampah mereka dengan benar. Saya pikir saya akan 
terus mengurus sampah mereka dari sini juga. 

Selain itu, selain dari makanan, kepala desa juga memberi saya pot dengan lendir di dalam 
sebagai terima kasih. Semuanya 20 slimes. 

Menurut kepala desa, saya sangat membantu dalam menaklukkan salamander lumpur, 
membuang sampah mereka, dan mengumpulkan kayu bakar. Penaklukan salamander 
lumpur benar-benar dikompensasi, tetapi membuang sampah dan mengumpulkan kayu 
bakar tidak. Seperti yang diharapkan, mereka tidak bisa tenang hanya membayar 
pekerjaan saya dengan hanya memberi saya sampah dan sisa makanan mereka. 

Secara pribadi, saya senang hanya memiliki sampah dan sisa makanan, tetapi kepala desa 
mungkin tidak ingin meninggalkan hutang bahkan dalam hal-hal terkecil. Saya dengan 
penuh syukur menerima slime. 

Ngomong-ngomong, alasan kepala desa memberikan kompensasi kepadaku dengan slimes 
adalah karena ketika dia berpikir bagaimana berterima kasih padaku, Niki-kun berkata, 
'jika onii-san yang kamu bicarakan, maka kamu harus memberinya slime!' 

Niki-kun tentu mengerti saya. 

Setelah kepala desa bisa mengucapkan terima kasih, dia pergi dengan perasaan lega. 

Hari ketujuh. 



Setelah berulang kali memindahkan mayat-mayat dengan sihir dimensi saya, saya akhirnya 
mengembangkan keterampilan untuk keterampilan. 

Saya belum mendapatkan data keras, tapi saya pikir saya jauh lebih efisien sekarang di 
teleport beberapa target secara bersamaan. 

Pada siang hari pekerjaan saya berubah dari seorang petualang menjadi pengumpul 
sampah. 

Saya berkeliling desa mengumpulkan sampah dari para lansia yang tidak bisa membawa 
sampah yang berat. 

Saya memanfaatkan Dimension Magic saya sepenuhnya, jadi itu membuat pelatihan yang 
baik. 

Saya berhasil menangkap empat slime hari ini dan mendapat 8 slime sebagai tip untuk 
layanan pengumpulan sampah saya. 

Hari-hari berlalu seperti itu sampai akhirnya mencapai waktu sekarang. 

Di depan saya adalah keajaiban satu minggu. 

Tidak, ini adalah kebaikan penduduk desa dan buah dari pengumpulan sampah secara 
terus menerus -- dua slime. 

Betul sekali. Hanya dalam satu minggu, dua slime saya berkembang menjadi dua varian 
baru. 

Salah satu dari dua slime adalah slime logam yang memakan jala. 

Itu tidak banyak berubah di permukaan, tetapi tubuhnya sedikit menyusut. 

Tetapi bagaimana dengan keterampilan dan kemampuannya? 

"... Monster Identify." [Ryouma] 

'Wire Slime' 

Keahlian: Harden Lv3, Ekspansi dan Kontraksi Lv3, Serangan Fisik Menahan Lv2, Gerakan 
Lv3 Berkecepatan Tinggi, Digest Lv3, Menyerap Lv3, Keterampilan Lv2 

"Kawat, dengan kata lain, seutas benang logam ... Jadi kurasa itu berarti itu tidak benar-
benar menginginkan jaring itu sendiri melainkan 'benang' yang membuatnya. Sebagian 
besar skillet yang sama dengan lendir logam. Hanya satu keterampilan ditambahkan ke 
dalamnya -- Ekspansi dan Kontraksi. Tapi itu sudah bisa berubah menjadi senjata selama 
ini dan itu bisa berkembang dan berkontraksi juga ... "[Ryouma] 



Saya sudah mencoba keterampilan baru, dan lendir kawat memperpanjang sebagian 
tubuhnya. Saya pikir itu hanya akan memperpanjang sebagian tubuhnya seperti tentakel 
seperti biasa, tetapi malah diperpanjang seperti benang! 

"1m, 2m ... Kamu bisa memperpanjangnya lebih jauh?" [Ryouma] 

... Sepertinya ini masih jauh dari batasnya. Ketika saya melihatnya bergerak dengan kuat 
dalam upaya untuk pamer, saya mencatat bahwa benang yang diperpanjang sama dengan 
tentakel -- Tidak. Benangnya tidak persis sama, benang lebih tipis dan lebih ringan, dan 
lendir dapat bergerak lebih bebas. 

Aku membiarkan lendir membentangkannya untuk sementara waktu, dan tubuh utama 
lendir menyusut. Apakah kisaran dibatasi oleh volume lendir kawat? ... Saya akan meneliti 
itu nanti. Bagaimanapun, yang ini tampaknya memiliki banyak kegunaan. Lendir yang 
sangat berguna! 

"Adapun yang lainnya ... Ya, ini 'itu'. Aku belum pernah melihat yang sebesar ini. " 
[Ryouma] 

Lendir lainnya adalah yang suka makan telur dan kerang. Lendir bekas asam. 

Saya pikir titik umum di antara kedua pemberian tersebut adalah kalsium karbonat, tetapi 
hasil sebenarnya ternyata adalah sesuatu yang sama sekali tidak terduga. 

Tubuh lendir baru itu berwarna putih susu dengan kilau unik dan berkilau indah di bawah 
cahaya. 

'Pearl Slime' 

Keterampilan: Memperbaiki Lv3 Cairan Pelindung Tubuh, Lapisan Lv3, Kristalisasi Lv3, 
Digest Lv3, Menyerap Lv3, Membagi Lv2 

"Aku tahu itu! Ini mutiara. " 

Tetapi mengapa asam berubah menjadi mutiara? ... Itu memakan kulit kerang, tapi itu 
bukan tiram mutiara ... Ah, tapi kurasa kulit kerang itu ada di dalam. 

Ada berbagai macam kerang, bukan? Dan bahan utama mutiara adalah kalsium karbonat. 
Ketika saya memikirkannya seperti itu, saya kira itu masih dalam harapan ... Hmm? Lendir 
asam bekas diberi makan kerang dan telur ... Hmm? Asam dan telur? Cuka... 

Anda bisa membuat mayones dengan cuka dan telur. Mayones dan mutiara ... Jika saya 
berpikir seperti itu, maka saya pikir saya mungkin punya ide bagaimana ini terjadi. Di masa 
lalu, ada percobaan kimia yang sangat mirip yang disebut Mayonnaise Pearl. 

Tapi sebanyak yang saya ingin tahu bagaimana hal-hal berakhir seperti ini, ada masalah 
yang lebih besar sekarang. 



Di abad pertengahan Bumi, teknologi untuk mengolah mutiara tidak ada, jadi orang harus 
menangkap tiram mutiara liar dari bawah laut. Dan bahkan puluhan ribu tiram mutiara 
hanya akan menjaring mutiara dalam jumlah sedikit, yang menyebabkan mutiara menjadi 
sangat mahal. Ini ditulis dalam novel ringan yang saya baca sebelumnya. 

Saya tidak tahu berapa banyak mutiara untuk negara ini dan dunia ini, tetapi ini adalah 
sumber daya berharga dalam ilmu farmasi dan tidak begitu terkenal di masyarakat, jadi itu 
seharusnya cukup mahal. 

Lendir mutiara terlihat seperti mutiara raksasa, jadi hanya itu saja yang seharusnya 
harganya bagus, tapi ... Memperbaiki Cairan Pelindung Tubuh, Pelapisan, Kristalisasi ... Dari 
suara keterampilan ini, lendir ini mungkin dapat membuat lebih banyak mutiara. 

Itu hanya kemungkinan saat ini, tetapi bagaimana jika itu mungkin? 

Pearl Slime. Lendir yang terlihat seperti mutiara mahal dan bisa membuat mutiara. 

Mempertimbangkan nilainya, tidak aneh jika orang-orang membidiknya. 

Akan lebih baik untuk tidak menunjukkannya kepada orang lain atau membicarakannya. 

Tapi... 

"Apa yang harus aku katakan pada Niki-kun?" [Ryouma] 

Dia menikmati makan slime setiap hari, jadi dia tahu bahwa aku telah memberi makan 
telur lendir asam dan kerang ... Apa yang harus dilakukan? 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Ryouma? Apakah kamu masih tidur? " [???] 

"!!" [Ryouma] 

Itu mengejutkan saya ... Ini Kai-san. 

"Saya bangun." [Ryouma] 

"Saya melihat. Sudah waktunya untuk sarapan. " 

"Terima kasih, aku akan ada di sana!" 

Sebelum saya menyadarinya, itu sudah saatnya. 

... Untuk sementara itu, lebih baik aku sarapan dulu ... 



Chapter 201-1 
Bab 201: Memanggil (1/3) "Fuu ..." [Ryouma] 

Perburuan dan makan siang hari ini berlalu dalam sekejap karena suatu alasan. 

Yang tersisa sekarang adalah menunggu Niki-kun ... 

"Onii Chan! Saya selesai dengan pekerjaan saya! " [Niki] 

Nikki-kun menyelesaikan pekerjaannya lebih awal juga. 

"Ohh ..." [Ryouma] 

"? Apa masalahnya?" [Nikki] 

"Tidak, tidak apa-apa ... Ada sesuatu yang perlu aku katakan padamu hari ini. Sebenarnya ... 
"[Ryouma] 

Jujur saya katakan kepadanya tentang evolusi lendir kawat. 

"Hah!? Sudah berevolusi !? " [Nikki] 

"Betul sekali. Itu karena kau dan desanya sangat membantuku. Semua makanan itu benar-
benar membantu lendir berevolusi. " [Ryouma] 

"Tunjukkan kepadaku! Tunjukkan kepadaku!" [Nikki] 

"Tentu saja. Kami akan pergi ke hutan setelah mengumpulkan sampah untuk melihat apa 
yang bisa dilakukan lendir. " [Ryouma] 

"Baik! Ayo pergi! " [Nikki] 

Jadi, kami meninggalkan kafetaria. 

Sepertinya Niki-kun ingin melihat Wire Slime sesegera mungkin, jadi kami pergi ke ruang 
pengumpulan sampah lebih awal dari biasanya. 

Karena itu kami juga dapat mengumpulkan sampah dengan cepat. 

Setelah mengumpulkan sampah, kami pergi ke pintu masuk hutan tempat kami 
mengumpulkan kayu bakar, dan aku memanggil Lendir Kawat. 

"Hah? Itu tidak terlihat berbeda? " [Nikki] 

"Ya, tapi itu memang sedikit lebih kecil, dan juga ..." [Ryouma] 



Saya memesan slime untuk mengubah dirinya menjadi benang yang sangat tipis dan 
panjang "Ah! Wow! Jadi itu bisa melakukan hal semacam ini sekarang? ... Itu juga memakan 
jala. Bisakah itu digunakan seperti jaring? Bisakah Anda mengubah ketebalannya? Dan 
seberapa jauh ia bisa meregang? " [Nikki] 

"Ayo cari tahu." [Ryouma] 

Saya bertanya pada Wire Slime dan itu memberi tahu saya bahwa itu bisa mengubah 
ketebalan benang. Tetapi jika utasnya tebal, ia tidak bisa memanjang dengan sangat jauh. 

Saya berhipotesis pagi ini bahwa kisaran maksimum yang dapat diperluas mungkin terkait 
dengan volumenya. 

Untuk menguji bahwa saya telah memperpanjang benang pada ketebalan tetap ke dalam 
bentuk silinder. Dari situ saya bisa menilai bahwa jarak maksimum yang bisa dicapai 
sekitar 40 meter. 

Saya menghitung volumenya, dan itu hampir sama dengan volume lendir kawat berbentuk 
bola. 

Tetapi sementara tubuh bisa mengembang dan berkontraksi, nukleus tidak bisa. Ketika 
lendir kawat memanjang sejauh mungkin, lokasi nukleus menjadi jelas. Setelah semua, 
tubuh menipis begitu banyak. Satu pandangan adalah semua orang perlu menemukannya. 
Volumenya ada dalam batas kesalahan, tetapi lokasi nukleus menjadi jelas adalah sesuatu 
yang saya harus berhati-hati. 

Saya juga memeriksa apakah lendir kawat bisa menjadi jaring seperti yang diminta Niki-
kun, dan ternyata itu bisa memperpanjang benang dari mana saja di tubuhnya. Itu bisa 
mempertahankan beberapa utas sekaligus. Lendir kawat juga bisa melibatkan benang, 
sehingga memungkinkan untuk membuat jaring atau tali tebal dengannya. 

Itu juga dapat berubah menjadi bentuk yang dipelajarinya ketika itu masih lendir logam, 
tetapi ketika saya mengubahnya benang menjadi sesuatu seperti kawat berduri atau 
menambahkan pisau tipis di sisi ulirnya seperti gergaji koping, transformasinya terbatas 
pada utas + α. 

"... Sepertinya begitu, kurasa. Niki-kun, apakah kamu ingin melihat momen ketika lendir 
berevolusi? " [Ryouma] 

"Saya lakukan! Saya lakukan! Bisakah saya menonton lendir berevolusi? " [Nikki] 

"Ya. Sebenarnya, saya punya lendir yang bisa langsung berevolusi. " [Ryouma] 

Kali ini saya mengeluarkan slime baru yang saya dapatkan dalam beberapa hari terakhir. 
Beberapa di antaranya saya tangkap sendiri dan beberapa diberikan kepada saya oleh 
desa. 



"Slime tidak hanya bereaksi pada makanan, mereka bereaksi terhadap mana yang 
digunakan untuk melemparkan mantra juga. Jika Anda memberi makan banyak jenis mana 
ke lendir, itu akan berubah menjadi lendir yang menghasilkan sihir jenis mana. " [Ryouma] 

"Kalau dipikir-pikir, kamu memang menyebutkan bahwa kamu mengembangkan slime-mu 
sendiri untuk bisa mengeluarkan sihir. Itukah caramu melakukannya? " [Nikki] 

"Awalnya hanya kebetulan. Apa jenis mana yang disukai tergantung pada lingkungannya. 
Hanya ada jenis bumi dan gelap di pangkalan saya, tetapi saya mendengar slime yang 
mengeluarkan sihir api -- slime api -- telah terlihat di daerah vulkanik. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Jadi pertama-tama, kita harus mencari tahu 
seperti apa tipe pria yang tinggal di sekitar sini. Aku sebenarnya sudah mengujinya, dan 
sepertinya slime di sini kebanyakan seperti jenis air mana. " [Ryouma] 

"Jadi jika lendir berevolusi, maka lendir itu akan berubah menjadi sihir air?" [Nikki] 

"Ya. Aku bisa memberikan mana yang dibutuhkan lendir, jadi aku bisa membuatnya 
berevolusi segera. Saya juga tidak punya slime yang bisa menghasilkan sihir air, jadi 
alangkah baiknya jika saya bisa mendapatkannya. Mari kita coba." [Ryouma] 

Aku melepaskan mana jenis air dari tanganku, lalu aku meletakkan lendir yang bereaksi 
paling cepat antara aku dan Niki-kun. 

Nikki-kun memperhatikan lendir dengan penuh perhatian saat aku menuangkan sihir air 
ke dalamnya. 

"Sepertinya sedang berusaha menempel di tanganmu." [Nikki] 

Niki-kun berkomentar. Lendir itu juga mencoba menyerap mana yang aku tuangkan ke 
dalamnya, jadi itu mungkin terlihat seperti memanjang tubuhnya ke tanganku. 

Sementara aku menyadari itu, lendir akhirnya menyerap cukup mana. 



Chapter 201-2 
Bab 201: Memanggil (2/3) 

Lendir membawa kembali bagian tubuhnya yang diperpanjang. 

Setelah bergetar beberapa kali dan tampaknya melakukan beberapa penyesuaian, siime 
berhenti bergerak sepenuhnya dan kemudian mulai melepaskan jumlah jejak mana. 

"... Itu tidak bergerak ..." [Nikki] 

Niki-kun tidak bisa merasakan mana, jadi aku harus menjadi orang yang memberitahunya 
bahwa itu melepaskan mana. 

"Hah. Aku tidak bisa menggunakan sihir, jadi sepertinya itu hanya duduk diam untukku ... 
Hei, onii-chan, seperti apa itu? " [Nikki] 

"Hmm ... Agak sulit untuk mengatakannya, tapi itu seperti gelombang. Gelombang kecil 
memancar dari lendir dan menjadi aliran, dan kemudian kembali ke lendir. Itu seperti 
menghirup udara yang dihembuskannya. 

Sulit untuk menangkap lendir yang berevolusi, jadi saya tidak punya banyak pengalaman 
menonton mereka berkembang, tetapi lendir logam juga melakukan hal ini 
menghembuskan napas mana, jadi itu mungkin sesuatu yang diperlukan untuk lendir. " 
[Ryouma] 

"Aku mengerti ... Ah. 

Perlahan-lahan warna lendir mulai berubah. Tapi itu bukan perubahan besar. Tubuh 
transparannya menjadi sedikit biru. Sedikit semburat langit untuk berbicara. Tak lama 
lendir berhenti melepaskan dan menyerap mana. 

Saya menggunakan Identifikasi dan--- 

Keterampilan Lendir air Air Magic Lv2 Air Magic Resistance Lv8 Menyerap Air Magic Lv1 
Lv1 Lambat, Lv3, Menyerap Lv3, Split Lv1 

"Ini berkembang dengan aman." [Ryouma] 

Aku membuat lendir menghasilkan air dengan sihir, dan lendir air itu lebih dari senang 
untuk mengeluarkan air. 

"Wow! Itu benar-benar menggunakan sihir! Apa lagi yang bisa dilakukannya? " [Nikki] 



Aku sudah membuatnya mantra serangan, Waterball, berikutnya, dan Niki-kun bertepuk 
tangan karena kegembiraan. Setelah bersenang-senang dengan sihir lendir, kami berlari 
melalui hutan untuk mencari lebih banyak lendir untuk digunakan dalam percobaan nanti. 

Hari ini kami berhasil menangkap 15 slime. 

"Hah? Apa masalahnya?" [Ryouma] 

"Bukankah itu agak berisik?" [Nikki] 

Kami kembali ke desa, dan seperti yang dikatakan Niki-kun, ada sesuatu yang salah. 
Biasanya, penduduk desa akan pulang sekitar waktu ini atau memasak makan malam, 
tetapi sebaliknya, ada banyak orang dewasa di jalan. Orang-orang terdekat sepertinya 
sedang membicarakan sesuatu. 

"Mari kita tanya mereka. Obaa-chan! " 

"Hah? Oh, Niki-kun dan Ryouma-kun. Apakah Anda pergi ke hutan lagi? " [Nenek] 

"Ya. Kami baru saja kembali sekarang. Apa sesuatu terjadi? " [Nikki] 

"Sebenarnya, utusan tuan feodal datang ke desa beberapa saat yang lalu. Rupanya dia akan 
berkunjung besok. " [Nenek] 

"Tuan feodal adalah !? Ada apa dengan tiba-tiba? " [Nikki] 

"Masalahnya adalah---" [Nenek] 

Tiba-tiba, nenek menoleh ke saya. 

"Dia ingin bertemu denganmu, Ryouma-kun." [Nenek] 

"Hah!? Saya?" [Ryouma] 

"Tampaknya. Saya tidak tahu detailnya, tetapi Hoi-san seharusnya sudah dihubungi. 
Mengapa Anda tidak mencoba mampir ke tempat kepala desa? Itu adalah kepala desa yang 
berbicara dengan ksatria kurir, jadi dia harus mengetahui detailnya. " [Nenek] 

"Terima kasih banyak. Aku akan pergi." [Ryouma] 

Saya tidak bisa memikirkan alasan mengapa tuan feodal di sini ingin memanggil saya. 

Saya pernah mendengar tentang dia sebelumnya, tetapi dia seharusnya tidak tahu tentang 
saya. 

Apa alasannya? Pokoknya, sebelum kembali dan sebelum gelap, aku mampir di tempat 
kepala desa. 



Saya mengucapkan terima kasih kepada nenek Niki-kun dan mengucapkan selamat tinggal 
padanya, lalu segera pergi ke rumah kepala desa. 

Ketika saya melakukannya saya kebetulan ke kepala desa di depan pintunya. Sepertinya dia 
baru saja kembali dari suatu tempat. 

"Oh, Ryouma-kun. Waktu yang tepat. Saya baru saja kembali dari tempat Hoi. " [Kepala 
Desa] 

"Ini tentang tuan federal yang datang ke desa besok, kan? Saya mendengar beberapa rumor 
sebenarnya sekarang. Rupanya, tuan feodal ingin bertemu saya. Tapi kenapa?" [Ryouma] 

"Aku yakin itu karena bantuanmu dengan ikan-ikan itu. Tampaknya tuan ingin 
mengunjungi orang-orang yang membantu. Bukan hanya kamu. Little Kai dan Little Kei 
juga dipanggil. " [Kepala Desa] 

Oh, jadi begitu. 

"Syukurlah ... aku tidak bisa memikirkan alasan mengapa aku akan dipanggil tiba-tiba, jadi 
aku hanya ingin tahu apakah aku telah melakukan sesuatu." [Ryouma] 

"Ha ha, jangan terlalu khawatir tentang itu. Tuan feodal di sini ramah dan lembut. Saya 
yakin itu akan berakhir dengan cepat jika Anda hanya berbicara dengannya secara normal. 
" [Kepala Desa] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Saya melihat. Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Ah, kalau dipikir-pikir itu ... 

"Kepala Desa. Saya sebenarnya memiliki surat pengantar dengan saya jika saya bertemu 
dengan tuan feodal. " [Ryouma] 

Surat pengantar tentu saja dari Duke. Dengan kata lain, dari Reinhart-san. Dia mengatakan 
kepada saya untuk menggunakannya jika terjadi sesuatu di Wilayah Fatma. Saya 
mendapatkannya sebelum kembali ke Gimuru dari kediamannya. Saya tidak punya rencana 
untuk bertemu tuan feodal, jadi saya pikir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk 
menggunakannya, tapi ada baiknya saya menyimpannya di Item Box saya. 

"Hmm ... Kalau begitu, aku akan membereskannya sebelum audiensmu bersamanya." 
[Kepala Desa] 

"Saya mengerti. Kalau begitu aku akan mengurusmu besok. " [Ryouma] 

"Juga. Tolong jaga ikan besok juga. Baiklah, saya minta Anda tidur hangat malam ini. " 
[Kepala Desa] 

Setelah kepala desa melihat saya pergi, saya kembali. 



Chapter 201-3 
Bab 201: Memanggil (3/3) Sepanjang jalan, ketika saya melewati alun-alun, kuil pinggir 
jalan kecil di sudut menarik perhatian saya. 

Kuil itu mungkin terkena banyak hujan dan angin sepanjang tahun, karena idola itu benar-
benar usang. 

"... Kurasa aku bisa berdoa sedikit." [Ryouma] 

Ketika aku memikirkannya, besok adalah kedua kalinya aku akan terlibat dengan para 
bangsawan. Desas-desus mengatakan dia orang yang baik, tapi tentu saja dia tidak akan 
datang tanpa pengawalan tunggal, kan? Semoga tidak ada yang salah terjadi ... 

Aku bertepuk tangan di depan kuil kecil di pinggir jalan dan berdoa itu. 

"!!" [Ryouma] 

Tiba-tiba, cahaya putih memenuhi penglihatanku. 

Apakah saya akan dipanggil meskipun saya tidak di gereja? 

"Uu !?" [Ryouma] 

Rasanya seperti saya melayang di udara. 

Ini adalah pertama kalinya aku dipanggil seperti ini, jadi aku hanya bisa membuka mata 
lebar-lebar. 

Sesuatu menyebar di depan saya. 

-Air!? 

Begitu kesadaran saya pulih, saya jatuh ke air. 

Saya tidak tahu seberapa tinggi saya, tetapi tidak ada banyak dampak. 

Tetapi air menempel pada saya dan saya perlahan-lahan tenggelam. Saya tidak 
mengambang sama sekali. 

"Jangan khawatir, tidak apa-apa. Anda bisa bernafas di sini. Cobalah." [???] 

"!?" [Ryouma] 

Ketika saya mulai merasa gelisah dan berusaha menyingkirkan air, sebuah suara mencapai 
saya. 



...Itu benar. Sulit untuk bergerak seperti di dalam air, tetapi tidak ada salahnya bernapas. 

Ketika saya tenang, saya mengikuti suara itu dan melihat ke atas. 

Di sana, bayangan seukuran siswa sekolah menengah melayang di air dengan cahaya 
menyilaukan di belakangnya. 

Bayangan itu bergerak melalui air dengan mudah ke arahku. 

Saat itulah saya akhirnya melihat sosok itu dengan jelas. 

"Selamat siang." [???] 

"Selamat siang. Saya Ryouma Takebayashi. ... Maafkan saya jika saya salah, tetapi apakah 
Anda akan menjadi Dewa Perairan dan Ikan, Sereriputa-sama? " [Ryouma] 

"Hah? Apakah saya menyebutkan nama saya? Kamu cukup tajam, bukan? Saya yakin 
patung saya seharusnya adalah pria berotot. " [Sereriputa] 

Sepertinya saya benar. 

Jika saya ingat dengan benar, legenda umum yang mengelilinginya -- seperti yang dia 
katakan -- berputar di sekitar manusia laut yang ideal. 

Tetapi orang di depan saya sekarang berbicara dengan suara lembut dan androgini dengan 
rambut panjang yang tampaknya dibiarkan tumbuh sesuai keinginan. Karena itu seluruh 
sisi kanan wajahnya tidak bisa dilihat. Sisi kiri yang dapat dilihat memiliki kulit seputih 
salju dengan lingkaran hitam yang berbeda di sekitar mata. Tidak ada tentang dia yang 
bahkan sedikit menyerupai kata, kesehatan. 

Pakaiannya benar-benar longgar--- Mereka pada dasarnya adalah kain yang berlapis di atas 
satu sama lain untuk menutupi tubuhnya. Karena itu sulit untuk mengatakan di mana garis 
tubuhnya dimulai. Aku bisa melihat tangannya dari balik lengan bajunya yang longgar, 
tetapi tangan itu tampak begitu rapuh sehingga bisa pecah kapan saja. 

Kebalikan dari pria kekar. Kalau pun dia terlihat lebih seperti seorang gadis ... Aku tahu ini 
agak kasar, tapi dia benar-benar memberikan perasaan tertutup. 

Alasan saya mengira dia adalah Dewa Perairan dan Memancing adalah karena kuil pinggir 
jalan tempat saya berdoa adalah di sebuah desa nelayan, dan terlebih lagi ... 

"Itu karena aku jatuh ke air ini." [Ryouma] 

"Ah ~ Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu wajar untuk memikirkan aku ketika 
memikirkan dewa yang berhubungan dengan air." [Sereriputa] 

Dia tertawa ketika dia melayang di air. 



Pakaian di tubuhnya berkibar seperti sisik pada ikan. 

"Ahaha, kamu tidak akan tenggelam bahkan jika kamu tidak menggerakkan anggota 
badanmu dengan gelisah, kamu tahu. Relakskan tubuh Anda seperti ini dan biarkan saja. 
Itu seharusnya membuat tubuh Anda lebih mudah. " [Sereriputa] 

Aku santai seperti yang dia suruh, dan aku memang tidak tenggelam. Selain itu, berkat daya 
apungnya, saya tidak perlu meregangkan tubuh saya sama sekali. 

"Benar, benar. Seperti itu. Kamu tidak perlu memikirkan kata-katamu juga ... Ngomong-
ngomong, apakah kamu yang Gayn dan yang lainnya panggil ke dunia ini dan yang juga 
sering mengunjungi alam ilahi? " [Sereriputa] 

"Iya. Saya mampir dari waktu ke waktu. " [Ryouma] 

"Aku biasanya tidak memberikan oracle pada orang, tapi aku ingin bertemu denganmu." 
[Sereriputa] 

"Kamu ingin bertemu denganku? Itu suatu kehormatan saat itu. Tapi kenapa? Ahh, 
mungkinkah kamu memperhatikanku seperti Gayn dan yang lainnya dan aku melakukan 
sesuatu yang menarik? " [Ryouma] 
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[Sereriputa] 

"Ah, begitu ..." [Ryouma] 

"Maksudku, kamu hanya hidup sebagai nelayan biasa di desa. Tidak ada monster 
berbahaya yang tidak terduga atau apa pun, jadi jika itu hanya kehidupan normal 
penduduk desa, sudah ada banyak yang harus ditonton di desa. ... Itu benar-benar 
membosankan tanpa variasi apa pun ... Saya yakin Anda bahagia menjalani kehidupan yang 
damai, dan tidak seperti bertualang dan berkelahi adalah semua yang ada dalam hidup, 
tetapi bahkan jika Anda dengan malas menunjukkan kehidupan normal Anda, bahkan jika 
tidak apa-apa di awal, itu bisa membosankan sangat cepat. Bukankah begitu? " [Sereriputa] 

"Y-Ya ..." [Ryouma] 

"Itu tidak persis sama, tetapi hal-hal yang kamu lakukan hampir sama, bukan? Jika Anda 
akan melakukan sesuatu, maka Anda mungkin membuatnya mencolok. Pikirkan audiens 
Anda lebih banyak, oke? " [Sereriputa] 

"... Memang benar bahwa aku tidak pernah benar-benar berpikir tentang betapa 
menariknya hidupku di mata orang lain ..." [Ryouma] 

"Benar ~? Itulah sebabnya mengapa Anda bertanya kepada orang lain apakah mereka 
merasa hidup Anda menarik. Pertama-tama--- "[Sereriputa] 



Seperti itu Sereriputa-sama menikamku dengan kata demi kata seolah itu bukan apa-apa 
dan aku diam-diam mengambil semuanya. 



Chapter 202-1 
Bab 202: Dewa Perairan dan Perikanan I (1/2) "---Jadi, apa kamu mengerti sekarang?" 
[Sereriputa] 

"Iya. Tapi saya tidak akan membuat janji. " [Ryouma] 

"Tidak apa-apa. Saya yakin Anda memiliki keadaan Anda juga ... Hah? Kalau dipikir-pikir, 
mengapa kita berbicara tentang ini lagi? " [Sereriputa] 

"Umm ... Aku percaya kita awalnya berbicara tentang mengapa kamu ingin bertemu 
denganku." [Ryouma] 

"Ah! Baik. Dan kemudian Anda bertanya apakah itu karena saya menemukan Anda 
menarik, bukan? Tapi bukan itu masalahnya, jadi aku akhirnya berbicara tentang betapa 
membosankannya kamu! " [Sereriputa] 

"Betul sekali." [Ryouma] 

"Ya! Ya! Baik. Jadi alasan aku memanggilmu adalah karena aku mengkhawatirkanmu. Dan 
itu bukan karena Anda menarik. Baik?" [Sereriputa] 

Saya pikir saya mulai mendapatkan orang ini. Dewa ini terus menggerakkan mulutnya 
tentang betapa membosankannya aku, tetapi dia tidak melakukannya dengan niat buruk. 
Dia hanya mengatakan apa pun yang ada dalam pikirannya. 

"Jadi, apa tentang diriku yang ada di benakmu?" [Ryouma] 

"Gayn dan yang lainnya memberi tahu saya bahwa seseorang yang baru datang ke dunia 
ini, jadi ketika saya mampir ke desa tempat Anda berada dan saya melihat Anda, saya 
berpikir, 'Huh. Anak ini mungkin benar-benar mirip dengan saya. " [Sereriputa] 

"Aku mirip denganmu, Sereriputa-sama?" [Ryouma] 

"Kamu bisa memanggilku Sere. Ini tidak seperti ada orang yang mendengarkan kami. " 
[Sereriputa] 

"... Baiklah, Sere. Dengan cara apa kita mirip satu sama lain? " [Ryouma] 

"Baik................... Bagaimana menurut anda?" [Sereriputa] 

Setelah menjawab begitu lama, itu yang dia kemukakan? Sungguh pria yang menyebalkan ... 
Bagaimana mungkin kita bisa mirip satu sama lain? Satu-satunya poin umum yang kami 
bagikan yang saya ketahui dalam waktu singkat yang telah kami habiskan satu sama lain 
adalah ... 



"Kami berdua sama-sama pengurung?" [Ryouma] 

"Kau mengatakan itu berdasarkan penampilanku, bukan? Tapi kau benar. " [Sereriputa] 

"Kami berdua terlalu banyak bicara dan tidak peka?" [Ryouma] 

"Aku tidak akan menyangkalnya, tapi itu tidak sepenuhnya benar." [Sereriputa] 

"... Kita berdua picik?" [Ryouma] 

"Kau tidak memegang pukulanmu, bukan? Meskipun kita baru saja bertemu ... Tetap saja, 
kamu tidak sepenuhnya salah. Tetapi untuk lebih tepatnya, Anda dan saya serupa pada 
aspek yang lebih mendasar. " [Sereriputa] 

Aspek fundamental? 

"Manusia memiliki aspek di mana 'mereka tidak dapat memahami diri mereka sendiri 
meskipun topiknya tidak lain adalah diri mereka sendiri'. Apakah ini sulit dimengerti? 

Bahkan ketika kita berbicara seperti ini, ada bagian yang menjadi jelas dan bagian yang 
tidak terlihat di permukaan. Anda menyebutnya apa, standar untuk penilaian? Dasar 
kepribadian? Hmm ~ Sulit untuk diucapkan. 

Di tempat pertama, saya belum pernah berbicara sebanyak ini dengan seseorang ... 
"[Sereriputa] 

Saya pikir dia berbicara tentang bagaimana seseorang tidak mengerti tentang bagian-
bagian diri seseorang yang tidak disadarinya. 

"Ngomong-ngomong, para dewa dan manusia sama-sama memiliki semua hal yang mereka 
pikirkan dan rasakan. Anggap saja sebagai hal mendasar yang membentuk dasar dari itu. " 
[Sereriputa] 

"Baik. Saya agak mengerti. Saya kira. Dan hal mendasar itulah yang membuat kami serupa? 
" [Ryouma] 

"Ya. Itu hanya 'mirip' ... Dan omong-omong, cara berpikir saya condong ke arah 
kelangsungan hidup yang terkuat -- yang kuat akan hidup dan yang lemah akan mati -- hal-
hal semacam itu. Anda juga kan? Sesuatu seperti itu." [Sereriputa] 

"Apakah begitu?" [Ryouma] 

"Kamu tidak mengerti? Baiklah, ayo kita bicara sebentar. " [Sereriputa] 

Dia pada awalnya diposisikan seolah-olah dia sedang duduk di kursi yang tak terlihat, 
tetapi sekarang dia sedang berbaring, dan percakapan berjalan dengan kemajuan besar. 
Saya tidak bisa mengikuti percakapan ini dengan baik. 



"Oh, apa aku terlalu banyak bicara?" [Sereriputa] 

"Tidak ada--- Apakah kamu membaca pikiranku? Tapi bukan itu masalahnya. Aku hanya 
sedikit bingung mengapa kamu begitu bersemangat. " [Ryouma] 

"Itu terdengar baik. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya jarang berbicara 
dengan orang. Bahkan, saya jarang berbicara dengan dewa-dewa lain. " 

Dia berbicara dengan baik, tetapi dia tampaknya tidak memiliki akal untuk jarak dan 
terlalu banyak bicara. Bagaimanapun itu bukan masalah besar sejauh masalah komunikasi 
pergi. Tidak ada yang aneh. 

"Terima kasih sudah pengertian. Kembali ke topik. Hari ini Anda merahasiakan lendir 
mutiara dari anak yang membantu penelitian lendir Anda, bukan? Mengapa?" [Sereriputa] 

Dia melipat tangannya dan meletakkan kepalanya di atasnya saat dia memiringkan 
lehernya. Jika saya tidak tahu lebih baik, saya akan salah mengira dia seorang gadis. 
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tetap menjawabnya dengan jujur. 

"Karena aku tidak tahu nilai persis dari lendir mutiara, tapi sepertinya itu akan sangat 
menguntungkan. Niki-kun masih anak-anak, dan jika dia tidak tahu apa-apa, aku tidak 
perlu khawatir tentang dia membocorkan informasi. Saya pikir ini paling aman. " [Ryouma] 

"Iya. Dan dugaan Anda benar. Mutiara di dunia ini jauh lebih berharga daripada apa yang 
Anda pikirkan. Terutama, di Kerajaan Riforu, tempat Anda tinggal. Bagaimanapun, itu 
adalah permata yang belum dipanen. Jika Anda menjualnya, itu akan mengambil harga 
yang terlalu tinggi. 

Secara alami, orang-orang yang mencari sumber dan cara untuk memperolehnya akan 
datang, dan tidak akan ada akhir dari orang yang berusaha menjadikan sumber itu milik 
mereka sendiri. Mereka akan menggunakan semua cara, dan ada orang-orang yang tidak 
keberatan melanggar hukum. 

Anda memiliki pedagang yang dapat Anda percaya dan memiliki keluarga adipati yang kuat 
dan berpengaruh di belakang Anda. 

Bahkan jika Anda sendiri diserang, Anda dapat mengalahkan sebagian besar dari mereka 
hanya dengan kekuatan Anda sendiri. Tapi bocah itu, Niki, tidak memilikinya. 

Mungkin bahkan penduduk desa akan dapat bertahan melawan pencuri umum Anda -- jika 
dia sendirian -- tetapi guild gelap atau bangsawan lainnya? Tentunya tidak. " [Sereriputa] 

Sere terus tersenyum ketika dia menyebutkan kemungkinan-kemungkinan kejam itu. 



Chapter 202-2 
Bab 202: Dewa Perairan dan Perikanan I (2/2) "Senang kau mengerti sebanyak itu." 
[Sereriputa] 

"Namun, hal ini sebenarnya bukan apa-apa untuk dibicarakan ... Bukankah masuk akal jika 
seseorang menjadi waspada saat mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan banyak 
kekayaan? Dalam kehidupan masa lalu saya juga, orang-orang yang menang besar di lotere 
juga akan menerima peringatan dari bank. " [Ryouma] 

"Pu, ahaha!" [Sererpitua] 

Sere tiba-tiba mengangkat suaranya dan menertawakanku. ... Apakah aku mengatakan 
sesuatu yang aneh? 

"Maaf maaf. Hanya saja ... Apakah Anda benar-benar tidak sadar diri? Atau apakah Anda 
hanya bermain bodoh? " [Sereriputa] 

"? Bisakah Anda menjelaskannya dengan cara yang lebih mudah dipahami? " [Ryouma] 

"Ahh, benar. Mari kita lihat ... Pertama-tama, Anda mengatakan itu 'diberikan' untuk 
mengetahui sebanyak itu, tetapi sebenarnya sangat sulit untuk bertindak dengan benar 
meskipun begitu. 

Sebagai contoh, dalam masyarakat manusia itu 'diberikan' bahwa seseorang harus 
menyapa seseorang ketika Anda bertemu dengan mereka. Ini 'diberikan' untuk 
menghormati orang tua, bukan? 

Tapi sebenarnya ada banyak orang yang tidak bisa melakukan hal 'yang diberikan' itu dan 
karena itu orang marah pada mereka, kan? " [Sereriputa] 

"...Baik. Saya mendapat banyak informasi di perusahaan saya juga. Aku ingat pernah 
menceritakan kouhai milikku juga. " [Ryouma] 

"Betul sekali. Ini mungkin penting, tetapi orang-orang memiliki kecenderungan 
mengejutkan untuk lalai dalam hal-hal yang jelas. Bahkan lotere yang kamu bicarakan tadi. 
Alasan mengapa bank memperingatkan orang adalah karena banyak orang gagal setelah 
memenangkan lotre, kan? Yah, orang yang gagal bahkan setelah diperingatkan pasti akan 
gagal. " [Sereriputa] 

Itu benar, tetapi saya masih belum mengerti. 

Bukankah kita awalnya berbicara tentang saya percaya pada kelangsungan hidup yang 
terkuat? 



"Bukan itu intinya. Poin utamanya adalah kewaspadaan . Ketika Anda menyadari bahwa 
Anda bisa mendapatkan banyak uang dari sesuatu, hal pertama yang muncul di benak Anda 
adalah waspada terhadap orang lain. Kewaspadaan seperti itu sangat penting dalam dunia 
anjing-anjing-makan. Makhluk hidup tanpa kewaspadaan tidak bisa bertahan hidup di alam 
liar. Mereka akan segera dibunuh. 

Selain itu, Anda menyewa dua mantan pembunuh bayaran di toko Anda, bukan? Anda 
menyadarinya sebelum mempekerjakan mereka, bukan? Mereka menyembunyikan 
beberapa senjata, jadi Anda mengira ada yang salah ... Alasan mengapa tidak penting. 
Tindakan menyembunyikan itu sedemikian rupa sehingga orang lain tidak melihat adalah 
keterampilan yang sangat diperlukan untuk pembunuh. Jika orang biasa bisa dengan 
mudah melihat melalui mereka, maka mereka akan menjadi pembunuh kelas tiga. Apakah 
kedua karyawan Anda itu tidak kompeten? Jawabannya adalah tidak. Dengan kata lain, itu 
hanya seberapa waspada Anda terhadap orang lain. " [Sereriputa] 

... 

"Hukum rimba -- itu adalah dunia alami. Mungkin ada orang yang percaya bahwa binatang 
buas tidak mempedulikan mereka, tetapi sejauh yang saya ketahui, manusia tidak berbeda 
dari binatang buas. Mereka hidup di dunia yang sama. Mereka hanya melakukan berbagai 
hal secara berbeda. 

Misalnya... "[Sereriputa] 

Hal terakhir yang dia gumamkan tampak sangat keras. 

"Kamu membangun dan belajar berbagai hal, kan? Mengapa?" [Sereriputa] 

"!" [Ryouma] 

Pertanyaan lain yang tidak terkait. 

Tapi entah kenapa, hatiku berdegup kencang ketika dia menanyakannya. 

"Karena aku punya pengalaman bekerja di berbagai pekerjaan ... Dan aku adalah tipe orang 
yang akan mencari sesuatu setiap kali aku ingin tahu tentang hal itu. Bagaimanapun juga, 
ada sesuatu yang benar-benar nyaman disebut 'internet' di dunia saya sebelumnya. " 
[Ryouma] 

"Jadi dengan kata lain, kamu melompat dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain." [Sereriputa] 

"Caramu mengatakannya agak menyesatkan, tapi ya." [Ryouma] 

"Setiap kali kamu berganti pekerjaan, kamu harus mengundurkan diri dari pekerjaan 
lamamu, kan?" [Sereriputa] 

"Betul sekali." [Ryouma] 



Kenapa ya. Dia hanya menanyakan beberapa pertanyaan yang jelas. Tetapi untuk beberapa 
alasan saya merasa cemas atau gelisah. Ada emosi yang berputar-putar dalam diriku yang 
tidak bisa kukatakan. 

"Kamu mengundurkan diri dari banyak pekerjaan. Jika saya bertanya mengapa, saya yakin 
Anda punya banyak alasan untuk memberi. Jadi saya hanya akan menanyakan ini kepada 
Anda. Apakah Anda meninggalkan semua perusahaan itu dengan baik? " [Sereriputa] 

"Itu ..." [Ryouma] 

Emosi yang tidak dapat saya mengerti mulai tumbuh dalam diri saya. 

"Tidak ada jalan. Lagi pula, dari apa yang saya dengar, manusia membutuhkan alasan yang 
bagus untuk mengundurkan diri dari pekerjaan mereka. " [Sereriputa] 

Memang benar bahwa saya tidak meninggalkan mereka semua dengan baik. 

"Banyak yang terjadi." [Ryouma] 

Suatu kali hubungan Anda dengan seorang rekan kerja dan bos berubah masam dan Anda 
diusir. 

Suatu kali Anda dituduh melakukan sesuatu yang Anda tidak ingat melakukannya. 

Suatu kali Anda difitnah karena suatu alasan Anda tidak tahu. 

Suatu kali Anda harus pergi karena itu nyaman untuk majikan Anda. 

Suatu kali perusahaan bangkrut. 

Satu kali--- 

Setiap kali suaranya bergema, gambar-gambar dari masa lalu saya akan muncul di benak 
saya. 

Rasanya menjijikkan. Seolah-olah saya tersapu oleh aliran lumpur. 

"U ...!" [Ryouma] 

"Maaf. Sepertinya aku membuatmu mengingat banyak hal menyakitkan. " [Sereriputa] 

Saat aku menahan perasaan menjijikkan itu, sebelum aku menyadarinya, Sereriputa-sama 
tepat di depanku dan memelukku. Dia berbisik di telingaku seperti seseorang menghibur 
anak. 

"Tapi itu bagian dari dirimu. Bahkan jika Anda kuat secara fisik, sosial, Anda adalah 
manusia yang lemah. Dan hal-hal yang telah Anda alami tidak diragukan lagi telah diukir ke 
dalam jiwa Anda. 



Sudah berapa tahun sejak Anda datang ke dunia ini? Anda menghabiskan tiga tahun di 
hutan, jadi ini yang keempat. Hanya 4 tahun . Hal-hal yang Anda alami bukanlah sesuatu 
yang bisa Anda lupakan dengan hidup nyaman selama 4 tahun. " 

Anehnya, kali ini suaranya menenangkan saya. 

"Menurutmu berapa lama untuk menyembuhkan hati manusia yang telah jatuh sakit? Ini 
bervariasi tergantung pada orang dan penyakitnya, tetapi ada orang yang tidak pernah 
sembuh. Jika Anda berpikir bahwa hati dapat disembuhkan setelah beristirahat hanya 
selama 3 tahun, Anda meremehkannya. Bahkan jika pasien tidak lain adalah diri Anda 
sendiri ... Anda harus lebih menghargai diri sendiri. 

Anda berencana untuk menghabiskan empat tahun terakhir ini di dunia ini hidup 
semenyenangkan mungkin untuk melupakan semua kekhawatiran Anda, bukan? Saya tahu 
dari mana Anda berasal. Memang benar bahwa Anda bersenang-senang dibandingkan 
kehidupan sebelumnya, tapi ... Itu hanya Anda mengabaikan masalahnya. Yang diperlukan 
hanyalah seseorang untuk menusukmu sedikit, dan semuanya akan meledak. 

Maksud saya sejak awal, bahkan hal-hal kecil dapat memicu ingatan Anda. Itu terjadi dalam 
kehidupan sehari-hari Anda di sini, bukan? " [Sereriputa] 

Jadi perasaan yang tidak menyenangkan dari sebelumnya adalah saya mengingat 
kehidupan masa lalu saya? Ada yang aneh, tapi ... Rasanya nyaman ... 

"... Sebenarnya, kamu sudah tahu semua ini. Mengapa Anda tidak mencoba mengingatnya? 
Apa hal pertama yang Anda tanyakan kepada Gayn dan yang lainnya? "Aku ingin hidup jauh 
dari orang." "Aku ingin hidup bebas di alam liar." Orang yang meminta itu tidak lain adalah 
'dirimu'. " [Sereriputa] 

"Itu---" [Ryouma] 

...Itu benar. Tidak ada keraguan tentang itu. 

"Itulah jawabannya. Anda seharusnya hidup jauh dari orang-orang seperti itu. Jika Anda 
melakukannya, maka Anda akan menjadi bebas dalam arti yang sebenarnya, tetapi Gayn 
dan yang lainnya baru saja melakukan pekerjaan setengah-setengah memilih lokasi. Karena 
itu Anda akhirnya kembali ke masyarakat manusia sebelum hati Anda dapat disembuhkan. 

"! Tunggu!?" [Ryouma] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "...Iya. Oh, tapi jangan salah paham, keluarga 
adipati tidak berarti kamu jahat. Mereka hanya ingin merawat anak aneh yang tidak 
memiliki hubungan dengan mereka. Kebajikan manusia. Saya tahu itu. 

Tetapi, pada akhirnya, Anda meninggalkan mereka. "[Sereriputa] 

"!!" [Ryouma] 



Perasaan tidak menyenangkan itu kembali. Lebih kuat dan lebih berat dari sebelumnya ... 
Saya ingin menyangkal kata-katanya, tetapi kata-katanya tidak akan keluar. Ini sama sekali 
bukan percakapan. Tetapi bahkan kemudian, dia terus melanjutkan. 

"Kamu juga tidak mau berteman. Anda bertemu orang-orang dalam perjalanan Anda dan 
bergaul dengan mereka, tetapi satu-satunya yang selalu bersama Anda adalah familiar 
Anda. Meskipun ada begitu banyak orang yang ingin menjadi teman Anda setelah melihat 
seberapa kuat Anda. Meskipun Anda hanya bisa berbicara dengan petualang yang sudah 
Anda kenal. 

Meskipun Anda memiliki toko sekarang, Anda menggunakan pelatihan sebagai alasan 
untuk pergi. 

... Kamu sepertinya tidak menyadarinya sendiri, jadi izinkan aku untuk mencerahkanmu. " 
[Sereriputa] 

"Yang benar adalah kau ingin bersama orang lain lebih dari apa pun, tetapi kau takut 
terlalu dekat." 
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Mengerikan? Mengapa? Hampir seperti ada kabut di dalam kepalaku ... 

"Aku sudah bilang sebelumnya, kan? Hal-hal yang tidak masuk akal yang Anda alami telah 
diukir ke dalam jiwa Anda. Memang benar bahwa Anda merindukan kehidupan yang damai 
dengan orang lain seperti yang dilakukan penduduk desa. Memang benar Anda bersenang-
senang setiap hari. Tidak ada keraguan tentang itu. 

Tetapi Anda harus tahu bahwa hal seperti itu tidak sesederhana itu sehingga Anda bisa 
mengatakannya dan itu akan terjadi. Realitas tidak begitu mudah. Kebahagiaan Anda saat 
ini adalah hal rapuh yang bisa runtuh di bawah alasan tercantik. Manusia memiliki 
keinginan dan rasa takut terhadap penolakan dan mereka yang berbeda dari mereka. 

Itu sebabnya meskipun Anda merindukan 'ideal' Anda dari lubuk hati Anda, Anda tidak 
pernah bisa melupakan kenyataan dan selalu berjaga-jaga. Anda melakukannya secara 
tidak sadar dan pada tingkat yang lebih besar daripada manusia normal. Di satu sisi, cukup 
bagi Anda untuk diberi label 'abnormal'. Seperti binatang buas yang mengembuskan 
napasnya di belantara tempat musuh bersembunyi di setiap sudut ... Seperti dua sisi mata 
uang. " [Sereriputa] 

"... Jadi, apa yang harus aku lakukan?" [Ryouma] 

Secara tidak sengaja, kata-kata itu keluar. 

Entah mengapa, ketika saya menanyakan hal itu, Sere membuka matanya lebar-lebar. 

Atau setidaknya aku mengira dia, tapi kemudian dia baru saja pindah dan terkekeh, 
kembali seperti semula sebelum dia memelukku. 

"Sulit, tapi rekomendasiku adalah agar kamu 'hidup lebih bebas'." [Layu] 

Dengan bebas? 

"Persis. Jujurlah dengan keinginan dan perasaan Anda. Anda ingin bersama orang-orang, 
tetapi Anda masih menahan terlalu banyak. 

Terutama, jika menyangkut kekuatan Anda. Tidak ada yang salah dengan menggunakan 
familiar Anda, tetapi karena itu Anda tidak pernah benar-benar harus menunjukkan 
kekuatan penuh Anda kepada orang lain. 

Alasannya adalah ... Yah, aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, kan? " [Layu] 

"..." [Ryouma] 



"Jujur, kamu benar-benar kuat. Jika Anda keluar semua, Anda sudah bisa lulus untuk 
petualang Peringkat A. Diberi waktu dan jika Anda menumpuk prestasi, Anda bahkan bisa 
mengincar S Rank. Mengingat usia Anda, Anda sudah kuat secara tidak normal. 

Selain itu, Gayn dan yang lainnya bahkan memberi Anda bakat untuk menggunakan sihir. 
Meskipun Anda masih hijau di telinga ketika datang ke sihir, dengan pelatihan yang cukup 
pada akhirnya Anda akan dapat membuat sihir yang kuat. Pasangan itu dengan 
sepengetahuan Anda dari Bumi, dan Anda akan dapat mengembangkan mantra yang rumit 
dan kuat. Tapi itu belum semuanya. Anda juga memiliki familier untuk mendukung Anda, 
sehingga Anda dapat menghadapi situasi apa pun. 

Kepribadian yang mulia dan semangat kerja sama akan dituntut dari siapa pun dengan 
kekuatan besar. Jika Anda bertindak atau bertindak dengan cara apa pun yang 
bertentangan dengan itu, Anda akan segera dicap sebagai orang yang berbahaya, dan 
pujian akan berubah menjadi badai cemoohan dan pelecehan. " [Layu] 

Saya tidak tahu tentang masa depan, tetapi saya mengerti apa yang dia katakan. 

"Tapi jujur saja, aku tidak terlalu peduli tentang semua itu." [Layu] 

"...Mengapa?" [Ryouma] 

"Fu fu, bukankah aku mengatakannya? Manusia juga merupakan bagian dari alam. Dan 
hukum alam mengikuti sila yang sama dengan kelangsungan hidup yang terkuat. 

Manusia menggunakan kemampuan reproduksi dan pengetahuan mereka untuk 
membangun kekuatan besar di alam. 

Rasa nilai dan aturan mereka adalah hal-hal yang dilahirkan untuk melindungi diri dari 
ancaman dan untuk memimpin ras mereka yang telah bertambah jumlahnya. Ketika 
seseorang ingin hidup dalam masyarakat sebagai pribadi, seseorang harus mematuhi 
aturan atau dia akan dikeluarkan, tapi ... Itu hanya terbatas pada masyarakat manusia. 

Ketika Anda tinggal di hutan selama tiga tahun, Anda bukan bagian dari masyarakat 
manusia; karenanya, aturan itu tidak berlaku untuk Anda. 

Di dunia ini, monster merajalela dan ada banyak tempat yang terlalu berbahaya bagi 
manusia untuk ditinggali. Itulah sebabnya masih ada banyak tempat yang belum dijelajahi 
manusia. Ada tempat di mana-mana di antara negara-negara yang tidak di bawah 
pemerintahan siapa pun. 

Anda dapat mencari tempat yang ingin Anda tinggali, membuat aturan apa pun yang Anda 
inginkan, dan hidup sesuka Anda. Jika Anda tidak cukup kuat, maka monster atau negara di 
dekatnya akan mengusir Anda, tetapi itu juga hanyalah bagian dari hukum alam. Anda bisa 
berlari atau bertarung. Apapun yang kamu mau." [Layu] 

Dia menambahkan. 



"Tentu saja, aku pikir itu juga mungkin untuk hidup sesukamu dalam masyarakat manusia. 
Misalnya, jika ada seseorang yang tidak Anda sukai atau yang menghalangi, Anda dapat 
membunuhnya. Jika Anda melakukan itu, Anda akan diusir karena menjadi penjahat, tetapi 
pada akhirnya, itu adalah sesuatu yang terjadi karena Anda memiliki kekuatan untuk 
membunuh sementara korban Anda tidak memiliki kekuatan untuk melawan. " [Layu] 

Sereriputa, dewa yang berbicara seolah-olah tidak ada yang ada hubungannya dengan dia. 

Tetapi baginya hal-hal ini adalah fakta. 

Cara cerobohnya ketika dia pertama kali bertemu dengannya juga telah menghilang. 

"Apakah ini sifatmu yang sebenarnya?" [Ryouma] 

"Hmm ~? Saya tidak akan menyangkalnya, tetapi saya tidak bertindak sebelumnya. Ketika 
saya bersemangat dan banyak bicara, saya cenderung berbicara sangat cepat. ... Oh, hei. 
Anda kembali normal. Sejak kapan?" [Sereriputa] 

"... Aku masih bisa mengerti perasaan buruk ketika masa lalu dibesarkan, tetapi gejala-
gejala seperti trauma yang mulai kurasakan itu aneh. 

Pikiranku menjadi linglung karena itu, tetapi beberapa saat yang lalu, pikiran itu kembali 
jernih. Saya kira itu sekitar waktu ketika Anda mengatakan kepada saya untuk hidup lebih 
bebas. Ketika saya menganggapnya sebagai semacam serangan mental, perasaan aneh itu 
hilang seperti kabut. " 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Saya melihat. Jadi itu benar-benar masalahnya. 
Sebenarnya, ini bukan serangan. Yang saya gunakan di awal adalah kekuatan untuk 
menggerakkan emosi. Yang kedua adalah kekuatan yang menenangkan. 

Saya mendengar Anda memiliki resistensi yang sangat tinggi, jadi saya memberi Anda dosis 
yang kuat, tetapi saya terkejut Anda dapat berbicara seolah-olah tidak ada yang terjadi. 
Ngomong-ngomong, Anda akan mengatakan sebagian besar sudah dinetralkan. Tunggu. 

Saya tidak pernah diberitahu tentang ini ... Tapi, saya mengerti ... "[Sere] 

Sereriputa mulai bergumam sendiri, saya menjadi waspada. 

Saya tidak ingin memusuhi dewa, tapi ... 

"!?" 

Tiba-tiba, rasa dingin yang tidak pernah kurasakan sebelumnya mengalir di sekujur 
tubuhku. 
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Tubuhku bereaksi lebih cepat daripada kepalaku, tetapi sudah terlambat. 

Sereriputa telah menghilang dan sekarang ada di belakangku. 

Tubuhku terasa berat dan aku tidak bisa bergerak bahkan dengan satu jari pun; dia pasti 
mengendalikan air. 

"...Apa yang sedang kamu lakukan?" [Ryouma] 

Saya tidak dapat menahannya jika saya panik dalam situasi seperti ini, tetapi saya masih 
berusaha untuk tenang dan berbicara. 

"Hmm, aku tahu situasinya seperti ini, tapi jangan salah paham. Saya benar-benar hanya 
ingin berbicara dengan Anda karena saya ingin mengenal Anda lebih baik, oke? Anda tidak 
harus sekaku itu ketika berbicara dengan saya. Saya hanya menggunakan kekuatan saya 
karena saya ingin mendengar pikiran Anda yang sebenarnya. " [Sereriputa] 

"Kalau begitu tolong katakan itu sejak awal. Anda tidak harus menggunakan kekuatan saleh 
Anda. Karena itu saya tidak tahu jarak yang harus saya tempuh ketika berbicara dengan 
Anda. " [Ryouma] 

"Iya. Saya juga tidak pernah bermaksud untuk sejauh ini. Itu berubah menjadi sesuatu yang 
benar-benar tak terduga, tetapi apakah Anda mengerti apa yang Anda lakukan barusan? " 
[Sereriputa] 

"Tubuhku bergerak sendiri karena aku merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. 
Mempertimbangkan postur ini, kurasa aku akan menyerang. " [Ryouma] 

Ujung jari kanan saya diperpanjang dalam garis lurus, menembus tempat dia berada 
beberapa saat yang lalu. 

"Kamu secara refleks memilih serangan yang meminimalkan resistansi air ... Jika bukan 
aku, kamu akan menembus ulu hatiku. Terlebih lagi bahwa Anda membelokkan kekuatan 
saya ... Saya mencoba untuk membuka jiwa Anda sepenuhnya, tetapi serius, apa yang 
terjadi dengan Anda? Manusia biasanya seharusnya tidak bisa melawan kekuatan dewa, 
tapi perlawananmu terlalu kuat. " [Sereriputa] 

"Seperti yang saya katakan. Saya tidak tahu Bagaimana orang normal seperti saya bisa tahu 
apa yang tidak dimiliki dewa? " [Ryouma] 



"...Itu benar. Tidak ada gunanya bahkan jika aku bertanya padamu. Karena itu tidak bisa 
dihindari, saya hanya perlu menyelidiki Anda dengan serius. Jangan khawatir. Aku tidak 
bermaksud membunuhmu. " [Sereriputa] 

Di momen selanjutnya. 

"GAH !?" [Ryouma] 

Air bersama dengan sesuatu yang lain melilit tubuhku. Itu menjijikkan, seolah ada sesuatu 
yang bergerak di dalam tubuh saya. 

Kesadaran saya ... otak saya ... mereka menolak pemahaman. Sesuatu terus menyusup ke 
dalam saya dan mencari dalam diri saya. 

"---Lihat --- ini --- alasan --- jadi itu sebabnya --- hobi yang buruk --- Bumi --- tuhan --- 
Bahkan aku --- tidak akan --- main-main seperti---" [Sereriputa] 

Kata-kata tidak jelas menggema dari belakangku, tetapi aku tidak bisa memahaminya. 

Ketika saya bertanya dengan keras apa yang sedang terjadi, visi saya tiba-tiba menjadi 
hitam, dan kemudian rasanya seperti saya sedang dipintal dengan keras seolah-olah saya 
telah dilemparkan ke mesin cuci, tetapi kemudian --- tiba-tiba berhenti. 

...? Apakah sudah selesai? Apakah saya mati? 

Lingkungan saya benar-benar hitam, dan tubuh saya tidak bergerak sedikit pun, tetapi 
tidak sakit seperti sebelumnya. 

Mungkin saya pingsan karena banyak yang terjadi. 

Tapi sepertinya aku tidak kembali ke tubuhku karena batas waktu ... Kalau begitu, di mana 
tempat ini? 

Alam ilahi pada umumnya putih. Meskipun terkadang akan ada hal lain juga tergantung 
pada para dewa. 

Tapi aku belum pernah melihat tempat yang gelap gulita ... Ini tidak mungkin neraka, 
bukan? ... Tentunya tidak. 

Dan di samping itu, mungkin gelap, dan aku tidak bisa bergerak, tapi anehnya aku merasa 
nyaman di sini. 

Tidak dapat melakukan apa pun selain berpikir, saya menghabiskan waktu di sini untuk 
merenungkan tempat apa ini. 

Tak lama kemudian saya menyadari bahwa ada semacam suara dari atas saya. 



SAKU, SAKU, SAKU, mengatakan suara dalam ritme yang konstan saat beringsut semakin 
dekat. Bersamaan dengan suara itu adalah getaran. Apakah ini ... Sebuah lubang yang 
sedang dibor? Hah? Apakah saya dikuburkan? 

Sementara aku memikirkan itu untuk diriku sendiri, tiba-tiba aku bisa mendengar suara 
dari tepat di sebelahku, dan kemudian tak lama, dunia yang gelap diwarnai putih. 

"Uu." [Ryouma] 

"Ohh! Apa kamu baik baik saja!?" [???] 

"K-Kamu?" [Ryouma] 

Aku mengangkat kepalaku sebanyak mungkin, dan seorang lelaki tua yang tampaknya 
lembut dengan topi jerami menyambutku. Dia memiliki cangkul di pundaknya. 

"Kataku ~ Itu benar-benar bencana, bukan? Saya akan menggali Anda segera. Beri aku 
waktu sebentar. " [???] 

Pria itu mulai dengan lembut menggali dengan tangannya seolah-olah dia sedang menggali 
ubi Jepang. Tidak lama kemudian, ia dapat dengan cepat menghapus bumi yang mengeras 
di tubuh bagian atas saya. Terakhir, dia meletakkan tangannya di bawah ketiakku dan 
menarikku keluar seperti daikon. 

"Terima kasih banyak. Anda benar-benar menyelamatkan saya. " [Ryouma] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Saya bersyukur kamu selamat. Apakah Anda 
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"Tidak semuanya. Anda benar-benar banyak membantu saya. " [Ryouma] 

"Apa yang kamu pikirkan!!!!?" [Willieris] 

"!? Hah!? Willieris !? " [Ryouma] 

Aku berbalik ketika mendengar suara marah, dan di sana aku melihat sebuah kolam besar. 
Dewi Tanah yang saya kenal sebelumnya, Willieris-sama, berdiri di tepinya. Wajahnya yang 
tenang ketika aku pertama kali bertemu dengannya telah pergi, dan sebagai gantinya 
adalah wajah yang marah. 

Melihat dari dekat, aku bisa melihat Sereriputa duduk di atas danau dengan sedih sambil 
menggenggam lututnya. Saya tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, tetapi 
mereka tampaknya berbicara meskipun dia merajuk. 

"Acha ~ ... Dia benar-benar marah. Jika lidahmu tergelincir, percikan api akan menyebar di 
sini, jadi diam saja untuk saat ini. " [???] 



"! Maaf, tapi apakah Anda bisa menjadi Dewa Pertanian, Grimp? Saya mendengar Anda 
berada di tengah bulan madu dengan Willieris-sama. " [Ryouma] 
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"Ohh! Jadi, Anda pernah mendengar tentang saya? Saya memang Gwn the God of Farming. 
Anda harus menjadi Ryouma yang datang dari Bumi, bukan? Saya mendengar tentang Anda 
dari istri saya. " [Udang] 

"Tolong izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih telah 
menyelamatkan saya. Juga, jika Anda tidak keberatan dengan pertanyaan saya, mengapa 
situasinya seperti ini? Saya tidak ingat apa yang terjadi, jadi ... "[Ryouma] 

"Seperti yang kamu katakan, kami berada di bulan madu ke-seratus juta kita. Sepanjang 
jalan kami melihat penghalang Sereriputa. Kami pikir itu aneh, dan ketika kami semakin 
dekat, kami tahu dia mengacaukan Anda ... Setelah itu istri saya ... "[Grimp] 

Sepertinya itu sesuatu yang sulit untuk dikatakan, jadi aku tidak mengejar subjek, tapi 
bagaimanapun juga, tampaknya Willieris-sama menghancurkan penghalang dengan paksa. 
Setelah itu mereka mengamankan saya dan Sereriputa, dan sekarang yang terakhir diberi 
bicara dengan keras. Grimp-sama ditugaskan untuk menggali saya dan melindungi saya. 

"Istri dan Sereriputa saya tidak pernah rukun, Anda tahu ..." [Grimp] 

"Saya melihat." [Ryouma] 

"Ketika daratan dan lautan dunia ini lahir, mereka berdebat tentang bagaimana memecah 
belah. Sejak saat itu mereka memiliki hubungan yang mirip dengan kucing dan anjing. " 
[Udang] 

"... Itu hal yang cukup besar untuk diperdebatkan tentang ..." [Ryouma] 

Ketika saya mendengarkan dia berbicara dan diam-diam menyaksikan kedua dewa 
berdebat, Sereriputa menoleh ke saya. 

Sepertinya dia memperhatikanku. 

"Ah, Ryouma-kun!" [Sereriputa] 

"Dengarkan aku! Astaga ... Ryouma-kun, apa kamu baik-baik saja? Izinkan saya meminta 
maaf menggantikan dewa yang sok suci ini. Saya sangat menyesal atas ketidaksopanan dan 
rasa sakit yang harus Anda alami. " [Willieris] 

"Umm, tolong angkat kepalamu." [Ryouma] 

Insiden ini bukan kesalahan Willieris-sama. 



"Tapi ..." [Willieris] 

"Tidak apa-apa, Willieris? Lagipula Ryouma-kun bilang tidak apa-apa. " [Sereriputa] 

"Itu bukan sesuatu yang seharusnya kamu katakan !! Seperti yang sudah kamu dengar, 
Ryouma-kun, dewa yang merosot ini tidak berpikir sedikit pun bahwa dia melakukan 
kesalahan dan tidak berniat meminta maaf. " [Willieris] 

Yah begitulah. Saya selalu berpikir itulah masalahnya. 

"Setelah berbicara dengannya, aku sudah menemukan sesuatu ... Sereriputa adalah itu, 
bukan? Tipe pria yang berpikir tidak apa-apa bagi pria kuat untuk melakukan apapun yang 
dia inginkan--- "[Ryouma] 

"Itu benar sekali! Aku tahu kamu akan mengerti, Ryouma-kun. Benar sekali. Itulah 
kebenaran semua makhluk hidup! 

Terlebih lagi adalah bahwa Anda entah bagaimana bisa tetap tenang dan dapat berbicara 
dengan saya seperti ini. 

Saya pikir jika itu adalah Anda, kami akan dapat bergaul dan Anda akan menerima saya apa 
adanya. Saya melihat saya tidak salah! Manusia normal akan menemukan kesalahan pada 
penampilan saya dan--- "[Sereriputa] 

"Diam sebentar, ya?" [Udang] 

Saya senang dia mengkonfirmasinya, tetapi saya tidak meminta info lebih lanjut. 

Sereriputa-sama mendekati saya dengan wajah penuh senyum, tetapi Grimp-sama 
menekannya. 

"Terima kasih banyak. Jadi karena dia persis seperti yang kupikirkan, dan Sereriputa-sama 
adalah keberadaan di atasku -- menjadi dewa dan sebagainya -- dia tidak akan pernah 
mendengarkan kata-kata orang seperti aku, keberadaan yang lebih rendah. " [Ryouma] 

"Tapi ..." [Willieris] 

"Willieris, biarkan saja. Ryouma ada benarnya. Jika Sereriputa mengatakan sesuatu seperti 
itu kepadanya, wajar saja jika dia bermasalah. " [Udang] 

Grimp-sama menyela lagi. Dia benar-benar sangat membantu. Berbicara secara mental. 

"Ya ... Ya, kamu benar sekali. Permintaan maaf saya. Dalam hal ini, mari beri tahu semua 
dewa tentang masalah ini. Dengan begitu Gayn (Dewa Penciptaan), Kirillel (Dewi Perang), 
dan Fernoberia (Dewa Sihir) dapat memberinya pembicaraan yang tepat dan hukuman 
yang sesuai. " [Willieris] 



"GEH! Orang-orang itu!?" [Sereriputa] 

"Tentu saja, aku juga akan bergabung. Tindakanmu jelas telah melanggar aturan kami! " 
[Willieris] 

Adalah baik bahwa para dewa dapat menyelesaikan masalah di antara mereka sendiri. 

Namun orang itu sendiri mungkin tampak tidak bahagia, dia mengerti bahwa dia memang 
telah melanggar aturan para dewa dan tidak berusaha untuk menyangkal fakta. 

"Tolong lakukan itu. Sedangkan aku, aku akan menganggap insiden dengan Sereriputa-
sama sebagai air di bawah jembatan. " [Ryouma] 

"Maksudmu itu hanya masalah Dewa Air? Hmm, itu tidak terlalu menarik. " [Sereriputa] 

"..." [Semua Orang] 

Waktu itu! 

Karena komentar yang tidak tepat waktu itu, Willieris-sama tampak seperti dia akan 
membentak lagi. Terlebih lagi tidak ada yang mengatakan hal seperti itu! 

"Ah, ini kedengarannya akan menyebalkan, jadi aku akan pulang! Oh benar Ryouma-kun! " 
[Sereriputa] 

"Sekarang apa?" [Ryouma] 

Saya tidak berpikir saya bisa menghormati orang ini lagi ... 

"Aku sudah di sini, jadi aku bisa memberitahumu bagaimana cara menangkap lumpur 
lumpur seperti yang kamu cari. Ada hutan di sekitar desa tempatmu berada, kan? Cobalah 
mengobrak-abrik lumpur di sana dengan sihir lumpur. Lendir lumpur menggunakan 
keterampilan yang disebut 'berasimilasi' untuk menyembunyikan diri di dalam lumpur, 
sehingga Anda akan kesulitan mencari mereka hanya dengan mengandalkan mata Anda. 

Jika kamu memindahkan lumpur yang mereka sembunyikan dengan sihir lumpur, mereka 
akan keluar sendiri. " [Sereriputa] 

"O-Oh? Terima kasih." [Ryouma] 

... Ini informasi yang sangat bagus. 

"Kemudian, Ryouma-kun. Saya berdoa agar dalam waktu dekat Anda akan bisa menjadi 
bahagia dalam 'arti sebenarnya'. 

Ini akan menjadi bising di sekitar Anda dalam waktu dekat, jadi lakukan yang terbaik. 



Nikmati kehidupan damai Anda di desa sampai saat itu. Jika Anda merasa terlalu sulit 
untuk hidup, Anda boleh mampir ke tempat saya kapan saja. " [Sereriputa] 

Saya bingung melihatnya tiba-tiba membuat wajah serius dan mengatakan itu. Ada kilatan 
tajam ke mata yang sarat dengan sudut-sudut hitam pekat yang mengatakan dia tidak 
bercanda. 

"Baiklah, sampai waktu berikutnya!" [Sereriputa] 

Atau begitulah yang kupikirkan, tetapi kemudian dia tiba-tiba kembali ke ekspresinya yang 
biasa dan kemudian menghilang ke danau. 

Ketika dia benar-benar pergi. 

"...Apa yang baru saja terjadi?" [Ryouma] 

"Aneh, kan? Dia selalu menjadi orang yang egois yang tidak pernah memikirkan betapa 
susahnya orang lain dengan tindakannya, tetapi saya belum pernah melihatnya 
mengatakan sesuatu yang begitu serius dalam ribuan tahun. " [Willieris] 

"Itu --- Ups! Kehabisan waktu, ya. " [Ryouma] 

Butir lampu itu mulai melayang di sekelilingku lagi. 

"Baiklah, kalian berdua. Saya akan pergi sekarang. Terima kasih banyak telah 
menyelamatkan saya. " [Ryouma] 

"Mari kita bicara lebih santai di lain waktu. Dan ... "[Willieris] 

"?" [Ryouma] 

Ekspresi Willieris-sama menegang sekali lagi. 

"Ryouma-kun. Saya mendengar apa yang Sereriputa katakan kepada Anda. Dari apa yang 
saya dengar, akan sulit untuk mengatakan kepada Anda untuk tidak khawatir, jadi saya 
hanya ingin memberi tahu Anda bahwa ... 'hidup Anda adalah milik Anda'. 

Saya yakin akan ada banyak kekhawatiran dan kepahitan dalam hidup, jadi Anda boleh 
meluangkan waktu. Tapi tolong hidup seperti yang Anda inginkan. Anda memiliki hak 
untuk memiliki kebebasan itu. Tolong jangan lupa itu. " [Willieris] 

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

"Oh, kalau dipikir-pikir, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu ketika aku bertemu 
denganmu." [Udang] 

Ketika atmosfer semakin panas, Grimp-sama melompat dan melunakkannya lagi. 



Saya perhatikan ini sebelumnya, tetapi dia benar-benar memperhatikan orang lain. 

Kebalikan dari Sereriputa. 

"Ini tentang hasil panenmu. Entah bagaimana tanamanmu telah terbentuk entah 
bagaimana berkat pupuk dan sihirmu, tetapi pertanianmu cukup bergantung pada 
kekuatan kasar. " [Udang] 

"Saya mengerti. Jika saya punya waktu, saya akan belajar dengan benar tentang pertanian. " 
[Ryouma] 

"Itu bagus. Jika Anda melakukannya maka Anda harus dapat lebih meningkatkan kualitas 
dan tingkat panen Anda. Saya akan memberi tahu Anda lebih banyak waktu berikutnya. " 
[Udang] 

"Terima kasih banyak telah menasihati saya. Saya akan pergi sekarang! " [Ryouma] 

Terbungkus cahaya, kesadaranku kembali ke desa yang sekarang gelap. 

"Fuu ..." [Ryouma] 

Benar-benar ada berbagai macam orang di antara para dewa ... Sebenarnya, saya datang ke 
sini untuk berdoa karena saya akan bertemu tuan feodal besok, tetapi sepertinya tidak ada 
gunanya ... Bagaimanapun, saya bisa kembali aman, jadi mari kita kembali dan tidur. 

Aku meninggalkan kuil kecil di pinggir jalan dan kembali ke rumah. Ketika angin dingin 
berhembus ke arahku dalam perjalanan pulang, kata-kata Sereriputa bergema di benakku. 

"Ini akan menjadi bising di sekitarmu dalam waktu dekat, jadi lakukan yang terbaik ' 

'Jika kamu merasa terlalu sulit untuk hidup, kamu boleh mampir ke tempatku kapan saja.' 

Ini hampir seperti prediksi. Apakah dia berbicara tentang Gimuru? Saya akan segera 
kembali, tetapi sepertinya ketertiban umum semakin memburuk. Tapi tetap saja ... Aku 
bertanya-tanya mengapa dia meninggalkan kata-kata serius seperti itu? 

... Yah, terserahlah. 

'Hidupmu adalah milikmu' 

Seperti yang dikatakan Willieris, saya akan terus hidup di dunia ini. 

Bahkan jika Sereriputa benar, aku harus mengejar kebahagiaanku sendiri. 

Untungnya, saya punya banyak waktu. 

Dan apa lagi--- 



"Saya kembali!" [Ryouma] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Oh, selamat datang kembali." [Ibu] 

"Makan malam akan segera siap." [Mei] 

"Aku sudah menunggumu!" [Hoi] 

"Ryouma, maaf tapi tolong minum dengan ayah kita." [Kai] 

"Sesuatu sepertinya telah terjadi, tetapi langkahnya terlalu cepat dan kita tidak bisa 
mengikutinya." [Kei] 

"Tolong serahkan padaku." [Ryouma] 

---Apa pun yang mungkin menungguku di masa depan, aku yakin kebahagiaan yang 
kumiliki sekarang tidak salah. 



Chapter 204-1 
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Hari berikutnya. 

Setelah penangkapan ikan di pagi hari berakhir, saya dengan cepat menyelesaikan makan 
siang saya untuk mempersiapkan pertemuan saya dengan raja feodal. 

Semua orang di desa sudah tahu pertemuan kami dengan tuan feodal, jadi mereka 
mengizinkan kami untuk makan di depan yang lain. 

Saya berterima kasih atas pertimbangan mereka, tetapi jujur saja, saya sebenarnya tidak 
bisa mencicipi makanannya. 

Hal yang sama juga berlaku untuk Kai-san dan yang lainnya. 

Bagaimanapun, tuan feodal ada di sana. Dan untuk beberapa alasan dia tepat di depan 
kami. 

"Fugu, mugu, ya, enak!" 

Selain itu, tuan feodal adalah anggota suku babi. Saya tidak tahu apakah itu karena rasnya, 
tetapi ia memang gemuk. Selain itu, karena kimono dan rambutnya yang telah diikat 
menjadi sanggul, ia lebih mirip pegulat sumo daripada tuan feodal atau bangsawan. Sesuai 
dengan perawakannya, ia memiliki semangkuk penuh nasi dan lauk empat orang. 

... Kenapa jadi begini? 

Pertama, tuan feodal mencapai desa melalui danau di atas perahu. 

Tetapi karena angin, ia tiba lebih awal dari yang diharapkan. 

Kepala desa menyambutnya dan kemudian memanggil kami, mengatakan, 'akan sangat 
memalukan untuk membuat tuan feodal menunggu'. 

Tetapi karena tuan feodal datang lebih awal dari yang dijanjikan, kami harus menunggu. 

Akan buruk bagi kita untuk hanya menunggu tanpa melakukan apa-apa, jadi kepala desa 
menyarankan agar kita makan dulu. 

... Sebagai hasilnya, kami akhirnya makan siang dengan tuan feodal yang mulia. 

Juga, orang penting seperti tuan feodal tidak mungkin pergi sendiri, jadi pelayannya ada 
bersamanya. Saat ini, mereka duduk di kedua sisinya. 



Di satu sisi adalah seorang prajurit muda seperti samurai yang mengenakan topeng seperti 
sisik yang menutupi mata kanannya. 

Di sisi lain adalah seorang pria yang tampak seperti pegulat sumo seperti tuan feodal. 
Melihat lebih dekat ke tangannya akan menunjukkan bahwa ada sisik yang menutupi 
tangannya dari pergelangan tangan ke bagian bawah telapak tangan. 

Mereka mungkin Naga Newts. Saya mendengar ahli teknis kadang-kadang diundang dari 
desa kadal naga. Mereka mungkin datang dari sana. 

"Lagi dong." 

Orang seperti sumo itu memiliki selera makan yang tidak akan kutu ke tuan feodal ... Hmm. 
Apakah dia bukan pengawalnya? 

Orang yang seperti samurai tidak makan dan hanya melihat sekelilingnya. Mungkinkah dia 
satu-satunya penjaga di antara mereka bertiga? 

... Aku tidak benar-benar mengerti, tapi kurasa aku akan makan saja sekarang. 

Setelah sarapan. 

"Fuu ... Itu sangat lezat. Para wanita di sini benar-benar pandai memasak. Terima kasih. 

Dan kepala desa, saya yakin Anda telah menabung banyak untuk melewati musim dingin, 
namun Anda mempersiapkan sambutan yang luar biasa untuk saya. Saya sangat berterima 
kasih. Saya makan lebih banyak dari biasanya. Saya akan minta bahan makanan untuk 
Anda nanti. Tidak banyak, tapi tolong tambahkan ke persediaan Anda. " [Tuan Feodal] 

"Terima kasih banyak." [Kepala Desa] 

Saya mendengar tuan feodal di sekitar bagian ini adalah orang yang baik. Sepertinya itu 
benar. Pertama, dia setidaknya membayar apa yang dia makan, dan dia sepertinya bukan 
tipe yang menyalahgunakan wewenangnya dan berkata, "Aku seorang bangsawan, jadi 
tentu saja kamu harus menyambutku!" 

"Nah, aku percaya kamu yang bertanggung jawab atas pertahanan desa, ya? Izinkan saya 
memperkenalkan diri, saya adalah penguasa feodal Wilayah Fatma ini, Lord Porco Fatma. 
Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda dalam membela 
kota ini. " [Porco] 

"Kami tidak layak akan kata-katamu, Tuanku. Benar, semuanya? " [Shin] 

Pemimpin Wharf of Shikumu mewakili kami dan menjawab, tapi dia jelas terlalu gugup. 

Ketika tuan feodal melihatnya seperti itu, dia berbicara. 



"Tidak perlu menjadi kaku. Tolong bicara seperti biasa. Saya tidak akan tersinggung. " 
[Porco] 

Tuan feodal tersenyum dan memberi kami izin untuk merasa nyaman. Saat itu, wajah Shins 
membaik. 

"Para salamander lumpur telah meningkat jumlahnya dalam beberapa tahun terakhir. 
Kami mengundang para petualang di luar wilayah, tetapi mereka terutama lebih padat 
tahun ini. Sudah, kami kekurangan orang di sejumlah desa, garis pertahanan menerobos, 
dan beberapa desa bahkan telah sepenuhnya dijarah tangkapan mereka. " [Porco] 

... Desa-desa lain ternyata seperti itu? 

"Saya pikir desa ini juga akan terkena ancaman yang sama, tetapi Anda tidak hanya dapat 
mempertahankannya, Anda bahkan dapat membantu desa-desa lain." [Porco] 

"Tuanku, aku khawatir kredit itu bukan milik kita sendiri." [Shin] 

Lima anggota Wharf of Shikumu menoleh padaku. 

"Jadi, aku sudah mendengar. Tampaknya bocah penjinak monster telah berkontribusi besar 
ke desa ini. Tetapi, biar bagaimanapun, bukan seolah-olah yang lain tidak bekerja keras 
sama sekali; karenanya, saya mengucapkan terima kasih. Saya harus mengatakannya. Grup 
Anda terlalu jujur! " [Porco] 

Tuan feodal tertawa dan lima anggota Wharf of Shikumu menundukkan kepala mereka 
sekali lagi. 
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mereka tampak bahagia. 

"Dan berbicara tentang penjinak penjinak monster yang berkontribusi besar, kurasa itu 
kamu?" 

"Iya. Saya Ryouma Takebayashi. " [Ryouma] 

"Iya. Kepala desa menyebutkan bahwa Anda memiliki surat pengantar untuk saya? " 
[Porco] 

"Iya. Dari kepala keluarga Jamil yang sekarang. Rei--- "[Ryouma] 

"Surat pengantar Reinhart !?" [Porco] 

"!?" [Ryouma] 



Chapter 204-2 
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Segera setelah saya menyebutkan dari siapa surat pengantar itu berasal, Lord Porco Fatma 
berdiri dengan terkejut, yang pada gilirannya juga mengejutkan saya. Saya ingin tahu 
apakah ada masalah. 

"Iya. Saya menyimpannya di Item Box saya. Bolehkah saya mengambilnya? " [Ryouma] 

"Ya, tentu saja, biarkan aku melihatnya. Aku tidak keberatan jika kamu menggunakan sihir. 
" [Porco] 

Dia memberi saya izin, jadi saya pergi dan mengambil surat itu. 

Tuan feodal mengulurkan tangannya dan menerimanya dari saya sendiri. 

Biasanya, karena terlalu berbahaya, pelayan akan menjadi orang yang menerima surat atas 
nama tuan feodal, tetapi tampaknya dia tidak keberatan menerimanya secara langsung. 

Tuan feodal membuka segel surat itu dan membaca isinya dengan penuh perhatian. 

"Mu mu mu ... Kamu adalah Ryouma-kun?" [Porco] 

"Betul sekali." [Ryouma] 

"Apakah Reinhart mengatakan sesuatu ketika dia menyerahkan ini padamu?" [Ryouma] 

Saya teringat kembali ketika saya menerima surat itu. 

"... Dia adalah seseorang yang aku percayai, jadi dia hanya memberitahuku untuk 
mengandalkannya jika masalah pernah muncul. Itu saja. Sekarang aku memikirkannya, 
mungkin ada sesuatu yang sulit dia katakan, tapi ... "[Ryouma] 

"Saya melihat. Sulit dikatakan, ya? Begitu ... Ku, ha ha ha ha !! -*Mendengus!" [Porco] 

... Hanya apa yang tertulis di surat itu, aku bertanya-tanya. 

Tepat ketika saya pikir dia mengerti, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba tertawa, dan 
kemudian mendengus seperti babi karena terlalu banyak tertawa. 

Segalanya terjadi begitu cepat sehingga saya tidak bisa mengikutinya. Aku melihat 
sekeliling, dan sepertinya bukan hanya aku, tetapi semua orang juga, termasuk para 
pelayannya. Saya ingin penjelasan. 

"Fu, fu fu, fuu. Ah, permisi. Di mana sikap saya? Tampaknya Reinhart sangat mengagumi 
Anda. " [Porco] 



Setelah dia tenang dan mengatur napasnya, dia mulai berbicara lagi. 

"Surat pengantar ini menyatakan bahwa keluarga Jamil berpikir untuk mengikatmu 
sebagai salah satu spesialis mereka. Artinya Anda adalah individu yang cukup terampil 
untuk dihargai demikian. Selain itu, surat pengantar ini menganggap bahwa Anda telah 
terlibat dalam beberapa masalah yang mengharuskan Anda bertemu dengan saya; 
karenanya, ada permintaan yang disertakan di dalamnya untuk membantu Anda. Terlebih 
lagi, karena kamu adalah seseorang yang ingin mereka ikat, dia juga berharap agar aku 
tidak membawamu pergi. " [Porco] 

"Itu ..." [Ryouma] 

"Iya. Pertama-tama, adalah hal yang aneh bagi Reinhart untuk menulis surat pengantar. 
Apa lagi yang akan mengira bahwa isinya akan berubah menjadi seperti ini? Sungguh, hal-
hal aneh terjadi, bukan? " [Reinhart] 

Ekspresi tuan feodal ketika dia melihat surat itu benar-benar lembut. 

Saya mungkin telah terlalu banyak menatap ketika dia mengangkat kepalanya ke atas, mata 
kami bertemu. 

"Hmm? Oh benar Anda tidak diberi tahu, bukan? Saya seorang earl dan Reinhart adalah 
duke. Apakah Anda bertanya-tanya mengapa saya memanggilnya tanpa kehormatan 
meskipun peringkatnya lebih rendah? " [Porco] 

"Tidak, aku tidak bermaksud seperti itu, tapi sekarang setelah kamu menyebutkannya, 
mengapa begitu?" [Ryouma] 

"Kamu juga anak yang jujur, bukan? Sebenarnya, Reinhart dan aku adalah senpais dan 
kouhais di akademi. " [POrco] 

"! Saya melihat. Jadi Anda sudah saling kenal sejak masa akademi Anda. " [Ryouma] 

"Tentu saja, di depan umum, kita harus saling berbicara dengan benar, tetapi secara 
pribadi, kita bisa saling memanggil sesuka kita. Juga, karena kita pergi jauh ke belakang, 
saya tahu banyak tentang kesalahan dan ingatannya yang memalukan. 

Dia mungkin tidak banyak bicara tentangku karena dia tidak ingin membicarakan hari-
harinya di akademi. Orang itu secara mengejutkan sangat peduli dengan penampilan. " 
[Porco] 

"Betulkah!?" [Ryouma] 

"Betul sekali. Tapi mengingat lingkungan tempat dia tumbuh, kurasa itu tidak bisa 
dihindari. Bagaimanapun, ayahnya tidak lain adalah Duke Naga Api. Pernahkah Anda 
mendengar prestasi Reinbach-sama? " [Porco] 



"Tentang bagaimana dia membentuk kontrak dengan binatang suci?" [Ryouma] 

"Persis. Karena ayah Reinhart yang luar biasa, ia sering disebut di akademi sebagai 
'putranya'. Dia sering dibandingkan dengan dia dan tidak bisa menjalani hidupnya sesuka 
hatinya. Dia tidak bisa bertindak tidak patut bahkan dalam hal-hal yang paling sepele. " 
[Porco] 

"Aku mengerti ..." [Ryouma] 

"Karena itu dia tidak punya banyak teman dekat. Kebetulan saya juga punya ayah yang luar 
biasa. Yah, saya membuatnya jauh lebih mudah. Tetapi karena itu Reinhart dan saya 
bergaul dan dia mulai datang kepada saya untuk meminta nasihat. Sekarang saya 
memikirkannya, itu adalah saat-saat yang menyenangkan ... 

Tapi ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan ini. Pada tingkat ini, tidak ada yang 
tahu kapan kita bisa mengakhiri percakapan ini. " [Reinbach] 

"Terima kasih banyak untuk cerita yang sangat menarik itu." [Ryouma] 

"Iya. Mari kita bicarakan ini lagi lain kali. Tetapi dengan itu saya sudah mengkonfirmasi. " 
[Porco] 

? Dikonfirmasi apa? 

"Seorang penjinak monster dengan banyak slime yang juga dekat dengan Reinhart. Apalagi 
namamu adalah Ryouma Takebayashi. Anda juga memiliki binatu di Gimuru, kan? " [Porco] 

"Iya. Betul sekali." [Ryouma] 

"Aku tahu itu! Kaulah 'Barley Tea Sage'! " [Porco] 

......Apa? 

Tuan feodal tampak bersemangat saat dia membungkuk di atas meja, tapi aku hanya 
bingung. 

"Barley Tea Sage?" [Ryouma] 

"Apakah kamu tahu Kelompok Semroid?" [Porco] 

Grup Semroid! 

"Tentu saja. Kami berkenalan musim panas ini. " [Ryouma] 

"Aku mengerti, maka itu akan baik-baik saja kalau begitu." [Porco] 

Menurut tuan feodal ... 



Ada desas-desus tentang seorang pengembara yang menceritakan kisah orang bijak yang 
menyelamatkan desa pertanian yang miskin dengan memberi tahu mereka cara membuat 
teh gandum. Ketika dia menyelidikinya, dia mengetahui bahwa penyanyi itu berada di 
dekat kota tempat dia berada, jadi dia memanggil rombongannya dan mendengarkan lagu 
mereka. 

Meskipun ada segelintir lisensi kreatif yang diterapkan pada lagu tersebut, fakta bahwa 
sebuah desa memang diselamatkan oleh seseorang berarti bahwa orang yang melewati 
metode untuk menghasilkan teh juga harus ada. 

Tuan feodal ingin berbicara dengan orang seperti itu, dan dia diberitahu bahwa orang bijak 
itu adalah kenalan Reinhart. Ketika dia berpikir untuk menghubungi Reinhart dan 
memintanya untuk mengenalkan saya, seseorang yang sepertinya cocok dengan tagihan 
mengunjungi wilayahnya. 

Dan karena dia juga harus berterima kasih kepada orang-orang yang membela desa, dia 
memutuskan untuk menemui saya secara langsung. 

Aku tidak percaya Semroid Troupe telah mencapai tempat ini. Dan Prenence-san itu 
sebenarnya berhasil mengubah teh barley itu menjadi sebuah lagu. Saya tahu dia 
mengatakan akan melakukannya, tetapi saya tidak percaya dia benar-benar melakukannya. 
Terlebih lagi adalah alasan aku sekarang bertemu tuan feodal adalah karena dia 
mendengar lagunya. Dunia ini benar-benar kecil. Tetap saja, aku senang dia sepertinya 
baik-baik saja. 

Aku ingin tahu apa yang ingin dibicarakan oleh tuan feodal kepadaku. 

"Aku punya dua hal yang ingin kukonsultasikan denganmu. Tetapi tidak perlu berpikir 
terlalu dalam tentang itu. Itu hanya kemungkinan, jadi Anda juga bisa menolak jika mau. 

Pertama, saya memikirkan spesialisasi lokal yang bisa dihasilkan oleh tanah saya. " [Porco] 

"Keistimewaan lokal. Ah, itu sebabnya teh barley menarik perhatian Anda. " [Ryouma] 

"Iya. Jalan-jalan telah dijaga sejak generasi ayah saya, jadi ada peningkatan pedagang dan 
ekonomi sedang booming. Tapi saya ingin produk baru selain ikan. Tentu saja, saya ingin 
itu menjadi makanan karena saya paling suka makan makanan lezat. " [Porco] 

Senyum tuan feodal tersenyum lemah saat dia memukul perutnya. 

Saya kira dia suka makan sebanyak yang terlihat. 

"Pemberitahuan telah menyebar ke seluruh wilayah saya, dan sudah banyak pendapat dan 
resep telah dikirimkan, tetapi saya masih tidak dapat menemukan produk dengan daya 
tarik yang cukup ... Saya perlu petunjuk dari seseorang dengan sudut pandang yang 
berbeda atau ide untuk hidangan yang bagus. 



Hal kedua yang saya perlukan adalah melibatkan binatu Anda. Ada gunung di balik danau, 
di atasnya ada mata air panas tersembunyi yang sangat dicintai ayahku ketika dia masih 
hidup. Dia membuat gudang di sana di puncak gunung itu. Saya ingin meminta bantuan 
Anda untuk membersihkan gudang itu. " [Porco] 

"? Tidak bisakah Anda baru saja meminta orang normal untuk itu? " [Ryouma] 

"Yah, masalahnya .... Saya benar-benar sibuk dengan pekerjaan sejak ayah saya meninggal, 
dan saya belum bisa mengelola gudang atau sumber air panas untuk waktu yang lama. 
Lapisan kotoran telah lama terakumulasi dan mengeras. Tidak peduli berapa kali kita 
mencoba membersihkan tempat itu, mereka tidak bisa dihilangkan. Bagaimana menurut 
anda? Bisakah kamu membersihkan tempat itu? " [Porco] 

"Ada banyak hal yang berhubungan dengan kekotoran, jadi aku tidak bisa mengatakan 
dengan pasti kecuali aku melihat tempat itu secara langsung." [Ryouma] 

Jika saya ingat dengan benar, tidak boleh ada memancing besok. 

"Jika tidak apa-apa denganmu, bisakah aku melihat gudang itu besok? Jika saya bisa, saya 
akan membersihkannya saat itu juga di sana. " [Ryouma] 

"Kalau begitu, kamu akan menerima pekerjaan itu !? Dalam hal ini, saya akan meminta 
seseorang untuk menunjukkan jalannya kepada Anda. Jika Anda bisa membersihkan 
tempat itu, saya akan membayar Anda 10 koin emas kecil. " [Porco] 

10 koin emas kecil untuk membersihkan bak mandi. Seperti yang diharapkan, bahkan 
kerumunan tidak bisa tetap tenang pada sosok yang luar biasa. 

"Tidak sebanyak itu?" [Ryouma] 

"Mungkin, Tapi tidak apa-apa. Tempat itu sangat sulit untuk dibersihkan, tetapi lebih dari 
itu, tempat itu seperti kenang-kenangan ayahku bagiku. " [Porco] 
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"Saya mengerti. Saya akan menghasilkan banyak jika saya berhasil, jadi saya tidak punya 
keluhan. " [Ryouma] 

Seperti itu aku menyetujui permintaan tuan feodal untuk membersihkan bak mandi. 

Tuan feodal mengucapkan terima kasih dengan senyum lebar, dan kemudian dia kembali. 

Sekarang saya berpikir kembali, saya gugup pada awalnya juga, tetapi pada akhirnya, 
semuanya terbungkus sebelum saya menyadarinya. 



Saya mungkin memiliki surat pengantar, tapi saya kira ini tentang apa yang Anda harapkan 
bertemu seseorang untuk pertama kalinya. 

Tetap saja, aku yakin ingin bertanya tentang penampilan sumo itu, meskipun ... 

Ketika saya melihat tuan feodal pergi bersama penduduk desa, saya memikirkan hal-hal itu 
pada diri saya sendiri. 



Chapter 205 
Bab 205: Pembersihan Mata Air Panas I 

Hari berikutnya. 

Dermaga Shikumu membeli bantuan dan panduan sebelum pergi bersamaku ke sumber air 
panas. Hari masih gelap ketika kami naik perahu kecil dan menyeberangi danau. 

"Kamu tahu cara menangani perahu, Kai-san?" [Ryouma] 

"Siapa pun dari desa kami bisa melakukan hal seperti ini. Baik?" [Kai] 

"Perahu adalah metode transportasi yang paling banyak digunakan di sekitar sini." [Kei] 

"Baik pergi ke desa besar untuk membeli barang atau membawa orang sakit ke desa 
terdekat, perahu adalah yang tercepat di antara mereka semua. Di sekitar sini, semua anak 
diajari cara mengatur perahu oleh orang dewasa, jadi semua orang tahu cara 
menggunakannya, nelayan atau bukan. " [Shin] 

"Saya melihat." [Ryouma] 

Saya kira ada segala macam transportasi tergantung daerahnya. 

"Ryouma, lihat itu." [Sein] 

Sein-san? Saat aku bertanya-tanya apa yang terjadi dan mengikuti pandangannya ... 

"Ah, apakah itu yang disebut 'Mouse Inn'?" [Ryouma] 

Pada hari pertamaku di sini ketika Kei-san mengajakku berkeliling, aku mendengar tentang 
monster yang tinggal di danau. Ada 7 atau 8 makhluk yang terlihat seperti berang-berang 
laut atau berang-berang berkumpul, mendorong sarang seperti rakit yang terbuat dari 
pohon dan cabang. 

"Ketika mereka mulai mendorong sarang mereka seperti itu, itu pertanda bahwa tidak ada 
banyak waktu yang tersisa sebelum salamander lumpur berhenti datang dan periode 
memancing berakhir." [Sein] 

"Hah ... Begitukah?" [Ryouma] 

"Untuk beberapa alasan, makhluk-makhluk ini sepertinya tahu kapan 'gelombang' 
salamander lumpur akan berakhir. Ketika gelombang salamander lumpur mulai mereda, 
makhluk-makhluk ini mulai mendorong sarang mereka dari danau untuk menjangkarnya 
ke pintu masuk sungai di hilir. Mereka tinggal di sana sampai musim dingin berlalu. " 
[Peiron] 



"Jika mereka mencoba untuk menahannya saat ombak sedang berlangsung, mereka akan 
dihancurkan oleh salamander lumpur, jadi mereka pertama-tama menunggunya sampai 
cukup lemah sebelum mereka mencoba untuk melabuhkan sarang mereka." [Shin] 

Peiron-san dan Shin-san menambahkan. 

Jadi, Anda bisa mempelajari awal dan akhir musim memancing dengan menyaksikan 
perilaku monster. 

Tidak akan lama sebelum gelombang salamander lumpur berakhir. Yang juga berarti 
bahwa pekerjaan penaklukan akan segera berakhir. 

Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa hidup saya di sini akan segera berakhir. 

... Saya harus menghargai setiap hari dan memastikan saya tidak meninggalkan apa pun 
yang dibatalkan. 

Tiga puluh menit lagi dari kami berbicara dan melintasi danau berlalu sebelum kami 
mencapai pelabuhan sebuah kota besar. 

Fasilitas pantai di sini tidak jauh berbeda dari yang ditemukan di Desa Shikumu, tetapi 
jumlah dan skalanya berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Ada juga banyak orang 
yang berkunjung dari desa lain untuk membeli barang. Ini masih pagi, tetapi sudah ada 
banyak kapal yang datang ke sana kemari. Bangunan besar bisa dilihat di ujung pantai dan 
dengan begitu banyak orang, seluruh tempat terasa semarak. 

"Hei!" [Pria] 

Seorang lelaki melambaikan bendera kecil dari dermaga dan memanggil kami. Dari hal-hal 
yang terlihat, dia tampaknya mengelola lalu lintas laut. Kai-san mengikuti instruksinya dan 
merapatkan kapal di tempat kosong di dermaga. 

"Baiklah, kamu bisa turun sekarang." [Pria] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

"Brr, ini dingin." [Kai] 

"Mendayung perahu pagi-pagi pasti kedinginan." [Kei] 

"Mari kita ambil sup dari salah satu warung." [Peiron] 

Pagi yang dingin adalah seperti musim dingin, jadi tidak ada yang menolak saran Peiron-
san untuk menghangatkan diri terlebih dahulu. 

Rupanya, banyak orang yang berpikiran sama. 



Saat kami memasuki kota melalui pantai dan mencapai jalan utama, kios-kios yang menjual 
sup hangat dan sup bisa terlihat berbaris. 

Mungkin ada lebih dari 60 kios ... Dengan begitu banyak untuk memilih, sebenarnya cukup 
sulit untuk memutuskan di mana untuk makan, tetapi untuk beberapa alasan, anggota 
Wharf of Shikumu terus berjalan tanpa ragu-ragu. 

"Apakah Anda semua sudah memutuskan tempat makan?" [Ryouma] 

"Hmm? Oh benar Kamu tidak tahu. Sebenarnya, kami memiliki kakak laki-laki yang 
cenderung ke warung di sini. Itu sebabnya karena kita di sini, kita mungkin juga mampir 
dan makan sedikit. " [Kei] 

"Saya melihat." [Ryouma] 

Kami menemukan kios sementara kami berbicara. 

Semua orang sudah berkenalan, jadi mereka hanya saling menyapa sedikit sebelum 
memesan makanan dan kemudian pindah untuk berbicara tentang situasi masing-masing. 

Di suatu tempat di sepanjang percakapan, saya dikenalkan, dan saya juga mendapat sup 
hangat. 

Bumbu dan bahan-bahannya diubah sedikit agar sesuai dengan makanan warung lebih 
baik, tetapi rebusannya masih terasa seperti ibu Kei-san. 

Setelah menghangatkan tubuh kami, kami langsung menuju rumah bangsawan feodal. 

Kami naik kereta, jadi hanya butuh sekitar 20 menit untuk mencapainya. 

Istana bangsawan feodal itu benar-benar lurus dari pantai di sepanjang jalan utama. 
Rumah yang agak normal. Mungkin aneh menyebutnya manor biasa, tapi itu bukan kastil 
seperti milik sang duke. 

Itu tidak terlalu mencolok. Sederhananya, itu tidak terpengaruh dan tulus. 

Ini sangat besar, tentu saja, tetapi tidak terasa mengesankan. 

Itu dibangun dari batu bata dan lumpur, tetapi untuk beberapa alasan, rasanya seperti 
kompleks apartemen. 

Ada pagar di sekelilingnya, dan di depan gerbang terlihat penjaga suku babi berjaga-jaga. 

Kami memberi tahu para penjaga itu untuk apa kami datang ke sini. 

"Kami sudah diberitahu. Kami akan memanggil orang yang bertanggung jawab, jadi tolong 
tunggu sebentar di sini. " [Penjaga Babi 1] 



Para penjaga memperlakukan kami dengan baik dan segera mengeluarkan seorang lelaki 
yang bisa bertanggung jawab atas kami. 

"Maaf membuat anda menunggu. Saya ambil, Anda adalah Takebayashi-sama, dan ini 
adalah anggota Wharf of Shikumu? Saya Piguu. Saya berharap dapat bekerja sama dengan 
Anda hari ini. " [Piguu] 

"Tolong jaga kami." [Ryouma dan Dermaga Shikumu] 

Dia terlihat seperti berada di suatu tempat antara 50 dan 60, atau mungkin bahkan lebih 
tua. 

Saya tidak bisa mengatakan umurnya yang pasti, tetapi dia harusnya sudah cukup tua. 

Sebagai anggota suku babi, dia punya banyak daging dan pipinya yang melengkung 
memberinya citra seorang lelaki tua yang lemah lembut. 

Dia telah menyiapkan kereta dari Duke untuk membawa kami ke sumber air panas, jadi 
kami segera naik dan pergi. 

Kami membutuhkan waktu satu jam untuk mencapai sumber air panas. 

"Oh!" [Sein] 

"Sein!" [Kai] 

"Jangan khawatir! Saya baru saja terpeleset! " [Sein] 

"Sheesh, hati-hati, kan?" [Kai] 

"Toh itu curam. Jika kamu jatuh kamu pasti akan jatuh jauh-jauh. " [Kei] 

"Maafkan aku ... Jalan di sekitar sini dulu jauh lebih nyaman, tapi ..." [Piggu] 

"... Shin-kun. Ayo istirahat. " [Peiron] 

"Baik. Mari kita istirahat dulu. " [Shin] 

Ada tangga dari dasar gunung ke sumber air panas, tetapi di suatu tempat di sepanjang 
jalan, tangga itu berubah menjadi lereng curam yang harus kami naiki selama tiga jam. 
Butuh banyak upaya untuk akhirnya mencapai sumber air panas. 

"Apakah ini sumber air panas yang harus kita bersihkan?" [Ryouma] 

"Ini sedikit berbeda dari yang aku harapkan." [Kei] 



Seperti yang Kei-san katakan, meskipun tempat itu berbau seperti mata air panas dan juga 
terdengar seperti satu, satu-satunya bangunan yang bisa ditemukan adalah gudang kotor 
yang tampak seperti ruang penyimpanan. 

"Ini memang tempatnya. Fuhi ... Master sebelumnya yang membangunnya tidak menyukai 
dekorasi yang tidak perlu. Dia mengatakan bahwa satu gudang sudah cukup. " [Piggu] 

"Bisakah kita melihat ke dalam? Anda dapat beristirahat di sini sementara itu. " [Ryouma] 

"Sangat baik. Ini kuncinya. Bagian dalamnya sempit, jadi aku akan ke sini. Jika Anda butuh 
sesuatu, telepon saja saya. " [Piggu] 

Seperti yang diduga, pendakian itu pasti cukup keras mengingat usianya dan semua. Dia 
duduk di samping pintu masuk, di atas segumpal rumput--- Tidak, setelah melihat lebih 
dekat, tampaknya itu adalah bangku tua yang ditumbuhi rumput. 

Saya mengambil kunci dan menuju ke gudang dengan yang lain. 

"..." [Ryouma] 

Itu benar-benar sempit di dalam. Begitu sempitnya fakta bahwa lima anggota Wharf of 
Shikumu dan saya -- yaitu lima orang dewasa dan seorang anak -- nyaris tidak muat masuk 
ketika berdiri. Aku tidak tahu tubuh seperti apa yang dimiliki tuan feodal sebelumnya, 
tetapi jika dia juga memiliki tubuh pegulat sumo itu, maka ini memang akan menjadi 
gudang yang hanya untuk satu orang. 

Di dalamnya ada keranjang untuk pakaian dan kursi untuk istirahat. Ada juga peta seperti 
grafiti yang tergambar di dinding. Hampir tidak ada apa pun di dalamnya, dan sejauh 
kotoran kotor, itu paling banyak adalah jaring debu dan laba-laba. 

"Membersihkan bagian ini sepertinya tidak terlalu sulit. Masalahnya mungkin lebih jauh ke 
depan. " [Ryouma] 

Ketika kami membuka pintu lebih dalam, sebuah tangga kecil menyambut kami. 

Pada langkah ketiga ke bawah, pemandian terbuka yang luas muncul, tapi ... 

"Oh ..." [Ryouma] 

"Ini mengerikan." [Shin] 

"Kau bahkan tidak bisa menyebutnya bersih sebagai sanjungan." [Peiron] 

Shin-san dan Peiron-san berkata ketika mereka mengintip dari belakang. 

Mereka mungkin membangun bak mandi di sini dan kemudian mengambil air dari sumber 
air panas. 



Ini hanya dugaan kasar, tapi saya kira air di sini selalu menyala, dan ketika air di bak 
meluap, jatuh ke tanah dan kemudian ke parit yang dimaksudkan untuk mengalirkan air di 
luar. 

Sayangnya, drainase saat ini terhalang karena akumulasi dedaunan dan cabang yang gugur. 
Dengan drainase tersumbat dan air tetap stagnan, bau yang berbeda dari belerang biasa 
dari sumber air panas mulai berembus. 

Tapi itu belum semuanya. 

"Saya ingin tahu apakah ada juga kandungan besi yang dicampur dengan kristal kalsium 
karbonat." [Ryouma] 

Lapisan tebal endapan padat telah terbentuk di atas lantai. Ada juga benjolan coklat 
kemerahan di cermin kamar mandi. Cetakan tangan dengan warna yang sama juga bisa 
dilihat di dinding. Benda-benda ini terbentuk karena mineral dalam pengerasan mata air 
panas, sehingga tidak dapat dihilangkan dengan mudah. 

"Sementara itu, mari kita mulai dengan apa yang bisa kita lakukan. 'Dimension Home.' 
"[Ryouma] 

Saya memanggil pemulung lendir saya dan mereka berurusan dengan tumpukan daun dan 
cabang dan air panas. 

"Hati-hati dengan drainase yang tersumbat." [Ryouma] 

"!" [Scavenger Slimes] 

Setelah pemulung memberikan konfirmasi, kami pergi keluar. 

Piguu-san memanggil kami dengan cemas ketika dia melihat kami pergi. 

"Apakah ada masalah?" [Piguu] 

"Air panas sedang dikeringkan, jadi kita akan mempersiapkan langkah selanjutnya sambil 
menunggu." [Ryouma] 

"Apakah begitu? ... Kamu bisa membersihkannya? " [Piguu] 

"Aku menduga masalahmu adalah dengan gumpalan yang mengeras di dinding dan lantai?" 
[Ryouma] 

"Iya. Saya mencoba membersihkannya sendiri sebelumnya, tetapi tidak peduli berapa kali 
kami mencoba membersihkannya, benjolan-benjolan itu tidak dapat dihilangkan. " [Piguu] 

Seperti yang kupikirkan. 



Mineral di dalam sumber air panas dipisahkan karena suhu dan tekanan tinggi dan 
kemudian mereka berubah menjadi sedimen itu. Sedimen mata air panas yang disebut ini 
dapat menambah tampilan mata air panas yang unik, tetapi cenderung naik ke lantai, 
dinding, dan bahkan pipa ledeng, jadi di Jepang, ini dianggap sebagai gangguan. 

Piguu-san membuat wajah frustasi sambil menunjuk gerakan menggosok dengan 
tangannya. Sayangnya, menggosok saja tidak cukup untuk menghilangkan sedimen itu. 

"Agak tiba-tiba, tapi aku akan membuat cairan yang dimaksudkan untuk menghilangkan 
benda-benda itu sekarang." [Ryouma] 

"Astaga! Apakah ada hal seperti itu? " [Piguu] 

"Aku melakukan ini dengan cepat, jadi tidak ada yang tahu apakah itu akan berhasil." 
[Ryouma] 

Pertama, saya akan menggunakan sihir bumi untuk membuat tabung yang akan 
menyimpan bahan kimia. 

Dan kemudian saya akan memanggil lendir lengket saya dan lendir asam dari Dimension 
Home saya, dan membuat mereka menghasilkan cairan dan asam lengket. 

"Rumpun ini adalah kalsium karbonat. Mereka seperti kerang, jadi mereka lemah terhadap 
asam. Asam lendir asam harus bisa melelehkan mereka. " [Ryouma] 

"Benarkah itu!?" [Piguu] 

"Seharusnya." [Ryouma] 

Benjolan yang mengkristal mungkin akan meleleh jika saya menuangkan asam di atasnya 
sebagai pengganti deterjen asam, tetapi jika asamnya terlalu kuat, mungkin saja dinding 
dan lantai di bawah benjolan juga akan rusak. Untuk menghindari itu, perlu untuk 
melarutkan konsentrasi dengan cairan lengket lendir lengket. 

...Sesuatu seperti ini? 

"Ayo kita coba." [Ryouma] 

Saya membawa lendir asam dan lengket ke kamar mandi, lalu kami pergi ke tepi bak, di 
mana airnya sudah terkuras berkat lendir pemulung, dan melakukan percobaan. 

Aku membuat slime asam berbaris dan membuat lingkaran kecil, lalu aku menuangkan 
campuran asam di dalamnya. 

"Oh!" [Dermaga Anggota Shikumu dan Piguu] 
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Piguu-san dan anggota Wharf of Shikumu datang untuk melihat eksperimen. Ketika mereka 
melihat gelembung muncul ketika kalsium karbonat bereaksi terhadap asam, mereka 
berseru. 

Asam ini efektif, tetapi campuran ini masih terlalu kuat untuk digunakan untuk 
pembersihan. 

Selain itu, meskipun campurannya mungkin lebih kental dibandingkan dengan asamnya 
sendiri, itu hanya sedikit perbedaan. 

Saya perlu mengubah rasionya. 

Saya bereksperimen dengan rasio beberapa kali sampai saya menghasilkan campuran 
'asam kuat tapi viskositas rendah' untuk digunakan dengan lapisan sedimen tebal dan 
campuran 'asam lemah tapi viskositas tinggi' untuk digunakan dengan lapisan sedimen 
tipis atau untuk tempat-tempat seperti dinding di mana bahan kimia mudah menetes. 

Saya juga membuat campuran 'asam rata-rata dan viskositas'. 

Secara keseluruhan, saya membuat tiga campuran bahan kimia berbeda untuk 
pembersihan. 



Chapter 206 
Bab 206: Pembersihan Mata Air Panas II 

Dua jam kemudian. 

Setelah anggota Wharf of Shikumu dan aku selesai merawat pemandian air panas terbuka 
dengan cairan lengket yang asam, kami segera makan siang di depan gudang di atas 
selembar kain yang tersebar di tanah. Piring yang berjajar adalah onigiri dan sup yang 
dibuat oleh ibu Kai. Untuk bahan, dia menambahkan ikan yang direbus dalam kecap. Rasa 
yang kuat sangat cocok dengan nasi. 

Dengan cuaca yang sangat baik, semuanya terasa seperti piknik. Saat kami sedang makan, 
seseorang memanggil kami dari jalan gunung. 

Sama seperti aku bertanya-tanya siapa yang bisa memanggil kita jauh-jauh di sini di atas 
gunung ... 

"Puhaa ~! Jalan ini sekeras sebelumnya ... Ohh! " [Porco] 

"Tuan feodal !?" [Semua orang lain] 

Orang yang muncul setelah mendorong jalan melalui tanaman dan pohon tidak lain adalah 
tuan feodal sendiri. 

Di belakangnya adalah dua kadal naga yang tampak seperti mereka adalah pengawalnya. 

"Tuanku!?" [Piguu] 

"Piguu. Jadi Anda menunjukkannya kepada Anda sendiri. " [Porco] 

"Tapi tentu saja, Tuanku. Tidak ada yang lebih cocok untuk pekerjaan itu daripada aku. " 
[Piguu] 

"Mungkin. Tetapi sementara saya menyerahkan pilihan panduan kepada Anda, Anda benar-
benar harus mempertimbangkan usia Anda. Tapi itu sudah cukup. Lebih penting lagi, 
sepertinya aku sudah mengganggu makan siangmu. " [Porco] 

"Tidak ada yang seperti itu, Porco-sama. Tapi mengapa kamu di sini? " [Ryouma] 

"Aku hanya tidak bisa melupakannya, jadi aku datang ke sini untuk melihat bagaimana 
keadaan. Bisakah kamu membersihkan tempat itu? " [Porco] 

Karena dia bertanya, saya memutuskan untuk menunjukkan tempat itu kepadanya dan 
menjelaskan situasinya. 



"Begitu ... Jadi ada bahan kimia yang bisa melelehkan kotoran itu, ya." [Porco] 

"Aku tidak punya apa-apa, jadi aku harus datang dengan satu on the fly. Tapi itu berhasil. " 
[Ryouma] 

"Tuanku. Saya melihat percobaan dengan mata kepala sendiri. Saat ini dia membiarkan 
bahan kimia menembus kotoran melalui kain basah, tetapi bahkan pada tahap ini, kotoran 
sudah mulai meleleh. " [Piguu] 

"Setelah satu jam lagi, kita akan melepas kain dan mulai membersihkan tempat itu." 
[Ryouma] 

"Kedengarannya meyakinkan." [Piguu] 

Tuan feodal dengan senang hati meninggalkan gudang. 

Di luar ada dua penjaga dan anggota Wharf of Shikumu, tetapi mereka tidak berbicara dan 
bahkan tampak sedikit tidak nyaman. 

Tuan feodal juga memperhatikan itu. 

"Oh, benar. Kalau dipikir-pikir, saya belum memperkenalkan Anda. Ini Kichomaru-dono, 
penjaga dan asisten saya. " [Porco] 

"Bertemu dengan baik, aku Kichomaru, de gozaru." [Kichomaru] 

"Ada seni bela diri yang dikenal sebagai sumo yang telah diturunkan di desa kadal naga. 
Orang ini di sini adalah ahli sumo. " [Porco] 

"Aku Tairyuzan, de gowasu. Sangat menyenangkan bisa berkenalan dengan Anda. " 
[Tairyuzan] 

"Dia telah diakui sebagai Yokozuna -- peringkat tertinggi bagi mereka yang belajar sumo. 
Dia bukan hanya penjaga saya, tetapi juga instruktur saya. " [Porco] 

Dua orang yang diperkenalkan tuan feodal menundukkan kepala mereka. Kami mengambil 
kesempatan ini untuk memperkenalkan diri juga. 

Setelah anggota Wharf of Shikumu selesai perkenalan mereka tiba giliranku. 

Bagaimanapun, dengan ini misterinya akhirnya terselesaikan. 

"Jadi kamu juga benar-benar mempelajari sumo, Porco-sama." [Ryouma] 

"Iya. Saya pikir Anda melihat saya berbeda dari yang lain, jadi ternyata Anda tahu tentang 
sumo. " [Porco] 



"Iya. Kakek nenek saya berkeliling dunia sebagai petualang, jadi saya sudah mendengarnya 
dari mereka. Saya tidak berpikir saya benar-benar akan bertemu seorang rikishi (pegulat 
sumo) di sini. " [Ryouma] 

"Saya pertama kali belajar tentang sumo selama masa akademi saya. Pada waktu itu saya 
punya teman yang merupakan murid pertukaran dari desa kadal naga. Ketika saya 
mendengar tentang gulat sumo darinya, rasanya seperti pencerahan. 

Kami dari suku babi cenderung menambah berat badan dengan mudah dan sulit 
kehilangannya. Karena itu tubuh kita selalu berakhir seperti ini, tetapi penduduk desa 
kadal naga yang bercita-cita menjadi rikishi benar-benar berusaha keras untuk menjadikan 
tubuh mereka seperti tubuh kita. Terlebih lagi, ketika mempelajari pedang, topik 
mengecilkan tubuh secara alami muncul, dan itu cukup umum bagi anggota suku kami 
untuk berlatih berlebihan atau mematahkan lutut atau tubuh mereka karena mereka gagal 
mengurangi berat badan mereka dengan cukup. 

Tetapi dengan gulat sumo, para praktisi secara khusus berlatih untuk dapat menggerakkan 
tubuh mereka saat digemukkan. Jadi begitu saya mendengarnya, saya berpikir, 'seni bela 
diri ini praktis dibuat untuk kita!' "[Porco] 

Sejak itu tuan feodal ingin belajar sumo. Baru-baru ini, ketika dia memanggil spesialis 
dalam penanaman padi, dia mengambil kesempatan untuk juga mengundang yokozuna, 
Tairyuzan. 

"Ngomong-ngomong, Ryouma-kun. Bisakah saya bertanya satu hal lagi kepada Anda? " 
[Porco] 

"? Jika itu sesuatu yang bisa saya jawab, maka tentu saja. " [Ryouma] 

"Saya perhatikan ada banyak kain yang terpampang di bagian pemandian sebelumnya. 
Anda menjelaskan untuk apa itu, tetapi apakah para petualang biasanya membawa begitu 
banyak pakaian? " [Porco] 

"Ahh ... Benar. Petualang biasanya tidak bisa bergerak sambil membawa semua itu, tapi aku 
bisa menggunakan sihir dimensi, jadi membawa banyak barang bawaan padaku tidak 
masalah. Selain itu, mereka juga berguna ketika saya kehabisan perban, dan saya juga bisa 
menggunakannya untuk membuat pakaian. Saya membelinya dari tempat yang murah. " 
[Ryouma] 

"Benarkah itu? Apakah jaket yang Anda kenakan juga dibuat oleh Anda? " [Porco] 

Tuan feodal berkata sambil menunjuk pada upaya saya di jaket. Aku dengan jujur 
menjawabnya. 



"Hoh ... Sebenarnya, dalam perjalanan kembali ke rumah kemarin, topik pakaianmu terlihat 
agak hangat muncul. Pengawalku mengatakan bahwa ada pakaian yang sama di desa kadal 
naga. " [Porco] 

"Pakaian yang mirip dengan milikku? Bisakah Anda merujuk ke hanten? Sepertinya haori 
yang lebih pendek ... "[Ryouma] 

"Ya, memang begitu, de gowasu!" [Tairyuzan] 

"Kamu bahkan tahu tentang haori? Saya melihat Anda cukup tahu tentang desa kami, de 
gozaru. " [Kichomaru] 

"Terima kasih banyak. Sebagian besar berkat kakek nenek saya, tetapi saya juga memiliki 
seorang kenalan yang dilatih di sana. " [Ryouma] 

"Saya melihat." [Kichomaru] 

"Hmm. Seperti yang diharapkan dari orang bijak teh barley, saya kira. " [Porco] 

Apakah tuan feodal akan mengangkatnya lagi? 

"Aku minta maaf untuk mengatakannya, tetapi hal bijak teh barley itu agak memalukan." 
[Ryouma] 

"Tapi kupikir tidak apa-apa. Memang benar bahwa Anda seorang terpelajar. " [Porco] 

"Tapi tuanku. Tidakkah kebanyakan orang berpikir tentang Melia-sama yang terkenal 
ketika kata bijak dibesarkan? Hanya masuk akal bahwa Ryouma-dono akan enggan 
memiliki nama yang sama dengan orang terhormat yang telah mencapai begitu banyak hal. 
" [Piguu] 

"Hmm. Sekarang Anda menyebutkannya, mungkin itu masalahnya. Permintaan maaf saya." 
[Porco] 

"Tidak apa-apa. Tolong jangan pedulikan itu. " [Ryouma] 

"Saya melihat. Anda mengatakan bahwa pembersihan masih akan memakan waktu, ya? " 
[Porco] 

"Iya. Saya ingin membiarkan rumpun sedikit meresap ke dalam bahan kimia. " [Ryouma] 

"Kalau begitu, aku akan datang lagi nanti untuk melihatnya. Saya menantikan hasilnya, jadi 
tolong urus itu. " [Porco] 

"Ya, Porco-sama." [Ryouma] 



Aku menundukkan kepalaku, dan kemudian tuan feodal meninggalkan gunung dengan dua 
pengawalnya ... Hah? Dia akan datang lagi nanti? Dia akan turun dan kemudian bangkit 
kembali? 

"Tuan feodal mungkin akan mengunjungi makam kepala sebelumnya. Kepala sebelumnya 
dimakamkan di puncak gunung ini seperti yang dinyatakan dalam surat wasiatnya. Raja 
feodal sering mengeluh tentang bagaimana ia tidak dapat mengunjungi kuburan dengan 
mudah, jadi ia mungkin melihat pekerjaan pembersihan di sini sebagai alasan yang baik 
untuk dikunjungi. " [Piguu] 

"Saya melihat. Itu bagus kalau begitu. " [Ryouma] 

Tetap saja, untuk berpikir bahwa satu-satunya kemewahan kepala sebelumnya adalah 
pemandian air panas ini, dan dia bahkan membuat kuburannya dibangun di sini atas 
kehendaknya. 

"Kepala sebelumnya pasti sangat menyukai gunung ini." [Ryouma] 

"Ya ... Setiap kali kepala sebelumnya punya waktu, dia akan selalu naik gunung ini. Dia juga 
membangun mata air panas ini dengan tangannya sendiri. " [Piguu] 

"Hah!? Dia membangun semua ini sendiri? Saya mendengar itu satu-satunya 
kemewahannya, jadi saya pikir pasti dia memiliki spesialis yang membangunnya. " 
[Ryouma] 

Piguu sepertinya mengingat sesuatu dan dengan lembut tersenyum. 

"Dia tidak pernah benar-benar menggunakan uang untuk dirinya sendiri. Setiap kali ada 
dana cadangan, dia akan menggunakannya untuk membangun jalan. " [Piguu] 

"Jalan? Saya mendengar sedikit tentang itu, tetapi ternyata itu adalah kerja keras. " 
[Ryouma] 

"Iya. Kepala sebelumnya bukanlah orang pertama yang berpikir untuk membangun jalan di 
sini, tetapi semua pendahulunya terhambat oleh medan berlumpur dan pepohonan, jadi 
mereka tidak punya pilihan selain menyerah. 

Tetapi kepala sebelumnya menginvestasikan uangnya sendiri dan bahkan datang ke 
tempat kejadian untuk mengamati meskipun melakukan itu berarti bahwa ia akan menjadi 
kotor. Dia terus memfokuskan upayanya untuk membangun jalan, dan akhirnya, dia 
berhasil. 

Melalui dan melalui dia adalah orang yang tidak menyia-nyiakan apa pun. Dia bahkan 
menangani perbaikan rumah bangsanya, dan sampai dia meninggal, pengelolaan tempat ini 
cukup banyak dilakukan olehnya, karena dia akan mengurusnya setiap kali dia 
mengunjungi tempat ini. " [Piguu] 



Sungguh orang yang teliti ... 

Aku melirik ke ruang ganti dan melihat peta melewati pintu yang terbuka. 

...? 

"Apakah ada masalah?" [Piguu] 

"Oh, tidak apa-apa. Peta di grafiti baru saja menarik perhatianku. " [Ryouma] 

"Apakah ada masalah dengan itu?" [Piguu] 

"Aku pikir itu adalah peta wilayah ini, tapi rasanya agak aneh." [Ryouma] 

Hah? Di tempat pertama, mengapa dia meletakkan peta di sini? 

Gudang ini dibangun tanpa hiasan apa pun, namun peta seperti itu sebenarnya digambar di 
dalamnya. 

Apalagi peta itu sudah diletakkan di dalam bingkai. Jelas, itu sesuatu yang penting. 

"Itu peta mata air panas." [Piguu] 

"Sumber air panas?" [Ryouma] 

"Ya, itu bukan pengetahuan umum, tapi ada beberapa pemandian lumpur di Wilayah 
Fatma. Jika Anda melihat lebih dekat pada jalur yang digambar di peta ini, Anda akan 
melihat bahwa itu berisi jalan menuju pemandian lumpur ini. 

Jalan yang belum dibangun juga dapat ditemukan di peta, jadi beberapa bagian peta 
mungkin rencana yang dibuat oleh kepala sebelumnya. Sepertinya tuan feodal bermaksud 
mengubah wilayah ini menjadi wilayah sumber air panas begitu jalan selesai. " [Piguu] 

"Saya melihat." [Ryouma] 

Saya tidak tahu apa-apa tentang mandi lumpur, jadi itu mungkin bukan alasan mengapa 
saya merasa aneh. 

Aku melihat lebih dekat ke peta lagi, tapi aku masih tidak tahu apa yang menggangguku ... 
Aku tidak bisa membuang banyak waktu untuk ini. 

"Ryouma-kun, bukankah sudah hampir waktunya?" [Kai] 

"Baik. Mari kita lanjutkan membersihkan. " [Ryouma] 

Jadi kami mulai membersihkan mata air panas lagi. Saya mengenakan sepasang sarung 
tangan, membungkus kain di wajah saya, dan kemudian mengenakan slime yang lebih 
bersih untuk kacamata saya. Setelah melepas kain yang direndam dalam cairan lengket 



asam, saya menggunakan Cuci Tekanan Tinggi Sihir untuk membersihkan cairan lengket 
asam yang tersisa di dinding dan lantai. 

Dengan itu, gumpalan sedimen yang sudah mulai runtuh dengan mudah hanyut. 
Sayangnya, ini tidak cukup untuk sepenuhnya membersihkan tempat, tetapi saya 
mengharapkan ini. 

"Aku akan menyerahkannya pada kalian." [Ryouma] 

"Tentu." [Anggota Dermaga Shikumu] 

Pada titik ini, saya memiliki Wharf of Shikumu yang lengkap untuk bergabung. 

Saya minta mereka mengobati rumpun yang persisten dengan cairan lengket asam lagi dan 
kemudian membersihkannya. 

"Oh! Sepertinya mereka sudah banyak dilunakkan oleh sebelumnya. " [Kai] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Bak mandi ini di sini juga." [Kei] 

"Itu tebal tapi sepertinya bahan kimia sudah masuk ke celah-celah kecil." [Shin] 

"Gumpalannya benar-benar rapuh. Mereka terlihat seperti akan retak jika aku menabrak 
mereka. " [Sein] 

Untuk rumpun yang lebih besar, kami menggunakan alat dan merenggutnya. 

Lendir yang berbeda membantu juga saat diperlukan. 

"Dan selesai!" [Semua orang] 

Setelah dua jam menggosok dan menggunakan bahan kimia, kami akhirnya selesai 
membersihkan bak mandi! 



Chapter 207 
Bab 207 

Tuan feodal kembali dan saya memintanya untuk memeriksa pekerjaan yang kami lakukan. 

"Astaga!! Membayangkan mandi tua itu bisa sebersih ini! " [Porco] 

"Ini hampir seperti kita melakukan perjalanan ke masa lalu." [Piguu] 

Piguu-san dan tuan feodal, yang sama-sama tahu seperti apa pemandian itu sebelumnya, 
bahagia dari lubuk hati mereka. Sepertinya itu layak untuk membersihkan semua rumpun 
yang mengeras. 

"Terima kasih, Ryouma-kun." [Porco] 

"Dengan ini aku akhirnya bisa menunjukkan wajahku ke kepala sebelumnya." [Piguu] 

"Aku senang kau menyukainya." [Ryouma] 

Mereka menyebutkan bahwa ada satu tempat yang tidak boleh saya bersihkan. Penasaran, 
saya bertanya tentang hal itu. 

"Ngomong-ngomong, apa kamu yakin tidak apa-apa meninggalkan pintu air seperti apa 
adanya?" [Ryouma] 

Pintu keluar dari sumber air panas yang ditarik belum dibersihkan. Ini juga memiliki 
gumpalan kalsium karbonat di dalamnya, yang menghambat aliran air panas. 

"Jika kamu harus mengurus itu juga, kamu tidak akan bisa menyelesaikan mandi dalam 
sehari. Lagipula, benda itu terhubung ke sumber air panas. Dan ... Aku tahu ini agak aneh 
untuk mengatakan ini setelah memintamu untuk membersihkan tempat ini, tapi aku 
sebenarnya tidak terlalu sering menggunakan pemandian ini. Ini seperti warisan ayah saya, 
jadi saya hanya ingin mengembalikannya sebanyak mungkin. Tidak apa-apa seperti ini. 

Jika saya harus meminta lebih, saya kira akan lebih bagus jika pemandangan di luar bisa 
dibersihkan. Seperti yang Anda lihat, bambu telah tumbuh cukup tinggi untuk menghalangi 
pandangan ... "[Porco] 

"Lagipula, kami meninggalkan bambu tidak terkendali." [Piguu] 

"Apakah ini tidak seperti ini sebelumnya?" [Ryouma] 

"Betul sekali. Ayah saya menanamnya agak jauh dari kamar mandi. Dia bahkan memberi 
saya beberapa rebung yang digali. Tapi seperti yang Anda lihat, bambu-bambu ini juga 
dibiarkan begitu saja, dan sekarang sudah seperti ini. " [Porco] 



"Di masa lalu, kamu bisa melihat pemandangan di bawah dengan sangat baik dari sini ..." 
[Piguu] 

Rupanya, setelah dibiarkan tak terkendali selama bertahun-tahun, hutan bambu telah 
meluas di bawah bak mandi, menghalangi pandangan. 

"..." [Anggota Dermaga Shikumu] 

"?" [Ryouma] 

Anggota Wharf of Shikumu menatapku dari pintu masuk ruang ganti. 

Pandangan yang mereka berikan padaku adalah 'itu', kan? Apakah kamu yakin Dalam hal 
itu... 

"Kami akan pergi dan memotong dan bambu kalau begitu. Dengan begitu Anda akan dapat 
melihat pemandangan dari sini. Setelah itu kami akan menganggap pekerjaan ini selesai. " 
[Ryouma] 

"Ah, aku sebenarnya tidak memintamu melakukan itu. Apakah kamu yakin? " [Porco] 

"Kamu memang berjanji untuk membayar kami 10 koin emas. Tetapi bahkan tanpa itu, 
sesuatu pada tingkat ini masih bisa jatuh di bawah 'layanan'. Kelima orang di belakangku 
juga sangat ingin melakukannya. " [Ryouma] 

"Tunggu!" [Kai] 

Ketika kami menoleh ke anggota Wharf of Shikumu, mereka tampak panik. 

Serius, kalian. Anda tidak perlu menyelinap di sekitar. Jika Anda panik seperti itu, Anda 
akan--- Ah, tuan feodal memanggil mereka. Baik. Saya pikir saya akan pergi dan 
mempersiapkan diri sementara mereka menikmati rasa malu mereka. 

Aku membuka Dimension Home-ku dan mengambil Wire Slime dan beberapa batang. Aku 
juga punya tali yang kuat agar kita bisa turun dengan selamat--- Woah !? 

'Ryouma-kun, kau begitu kejam ~ "[Kei] 

"Kami tidak terbiasa dengan bangsawan seperti kamu ..." [Kai] 

Kei-san dan Kai-san berjalan menghampiriku sambil memegang bahu satu sama lain. 
Sepertinya mereka sudah selesai berbicara dengan tuan feodal. 

"Yah, tuan feodal sepertinya orang baik. Anda akan baik-baik saja jika Anda hanya 
bertindak normal di sekitarnya. " [Ryouma] 

"Kamu benar-benar memiliki bola besar meskipun penampilanmu ..." [Shin] 



"Kupikir itu karena kita dari pedesaan, tapi kurasa bukan itu, ya." [Sein] 

Kasar sekali. Saya ingin Anda tahu bahwa saya juga buruk dengan orang-orang di posisi 
yang tinggi. Saya benar-benar gugup ketika saya bertemu seorang bangsawan untuk 
pertama kalinya. 

Tapi cukup itu, ayo bicara bisnis. Bukannya ini pekerjaan yang rumit atau apa. 

"Pertama, slime-ku dan aku akan memotong bambu dengan cepat. Ini tidak akan menjadi 
potongan terbersih dan beberapa bagian akan dibiarkan dari waktu ke waktu, tetapi akan 
menjadi efisien. Saya akan meninggalkan bagian yang tersisa untuk kalian. Ini lereng yang 
curam, jadi gunakan tali ini agar aman. " [Ryouma] 

Dengan beberapa kata itu, semua orang tahu apa rencananya. Kami telah bekerja untuk 
sementara waktu sekarang, jadi mereka sudah mempercayai slime saya. 

Ketika semua orang dengan cepat mulai bersiap, saya pergi ke depan dan berjalan ke tepi 
pemandian terbuka, dan kemudian saya memanjat pagar dan menuruni gunung. 

"Aku mengandalkan mu." [Ryouma] 

"!" [Wire Slime] 

Lendir kawat itu penuh dengan motivasi saat itu berubah menjadi gergaji penarik dan 
membentang sendiri. 

Lendir kawat bisa meregang sendiri sejauh 40m. Kali ini saya meregangkan dirinya 20m di 
antara dua batang saya. 

Ketika saya melihat bahwa itu telah merenggang cukup lama, saya menghubungkan lendir 
kawat ke ujung dua batang dan membentuk lingkaran. 

Adapun nukleus yang tidak bisa berubah, saya memilikinya menempel pada ujung batang 
dengan kelebihan benang. 

Akhirnya, saya mengirim ki saya ke lendir kawat melalui batang, memperkuat bentuk 
gergaji. 

"Kita perlu memotong bambu dari akar dan sejajar dengan tanah. Baik. Mari kita lakukan!" 
[Ryouma] 

Pada sinyal saya, lendir kawat menarik ring itu kencang. 

Ketika benang yang sedikit longgar mengencang hingga batasnya, mata gergaji itu 
memakan bambu yang berdiri di antara itu. 



Lendir kawat kemudian mulai mengembang dan berkontraksi saat memindahkan benang 
yang dikencangkan ke samping. 

Bilah gergaji yang diperkuat ki itu tajam, dan lingkaran yang langsung memotong bambu 
berkontraksi dan pindah ke bambu berikutnya. 

Hanya butuh sekitar 10 detik agar bambu dan tanaman lain serta tumbuh-tumbuhan di 
dalam lingkaran benar-benar dipotong. 

"Seluruh proses ini mengingatkan saya pada gergaji mesin. Saya yakin datang dengan 
beberapa hal menakutkan ... Ah. " [Ryouma] 

Melihat bayangan aneh, aku tiba-tiba mendongak, dan di sana aku melihat ekspresi kaget 
tuan feodal. 

"Apakah slime selalu seperti itu?" [Porco] 

"Umm, slime Ryouma-kun mungkin istimewa." [Kai] 

"Baru-baru ini dia menebang banyak pohon di sekitar desa dengan alasan percobaan." [Kei] 

"Nenek dan kakek yang melihat kayu lendir Ryouma-kun menyebutkan bahwa mereka 
menginginkannya sendiri. Mereka mengatakan itu akan membuat kayu api jadi lebih 
mudah. " [Shin] 

Sigh, kalian juga? Yah, kurasa memang benar lendir itu membuat penebang pohon yang 
hebat. Sebenarnya sangat bagus dalam memotong sehingga saya menggunakan batang ini 
karena saya tidak ingin menyentuh kawat secara tidak sengaja saat sedang dalam proses 
memotong bambu ini, tapi ... 

"Aku akan terus memotong seperti ini, jadi setelah beberapa saat, tolong rawat yang tidak 
dipotong dengan benar!" [Ryouma] 

Anggota Wharf of Shikumu benar-benar masuk ke mode penonton, jadi aku memanggil 
mereka sebelum mulai memotong 20m bambu lagi di arah yang berlawanan. Setelah itu 
saya mengambil langkah menuruni lereng dan memotong 20m lagi. Mengulangi itu, saya 
memotong 40m bambu di sekitar saya saat menuruni lereng. 

Bambu yang tak terhitung jumlahnya yang telah ditebang jatuh ke dasar gunung. Mereka 
dihentikan oleh bambu dan vegetasi lain yang belum ditebang, tetapi mereka akhirnya 
tidak dapat mendukung mereka dan menghancurkan diri mereka sendiri. Jumlah bambu di 
tanah meningkat. Saya harus berhati-hati agar tidak hancur. 

Omong-omong, orang-orang yang menggunakan kabel atau benang untuk senjata mereka 
cukup umum di manga dan novel ringan. Saya ingin tahu apakah saya dapat melakukan hal 
yang serupa jika saya menggunakan lendir kawat. Meskipun saya merasa seperti saya 



menggunakannya sedikit berbeda sekarang, masih dapat memotong bambu dengan sangat 
cepat. 

Jika saya menggunakannya dengan baik, mungkin saya bisa menggunakannya untuk 
membantu transportasi juga ... 

Ketika saya memikirkan itu untuk diri saya sendiri, apa yang muncul di benak saya adalah 
gambar katrol di atas kawat yang menggantung dan meluncur dari tali yang terpasang. 

Tidak, itu agak salah ... Jika seperti itu, maka itu hanya akan menjadi rintangan bagi anak-
anak. Meskipun saya tidak berpikir itu akan mempengaruhi saya dengan tubuh saya saat 
ini. Selain itu, perlu sedikit waktu untuk sampai ke kaki gunung dari puncak tambang yang 
terbengkalai, jadi itu mungkin ide yang baik bahkan jika itu hanya untuk perjalanan satu 
arah. Saya akan mencoba membuatnya ketika saya kembali. 

...Hah? Apa yang saya pikirkan lagi sebelum semua rintangan muncul? Oh benar 
Penggunaan lendir kawat. 

Dan dari sana, pengguna utas yang sering ditemukan dalam manga dan novel ringan 
muncul di benak ... Baik itu sekutu atau musuh, orang-orang itu biasanya kuat, bukan? 
Bukan karena itu terkait atau apa pun. Tetap saja, aku merasa seperti karakter yang hanya 
menggunakan utas normal atau tidak bisa bertarung jarang. Bahkan, saya tidak ingat 
pernah menemukan karakter seperti itu. Mengapa demikian? Meskipun dalam cerita 
seperti manga jenis pertempuran ada banyak karakter non-kombatan yang perannya 
menjelaskan hal-hal ... 

"Ups." [Ryouma] 

Di sana saya pergi lagi memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Ketika saya bangkit dari itu, 
saya perhatikan bahwa saya telah mencapai ujung hutan bambu. 

Karena saya sudah bisa melihat sedikit lebih jauh dari sebelumnya, pemandangan dari 
pemandian terbuka seharusnya sudah bersih. Saya pikir saya bisa membungkus potongan 
bambu di sini. 

Ketika saya melihat pemandangan dari lereng, saya ingat perasaan aneh dari sebelumnya. 

Saat itulah saya sadar. 

"Oh begitu." 

Dan saya menemukan apa perasaan aneh yang saya miliki sebelumnya. Mungkin itu 
arahnya. 

Pemandian udara terbuka sering dibuat sehingga pemandangan yang indah dapat dilihat 
dari mereka. Pemandian udara terbuka ini juga dibuat seperti itu, seperti dapat dilihat dari 
bagaimana tidak ada dinding yang menghadap lereng ini. Mungkin itulah sebabnya saya 



secara tidak sadar berpikir bahwa saya harus bisa mendapatkan pemandangan Danau 
Ratoin dari sana. 

Tapi sebenarnya, pemandian udara terbuka ternyata menghadap ke 'arah yang 
berlawanan' dari danau. Satu-satunya pemandangan yang bisa Anda dapatkan di sisi ini 
adalah rawa-rawa dan pepohonan. Perasaan saya tentang arah menjadi kacau karena jalan 
yang buruk dan jalan yang rumit yang harus kami naiki untuk sampai ke sini. Mungkin 
itulah sebabnya saya merasa ada sesuatu yang tidak beres ketika saya melihat peta itu. 

Piguu-san ada di sekitar untuk menunjukkan kepada kita jalan, jadi saya tidak pernah 
berpikir tentang tersesat, dan bahkan jika kita tersesat, saya hanya bisa mengandalkan 
Burung Rimel saya untuk mendapatkan arah kota. Karena itu saya tidak terlalu 
memperhatikan arah yang kami hadapi. Saya mungkin harus lebih berhati-hati dengan ini 
di masa depan ... 

Pertanyaannya sekarang adalah mengapa membangun pemandian udara terbuka 
menghadap ke arah ini? Tampilan di sini tidak terlalu buruk, tapi itu pemandangan yang 
agak umum untuk wilayah ini. Apakah ada masalah dengan sumber air? 

Ketika saya kembali ke pemandian udara terbuka, tuan feodal memberikan 
persetujuannya. Saya mengambil kesempatan itu untuk bertanya dari mana air itu berasal, 
dan ternyata itu tampaknya dekat dengan danau, jadi kepala sebelumnya benar-benar 
pergi keluar dari caranya untuk membawa air ke sini. Jika itu masalahnya, maka harus ada 
'alasan' mengapa. 

Penasaran dengan 'alasannya', saya meninggalkan pembersihan ke Dermaga Shikumu dan 
menggunakan waktu untuk melihat pemandangan dan berpikir. 

Mengapa kepala sebelumnya pergi keluar dari cara untuk membangun pemandian air 
panas di sini? 

"...? Kalau dipikir-pikir itu, bahan dan metode konstruksi ... "[Ryouma] 

Kepribadian tuan feodal sebelumnya ... 

Itu hanya firasat, tetapi dengan itu sebagai titik kunci, saya mempertimbangkan banyak 
kemungkinan yang berbeda. 

Pada akhirnya, yang bisa saya dapatkan hanyalah dugaan, tapi ... 

"Piguu-san." [Ryouma] 

"Ya apa itu?" [Piguu] 

"Sebelumnya, kamu menyebutkan bahwa makam tuan feodal berada di puncak gunung ini, 
kan?" [Ryouma] 



"Ya saya lakukan. Apakah ada masalah?" [Piguu] 

"Mungkinkah tempat itu menjadi ..." [Ryouma] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Saya mengajukan pertanyaan berdasarkan 
dugaan saya, dan sepertinya saya berhasil menghantam uang. 

Piguu-san terkejut. 

"Kenapa kamu tahu itu? Persis seperti yang Anda katakan, tidak ada sama sekali di sekitar 
kuburan kepala sebelumnya. Kami merasa sedih tentang hal itu, tetapi semuanya -- dari 
lokasi pemakaman hingga cara memotong pohon -- telah ditulis. Jadi kami melakukan 
persis seperti yang dikatakan. " [Porco] 

Saya mungkin benar. 

"Terima kasih banyak," Piguu-san. Terima kasih kepada Anda, saya pikir saya telah 
menemukan petunjuk lain untuk permintaan lain dari tuan feodal. " [Ryouma] 

"Aku senang bisa membantu." [Piguu] 

Meskipun mengatakan itu, namun, wajahnya penuh kebingungan. 

Itu wajar. Lagi pula, saya tidak benar-benar menjelaskan apa pun. Tetapi sekarang 
pertanyaannya adalah bagaimana memanfaatkan petunjuk yang tidak terduga ini. Saya 
memusatkan perhatian saya pada hal itu. 



Chapter 208 
Bab 208: Eksperimen Lendir dan Dugaan Ryouma 

Malam itu. 

Setelah menyelesaikan pekerjaan membersihkan, tuan feodal membayar kami 10 koin 
emas kecil seperti yang dijanjikan bersama dengan seteguk pujian, dan kemudian kami 
kembali ke rumah. 

Kami membagi hadiah antara Wharf of Shikumu dan I 5: 5. 

Saya berniat untuk mendistribusikan pendapatan secara merata, tetapi semua 
pengetahuan dan alat-alat dari bahan kimia ke kain ke slime semuanya dari saya, jadi 
anggota Wharf of Shikumu menolak untuk dibayar. Itu tidak sesuai dengan saya yang tidak 
memberikan kompensasi kepada mereka ketika mereka melakukan bagian pekerjaan 
mereka, jadi pada akhirnya, kami memutuskan rasio itu. 

Setelah menerima kompensasi, Wharf of Shikumu dengan cepat membeli minuman keras 
yang mahal, makanan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya sebelum kembali. 

Karena itu kami harus menyewa perahu kecil lain untuk kembali ke desa. Ketika penduduk 
desa melihat suvenir yang dibawa oleh Dermaga Shikumu dan mengetahui bahwa mereka 
telah melakukan pembunuhan, seluruh tempat menyala. Itu agak menyusahkan, tapi secara 
keseluruhan, itu menyenangkan. 

Ketika saya mengingat kembali hal-hal yang terjadi hari ini, saya membaringkan diri di 
kasur di dalam ruangan yang saya pinjam. 

"Hmm ~ ... Fuu. Kami berhasil membersihkan bak mandi, mendapatkan petunjuk tentang 
piring apa yang akan dibuat, dan bahkan menemukan penggunaan baru untuk cairan 
lengket asam. Hari ini adalah hari yang sangat produktif. Benar, sebelum aku tidur ... 
"[Ryouma] 

Saya membuka Rumah Dimensi saya dan mengeluarkan cairan lengket asam dan 
wadahnya. Saya juga mengeluarkan lendir mutiara dan beberapa siput yang harus saya 
beri makan untuk membuatnya berkembang. 

Saya diingatkan tentang mutiara mayones pada hari lendir asam berevolusi menjadi lendir 
mutiara, tetapi berkat pekerjaan pembersihan hari ini, kemungkinan lain muncul di benak 
saya. 

Untuk menguji kemungkinan itu, pertama-tama saya harus mengkonfirmasi bahwa 
cangkang memang pakan untuk slime mutiara, dan kemudian saya menggunakan cairan 
lengket asam berlebih untuk merendam cangkang. Gelembung mulai terbentuk di 
permukaan cangkang yang direndam dalam asam terkuat. 



Setelah menghentikan itu, saya mencuci cangkang di wadah dan lendir pembersih 
membersihkannya. Permukaannya sudah sedikit meleleh, tetapi masih ada beberapa 
endapan pasir halus di kulitnya. Saya memasukkan cangkang sekali lagi ke dalam cairan 
lengket yang asam dan mengulangi proses yang sama beberapa kali sampai cairan itu 
hilang. Setelah itu saya menyisihkannya untuk beristirahat sepanjang malam, dan 
kemudian menyingkirkan slime dan alat-alat di Dimension Home juga. Dengan itu, saya 
pensiun untuk hari itu. 

Hari berikutnya. 

Saya bangun sedikit lebih awal dari biasanya. Mungkin karena saya punya eksperimen hari 
ini. 

Setelah menyiapkan diri, saya memeriksa hasil percobaan saya. 

Cangkang yang telah direndam semalam dalam cairan lengket asam adalah ... 

"Aku tahu itu." [Ryouma] 

Permukaan cangkangnya telah meleleh dan bintik-bintik putih yang indah bisa dilihat di 
sana-sini. 

Ketika saya memoles cangkangnya, itu berubah menjadi ibu mutiara yang indah. 

'Ibu dari mutiara' 

Sama seperti mutiara, bahan utama di balik kilau adalah kalsium karbonat yang 
dikeluarkan dari mantel cangkang. 

Mother-of-pearls tidak hanya ditemukan di dalam cangkang yang membuat mutiara, tetapi 
juga pada mereka yang tidak membuat mutiara. 

Contoh yang populer adalah turban marmer yang dapat ditemukan di tempat-tempat 
seperti Okinawa. Bagian dalam cangkang ini juga bisa dimakan. 

Tapi tentu saja, itu adalah kerang yang hidup di air laut. 

"Identifikasi" [Ryouma] 

Sunagakure (Lit. disembunyikan di pasir) Suatu jenis cangkang yang mengeluarkan cairan 
untuk menempelkan pasir halus dan batu di sekamnya untuk menipu ancaman eksternal. 
Tinggal di air tawar dan bisa dimakan. Biasanya dimasak dalam cangkangnya sendiri, 
meskipun harus dicatat bahwa ketika terkena panas, induk mutiara kehilangan kilau. 

"Ada kerang serupa yang hidup di danau di sini, jadi lendir mutiara mungkin berevolusi 
setelah memakan induk mutiara di dalam kerang itu." [Ryouma] 



Itu teori yang jauh lebih bisa dipercaya daripada teori mutiara mayones yang berasal dari 
asam lendir asam dan mayones dibuat dari telur. Saya merasa jauh lebih baik sekarang 
bahwa pertanyaan seputar evolusi lendir mutiara telah diselesaikan. 

"... Apa yang harus aku lakukan dengan hasil ini?" [Ryouma] 

Beberapa hari yang lalu, dewa bernama Sereriputa mengatakan kepada saya bahwa nilai 
mutiara itu jauh di luar imajinasi saya, jadi saya pikir jika saya dapat membuat kulit dengan 
kilau yang sama seperti mutiara, saya bisa menjualnya dengan harga yang baik. 

Kemarin sebelum kembali, saya melihat kios-kios yang menjual aksesoris yang terbuat dari 
kerang, tetapi saya tidak melihat apa pun yang menggunakan mutiara. Selain itu, penduduk 
desa di sini juga hanya memperlakukan hal-hal ini seperti sampah dan membuangnya, jadi 
saya ragu mereka tahu bahwa mereka baik untuk apa pun selain makanan. 

Agak boros, tapi aku tidak bisa memberi tahu Niki-kun dan penduduk desa tentang ini. 
Seperti yang dikatakan Sereriputa, itu terlalu berbahaya. Saya bisa berkenalan dengan 
penguasa yang memerintah wilayah ini, Porco-sama, tapi saya ragu untuk memberitahunya 
tentang hal itu juga. 

"..." [Ryouma] 

Dia tidak menyerang saya sebagai orang jahat. Waktu yang kami habiskan bersama bahkan 
tidak bertambah hingga satu hari, tapi kami sudah makan bersama, berbicara ... Dan sejauh 
ini dia menganggapku pria yang santai yang dikagumi oleh orang-orang. Saya tidak 
berpikir orang-orang hanya bertindak ketika mereka bersikap ramah di depannya juga. 

Tapi saya rasa itu 'persis mengapa' saya ragu-ragu untuk memberitahunya tentang hal itu. 

Omong-omong, ada sesuatu yang menggangguku. 

"Saya pikir tuan feodal mungkin kurang dalam potensi perang. Dia mungkin juga berada di 
pihak yang lebih lemah dalam hal keseimbangan kekuatan para bangsawan. " [Ryouma] 

Ketika Niki-kun melarikan diri dan kami pergi mencarinya, kami bertemu dengan beberapa 
goblin. Konon, para goblin itu dibebaskan di sini oleh beberapa bangsawan untuk 
melecehkan tuan feodal. 

Aku tidak tahu seberapa akurat rumor itu, tapi aku memang melihat para goblin dengan 
mataku sendiri, dan terlebih lagi ada kandang yang jelas-jelas dirusak oleh tangan manusia. 
Lebih buruk lagi, hal-hal ini seharusnya 'sering terjadi'. 

... Bukankah itu aneh? Bahkan jika itu hanya pelecehan dan bahkan jika itu hanya beberapa 
goblin -- beberapa monster terlemah di luar sana -- mereka masihlah monster. Satu 
langkah salah dan seseorang bisa terluka. Lihat saja Niki-kun. Jika bukan karena pangkalan 
rahasianya, dia akan berada dalam bahaya. 



Jadi mengapa raja feodal tidak melakukan apa-apa? 

Jika tuan feodal tidak peduli dengan rakyatnya, maka itu masih masuk akal, tetapi 
penduduk setempat tidak akan begitu mengaguminya. Dan secara pribadi saya tidak 
berpikir dia orang yang baik. 

Jadi saya berpikir mungkin bukan dia 'tidak mau' melakukan apa-apa, tetapi dia 'tidak bisa' 
melakukan apa-apa. 

Bagaimanapun, Fatma adalah tempat yang cukup besar. Selain kesulitan menangani 
pelecehan sporadis, sebelum jalan dibangun, Fatma diduga sangat miskin sehingga orang-
orang benar-benar mati kelaparan. 

Untuk berburu monster atau untuk melindungi orang-orangnya dari niat jahat, hal pertama 
yang dibutuhkan adalah seseorang yang bisa bertarung. Dengan kata lain, prajurit. Tetapi 
membesarkan tentara membutuhkan makanan. Dan itu bukan sesuatu yang bisa 
diselesaikan hanya dengan melakukan 'usaha' atau 'termotivasi'. 

Bagaimana sebuah negeri begitu miskin sehingga bahkan tidak bisa menyediakan cukup 
untuk menjaga rakyatnya dari kelaparan sampai mati seharusnya meningkatkan pasukan? 

Bahkan jika penguasa feodal dapat mempertahankan tingkat militer tertentu untuk 
mempertahankan wilayahnya, fakta bahwa ada orang yang kelaparan adalah semua bukti 
yang perlu dibuktikan bahwa mereka tidak memiliki cukup makanan. Jika tuan feodal 
berniat untuk meningkatkan pasukan meskipun begitu, maka rakyat akan menderita. Oleh 
karena itu, hanya masuk akal bahwa tuan feodal kemungkinan memiliki pasukan terkecil 
yang bisa dia hindari. 

Dan itu juga akan menjelaskan mengapa dia tidak bisa berurusan dengan para goblin -- 
karena dia tidak punya cukup tangan. 

Tetap saja, jika itu hanya masalah tidak memiliki tentara yang cukup, maka dia masih harus 
dapat meminta bantuan dari tetangganya. Tentu saja, ia harus membayar kompensasi 
kepada mereka, dan karena itu dianggap sebagai tugas seorang tuan feodal untuk dapat 
mempertahankan wilayah dan rakyatnya, ia juga akan menimbulkan rasa malu. Tapi sejauh 
rasa malu, saya tidak berpikir ada perbedaan besar antara meminta bantuan dari orang 
lain karena Anda terlalu lemah untuk mempertahankan wilayah Anda dan tidak meminta 
bantuan dan hanya menerima bahwa Anda tidak cukup kuat. 

Jika demikian, maka alasan dia tidak bisa meminta bantuan pasti karena hubungannya 
yang buruk dengan tetangganya. 

Konon, para bangsawan tetangga adalah biang keladi di balik pelecehan itu. Tentu saja, 
saya tidak hanya berencana memercayai rumor itu tanpa bukti. 



Seperti kata pepatah, mulut seorang pria tidak bisa ditutup. Tapi bagaimanapun, ada 
kemungkinan bahwa rumor ini beredar karena orang-orang dapat merasakan ketegangan 
dalam hubungan antara tuan mereka dan para bangsawan di sekitarnya. 

Akhirnya... 

"Seandainya tuan feodal memiliki hubungan yang buruk dengan tetangganya dan lemah, 
maka ..." [Ryouma] 

Setelah mencapai titik ini, saya mengingat sebuah kisah dari masa sekolah saya. 

Tidak ada dasar untuk itu atau apa pun. Hanya saja situasinya mirip. 

Itu adalah cerita dari ketika saya baru saja memasuki sekolah menengah. Sebuah kisah di 
mana saya bertemu seorang anak yang diintimidasi. Itu sendiri tidak perlu diperhatikan. 
Jika ada seratus sekolah, maka bahkan ribuan insiden seperti itu akan terlalu sedikit. 

Seperti ceritanya, saya menyelamatkan siswa laki-laki itu diganggu dan bertanya 
kepadanya tentang situasinya. 

Ternyata dia dan penindas itu berasal dari sekolah yang sama dan dia selalu diintimidasi. 
Sekarang dia adalah siswa sekolah menengah, dia juga ingin lulus dari diintimidasi. Sebulan 
yang lalu dia mulai berlatih di dojo karate, jadi ketika dia melihat penindasnya hari itu, dia 
mengatakan itu dan dipukuli lebih keras dari biasanya. 

... Pada saat itu, yang benar-benar dapat saya pikirkan adalah bahwa dia adalah gambar 
orang bodoh yang akhirnya menggali lubang yang lebih dalam untuk dirinya sendiri. 

Saya mengerti ingin lulus dari diintimidasi, dan pergi ke dojo karate juga baik-baik saja, 
tetapi sebenarnya tidak perlu baginya untuk mengatakan semua itu kepada pengganggu. 

Memang benar bahwa Anda tidak dapat menyelesaikan semua masalah Anda hanya dengan 
memanggil guru, tetapi jika Anda akan mencoba dan menyelesaikan masalah Anda dengan 
kekuatan, maka paling tidak, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan kekuatan yang 
cukup atau tidak ada gunanya. Saya juga percaya bahwa yang terbaik adalah tidak 
mengatakan apa pun sampai setelah Anda menjadi cukup kuat. 

Mencoba untuk memamerkan kekuatan atau latihan Anda ketika Anda baru saja mulai 
hanya akan membuat Anda memukul karena tidak ada bedanya dengan memberi tahu 
lawan Anda 'saya berlatih sehingga saya bisa mengalahkan Anda'. Anda hanya membuat 
lawan Anda waspada terhadap Anda dan menambahkan bahan bakar ke api. 

Jika yang lebih lemah mengumumkan bahwa dia akan melawan, yang lebih kuat tidak akan 
hanya mengatakan 'oke' dan kemudian menunggu yang lebih lemah untuk menjadi lebih 
kuat. Saat yang lebih lemah menunjukkan tanda-tanda penolakan, yang kuat akan 
memukulnya lebih keras dari sebelumnya. 



"... Tuan feodal mungkin berada dalam situasi yang sama." [Ryouma] 

Dia mencari beras yang bisa dibudidayakan di Fatma, mengundang spesialis, mempelajari 
sumo secara pribadi, dan menunjukkan minat pada seni bela diri yang sesuai dengan suku 
babi bisa jadi dia berusaha untuk memperbaiki situasinya. 

Mungkin masalahnya bukan hanya bahwa tuan feodal tidak bisa menanggapi pelecehan 
tetapi bahwa ia tidak memiliki cara untuk menyelesaikannya sama sekali, dan ia hanya 
mengumpulkan kekuatan untuk saat ini. 

Jika demikian maka cerita tentang mutiara atau apapun dengan nilai yang sama hanya akan 
menjadi masalah baginya. Bahkan, itu sama saja dengan memberinya bom. Seperti yang 
dikatakan Sereriputa, mutiara itu terlalu berbahaya tanpa kekuatan yang cukup. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Akan lebih baik untuk tidak membicarakannya, 
tapi apa yang ada di sana, jadi seseorang mungkin masih menyadarinya." [Ryouma] 

... Tapi sekali lagi, Sereriputa mengatakan ... 

'Terutama, di Kerajaan Riforu tempat kamu tinggal. Bagaimanapun, itu adalah permata 
yang belum bisa dipanen. ' 

Baik atau buruk, Sereriputa adalah tipe orang yang hanya mengatakan apa yang dia 
inginkan, jadi dia mungkin tidak berbohong. Apalagi dia menggunakan kata 'belum'. Jika 
aku melihatnya dari sudut pandang lain--- 

"Oh?" [Ryouma] 

Saya mendengar langkah kaki. 

Sudah hampir waktunya bagi saya untuk pergi, jadi mari selesaikan pemikiran saya di sini 
untuk saat ini. 

Ini akan sibuk lagi mulai hari ini ... 



Chapter 209-1 
Bab 209: Festival Desa dan Usulan untuk Keistimewaan Lokal (1/3) Tiga hari kemudian. 
Malam. 

Sebagian besar penduduk desa berkumpul di alun-alun desa. Api unggun, pot besar, dan 
meja dapat ditemukan di mana-mana. Di atas meja ada berbagai macam hidangan. 

Sama seperti yang saya dengar di kapal kemarin, penginapan tikus memblokir sungai yang 
menghubungkan ke hilir, dan jumlah salamander lumpur sangat berkurang. Selain itu, 
berita dari Asosiasi Perikanan datang, memberi tahu Desa Shikumu dan desa-desa lain 
serta para nelayan bahwa musim penangkapan ikan akhirnya akan berakhir. 

Saat ini, persiapan sedang dilakukan di alun-alun desa untuk merayakan akhir musim 
memancing. Bahan-bahan yang digunakan dibeli dari kota atau dari hasil tangkapan 
terakhir tahun ini. Ini sudah banyak dilakukan, dan itu tidak akan lama sebelum pesta 
dimulai. 

Dan--- Bicaralah tentang iblis ... 

"Tuan feodal ada di sini!" [Orang desa] 

Seorang warga desa laki-laki berlari ke alun-alun untuk mengumumkan kedatangan tuan 
tanah feodal. 

Pada saat itu, kepala desa dan pejabat desa lainnya berkumpul untuk menyambutnya. 

Saya berbaur dengan orang banyak di ruang paling belakang dan menuju ke pantai. 

Kami tiba di pantai pada waktu yang hampir bersamaan dengan tuan tanah feodal. 

"Selamat datang!" [Kepala Desa] 

"Kepala Desa-dono, terima kasih telah memberi kami sambutan yang hangat." [Porco] 

Setelah tuan feodal menyapa kepala desa, dia menyapa saya selanjutnya. 

"Dan Ryouma-kun. Terima kasih atas undangannya. Saya menantikan perayaan malam ini. 
"[Porco] 

"Terima kasih juga untuk pergi keluar dari jalanmu untuk mengunjungi." [Ryouma] 

Beberapa hari yang lalu setelah membersihkan mata air panas. 

Ketika tuan feodal telah memberi tugas untuk membersihkan mata air panas, ia 
menyebutkan bahwa ia juga berharap untuk menemukan makanan khas daerah untuk 



wilayahnya, tetapi permintaan ini hanya dikatakan sepintas, karena perhatian utamanya 
adalah mata air panas. 

Setelah saya membersihkan mata air panas, saya teringat akan permintaan tuan feodal, jadi 
saya mengundangnya ke Akhir Musim Musim Perikanan, sehingga saya bisa memberinya 
rasa masakan saya. 

Tentu saja, tuan feodal bisa menolak, tetapi untungnya, dia tidak menolaknya. 

Berkat itu, dia bisa bersama kita malam ini. 

Yang menyertai tuan feodal adalah dua kadal naga dan Piguu-san. Ada juga laki-laki lain 
dari suku babi bersamanya. Sepanjang jalan saya menemukan bahwa dia tidak lain adalah 
kepala koki hitungan. 

Festival Akhir Musim Perikanan segera dimulai segera setelah kami kembali ke alun-alun. 

Tidak ada waktu pasti kapan festival akan dimulai. Itu bisa dimulai kapan saja semuanya 
sudah siap dan semua orang hadir. 

Kali ini kepala desa dan raja feodal memberikan beberapa pidato pembuka, tetapi mereka 
hanya asal-asalan, dan mereka tidak mengambil banyak waktu. 

Setelah itu, di sudut alun-alun desa ... 

Tuan feodal dan pengawalnya dituntun ke kursi khusus yang diletakkan di sebelah berhala 
yang saya doakan sebelumnya. 

Aku meletakkan alat memasak ajaib khusus yang diletakkan di samping. 

Kepala koki tuan feodal adalah yang pertama bereaksi. 

"Ohh ... Perangkat memasak sihir yang canggih dan portabel. Ada empat pot besar dan 
kompor besar yang bisa diletakkan di atas plat besi. Luar biasa. " [Kepala koki] 

"Saya berkenalan dengan pengrajin yang terampil, jadi saya bisa mendapatkan custom 
made ini. Saya seorang petualang, jadi ada saatnya saya harus tinggal di alam liar, tetapi 
sebisa mungkin saya ingin makan makanan lezat. Untungnya, aku bisa menggunakan sihir 
dimensi, jadi membawa barang yang sedikit lebih besar bukan masalah bagiku. " [Ryouma] 

"Bufu, aku tahu kamu juga cukup penakut. Saya telah melihat banyak petualang, tapi ini 
pertama kalinya saya melihat seorang petualang berjalan dengan sesuatu yang dipesan 
seperti ini. Dan tulisan itu. Apakah ini dari bengkel alat sihir dinome yang baru-baru ini 
terkenal? " [Porco] 

Sepertinya tuan feodal juga tahu tentang Dinome's Workshop. 



"Mata elang, Porco-sama. Seperti yang Anda katakan, ini memang produk dari Dinome's 
Workshop. " [Ryouma] 

"Sebagai seorang bangsawan, wajar saja kalau aku menyadari apa yang sedang digemari. 
Kalau tidak, aku tidak akan bisa berkomunikasi dengan bangsawan lain. " [Porco] 

Dia mengirimiku senyum masam yang sepertinya berkata, 'Kamu mengerti, kan?' Seperti 
yang kupikirkan, menjadi bangsawan pasti sulit. 

"Sekarang, aku akan membuat hidangan yang ingin aku usulkan. Secara pribadi, saya pikir 
ini enak, tapi saya akan meninggalkan kalian untuk menjadi hakim untuk itu. 

Saya sudah menyelesaikan persiapan saya, jadi ini tidak akan lama. Karena itu, saya juga 
punya hidangan lain yang disiapkan di sini untuk festival, jadi silakan makan sambil 
menunggu. " [Ryouma] 

"Aku tak sabar untuk itu. Hidangan apa yang sudah Anda siapkan? " [Porco] 

"Aku akan merekomendasikan 'oden' di sini. Penduduk desa yang mencicipinya 
mengatakan bahwa itu seperti sup biasa yang dibuat mewah. 

Ikan dan tahu memiliki bahan-bahannya, serta sayuran olahan dan tanaman umbi-umbian. 
Jika Anda memakannya dengan parutan horas, ia memiliki rasa yang mirip dengan sup 
biasa di sekitar bagian ini, memberikan rasa yang akrab yang mudah disukai. 

Selain oden, ada juga Agedashi Tofu (Fried Tofu), Hamburger Hamburger, dan Inari Sushi. 
Saya hanya bisa membuat ini berkat kerja sama para pembuat tahu--- "[Ryouma] 

"Inari sushi? Apakah Anda mengatakan inari sushi? " [Kichomaru] 

"Ah iya. Sushi Inari. " [Ryouma] 

? Salah satu kadal naga tampak seperti dia tidak bisa menunggu lagi. Jika aku ingat dengan 
benar, dia harusnya Kichomaru-dono. Ketika saya bertanya-tanya apakah dia menyukai 
sushi inari, tuan feodal berbicara. 

"Kichomaru-dono hanya bisa makan makanan tertentu sebagai bagian dari pelatihannya." 
[Porco] 

"Saya melihat." [Ryouma] 

Yah, mau bagaimana lagi kalau itu keyakinannya. Apakah lebih baik jika saya bertanya 
sebelumnya apa yang bisa dan tidak bisa mereka makan? Saat aku memikirkan itu untuk 
diriku sendiri ... 

"Tapi ada pengecualian untuk semuanya. Dan satu pengecualian adalah sushi inari. " 
[Porco] 



"Iya. Inari Sushi, Tempura, dan Sukiyaki, de gozaru. " [Kichomaru] 

Penjelasan itu mengejutkan saya. 

Makanan yang dibebaskan itu mirip dengan citra orang asing tentang Jepang. Saat itulah 
aku ingat tentang sesuatu yang kudengar dari Asagi-san ketika aku baru saja keluar dari 
Gimuru. 

Desa kadal naga itu didirikan oleh orang lain. Dan itu didirikan oleh orang asing yang 
memiliki gagasan yang salah tentang Jepang dan budaya samurai. Apakah itu alasannya 
mengapa? 

"Itu bagus untuk didengar. Setidaknya Anda memiliki sesuatu yang bisa Anda makan. 
Ngomong-ngomong, ada sukiyaki juga, dan ada minyak juga, jadi kita bisa menyiapkan 
tempura juga jika mau. Produk akhirnya mungkin tidak persis sama dengan yang Anda 
ingat, " [Ryouma] 

"Astaga! A-Kalau begitu, bisakah aku makan sushi inari? Dan beberapa sukiyaku dan 
tempura juga? " [Kichomaru] 

"Tentu saja. Juga, masih ada hidangan lain seperti yang menggunakan nasi -- 'Chimaki (kue 
yang dibungkus daun bambu)' dan 'Takikomi Gohan (nasi dibumbui dan dimasak dengan 
berbagai bahan)'. Dan ada juga 'Kinpira Gobou (root burdock cincang yang dimasak dengan 
gula dan kecap)', 'Root Lotus Stuffed Goreng', dan 'Mustard Filled Lotus Root'. " [Ryouma] 

"Kalau begitu, kita akan memiliki salah satu dari semuanya." [Porco] 

"Baik-baik saja maka." [Ryouma] 

Saya menyerahkan perintah tuan feodal kepada kepala desa dan menyuruhnya 
menyiapkannya. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Sementara itu, yang sudah disiapkan 
sebelumnya ditambahkan ke dalam sup atau dikukus atau digoreng atau digoreng ... 

"Hmm. Saya melihat Anda menambahkan ikan cincang dan tahu hancur dan hanya 
dicampur semuanya dengan sayuran sebelum digoreng. Dengan begitu banyak bahan, 
orang tidak akan pernah merasa cukup. " 

"Lapisan tahu yang digoreng ringan ini penuh dengan rasa. Rasanya lembut. " [Piguu] 

"Root lotus yang digoreng ini sangat bagus. Saya selalu menjadi pengisap untuk akar lotus. 
" [Porco] 

"Aku selalu menemukan sushi inari misterius karena aku tidak pernah melihatnya kembali 
di kota asalku, tapi harus kukatakan, itu cukup bagus." [Kichomaru] 



"Takikomi Gohan dan Kinpara juga bisa ditemukan di desa. Rasa ini. Sangat nostalgia, de 
gowasu ... "[Tairyuzan] 

Ketika tuan tanah feodal dan rombongan lainnya memberikan pujian mereka untuk 
makanan, saya menyiapkan saus untuk sentuhan akhir. Sudah siap! 

"Maaf membuat anda menunggu. Ini adalah hidangan yang ingin saya usulkan. Itu disebut 
'Gyoza'! " [Ryuoma] 



Chapter 209-2 
Bab 209: Festival Desa dan Proposal untuk Keistimewaan Lokal (2/3) Aku melirik meja di 
depanku. Beberapa saat yang lalu, ada semua jenis makanan di atas, tetapi sekarang, 
mereka semua sebagian besar selesai. Aku menyingkirkan piring-piring kosong dan 
mengantre yang baru. 

"Hmm. Pembungkusnya tampaknya terbuat dari mengocok gandum dan kemudian 
menggorengnya. Saya melihat ada beberapa varian juga. Beberapa telah ditambahkan ke 
dalam sup, sementara yang lain digoreng atau dikukus. Bagaimanapun juga, mereka semua 
pada dasarnya adalah hal yang sama. " [Kepala koki] 

"Memang, tetapi tergantung pada metode yang digunakan, produk yang dihasilkan bisa 
disebut gyoza rebus, gyoza goreng, gyoza goreng, atau gyoza kukus. Saya memiliki 
sepasang ayah dan anak dari Zilmar yang bekerja di salah satu toko saya, dan tampaknya, 
mereka juga memiliki makanan seperti ini di sana. " [Ryomua] 

"Oh? Jadi ini Masakan Zilmar. Biarkan aku makan. " [Porco] 

"Aku sudah menyiapkan 8 jenis saus, jadi silakan gunakan yang mana saja yang kamu 
suka." [Ryouma] 

Tuan feodal dan rombongannya secara bersamaan memakan berbagai gyozas. 

"Ofu, fuu, fuu ... umu! Panas ... Dan lezat! " [Porco] 

"Memang. Saat aku menggigit gyoza goreng wajan ini, lemak dagingnya terus-menerus 
keluar. " [Kepala koki] 

"Gyoza rebus ini pas dengan sup dan memiliki rasa yang lembut." [Kichomaru] 

"Aku suka tekstur gyoza goreng, de gowasu." [Tairyuzan] 

Semua orang membandingkan berbagai jenis gyoza dan memberi kesan pada mereka. Tapi 
tuan feodal mengenakan ekspresi kecewa di wajahnya. 

... Tapi itu hanya diberikan. Lagipula, gyozas yang kubuat sangat sederhana. 

"Ini tentu terasa enak, tapi ..." [Porco] 

"Ini tidak bisa menjadi spesialisasi lokal seperti ini." [Piguu] 

"Memang. Gyoza ini dibuat dengan membungkus daging dan sayuran dengan bungkus yang 
terbuat dari gandum. Pembungkus gyoza kukus tampaknya dibuat dari beras, tetapi 
sebagian besar bahannya tidak lokal di wilayah ini. Mereka pasti telah dibeli dari toko-toko 
di kota, yang kemungkinan bersumber dari tempat lain. Barang-barang dari tempat lain 



sudah diperdagangkan di sekitar bagian ini sampai batas tertentu, tetapi terlepas dari itu, 
makanan yang dibuat menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari tempat lain tidak 
dapat menjadi spesialisasi lokal. Tapi aku yakin kamu mengerti itu, Ryouma. Jika demikian, 
maka ... Apakah Anda mengatakan bahwa kita harus membuat gyoza ini menggunakan 
bahan-bahan lokal untuk wilayah kita? " [Porco] 

Aku baru saja akan mengatakan itu, tapi Porco-sama selangkah lebih maju. 

"Seperti mata elang seperti biasa, Porco-sama. Seperti yang Anda katakan, malam ini saya 
hanya bermaksud untuk 'melamar', dan gyoza ini hanyalah 'contoh' untuk tujuan itu. 
Contoh hidangan sederhana namun beragam. " [Ryouma] 

"Berbeda?" [Porco] 

"Seperti yang telah Anda sebutkan, ini dibuat dengan mengaduk tepung gandum dan 
kemudian mengisinya dengan pasta kacang. Kali ini saya menggunakan daging babi dan 
sayuran, tetapi rasio yang saya ikuti tidak ditetapkan. Terlebih lagi bahwa bahannya 
sendiri dapat diubah. 

Selama pembungkusnya terbuat dari tepung gandum, tidak akan ada masalah. Bahkan, 
bungkus gyoza kukus dan gyoza rebus dibuat menggunakan nasi. Meskipun saya memilih 
pembungkus ini murni karena preferensi pribadi, ini menunjukkan bahwa setidaknya ada 
dua opsi untuk pembungkus. 

Apalagi bungkusnya bisa dibuat dengan empat cara berbeda. Anda bisa merebusnya, 
menggorengnya, mengukusnya, atau bahkan menggorengnya. Dan bahkan sausnya bisa 
disiapkan dengan banyak cara sehingga malam ini saya bisa menghasilkan 8 varian. 

Tidak ada akhir dari kombinasi yang bisa muncul mengenai isian, jadi kami akan 
melewatkan bagian itu, tetapi meskipun begitu, hanya dengan pembungkus, metode 
memasak, dan sausnya, Anda sudah dapat menghasilkan sebanyak 64 kombinasi yang 
berbeda. 

Tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk tidak makan gyoza dengan saus. Dan kemudian 
kombinasi pengisian masih bisa diubah. Ketika Anda mempertimbangkan semua itu, 
kemungkinannya tidak terbatas. " [Ryomua] 

"Itu tentu membangkitkan minat. Hidangan yang seleranya bisa diubah tanpa batas. " 
[Porco] 

"Aku pikir juga begitu. Itu sebabnya saya membuat semua orang di desa membuat gyoza 
mereka sendiri. " [Ryouma] 

"Apa?" [Porco] 

Aku menoleh ke kepala desa, dan dari hal-hal yang sudah mereka siapkan, ketika dia 
berjalan ke arahku. 



"Tuanku, penduduk desa telah menyiapkan gyoza mereka sendiri setelah mendengar kabar 
darinya. Kami tidak tahu apakah itu sesuai dengan keinginan Anda, tetapi tidakkah Anda 
akan memilikinya? " [Kepala Desa] 

"Ngomong-ngomong, izinkan aku untuk mencicipi gyozas yang telah dibuat oleh penduduk 
desa." [Porco] 

Jadi, gyozas asli dan penduduk desa yang membuat mereka muncul di hadapan tuan feodal 
satu demi satu. 

Yang pertama menyajikan hidangannya adalah seorang nenek. Dia muncul di hadapan tuan 
feodal sambil didukung oleh cucunya. 

"Hmm. Jadi ini gyoza direbus dalam sup horas. Itu hangat dan lembut. " [Porco] 

"Terima kasih, Tuanku. Suami saya dan saya sudah di usia ini. Makanan sulit bukanlah 
sesuatu yang bisa kita makan dengan mudah lagi karena gigi kita, dan karena kita sudah 
terbiasa dengan rasa sup, saya memutuskan untuk membuatnya seperti ini. " [Nenek] 

Yang kedua muncul adalah nelayan laki-laki. Dia memiliki konstitusi yang baik, tetapi dia 
terlihat sangat gugup. 

"M-Tuanku, aku biasanya tidak memasak dengan baik, j-jadi aku tidak tahu apakah kamu 
akan menyukainya, tapi ..." [Nelayan] 

"Ha ha ha. Gyoza wajan ini memang cacat, tapi rasanya tidak enak. " [Porco] 

"T-Terima kasih banyak. I-Istri saya sedang hamil, jadi saya ingin membuat hidangan yang 
bergizi sebanyak mungkin! " [Nelayan] 

Yang ketiga adalah seorang wanita dengan tubuh yang besar. Dia dipenuhi dengan 
kepercayaan diri dan merupakan yang paling tidak berhak dari kelompok itu. 

"Ohh! Ini bagus! Udang air tawar yang elastis. Akar lokus yang dicincang halus. Tekstur 
yang tegas. Itu sempurna." [Porco] 

Setelah itu 4 atau 5 lebih banyak orang datang dan menawarkan gyoza mereka kepada tuan 
feodal. Pada akhir itu, tuan feodal tidak tahu piring mana yang harus dipilih. 

"Hmm ... Mereka semua rasanya enak. Saya juga mengerti sekarang mengapa Anda 
menyebut hidangan ini beragam, tapi sekarang saya bingung. " [Porco] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Tuanku, kurasa tidak perlu mempersempit 
piring menjadi hanya satu." [Ryouma] 

"Dan mengapa begitu?" [Porco] 



"Bukankah lebih baik jika berbagai desa di Wilayah Fatma hanya membuat gyoza versi 
mereka sendiri sesuai dengan bahan-bahan lokal untuk mereka? Bagaimanapun, bahkan 
jika seluruh wilayah ini dikenal sebagai 'Wilayah Fatma', bukan seolah-olah semua desa 
diberkati dengan cara yang sama. 

Di desa ini, misalnya, meskipun ada banyak ikan air tawar di sini, tidak ada banyak daging 
untuk ditelusuri. Tetapi di bagian luar Wilayah Fatma atau di dekat wilayah tetangga, 
bukankah ada tempat di mana lebih mudah untuk mendapatkan daging, sayuran, dan 
tepung terigu? " [Ryouma] 

"Iya. Pasti ada area seperti itu. Dan seperti yang telah Anda katakan, pasti ada perbedaan 
dalam makanan. 

Sekarang saya berpikir tentang hal itu, mungkin ada tempat di dalam wilayah yang bisa 
menghasilkan daging gyoza yang Anda buat sebelumnya ... Begitu. Jika setiap tempat 
muncul dengan versinya sendiri, maka rasa lokal untuk setiap tempat akan muncul secara 
alami. 

Dan jika itu bisa membangkitkan minat para pedagang dan bangsawan yang lewat, itu 
mungkin cukup untuk menyegarkan kembali wilayah itu. " [Porco] 

Kota-kota Utsunomiya dan Hanamatsu yang terkenal itu adalah sesuatu di Jepang, dan saya 
juga belum pernah mendengar ada orang yang membenci gyoza. Jika tuan feodal bisa 
membuat orang-orang di wilayahnya bersaing satu sama lain, dia mungkin hanya bisa 
membawa kehidupan ke seluruh Wilayah Fatma. Saya pikir ada banyak potensi di sini. 



Chapter 209-3 
Bab 209: Festival Desa dan Proposal untuk Keistimewaan Lokal (3/4) Hal lain yang layak 
disebutkan adalah bahwa saya memperhatikan bangunan yang ditinggalkan di sana-sini di 
sepanjang jalan. Mereka tampaknya telah dikembangkan untuk mengakomodasi 
wisatawan. Saya bertanya pada tuan feodal tentang itu. 

"Itu dibangun oleh ayah saya ketika jalan sedang dibangun. Mereka penginapan 
dimaksudkan untuk para pekerja. Mereka melayani tujuan mereka ketika jalan-jalan 
selesai, sehingga kami bisa menghancurkannya sekarang, tetapi itu akan membutuhkan 
usaha yang cukup besar. Pada akhirnya, kami memutuskan untuk membiarkan mereka 
sendirian. Selain itu, sering turun hujan di wilayah ini, jadi kami pikir meninggalkan 
mereka akan bermanfaat bagi para pelancong. Apakah Anda memiliki sesuatu dalam 
pikiran? " [Porco] 

Secara pribadi, saya pikir itu sia-sia untuk meninggalkan semua struktur seperti itu. Porco-
sama harus berurusan dengan berbagai masalah seperti mempekerjakan personil, tapi saya 
pikir dia bisa mengubah tempat-tempat itu menjadi sesuatu yang mirip dengan area parkir 
atau drive-through dari kehidupan saya sebelumnya. 

"Hmm ... Untuk menyebarkan berita tentang makanan khas lokal, banyak orang perlu 
mencicipinya. 

Orang-orang harus makan bahkan jika mereka sedang terburu-buru, dan bahkan jika 
mereka akan makan di dalam kereta mereka, saya yakin ada perbedaan besar antara 
makan daging kering dan gyoza yang baru dibuat. 

Gyoza rebus mungkin sulit, tetapi jika gyoza goreng, digoreng, atau dikukus, maka 
tergantung pada bagaimana mereka dipersiapkan, saya pikir itu bisa berhasil. 

Sebenarnya, saya juga mengkhawatirkan struktur yang ditinggalkan itu di sepanjang jalan 
raya. Kami tidak bisa membiarkan bandit atau bajingan lain mengakar di dalamnya, jadi 
kami telah mengirim orang untuk berpatroli di jalan secara tidak teratur, tetapi mungkin 
akan lebih baik untuk menempatkan seseorang segera. " [Porco] 

Reaksi tuan feodal itu mengejutkan baik ketika saya mengatakan kepadanya tentang ide 
saya tentang mengubah bangunan yang ditinggalkan itu menjadi tempat yang mirip dengan 
area parkir atau drive-through. Juga, mendengarkan tuan feodal mengingatkan saya pada 
kotak polisi di kehidupan saya sebelumnya. 

"Anda bisa menempatkan satu atau dua penjaga di dalamnya. Menurut pendapat saya, 
hanya memiliki beberapa penjaga untuk berkonsultasi ketika dibutuhkan jauh lebih 
meyakinkan daripada tidak memilikinya. " [Ryouma] 



"Aku pikir juga begitu. Dan gyoza tidak sulit untuk memasak sejak awal. Di antara orang-
orang yang menyerahkan gyoza mereka sendiri, bahkan ada seorang pria yang jarang 
memasak. Jika orang seperti itu bisa memasak gyoza setelah diajarkan sedikit, maka 
menyebarkan metode memasak gyoza ke seluruh desa seharusnya tidak sulit. " [Porco] 

"Iya. Terlebih lagi, tampaknya ada banyak bahan di Wilayah Fatma yang tidak digunakan. " 
[Ryouma] 

Seperti kepiting atau gurita atau makhluk yang menyerupai cumi-cumi dan teripang. 

Bahkan di Bumi, gurita dikenal sebagai ikan setan, dan bahkan ada negara-negara asing 
yang pernah mempertimbangkan untuk memakannya. Tentu saja, tidak ada salahnya 
menolak makan cumi-cumi atau makhluk sejenis lainnya. Lagipula, itulah 'budaya 
makanan' di tempat-tempat itu. Tidak ingin makan sesuatu karena penampilannya itu 
sendiri merupakan bagian dari pengembangan budaya makanan. 

"Kadang-kadang orang tidak mau makan sesuatu karena bagaimana bahan terlihat. Tetapi 
jika Anda melihatnya dengan cara lain, jika mereka tidak bisa melihat bagaimana bahannya 
terlihat, mungkin mereka akan lebih cenderung memakannya. " [Ryouma] 

"Sekarang kamu menyebutkannya, saat membuat gyoza kamu harus menghancurkan 
dagingnya terlebih dahulu dan kemudian membungkusnya dengan gyoza wrapper. 
Terlebih lagi, Gyoza cukup kecil untuk dimakan utuh, sehingga bahan-bahan yang terlihat 
aneh tidak akan pernah menjadi masalah! ... Fu fu, fu ha ha ha ha! Fugo !? " [Porco] 

Tuan feodal tiba-tiba mulai tertawa, dan kemudian tiba-tiba mendengus. 

Karena itu semua penduduk desa berpaling kepada kami. 

Tuan feodal tampaknya tidak keberatan sedikit pun dan melanjutkan. 

"Menarik. Sangat menarik. Saya terkesan Anda bisa berpikir sejauh ini. Koki yang tak 
terhitung jumlahnya dan ibu rumah tangga yang bangga telah mengirimi saya resep 
mereka, tetapi Anda adalah orang pertama yang memikirkan cara menjual produk. Tapi 
sekali lagi, saya hanya meminta resep, jadi saya kira itu tidak mengejutkan. 

Saya tahu saya adalah orang yang meminta Anda untuk datang dengan spesialisasi lokal, 
tetapi saya tidak pernah berharap bahwa Anda akan dapat menemukan jawaban seperti ini 
pada usia Anda. Seperti yang diharapkan dari Barley Tea Sage, kurasa. Saya tahu Anda 
tidak suka dipanggil seperti itu, tetapi situasinya memohon begitu saja. Tunggu sebentar. 
Saya kira mengingat situasi kita sekarang, akan lebih tepat untuk menyebut Anda sebagai 
'Teh Barley dan Gyoza Sage'? " [Porco] 

Mengapa gelarku berubah menjadi sesuatu yang ingin aku makan selama musim panas !? 
Tapi Porco-sama tidak terlihat bercanda. 



"Akan ada banyak persiapan dan keadaan untuk dipertimbangkan di pihakku, jadi aku 
tidak bisa langsung memutuskan, tapi aku akan mempertimbangkan usulmu. Itu benar-
benar proposisi yang meyakinkan. Terima kasih." [Porco] 

"Aku tidak layak akan kata-katamu, Tuanku. Selain itu, satu-satunya alasan saya bisa 
mengusulkan ide ini adalah karena pekerjaan air panas yang Anda berikan kepada saya. 
Kalau bukan karena itu, saya paling tidak akan mengusulkan panci panas yang 
memanfaatkan bahan-bahan yang dapat ditemukan di sekitar sini, seperti ikan dan tahu. 

"Oh? Saya ingin tahu bagaimana rasanya akan sama, tetapi saya bahkan lebih penasaran 
bagaimana sumber air panas bisa memberi Anda ide. Jika saya ingat dengan benar, kami 
berbicara tentang segala hal hari itu. " [Porco] 

Jika suatu alasan harus diberikan, itu akan menjadi peta grafiti di gudang air panas yang 
tidak dilengkapi dengan apa pun kecuali kebutuhan telanjang. Jika Anda pernah mencoba 
menggambar peta sendiri, Anda akan menemukan bahwa itu sangat sulit untuk 
menggambar. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Tentu saja, itu tidak sulit jika Anda hanya akan 
menggambar area di sekitar rumah Anda atau tempat yang sering Anda kunjungi, tetapi 
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Dan sementara memang benar bahwa seorang raja feodal harus mengetahui wilayahnya 
masuk dan keluar, mengapa dia menggantung peta wilayahnya di atas gunung di tempat 
yang sebelumnya merupakan ruang pribadi? Apakah itu penting? Apakah ada alasan 
khusus di balik itu? 

Peta itu terperinci, jadi saya bisa mengetahui bahwa gunung itu bukan hanya satu dari 
sedikit gunung di Wilayah Fatma, tetapi juga yang tertinggi. Dengan kata lain, puncak 
gunung itu memberikan pemandangan tertinggi dan paling luas dari wilayah itu. 

Seberapa besarkah almarhum tuan tanah feodal mencintai rakyat dan wilayahnya agar 
kuburannya dibangun di puncak gunung seperti itu? 

Menurut peta, jalan yang saya lewati hanyalah sebagian kecil dari wilayah itu. Seharusnya 
tidak ada kesalahan itu. Bagaimanapun, saya langsung pergi ke Shikumu untuk 
berpartisipasi dalam pekerjaan Mud Salamander. Saya tidak mengambil jalan memutar. 

Ketika saya melihat peta itu dan berbicara dengan Piguu-san, saya menemukan untuk 
pertama kalinya bahwa ada sumber air panas selain yang ada di gunung itu. 

Saya telah bersenang-senang di Desa Shikumu, tetapi wilayah ini masih memiliki banyak 
pesona yang belum pernah saya lihat. 



"Ketika aku memikirkannya seperti itu, perspektifku perlahan berubah." [Ryouma] 



Chapter 209-4 
Bab 209: Festival Desa dan Proposal untuk Keistimewaan Lokal (4/5) Tak lama kemudian, 
saya menyadari bahwa karena saya tidak tahu cukup banyak untuk membuat spesialisasi 
lokal untuk Fatma, saya seharusnya hanya meminta orang-orang yang cukup tahu untuk 
menghasilkan satu saja. 

Setelah itu saya mempertimbangkan banyak hal, seperti alasan di balik membuat 
spesialisasi lokal dan tujuan yang ingin dicapai dengan itu ... 

"Sambil memikirkan hal-hal itu, pada akhirnya, jawaban yang kudapat adalah gyoza. 
Sebagai hasilnya, saya akhirnya mengganggu Anda, Porco-sama, dan bahkan penduduk 
desa. " [Ryouma] 

"? Maksud kamu apa?" [Porco] 

"Apakah kamu ingat apa yang aku minta sebelum kembali dari sumber air panas?" 
[Ryouma] 

"Ya, kamu membuatku berjanji untuk mengunjungi Shikumu hari ini ... Kamu tidak 
bermaksud ..." [Porco] 

"Ya, desa itu bahkan tidak tahu tentang rencanaku ketika aku mengundangmu. Baru setelah 
itu saya mendapat izin mereka. " [Ryouma] 

Saya merasa sangat buruk tentang itu. Lagipula, orang luar sepertiku baru saja pergi dan 
mengundang tuan feodal untuk berpartisipasi dalam festival mereka tanpa berkonsultasi 
dengan siapa pun. Undangan sudah diberikan, sehingga penduduk desa tidak bisa 
mengatakan tidak lagi. Lagipula, itu tidak seperti mereka benar-benar bisa memberi tahu 
tuan feodal untuk tidak datang. 

Untuk memperburuk keadaan, aku bahkan punya keberanian untuk membuat mereka 
membuat gyoza demi presentasiku. 

Serius. Bahkan rasa malu harus memiliki batasnya. Diatasi dengan rasa bersalah, saya 
memohon mereka untuk membiarkan saya membantu saya dalam berbagai hal ... Mereka 
terkejut dengan itu, tapi ... 

"Kamu adalah tipe yang benar-benar kehilangan pandangan dari lingkungannya ketika 
fokus, ya." [Porco] 

"Iya. Untungnya, para penduduk desa cukup baik untuk menerima saya meskipun begitu. " 
[Ryouma] 

Ketika mata saya secara alami melayang ke arah kepala desa, kepala saya juga secara alami 
menemukan dirinya membungkuk. 



"Awalnya aku kaget, tapi itu suatu kehormatan bagi tuan feodal untuk ikut serta dalam 
perayaan kami. Selain itu, kami sangat berhutang budi kepada penguasa sebelumnya -- itu 
terutama berlaku untuk generasi yang lebih tua seperti saya -- jadi jika ada, kami senang 
membuat diri kami berguna. 

Dan selain itu, Anda menyumbangkan daging sapi berkualitas tinggi untuk festival kami 
dan bahkan membangun penghalang untuk menghangatkan alun-alun desa. Tidak ada yang 
marah dengan Anda sama sekali. Bahkan, semua orang berterima kasih atas bantuan Anda. 
Jadi, alih-alih mengkhawatirkan hal seperti itu, Anda hanya perlu menikmati festival. 

Tuanku dan tuan-tuan yang baik juga. Ada banyak makanan untuk dikunjungi, jadi silakan 
nikmati sendiri. " [Kepala Desa] 

Saya benar-benar tidak bisa cukup berterima kasih kepada orang-orang ini. 

"Bagaimanapun, ada baiknya semuanya berakhir dengan baik. Ngomong-ngomong, ada 
seorang anak yang telah melihat kita sejak beberapa waktu yang lalu. Apakah dia ada 
urusan denganmu, Ryouma? " [Porco] 

"Hah?" [Ryouma] 

Ketika saya mengikuti mata tuan feodal, saya melihat Niki. 

Bukan hanya aku yang memandangnya, jadi Niki yang malang tidak bisa menahan 
kepanikan. 

Dia tampak seperti tidak tahu harus berbuat apa, jadi aku memanggilnya. 

"Tuanku. Saya bergaul dengan anak ini belakangan ini, dan dia telah membantu saya 
selama ini. " [Ryouma] 

"Oh benarkah. Siapa namanya?" [Porco] 

"Ini Niki!" [Ryouma] 

"Begitu, begitu. Niki, ya. Terima kasih untuk bantuannya. Berkat kamu, aku bisa makan 
banyak makanan lezat. " [Porco] 

"B-Benarkah? Hehe." [Niki] 

Niki sangat gugup, tetapi dia tampak bahagia. 

Saat aku memikirkan itu untuk diriku sendiri, tiba-tiba ... 

"Masih banyak lagi hal-hal lezat yang akan datang, kan! Onii Chan?" [Niki] 

"Hah?" [Ryouma] 



"Oh, masih ada yang lain?" [Porco] 

Apa yang Niki-kun bicarakan? Saya sudah menyajikan semua makanan yang saya buat. 

"Aku berbicara tentang 'itu'! Bahwa! Tidakkah Anda membuat banyak persiapan untuk 
eksperimen !? Kamu bahkan menggunakan lendir yang berevolusi! " [Niki] 

"Apakah kamu mengacu pada 'Pengeringan Abu'?" [Ryouma] 

Sebenarnya, lendir lain berevolusi tiga hari terakhir ini. 

Itu adalah lendir pemakan abu yang saya temukan di dalam panci arang saya. 

Diam-diam memakan abu selama ini, tetapi kami baru-baru ini dapat memperoleh 
sejumlah besar abu dari perapian yang dibuang oleh keluarga. Setelah makan semua itu 
berhasil berevolusi menjadi lendir abu. Nama dan keterampilannya adalah sebagai berikut. 

'Ash Slime' Keterampilan: Menyebarkan LV3 Rumpun LV3 Menyerap Moisture Lv5 kering 
Lv5 Sterilkan LV3 Digest Lv1 menyerap Lv2 Berpisah Lv2 

Tidak seperti semua lendir sampai sekarang, lendir abu tampaknya tidak memiliki setetes 
air di dalamnya dan tampak seperti lendir yang terbuat dari abu halus dan kering. 
Keterampilan Menyebarkan, Rumpun, Menyerap Kelembaban, Kering, dan Mensterilkan 
mungkin karena karakteristik tubuhnya. Tubuhnya berkibar setiap kali bergerak atau 
angin bertiup, tetapi abu segera mengumpul setelah itu. 

Juga, tidak seperti slime lain, ia tidak minum air. Sebenarnya, ia dapat minum jika 
diinginkan, tetapi jumlah cairan yang dibutuhkan sangat sedikit sehingga kelembaban di 
udara dan tanah lebih dari cukup. Di sisi lain, itu tidak bisa menangani banyak air. 

Untungnya, ia memang memiliki skill Kering, sehingga masih bisa mengatasi kelembapan 
berlebih. Selama saya tidak membuangnya ke dalam bak air atau terus 
menyemprotkannya, itu akan baik-baik saja. Ini memiliki keterampilan Menyerap 
Kelembaban, jadi saya pikir itu mungkin bisa berfungsi sebagai dehumidifier. 

Tapi selain dehumidifier, ada cara lain yang saya pikir bisa digunakan. Metode itu tidak lain 
adalah Ash Drying yang disebutkan Niki-kun. 

Saya tidak ingat persis ketika itu dalam kehidupan masa lalu saya, tetapi pada suatu waktu, 
seorang rekan saya kembali dari perjalanan bisnis dengan oleh-oleh. Itu adalah produk abu 
kering yang dibuat menggunakan abu vulkanik. Ketika saya ingat itu, saya memutuskan 
untuk mencobanya sendiri. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Lendir abu memakan kayu bakar dan arang, dan 
bukan pada abu vulkanik. Saya hanya mencobanya sebagai percobaan, jadi saya tidak bisa 
menjamin rasanya. 



Sayangnya, tuan feodal sudah terlalu tertarik dan memberi saya tampilan yang tertarik 
padanya. 

Itu tidak bisa membantu. 

"Aku tidak bisa menjamin rasanya, tetapi jika kamu bersikeras." [Ryouma] 

"Hah? Saya tahu ada produk abu kering juga, tetapi bukankah Anda juga berbicara tentang 
betapa lezatnya belut, scorpionfish, dan ikan buntal? " [Niki] 

"!?" [Ryouma] 

"Aku melihatmu, tahu. Ketika Anda mendapat pakan lendir dari pabrik pengolahan, Anda 
mengambil beberapa ikan kecil dan menggunakan lendir berdarah untuk memeriksa yang 
tidak memiliki parasit, dan kemudian memotongnya secara diam-diam. Bukankah kamu 
memotong itu untuk malam ini? " [Niki] 

"Kamu tadi menonton !?" [Ryouma] 



Chapter 209-5 
Bab 209: Festival Desa dan Proposal untuk Keistimewaan Lokal (5/5) Ketiga ikan itu konon 
tidak bisa dimakan karena mereka 'beracun'. 

Itu benar-benar menggangguku, jadi aku ingin tahu apakah aku bisa menyelesaikannya 
dengan mengandalkan Identify dan lendir racun. 

Tentu saja, tidak ada jaminan rasa setelah membuatnya aman untuk dikonsumsi, jadi saya 
diam-diam mencicipinya. 

Aku berniat diam-diam tentang hal itu, tetapi siapa yang mengira Niki-kun mengawasiku 
sepanjang waktu! 

"Heh heh! Sepertinya Anda berharap tidak tertangkap, tetapi Anda lupa bahwa saya adalah 
orang iseng! " [Niki] 

"Aku tidak percaya aku dimasukkan ke dalam kelompok yang sama dengan orang iseng 
sekarang ..." [Ryouma] 

Jadi, saya harus menjelaskan situasinya kepada tuan feodal dan yang lainnya yang tidak 
tahu apa yang sedang terjadi. 

"Dan aku yakin kamu sangat ingin mencicipinya sekarang, bukan?" [Ryouma] 

"Tapi tentu saja. Makanan beracun tidak dimakan dan dibuang justru karena beracun. Jika 
sebenarnya ada cara untuk memakannya dan ternyata benar-benar lezat, maka persediaan 
makanan kita akan meningkat dan kehidupan rakyat saya akan membaik; karenanya, 
sebagai raja feodal, saya sangat tertarik dengan temuan Anda. Jika memungkinkan, saya 
ingin mencoba makan ikan beracun ini. " [Porco] 

"Aku juga ingin tahu ..." [Kepala Desa] 

Bahkan kepala desa pun tertarik. Terlebih lagi, kami memiliki banyak bahan dan bumbu 
yang diperlukan karena kami baru saja membelinya dari kota. Mungkin karena mereka 
mendapat bantuan dari spesialis kadal naga, tetapi mereka memiliki banyak persediaan 
bumbu Jepang seperti miso dan kecap. 

Bagaimanapun, dengan semua itu, tidak ada cara bagiku untuk menolak. 

"Baik-baik saja maka. Saya akan menggunakan Identifikasi dan memastikan bahwa 
makanannya tidak beracun. " [Ryouma] 

"Iya. Saya sadar ini masih hidangan eksperimental. Tenang dan lemparkan saja apa yang 
Anda punya. " [Porco] 



Saya mengambil bahan dari Dimension Home saya. 

"Jika kamu tidak keberatan, aku juga ingin membantu." [Kepala koki] 

Saya menerima tawaran kepala koki dan kami mulai mengerjakan makanan. 

Tidak lama kemudian kami menyajikan 'Mullet Merah Kering-Abu Dipanaskan', 
'Scorpionfish Tempura', 'Belut Panggang dan Belut Tanpa Bumbu yang dipanggang dalam 
kecap', 'Pufferfish Sashimi', 'Hidangan Pufferfish Rebus', dan 'Sake Panas dengan Sirip Ikan 
Bakar Panggang ' 

Hasil dari... 

"Dan di sini aku bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada ikan setelah kamu 
menguburnya dalam abu. Bisakah saya mendapatkan yang lain? " [Kepala Desa] 

"Ini enak, de gowasu!" [Tairyuzan] 

"Memang ... Ini telah dipotong dengan terampil dan daging di dalamnya sangat lembut. Ini 
sangat lezat, de gozaru. Akan sia-sia untuk tidak makan sesuatu yang begitu lezat. Tolong 
beri saya ikan lain, beberapa tempura sayuran dan lauk lain juga. " [Kichomaru] 

"Lezat! Tidak ada tulang yang perlu dikhawatirkan dan tidak berbau lumpur sama sekali! 
Bagaimana Anda mempersiapkan ini? " [Piguu] 

"Piguu, rasanya akan lebih enak jika kau menutupinya dengan saus. Hidangan ikan buntal 
rebus ini benar-benar canggih, dan sake ini dengan sirip ikan puffer yang dipanaskan 
memiliki umami yang sangat enak ... Aku tidak percaya kita telah meninggalkan makanan 
yang begitu baik untuk dibuang hanya karena kita takut akan racun. " [Porco] 

Semua orang dengan gembira memakan belut, kalajengking, dan ikan buntal yang 
dipersiapkan dengan baik dan berpengalaman. 

Itu bagus dan semuanya, tapi ... 

"Kami tidak punya ikan kering yang tersisa! Saya sudah menggoreng bermacam-macam 
tempura! Belut disiapkan dengan membiarkannya beristirahat selama tiga hari di air tawar 
dan menghilangkan lumpur dari dalamnya. Tulangnya keras, jadi ketika menanganinya, 
kamu harus memotongnya dengan halus--- "[Ryouma] 

"Ryouma-kun, aku akan menjelaskan semuanya nanti, jadi fokus saja pada makanan untuk 
saat ini!" [Kepala koki] 

"Baik! Tapi ingatlah bahwa selezat ikan buntal harus hati-hati dengan racunnya! " 
[Ryouma] 

"Jangan khawatir. Saya tidak akan lupa. " [Porco] 



Setelah mendengar jawaban tuan feodal, aku kembali memasak. 

Adapun alasannya ... 

"Hei, bisakah kita mencicipi ikan kering ash-mu juga?" [Warga desa 1] 

"Tolong satu sashimi ikan puffer!" [Warga desa 2] 

"Tempura untukku!" [Warga desa 3] 

"Apakah kamu masih memiliki sisa belut panggang atau panggang !?" [Warga desa 4] 

... Itu karena bau yang berasal dari semua makanan -- terutama, bau yang berasal dari belut 
panggang -- telah menarik semua penduduk desa. 

Raja feodal memang mengumumkan sebelum hanya bersantai dan bersenang-senang, jadi 
sebelum ada yang tahu, kerumunan di sekitar kita sudah seperti kerumunan di sekitar 
gerobak makanan populer. 

"Uha ha ha ha! Ini luar biasa! " [Warga desa 5] 

"Bajingan ini selalu makan melalui jaring kita, tapi mulai tahun depan, kita akan 
memakanmu!" [Warga desa 6] 

"Kami membutuhkan lebih banyak sake!" [Warga desa 7] 

"Apa saja baik-baik saja, jadi teruskan saja piring mereka!" [Warga desa 8] 

Ugh, kita kehabisan bahan ... 

"Ah, kita kehabisan ikan buntal! Batch scorpionfish berikutnya juga yang terakhir! " 
[Kepala koki] 

"Bagaimana kalau belut saja !?" [Ryouma] 

Kami masih memiliki beberapa belut, tetapi pada tingkat ini ...! Ah, tetapi jika saya 
mengubahnya menjadi hitsumabushi (belut kabayaki cincang dengan nasi), saya mungkin 
bisa menyajikannya kepada lebih banyak orang. 

Baik. Masih ada beberapa daging gyoza yang tersisa, jadi aku harus menyajikannya! Ini 
kesempatan langka, jadi saya mungkin juga menggunakan nasi tambahan untuk membuat 
nasi goreng. 
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antara makanan yang diawetkan yang kita beli di kota. Jika saya membiarkannya dalam 
cairan penghilang bau dari lendir deodoran, cuci, dan kemudian goreng dalam minyak 
wijen, saya harus bisa mengubahnya menjadi camilan! 



Tidak cukup sake? Anggur buah yang saya buat dengan merendam buah-buahan dalam 
alkohol lendir mabuk harus dilakukan! Mungkin saya bisa membuat koktail juga! 

"Hei, kita punya beberapa bahan berlebih. Jika mau, Anda bisa menggunakannya. " [Mei] 

"Terima kasih!" [Ryouma] 

Mei-san membawa beberapa bahan makanan berlebihnya. Sungguh bantuan yang luar 
biasa! Dengan ini kita masih bisa bertarung !! 

Saya tidak tahu apakah itu karena atmosfir yang dibawa oleh festival, tetapi penduduk desa 
yang terus datang mulai memiliki ketegangan aneh tentang mereka. Tetap saja, ini 
menyenangkan secara tak terduga. 

Saya membuat apa yang saya bisa dengan bahan-bahan di tangan dan menawarkannya 
kepada para tamu. 

Seperti ini malam berangsur-angsur larut. 



Chapter 210-1 
Bab 210: Keinginan dan Peringatan Setelah Festival (1/2) Larut malam, ketika seorang 
anak yang kelelahan dan orang dewasa yang mabuk pulang ke rumah, festival juga 
berakhir. Kepala desa pergi ke pantai untuk melihat tuan feodal dan kelompoknya pergi. 

"Kita akan baik-baik saja di sini. Saya bersenang-senang hari ini. Terima kasih." [Tuan 
Feodal] 

"Juga. Terima kasih telah menikmati perayaan desa, Tuanku. " [Kepala Desa] 

"Saya melihat." [Ryouma] 

Tuan feodal tersenyum, tetapi untuk sesaat dia terhuyung. 

"Aduh, sepertinya aku terlalu banyak minum hari ini ... Ryouma-kun." [Tuan Feodal] 

"Iya?" [Ryouma] 

"Aku ingin sadar sebelum naik ke kapal, bisakah kau menemaniku sebentar?" [Tuan 
Feodal] 

"Tentu saja." [Ryouma] 

"Terima kasih. Kepala Desa. " [Tuan Feodal] 

"Tuanku, izinkan saya memaafkan diri saya di sini. Di usiaku, dinginnya angin malam 
terlalu keras. " [Kepala Desa] 

"Saya melihat. Permintaan maaf saya. Piguu, tidak perlu waktu lama bagiku untuk sadar, 
jadi bisakah kamu menyiapkan kapalnya dengan semua orang? " 

"Baik tuan ku." [Piguu] 

Kepala desa kembali ke desa, sementara Piguu-san dan yang lainnya pergi untuk 
menyiapkan perahu. 

Hanya tuan feodal dan aku yang tersisa di pantai. 

Dengan hanya suara angin dan ombak yang dapat didengar, tuan feodal mengambil napas 
besar. 

"... Fuu ... Semangat malam yang menyenangkan. Ryouma-kun, bukankah kamu kedinginan? 
Seperti yang Anda lihat, saya cukup gemuk, jadi tingkat dingin ini hanya pada tingkat yang 
tepat untuk saya. " [Porco] 



"Aku baik-baik saja, Tuanku. Jika itu benar-benar dingin, aku bisa menggunakan sihir 
penghalang untuk mencegahnya. " [Ryouma] 

"Oh begitu." [Tuan Feodal] 

Tuan feodal menggosok perutnya dan tertawa. 

"Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya benar-benar bersenang-senang hari ini. 
Terima kasih telah mengizinkan saya makan begitu banyak makanan lezat. " [Porco] 

"Dengan senang hati, Tuanku." [Ryouma] 

"Aku benar-benar asyik memeluk diriku sendiri, jadi aku sudah lupa tentang itu, tapi aku 
baru sadar bahwa aku tidak pernah benar-benar berbicara denganmu tentang hadiah dari 
permintaan tentang makanan. Adakah yang kamu inginkan? " [Porco] 

"Jika aku harus mengatakannya, maka ... Oh, tetapi bukankah masalah ini menyebar ke 
seluruh wilayah? Jika demikian, maka bukankah seharusnya hadiah sudah diputuskan 
untuk menyelesaikannya? " 

"Metode memasak abu-kering dan metode menyiapkan 3 jenis ikan yang tidak bisa 
dimakan karena beracun dan rasanya tidak enak ... Hal yang sama bisa dikatakan untuk 
gyoza, tetapi bagaimanapun, tidak mungkin aku hanya bisa memberi Anda hadiah untuk 
satu resep ketika Anda telah memberi saya begitu banyak informasi yang dapat memulai 
industri baru. Jika para bangsawan lainnya mengetahui hal ini, mereka akan menertawakan 
saya, mengatakan bahwa saya bahkan tidak bisa memberikan evaluasi yang jujur dan 
memberikan kompensasi yang layak kepada Anda. 

Sejujurnya, dibutuhkan investasi yang cukup besar untuk memulai sesuatu yang baru. 
Tentu saja, saya tidak keberatan membayar dengan uang tunai, tetapi Anda sepertinya 
tidak terlalu peduli dengan hal itu, jadi jika ada cara lain saya dapat membuat hal-hal yang 
lebih nyaman bagi Anda dan membayar Anda melalui itu, saya akan sangat berterima kasih. 
" [Porco] 

Sekarang dia menyebutkannya ... Reinhart-san dan Pioro-san sebelumnya menyebutkan 
bahwa teknologi adalah harta. 

Tapi, terus terang, tuan feodal adalah ... 

"Sesuatu yang aku inginkan ... Hal-hal yang terlintas dalam pikiranku sekarang adalah ... 
Ahh, dalam hal ini, tolong pastikan untuk membereskan hal-hal yang aku peringatkan 
tentang persiapan ikan beracun." [Ryouma] 

Berkat kolam mana yang besar, saya bisa mengandalkan mantra Identifikasi dan lendir 
racun saya untuk membedakan mana yang aman untuk dimakan, tapi ... 

"Lagipula, mereka benar-benar beracun." [Ryouma] 



"Warga desa juga harus waspada dengan racun itu. Lagipula, bahkan anak-anak 
diperingatkan dengan ketat oleh orang tua mereka tentang hal itu. Jadi, jika ada, saya pikir 
orang-orang yang menerima ikan beracun ini bisa dimakan adalah bagian yang lebih sulit. " 
[Porco] 

Yah, kurasa itu benar. 

Meskipun, berkat perayaan malam ini, ada banyak orang yang memakannya ... Dari tiga 
ikan beracun, yang paling terkenal adalah belut. Aroma kabayaki sangat kuat, dan mereka 
mungkin juga kurang enggan untuk memakannya karena menurut Niki-kun, 'Ketika tidak 
ada yang dimakan, kita hanya menahan rasa dan puas dengan itu.' 

Yang paling populer kedua adalah scorpionfish, sedangkan ikan dengan racun terkuat, ikan 
buntal, adalah yang paling tidak populer. Seperti yang diharapkan, kebanyakan orang 
menjaga jarak darinya. 

Seperti halnya akal sehat di wilayah selain Wilayah Fatma untuk tidak makan Okuta 
(Gurita) dan Laba-laba Air (Kepiting), masuk akal di Wilayah Fatma untuk tidak makan 
belut, scorpionfish, dan ikan buntal. Orang-orang yang lebih tua sangat tidak menyukai 
mereka. 

"Tentu saja, sekarang setelah penduduk desa tahu betapa enaknya mereka, mereka harus 
berhati-hati, tetapi kamu memang memperingatkan walikota selama festival ... Dengan 
pengetahuan dan teknologi baru muncul bahaya menyalahgunakannya, menjadi ceroboh 
dengan itu, dan kurang pemahaman. Tetapi jika yang kita lakukan adalah rasa takut, maka 
kita tidak akan bisa tumbuh atau berkembang. 

Pengetahuan yang Anda berikan kepada kami memiliki kemungkinan untuk meningkatkan 
kehidupan penduduk desa ini. Karena itu, adalah benar bahwa kita menggunakannya 
dengan baik dengan membagikannya kepada orang lain dan memantau penggunaannya. 
Muncul dan menerapkan undang-undang untuk memastikan bahwa itu adalah pekerjaan 
lain bagi para politisi seperti saya. Sebagai penguasa feodal di wilayah ini, saya akan 
memastikan bahwa orang-orang diperingatkan dengan baik dan diajarkan metode yang 
benar untuk menyiapkan ikan. " [Porco] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Melihat tuan feodal berbicara dengan serius 
meyakinkan saya. 

"Kalau begitu, tolong lihat ini." [Ryouma] 

Saya mengambil seikat dokumen dari Kotak Barang saya dan memberikannya kepadanya. 

"Apakah ini metode persiapan ikan beracun?" [Porco] 

"Ini catatan penemuan saya ketika saya sedang bereksperimen. Misalnya saja tentang ikan 
yang saya sebut belut. Dari giginya yang tajam dan ketika saya memegang tulangnya, saya 



perhatikan bahwa itu menyerupai jenis ikan lain yang disebut Garden Eel. Itu masih berbau 
lumpur bahkan setelah meninggalkannya hanya sehari, jadi belum bisa dimakan. Pada hari 
kedua, sebagian besar bau busuk telah meninggalkan ... dll. Pokoknya, kumpulan dokumen 
ini berisi temuan saya. 

Saya menjelaskan dan menunjukkan metode persiapan kepada kepala koki, tetapi saya juga 
menulis semuanya di sana. Mereka mungkin tidak dibutuhkan segera, tetapi ada juga hal-
hal yang belum saya katakan kepada kepala koki tentang hal itu. " [Ryouma] 

"Ini sangat membantu! ... Dan aku ingin menerima ini, tetapi timbangan akan mengarah ke 
sisiku lagi. Dengan ini saya tidak akan memberikan kompensasi sama sekali kepada Anda. " 
[Porco] 

"Ah." [Ryouma] 



Chapter 210-2 
Bab 210: Keinginan dan Peringatan Setelah Festival (2/2) Y-Ya, ini seperti omake untuk 
metode memasak. 

"Dan ... Oh, benar! Tuanku. Bisakah saya memiliki beberapa bambu yang tumbuh di 
samping sumber air panas? " [Ryouma] 

Jika saya ingat dengan benar, saya berbicara dengan tuan feodal tentang rebung beberapa 
hari yang lalu. Bambu dapat digunakan untuk membuat arang atau membuat barang 
dengan. Mereka rumput yang sangat nyaman. Saya harus bisa menciptakan tempat hanya 
untuk mereka di suatu tempat di tambang. 

Ketika aku mengatakan itu, tuan feodal menatapku, lalu menghela nafas. 

"Jadi, Anda tidak menginginkan apa pun ... Seperti yang Anda lihat sebelumnya, bambu 
tumbuh di mana-mana. Kami tidak menggunakannya untuk apa pun, jadi silakan 
mengambil sebanyak yang Anda inginkan. Apakah tidak ada lagi yang Anda inginkan? " 
[Porco] 

Hmm ~ Dalam hal itu, bagaimana kalau saya hanya meminta uang? ... Ketika saya 
memikirkan sesuatu yang mungkin memiliki nilai ... 

"Aku dengar di atas ikan, Fatma juga punya tembikar untuk makanan khas setempat." 
[Ryouma] 

"Iya. Bagaimanapun, kami punya banyak tanah liat. Apakah Anda ingin tembikar? " 

Ketika saya memasak di desa, pot tembikar terlihat sangat mudah digunakan. Saya ingin 
membeli pasangan dan membawanya kembali. Juga, kayu dan logam lebih populer di 
Gimuru, jadi barang-barang tanah mungkin sebenarnya barang langka di sana. Saya bisa 
membeli beberapa dan membawa beberapa ke toko Serge-san. 

Dan jika ada beberapa yang bagus, saya bisa menghias kantor penerimaan toko saya 
dengan mereka. Sayangnya, saya benar-benar tidak memiliki selera estetika, jadi saya tidak 
benar-benar tahu ... 

"Kalau begitu, aku bisa memberimu salah satu toples yang kumiliki di mansionku. Ini 
sangat berharga, jadi Anda harus dapat menghias toko Anda dengannya. Saya juga bisa 
memperkenalkan Anda dengan pembuat tembikar yang bersahabat dengan saya, sehingga 
Anda dapat membeli sebanyak yang Anda inginkan darinya. Dia seorang tukang periuk 
yang jujur, dia harusnya lebih dari bersedia menampungmu jika kau ingin berkonsultasi 
dengannya. " [Pottor] 

Ketika saya memberi tahu tuan feodal apa yang ada dalam pikiran saya, dia segera 
mengatur segalanya untuk saya. 



"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

"Jangan khawatir tentang itu. Saya hanya memberikan kompensasi kepada Anda untuk 
semua yang telah Anda lakukan. Dan Reinhart memang meminta saya untuk membantu 
Anda juga. " [Porco] 

"Iya." [Ryouma] 

"Fu fu ... Oh, benar. Anda ingat apa yang saya katakan ketika saya berbicara tentang 
hubungan saya dengan Reinhart? " [Porco] 

"Iya. Kau senpai Reinhart-san, kan? Dan karena Reinhart-san adalah putra Reinbach-sama, 
orang-orang di sekitarnya semua memandangnya dengan mata yang bias, yang 
membuatnya sangat tidak nyaman. " [Ryouma] 

"Persis. Ayah saya juga mencapai kehebatan dengan membangun jalan-jalan di negeri ini, 
tetapi prestasi Reinbach-sama melampaui itu. Berat yang diwariskan Reinhart pastinya 
sama-sama hebat. Terlebih lagi, keluarga adipati memiliki banyak musuh. " [Porco] 

"Kurasa itu yang diharapkan." [Ryouma] 

"Para bangsawan selalu bertarung di antara mereka sendiri, dan ada banyak yang harus 
dibenci juga." [Porco] 

Itu adalah cerita umum ... 

"Terutama silsilah keluarga adipati dan sejarah serta otoritas yang menyertainya. Belum 
lagi, prestasi pribadi Reinbach-sama dan masalah membentuk kontrak dengan binatang 
ilahi. Selama dia masih hidup, tidak ada yang mungkin akan datang untuk bertengkar 
dengan mereka, tetapi baru-baru ini, ada banyak desas-desus bahwa wilayah Reinhart 
sedang bergolak. " [Porco] 

"!!" [Ryouma] 

"Dia pria yang cerdas. Ketika kami masih mahasiswa, dia selalu berada di 5 besar terlepas 
dari bidang apa itu. Tetapi apa yang memungkinkannya untuk mencapai itu adalah upaya 
besar banyak orang. Reinhart bukan jenius. Tentu saja, dia juga tidak kompeten, jadi itu 
bukan seolah-olah dia tidak punya bakat, tapi ... Tidak. Ini bukan apa yang ingin aku 
bicarakan. " [Porco] 

Tuan feodal menatap langit malam selama beberapa detik, kemudian mulai berbicara lagi. 

"Aku tidak meminta ini sebagai tuan. Ini permintaan pribadi ... Sebisa mungkin, tolong 
bantu Reinhart. Dia pria yang cerdas, tetapi dia tidak bisa menangani administrasi wilayah 
kekuasaannya sendirian. Terlebih lagi dia adalah tipe orang yang membawa semua 
kekhawatirannya sendirian. " [Porco] 



"Betulkah?" [Ryouma] 

"? Apakah dia tidak muncul seperti itu? " [Porco] 

Sedikit, sebenarnya ... Maksud saya jika ada orang yang tidak cukup mengandalkan orang 
lain adalah saya. Sebenarnya, saya telah membuatnya banyak khawatir karena itu. 

Ketika saya memberi tahu Porco-sama itu. 

"Pu! Puhahaha! Puga! " [Porco] 

Ah, itu adalah pola yang biasa di mana dia mendengus tertawa terlalu banyak. 

"M-Maaf. Tapi, masih ... Ku ku. Begitu, jadi dia bilang untuk 'mengandalkan orang lain', 
bukan? Saya kira itu wajar bahwa dia tidak lagi sama dengan saat itu. Apakah dia bisa 
memperbaiki kebiasaan buruk itu dengan tidak mengandalkan orang lain? Meskipun dia 
hampir hancur karena itu. Atau mungkin justru karena dia mengalaminya sendiri, dia 
menyarankan itu. Fuha. " [Porco [ 

Tuan feodal menjadi jauh lebih ceria setelah aku memberitahunya. Dia dengan senang 
mengangguk. 

"Fuu ... Jika ada orang di sekitarnya yang bisa dia andalkan, maka aku bisa merasa nyaman. 
Dan jika Anda juga bisa berada di sana untuknya, maka terlebih lagi. Setelah bekerja 
dengan Anda, saya menyadari bahwa cara Anda melihat sesuatu berbeda dari kami. Juga, 
Anda tahu banyak hal. Wajar jika Reinhart menginginkanmu. Jika bukan karena surat 
pengantar dari dia, saya ingin mempekerjakan Anda sendiri. " [Porco] 

'Suatu kehormatan', saya baru saja akan memberitahunya, tapi kemudian ... 

"Tapi itu semakin menjadi alasan kamu harus berhati-hati." [Porco] 

Tuan feodal itu berhenti tersenyum dan menatap mata saya dengan suasana muram. 

"Aku memberimu dua pekerjaan. Saya telah menyebutkan bahwa itu karena saya 
'mendengar tentang rumor Barley Tea Sage', ingat? Dengan kata lain, bahkan jika 
seseorang tidak tahu tentang 'petualang dari Gimuru bernama Ryouma-kun', kata Anda 
telah melakukan perjalanan cukup jauh sehingga jika seseorang ingin menyelidiki Anda, 
mereka dapat memanggil Kelompok Semroid seperti yang saya lakukan atau mengirim 
mereka bawahan untuk menyelidiki Anda di Gimuru. 

Reinhart memperingatkan saya, jadi saya tidak akan bertanya tentang prestasi Anda, tetapi 
ada banyak orang di dunia ini yang akan menodai tangan mereka jika itu berarti 
menggemukkan dompet mereka. Itu benar bahkan untuk bangsawan. Bagaimanapun, tidak 
semua orang seperti saya atau Reinhart. " [Porco] 



"Apa yang telah kamu lakukan sejauh ini?" Dia mengatakan, tapi ... Aku merasa dia tahu 
lebih banyak daripada yang dia izinkan. Ini peringatan. 

"Terima kasih atas peringatanmu. Aku akan berhati-hati." [Ryouma] 

"Iya. Karena Anda sudah berhasil membangun hubungan dengan Reinhart, Anda harus 
menggunakan otoritasnya dengan baik. " [Porco] 

Tuan feodal meregangkan tubuhnya. 

"Sekarang, aku seharusnya lebih sadar sekarang. Tidak baik terlalu lama keluar rumah. " 
[Porco] 

Seolah-olah dia selesai mengatakan bagiannya, tuan feodal mulai bersiap untuk pulang. 

Mungkin, menenangkan diri hanyalah alasan dan apa yang ingin dia lakukan adalah 
memperingatkan saya. 

Jika demikian, maka dia berterima kasih. 

"Oh, benar. Ryouma-kun. Kapan kamu kembali ke Gimuru? " [Porco] 

Saya harus mempersiapkan terlebih dahulu dan saya harus membeli beberapa suvenir. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Saya juga masih harus menangkap lumpur 
lumpur, jadi saya harus tetap di sini selama beberapa hari. 

Saya prihatin dengan rumor buruk seputar perdangan Reinhart-san. Seorang pria yang bisa 
dipercaya seperti Carm-san mengurus toko saya dan Fei-san dan yang lainnya juga ada di 
sana, jadi mungkin baik-baik saja, tapi ... saya harus mendorong jadwal saya. 

"Aku akan bersiap sebanyak yang aku bisa besok, jadi yang paling awal aku bisa pergi 
adalah lusa." [Ryouma] 

"Saya melihat. Kalau begitu, aku akan bicara dengan toko tembikar besok pagi. Saya akan 
meninggalkan rumah kami dengan mereka juga, jadi Anda harus mengambilnya dari sana. 
Akhir tahun adalah waktu untuk bersosialisasi, jadi kami memiliki banyak persiapan untuk 
dilakukan juga. " [Porco] 

"Saya mengerti. Terima kasih telah membantu saya meskipun jadwal sibuk Anda. " 
[Ryouma] 

"Juga. Itu menyenangkan, Ryouma-kun. Baiklah kalau begitu." [Porco] 

Tuan feodal meninggalkan saya nama toko, lalu naik perahunya dan pergi melalui danau. 



Chapter 211-1 
Bab 211: Keberangkatan yang Tergesa-gesa (1/2) Sudah dua hari sejak Festival Musim 
Memancing Akhir. 

Saya menyelesaikan kebutuhan belanja saya kemarin, jadi tujuan saya untuk hari ini adalah 
menangkap lumpur lumpur. Sereriputa berkata bahwa saya dapat menemukan mereka jika 
saya menggunakan sihir lumpur, tetapi jujur saja, saya tidak pernah menggunakannya. 

Tetapi saya telah melihatnya sebelumnya, dan saya tahu itu hanya perpaduan dari sihir air 
dan sihir tanah, saya telah menggunakan mantra fusi sebelumnya juga, jadi saya harus bisa 
membuatnya bekerja jika saya mencobanya. 

"Onii Chan! Disini!" [Nikki] 

Pagi-pagi, aku dan Nikki memasuki hutan dan pergi ke suatu tempat di mana tanahnya 
sangat berlumpur. 

"Baik. Ayo kita mulai. " [Ryouma] 

Lumpur ajaib ... Lumpur pada dasarnya adalah kombinasi dari air dan tanah. 

Sihir air menggunakan mana-jenis air, sedangkan sihir bumi menggunakan mana-jenis 
bumi. 

Saya mencampur dua jenis mana dan membiarkannya meresap ke dalam lumpur. 

Untuk mantra yang saya gunakan, saya membayangkan gelombang terbentuk di lumpur 
seperti mantra air 'Gelombang'. 

Jika saya memberi nama pada mantra ini, itu akan menjadi ... 

"'Gelombang Lumpur'!" [Ryouma] 

Saat aku mengucapkan mantranya, riak kecil terbentuk di permukaan lumpur yang 
kemudian berubah menjadi gelombang lumpur. 

Gelombang lumpur mendorong ke pohon-pohon di sekitarnya dan menelannya. Saat itulah 
mereka muncul. 

"Uwaah !?" Onii-chan, mereka ada di sini! " [Nikki] 

"Ya ... aku tidak berharap ada begitu banyak." [Ryouma] 

Tepat ketika saya berpikir bahwa lumpur berombak itu bergerak aneh, satu lumpur 
pangsit mulai muncul. Dengan hanya pandangan sepintas, saya akan mengatakan ada 



sekitar 30 dari mereka. Mereka tampak seperti akan berantakan karena terlalu banyak air, 
tetapi mereka masih buru-buru menjauh dari kami. 

"Ayo kita tangkap mereka. Lakukan seperti yang kami rencanakan. " [Ryouma] 

"Baik!" [Nikki] 

Di darat, slime lumpur sama lambatnya dengan slime lainnya--- Setelah dipikir-pikir, 
mereka bahkan lebih lambat dari mereka. 

Niki-kun mengambilnya satu demi satu dan melemparkannya ke dalam toples yang 
kuambil dari Kotak Barang. 

Ada lebih banyak dari yang mereka harapkan, jadi beberapa mampu mengasimilasi lumpur 
lagi, tapi kami masih berhasil menangkap 27. Menggunakan Monster Identify--- 

Keterampilan 'Lumpur Lendir' : Menyebarkan Lv3 Clump Lv3 Melembabkan Lv5 Intisari 
Lv1 Menyerap Lv2 Split Lv2 Asimilasi (Lumpur) Lv5 

"Wow ..." [Ryouma] 

"Onii-chan, apakah kamu belajar sesuatu?" [Nikki] 

"Ya, keahliannya mirip dengan Ash Slime." [Ryouma] 

Scatter dan Clump tidak berubah, tetapi telah Melembabkan di tempat Kering. Dari catatan 
khusus adalah Asimilat (Lumpur). Ini pertama kalinya saya melihat keterampilan dengan 
tanda kurung. Ini mungkin dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa itu hanya dapat 
mengasimilasi lumpur. 

Bagaimanapun, dengan ini saya sudah berhasil mendapatkan lendir lain. Dan karena saya 
bisa menangkap hampir 30 hanya dalam sekali jalan, kita mungkin bisa menangkap cukup 
untuk membentuk lumpur lumpur besar atau besar. 

Saya ingin mengumpulkan lebih banyak. Saya memberi tahu Niki-kun itu, dan--- 

"Kalau begitu, mari kita terus mencari!" [Nikki] 

---Dia dengan senang hati menyetujui. 

Jadi kami berlari di sekitar hutan selama beberapa jam ... 

Mudah menemukan lumpur lumpur dengan sihir lumpur. Mereka cukup banyak menggigit 
setiap pemain, meskipun kami tidak benar-benar memancing. Kami mengambil jeda dari 
waktu ke waktu, tetapi sementara saya hanya berniat untuk mengubah lokasi dan 
menangkap sebanyak mungkin tanpa terlalu memaksakan diri, kami dapat menangkap 
lebih dari 600 slime dan berhasil membuat kontrak dengan mereka. 



Di mana pun aku melemparkan mantera, setidaknya 4 sampai 5 lumpur lumpur akan 
keluar setiap saat. Ada begitu banyak dari mereka yang membuat saya bertanya-tanya 
apakah sebagian besar lumpur di sekitar sini hanyalah lumpur. 

"Ah." [Nikki] 

"Apa masalahnya?" [Ryouma] 

"Lihat ke sana." [Nikki] 

"Ah, itu pohon markas rahasiamu." [Ryouma] 

Aku menoleh ke arah yang ditunjuk Niki-kun, dan di sana aku melihat pohon tempat dia 
bersembunyi ketika dia lari dari rumah. 

"Tunggu sebentar! Aku akan segera kembali!" [Nikki] 

Nikki-kun memasuki akar pohon tempat markas rahasianya berada. 

Sementara itu, saya duduk di atas akar tebal sambil bertanya-tanya pada diri sendiri apa 
yang dia lakukan. 

2 menit kemudian, Nikki-kun keluar dengan sesuatu di tangannya. 

"Maaf membuat anda menunggu. Onii-chan, aku akan memberikan ini padamu. " [Nikki] 

"Ini?" [Ryouma] 

Dari pandangan sekilas, mereka tampak seperti beberapa batu berukuran berbeda. 

"Ini adalah Batu Cahaya Lembab. Mereka dapat ditemukan di dalam lumpur, tetapi jika 
Anda membasahi mereka, mereka akan bercahaya di tempat-tempat gelap. Ini beberapa 
batu yang sangat langka, kau tahu! " [Nikki] 

"Wow!" [Ryouma] 

Kalau dipikir-pikir, selama insiden itu, ada sumber cahaya di dalam markas rahasianya. 
Saya tidak melihat dengan hati-hati saat itu, tetapi tampaknya cahaya saat itu karena ini. 
Tapi mengapa dia memberikan ini padaku? 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Onii-chan, kamu akan kembali hari ini, kan? 
Anda mengajari saya segala macam hal, jadi saya memberikan ini untuk Anda rayakan. 
Selain itu, saya tidak membutuhkannya lagi. " [Nikki] 

"Kamu tidak membutuhkannya lagi?" [Ryouma] 

Sejujurnya, batu-batu ini benar-benar memberi saya perasaan 'batu fantasi', jadi saya 
sangat tertarik pada mereka, dan memiliki mereka memang akan membuat saya bahagia, 



tetapi mengapa dia tidak membutuhkannya lagi? Bukankah dia membutuhkan mereka 
untuk menyalakan pangkalan rahasianya? 

"Anak-anak masih diperbolehkan berada di bagian hutan ini, tapi itu masih cukup jauh dari 
desa, kan?" [Nikki] 

"Itu benar." [Ryouma] 

"Akan berbahaya jika sesuatu seperti sebelumnya terjadi lagi. Orang tua saya berbicara 
kepada saya, dan sementara saya enggan karena saya telah melalui semua upaya untuk 
membangun pangkalan rahasia saya di sini, saya memutuskan untuk membangunnya 
kembali di tempat yang lebih dekat ke desa. Saya akan membuatnya lebih terlihat juga agar 
ibu dan ayah saya tidak khawatir. Saya sudah memutuskan lokasinya, jadi saya tidak 
membutuhkan batu ini lagi. " [Nikki] 

"Kamu luar biasa, Nikki-kun." [Ryouma] 

"Heh heh. Lagipula aku sudah cukup besar untuk membantu orang dewasa! Nikki si iseng 
tidak ada lagi! Saya sudah lulus dari itu! " [Nikki] 



Chapter 211-2 
Bab 211: Keberangkatan Tergesa-gesa (2/2) Sepertinya dia berbicara tentang waktu ketika 
dia membantu dengan pabrik pengolahan. Sekarang saya berpikir tentang hal itu, ia 
tampaknya telah menikmati waktunya di sana, dan tampaknya telah banyak membantunya. 

... Tetapi melihat betapa bersemangatnya dia, saya pikir itu mungkin sementara sebelum 
kita dapat benar-benar mengatakan bahwa dia lulus dari kehidupan iseng. 

"Haruskah kita kembali dan membangun markasmu?" [Ryouma] 

"Apakah kamu sudah cukup menangkap slime?" [Niki] 

"Ya. Saya sudah memiliki sekitar 600 di antaranya, jadi izinkan saya membantu 
membangun markas Anda sebagai terima kasih atas batu-batu yang Anda berikan kepada 
saya. Saya bisa menggunakan banyak mantra yang nyaman, jadi jangan ragu untuk 
bertanya apa pun yang ada dalam pikiran Anda. " [Ryouma] 

"Baik. Kalau begitu, bisakah kamu membangunnya di atas pohon? " [Niki] 

Rumah pohon, ya? Saya harus bisa mengelola jika itu hanya sesuatu yang sederhana. 

"Mari kita lihat lokasi yang kamu pilih pertama." [Ryouma] 

Kami kembali ke desa dan Niki-kun menunjukkan lokasi yang dia pilih. 

Lokasi itu berada di antara perbatasan desa dan hutan. Saya telah melewatinya berkali-kali 
sebelumnya karena itu adalah salah satu sudut di hutan tempat saya mendapatkan kayu 
bakar dan kayu. 

Sepertinya mata Niki-kun tertarik oleh pohon besar yang ditinggalkan sendiri karena sulit 
untuk ditebang. 

"Mereka bilang aku bisa menggunakan area di sekitar pohon ini. Ayah, kepala desa ... 
Semua orang memberi saya izin mereka. Mereka bahkan mengatakan akan membantu saya 
membangunnya. " [Niki] 

"Wow, bagus, Niki-kun. Batang dan rantingnya tebal, sehingga harus bisa menopang berat 
badan. " [Ryouma] 

Masalahnya adalah ukuran pangkalan rahasianya. 

Ketika saya bertanya kepadanya apa jenis pangkalan yang ingin dia bangun, dia bilang dia 
menginginkan sesuatu di sepanjang garis gudang. 

"... Serahkan saja padaku! 'Dimension Home.' "[Ryouma] 



Saya memanggil lendir kawat yang berevolusi di desa ini. 

"Onii Chan? Apakah kamu akan memotong pohon? " [Niki] 

Niki-kun tampak cemas, tetapi lendir kawat tidak ada di sini hari ini untuk memotong 
barang. 

Saya meyakinkan dia bahwa saya tidak berencana menebang pohon, lalu memberikan 
perintah kepada lendir kawat. 

Pohon-pohon mirip bakau ini memiliki banyak cabang. 

Jadi saya menempatkan lendir kawat itu sendiri di atas cabang-cabang itu, lalu menariknya 
untuk menekuk cabang-cabang dan menciptakan ruang di cabang pohon. 

Dan kemudian, sementara itu bengkok seperti itu ... 

"'Tumbuh'!" [Ryouma] 

Saya menggunakan mantra dari sihir kayu yang menumbuhkan banyak hal. Cabang-cabang 
tempat aku membaca mantra tumbuh sedikit dan memakan kabel. Saat ranting-ranting 
tumbuh dengan paksa saat dalam kondisi bengkok ini, aku mengucapkan mantra sambil 
membayangkannya di arah yang benar. 

"Luar biasa! Anda mengubah bentuk pohon! " [Niki] 

"Ada seni yang dikenal sebagai 'Bonsai' yang mengekspresikan alam dengan mengubah 
bentuk pohon secara artifisial seperti ini. Meskipun, biasanya itu dilakukan selama 
bertahun-tahun. " [Ryouma] 

Saya mencabut ranting-ranting yang bagus dan tipis, lalu menjeratnya dengan cabang-
cabang pohon terdekat dan menempelkannya. Setelah melibatkan dua cabang tebal untuk 
saling mendukung, itu cukup kokoh sehingga tidak bergerak meskipun saya menggantung 
dari itu. Mari kita buat ayunan di sini. Maksud saya ketika Anda berbicara tentang rumah 
pohon, pasti ada ayunan, bukan? 

"Biarkan aku membantu juga!" [Niki] 

"Baiklah, kalau begitu, kamu bisa membantu menarik kawat begitu aku sudah 
mengaturnya." [Ryouma] 

Seperti ini kami mengatur cabang-cabang pohon besar selama satu jam. 

Kami membentangkan cabang-cabang yang menyimpang dari batang, kemudian setelah 
tumbuh secara horizontal, kami membuat ujung-ujungnya menghadap ke atas. 

Bentuk pohon besar telah banyak berubah, dan sekarang terlihat seperti meja raksasa. 



Dengan ini dan dengan melewati papan melalui celah di antara cabang-cabang, harus ada 
cukup ruang untuk membangun gudang sekarang. 

"Selanjutnya adalah pemasangan ayunan dan tangga tali untuk membuatnya lebih mudah 
untuk naik, dan kemudian kita selesai." [Ryouma] 

"Bagaimana dengan gudang?" [Niki] 

"Bahwa kamu harus bertanya pada ayahmu. Dia berjanji akan membantumu, ingat? " 
[Ryouma] 

"Oh ya! Saya akan membangun basis yang bagus dengan ayah saya! Aku akan 
menunjukkannya padamu saat kamu mampir lain kali. " [Niki] 

Setelah mendapat izin, saya menyiapkan beberapa kayu yang cocok. 

Lalu kami membangun tangga tali dan ayunan, lalu kami pasang. 

"Selesai!" [Ryouma dan Niki] 

Itu hanya fondasi, tetapi saya pikir kami berhasil membangun sesuatu yang hebat. 

Sudah hampir waktunya. 

"Apakah kamu akan kembali sekarang, Onii-chan?" [Niki] 

"Setelah aku mengucapkan selamat tinggal pada semua orang di desa." [Ryouma] 

Saya memang memberi tahu mereka bahwa saya akan pergi hari ini, tetapi pergi tanpa 
mengatakan apa-apa hanyalah perilaku buruk. 

Kami membersihkan diri kami sendiri, lalu kembali ke desa. Di sana saya mampir ke 
tempat Hoi-san yang menjadi tuan rumah saya. 

"Oh! Dia kembali!" [Orang desa] 

Sejumlah besar penduduk desa berkumpul di depan. Anggota Wharf of Shikumu juga ada 
bersama mereka. 

Sebelum saya mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, mereka memanggil saya. 

"Bocah! Jadi kamu akan kembali sekarang, kan? " [Warga desa 1] 

"Y-Ya! Terima kasih sudah mengurusku--- !? " [Ryouma] 

"Apa yang kamu katakan!? Anda membantu kami memancing dan menyiapkan festival 
kami! " [Warga desa 2] 



"Kamu seharusnya lebih santai." [Warga desa 3] 

"Meskipun periode memancing akhirnya berakhir dan semuanya mulai tenang ..." [Warga 
4] 

"Ah, t-tunggu!" [Ryouma] 

Kerumunan pria dan wanita dari segala usia mengelilinginya dan mulai berbicara kepada 
saya. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. 

"Tunggu tunggu!" [Kai] 

"Kamu merepotkan Ryouma." [Kei] 

"Tolong tenanglah." [Shin] 

Kai-san, Kei-san, dan Shin-san menyela, lalu Sein-san dan Peiron-san masuk dan menarikku 
keluar dari kerumunan. 

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

"Terima kasih banyak. Itu sangat membantu. " [Ryouma] 

"Maaf tentang itu ... Semua orang datang untuk menemuimu. Mereka tidak bermaksud 
sakit. " [Sein] 

"Semua orang benar-benar bebas ketika tidak ada penangkapan ikan yang harus dilakukan, 
jadi ternyata seperti ini. Menyedihkan." [Peiron] 

Sementara kami berbicara seperti itu di antara kami sendiri, kerumunan tampaknya telah 
tumbuh lebih besar. 

"Ryouma, bawa ini bersamamu." [Mei] 

"Makanlah untuk makan malam atau semacamnya." [Ibu] 

Mei-san dan ibunya keluar dari rumah dan memberiku sesuatu yang dibungkus daun besar. 
Mungkin kotak makan siang. Aroma harum tercium darinya. 

Sang ayah datang dari belakang mereka dan meninggalkan saya beberapa patah kata. 

"Hati-hati ... Di jalan." [Ayah] 

"Terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak telah merawat saya selama ini! Saya benar-
benar menikmati waktu saya bersama Anda! " [Ryouma] 

Saya berbicara dengan suara keras agar semua orang mendengar dan menundukkan 
kepala. 



"Ini bagus jika kamu bersenang-senang." [Warga desa 5] 

"Hei, bawa ini juga bersamamu." [Warga desa 6] 

"Butuh daging salamander lumpur kering?" [Warga desa 7] 

"Mampir lagi." [Warga desa 8] 

"Ini dari tahun lalu, tapi masih bisa dimakan. Jika memburuk, berikan saja pada slime Anda. 
" [Warga desa 9] 

Semua orang mulai berbicara lagi dan mereka bahkan mulai memberi saya suvenir dan 
makanan. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Saya benar-benar bingung, tetapi dikelilingi oleh 
semua orang seperti ini membuat saya merasa sangat hangat. 

Sejujurnya, saya tidak pernah berpikir mereka akan mengirim saya pergi dengan banyak 
orang ini. Saya tahu periode memancing sudah berakhir, tetapi masih ... 

Tidak ada akhir dari suara yang memanggilku. Saya agak enggan berpisah, tetapi saya bisa 
datang lagi lain kali. Semua orang memberi tahu saya bahwa saya bisa mampir kapan pun 
saya mau. Itu sebabnya tidak perlu sedih. 

"Terima kasih banyak! Saya pasti akan mengunjungi lagi! " [Ryouma] 

"Dengan baik!" [Warga desa 10] 

"Datang lagi! Pastikan itu! " [Warga desa 11] 

"Kami akan menunggu suratmu!" [Warga desa 12] 

Penduduk desa dengan berisik melihatku hingga akhir. Saya berjanji untuk mengunjungi 
lagi suatu hari sebelum akhirnya meninggalkan desa yang merawat saya untuk sementara 
waktu. 
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Sementara itu, setelah Ryouma meninggalkan Desa Shikumu, sembilan dewa berkumpul 
bersama di sebuah bangunan di dalam alam ilahi. Delapan dari mereka duduk melingkar, 
dan dewa yang tersisa, Sereriputa, duduk di kursi batu di tengah. Cahaya redup terpancar 
dari rantai yang mengikatnya. 

"... Hei, keberatan menghapus ini? Dengan begitu banyak dari Anda di sekitar saya, tidak 
mungkin saya akan mencoba dan berlari. Ayo sekarang. Juga, kursi ini sangat keras dan 
tidak nyaman. " [Sereriputa] 

"Setidaknya tahan sebanyak itu! Apakah kamu menyadari apa yang telah kamu lakukan !? " 
[Willieris] 

"Aku tahu aku melanggar aturan, tetapi hal-hal ini tidak berguna. Akan menjadi satu hal 
jika hanya ada dua dewa di sini, tetapi ada delapan dewa di sini. Bahkan jika saya mencoba 
melakukan sesuatu, Anda dapat dengan mudah menjatuhkan saya. " [Sereriputa] 

"Yah, itu benar." [Kirillel] 

"Itu bukan alasan untuk melonggarkan rantai itu." [Fernoberia] 

Dewi Perang, Kirillel, mendapati dirinya setuju dengan pernyataan Sereriputa yang tidak 
bahagia itu, tetapi Dewa Sihir dan Pengetahuan, Fernoberia, menjatuhkan gagasan itu. 

"Selain itu, apakah Meltrize dan Manoairoa belum datang?" [Fernoberia] 

"Hmm ... Aku memang memanggil mereka tapi kurasa mereka tidak akan datang." [Gayn] 

"Manoairoa adalah orang yang moody ..." [Kirillel] 

"Dan Meltrize selalu tertidur." [Rurutia] 

"Tidak ada gunanya menunggu lagi. Mari kita mulai ini. " [Tekun] 

Gayn the God of Creation memandang wajah semua orang. 

"Akan lebih baik jika semua orang berkumpul, tapi kurasa kita harus mulai seperti ini saja. 
Saya percaya Anda semua tahu mengapa kita ada di sini hari ini. Sereriputa, salah satu dari 
kita, telah menyentuh jiwa Ryouma-kun; karenanya, tujuan kita di sini hari ini adalah -- 
tidak lain daripada -- untuk memutuskan bagaimana dia akan ditangani. Biarkan diketahui 
bahwa Willieris dan Grimp menyaksikan kejahatan dalam tindakan itu, dan Sereriputa 
sendiri yang mengakuinya. Ada yang salah? " [Gayn] 



"Tidak sama sekali." [Willieris] 

"... Semuanya beres." [Udang] 

"Aku memang mengakuinya." [Sereriputa] 

"Baiklah ... Yang terkasih, karena aku yakin kalian semua sadar, memanipulasi jiwa 
makhluk hidup adalah sesuatu yang sangat dekat dengan tabu bagi kita para dewa. 
Seseorang tidak bisa begitu saja dibebaskan karena melanggar, meskipun ada ruang untuk 
membahas bagaimana seseorang harus dihukum. Adakah yang ingin mengatakan sesuatu? 
Apakah ada di antara kita yang ingin membela Sereriputa? " [Gayn] 

Yang pertama berbicara dalam menanggapi panggilan itu adalah Kirillel. 

"Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Pertama, saya ingin mendengar dari orang itu sendiri 
mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Sereriputa muncul atas kemauannya sendiri 
dan terlibat dengan seseorang dengan sendirinya merupakan anomali. " [Kirillel] 

"Kamu mendengarnya." [Gayn] 

Semua mata tertuju pada Sereriputa, tetapi tatapan Kirillel yang tidak bahagia itulah yang 
membuatnya berbicara. 

"Alasannya, ya? Nah, kalian sudah bertemu Ryouma juga, kan? Kebetulan aku tertarik pada 
pria itu. Itu saja. Saya hanya mengutak-atik jiwanya karena saya ingin menyelidikinya. 
Maksud saya ada pembicaraan sekitar bahwa ada beberapa kelainan. Lagipula, sementara 
aku mungkin tidak tertarik pada dunia lain, bukankah Fernoberia sama? Saya tidak 
berpikir itu benar-benar aneh. " [Sereriputa] 

"Memang. Tetapi bukankah mengutak-atik jiwa terlalu banyak? " [Fernoberia] 

"Hei, aku juga hanya berencana membaca pikiran anak itu, tapi ... aku salah perhitungan 
sedikit. Sejujurnya, saya pikir saya juga salah, itu sebabnya saya sebenarnya merefleksikan 
tindakan saya. " [Sereriputa] 

"Kamu tidak terlihat sedikitpun bercermin. Dan apa tepatnya yang Anda 'salah hitung'? " 
[Willieris] 

"Bukankah aku sudah memberitahumu selama ini? Dalam berbagai arti, yaitu. Seperti yang 
saya katakan, saya hanya berencana mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak itu dan 
membaca pikirannya. Jadi saya membuatnya lebih mudah untuk menunjukkan emosinya, 
tetapi dia benar-benar menolak, dan pada akhirnya, dia bahkan menetralisir sulap tangan 
saya ... Karena itu dia mengetahui bahwa saya memanipulasi pikirannya, dan dia menjadi 
waspada. Dia sendiri tampaknya tidak menyadari apa yang dia lakukan, jadi saya tidak 
punya pilihan selain menyelidiki jiwanya secara langsung. " [Sereriputa] 



Para dewa semua sangat kesulitan setelah mendengar itu. Senyum masam muncul di wajah 
mereka, dan meskipun mereka menunjukkan reaksi yang berbeda, ada satu kesamaan yang 
mereka miliki -- mereka semua 'terperangah'. Cara Sereriputa dalam melakukan sesuatu 
benar-benar tidak bisa dipuji. 

Masih... 

"Dia melawan kekuatan dewa dan bahkan menetralkannya. Apakah Anda mengatakan 
kepada saya bahwa Anda tidak akan menyelidiki jiwa manusia setelah melihat seseorang 
mencapai prestasi seperti itu? " [Sereriputa] 

Para dewa sedikit ragu. 

Bagaimanapun, jiwa manusia yang menolak kekuatan dewa dan bahkan menetralkannya 
tidak pernah terdengar sebelumnya. 

"Jiwa-jiwa yang datang dari Bumi semuanya memiliki beberapa kelainan pada mereka. 
Namun, kelainan Ryouma sangat mencolok. Jika jiwanya benar-benar dapat menetralkan 
kekuatan kita, maka meninggalkan jiwanya tanpa menyelidikinya akan terbukti berbahaya. 
Bukankah begitu? " [Sereriputa] 

"Hmm. Jadi maksudmu jiwanya mungkin bisa mengancam kita; karenanya, kamu 
mengambilnya sendiri untuk menyelidikinya dengan paksa? " [Gayn] 

"Aku pikir tidak baik meninggalkannya sendirian. Selain itu, begitu makhluk hidup mati, 
jiwa yang dikandungnya akan -- pada saatnya -- terlahir kembali sebagai bentuk kehidupan 
baru ... Dan alasan mengapa memanipulasi jiwa adalah hal yang tabu bagi kita adalah 
karena jiwa-jiwa yang telah kita biasakan tidak bisa lagi ' bereinkarnasi dengan benar ', 
benar? 

Ryouma adalah dunia lain. Jiwanya sudah dipusingkan dengan saat ia datang ke dunia ini, 
jadi perawatannya setelah kematian telah diputuskan untuk berbeda. Meskipun dia 
mungkin sangat menderita karena aku menanganinya dengan paksa, aku masih cukup 
perhatian untuk memastikan bahwa tidak akan ada efek buruk padanya. 

... Sebenarnya, jika Willieris di sana tidak melompat seperti itu, semuanya akan berakhir 
jauh lebih aman. " [Sereriputa] 

"Apa itu tadi!?" [Willieris] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Bersantai. Ayo kita rukun. " [Udang] 

Beberapa komentar yang tidak perlu menyebabkan Willieris, Dewi Tanah untuk bereaksi, 
tetapi sebelum apa pun bisa dimulai, Grimp God of Farming menyela. 



"Ahem! Pokoknya, jadi Anda mengatakan bahwa Anda melakukan apa yang Anda lakukan 
karena kebutuhan dan Anda telah mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan? " 
[Gayn] 

"Ya. Saya mengakui bahwa saya salah untuk mengambil tindakan sendiri tanpa 
menghubungi siapa pun, tetapi pada saat yang sama, hubungan saya dengan kalian benar-
benar buruk pada saat itu dan itu bukan waktu yang tepat untuk meminta izin orang lain 
juga. " [Sereriputa] 

"Setelah mengutak-atik jiwa seseorang tanpa izin, wajar saja kalau kau diperlakukan 
seperti itu ketika ketahuan." [Gayn] 

"Yah begitulah. Tapi itu tidak bisa dihindari--- "[Sereriputa] 

"Cukup. Apa yang kamu sembunyikan?" [Gayn] 

"-Hah?" [Sereriputa] 
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dengan Sereriputa, tatapannya menatap tajam padanya. 

Itu juga berlaku untuk dewa-dewa lain. 

"Menurutmu berapa lama kita sudah saling kenal?" [Udang] 

"Seperti aku membencinya, kebenarannya adalah kita menghabiskan lebih banyak waktu 
satu sama lain daripada yang bisa kuhitung." [Willieris] 

"Dan kau tidak ada yang lain selain jinak hari ini." [Kirillel] 

"Hanya mendengar sedikit 'maaf' dari mulutmu membuatku merinding." [Fernoberia] 

"Lagipula, kau bukan seseorang yang akan mengatakan sesuatu yang begitu 
mengagumkan." [Rurutia] 

"Sourpuss seperti kamu belum pernah meminta maaf." [Tekun] 

"Jika ada, kamu akan bertindak menantang dan mencoba untuk menyalahkan orang lain." 
[Kufo] 

Grimp, Willieris, Kirillel, Fernoberia, Rurutia, Tekun, dan Kufo ... Sebelum pernyataan tanpa 
ampun dari tujuh dewa yang berbeda, wajah Sereriputa hanya bisa kram. 

"Kamu akan sejauh itu?" [Sereriputa] 

"Itu kebenaran." [Udang] 

"Cepat dan tumpah kacang. Apa yang kamu sembunyikan?" [Kirillel] 

"Tapi aku belum berbohong ." [Sereriputa] 

"Kami akan memutuskan itu setelah Anda menumpahkan segalanya." [Fernoberia] 

"Semoga saja, ini bukan untuk sesuatu yang bodoh. Atau yang lain--- "[Willieris] 

"Ah, sudah baik-baik saja! Sheesh! Saya akan berbicara, saya akan berbicara ... "[Sereriputa] 

Sereriputa menghela nafas, lalu mulai berbicara dengan cara mengeluh. 

Tapi... 

"Tapi kurasa tidak akan ada gunanya bahkan jika aku memberitahumu." [Sereriputa] 



"Kita yang akan memutuskan itu. Jawab saja apa yang telah Anda tanyakan. " [Fernoberia] 

"... Fernoberia ... Aku tahu itu kamu yang sedang kita bicarakan, tetapi tidakkah kamu pikir 
kamu terlalu kasar? Kita mungkin sama, tapi aku masih jauh lebih tua darimu! Untuk 
seseorang yang menganggap dirinya seorang intelektual, saya melihat Anda tidak tahu 
sopan santun Anda. " [Sereriputa] 

"Itu bukan kata-kata seseorang yang melanggar aturan dan sekarang sedang menunggu 
hukumannya. Inilah tepatnya mengapa orang tua yang tidak memiliki apa-apa untuk 
mereka tetapi usia mereka adalah masalah--- "[Fernoberia] 

"Cukup!" [Gayn] 

Ketika kedua dewa mulai saling melotot, suara keras Gayn bergema. 

"Fernoberia, tolong tenangkan dirimu. Dan Sereriputa, jangan mencoba mengubah topik. 
Kalau tidak, ini tidak akan pernah berakhir. " [Gayn] 

"Cih." [Sereriputa] 

"Permisi." [Fernoberia] 

"Huh ... Aku harus menonton beberapa idola hidup untuk menyembuhkan jiwaku ..." [Gayn] 

Gayn adalah orang yang dibebani tugas memastikan pertemuan ini berjalan lancar, jadi 
tidak ada yang mau repot-repot mengatakan apa-apa pada beberapa kata yang bocor. 

Sereriputa berbicara sekali lagi. 

"Jadi aku meninggalkan beberapa hal tentang Ryouma atau lebih khusus tentang Dewa 
Bumi yang mengirim Ryouma ke sini. Anda tahu, setelah mengutak-atik jiwa Ryouma, saya 
menemukan sesuatu tentang Dewa Bumi. Saya menemukan bahwa pria itu memiliki hobi 
yang sangat bengkok .. "[Sereriputa] 

"Hobi bengkok?" [Gayn] 

"Dari apa yang saya dengar dari kelompok Gayn, dia tampaknya mencoba segala macam 
hal." [Kirillel] 

"Ya, kupikir itu ada hubungannya dengan itu, tapi ... Apa kalian akrab dengan 'Game 
Simulasi Kehidupan'? Ini adalah game dari dunia Ryouma-kun. Singkatnya, informasi 
dimasukkan ke dalam mesin khusus untuk memungkinkan manusia bermain dengan 
manusia dan hewan tak hidup palsu. " [Sereriputa] 

"Kedengarannya seperti game yang dibuat setelah kita. Setidaknya bagian di mana kita 
mengawasi manusia, hewan, dan alam. " [Willieris] 



"Oh, hei. Kami menyetujui sesuatu, Anda tidak sering melihatnya, tetapi Anda benar. Hanya 
saja dalam game simulasi kehidupan ini, 'target tidak memiliki kehidupan atau jiwa'. Satu-
satunya hal yang dipelihara dalam permainan ini adalah gumpalan informasi. Tidak peduli 
seberapa dekat mereka menyerupai hal-hal yang nyata, mereka tidak hidup. Dan itulah 
sebabnya, Anda dapat melakukan apa saja dengan mereka . 

Sebuah gumpalan data tak bernyawa dapat dipermainkan dengan satu keinginan, dan pada 
akhirnya, semuanya bisa diatur ulang menjadi kuadrat. Tidak peduli apa yang telah Anda 
lakukan, Anda dapat membuat semuanya tampak seolah-olah itu tidak terjadi. Itulah 
perbedaan antara game dan kenyataan, tapi ... Bagi Dewa Bumi, perbedaan itu mungkin 
juga tidak ada. " [Sereriputa] 

"!!" [Sisa para dewa] 

"Apakah kamu mengatakan bahwa Dewa Bumi menggunakan orang-orang yang hidup 
nyata untuk membuat game simulasi kehidupan dalam kehidupan nyata?" [Rurutia] 

Ada kemarahan pelan keluar dari suara Rurutia, tapi Sereriputa hanya menjawabnya 
dengan jujur. 

"Paling tidak, itulah yang terjadi dengan Ryouma. Anda bertanggung jawab atas 
transmigrasinya di dunia ini, jadi Anda tahu bahwa dia selalu memiliki bakat tertentu, 
bukan? " [Sereriputa] 

"Ya, dia telah diberi beberapa talenta, tetapi kebanyakan dari mereka tampaknya telah sia-
sia di kehidupan sebelumnya." [Rurutia] 

"Kamu lihat talenta itu hanya satu bagian dari apa yang diberikan padanya. Sebenarnya 
Ryouma telah diberi bakat lain, hanya saja mereka telah tersembunyi begitu dalam di 
dalam jiwanya sehingga kecuali jika Anda mengintip langsung ke dalamnya, Anda tidak 
akan pernah bisa menemukan mereka. Dengan kata lain, talenta yang Anda perhatikan 
hanyalah pengalihan yang dimaksudkan untuk mengalihkan pandangan kita. " [Sereriputa] 

"Apa!?" [Willieris] 

"Hei, aku jujur, tidak ada yang bohong." [Sereriputa] 

"Lagipula tidak ada alasan untuk berbohong seperti itu karena akan dengan mudah 
terungkap jika kita hanya menyelidiki jiwa Ryouma-kun. Selain itu, kami tidak secara 
langsung menyelidiki jiwa tanpa alasan, jadi kedalaman jiwa seseorang memang membuat 
tempat persembunyian yang bagus. " [Kufo] 

"Tapi bakat apa yang mungkin perlu disembunyikan sedalam itu?" [Fernoberia] 
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"!?" [Sisa para dewa] 



"Bukan itu saja. Ada juga pencurian dan pencurian. Bahkan, hampir semua hal yang dapat 
Anda pikirkan ketika kata 'kejahatan' muncul, ia memiliki bakat untuk. Oh, tapi dia tidak 
punya bakat dalam kejahatan seksual. Itu mungkin karena itu tidak akan membantu tujuan 
dewa itu lebih jauh. Tapi sepertinya ada banyak 'Pembunuhan' dari sebelumnya. Bahkan 
ada 'Pembantaian' dan 'Pembunuhan tanpa pandang bulu' ... Banyak spesialisasi terkait 
pembunuhan--- "[Sereriputa] 

"Tunggu sebentar! jadi apa yang kamu katakan? Apakah Anda mengatakan bahwa Dewa 
Bumi mencoba mengangkat Ryouma menjadi pembunuh yang haus darah? " [Gayn] 

"... Kamu tahu, aku sedang menjelaskan di sini, jadi aku akan menghargai jika kamu bisa 
membiarkan aku menyelesaikannya lebih dulu, tapi ... Baiklah, terserahlah. 

Pandangan pribadi saya adalah bahwa Ryouma menjadi penjahat terburuk yang mungkin 
'nyaman' untuk tujuan Dewa Bumi. Dia ingin membuatnya tidak bahagia, mempertahankan 
semua tekanan itu, sampai suatu hari dia pergi, BOOM! Semburan darah, kepala mulai 
bergulir ... Anda tahu? Pekerjaan. Dia ingin mendorongnya ke titik yang tidak bisa kembali. 

Dan melihat bagaimana Ryouma mengkhususkan diri dalam senjata tua seperti katana dan 
busur, tetapi tanpa bakat apa pun untuk senjata, meskipun tampaknya Dewa Bumi 
memang membuatnya memiliki minat untuk mereka ... Saya pikir Ryouma pada dasarnya 
merupakan eksperimen dari 'Seberapa jauh seorang ahli prajurit dari zaman dahulu 
melawan senjata modern? ' Lagi pula, jika dia menjadi penjahat, polisi akan memburunya, 
dan jika dia terus melawan, unit khusus dengan pelatihan senjata akhirnya akan dikirim. 

Tentu saja, tidak ada yang akhirnya terjadi. " [Sereriputa] 
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telah berbicara dengan acuh tak acuh tanpa emosi sampai sekarang, tetapi tiba-tiba, 
wajahnya menjadi serius. 

"Aku sudah bicara tentang dugaanku sampai sekarang, tapi aku ingin menjelaskan satu hal. 
Ryouma-kun bukan orang jahat. " [Sereriputa] 

"Kami tahu itu dengan sangat baik tanpa Anda harus menunjukkannya." [Kirillel] 

"Pertama-tama, kita tidak akan membawanya ke dunia ini jika dia adalah orang jahat." 
[Rurutia] 

"Memang. Tetapi dalam hal itu, Dewa Bumi tampaknya telah melakukan pekerjaan yang 
buruk? Bagaimana menurutmu, Fernoberia? " [Gayn] 

"Saya setuju. Jika dia benar-benar ingin, dia bisa menciptakan manusia yang bisa 
melakukan apa yang dia inginkan. Dia bahkan bisa memutuskan nasibnya untuknya. " 
[Fernoberia] 

"Tapi jika dia melakukannya dengan cara itu tidak akan semenarik ini . Lagi pula, jika 
seorang dewa memberdayakan seseorang tanpa cadangan, jawabannya akan jelas. Jadi 
yang dilakukan oleh Dewa Bumi adalah memberikan hanya bakat yang dibutuhkan dan 
menyiapkan lingkungan yang sesuai. Dengan melakukan hal-hal dengan cara yang 
bundaran, elemen keacakan dapat diperkenalkan, dan bahkan Dewa Bumi sendiri tidak 
akan tahu apa hasil akhirnya. Dan saya yakin dia pasti juga mengatur hal-hal untuk 
memastikan bahwa hal-hal tidak meningkat terlalu banyak melewati batas manusia. " 
[Sereriputa] 

"...Saya melihat. Jadi Anda juga bisa melihatnya seperti itu. " [Fernoberia] 

"Semua ini membuatku mual ... Sialan ..." [Kufo] 

"Tapi itu justru karena Ryouma 'dipermainkan' dengan seperti itu sehingga dia menjalani 
seluruh hidupnya berlatih menahan diri. Dengan menunjukkan pengendalian diri di luar 
ekspektasi Tuhan di Bumi dan melawan godaan yang pernah dibisikkan oleh telinganya 
bahwa ia mampu meningkatkan daya tahannya terhadap kemampuan mengendalikan 
pikiran ke tingkat yang begitu tinggi. Begitu banyak kenyataan bahwa simulasi rusak. 

Berkat itu ada banyak jejak upaya Tuhan di Bumi untuk menganugerahkan bakat 
kepadanya dan berusaha menyesatkannya. Dewa bumi benar-benar keras memanipulasi 
nasib Ryouma. Bukan hanya sekali atau dua kali jiwa Ryouma dipusingkan. " [Sereriputa] 

"Jadi itulah alasan di balik kemampuannya untuk melawan ..." [Willieris] 



"Yah, orang itu sendiri sama sekali tidak tahu apa-apa tentang situasi dewa dan hanya 
menjalani hidupnya tanpa tahu apa-apa." [Sereriputa] 

Sereriputa berkata dalam menanggapi gumaman Willieris. Dan kemudian Grimp, yang 
duduk di sebelahnya, berbicara dengan setuju. 

"Jadi itu sebabnya kamu mengatakan sesuatu seperti itu." [Udang] 

"Ah.... Apakah Anda benar-benar akan menyebutkan itu di sini, Grimp? " [Sereriputa] 

Sereriputa telah menyendiri selama ini, tetapi setelah mendengar Grimp mengatakan itu, 
ekspresinya tiba-tiba berubah. 

Seolah-olah Grimp tahu sesuatu yang tidak ingin dia katakan, membangkitkan minat para 
dewa lainnya. 

"Saya berdoa semoga Anda benar-benar bahagia. Ini akan menjadi bising di sekitar Anda 
dalam waktu dekat, jadi lakukan yang terbaik. Nikmati kehidupan damai Anda di desa 
sampai saat itu. Jika Anda merasa terlalu sulit untuk hidup, Anda dapat datang ke tempat 
saya ... ' 

Saya pikir saya sudah benar. Tidak seperti kamu yang mengatakan hal seperti itu, jadi itu 
tetap ada di pikiranku. " [Udang] 

"Huh... aku yakin dia pasti benar-benar ingin mengeluarkan amarahnya pada seseorang di 
kehidupan sebelumnya. Mungkin ada banyak kali dia memikirkan hal itu. Lagipula, ada 
begitu banyak alasan dia bisa membunuh seseorang. Tetapi meskipun begitu dia tidak 
pernah membunuh siapa pun dan tidak pernah melakukan kejahatan ... Bahkan jika 
tindakannya benar-benar tidak lebih dari kemunafikan, bahkan jika dia tidak tahu apa-apa 
tentang perbuatan Tuhan di Bumi, dia tetap berpegang pada prinsip-prinsipnya sampai 
akhir. 

Itu akan menjadi satu hal seandainya dia menjalani kehidupan manusia normal, tetapi 
untuk menahan godaan dari dewa sementara menjadi manusia biasa ... Itu lebih dari cukup 
untuk mendapatkan rasa hormat saya. " [Sereriputa] 

"Ketika kamu mengatakannya seperti itu, itu sangat menakjubkan." [Udang] 

"Bahkan jika Dewa Bumi hanya bermain-main, kehendak yang lemah tidak mungkin bisa 
bertahan bermain-main dengannya." [Kufo] 

"Ini membuat frustrasi, tapi Dewa Bumi juga peringkat lebih tinggi dari kita ..." [Tekun] 

"Yah, untungnya jiwanya berakhir di sini. Dewa Bumi seharusnya tidak bisa 
mengacaukannya lagi ... Tapi 'kepribadiannya' yang merupakan produk dari semua dekade 
pelecehan itu tetap ada, jadi aku masih khawatir. " [Sereriputa] 



Ekspresi Sereriputa berubah. 

"Sama seperti bagaimana anak-anak yang diberitahu oleh orang tua mereka dan orang-
orang di sekitar mereka bahwa mereka 'anak nakal' akhirnya benar-benar berpikir mereka 
'anak nakal', Allah Bumi game telah secara drastis mempengaruhi kepribadian Ryouma ini, 
menyebabkan ia menjadi bengkok . 

Tentu saja, ada anak-anak yang dapat memiliki pemahaman yang kuat tentang 'identitas' 
mereka dan hidup dengan percaya diri meskipun diberitahu oleh orang tua mereka dan 
orang-orang di sekitar mereka bahwa mereka jahat, dan Ryouma memang berhasil 
mengangkat dirinya meskipun Pelecehan Tuhan di Bumi; Namun, pengendalian diri yang ia 
peroleh untuk melawan 'godaan untuk melakukan kejahatan' terlalu kuat . " [Sereriputa] 

"Hmm? Tunggu sebentar. Apakah Ryouma tipe pria seperti itu? Bukankah dia mengambil 
pekerjaan penaklukan bandit? " [Tekun] 
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lebih rumit, tetapi pada dasarnya, sikapnya terhadap para bandit hanyalah dia beradaptasi 
dengan hukum negara. Dia hanya mematuhi hukum dengan benar. Dia tidak akan 
membunuh dengan sia-sia, tetapi dia tidak memiliki banyak keengganan dalam hal 
membunuh selama itu karena kebutuhan -- dan itu bisa untuk pertahanan diri atau untuk 
memberi makan dirinya sendiri. 

Tetapi bagian tentang 'tidak memiliki banyak keengganan untuk membunuh', dan Anda 
tahu bagaimana dia juga memiliki kecenderungan untuk bertindak terlalu jauh ? Dia sendiri 
tidak 'sadar' akan hal itu, tetapi dia sudah dapat secara naluriah merasakan bahaya bakat 
yang tertidur di dalam dirinya. Dan dia menyalahkan dirinya sendiri dengan kedok 
'ketidakdewasaannya'. " [Sereriputa] 

"Ah!?" [Kufo] 

"Ada apa, Kufo?" [Gayn] 

"Tidak, aku baru ingat. Bukankah Ryouma meninggalkan keluarga adipati dan tiba-tiba 
mulai melatih dirinya sendiri karena dia memukuli beberapa bajingan di tambang? " [Kufo] 

"Astaga. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, itulah masalahnya. " [Rurutia] 

"Aku juga ingat. Tapi bukankah para bandit itu salah? Jika saya ingat dengan benar, mereka 
adalah sekelompok petualang yang tidak baik dan mengancam beberapa anak sehingga 
mereka dapat menyimpan keuntungan mereka untuk diri mereka sendiri. Mereka juga 
mencoba mengancam Ryouma. " [Tekun] 
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"Itu benar, tapi ... Dia menjadi lebih muda sejak datang ke dunia ini, kan? Mentalitasnya 
juga semakin muda, jadi tampaknya, kekuatan kemauannya juga semakin longgar. Dan 
untuk sesaat, dia tersapu oleh emosinya. Karena itu dia panik dan ingin memperbaiki 
dirinya sendiri. 

Dia juga tinggal di hutan dan berburu binatang dan memerangi bandit, jadi untuk waktu 
yang paling lama dia berada di lingkungan adalah tindakan 'membunuh' itu normal. Itu 
mungkin juga membantu melonggarkan kehendaknya. 

Secara pribadi, saya pikir itu normal bagi orang untuk berpikir membunuh orang lain 
ketika mereka sedang marah atau memiliki dendam. Dalam arti tertentu, ini diberikan. 
Tentu saja, ini adalah cerita yang sama sekali berbeda untuk dapat melakukannya atau 
tidak, tetapi menurut saya, tidak memiliki pemikiran seperti itu sama sekali orang asing. " 
[Sereriputa] 

"... Dengan kata lain, Ryouma menerima pembunuhan seperlunya untuk hidup, tetapi pada 
saat yang sama, dia pikir itu abnormal dan menganggap dirinya berbahaya. Itu terdengar 
seperti kontradiksi bagi saya, tapi itu saja, kan? " [Fernoberia] 

"Ah, ya. Saya pikir Fernoberia mengatakan yang terbaik. Ryouma mengakui dia orang yang 
berbahaya. Itu sebabnya meskipun dia ingin bersama orang lain, dia merasakan 
ketidaknyamanan. 'Ini bukan tempat di mana aku berada. Ini bukan tempat di mana 
sesuatu seperti saya seharusnya '. 

'Aku harus bersikap lembut kepada orang lain tetapi keras pada diriku sendiri' 'Aku harus 
baik' 'Aku harus tidak egois' 'Aku harus berguna bagi orang lain, kalau tidak aku tidak akan 
bernilai' ... Sesuatu seperti itu? Dari sudut pandang manusia, itu mungkin suatu kebajikan, 
tetapi Ryouma-kun mengambilnya terlalu jauh. Evaluasinya tentang dirinya terlalu rendah. 

Karena itu, tidak peduli seberapa buruk orang memperlakukan dia, dia hanya 
menerimanya. Itu juga alasan mengapa dia dengan ceroboh mencoba membayar orang 
yang baik padanya. Sayangnya, dia sama sekali tidak menyadari hal ini. " [Sereriputa] 

Sereriputa menghela napas dalam-dalam, lalu dia berbicara sekali lagi untuk membungkus 
semua yang dikatakan sejauh ini. 

"'Cinta Gratis' mungkin terdengar bagus, tetapi jika Anda melakukan ini dan itu untuk 
orang lain, masyarakat rakus manusia hanya akan membawa Anda untuk menjadi 
pengisap. Bergantung pada perspektif, mereka juga bisa mengambil tindakan seperti 
penghinaan bagi mereka yang bekerja untuk mendapat kompensasi. 



Ketika tindakan seperti itu menyebabkan perselisihan dengan lingkungan Anda, lalu apa? 
Masih akan baik-baik saja jika Ryouma menjadi menantang atau meninggalkan tanggung 
jawabnya dan pergi, tapi sayangnya, kepribadiannya tidak mengizinkan itu. Kemungkinan 
besar dia akan mengambil kemarahan seseorang atau memfitnah, dan kemudian dia 
bahkan mungkin mengakomodasi tuntutan yang dibuat darinya. 

Kecuali jika bagian bawah sadar dirinya yang terdistorsi secara fundamental diperbaiki, 
tindakannya tidak akan pernah bisa benar-benar diperbaiki. Sepertinya itu akan menjadi 
berisik di sekitarnya mulai sekarang, jadi ketika dorongan datang untuk mendorong dan 
dia masih tidak merefleksikan tindakannya ... Jika dia terus melakukannya, suatu hari, 
tubuh atau jiwanya, atau mungkin keduanya akan pecah . 

Ketika waktu itu tiba, saya dapat membawanya ke pulau yang tidak berpenghuni atau 
memberinya perlindungan ilahi yang kuat seperti leluhur suku putri duyung dan 
memungkinkannya untuk hidup di bawah air. Akan lebih baik baginya untuk sepenuhnya 
meninggalkan masyarakat manusia. Bahkan jika sesuatu terjadi padanya di luar itu, 
kerusakan akan sangat minimal. 

Dunia manusia adalah sesuatu yang secara alami akan berubah seiring waktu. Hal yang 
sama berlaku untuk Ryouma-kun. Itu sebabnya tidak perlu terburu-buru. Akan lebih baik 
jika dia bisa menghabiskan waktu di tempat dia bisa tenang dan menstabilkan dirinya 
sendiri ... "[Sereriputa] 

"Saya melihat. Jadi kau sudah memikirkannya sebanyak itu. " [Gayn] 

Dewa-dewa lain setuju dengan Gayn dan keheningan memenuhi ruangan. 

Lalu... 

"Itu tidak terduga. Kamu terus berbicara tentang betapa membosankannya Ryouma, 
namun ... "[Willieris] 

"Saya mungkin mengatakan bahwa mengamati kehidupannya saat ini tidak menyenangkan, 
tetapi saya tidak ingat pernah mengatakan bahwa saya tidak tertarik padanya secara 
pribadi atau bahwa saya membencinya. Selain itu, saya melakukan yang terbaik untuk 
memperlakukan semua kehidupan dengan setara. Bahkan jika saya tidak tertarik, saya 
akan tetap mengakomodasi mereka. " [Sereriputa] 

Willieris berkata dengan menyesal, meskipun dia tidak bisa menyelesaikan bagiannya. 

Bahkan jika dia memiliki hubungan yang mirip dengan kucing dan anjing dengan 
Sereriputa, dia masih merasa dia terlalu banyak bicara--- 

"Yah, sejujurnya, aku benar-benar mencintai anak-anak seperti dia yang mampu berjuang 
meskipun menderita dan menggeliat begitu banyak." [Sereriputa] 

"..." [Sisa para dewa] 



---Saat dia mengatakan itu, para dewa lainnya menjadi kosong. 

Sereriputa tidak melihat ada yang salah dan terus berlari. 

Dia terdengar sangat bersemangat karena suatu alasan, dan suaranya semakin keras. 

"Bagaimana saya mengatakannya? Saya kira Anda bisa mengatakan dia mirip dengan bayi 
ikan yang sebagian besar tubuhnya dimakan tetapi masih hidup. Atau mungkin seperti 
semut yang dilemparkan ke lubang antlion tetapi entah bagaimana berhasil bertahan? 
Either way, dia seseorang yang mati-matian berjuang dari cakar kematian. Tidakkah kau 
pikir itu luar biasa bagaimana bisa ada kekuatan hidup yang cemerlang---? " [Sereriputa] 

Di sinilah Sereriputa akhirnya menyadarinya. Para dewa di sekitarnya entah mata mereka 
memutih atau sangat muak sehingga mereka hanya bisa melihat diri mereka sendiri. 

"Sereriputa ... Orang sepertimu benar-benar ..." [Kirillel] 

"Bukankah kamu lebih bengkok dari Ryouma?" [Kufo] 

"Aku tidak benar-benar ingin mencari kesalahan dengan preferensi orang lain, tapi ..." 
[Gayn] 

"Tidak bisakah kamu mengatakannya dengan lebih baik? Sesuatu seperti 'Aku bisa 
merasakan nilai hidup' atau 'usahanya untuk tetap hidup itu luar biasa' atau 'Aku akan 
mendukungnya'? " [Fernoberia] 

"Dan di sini aku mengagumi kamu sejenak. Bagaimana saya bisa buta? " [Tekun] 

"Aku tidak pernah ingin disukai olehmu." [Rurutia] 

"Di sana kamu pergi menjalankan mulutmu lagi. Aku bahkan tidak. " [Udang] 

"Hah? T-Tunggu sebentar! Ada apa dengan atmosfer ini? " [Sereriputa] 

"Sereriputa." [Willieris] 

Willieris memanggil namanya. Tapi cara dia memandangnya benar-benar berbeda dari 
sebelumnya. 

"Uwaah! Ada apa dengan wajah itu !? Kamu menakutkan! Bukankah kamu terlihat murung 
beberapa saat yang lalu !? " [Sereriputa] 

"Oh ya. Saya bertanya-tanya mengapa saya harus merenungkan apa yang telah saya 
lakukan. Fu fu, fu fu fu fu. " [Willieris] 

"... Bukankah kalian akan memaafkanku?" [Sereriputa] 



"Sepertinya memang untuk sesaat, bukan? Sayangnya, itu hanya sesaat ... Pokoknya, 
rencanamu adalah membuat kita merasa sentimental dengan berbicara tentang Ryouma 
dan kemudian melarikan diri dari kejahatanmu, kan !? " [Willieris] 

"Hah!? Itu tuduhan palsu! Dan setidaknya, kalian harus mengurangi hukumanku karena 
pencapaianku dari menentukan rencana dewa bumi atau karena bagaimana aku berurusan 
dengan Ryouma! " [Sereriputa] 

"Jadi kamu punya agenda!" [Willieris] 

"Uwaah, kau benar-benar menyebalkan. Tunggu sebentar, teman. Ini seharusnya semacam 
pengadilan, kan? Anda tidak bisa membiarkan wanita ini melakukan apa pun yang dia 
inginkan! " [Sereriputa] 

"Itu benar ... Kami akan mengubah lokasi dan membahas masalah ini lagi, lalu mengambil 
keputusan. Willieris, kami akan meninggalkanmu untuk berjaga-jaga, jadi temani dia 
sebentar. Nah, mari kita pergi. " [Gayn] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Ah! Hei! Gayn !? Guys !? " [Sereriputa] 

Tak satu pun dari para dewa merespons ketika mereka pergi satu demi satu. Yang 
tertinggal hanyalah Sereriputa yang diikat ke kursi dan Willieris yang berdiri dan 
mendekatinya. 

"Semua orang sudah pergi sekarang." [Willieris] 

"Ya." [Sereriputa] 

"Aku yakin mereka akan bisa memikirkan hukuman yang pantas. Sampai saat itu saya 
punya banyak hal untuk dikatakan. Jadi pastikan Anda mendengarkan sampai akhir, oke? " 
[Willieris] 

"Uwaah ... A-aku mungkin benar-benar meninggal sebelum Ryouma melakukannya ..." 
[Sereriputa] 

Setelah Willieris ini memberi Sereriputa sebuah khotbah, dia tidak akan pernah lupa. 
Ketika para dewa kembali, Sereriputa tampak seperti mayat yang sudah kering. 

Tl Catatan: Kami terperangkap lagi, tetapi biasanya ada dua rilis per bulan, jadi mungkin 
akan ada bab RAW baru minggu depan. 



Chapter 211-7 
Bab 2: Elialia Memperkenalkan Teman-Temannya (1/4) Beberapa waktu berlalu sejak 
kepergian Ryouma, dan seperti pada hari-hari terakhir tahun ini di Jepang, orang-orang di 
dunia ini juga menyibukkan diri untuk menyambut akhir tahun ... Di sebuah rumah besar di 
ibukota kekaisaran, di dalam salah satu kamarnya , Apakah teh dan permen dibagikan 
kepada lima gadis. 

Tapi hanya satu yang menyentuh teh dan manisan itu. 

Gadis itu adalah putri dari tuan rumah, Elialia. 

"Girls, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Terutama kamu, Kanan. " [Elia] 

"Memberitahuku itu hanya memperburuk!" [Kanan] 

"Kanan, tidak bisakah kamu melakukannya seperti biasanya? Maaf, tapi sekarang aku juga 
gugup. " [Michelle] 

"Maafkan saya!? Michelle, bukankah kau putri bangsawan? Paling tidak, Anda harus 
menunjukkan kepada kami bagaimana hal itu dilakukan. " [Kanan] 

"Ha ha, sayangnya, gelar kebangsawanan keluarga kami adalah sesuatu yang kami peroleh 
dengan mengejar pengejaran akademis kami selama beberapa generasi. Itu adalah sesuatu 
yang baru saja kami ambil. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang bisa diucapkan secara 
terbuka, tetapi terus terang, entah itu saya atau orang tua saya, kami lebih memilih 
memprioritaskan pengejaran skolastik kami daripada sopan santun dan etiket. Saya sudah 
diinstruksikan untuk itu, ya, tetapi hanya persyaratan minimum yang paling sederhana. 
Jika kamu mencari demonstrasi, kamu harusnya bertanya pada Riera. " [Michelle] 

"Kamu benar-benar tidak ragu untuk mengatakan sesuatu yang begitu mengagumkan 
sehingga dengan berani. Sayangnya, saya tidak benar-benar memiliki hak untuk berbicara 
kepada orang lain tentang menjadi seorang wanita yang pantas ... Paling-paling, saya kira 
saya bisa mengajar tentang cara yang tepat untuk mengenakan gaun? [Riera] 

"Tapi bukankah dia mengatakan untuk melakukannya 'seperti yang biasa kamu lakukan'? 
Selain itu, jika ada orang di sini yang akan terlihat melakukannya dengan buruk, itu adalah 
aku. " [Miyabi] 

"Saya melihat. Meski begitu, kamu tetap tenang meski begitu. " [Riera] 

"Tentunya kamu tidak percaya itu. Saya hanya -- bagaimana Anda mengatakannya? -- 
'menerima nasibku sendiri'. Hal serupa juga pernah terjadi sebelumnya ... "[Miyabi] 

"Jujur, anak perempuan. Ini hanya pengantar teman-teman saya ke keluarga saya ... "[Elia] 



"Elia." [Michelle, Kanan, Miyabi, Riera] 

"Dan itu sendiri merupakan peristiwa penting," kata mereka diam-diam dengan mata 
mereka. 

Pada saat seperti itulah seseorang mengetuk pintu berdekorasi mewah. 

"Maaf membuat anda menunggu. Para tuan telah datang. " [Pembantu] 

"!!" [Michelle, Kanan, Miyabi, Riera] 

Saat pelayan mengumumkan itu, keempat gadis itu secara bersamaan berdiri dengan 
sentakan, sementara Elia dengan elegan berdiri sedikit lebih lambat. 

Dan kemudian pasangan muda dan seorang pria tua masuk. 

"Maaf membuat anda menunggu. Saya adalah kepala keluarga Jamil saat ini, Reinhart. 
Terima kasih karena selalu menjaga putriku. " [Reinhart] 

"Ayah! Dan kakek dan ibu juga, kau terlambat. " [Elia] 

"Maaf tentang itu. Seorang tamu yang tak terduga datang, Anda tahu. " [Elize] 

"Tapi itu sudah cukup. Sepertinya kau baik-baik saja, Elia. " [Reinbach] 

"Aku melihat kamu baik-baik saja, kakek, ibu, ayah." [Elia] 

Setelah keluarga bertukar kata, topik beralih ke empat gadis yang mengunjungi mereka. 

"Ngomong-ngomong, Elia. Anda tidak akan memperkenalkan kami kepada teman-teman 
Anda? Pengantar sederhana akan dilakukan. " [Elize] 

"Baik! Dari kiri, yang paling gugup dari mereka, Kanan. " [Elia] 

"Salam pembuka. Nama saya Kanan Shuza! Aku bertujuan untuk menjadi pengrajin alat 
sulap! " [Kanan] 

"Jadi kamu Kanan-chan. Saya sudah mendengar tentang Anda dari surat-surat Elia. Anda 
berasal dari keluarga Shuza, ya? " [Elize] 

"Oh, berbicara tentang Keluarga Shuza, apakah Defel-dono baik-baik saja? Dia banyak 
membantu saya di masa lalu, tetapi ketika saya mampir ke tokonya baru-baru ini, saya 
diberi tahu bahwa dia sudah pensiun ... "[Reinbach] 

"Kakek--- Maksudku, kakekku baik-baik saja. Dan dia tidak pensiun karena sakit tetapi 
karena usianya. Dia mengeluh, mengatakan bahwa dia tidak bisa menggerakkan jari-
jarinya dengan baik, dan tidak bisa melakukan pekerjaan yang cukup baik lagi, lalu tiba-
tiba pensiun ... Tapi dia masih mengutak-atik alat sulap setiap hari sebagai hobi, dan karya-



karyanya masih lebih baik daripada yang sebenarnya pengrajin aktif dan bahkan selalu 
memarahi pengrajin muda. " [Kanan] 

"Itu terdengar baik. Jika ada kesempatan, kirimkan salam saya. " [Reinbach] 

"Tidak masalah! ...Ah." [Kanan] 

Sial! Tampaknya Kanan berkata ketika wajahnya tampak suram. Ketiga orang dewasa 
semuanya tersenyum. Pertama-tama, meskipun dia tidak menyadarinya, telinga dan ekor 
anjingnya selalu gelisah sepanjang waktu, jadi jelas bagi semua orang di sini betapa gugup 
dan tidak dikenalnya dia dengan situasi ini. 

Elia membayar kecerobohannya dan mulai memperkenalkan Miyabi. 

"Namaku Miyabi Saionji. Saya pikir Anda mungkin sudah tahu, tetapi saya adalah putri 
presiden Perusahaan Saionji. Sangat menyenangkan bisa berkenalan dengan semua orang. 
" [Miyabi] 

"Jadi kamu adalah putri Pioro-san!" [Reinhart] 

"Ayahmu juga sangat membantu kami." [Elize] 

"Aku dengar kamu ada di sini, tapi ini kali pertama kita bertemu. Senang berkenalan 
dengan Anda." [Reinbach] 

"Terima kasih banyak." [Miyabi] 

"Berikutnya adalah Riera." [Elia] 

"Salam, Yang Mulia. Saya Riera Clifford, putri bungsu Baron Clifford. Saya sangat senang 
bisa bertemu dengan Anda. " [Riera] 

"Anak yang serius, begitu. Ini bukan tempat umum, jadi silakan saja. " [Reinhart] 

"Meskipun meyakinkan bahwa setidaknya ada satu gadis seperti dia." [Reinbach] 

"Secara pribadi, aku lebih suka mendengar semua cerita." [Elize] 

"Dipahami! Aku akan melakukan yang terbaik." [Riera] 

Salutnya luar biasa, tapi kata-kata yang mengikutinya lemah. 

Orang dewasa tidak bisa menahan senyum pada ketekunannya. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Terakhir, Michelle. Dia mengenakan pakaian 
pria, tapi dia jelas seorang wanita, jadi tolong jangan salah paham. Terutama kamu, Ayah. " 
[Elia] 



"Tentu saja. Michelle-san, kan? Saya mendengar Anda adalah putri tertua Count Willdan. " 
[Reinhart] 

"Merupakan suatu kehormatan untuk mengetahui bahwa Anda mengenal saya, Yang Mulia. 
Tapi bisakah aku tahu apa sebenarnya yang dimaksud Elia dengan kesalahpahaman? " 
[Michelle] 

"Ah, aku benar-benar minta maaf tentang itu, tapi ... Elia telah mengirimiku surat 
sebelumnya, di mana dia menyebutkan bahwa Michelle-san 'populer di kalangan siswa 
perempuan'. Baiklah, bagaimana saya mengatakannya ... "[Reinhart] 

"Coba saya tebak, Anda berpikir bahwa Michelle-san yang dibicarakan adalah seorang 
siswa laki-laki, dan dalam kecemburuan Anda, mengirim kembali surat yang menuntut 
untuk mengetahui siapa dia?" [Elize] 

"Astaga, kau harus tahu sepenuhnya bahwa bersekolah berarti bahwa putrimu harus 
berinteraksi dengan anak laki-laki juga. Namun hanya karena Anda mendengar putri Anda 
rukun dengan seorang pria, Anda kehilangan ketenangan. Dan kita bahkan tidak berbicara 
tentang hubungan romantis di sini. Anda mungkin anak saya, tetapi itu adalah perilaku 
yang benar-benar menyedihkan. " [Reinbach] 

"Ugh ..." [Reinhart] 

"..." [Kanan, Miyabi, Riera, Michelle] 



Chapter 211-8 
Bab 2: Elialia Memperkenalkan Teman-Temannya (2/4) Dengan putrinya, istrinya, dan 
bahkan ayahnya sendiri yang memberitahunya, Reinbach yang malang merasa seperti baru 
saja dipukuli secara verbal. 

Dia tampak jauh lebih kecil daripada ketika dia memasuki ruangan, membuatnya tampak 
kurang bermartabat, tetapi bagi gadis-gadis muda ini, itu adalah anugerah yang 
memungkinkan mereka untuk akhirnya melonggarkan saraf mereka. 

Dengan suasana yang kurang tegang dari sebelumnya, wajah semua orang menjadi lebih 
lembut. 

"Bagaimanapun, kita seharusnya tidak berdiri di sini sepanjang waktu. Semuanya, 
kumohon. Mari kita semua duduk. " [Reinbach] 

"Tolong, sediakan lebih banyak teh dan permen untuk kami." [Elize] 

Reinhart mendesak semua orang untuk mengambil tempat duduk mereka, sementara Elize 
meminta pelayan untuk menyajikan lebih banyak permen dan teh. 

"Aku sudah mendengar banyak hal dari surat-surat Elia, dan seperti yang aku mengerti, 
kamu semua adalah anggota kelompok yang sama, ya?" [Reinhart] 

"Memang, Yang Mulia." [Riera] 

"Ini pasti membawa kembali kenangan. Aku juga melewati ruang bawah tanah saat aku 
masih mahasiswa. Nah, bagaimana? Apakah Elia kami membuatmu kesulitan? " [Elize] 

"Tentunya tidak, Yang Mulia. Kami memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, 
tetapi sebagai sebuah kelompok, kami melakukannya dengan cukup baik. Elia tidak 
memiliki masalah dengan akademisi atau mata pelajaran dasar. Lagipula, dia luar biasa 
dalam hal kecakapan sihir dan laju tembakan, dan bahkan berada di puncak kelas. Dalam 
latihan, dia bisa memberikan pelanggaran yang kuat. " [Kanan] 

"Dia tidak pandai pedang, tapi dia lebih dari cukup mampu untuk bisa mengikuti pelajaran. 
Dia adalah pencetak gol terbanyak sejauh para gadis. Dalam latihan, biasanya aku atau 
Kanan yang memimpin barisan depan, tapi ketika ada masalah, dia bisa membantu kami 
juga. " [Riera] 

"Dia juga membantu pekerjaan rumah. Siswa bangsawan lainnya sering meninggalkan 
tugas seperti itu -- misalnya, mendirikan tenda atau memasak -- kepada siswa biasa atau 
pengikut mereka, dan ada juga cukup banyak dari mereka yang akan mengeluh sementara 
yang lain bekerja, jadi pada awalnya, saya juga berada di sebuah kehilangan apakah benar-
benar baik-baik saja membiarkan Elia membantu tugas-tugasnya, tetapi semuanya ternyata 
baik-baik saja. " [Kanan] 



Setelah mendengar Michelle, Riera, dan Kanan mengatakan itu, ketiga orang dewasa itu 
mengangguk lega. 

"Kelas atas di bidang sihir dan akademisi, sambil menjadi pedang yang lumayan. Kamu 
berlatih sedikit sebelum mendaftar, tetapi kamu pasti sudah bekerja keras, Elia. " 
[Reinhart] 

"Hasil seperti itu adalah bukti bahwa Elia telah bekerja keras. Dan tidak ada alasan untuk 
khawatir tentang pekerjaan. Di akademi, semua siswa sama tanpa memandang status. Atau 
setidaknya itu adalah sikap resmi sekolah dan sudah sejak zaman saya, tetapi bangsawan 
terlalu tak berdaya selama keadaan darurat tanpa pelayan mereka. " [Reinbach] 

"Terlepas dari apa yang terjadi setelah lulus, itu adalah bagian dari kurikulummu sekarang, 
jadi aku senang semuanya berjalan baik untukmu, Elia. Dan dari penampilan, Anda telah 
menemukan beberapa teman yang sangat baik. " [Elize] 

"Ibu?" [Elia] 

"Meskipun itu tidak sebanyak ayahmu, aku sebenarnya juga khawatir. Saya membesarkan 
Anda dengan baik dan disiplin, seorang putri yang bisa saya banggakan, tetapi ketika harus 
berinteraksi dengan para bangsawan, Anda tahu ... "[Elize] 

"Ah ..." [Michelle, Kanan, Miyabi, Riera] 

"Ibu!? Dan kalian juga perempuan !? " [Elia] 

"Itu tidak buruk." [Michelle] 

"Kamu gadis yang baik dan mudah bergaul, meskipun kamu mendekati orang biasa tanpa 
diskriminasi ..." [Kanan] 

"Aku tidak tahu apakah itu karena kamu jujur atau murni, tapi kamu tidak pandai menipu 
orang lain seperti anak-anak bangsawan lainnya." [Miyabi] 

"Memang benar ada tempat-tempat yang tidak bisa aku tandingi, tapi ... Bukankah orang-
orang itu hanya mendominasi orang lain dengan berbicara dengan keras? Mereka 
memandang rendah orang lain dengan kedudukan sosial yang lebih rendah daripada 
mereka dan kemudian mengoceh tentang bagaimana mereka kasar atau bagaimana mereka 
harus tahu tempat mereka? Bagi keluarga-keluarga dengan kedudukan yang sama, mereka 
membanggakan tanpa akhir, sementara bagi mereka yang di atas mereka, mereka mencoba 
untuk mendekati dengan pujian. Mereka membuat gunung dari bukit mol dan menemukan 
kesalahan dengan hal-hal yang orang katakan ... Bukankah orang-orang seperti itu hanya 
sekelompok orang palsu yang meniru orang dewasa dan 'bermain bangsawan'? " [Elia] 

"Itu adalah kata-kata yang sangat pedas yang kamu ludahkan di sana, Elia. Berhati-hatilah 
untuk tidak mengatakan itu kepada orang yang Anda bicarakan. " [Miyabi] 



"Aku tahu. Saya hanya akan mengatakan sesuatu seperti ini di sini. " [Elia] 

"Yah, tidak ada dari kita di sini yang akan menyangkalnya." [Kanan] 

"Aku tidak ingin terlalu banyak bicara tentang orang lain, dan sudah umum menyebar 
pembicaraan seperti itu, jadi tolong jangan menyeretku dengan mencari persetujuanku." 
[Riera] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Anak-anak seperti itu adalah sama terlepas 
dari zamannya. Ada banyak dari mereka yang kembali selama waktu kita juga. Mereka akan 
mencoba untuk saling menyombongkan diri atau memandang rendah satu sama lain, dan 
pada akhirnya, argumen mereka akan berubah menjadi kontes meludah antara dua anak 
yang saling melecehkan. Yah, mereka akan berubah ketika mereka dewasa. " [Reinhart] 

"Oh? Tetapi ada begitu banyak orang dewasa yang belum dewasa, orang yang hanya bisa 
menolak atau mengkritik tindakan dan karya orang lain. " [Elize] 

"... Aku melihat Yang Mulia juga cukup pahit ..." [Miyabi] 

"Mereka adalah ibu dan anak, setelah semua ..." [Kanan] 

"Sebagai kakek Elias, aku senang dia tidak berteman dengan anak-anak seperti itu." 
[Reinbach] 

"Tapi tentu saja. Akan sangat memalukan bahkan jika saya hanya menonton hal-hal seperti 
itu dari samping, dan mereka tidak setua yang mereka pikirkan. Dalam hal itu, Ryouma-san 
lebih mulia dan lebih seperti orang dewasa meskipun dia tidak. " [Elia] 

Elia berkata dengan acuh tak acuh kepada kakeknya. Tetapi Michelle memahami itu dan 
bereaksi. 

"Aku memperhatikan bahwa nama itu muncul dari waktu ke waktu, tetapi siapa Ryouma-
san? Dia laki-laki, kan? " [Michelle] 



Chapter 211-9 
Bab 2: Elialia Memperkenalkan Teman-Temannya (3/3) "Kalau dipikir-pikir, kita tidak 
pernah benar-benar bertanya tentang dia dengan benar, bukan? Yang kita tahu adalah dia 
seharusnya teman Elia. " [Kanan] 

"Ya, aku juga agak penasaran. Kadang-kadang Elia membicarakannya dengan Miyabi, tapi 
itu selalu terdengar seperti itu bukan sesuatu yang bisa dia bicarakan dengan kami dengan 
mudah, jadi aku tidak pernah membicarakannya, tapi ... "[Riera] 

"Oh? Anda tidak pernah memberi tahu mereka tentang Ryouma-kun, Elia? " [Elize] 

"Ya, aku cukup yakin aku belum membicarakannya dengan baik, tetapi bukan karena aku 
sengaja berusaha untuk menghindari membesarkannya ... Hanya saja setiap kali aku 
berpikir untuk menjelaskan, aku tidak bisa benar-benar menemukan kata-kata untuk " 
[Elia] 

Tiga orang dewasa dan Miyabi, yang mengenal Ryouma, mengangguk. 

"Aku tidak punya siapa-siapa aku bisa menelepon teman sebelum mendaftar, jadi aku tidak 
pernah benar-benar berpikir ada sesuatu yang salah, tetapi setelah bertemu teman sekelas 
seusiaku dan para senpai di sini, aku akhirnya menyadari bahwa apakah itu kemampuan-
bijaksana atau mental-bijaksana , Ryouma-san sangat berbeda. 

Oh, tapi dia bukan orang jahat. Jika ada, saya kira Anda bisa mengatakan dia orang yang 
sangat baik? Ayah, ibu, kakek? " [Elia] 

"Betul sekali. Saya adalah orang pertama yang berkenalan dengannya. Pada saat itu, salah 
satu bawahan saya terluka, dan sama seperti semua harapan hilang, dialah yang 
menyelamatkan kami. " [Reinhart] 

"Rupanya, dia dibesarkan oleh kakek neneknya. Dia setahun lebih muda dari Elia, tapi dia 
tahu banyak hal dan juga pemburu yang terampil. " [Elize] 

"Dia juga penyihir yang brilian, meskipun mantranya sebagian besar ditujukan untuk 
meningkatkan kehidupan sehari-harinya." [Reinbach] 

"Karena semua orang memuji dia, dia pasti anak yang luar biasa. Dan jika dia satu tahun 
lebih muda dari Elia, maka itu berarti dia satu tahun lebih muda dari kita juga. " [Michelle] 

"Brilian ... Ya, dia memang brilian." [Elize] 

"Tapi dia punya beberapa kebiasaan." [Reinhart] 

"Keanehan?" [Michelle] 



"Ryouma-san adalah peneliti lendir, kau tahu. Jadi ketika topik berubah menjadi slimes, dia 
menjadi seperti Michelle ketika dia berbicara tentang formasi sihir. " [Elia] 

"Ahh ..." [Riera dan Kanan] 

Itu sudah cukup untuk membuat Riera dan Kanan memahami secara umum kepribadian 
Ryouma. 

"Tolong jangan hanya menyebutkan nama seseorang dan mulai memahami hal-hal sendiri." 
[Michelle] 

"Yah, itu cara termudah untuk menyampaikan maksudnya, jadi mau bagaimana lagi." 
[Kanan] 

"Ya, aku segera mengerti bahwa dia adalah tipe orang yang kehilangan jejak sekelilingnya 
ketika ada sesuatu yang menarik di depannya." [Riera] 

"Mu ..." [Michelle] 

"Karenanya, kalian berdua adalah ahli di bidang masing-masing. Ia juga memiliki banyak 
pengetahuan dalam hal-hal lain dan sangat dapat diandalkan. Dia mengajari saya tentang 
penjinakan monster juga ketika saya akan menangkap monster pertama saya seperti 
bagaimana Anda mengajari saya tentang formasi sihir, Michelle. " [Elia] 

"Aku tidak sepenuhnya yakin, tapi ayo kita tinggalkan saja. Saya menganggapnya sebagai 
alasan mengapa Anda membawa tiga slime itu? " [Michelle] 

"Cleaner Slime, Heal Slime, dan Scavenger Slime, kan? Mereka benar-benar nyaman untuk 
dimiliki. Terutama saat pelatihan berkemah di ruang bawah tanah sekolah. Kelompok lain 
sangat iri. " [Kanan] 

"Tapi itu hanya diberikan, mengingat bahwa kita bisa membuat toilet dan mandi sederhana 
berkat slime Elia dan sihir tanah Michelle. Bahkan para guru yang sudah terbiasa berkemah 
tidak memiliki pengaturan yang begitu bagus. " [Riera] 

"Karena itu kelompok bangsawan menuntut agar kita meminjamkan atau membuatkannya 
untuk mereka juga. Akulah yang harus berbicara dengan mereka, jadi itu benar-benar 
merepotkan. " [Miyabi] 

"Memang, itu benar-benar menyebalkan." [Elia] 

"Setiap tahun, terutama selama pelatihan praktis pertama, kelompok itu cenderung 
kehilangan kesabaran. Bagaimanapun, meskipun Anda sudah mempelajari intinya sebelum 
mendaftar, Anda harus terus berlatih dan mengulas atau Anda tidak akan mampu 
menguasai teknik yang telah Anda pelajari. " [Reinhart] 



"Seperti yang Miyabi-san katakan beberapa waktu lalu, ada baiknya memiliki teman yang 
dapat mengimbangi bagian-bagian di mana kamu kurang, tetapi orang-orang seperti 
mereka yang hidup dengan bangga sebagai bangsawan atau hanya egois hadir bahkan di 
antara orang dewasa ..." [Reinbach] 

"Kalau dipikir-pikir, hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya, bukan?" [Elia] 

Seperti itu Elia berbicara tentang peristiwa yang terjadi di akademi dan ketegangan dari 
keempat temannya secara bertahap mengendur. 

Ketika matahari mulai terbenam ... 

"Permisi. Tuanku, sudah hampir waktunya untuk pengangkatanmu. " [Pembantu] 

"Oh? Sudah saatnya? " [Reinhart] 

"Ayah. Saya pergi keluar dari jalan saya untuk membawa teman-teman saya ke sini, namun 
Anda sudah pergi? " [Elia] 

"Maaf, Elia. Tapi aku harus makan malam dengan senpai dari masa sekolahku yang belum 
pernah kutemui beberapa lama. " [Reinhart] 

"Hah?" [Elia] 

"Hmm? Apa masalahnya? Apakah ini sangat mengejutkan? " [Reinhart] 

"... Kamu punya teman selama masa sekolahmu?" [Elia] 

Pada saat itu, udara di ruangan itu tampak membeku dan ketegangan aneh bisa dirasakan. 

Kata-kata Elia yang berlebihan membuat wajah Reinhart kram. Dia berbicara. 

"A-Apa maksudmu dengan itu?" [Reinhart] 

"Umm ... Yah, kamu tidak pernah mengunjungi teman, dan aku belum pernah mendengar 
kamu mengatakan bahwa kamu akan pergi untuk bertemu teman. Dan setiap kali topik 
berubah menjadi waktu Anda di akademi, Anda akan selalu membuat wajah yang sulit. " 
[Elia] 

"Ahh ... Ya, baiklah ..." [Reinhart] 

Tanpa bicara, Reinhart berpaling ke istri dan ayahnya. 

Tapi mereka berdua sudah melakukan semua yang mereka bisa untuk menjaga diri agar 
tidak tertawa. Cara mereka diam-diam memandangnya secara tersirat menyiratkan bahwa 
ia harus melakukan sesuatu sendiri. 



"Huh ... Benar. Itu sebenarnya bukan topik yang ingin saya bicarakan, tetapi waktu saya di 
akademi memang bukan sesuatu yang ingin saya lihat kembali. Tetap saja, saya memiliki 
satu atau dua orang yang dapat saya percayai. Misalnya, Elize, yang tertawa di sana. Dia 
sekarang istriku, tetapi di masa lalu, dia adalah temanku. " [Reinhart] 

"Ufufu. Ini pasti membawa kembali kenangan. " [Elize] 

"Betulkah? Maafkan aku, Ayah. " [Elia] 

"Tolong jangan minta maaf. Aku akan merasa kasihan pada diriku sendiri jika kamu 
melakukannya ... Bagaimanapun juga, itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. 
Fakta bahwa saya jarang mengunjungi teman-teman saya, dan orang yang akan saya temui 
sekarang adalah seseorang yang belum saya hubungi sejak lulus. " [Reinhart] 

"Kenapa tiba-tiba saja?" [Elia] 

"Sebenarnya, Ryouma-kun mengunjungi wilayahnya baru-baru ini dan menerima 
bantuannya. Rupanya, terlepas dari posisi kita masing-masing, dia masih 
mengkhawatirkanku sebagai kouhai-nya. Ryouma-kun diam-diam memberi tahu saya 
bahwa melalui suratnya, jadi saya pikir saya bisa menggunakan kunjungannya baru-baru 
ini untuk mampir. " [Reinhart] 

"Betulkah?" [Elia] 

"Orang itu sendiri cukup terkejut. Dan saya senang bisa memiliki teman yang bisa 
mendukung saya terlepas dari berlalunya waktu. Saya harap Anda juga bisa menemukan 
teman seperti itu, Elia. Tidak harus orang banyak, jika kamu bisa menemukan satu teman 
seperti itu, itu akan berarti dunia. " [Reinhart] 

"Ya, Ayah. Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang itu! " [Elia] 

Ketika dia mengatakan itu, dia melihat ke empat temannya. 

"Lagipula, aku sudah punya empat teman seperti itu. Jika kamu termasuk Ryouma-san, 
maka itu berarti lima! Lima teman yang aku ingin bersama untuk waktu yang lama! " [Elia] 

"Elia ..." [Riera] 

"Astaga. Yah, saya kira Anda benar-benar menunjukkan kepada saya. " [Reinhart] 

"Dia tidak menahan bukan?" [Miyabi] 

"Agak memalukan." [Kanan] 

"Oh, apakah kalian tidak ingin menjadi teman seperti itu?" [Elia] 



Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Ketika Elia menanyakan hal itu kepada keempat 
gadis itu, mereka menggelengkan kepala sambil tersenyum. 

Melihat lima seperti itu, orang dewasa dengan lembut tersenyum. 

"Untunglah. Tampaknya Elia berhasil bertemu dengan beberapa teman hebat di akademi. 
Saya ingin mendengar lebih banyak, tetapi sayangnya, kami benar-benar harus pergi. Tetap 
saja, tolong luangkan waktu Anda di sini. " [Reinhart] 

"Baik. Saya juga ingin berbicara lebih banyak, jadi bagaimana kalau Anda menginap di sini? 
Saya ingin membantu Elia memilih gaun untuk pesta yang akan datang. Ryouma-kun juga 
mengirimi kami prototipe produk kecantikan. Dia bilang dia ingin mendapatkan opini 
sebanyak mungkin, jadi kenapa kalian tidak mencobanya juga. " [Elize] 

"Ryouma-han membuat produk kecantikan?" [Miyabi] 

"Ya, percakapan kami beralih ke arah itu sebelumnya. Dia mengatakan itu untuk 
memperdalam pemahamannya tentang obat, meskipun saya pikir itu juga sebagian karena 
saya menunjukkan minat pada ide tersebut. Rupanya, dia belajar di bawah neneknya. Dia 
anak yang sangat rajin belajar, dan hanya di antara kamu dan saya, saya pikir produk 
kecantikannya mudah digunakan dan efektif. " [Elize] 

"Anggap saja ketertarikan saya terkesima. Ibuku juga sedang meneliti obat, jadi ... "[Kanan] 

Seperti ini, percakapan di dalam ruangan menjadi hidup kembali, dan Elia dan yang lainnya 
berbicara sampai larut malam. 



Chapter 211-10 
Bab Tambahan 3: Reinhart dan Porco (1/3) Pada suatu malam yang dingin, di Distrik 
Nobles, di mana bangunan-bangunan yang mempesona tertata dengan rapi, adalah sebuah 
rumah bangsawan yang sedikit lebih kecil dan sedikit lebih rendah daripada yang lain. 
Pemilik rumah besar inilah yang dikunjungi sang adipati, Reinhart Jamil. 

"Selamat datang, Yang Mulia. Kami bertemu setiap tahun dalam situasi sosial, tetapi kami 
tidak pernah benar-benar bertemu secara pribadi seperti ini. " [Porco] 

"Memang, tapi kita sudah banyak bicara selama di akademi, dan hari ini aku ingin 
memanggilmu 'Porco-senpai' sekali lagi, sama seperti yang aku lakukan di masa lalu." 
[Reinhart] 

"Ya, Anda--- maksud saya, saya mengerti." [Porco] 

Keduanya berbicara secara formal untuk sementara waktu di kantor penerima tamu. 

"Kalau dipikir-pikir, ketika kita bertemu untuk pertama kalinya juga, itu agak seperti ini, 
bukan?" [Reinhart] 

"Ya, pada saat itu, saya sangat terkejut bahwa seseorang akan pergi ke tempat seperti itu. 
Terlebih lagi bahwa itu adalah putra duke yang dikabarkan yang datang. " [Porco] 

"Aku tidak bisa menjaga hubungan dengan orang-orang yang tidak aku kenal, karena itu 
hanya akan menimbulkan masalah bagi ayahku." [Reinhart] 

"Tapi tentu saja, setelah semua, pengaruh ayahmu -- maksudku 'Kontraktor Binatang Ilahi' 
bukanlah sesuatu yang bahkan Yang Mulia bisa abaikan. Saya yakin ada banyak orang yang 
mendekati Anda karena orang tua mereka menyuruh mereka. Mungkin juga di luar kendali 
mereka. " [Porco] 

"Tapi meski begitu ... Tolong dengarkan aku, Senpai. Sebenarnya, sebelum datang ke sini 
hari ini, saya bertemu putri saya setelah beberapa lama. Saya ingin tahu bagaimana 
keadaannya, dan dia membawa empat teman dengannya. Mereka semua adalah anak-anak 
yang baik. " [Reinhart] 

"Bukankah itu hal yang baik? Kenapa kau terdengar sangat tidak senang? " [Porco] 

"Ketika kami kehabisan waktu, dan saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan datang 
ke sini, dia mengatakan ini. '... Anda punya teman selama masa sekolah Anda?' "[Reinhart] 

"Oof, sungguh tragedi ... Apakah kamu tidak memberitahunya tentang situasimu?" [Porco] 

"Aku memang memperingatkannya sedikit, tapi aku juga tidak ingin dia berpikir seperti 
aku, jadi ... Dan selain itu, dia memiliki sedikit interaksi dengan para bangsawan seusianya, 



sehingga dia bisa tumbuh dengan pandangan polos, dan itu membuat saya sangat senang. " 
[Reinhart] 

"Aku tahu itu aneh datang dari aku, tapi pastikan kamu tidak menyesali apa pun." [Porco] 

"Tentu saja, jika perlu aku tidak akan hanya berpangku tangan, tapi aku percaya itu penting 
bahwa dia mengalami hal-hal sendiri. Selain itu, putri saya berhasil menemukan lima 
teman hanya dalam waktu satu tahun ketika saya butuh enam untuk menemukan satu. 
Saya berdoa agar mereka dan dia akan dapat mendukungnya. " [Reinhart] 

"Mereka dan dia ? Apakah Anda berbicara tentang ... "[Porco] 

"Ya, Ryouma-kun. Saya mendengar dia mengunjungi Anda beberapa hari yang lalu. Alasan 
lain kunjungan saya hari ini adalah untuk berterima kasih karena telah merawatnya. " 
[Reinhart] 

"Aku tidak benar-benar melakukan sesuatu yang patut diperhatikan. Jika ada, dia adalah 
orang yang merawat saya. Karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih--- "[Porco] 

"Aku juga sudah mendengarnya. Dia bilang kamu memberinya banyak sebagai terima 
kasih. " [Reinhart] 

Kata-kata antisipasi Reinhart membuat Porco menguatkan dirinya. 

"Hmm ... Apakah kamu tidak senang tentang sesuatu? Saya benar-benar menyesal tidak 
bisa memberikan kompensasi lebih dari itu. " [Porco] 

"Oh tidak. Kami sangat senang dengan kompensasi yang Anda berikan, dan baik saya 
maupun orang itu sendiri tidak memiliki masalah. Bahkan, dia pikir kamu memberinya 
terlalu banyak ... Apakah kamu merasa sulit untuk bersantai? " [Reinhart] 

Reinhart bertanya, setelah merasakan pikiran Porco. 

Sebagai tanggapan, Porco berbicara perlahan tapi jujur. 

"... Sejujurnya, aku senang kamu bersedia mengesampingkan statusmu dan 
memperlakukanku dengan hormat sebagai kouhai-ku, tapi kupikir aku mungkin terlalu tua 
untuk dipanggil dengan istilah itu." [Porco] 

"Saya mengerti. Kami juga memiliki tugas dan posisi kami sebagai tuan feodal dan sebagai 
bangsawan. Dan sementara saya tidak berbohong ketika saya mengatakan saya ingin 
berbicara dengan Anda seperti yang saya lakukan di masa lalu, itu tidak semua yang ada 
untuk itu juga ... Jika kita terus berusaha untuk merasakan satu sama lain seperti ini, kita 
tidak akan pernah bisa kemana-mana , jadi bisakah aku mengusulkan agar kita berbicara 
dengan para bangsawan terlebih dahulu? " [Reinhart] 

"Aku akan sangat berterima kasih." [Porco] 



"Lalu jika aku bisa jujur, Porco-senpai, izinkan aku untuk berpartisipasi dalam majelis yang 
kamu organisir." [Reinhart] 

"Majelis, itu agak berlebihan, yang saya organisasikan hanyalah pesta makan malam, yang 
saya lakukan sebagai hiburan. Bagaimana Anda bisa tahu tentang itu? " [Porco] 

"Aku mendengar dari Ryouma-kun. Rupanya, Anda mendapat kabar bahwa wilayah saya 
sedang dalam kekacauan. " [Reinhart] 

"Iya. Apakah kamu mengatakan...?" [Porco] 

"Sayangnya, beberapa rumah telah bergabung dan menarik tali di belakang layar." 
[Reinhart] 

Porco dengan lembut menutupi matanya dengan tangannya. 

"Orang bodoh apa yang akan ... Ah, tapi dari caramu bertindak, kurasa kamu sudah tahu 
siapa orang bodoh ini? Jika demikian, maka tujuan Anda tidak harus mencari cara untuk 
menyelesaikannya tetapi dengan mempertimbangkan apa yang akan terjadi. " [Porco] 

"Seperti biasa, pembicaraan berlangsung cepat denganmu, Senpai. Secara pribadi, saya 
tidak suka dengan perebutan kekuasaan ini, tetapi karena ada orang yang berpikir mereka 
bisa membantu wilayah saya, saya memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk 
mengadakan pelajaran. Dan untuk mencegah hal serupa terjadi lagi nanti, saya ingin 
memperluas koneksi pribadi saya. " [Reinhart] 

"Tapi kamu tidak benar-benar harus bertanya padaku, kan? Saya yakin ada banyak rumah 
yang ingin menjalin hubungan dengan sang duke dan rumahnya. " [Porco] 

"Benar, tapi bukan sembarang bangsawan yang akan melakukannya. Akan sangat 
meyakinkan jika seseorang seperti Anda yang cerdas dan terus membangun kontak yang 
berguna melalui 'pesta makan malam' Anda akan bekerja dengan saya. " [Reinhart] 

"..." [Porco] 

"Tentu saja, aku akan memberikan kompensasi yang sesuai. Saya telah meninggalkan 
barang bawaan saya dengan bawahan Anda. " [Reinhart] 

"Kalau begitu, aku akan minta mereka membawanya." [Porco] 

Porco membunyikan bel di atas meja, dan kepala pelayan, Piguu, masuk. 

Setelah mendengar apa yang dia butuhkan, dia pergi dan segera kembali dengan tiga kotak 
dalam berbagai ukuran. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Silakan lihat ini." [Reinhart] 



Kotak pertama yang ditunjukkan Reinhart adalah kotak persegi panjang. 

"Sepertinya ini semacam kalung ... !!" [Porco] 

Porco menebak apa yang ada di dalam kotak. 

Tebakannya sama sekali tidak salah, tetapi produk aktual di dalam kotak itu melebihi apa 
yang dia harapkan. 

"Mutiara!? Dan sangat besar dan sangat banyak juga! " [Porco] 

Bagi negara mereka yang tidak memiliki lautnya sendiri, setiap butir mutiara adalah 
barang mewah. Namun di sini ada aksesori yang dirangkai serangkaian mutiara untuk 
membentuk kalung. 

Porco berpikir untuk mendapatkannya, tetapi dia bahkan tidak bisa membayangkan 
berapa biayanya. 



Chapter 211-11 
Bab 3: Reinhart dan Porco (2/2) Nah, itu pemandangan untuk dilihat. Hanya itu yang bisa 
saya katakan. " [Porco] 

Porco dengan lembut menutup kotak itu dan bertanya. 

"Apa niatmu untuk menunjukkan ini padaku? Item ini terlalu banyak untukku. Tentunya, 
Anda tidak mengatakan bahwa Anda berencana untuk menggunakan ini sebagai 
kompensasi. " [Porco] 

"Aku bisa menyiapkan yang lain dari jenis yang sama jika kamu mau, tapi kalung khusus ini 
yang ingin aku berikan kepada seorang kenalan di kemudian hari. Dia pria yang baru 
menikah, kau tahu, tahun lalu, sebenarnya, dan aku tidak tahu apa yang harus memberinya 
hadiah. " [Reinhart] 

"Kau akan menghadiahkan sesuatu yang sangat mewah? Hmm ... Dari orang-orang yang 
kamu kenal yang menikah tahun lalu ... Begitu, pasti bagi Yang Mulia siapa hadiah ini yang 
ditujukan. Dengan melakukan hal itu, Anda juga akan mendapatkan hak untuk menjual 
mutiara. 

Ada banyak bangsawan yang mencari mutiara. Saya tidak tahu bagaimana Anda berhasil 
mendapatkan mutiara ini, tetapi Anda harus memiliki sumber yang luar biasa jika Anda 
mengatakan bahwa Anda dapat membeli mutiara dengan kualitas seperti itu jika saya 
menginginkannya. Selain itu, jika Anda bisa mendapatkan dukungan dari Yang Mulia, maka 
tidak hanya aset Anda, tetapi juga pengaruh Anda terhadap rumah-rumah lain akan 
meningkat. 

Dan jika saya menjadi salah satu dari mereka yang dapat membentuk koneksi dengan 
rumah Jamil, maka saya juga akan mendapatkan pengaruh, meskipun pada saat yang sama, 
seperti halnya dengan kekuatan naga, ini juga akan sangat memusuhi beberapa orang." 
[Porco] 

"Aku sudah memutuskan sendiri. Keluarga Jamil harus menghadapi permusuhan dari 
rumah-rumah lainnya. Dan saya tidak ingin hanya mendapatkan dukungan Anda demi 
memiliki 'bantal', tetapi saya berharap bahwa kita benar-benar akan dapat menjadi 
'teman'. Dan mengenai rute mutiara yang saya tunjukkan tadi, Anda sebenarnya tidak 
semua yang tidak berhubungan dengan itu, Senpai. " [Reinhart] 

"Apa?" [Porco] 

"Silakan lihat." [Reinhart] 

Reinhart membuka kotak, dan di dalamnya bisa dilihat kerang. 

Permukaannya dipoles, dan mutiara yang tersembunyi itu sangat mempesona dan indah. 



"Ini, kecerdasan ini, dan bentuk ini ... Mungkinkah ini?" [Porco] 

"Ryouma-kun menemukannya di wilayahmu. Ternyata, itu adalah kerang yang sering 
dimakan di sana. " [Reinhart] 

"Jadi ini benar-benar 'Sunagakure' itu?" [Porco] 

"Dia bilang kau menyuruhnya membersihkan sumber air panasmu. Rupanya, saat itulah dia 
menggunakan bahan kimia untuk memoles cangkangnya. " [Reinhart] 

"Oh, benda itu! Saya melihat. Jadi cangkang ini menyembunyikan kecemerlangan di 
dalamnya. " [Porco] 

"Menurutnya, kerang dan mutiara ini terbuat dari bahan yang sama, jadi aku ingin kamu 
memasok kerang ini kepadaku sebagai komoditas makanan." [Reinhart] 

"Karena kamu akan keluar dari cara kamu untuk meminta mereka, aku menganggap 
kerang ini adalah 'sumber' dari mutiara kamu?" [Porco] 

"Lebih tepatnya, itu sesuatu yang lain. Misalnya, benjolan kotoran dari sumber air panas 
yang dibersihkan oleh Ryouma-kun. Jika dia melakukan beberapa proses, dia harus bisa 
menggunakannya sebagai pengganti, tetapi ketika datang ke pasokan yang stabil, cangkang 
ini adalah yang terbaik. " [Reinhart] 

"... Apakah kamu tidak berpikir untuk menyembunyikannya sedikit?" [Porco] 

"Aku memang mengatakan bahwa aku ingin kita saling terbuka. Tidak ada gunanya 
melakukan sesuatu yang tidak berarti. Jadi maukah kamu bekerja sama, Senpai? " 
[Reinhart] 

Ketika Reinhart mengatakan itu tanpa basa-basi, Porco terkejut. Dia menyandarkan 
seluruh tubuhnya ke kursi dan melihat ke langit-langit. 

"Ini akan menjadi keberuntunganku untuk bisa membantumu, tetapi sejak awal, apakah 
kamu akan membiarkan aku menolak?" [Porco] 

"Jika kamu benar-benar ingin menolak, aku tidak keberatan. Sejak awal, Ryouma-kun 
adalah orang yang memintaku untuk menyampaikan pesan ini kepadamu. " [Reinhart] 

"Apa?" [Porco] 

"Dia mendapatkan kerang dari wilayahmu, jadi dia pikir akan lebih baik untuk 
memberitahumu, tapi dia pikir kamu mungkin akan waspada terhadapnya dan 
menyebabkan masalah jika dia tidak mengatakannya dengan benar. Dia tidak tahu tentang 
situasimu sebanyak itu, tapi dia samar-samar merasakan bahwa kau memiliki 'masalah 
yang rumit', jadi dia meminta saya untuk menyampaikan pesan itu kepadamu. 



Dan supaya Anda tahu, dia ingin saya memberi tahu Anda semata-mata karena kebaikan 
hatinya. Tidak ada niat buruk di dalamnya. Itu sebabnya saya juga tidak mencoba 
menggunakan informasi ini untuk mencoba dan memaksa Anda untuk melakukan apa pun. 
akan sangat menyakitkan jika saya melakukan sesuatu seperti itu dan dibenci olehnya. " 
[Reinhart] 

"Saya melihat. Saya tidak mengira dia adalah anak normal, tetapi saya tidak berharap dia 
akan dapat melihat saya. " [Porco] 

"Jujur, pada awalnya, aku dan istriku juga berpikir dia adalah anak yang tidak tahu apa-apa 
tentang dunia dan akan dengan mudah ditipu, dan benar-benar cemas, tapi dia sangat 
tajam." [Reinhart] 

Perasaan sakit di dadanya juga tak teratasi. 

Melihat Reinhart berbicara seperti itu, komentar Porco. 

"Reinhart. Mungkinkah? Apakah dia anak harammu? " [Porco] 

"! *Uhuk uhuk!" [Reinhart] 

Kebetulan saat Reinhart menyesap teh hitamnya, Porco mengatakan itu, menyebabkan 
Reinhart yang malang tersedak. 

"Maaf, tapi mengapa kamu bertanya seperti itu?" [Reinhart] 

"Karena kamu membuat wajah itu yang agak bahagia dan sedih. Wajah seperti apa yang 
dilakukan ayah ketika melihat anaknya tumbuh. " [Porco] 

"Betulkah? Saya membuat wajah seperti itu? " [Reinhart] 

"Jadi, kamu tidak sadar." [Porco] 

"Untuk memperjelas, aku juga tidak punya anak haram." [Reinhart] 

"Memang benar bahwa kamu tidak mirip, tetapi kepribadianmu sedikit ..." [Porco] 

"Itu cukup untuk lelucon, mari kita kembali ke topik." [Reinhart] 

"Tapi kamu bilang ingin kembali ke keadaan kita sebelumnya--- Baiklah, baiklah, aku sudah 
mengerti. Jangan memelototiku seperti itu. Di mana kita lagi? " [Porco] 

"Kami berbicara tentang bagaimana Ryouma-kun memintaku untuk berbicara denganmu 
tentang kerang-kerangan, dan bagaimana dia sangat tajam. 

Jika berita tentang kerang ini dipublikasikan, perselisihan wilayah yang terjadi di balik 
pintu tertutup untuk Danau Ratoin akan meningkat. " [Reinhart] 



"Tidak diragukan lagi. Jika yang lain melihat ini sebagai peluang, banyak dari mereka akan 
datang dan mencoba untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. " [Porco] 

"Ayahmu juga bekerja di jalan-jalan wilayahmu. Selain daerah di sekitar danau, wilayah 
Anda sulit dihuni manusia, tetapi itu berbeda sekarang. Dengan kata lain, itu menjadi jauh 
lebih menarik. " [Reinhart] 

"Sejujurnya, memiliki rumah adipati sebagai dukunganku akan sangat membantu. Jadi, 
silakan bergabung dengan pesta makan malam. Saya juga akan memperkenalkan Anda 
kepada para bangsawan berpengaruh yang saya kenal dan menjanjikan dukungan penuh 
saya kepada Anda. " [Porco] 

Dengan cara inilah kedua orang ini berjanji untuk bekerja sama. 

"Ngomong-ngomong, apa yang ada di kotak terakhir?" [Porco] 

"Sesuatu yang berbeda dari mutiara tetapi masih berhubungan. Ini akan menguntungkan 
bagi kita berdua, jadi bagaimana dengan itu? Apakah Anda akan bekerja sama dengan yang 
ini juga? " [Reinhart] 

"Dua yang terakhir sangat mengejutkanku, namun kamu mengatakan kamu masih memiliki 
lebih banyak? Tidak ada gunanya melakukan hal-hal yang tidak perlu, kan? Langsung saja 
ke intinya. " [Porco] 

"Aku akan jujur kalau begitu. Apakah Anda tertarik pada teknologi baru yang 
memungkinkan makanan mempertahankan kesegaran dan rasanya untuk jangka waktu 
yang lebih lama? " [Reinhart] 

"Tentu saja aku akan. Keistimewaan lokal fief saya adalah ikan, dan itu adalah komoditas 
yang semuanya tentang kesegaran. " [Porco] 

"Teknologi ini sedang dalam penelitian, dan alat alat ajaib pembekuan prototipe ada di 
dalam kotak ini." [Reinhart] 

"Tapi jika kamu membekukannya, rasanya akan semakin buruk. Apakah Anda mengatakan 
itu bisa dilakukan sekarang tanpa kehilangan rasanya? " [Porco] 

"Perbedaannya seperti siang dan malam. Jika Anda bertanya kepada saya, itu sudah cukup 
baik. " [Reinhart] 

"Hanya bagaimana Anda mencapainya?" [Porco] 

"Alat ajaib ini dapat menghasilkan suhu yang jauh lebih rendah daripada alat sihir normal. 
Tampaknya, kuncinya adalah membekukan komoditas makanan dengan cepat. Untuk itu, 
minuman keras yang dikenal sebagai 'alkohol industri' sedang digunakan. Dan konon 
bahan baku minuman keras itu adalah 'sake putih' Wilayah Fatma yang bahkan bisa dibuat 
oleh para amatir. " [Reinhart] 



"Kami memang memiliki sesuatu seperti itu. Dibutuhkan sedikit keterampilan dan upaya 
untuk membuat sesuatu yang bisa diminum dengan benar, tetapi tentu saja, itu adalah 
cerita yang berbeda sama sekali jika hanya minuman keras yang dibutuhkan. Bahan-
bahannya juga tumbuh di bagian itu, jadi mengolahnya jika perlu juga tidak akan sulit. Saya 
kira dalam pengertian itu sangat cocok untuk wilayah saya. " [Porco] 

Setelah mencapai suatu pemahaman, Porco mengajukan pertanyaan lain. 

"Reinhart. Saya merasa seperti mengalami deja vu, tetapi wajah seorang anak lelaki terus 
bermunculan. " [Porco] 

"Seperti yang kamu duga, ini juga memang penelitian Ryouma-kun." [Reinhart] 

"Hanya siapa anak itu? Satu demi satu ... "[Porco] 

"Karena kita akan bekerja sama, kurasa akan lebih baik untuk memberitahumu ... Dia 
adalah yatim piatu dari Melia the Sage yang terkenal dan Teagle the Martial God. Namun, 
tampaknya mereka tidak berhubungan dengan darah dan hanya diadopsi oleh mereka. " 
[Reinhart] 

"... Jadi para pengacau itu tidak salah memanggilnya 'Barley Tea Sage' saat itu." [Porco] 

Porco tersenyum paham, tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya menjadi serius. 

"Kami memiliki kesempatan, jadi sebaiknya aku memberitahumu, tapi aku pikir bocah itu 
agak tidak stabil." [Porco] 

"... Kamu juga berpikir begitu, Senpai?" [Reinhart] 

Ekspresi Reinhart juga menjadi tegang ketika Porco menunjukkan hal itu. 

"Aku sudah menyadarinya sejak beberapa waktu yang lalu, tapi dengan kejadian baru-baru 
ini, aku sudah mengkonfirmasi itu. Dia terlalu berbakti . " [Reinhart] 

"Kamu mungkin pernah mendengarnya, tapi sebenarnya, aku memintanya melakukan 
pekerjaan juga. Penampilannya jauh melampaui apa yang saya harapkan, tetapi dia 
tampaknya tidak terlalu peduli dengan kompensasi. " [Porco] 

"Itu hanya satu bagian darinya." [Reinhart] 

"Apa?" [Porco] 

"Masalahnya jauh lebih mendasar bagi manusia. Setidaknya, itulah yang saya pikirkan. " 
[Reinhart] 

"Apakah sesuatu terjadi?" [Porco] 



"Iya. Tapi saya, tidak--- Keluarga kami ingin terus mendukungnya, baik sebagai bangsawan 
maupun sebagai individu. " [Reinhart] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Melihat mata Reinhart yang penuh tekad 
membuat dia sekali lagi tersenyum. 

"Bagian dirimu itu belum berubah sedikit pun." [Porco] 

"B-Benarkah?" [Reinhart] 

"Ya ... Baiklah! Kami akan berbicara banyak hari ini, kami akan makan makanan lezat, 
minum minuman keras, dan mendengar satu sama lain menggerutu dan khawatir atas 
pekerjaan kami dan keluarga kami. Itu adalah tugas saya sebagai teman Anda dan senpai 
Anda. " [Porco] 

"Terima kasih, Senpai." [Reinhart] 

"Kami akan saling mendukung mulai sekarang, jadi tidak perlu dicadangkan. Seperti dulu, 
kan? " [Porco] 

Porco membunyikan bel lagi dan memerintahkan Piguu untuk bergegas menyiapkan 
makan malam. 

Setelah itu kedua pria itu berbicara dan menyalakan kembali persahabatan mereka. 



Chapter 212 
Volume 3 Bab 212: Perubahan Gimuru ...Hah. Udara di sini agak berubah ... " 

Ryouma naik kereta dari Wilayah Fatma dan dengan selamat tiba di Gimuru. 

Sudah kira-kira satu bulan sejak dia terakhir di sini, tetapi rasanya kurang bernostalgia dan 
lebih berbeda. 

Ada lebih banyak orang yang berlalu lalang, tetapi rasanya sepi. 

"Tunggu!" [Penjaga 1] 

"!!" [Ryouma] 

Ketika dia berjalan menuju tokonya, sebuah suara tiba-tiba bergema, dan dia menoleh ke 
sana. Di sana, dia melihat tiga penjaga mengejar seorang pria. 

Apakah pria itu begitu berani untuk mengambil dompet di siang hari bolong? 

"Dapatkan dia!" [Penjaga 1] 

"Sial! Berangkat!" [Pencuri] 

Salah satu penjaga sangat cepat dan dapat mengejar kriminal dengan segera. 

Tapi... 

"Awas!" [Penjaga 2] 

"Uwaah !?" [Penjaga 1] 

"Heh! Kamu keledai! " [Pencuri] 

"Jangan biarkan dia pergi!" [Penjaga 2] 

"Ya!!" [Penjaga 3] 

Penjaga pertama bisa mengejar penjahat, tetapi pinnya terlalu lemah, dan penjahat bisa 
mengambil pisaunya. 

Karena itu penjahat dapat melukai wajahnya dan melonggarkan cengkeramannya. 

Untungnya, penjaga lainnya bisa mengamankannya. 

"Apakah kamu baik-baik saja!?" [Penjaga 2] 



"U, uu ..." [Penjaga 1] 

Hidupnya sepertinya tidak dalam bahaya. Hanya ada banyak darah karena dia terluka di 
wajahnya. 

Mungkin aku bisa menggunakan sihir penyembuhan untuknya. 

"Permisi." [Ryouma] 

"Apa!? Tidak bisakah kamu melihat kita sedang sibuk menangkap seseorang !? " [Penjaga 
2] 

"Aku bisa menggunakan sihir penyembuhan. Jika Anda mau, saya bisa mengobatinya. " 
[Ryouma] 

"Penyembuhan? Maaf! Itu akan sangat membantu! " [Penjaga 2] 

Penjaga itu memberi izin, jadi setelah memeriksa lukanya, aku mengucapkan mantra 
perantara, High Heal. 

Lukanya tidak sedalam itu meskipun ada pendarahan, jadi hanya merapalkan mantera saja 
sudah cukup. 

"Bagaimana perasaanmu? Merasakan sesuatu? " [Ryouma] 

"Ya, aku baik-baik saja sekarang. Tidak ada rasa sakit. " [Penjaga 1] 

"Itu hebat." [Ryouma] 

Setelah mengkonfirmasi bahwa penjaga telah pulih, kali ini penjaga lainnya memanggil. 

"Terima kasih atas bantuannya, Nak. Dan maaf tentang sebelumnya. " [Penjaga 2] 

"Rekan kerjamu terluka, jadi mau bagaimana lagi." [Ryouma] 

"Tidak, terluka adalah hal yang normal bagi kita, jadi itu bukan alasan untuk 
memperlakukan warga negara yang seharusnya kita lindungi dengan kasar. Terutama, 
seseorang yang menawarkan untuk membantu mengobati luka kita. Ini terdengar seperti 
aku membuat alasan, tapi suasana hatiku sangat buruk hari ini. " [Penjaga 2] 

Penjaga ini tampaknya sangat jujur. 

"Kalau begitu, bisakah aku bertanya sesuatu padamu?" [Ryouma] 

Ryouma berbicara tentang bagaimana dia jauh dari kota untuk sementara waktu, dan 
sekarang setelah dia kembali, suasana tentang itu tampaknya telah berubah. 

"Pernahkah Anda melihat kota baru yang dibangun di selatan?" [Penjaga 2] 



"Iya. Hanya tembok luar untuk saat ini, tetapi tampaknya konstruksi telah berkembang 
cukup baik. " [Ryouma] 

"Ya. Yah, bagus dan semua konstruksinya sedang mengalami kemajuan, tetapi kota ini telah 
dipenuhi dengan para pekerja yang mencari pekerjaan ... Lihat, di sana, dan di sana juga. " 
[Penjaga 2] 

Tempat-tempat yang dia tunjuk adalah gang-gang sempit. Para pekerja di sana entah duduk 
di pinggir jalan atau tidur sama sekali. Beberapa dari mereka mencari sisa makanan dari 
restoran dan diusir. 

"Hanya jalan dari jalan utama, dan seburuk itu?" [Ryouma] 

"Ada lebih banyak orang bulan lalu, tapi itu tidak seburuk ini, kan? Rupanya, jauh lebih 
banyak pekerja datang dari yang diharapkan. Karena itu, terjadi pertengkaran dan masalah 
yang cepat. Kami juga telah mempekerjakan lebih banyak orang untuk mencoba dan 
menangani mereka semua, tetapi bahkan dengan karyawan baru yang tidak tahu apa-apa, 
kami masih penuh dengan pekerjaan dari pagi hingga sore. " [Penjaga 2] 

Saya membungkuk kepada para penjaga sebagai salah satu orang yang mereka layani 
untuk melindungi. 

"Begitu... Terima kasih telah menjawab pertanyaanku meskipun jadwal sibukmu. Semoga 
beruntung di luar sana. " [Ryouma] 

"Terima kasih. Anda juga berhati-hati. Pastikan Anda kembali sebelum hari gelap. " 
[Penjaga 2] 

Seperti itu aku berpisah dengan para penjaga dan menuju ke toko. 

Ketika saya sampai di toko. Saya masuk melalui pintu hanya karyawan, tapi ... 

"Kamu siapa? Hanya personil terkait yang bisa masuk melalui itu. " [???] 

Seorang pria yang saya tidak kenal memanggil saya. 

Saya ingin menanyakan pertanyaan yang sama kepadanya, tetapi saya tidak dan hanya 
mengatakan kepadanya bahwa saya sebenarnya adalah personil yang terkait, dan 
menjelaskan keadaan saya dan meminta untuk menemui Carm-san. 

Dia tampaknya memiliki firasat tentang apa yang saya bicarakan, jadi dia dengan damai 
mengizinkan saya masuk. 

"Selamat datang kembali, Bos!" [Carm] 

Dan saya dapat dengan aman membuktikan bahwa saya adalah bos. 



Lalu... 

"Maaf tentang sebelumnya. Saya pernah mendengar bahwa bos itu seorang anak, tetapi 
saya pikir mereka bercanda. Dan bahkan jika mereka mengatakan yang sebenarnya, saya 
pikir itu akan menjadi seseorang yang sedikit lebih besar dan lebih seperti orang dewasa. " 
[???] 

"Benar. Tidak ada batasan umur dalam memiliki bisnis, tetapi siapa pun akan ragu untuk 
percaya bahwa seorang anak adalah bos. " [Ryouma] 

Setelah mengkonfirmasi identitas masing-masing, kami agak bisa berdamai. Kami tidak 
terlalu bertengkar, jadi itu agak aneh, tapi bagaimanapun, orang ini berbicara kepada saya 
seolah-olah kami benar-benar dekat adalah Yurdum. 

Dia adalah manusia berusia 20 tahun dengan rambut pirang dan kepribadian yang ringan 
hati. Dia mengaku sebagai seniman bela diri dan tampaknya memiliki tubuh yang terlatih. 
Dia kurang berotot dan lebih ramping, seolah-olah semua bagian yang tidak perlu telah 
dikikis, seperti tubuh petinju. 

Rupanya, dia telah bepergian ke seluruh negeri untuk menguji keterampilannya, dan 
menemukan dirinya di Gimuru sepanjang jalan. Saat itulah dia kebetulan melihat koki 
kami, Shelma-san. Dia pergi keluar untuk membeli beberapa bahan, tetapi sayangnya 
terjebak dalam beberapa masalah. 

Dia membantunya dan dia membawanya ke toko, di mana dia kemudian menjelaskan 
situasinya kepada Carm-san dan yang lainnya. Carm-san ingin meningkatkan keamanan 
untuk berjaga-jaga karena ketertiban umum memburuk, jadi setelah mendiskusikan 
masalah ini dengan Ox-san dan Fei-san, ia memanggil Yurdum-san. 

"Terima kasih karena selalu melindungi toko, Carm-san. Yurdum-san juga, terima kasih 
telah membantu. " [Ryouma] 

"Yah, itu memang pekerjaanku." [Carm] 

"Dalam kasus saya, saya kehabisan uang, jadi ini adalah waktu yang tepat. Perawatannya 
juga bagus, atmosfir di toko itu luar biasa, dan saya punya seseorang yang bisa saya lawan. 
Lingkungan yang sempurna sejauh yang saya ketahui. " [Yurdum] 

"Saya senang mendengarnya." [Ryouma] 

"Ngomong-ngomong, aku dengar kamu cukup kuat, Boss ... Dan dari hal-hal yang terlihat, 
sepertinya rumor itu tidak dibesar-besarkan. Bagaimana kalau satu putaran? " [Yurdum] 

Oh 

"Apa masalahnya?" [Yurdum] 



"Tidak, aku terlihat lemah, jadi aku terkejut bahwa seseorang benar-benar akan meminta 
pertengkaran." [Ryouma] 

"Ya, mengingat usiamu dan tubuhmu, kamu mungkin terlihat lemah saat pandangan 
pertama, tapi aku mengawasimu lebih awal ketika aku berada di posku. Sebagai seorang 
seniman bela diri yang menghancurkan banyak dojo, saya dapat sedikit banyak mengetahui 
kemampuan seseorang dari cara mereka bergerak. " [Yurdum] 

Oh, itu terdengar meyakinkan! 

"Udara tentang kota itu aneh ketika aku kembali, jadi aku sedikit khawatir ... Carm-san, 
bagaimana kabar semua orang?" [Ryouma] 

"Fei-san dan Yurdum-san ada di sekitar, jadi tidak ada yang perlu dikeluhkan tentang 
keamanan toko. Semua orang penuh energi. Tapi tentu saja, mereka harus keluar saat 
membeli barang, jadi mereka cemas kemudian karena memburuknya ketertiban umum. 
Jumlah insiden juga meningkat, dan bahkan ada kasus pembakaran beberapa hari yang lalu 
di Perusahaan Morgan. " [Carm] 

"Hah!? Tempat Serge-san? " [Ryouma] 

Aku bertanya, terkejut, dan Carm-san dengan angguk mengangguk. 

Carm-san dan Carla-san, yang bertanggung jawab atas toko yang kedua, keduanya berasal 
dari Morgan Company dan diperkenalkan kepada saya berkat Serge-san. Memiliki sarang 
tuanya yang terbakar pasti mengguncangnya. 

"Perusahaan Morgan juga telah menyiapkan keamanan di malam hari, sehingga kebakaran 
segera ditangani, tetapi itu adalah kejahatan yang benar-benar kurang ajar. Rupanya, 
beberapa orang mengisi stoples dengan minyak dan melemparkannya dan menyalakannya 
dengan mantra api. Para penjahat melarikan diri selama kekacauan dan belum tertangkap. 
Perusahaan Morgan sama sekali tidak kurang dalam keamanan, jadi diduga bahwa ini 
mungkin pekerjaan para profesional dengan rencana yang sangat rinci ... Karena itu ada 
banyak kerusuhan di kota saat ini. " [Carm] 

"Tapi tentu saja." [Ryouma] " 

The Morgan Company adalah toko yang sangat terkenal. 

Ini memiliki nama yang dapat dipercaya, memiliki merek, dan tokonya di Gimuru adalah 
toko utama. 

Banyak orang menggunakan layanan mereka, dan bahkan jika itu tidak terjadi, itu masih 
toko yang terkenal. Namun seseorang mencoba membakar toko itu. 

Jika ini adalah kehidupan saya sebelumnya, media pasti akan membanjiri tempat itu. 



"Bagaimana kabar Serge-san?" [Ryouma] 

"Dia aman. Dia memerintahkan keamanan untuk memprioritaskan orang di atas barang, 
jadi tidak ada karyawan yang terluka. " [Carm] 

"Saya melihat. Itu bagus kalau begitu. " [Ryouma] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Namun, ini mengkhawatirkan. Keadaan kota 
telah berubah sedikit, jadi saya ingin mendapatkan saran. 

"Carm-san. Apakah ada pekerjaan yang mendesak? " [Ryouma] 

"Ada beberapa dokumen yang perlu aku periksa, tapi aku yakin kamu pasti lelah karena 
perjalanan panjang, jadi mereka bisa menunggu sampai besok." [Carm] 

"Saya melihat! Kalau begitu, aku akan permisi hari ini. Saya mendapat beberapa barang 
dari Fatma, jadi saya akan mampir ke rumah Serge-san. " [Ryouma] 

"Saya melihat. Tolong kirimkan salam saya. " [Carm] 

"Tentu. Ngomong-ngomong, saya membawa oleh-oleh untuk semua orang. Saya akan 
membawa mereka besok setelah saya mengaturnya. 

Selamat tinggal!" [Ryouma] 

Saya meninggalkan toko dan bergegas ke Perusahaan Morgan. 



Chapter 213-1 
Volume 3 Bab 213: Konsultasi dengan Serge-san dan Flash of Insight (1/4) Saya 
meninggalkan toko ke Carm-san, dan kemudian pergi ke toko Serge-san secepat mungkin. 

Ketika saya sampai di sana... 

"..." [Ryouma] 

Di permukaan dinding toko kayu yang penuh kehangatan ada banyak jejak api. Laki-laki 
yang kuat berdiri di depan toko dengan ekspresi tegas. 

Sudah lebih dari setengah tahun sejak saya datang ke Gimuru, tetapi ini adalah pertama 
kalinya saya mengalami suasana yang begitu berat. 

Meskipun itu adalah tempat yang lembut dan hangat ketika saya datang ke sini untuk 
pertama kalinya ... 

Ketika saya memikirkan bagaimana keadaan Gimuru saat ini, saya tidak tahu apakah harus 
merasa kesepian atau sedih. 

"Permisi, tetapi apakah Anda memiliki bisnis dengan toko ini?" [Pria] 

"! Ah iya!" [Ryouma] 

Salah satu pria dengan ekspresi tegas memanggil saya. 

... Sepertinya aku agak terlalu asyik dengan pikiranku di sana. 

"Presiden perusahaan ini banyak membantu saya. Saya sudah jauh dari kota untuk 
sementara waktu, dan baru saja kembali. Saya mendengar bahwa ada kebakaran, jadi saya 
datang tanpa ada janji sebelumnya. " [Ryouma] 

Saya menceritakan keadaan saya kepadanya, dan lelaki itu menoleh ke salah satu temannya 
di pintu masuk. Pria itu mengangguk dan masuk ke dalam. 

"Tolong tunggu sebentar di sini, sementara kami mengkonfirmasi dengan presiden." [Pria] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Setelah itu beberapa menit berlalu, dan kemudian saya dibawa ke kantor resepsionis 
seperti biasa. 

Aku menunggu di sana sebentar sebelum akhirnya Serge-san datang. Dia tampak sedikit 
lelah, tetapi dia masih tampak penuh dengan kehidupan. 

"Ryouma-sama, aku percaya terakhir kali kita bertemu adalah di keluarga duke." [Serge] 



"Sudah lama memang. sepertinya beberapa hal buruk telah terjadi, tapi aku senang kamu 
selamat. " [Ryouma] 

"Maaf sudah membuatmu khawatir. Tapi seperti yang Anda lihat, saya baik-baik saja. Dan 
kami juga memperketat keamanan. " [Serge] 

"Ya, aku melihat mereka sebelumnya. Mereka terlihat agak kasar, tetapi mereka sangat 
sopan. " [Ryouma] 

"Itu karena mereka adalah tentara bayaran dari ibukota kekaisaran. Tentara bayaran 
diketahui brutal, tetapi banyak tentara bayaran kelas satu telah mempelajari etika yang 
benar. 

Bagaimanapun, tidak seperti petualang yang diharapkan untuk berurusan dengan manusia 
dan monster, serta orang-orang dari berbagai latar belakang, tentara bayaran terutama 
diharapkan untuk 'berurusan dengan sesama manusia'. Dengan demikian, diharapkan 
mereka cukup tahu untuk tidak menyinggung klien mereka. Jika perlu dan cukup dapat 
dipercaya, ada saatnya mereka juga akan ditugaskan untuk bernegosiasi dengan musuh. " 
[Serge] 

Begitu ... Jadi tentara bayaran di dunia ini juga bisa menjadi negosiator jika mereka kelas 
satu. 

"... Jadi kota ini benar-benar dalam keadaan di mana orang-orang seperti itu diperlukan." 
[Ryouma] 

"Sayangnya, memang itulah masalahnya. Bukan hanya percobaan pembakaran di toko saya, 
perkelahian dan perampokan telah meningkat di seluruh kota juga. Apakah Anda 
menyadari alasannya? " [Serge] 

"Saya dengar itu karena terlalu banyak buruh memasuki kota, dan sekarang kota ini 
dipenuhi dengan pekerja yang menganggur. Tetapi apakah itu benar-benar cukup untuk 
memperburuk ketertiban umum hingga tingkat ini? " [Ryouma] 

"Tentu saja, kantor pemerintah dan guild telah menutup rekrutmen pekerja dan melakukan 
segala yang mereka bisa untuk menghentikan mereka agar tidak mengalir ke kota, tetapi 
tidak ada akhirnya bagi mereka. Ada orang yang mengaku sebagai perekrut juga. Mereka 
membebankan biaya pengenalan, dan meninggalkan para pekerja hanya beberapa jalan 
jauhnya sebelum tiba. Ada juga yang mengumpulkan orang melalui penipuan atau 
penculikan. Itu fakta sekarang bahwa pihak berwenang dan guild memiliki tangan mereka 
penuh. 

Juga, tampaknya semua ini dilakukan dengan sengaja, plot oleh beberapa bangsawan, 
untuk berbicara. Ah, tapi tentu saja, ini bukan sesuatu yang bisa dikatakan secara terbuka. " 
[Serge] 



"!! Itu ... "[Ryouma] 

"Sebagian besar dari mereka mungkin mencoba melecehkan keluarga adipati. Saya tidak 
tahu sedikit pun mengapa mereka melakukan perilaku bodoh seperti itu. Juga, tampaknya 
Reinhart-sama sudah tahu tentang masalah ini dan sedang bergerak untuk mengatasi 
masalah dengan akarnya. Saya tahu ini karena saya sudah membantu. " [Serge] 

"Betulkah!?" [Ryouma] 

"Ini agak berantakan sekarang, tapi itu harus segera tenang. Sampai saat itu, harap 
waspada dan perhatikan di sekitar Anda. " [Serge] 

"Itu terdengar baik." [Ryouma] 

Jika mereka sudah dalam proses menangani masalah, maka yang perlu saya lakukan adalah 
memperketat keamanan dan menunggu ... 

"Ngomong-ngomong, Ryouma-sama. Saya mendengar Anda membawa beberapa barang 
hari ini. " [Serge] 

"Oh! Baik. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya pergi ke Wilayah Fatma untuk 
pekerjaan petualang. Saya bisa menjalin hubungan yang baik di sana, jadi saya 
memutuskan untuk mencelupkan tangan ke dalam pekerjaan penjualan. Saya berharap 
Anda bisa melihat barang yang saya bawa kembali, serta produk baru yang saya temukan. " 
[Ryouma] 

"Ho ho. Kata-kata Anda menggelitik keingintahuan saya, Ryouma-sama. Berdoalah, apa 
yang sudah Anda bawa? " [Serge] 

Saya membuka Kotak Barang saya dan mengeluarkan barang-barang tembikar yang saya 
beli dari Wilayah Fatma. Saya membariskan mereka satu per satu. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Ho ho. Mangkuk nasi, cangkir teh, pot tembikar, 
guci, dan piring ... Tidak ada yang cocok untuk penggunaan rutin. Kualitasnya juga cukup 
tinggi. Berapa banyak yang Anda bawa? " [Serge] 

"Silakan lihat." [Ryouma] 

Saya menyerahkan katalog yang saya siapkan ketika saya membeli barang. 

"Hmm ... Dengan sebanyak ini, itu akan dijual seharga ini. Saya tidak bisa memberi harga 
tinggi pada salah satu dari ini, tapi saya melihat Anda memilihnya menjadi kokoh. " [Serge] 

"Petugas itu membantu saya memilih." [Ryouma] 

Harga yang ditunjukkannya kepada saya 20% lebih tinggi dari pembelian awal. Itu tidak 
banyak, tapi itu lebih dari cukup untuk beberapa perubahan saku. Selain itu, saya juga 



harus membayar biaya perjalanan. Jika saya menganggapnya sebagai uang sambil 
mengesampingkan, itu tidak buruk sama sekali. 

"Baiklah, kalau begitu aku akan menjualnya padamu untuk harga ini." [Ryouma] 

"Sangat baik." [Serge] 



Chapter 213-2 
Hal berikutnya yang saya ambil bukanlah sesuatu yang ingin saya jual, tetapi vas yang 
diberikan tuan feodal sebagai ucapan terima kasih. 

Dari sikap para panitera yang membantu saya mengemas dan mengambilnya, tampaknya 
sangat berharga. 

Saya berencana mendekorasi toko dengan itu, tetapi sebelum saya melanjutkan dengan itu, 
saya ingin tahu nilai sebenarnya. 

Ketika aku mengatakan itu pada Serge-san dan bertanya tentang itu ... 

"I-Ini ..." [Serge] 

Saat Serge-san membuka kotak itu, ekspresinya menjadi khusyuk, dan dia buru-buru 
mengeluarkan sepasang sarung tangan putih dari dadanya, dan kemudian dengan hati-hati 
membongkar vas itu. 

Vas tanpa bungkus yang dengan lembut diletakkan di atas mejanya diwarnai dengan warna 
biru dan gambar berwarna cerah tergambar di atasnya. 

Itu terlihat cukup mengesankan sejauh vas pergi, tapi ... 

"Mu ..." [Serge] 

"Apakah vas ini benar-benar menakjubkan?" [Ryouma] 

"Tekstur biru ini dan fitur dekoratif berwarna cerah ini ... Ini kemungkinan besar artefak 
dari reruntuhan kuno." [Serge] 

"Reruntuhan Kuno? Apa itu?" [Ryouma] 

"Itu merujuk pada reruntuhan peradaban kuno yang dikatakan memiliki teknologi canggih. 
Mereka jarang ditemukan di seluruh dunia, tetapi saya percaya ada yang ditemukan di 
Wilayah Fatma sejak lama. 

Jadi vas ini tidak hanya terlihat mahal, metode produksinya tidak lagi benar-benar 
diturunkan, dan oleh karena itu tidak dapat lagi dibuat pada zaman ini. Sangat jarang 
menemukan guci seperti ini mempertahankan bentuknya dengan sempurna. Secara 
historis, ini adalah harta yang tak diragukan. Saya tidak yakin bisa memberi harga pada 
sesuatu seperti ini. Jika Anda benar-benar perlu mengetahui nilainya, Anda harus meminta 
bantuan ahli. " [Serge] 

"Tapi mengapa penguasa Wilayah Fatma memberiku sesuatu seperti ini?" [Ryouma] 



"Aku tidak mungkin tahu itu. Tetapi jika dia memberikannya kepada Anda sebagai 
kompensasi untuk pekerjaan yang Anda lakukan untuknya, maka mungkin Anda hanya 
melakukan pekerjaan yang mengharuskan banyak kompensasi? Apa tepatnya yang kau 
tawarkan pada tuan Fatma? " [Serge] 

Tapi aku tidak memberitahunya tentang mutiara atau kerang itu ... 

Yang saya lakukan hanyalah membersihkan sumber air panasnya dan mengajarinya cara 
menyiapkan ikan beracun. Ketika saya memberi tahu Serge-san bahwa ... 

"Saya melihat. Pangeran Fatma dikenal sebagai gourmet dan terhubung dengan baik 
dengan orang-orang dari minat yang sama. Dia mungkin ingin mendengar berita tentang 
masakan baru dan cukup percaya diri untuk dapat memanfaatkan pengetahuan tersebut 
dengan baik. Hidangan yang disebut Gyoza itu bisa menjadi awal dari aliran ekonomi yang 
menguntungkan, dan jika wilayahnya mendapat manfaat dari itu dalam beberapa dekade 
mendatang, maka ... Memberimu vas seperti ini masuk akal. " [Serge] 

Begitu ... Tapi jika vas ini sangat berharga, maka aku harus menyiapkan kasing pelindung 
khusus untuknya sebelum dipajang. 

"Baiklah kalau begitu, berikutnya adalah produk lendir saya." [Ryouma] 

"Ah, produk lendir baru. Itu memang membuat orang penasaran. " [Serge] 

Hal pertama yang saya bawa adalah cairan lengket asam yang saya gunakan di mata air 
panas. 

Saya juga berbaris gulungan benang di sampingnya. 

Mata Serge-san tampak tertarik oleh benang. 

"Cairan lengket asam ini dibentuk dengan mencampur cairan lengket lendir lengket dengan 
asam lendir asam. Orang perlu berhati-hati saat menggunakannya, tetapi dapat digunakan 
untuk menghilangkan kotoran yang lemah asam. Misalnya, itu bisa digunakan untuk 
menghilangkan warna kuning di toilet. " [Ryouma] 

"Rumah tangga normal kemungkinan ingin membeli produk itu juga, tapi saya pikir 
permintaan terbesar akan datang dari penginapan. Permintaan aktual kemungkinan akan 
tergantung pada apa yang Anda maksud dengan 'berhati-hati saat menggunakannya'. 
Omong-omong, utas ini? Itu jelas terlihat berbeda dari benang lendir lengket. " [Serge] 

Seperti yang diharapkan dari Serge-san, dia lebih tertarik pada benang daripada cairan 
lengket yang asam. 

"Ini adalah utas yang dibuat oleh lendir yang berevolusi hanya beberapa hari yang lalu di 
sepanjang perjalanan kembali dari Wilayah Fatma." [Ryouma] 



"Ho ho, boleh aku bertanya lendir macam apa ini?" [Serge] 

Lendir yang berevolusi adalah lendir lengket yang memakan jala. Itu berkembang menjadi 
Fiber Slime. 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Berdasarkan namanya, tampaknya bukan jaring 
yang ingin dimakan melainkan serat yang dibuatnya. 

Lendir lengket itu selalu sangat baik dalam memuntahkan benang dan sering ditugaskan 
membuat benang untuk menjual grosir ke Perusahaan Morgan. Mungkin itu ada 
hubungannya dengan itu juga. Setelah berevolusi, ia mempelajari keterampilan baru yang 
disebut 'Fibrifikasi'. 

"Dengan keterampilan Fibrifikasi ini, lendir dapat mengambil bahan ke dalam tubuhnya 
dan melarutkannya, lalu meludahkannya kembali sebagai bahan seperti benang." [Ryouma] 

Ketika saya menyadari apa yang dilakukan keterampilan ini, saya langsung diingatkan 
tentang Rayon dari kehidupan saya sebelumnya. 

Rayon adalah serat regenerasi yang dibuat melalui metode yang disebut Wet Spinning, di 
mana selulosa -- komponen utama tanaman -- dilarutkan dalam bahan kimia alkali dan 
dipintal dengan asam. Karena dibuat untuk meniru sutra, ia juga dikenal sebagai sutra 
buatan. 

Lendir serat tidak menggunakan bahan kimia untuk mewujudkan keterampilan fibrifikasi, 
tetapi prosesnya mirip dengan metode produksi Rayon. 

Segera setelah saya menyadari itu, saya memberikan serat selulosa lendir. Ada juga sesuatu 
dalam pikiran saya mengenai produksi cairan lengket yang asam, jadi untuk mengujinya, 
saya memberikannya bulu halus lendir untuk dijadikan selulosa, dan hasilnya adalah 
benang lendir buatan 100%, ulir ini . 

"Aku menyebutnya Slime Rayon! Saya hanya punya satu serat lendir saat ini, jadi saya 
belum bisa memproduksinya secara massal, tetapi satu-satunya bahan yang diperlukan 
untuk memproduksinya adalah bulu-bulu lendir, jadi jika diperlukan saya bisa memberi 
mereka pupuk untuk meningkatkan produksi. Bahan-bahannya mungkin tidak akan pernah 
menjadi masalah. Bagaimana menurut anda?" [Ryouma] 



Chapter 213-3 
Bab 213: Konsultasi dengan Serge-san dan Flash of Insight (3/4) "Produk yang luar biasa! 
Kilau ini, tekstur ini. Ketika saya melihat dari dekat, saya bisa melihat bahwa itu sedikit 
berbeda dari sutra, tetapi terlihat sangat mirip, bukan? Jika kita menenun sesuatu dengan 
ini, saya yakin kain yang indah akan diproduksi. Selain itu, tidak hanya kualitasnya yang 
hebat, pengadaannya juga mudah. " [Serge] 

Sutra normal mengandalkan kepompong ulat sutera, sehingga hanya jumlah terbatas yang 
dapat diproduksi pada waktu tertentu. Mereka tidak bisa diproduksi secara massal. 

Tetapi Slime Rayon dapat diproduksi selama Fiber Slime diberi bahan yang cukup. 

Selain itu, tingkat produksi dapat lebih ditingkatkan lagi setelah lendir serat mulai berlipat 
ganda. 

Adapun bahan-bahannya, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya bisa memproduksi 
sebanyak yang diperlukan selama saya memiliki cukup pupuk. 

"Hingga saat ini produk sutra hanya bisa dipasarkan ke kalangan bangsawan sebagai 
produk mewah. Tetapi dengan menggunakan Slime Rayon ini sebagai 'pengganti' untuk 
sutra, pada akhirnya akan mungkin untuk memasarkan produk-produk itu bahkan kepada 
rakyat jelata, sehingga memungkinkan untuk membedakan diri sendiri. " [Serge] 

"Memasuki pasar kompetitif yang sudah mapan benar-benar sulit, setelah semua." 
[Ryouma] 

"Memang. Apalagi, pada akhirnya Rayon Sutra ini tak lebih dari 'pengganti'. Selama sutra 
diakui sebagai 'hal yang nyata', dan pelanggan yang mulia mencari hal yang nyata sebagai 
gantinya, maka para pedagang dan produsen yang berurusan dengan sutra tidak akan 
menjadi bermusuhan. Beberapa tingkat produksi massal akan diperlukan untuk 
menargetkan pasar yang lebih umum, tetapi itu juga tampaknya hanya masalah waktu. 
Bisakah saya menyimpan gulungan Slime Rayon ini? " [Serge] 

"Tentu saja, selama kamu memeriksanya." [Ryouma] 

"Baik-baik saja maka. Saya akan menggunakannya sebagai referensi untuk nanti. " [Serge] 

Sepertinya Slime Rayon akan berubah menjadi hal besar. 

Tapi aku masih punya satu hal lagi untuk ditunjukkan pada Serge-san, produk terakhir 
yang kubawa. 

"Serge-san." [Ryouma] 



"Jadi kamu bahkan membawa 'sesuatu' yang harus aku persiapkan untuk diriku, aku 
mengerti." [Serge] 

"Iya. Ini juga merupakan produk yang dihasilkan melalui evolusi slime, dan saya sendiri 
kaget karenanya. Dari hal-hal yang saya tunjukkan sejauh ini, yang ini paling berharga. " 
[Ryouma] 

"Jarang melihatmu begitu memuji sesuatu, Ryouma-sama, jangan khawatir, aku sudah 
mempersiapkan diri. Lakukan keburukanmu." [Serge] 

Serge-san membuat ekspresi serius seperti saat itu ketika aku berbicara tentang serum 
darah dari lendir berdarah. 

Pada saat itu, saya membawakan dia anugerah terbesar dari perjalanan saya baru-baru ini, 
sebuah kotak kecil dengan mutiara lendir mutiara. 

Di saat selanjutnya ... 

"Ahh ..." [Serge] 

"Serge-san !?" [Ryouma] 

Serge-san pingsan lemas ke belakang kursinya seolah-olah dia baru saja menderita anemia. 

Dia mengulurkan tangannya dan berkata bahwa dia baik-baik saja, tapi ... Dia sepertinya 
menggumamkan sesuatu. 

Serge-san sepertinya menghitung sesuatu, dan butuh beberapa menit sebelum akhirnya dia 
kembali normal. 

"Permisi." [Serge] 

"Tidak apa-apa, lagipula aku sendiri kaget." [Ryouma] 

"Baik. Itu memberi saya kejutan, sungguh mengejutkan. " [Serge] 

Serge-san mengangguk seakan mengatakan terkejut itu diberikan. 

"Ini jelas mutiara. Hanya dengan memiliki satu saja sudah cukup untuk mengejutkan saya, 
tetapi Anda mengatakan Anda bisa membuat ini? " [Serge] 

"Tepat. Baru-baru ini, lendir yang berevolusi datang untuk memiliki tubuh mutiara serta 
keterampilan untuk membuat mutiara. Tentu saja, Anda adalah orang pertama yang saya 
ajak bicara tentang hal ini karena saya tahu pentingnya kebijaksanaan dalam hal-hal 
seperti itu. " [Ryouma] 

"Senang mendengar, sungguh." [Serge] 



"Ngomong-ngomong, berapa harga pasar untuk mutiara? Yang saya tahu adalah harganya 
sangat mahal karena Anda tidak bisa mendapatkannya dari negara ini. " [Ryouma] 

"Kamu membutuhkan setidaknya koin platinum kecil untuk mendapatkan salah satunya." 
[Serge] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only Sebuah koin platinum kecil ... Jika saya ingat 
dengan benar, itu seharusnya menjadi jumlah uang yang luar biasa besar yang bernilai 
sekitar satu juta jas. 

"Apakah semahal itu?" [Ryouma] 

"Ada banyak alasan mengapa harganya sangat mahal. 

Sebagai permulaan, Anda perlu mencari laut untuk mendapatkan kerang, tetapi ada 
monster di sana juga, jadi itu benar-benar berbahaya. Dan kemudian dari kerang yang 
terkumpul, hanya satu dari sepuluh ribu yang memiliki mutiara di dalamnya. Terlebih lagi 
adalah bahwa tidak ada ujung untuk perbedaan warna dan bentuk mutiara. Yang bisa lulus 
untuk perhiasan bahkan lebih jarang, membuat harganya naik lebih tinggi lagi ... Tapi tentu 
saja, membeli mereka dari negara tempat mereka dibeli akan membuat harganya jauh lebih 
rendah. 

Tetapi karena Anda tidak bisa mendapatkan mutiara dari sini secara lokal, pedagang yang 
ingin menjualnya harus pergi ke negara lain untuk persediaan dan kemudian kembali ke 
sini untuk menjualnya. Pada saat itu harga melonjak lebih tinggi karena segala macam 
biaya ditambahkan dari pajak, transportasi, penjaga ... dll. Secara alami, mereka tidak dapat 
menjualnya dengan harga aslinya tanpa membebankan biaya untuk memperolehnya; jika 
tidak, mereka akan mengalami kerugian. 

Hasil tahunan perikanan juga mempengaruhi harga pasar, jadi jika ada, pertimbangkan 
koin platinum kecil sebagai harga serendah mungkin. " [Serge] 

S-Serge-san yakin banyak bicara hari ini. Ada juga tekanan aneh tentangnya. 

Saya kira itu hanya menunjukkan betapa menguntungkan dan berharganya topik ini. 



Chapter 213-4 
Bab 213: Konsultasi dengan Serge-san dan Flash of Insight (4/4) "Jika nilainya sebanyak 
itu, maka ..." [Ryouma] 

"Ryouma-sama?" [Serge] 

"..." [Ryouma] 

Tiba-tiba, terlintas di benak saya, mungkin orang bahkan bisa menyebutnya kilasan 
wawasan, ketika hal-hal yang tersebar di pikiran saya dan bahkan mereka yang tidak 
memiliki hubungan tiba-tiba terhubung. 

"Ryouma-sama, ada apa---" [Serge] 

"Serge-san." [Ryouma] 

"-Iya?" [Serge] 

"Apakah Anda ingat pabrik pengolahan sampah yang saya katakan sebelumnya?" [Ryouma] 

"Pabrik pengolahan sampah? Ah, percakapan tentang menggunakan slav scavenger untuk 
menangani sampah kota? Saya memang mengingatnya, tetapi bagaimana dengan itu? " 
[Serge] 

"Sebenarnya, ketika saya tinggal di Fatma Territory untuk pekerjaan saya, keluarga di sana 
memberi saya sampah mereka setiap hari. Lendir pemulung bisa memakan isi mereka juga, 
tetapi di atas itu, karena perbedaan sampah yang dibuang karena gaya hidup mereka yang 
berbeda dibandingkan dengan Gimuru, saya dapat menemukan lendir baru. Ya, seperti 
lendir serat yang saya bicarakan sebelumnya. 

Sampah yang dibuang oleh satu rumah tangga mungkin tidak banyak, tetapi ketika Anda 
berbicara tentang seluruh desa, jumlahnya benar-benar bertambah, sehingga slime 
berkembang lebih cepat. Itu sebabnya mengumpulkan sampah sangat penting bagi saya. " 
[Ryouma] 

"B-Benar. Memang, seperti yang Anda katakan, mungkin itu masalahnya. " [Serge] 

"Betul sekali. Itu sebabnya saya ingin membuat pabrik pengolah sampah untuk hobi saya. 

Tetapi untuk itu, hanya meninggalkan slav pemulung untuk menangani sampah tidak akan 
cukup. Saya membutuhkan orang untuk mengumpulkan sampah, orang-orang untuk 
menyaring hal-hal yang berguna untuk mengembangkan slime atau bereksperimen, orang 
untuk mengelola orang-orang itu, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan kata lain, saya 
akan membutuhkan banyak orang. Sebagian besar adalah pekerjaan kotor, jadi pada 



awalnya saya pikir akan sangat sulit menemukan tangan yang cukup, tetapi sekarang? " 
[Ryouma] 

"Kota ini dipenuhi dengan orang-orang yang mencari pekerjaan ... Begitu!" [Serge] 

"Persis. Anda bahkan dapat mengatakan bahwa situasi saat ini memungkinkan saya untuk 
memilih pekerja saya. Saya tidak tahu apa yang para ningrat pikirkan untuk menarik 
mereka agar mengirim mereka ke sini, tapi saya yakin ada di antara para buruh yang 
benar-benar hanya ingin mencari pekerjaan. Jika saya melihat, saya yakin saya akan 
menemukan orang-orang yang terampil juga. 

Dan untuk orang-orang yang ingin mencari pekerjaan bahkan lebih cepat, saya yakin 
mereka tidak akan menuntut terlalu banyak. Saya tidak tahu tentang mempekerjakan 
mereka dengan harga murah dan membuatnya bekerja dalam kondisi yang buruk, tetapi 
paling tidak, jika mereka menuntut lebih sedikit, maka itu akan membuatnya lebih mudah 
bagi saya, bukan? " [Ryouma] 

"Ada juga yang menilai diri mereka tinggi secara tidak perlu dari waktu ke waktu. Saya 
mengerti apa yang ingin Anda katakan. " [Serge] 

"Apa lagi ini?" [Ryouma] 

Aku menunjuk ke kotak kecil yang berisi mutiara di atas meja lagi. 

"Sejumlah besar investasi diperlukan baik untuk merekrut orang atau memulai usaha baru. 
Meskipun tentu saja, idealnya orang akan mendapatkan biaya yang diperlukan dari 
perusahaan itu sendiri. " [Ryouma] 

"Dan bahkan jika bisnis Anda tidak dapat untung, Anda akan dapat tetap bertahan untuk 
saat ini." [Serge] 

"Iya. Dan masih banyak hal yang ingin saya lakukan dan harus saya lakukan. " [Ryouma] 

Mengingat keadaan kota saat ini, saya ingin memperkuat keamanan toko saya. 

Saya juga perlu mempersiapkan perjalanan saya ke Hutan Shurus Besar. 

Untuk lebih tepatnya, saya perlu waktu untuk melatih diri saya dan saya ingin belajar 
tentang obat-obatan juga untuk berjaga-jaga. 

Saya juga ingin melakukan penelitian tentang alat untuk membuat hidup saya lebih mudah, 
serta makanan yang diawetkan. Tentu saja, penelitian lendir juga. 

Untuk memberi makan slime yang akan terus meningkat dari sekarang, aku belajar tentang 
monster di keluarga duke yang digunakan untuk memberi makan monster mereka, tetapi 
untuk meningkatkan beberapa diriku, aku harus mendapatkan lisensi dari penjinak 
Persekutuan. Untuk itu, saya harus belajar untuk ujian mereka. 



Saat ini, jumlah hal yang ingin saya lakukan dan harus lakukan terlalu banyak. Saya juga 
belum meneliti slime sebanyak yang saya lakukan sebelumnya. Jika saya menambahkan 
semua barang baru juga, saya benar-benar akan selesai. 

Jika saya menunggu sampai semuanya selesai, siapa yang tahu kapan saya bisa pergi ke 
Hutan Shurus Besar? Haruskah saya pergi sambil membuat persiapan? Tidak, pergi tanpa 
persiapan yang memadai adalah tidak mungkin. 

"Semua orang mengatakan padaku bahwa aku tidak harus melakukan semuanya sendiri." 
[Ryouma] 

"Betul sekali." [Serge] 

"Sekarang saya melihat kesalahan dengan cara saya. Saya ingin melakukan penelitian 
lendir sendiri, tetapi penelitian makanan yang diawetkan atau penelitian alat produksi 
dapat diambil alih oleh orang lain. Tidak, saya perlu mencari orang untuk mengambil alih 
mereka! Apakah aku salah?" [Ryouma] 

"... Ryouma-sama. Saya tidak berpikir apa yang Anda katakan itu salah, tetapi pada 
dasarnya, Anda mengatakan Anda ingin memberikan pekerjaan kepada pekerja, bukan? " 
[Serge] 

"Tentunya tidak. Itu sesuatu untuk dipikirkan oleh penguasa atau bangsawan atau wig 
besar. Itu bukan tempat saya sebagai individu belaka. Yang saya inginkan adalah 
menggunakan uang yang saya miliki untuk membantu saya menemukan solusi untuk 
masalah saya. Semuanya demi saya sendiri. Tentu saja, dalam prosesnya, saya yakin para 
pekerja akan menemukan pekerjaan, namun. " [Ryouma] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Sungguh?" [Serge] 

Kata Serge-san sambil menatap wajahku. 

Hmm? Apa yang terjadi tiba-tiba? Untuk apa dia menatapku seperti itu? 

Tepat ketika aku berpikir dia meragukanku, dia tiba-tiba menghela nafas dan terlihat 
seperti dia mengerti sesuatu. 

"Saya melihat. Tetapi memulai usaha baru membutuhkan dasar. Terutama, membangun 
pabrik pengolahan sampah baru. Bagaimana kalau berbicara dengan guild master guild 
merchant terlebih dahulu untuk mencari tahu detailnya? " [Serge] 

"Terima kasih banyak! Ya, saya pikir itu ide yang bagus! " [Ryouma] 

Untuk mengubah kemalangan menjadi kekayaan ... Apakah ini saat yang tepat untuk 
mengatakan itu? 



Dengan mengubah cara berpikir dan melihat berbagai hal, saya mungkin bisa membuat 
peluang keluar dari situasi yang suram ini! 



Chapter 214-1 
Sisi Carm Norad 

Saat aroma harum menghampiri wajahku, aku membuka mata. 

Seharusnya Shelma-san yang menyiapkan sarapan hari ini. 

... Aku belum pernah mencium aroma ini sebelumnya. 

Baunya enak sekali, tapi saya ingin tahu apa yang dia masak. 

Sudah lebih dari setengah tahun, dan saya sudah terbiasa dengan waktu damai ini di pagi 
hari. 

Ketika saya mengantisipasi menu apa hari ini, saya mempersiapkan diri, dan kemudian 
menuju ke kafetaria asrama. 

"Ah, selamat pagi." [Ryouma] 

Untuk beberapa alasan, bos membantu sarapan hari ini. 

"Selamat pagi bos. Anda benar-benar awal hari ini. " [Carm] 

Bos juga mengelola tambang utara, jadi dia biasanya datang ke toko dari sana. 

Itu sebabnya dia biasanya tidak ada di sini saat ini. 

Ketika saya bertanya mengapa dia ada di sini begitu pagi ... 

"Sebenarnya, aku mampir ke toko Serge-san sebelum pulang kemarin, dan kami berbicara 
cukup lama. Karena percakapan kami, saya akhirnya pergi ke guild pedagang, di mana saya 
berbicara dengan master guild dan berbicara lagi untuk waktu yang lama. Sebelum kita 
tahu itu sudah larut malam, jadi ketua guild membiarkan aku tidur di kamar tidur guild. " 
[Ryouma] 

"Jadi itu sebabnya kamu di sini sepagi ini." [Carm] 

Tentu saja, dia datang lebih awal. Dia tidak pulang ke rumah. 

Jika dia bisa mendapatkan istirahat malam yang baik meskipun begitu maka itu baik-baik 
saja, tetapi ada sesuatu yang menggangguku. 

"Apa yang kamu bicarakan bahwa kamu bahkan harus melibatkan guild master di atas 
Serge-sama?" [Carm] 



"Oh, benar. Saya tidak berpikir itu akan berpengaruh pada binatu, tetapi saya mungkin juga 
bertanya kepada Anda. Sebenarnya--- "[Ryouma] 

"Selamat pagi!" [Jane] 

Oh Jane-san dan yang lainnya juga datang. 

"Hah!? Bos!?" [Fina] 

"Ya ampun ? Kamu benar-benar di sini, Bos  "[Maria] 

"Selamat pagi bos." [Jane] 

"Selamat pagi. Maaf mengganggu. Ah, Carm-san. Kita bisa melanjutkan pembicaraan sambil 
sarapan. " [Ryouma] 

"Sangat baik." [Carm] 

Bos sepertinya sibuk saat ini dengan membantu Shelma-san. Dia kembali untuk 
menyiapkan sarapan. 

... Dia berbicara hingga larut malam begitu dia kembali, dan kemudian dia bahkan 
membantu sarapan pagi-pagi sekali. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar berhasil 
beristirahat. 

Sementara saya memikirkan itu, para karyawan memasuki kantin satu demi satu. 

Tak lama, sudah waktunya untuk sarapan. 

"---Dan itulah intinya." [Ryouma] 

Bos bertindak santai, tapi dia baru saja mengatakan sesuatu yang sangat gila sekarang. 

"Dengan kata lain, kamu berencana untuk memasuki beberapa industri?" [Carm] 

"Ini perlu untuk mempersiapkan tujuan saya untuk 'kembali ke Hutan Shurus Hebat', dan 
diperlukan untuk memperdalam pengetahuan saya dan meneliti teknologi baru ... Anda 
bisa mengatakan itu adalah investasi terhadap diri saya sendiri, tapi ya, pada akhirnya, 
Saya akan mencelupkan kaki saya ke berbagai industri. " [Ryouma] 

Saya mengerti apa yang sedang dilakukan bos ... Bahkan jika itu untuk 'mempersiapkan 
perjalanan'. 

Tidak seperti orang lain, bos dapat menggunakan sihir dimensi, sehingga ia dapat 
membawa lebih banyak barang daripada orang lain dan juga dapat tidur dengan nyaman di 
malam hari. Tetapi saya mendengar ada banyak situasi selama pekerjaan petualang di 
mana dia tidak dapat memasok dan harus bergantung pada kemampuannya sendiri. 



Dan bosnya juga berencana pergi ke salah satu dari 5 wilayah paling berbahaya di negara 
ini. Tidak akan mengejutkan jika dia mendapati dirinya dalam situasi di mana dia harus 
menghemat mana atau tidak bisa menggunakan sihir. 

Jika dia menemukan dirinya dalam situasi seperti itu, maka itu tidak akan berhasil jika dia 
tidak bisa melakukan apa pun tanpa sihir. Saya yakin dia juga ingin bisa mengistirahatkan 
pikiran dan tubuhnya sebanyak mungkin selama perjalanannya. Jika demikian, maka dia 
mungkin ingin bisa membawa alat berkemah yang lebih baik dan mengawetkan makanan 
bersamanya. 

Saya sendiri pernah mengalami kemah di luar dan makan makanan basi ketika saya 
bepergian ke sini untuk pertama kalinya. Saya ingat benar-benar lelah ketika saya akhirnya 
tiba. 

Bukan hanya petualang. Ketika orang-orang yang tidak terbiasa melakukan perjalanan 
bepergian, mereka mengalami kesulitan bahkan ketika dikawal oleh penjaga. Saya tahu itu 
dari pengalaman. 

Saya pikir setiap petualang yang melakukan perjalanan dan berkemah di luar secara 
teratur akan menginginkan akomodasi yang lebih baik jika mereka memiliki koin 
cadangan. 

Tetapi sementara itu mungkin benar, akankah para petualang melangkah lebih jauh dengan 
mulai meneliti 'membuat makanan yang diawetkan'? 

... Selain orang yang ada di hadapanku ini, apakah benar ada orang yang akan pergi sejauh 
ini? 

Selain itu, apa yang ingin dilakukan bos tidak hanya terbatas pada makanan yang 
diawetkan. 

'Ruang lingkup' rencananya, orang-orang untuk diajak bicara dan dasar yang diperlukan, 
serta investasi yang dibutuhkan ... Sepertinya dia membahas semua itu tadi malam. 

Terlebih lagi adalah bahwa guild master rupanya menulis kepada guild master guild lain 
juga, dan bahwa bos juga akan berpartisipasi dalam pertemuan guild master tiga hari 
kemudian ... Seperti biasa, bos mengatakan beberapa hal gila dengan santai. 

"Psst, asisten manajer? Seberapa banyak dari itu benar? Kedengarannya agak terlalu sulit 
bagi saya. " [Yurdum] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Semua itu. Bos itu berarti semua yang dia 
katakan. " [Carm] 

Yang lain juga agak kaget, tapi toh itu bosnya, jadi mereka cepat-cepat setuju. Hanya 
Yurdum-san, yang baru, yang menemukan kisah bosnya sulit dipercaya, dan harus 
mengkonfirmasi dengan saya. 



... Tapi itu wajar saja. Wajar untuk tidak percaya. 

Pertama-tama, biasanya tidak begitu mudah untuk bertemu dengan guild master hanya 
dengan menerobos masuk ke guild. Belum lagi bicara larut malam. Ini adalah pekerjaan 
yang sangat sibuk, jadi menghemat banyak waktu untuk seseorang biasanya tidak 
mungkin. 

Jika itu adalah pedagang besar waktu seperti Serge-sama, maka mungkin guild mungkin 
masih menampungnya. Atau dalam keadaan darurat, bahkan mungkin pedagang lain akan 
ditampung. Tetapi dalam kebanyakan kasus, seseorang yang lebih rendah dalam hierarki 
akan mendengar pedagang keluar, mendapatkan konfirmasi, dan kemudian mendapatkan 
detail yang lebih spesifik pada hari lain. 

Mendapatkan audiensi segera biasanya tidak mungkin. 

Tetapi mengingat masuknya pekerja, dan jumlah masalah yang mengganggu kota, mungkin 
itu tidak begitu aneh. 

"Apakah Anda melakukan ini untuk menyediakan pekerjaan bagi para pekerja?" [Carm] 



Chapter 214-2 
Kamu juga? Serge-san dan Grisiera-san memberitahuku hal yang sama, tapi itu bukan 
masalah untuk dipikirkan oleh orang sepertiku. Ini adalah investasi terhadap diri saya dan 
masa depan saya, tidak lebih tidak kurang. Tentu saja, para pekerja juga akan mulai 
bekerja. Saya tidak akan menyangkal itu. " [Ryouma] 

Itu yang dia katakan, tapi 'demi diriku' tidak benar-benar bisa dipercaya. 

Dia mengatakan hal yang sama ketika dia membuka binatu ini. Dia mengatakan bahwa itu 
akan berfungsi sebagai asuransi jika pekerjaan petualangnya serba salah, tetapi pada 
akhirnya, dia lebih peduli dengan karyawannya dan lingkungan kerja dan kesejahteraan 
slime daripada dia dengan keuntungan toko. Karena itu semua karyawan di sini termasuk 
saya sangat puas dengan pekerjaan kami dan semangat kerja juga sangat tinggi, tetapi 
bahkan setelah kami, yang paling ia pedulikan adalah para pelanggan. Untuk dirinya 
sendiri? Mungkin ada dua atau tiga lagi setelah pelanggan bahkan sebelum ia berpikir 
untuk mengampuni. 

Serge-sama mengatakan kepada saya untuk berhati-hati tentang bagian mengenai dia 
ketika saya diperkenalkan ke toko ini untuk pertama kalinya, tetapi saya yakin bahkan jika 
Serge-sama tidak mengatakan apa-apa bahwa saya masih akan khawatir. 

Bosnya 'terlalu baik terhadap seseorang'. 

Sebagai pribadi, itu suatu kebajikan, tetapi sebagai pedagang, itu adalah penyebab 
kecemasan. 

Saya percaya itu karena saya dan kakak perempuan saya dikirim ke sini -- untuk 
mengimbangi kebaikannya dan mendukungnya. 

Begitulah baiknya bos itu. 

"Memang benar bahwa ada banyak hal yang harus aku persiapkan." [Ryouma] 

"Betul sekali. Anda pergi ke tempat yang berbahaya, jadi Anda harus bersiap dengan benar. 
" [Fina] 

Dia tidak salah, tapi bagiku sepertinya dia hanya mencari alasan untuk memberikan 
pekerjaan kepada para pekerja. 

Faktanya, karyawan lain juga berpikiran demikian. 

Tidak ada yang mengatakan apa-apa, tapi saya yakin tidak ada yang percaya bos ketika dia 
mengatakan bahwa dia melakukan ini hanya untuk dirinya sendiri. 



Paling-paling, karyawan terbaru, Yurdum-san, tidak yakin apakah bosnya benar-benar 
serius, tetapi itu tidak bisa dihindari. 

Investasi yang dibutuhkan untuk memasuki industri baru bukanlah hal yang lucu, tetapi 
jika risikonya terlalu tinggi, maka saya yakin Serge-sama dan ketua guild akan 
menghentikannya. Jika mereka memutuskan bahwa itu adalah sesuatu yang 'bisa terus 
dibicarakan', maka ide bos 'harus memiliki nilai yang sangat besar di belakangnya, dan 
bukan hanya pertaruhan gila di pasar. 

Saya hanya akan melakukan apa yang saya bisa dan melakukan yang terbaik mengelola 
toko di sini. 

Dan di masa depan--- 

"Ah, omong-omong, Boss. Anda bertanya kepada saya sebelumnya untuk menyelidiki 
binatu yang mencoba meniru kita. Saya ingin memberikan laporan tentang tugas itu. " 
[Carm] 

"Kalau dipikir-pikir, aku memang memintamu untuk memeriksa sebelum pergi. Baiklah. 
Mari kita dengarkan. " [Ryouma] 

"Iya. 90% toko telah ditutup. Mereka tidak memiliki pembersih lendir, jadi mereka harus 
mengandalkan orang untuk mencuci pakaian. Selain itu, mereka juga tidak bisa 
mengimbangi kami dalam hal kecepatan dan kualitas, tetapi saya pikir penyebab terbesar 
mengapa mereka harus tutup adalah karena mereka tidak bisa bersaing dengan kami 
dalam hal harga. Meski begitu, masih ada toko yang terus beroperasi. " [Carm] 

"Oh? Toko macam apa itu? " [Ryouma] 

"Di bagian barat Gimuru, di Distrik Pengrajin, ada bekas bengkel yang juga merupakan 
rumah yang sekarang berfungsi sebagai toko. Dijalankan oleh keluarga yang terdiri dari 
tiga orang -- seorang ibu, seorang putra, dan seorang putri muda. " [Carm] 

"Apakah mereka menghasilkan uang?" [Ryouma] 

"Tidak semuanya. Tapi suami yang meninggal tahun lalu sangat populer, jadi tetangga 
mereka mendukung mereka, dan entah bagaimana mereka bisa bertahan. " [Carm] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Aku mengerti ... Ini adalah bagian timur kota, 
jadi mungkin akan lebih mudah bagi pelanggan dari sisi barat jika kita mendirikan toko 
cabang di sana. Jika ingatanku benar, ada banyak braggart di antara pelanggan dari sana. 
Ini bukan lokasi yang buruk, tetapi akan meyakinkan jika kita bisa bekerja sama dengan 
seseorang yang bisa dipercaya oleh penduduk setempat. Tetapi saya yakin mereka juga 
memiliki keadaan mereka sendiri. Hanya berbicara di antara kita sendiri tidak akan 
berhasil. Sepertinya kita harus bertemu mereka untuk membahas pengambilalihan dan 
konsolidasi manajemen. " [Ryouma] 



"Iya. Tugas ini terlalu berat untuk ditangani oleh seorang perwakilan. Selain itu, ada juga 
orang-orang yang menganggap tindakan seperti itu kasar, jadi saya sarankan Anda 
melakukan ini sendiri, Bos. Tentu saja, saya akan membantu persiapannya juga. Saya juga 
bisa menemani Anda dan membantu perincian kontrak. " [Carm] 

"Saya melihat. Bisakah Anda ceritakan tentang proses dan etiket pengambilalihan? Saya 
tidak punya pengalaman dengan hal-hal seperti itu. " [Ryouma] 

"Tolong jangan khawatir, aku mengerti itu dengan sangat baik. Tapi sementara itu, mari 
selesaikan dulu hidangan kami. " [Carm] 

Seperti itu kami selesai sarapan, dan kemudian pindah ke kantor di toko. 

Menjelaskan proses pengambilalihan, menyiapkan dokumen yang diperlukan, 
menghubungi pihak lain, dan menyelesaikan dokumen yang ditimbun ... Kami butuh satu 
hari penuh untuk menyelesaikan semua itu. 

... Sejujurnya, masalah ini tidak begitu penting sehingga kita harus menyelesaikan 
semuanya dalam satu hari, tapi bos kelihatannya dia akan melakukan semuanya sendiri 
lagi. 

Anda selalu dapat mengandalkan bos untuk melampaui harapan. Ada percakapannya 
dengan Serge-sama juga. Sigh, dia benar-benar orang yang seperti itu. Orang yang memeras 
kepalanya, mencoba membawa segala sesuatu ke arah yang baik, hanya untuk akhirnya 
membuat lebih banyak pekerjaan untuk dirinya sendiri. 



Chapter 214-3 
"Asisten Manajer." [Yurdum] 

"Hah!? Ah, Yurdum-san. Anda mengejutkan saya. " [Carm] 

"Saya ketuk. Sesuatu di benakmu? Apakah bos sudah kembali? Shelma-san memintaku 
untuk membawakan permen dan teh untuk kalian berdua. " [Yurdum 

"Dia sudah pergi sejak pekerjaan selesai. Dia bilang dia akan pulang dengan benar kali ini. " 
[Carm] 

"Saya melihat. Bisakah aku minum teh dan permen sisa? " [Yurdum] 

"Lanjutkan. Akan sia-sia membuang mereka begitu saja. " 

"Terima kasih." [Yurdum] 

Ketika dia mengatakan bahwa dia mulai menggali. 

Tindakannya bisa dianggap sembrono, tapi itu tidak menyinggung. 

"Ngomong-ngomong, apakah dia benar-benar menyelesaikan pekerjaan?" [Yurdum] 

"Iya. Apakah ada masalah?" [Carm] 

"Biasanya, seorang anak tidak akan bisa menangani dokumen semacam itu. Paling tidak, 
tidak mungkin bagi saya ketika saya masih seusia dengannya. Duduk di suatu tempat dan 
belajar adalah rasa sakit yang cukup besar. " [Yurdum] 

"Ah, itu yang kamu maksud." [Carm] 

... Kalau dipikir-pikir, di mana bos belajar bagaimana mengerjakan dokumen? 

Dia telah meminta saya untuk mengajarinya cara mengerjakan dokumen sebelumnya, 
tetapi itu menyangkut dokumen resmi yang akan diserahkan kepada guild, jadi rasanya 
lebih seperti dia 'tidak terbiasa dengan gaya di sini', dan sebenarnya sangat digunakan 
untuk melakukan dokumen. Faktanya, dia tampak veteran dalam hal itu. 

"Saya juga baru mulai belajar bagaimana mengerjakan dokumen ketika pada usia saya bos. 
Mungkin itu mungkin tergantung pada orangnya? " [Carm] 

Dalam kasus saya, itu lebih seperti saya hanya membantu, dan pekerjaan yang saya 
lakukan adalah kurang dari setengah bagian seseorang, tetapi mengingat hal-hal yang telah 
dilakukan bos sampai sekarang, saya merasa seperti itu hanya masuk akal bahwa dia bisa 
lakukan sebanyak ini. 



"Saya tahu ada anak-anak dengan talenta di luar usia mereka di bidang tertentu, tetapi 
bosnya berbeda. Bagaimana saya mengatakannya? Dia sama sekali tidak merasa seperti 
anak kecil. " [Yurdum] 

Dia tiba-tiba membuat wajahnya tampak serius ketika dia meminta pikiranku. Mau tak mau 
aku tergelak. 

"Yah, itu benar." [Carm] 

"Baik? Yah, itu baik-baik saja, tapi ada sesuatu yang menggangguku. " [Yurdum] 

"Sesuatu mengganggumu? Apa itu?" [Carm] 

"Akan lebih bagus jika itu hanya imajinasiku, tetapi tidakkah kamu berpikir bahwa bos itu 
benar-benar tegang?" [Yurdum] 

"Tegang?" [Carm] 

"Iya. Terutama, ketika kami bertemu untuk pertama kalinya. Dia benar-benar tegang. Saya 
pernah mendengar bahwa dia adalah orang yang lembut, jadi saya tidak percaya itu adalah 
orang yang sama. Hari ini rasanya dia menyembunyikan ketegangan itu dan memaksa 
dirinya untuk bertindak ceria. " [Yurdum] 

Saya melihat... 

"Apakah kamu punya ide mengapa dia merasa seperti itu?" 

"Saya tidak berpikir dia terlalu tegang atau memaksa dirinya untuk ceria, tetapi dia 
tampaknya lebih fokus dalam pekerjaannya daripada biasanya. Atau lebih tepatnya rasanya 
dia berusaha menyelesaikannya dengan cepat. Meskipun itu bisa juga sebagian karena 
akan semakin sibuk dari sini. " [Carm] 

"Ah, aku tidak benar-benar mendapatkannya sendiri, tetapi bukankah dia pergi menemui 
presiden Perusahaan Morgan? Sepertinya dia terutama ingin mengkonfirmasi 
keselamatannya, jadi mengapa akhirnya dia memulai bisnis baru? " [Yurdum] 

"Benar, jika kamu tidak terbiasa dengan kejenakaannya, tidak, bahkan jika kamu terbiasa 
dengan kejenakaannya, kamu mungkin masih merasa aneh, tapi kadang-kadang, bos tiba-
tiba mengambil lompatan besar dalam berpikir seperti itu atau langsung melompati 
proses." [Carm] 

"Apakah itu yang disebut temperamen jenius? Tapi kalau begitu, bukankah akan sulit 
berbicara dengannya? " [Yurdum] 

"Awalnya, sedikit, dan ada saat-saat aku juga kewalahan olehnya, tetapi jika kamu bertanya 
satu per satu bagaimana dia 'sampai pada kesimpulan itu', dia akan menjawab dengan 
benar, jadi bukan itu sulit. Selain itu, itu adalah kekhasan umum sejauh peneliti pergi. Saya 



tidak bisa membicarakan hal ini dengan keras, tetapi bosnya jauh lebih mudah diajak 
bicara daripada para peneliti yang harus saya hadapi di tempat kerja saya sebelumnya. 
Setidaknya, dia menjawab dengan benar ketika Anda bertanya padanya. " [Carm] 

"Ahh, orang-orang semacam itu adalah hal, bukan? Mereka berdetak terus-menerus, dan 
kemudian bertanya-tanya mengapa Anda tidak bisa memahaminya. Ketika Anda 
mempertimbangkannya, saya kira bosnya benar-benar murah hati. " [Yurdum] 

Oh Dia sepertinya agak akrab dengan orang-orang itu ... 

"Yurdum-san, apakah kamu kenal seseorang seperti itu?" [Carm] 

"Hah? Ha ha, saya telah pergi ke segala tempat dalam pencarian saya untuk menguji 
kekuatan saya, jadi saya harus bertemu dengan semua orang. Orang-orang seperti itu tidak 
buruk, tetapi mereka sungguh menyebalkan. " [Yurdum] 

Kami berdua tertawa mendengarnya. 

"Tapi ngomong-ngomong, itu ..." [Carm] 

"Hmm? Apa itu?" [Yurdum] 

"Kamu berbicara tentang bagaimana bos itu 'tegang' dan tentang bagaimana dia 'tidak 
bertindak seperti anak kecil', kan? Saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya, tapi ... Bos 
memiliki kebiasaan untuk segera mencari 'jawaban' setiap kali ada 'masalah'. " [Carm] 

"Maksud kamu apa?" [Yurdum] 

"Bagaimana mengatakannya? Dia tidak menangis seperti anak kecil atau dia cepat 
beradaptasi ... Hmm ... Menjelaskan itu agak sulit. " [CArm] 

Sementara aku memutar kepalaku bagaimana menjelaskannya, Yurdum-san dengan sabar 
menunggu. 

Dia benar-benar rajin dalam hal-hal seperti ini meskipun tampak begitu sembrono 
sepanjang waktu. 

"Mari kita lihat ... Misalnya, sebelumnya, Anda bertanya tentang bagaimana dia akhirnya 
ingin memulai bisnis baru ketika dia hanya ingin memastikan bahwa temannya aman, kan? 
Tetapi jika Anda mempertimbangkannya dari sudut pandang 'pedagang' dan memikirkan 
keuntungannya, bukankah menurut Anda tindakannya masuk akal? " [Carm] 

"Mengapa demikian?" [Yurdum] 

"Terus terang saja, tidak peduli seberapa banyak kamu memberi tahu seseorang betapa 
khawatirnya kamu terhadap mereka, itu tidak akan berarti satu tembaga pun." [Carm] 



"Itu benar-benar tumpul!" [Yurdum] 

Tentu saja, memiliki seseorang yang begitu peduli dengan kesejahteraan Anda adalah 
sesuatu yang patut disyukuri terlepas dari apakah Anda melihatnya dari sudut pandang 
orang normal atau pedagang. 

"Tapi kerusakan yang ditimbulkan dari kebakaran mulai dari barang sampai bangunan, 
penjualan hilang karena toko perlu ditutup untuk menangani akibatnya, peningkatan 
keamanan untuk mencegah pembakaran lainnya ... dll. 

Semua itu membutuhkan uang. Karena itu tidak ada gunanya mengoceh tanpa henti 
tentang keselamatan personel atau keamanan. Terlebih lagi ketika perusahaan sudah 
menangani masalah; karenanya, tidak salah untuk mengatakan bahwa satu-satunya 
masalah yang tersisa adalah beban keuangan. 

Jika Anda hanya melihat satu 'aspek praktis' itu, maka berbicara tentang sesuatu yang bisa 
menghasilkan keuntungan jauh lebih berharga daripada 10.000 kata yang menjadi 
perhatian. Sebagai manajer sendiri, saya akan berterima kasih. " [Carm] 

Menurut bos, sumber dana akan menjadi jumlah besar yang dia warisi dari kakek dan 
neneknya. 

Dan rencana untuk bisnis barunya akan melibatkan pabrik barang lendir yang akan 
dibangun bekerja sama dengan Perusahaan Morgan. 

Jadi bukankah itu berarti dia juga akan memasok dana ke Perusahaan Morgan ? 

Serge-sama bukan tipe manajer yang harus hengkang hanya karena satu pembakaran, tapi 
itu cerita lain. Memiliki dana ekstra untuk menutupi kerugiannya yang tak terduga 
seharusnya tetap menjadi bantuan besar baginya. 

Selain itu, bahkan jika investasi ini dianggap sebagai pinjaman, bos bukanlah seseorang 
yang akan memaksa pengambilalihan. Serius, Anda tidak bisa meminta pemberi pinjaman 
yang lebih baik. Terlebih lagi jika sebuah pabrik untuk menghasilkan barang-barang 
populer dapat berhasil disiapkan, maka itu juga harus membuka sumber pendapatan lain 
di masa depan. 

"Saya melihat. Seorang anak akan menangis ketika diberi masalah, tetapi menangis 
sendirian tidak akan mengubah apa pun, jadi ia segera memikirkan solusinya. Dalam hal itu 
bos adalah orang yang sangat praktis dan rasional. Itukah yang kamu katakan? " [Yurdum] 

Sepertinya dia mengerti. 

"Dia adalah orang aneh yang selalu terlibat dengan slime dan yang memiliki pengetahuan 
misterius, tetapi cara dia segera berangkat untuk mencari jawaban ketika dihadapkan 
dengan masalah, serta ketekunannya dalam pekerjaannya, sangat meyakinkan ... Bahkan 



jika dia memang terlihat seperti anak kecil. Adapun bagian yang kurang, itu untuk saya dan 
yang lainnya untuk mengimbangi. " [Carm] 

"Kamu benar-benar percaya padanya." [Yurdum] 

Baca Bab terbaru di WuxiaWorld.Site Only "Dia memang punya kebiasaan diserap dengan 
sesuatu dan mengubur dirinya sendiri dalam pekerjaan. Itu pasti sesuatu yang perlu 
dikhawatirkan. " [Carm] 

"Ahaha, itu sesuatu yang mungkin aku tidak akan pernah mengerti. Lagi pula, saya 
seseorang yang ingin melakukan pekerjaannya dengan sedikit usaha yang diperlukan ... Oh, 
benar. Terima kasih telah memberi tahu saya sesuatu yang sangat menarik. Saya akan 
kembali ke pos saya sekarang. " [Yurdum] 

"Ah, ya, harap berhati-hati." [Carm] 

Tapi sebelum aku sempat mengatakan itu, dia sudah mengambil cangkir teh dan piring-
piring manis dan meninggalkan ruangan. 

"Dia benar-benar menjilat piring-piring itu sampai bersih." [Carm] 

Hmm ... Yurdum berpikir bosnya tegang, ya. Itu mengkhawatirkan. 

Pria itu secara mengejutkan memiliki kebiasaan mengawasi orang, jadi dia agak sensitif 
pada mereka. 

Ada juga sesuatu yang saya khawatirkan sedikit. Lebih baik aku lebih memperhatikan bos. 



Chapter 215 
Bab 215: Kekhawatiran Carm II (1/5) 

Sisi Carm Norad 

Keesokan harinya. 

"Selamat pagi!" [Ryouma] 

Bos tiba pada waktu biasanya hari ini. 

Dia tidak tampak tegang bagiku, tapi dia sangat ceria. 

"Selamat pagi bos. Apakah kamu pulang dengan benar kemarin dan mendapatkan istirahat 
malam yang nyenyak? " [Carm] 

"Hah? Ah iya. Lebih atau kurang." [Ryouma] 

Dia berhenti sejenak di sana, bukan? 

"Bos? Apakah kamu istirahat dengan benar? " [Carm] 

"Saya pulang ke rumah dengan benar dan tidur. Tapi slime berevolusi begitu aku kembali, 
jadi aku begadang. " [Ryouma] 

"Lagi? Harap jaga kesabaran Anda sepanjang malam. " [Carm] 

Saya baik-baik saja. Itu tidak akan menghalangi pekerjaan saya, dan semua evolusi ini akan 
segera berakhir. Saya mendapat banyak sampah dari penduduk desa di Wilayah Fatma, jadi 
slime bisa mendapatkan banyak nutrisi dan berevolusi. 

Ah, ngomong-ngomong, dua jenis berevolusi tadi malam. Keduanya adalah lendir lengket 
yang berevolusi setelah memakan 'laba-laba air'. Salah satunya menjadi lendir laba-laba 
dengan skill 'Build Nest' dan 'Capture', jadi menurut saya laba-laba air itu benar-benar 
laba-laba. Kupikir mereka kepiting, tapi... Kurasa itu masalah sepele. Slime lainnya 
berevolusi menjadi 'Crust Slime' dengan skill 'Mould Shell'. 

Kemampuan dan penampilan mereka tidak berbeda dari sticky slime normal, tapi... 
"[Ryouma] 

"Ah, ngomong-ngomong, Bos. Laundry yang kita bicarakan sebelumnya menjawab. " [Carm] 

"---Ah, sudah? Bukankah kita baru saja menghubungi mereka kemarin? Saya pikir mereka 
akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menanggapi. " [Ryouma] 



Aku merasa tidak enak memotongnya ketika dia dengan senang hati berbicara, tetapi tidak 
ada yang tahu kapan percakapan akan berakhir ketika topiknya tentang slime, jadi aku 
mengalihkannya dengan menunjukkan kepadanya surat yang tiba pagi ini. Saya tidak 
terlalu keberatan berbicara dengan bos tentang slime selama waktu istirahat, tetapi kami 
sedang membuka toko sekarang. Tidak akan terlihat bagus bagi karyawan lainnya jika bos 
dan asisten manajer malas. 

Tentu saja, bosnya sendiri yang memahami hal itu dan dia juga orang yang rajin, jadi itu 
bukan masalah... Oh? 

"Hmm... Surat ini mengatakan saya bisa mengunjungi toko mereka kapan saja. Haruskah 
saya menerimanya begitu saja dan mampir hari ini? " [Ryouma] 

"Dapatkah saya melihat surat itu?" [Carm] 

Saya mendapat surat dari bos dan memeriksanya... Begitu. 

"Di situ dikatakan bahwa Anda dapat mengunjungi mereka, jadi saya pikir tidak apa-apa 
untuk mampir selama tidak pada waktu sibuk." [Carm] 

"Saya melihat. Kalau begitu, saya akan mampir sekitar tengah hari setelah makan siang. 
Saya ingin memakai sesuatu yang pantas, dan saya tidak ingin mengganggu mereka selama 
waktu istirahat mereka. " [Ryouma] 

"Baik. Kalau begitu, aku juga akan bersiap-siap. " [Carm] 

Selagi aku mengatakan itu, mataku kebetulan tertuju pada pelukan bos. 

"Jarang melihatmu memakai sesuatu seperti itu. Apakah itu gelang? " [Carm] 

Bos biasanya bukan orang yang memakai aksesori. Faktanya, saya tidak pernah benar-
benar melihatnya mengenakannya. 

Tergantung pada kebiasaan seseorang, seseorang mungkin mengenakan barang-barang 
tertentu tanpa memandang usia atau jenis kelamin, tapi saya belum pernah mendengar hal 
semacam itu darinya. 

Tapi hari ini bos memiliki tali logam yang melilit lengan kirinya yang dihubungkan di kedua 
ujungnya dengan jepitan yang dihiasi dengan batu berhias -- dengan kata lain, benda 
seperti gelang melilit lengan kirinya. 

"Maksudmu ini? Fu fu fu, apakah itu terlihat seperti itu bagimu? " [Ryouma] 

"Apakah aku salah?" [Carm] 

"Tidak, aku membuatnya terlihat seperti itu, jadi kamu tidak salah, tapi ini sebenarnya 
slime. Lendir kawat yang berevolusi di Wilayah Fatma bisa berubah menjadi benda seperti 



benang dengan meregangkan tubuhnya. Saya pikir mungkin mungkin untuk 
menggabungkannya dengan beberapa batu agar terlihat seperti aksesori, jadi saya 
mencobanya. " [Ryouma] 

"Aku mengerti..." [Carm] 

Apakah ada gunanya mengubah slime menjadi aksesori? 

Pertanyaan sederhana itu muncul di benak saya, tetapi saya ragu-ragu untuk 
menyuarakannya melihat betapa bahagianya bos itu. Pada akhirnya, saya tidak 
mengatakan apa-apa, dan hanya mencari waktu yang tepat untuk mengakhiri percakapan 
kami dan kembali bekerja. 

Setelah makan siang dan setelah mempersiapkan diri untuk pergi bersama bos... 

"Aku akan mengandalkanmu, Yurdum-san." [Ryouma] 

"Serahkan padaku!" [Yurdum] 

Yurdum-san akhirnya ikut dengan kami juga. 

Saya terkejut secara internal ketika saya mengetahui bahwa bos telah memintanya untuk 
mengawal kami sendiri. 

Adapun mengapa saya menemukan itu mengejutkan, itu karena bos biasanya tidak 
membawa penjaga bersamanya. 

Saya tahu sekarang bahwa bos adalah seorang petualang dan dirinya sendiri cukup kuat, 
tetapi ketika saya pertama kali bertemu dengan bos, dia benar-benar mengejutkan saya 
sebagai anak yang dewasa, jadi ketika orang mulai cemburu dengan toko kami dan mulai 
menimbulkan gangguan, saya berulang kali menasihatinya untuk memiliki beberapa 
penjaga bersamanya. 

Bos biasanya mendengarkan saya dan kakak perempuan saya, tapi... 

'Saya dapat melindungi diri saya sendiri', 'Saya akan melindungi tubuh saya sendiri', 'Tidak 
apa-apa, tidak apa-apa.' 

Itulah yang dia katakan dengan lembut kepada kami sambil dengan tegas menolak gagasan 
memiliki penjaga. Satu-satunya pengecualian adalah ketika dia pergi mengunjungi adipati 
dan dia membutuhkan Fei-san untuk menemaninya karena formalitas. Itu benar-benar 
satu-satunya pengecualian. 

Meskipun toko dipersenjatai dengan Fei-san, Leelin-san, Dolce-kun, dan Ox-san untuk 
mencegah apa pun terjadi pada karyawan, dia sama sekali tidak peduli jika menyangkut 
dirinya sendiri. Meski mungkin itu juga karena penjaga setengah matang hanya akan 
menghalangi dia ... 



"Carm-san, apakah ada yang salah? Aku merasa seperti kamu telah menatapku sejak 
beberapa waktu yang lalu. " [Ryouma] 

Sepertinya saya telah menatapnya tanpa sadar. 

"Aku baru saja berpikir betapa anehnya bagimu untuk meminta pendamping." [Carm] 

"Hah? ... Kalau dipikir-pikir, kamu dan Carla-san sudah berkali-kali menasihati aku untuk 
membawanya. " [Ryouma] 

Jadi dia ingat nasihat kita. Sepertinya dia juga sedikit malu karena tidak mendengarkan 
kami karena dia dengan canggung mengalihkan pandangannya saat mengatakan itu. 

"Aku tidak marah tentang itu, Bos. Bagaimanapun, saya mengerti sekarang betapa kuatnya 
Anda. Aku hanya penasaran kenapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk menemani Yurdum-
san hari ini. " [Carm] 



Chapter 215-2 
Bab 215: Kekhawatiran Carm II (2/3) "Saya dengar ini berbahaya akhir-akhir ini, dan 
sesuatu juga tampaknya telah terjadi pagi ini, karena saya melihat beberapa tersangka 
dibawa masuk, dan pakaian ini (jas) juga tidak benar-benar pas. untuk berpindah-pindah, 
jadi... Ah, tapi kurasa aku bisa membuat setelan dari kulit binatang atau bahan lain yang 
mudah untuk dipindahkan nanti. " [Ryouma] 

"Pakaian formal yang bisa kamu pakai dengan mudah? Saya tidak tahu tentang pakaian 
formal yang dimaksudkan untuk bertempur, tetapi hanya sesuatu yang mudah untuk 
dipindahkan harus memiliki banyak permintaan. Lagipula, bahkan pakaian normal adalah 
yang terbaik jika mudah untuk dipindahkan. " [Carm] 

Kalau dipikir-pikir, ketika bos pergi ke kota dari tambang utara, dia harus melewati 
gerbang utara. Jika saya tidak salah ingat, seharusnya ada ruang jaga dan penjara di daerah 
itu. Jika demikian, maka sangat masuk akal jika dia akhirnya melihat beberapa orang 
dibawa masuk, jadi dia seharusnya sudah melihat sesuatu yang serupa terjadi sebelumnya 
... Dan selain itu, memiliki pakaian yang cukup sulit untuk dipindahkan untuk membuatnya 
membawa pengawal? 

"Misalnya, bahkan hanya sendi---" [Ryouma] 

"Ah, ada tempat yang pernah saya kunjungi sebelumnya---" [Yurdum] 

"Ada kulit binatang dan tanaman seperti itu !? Memang ada berbagai macam monster, 
bukan? Kalau begitu--- "[Ryouma] 

... Umm, Bos, tidak bisakah kamu tiba-tiba mulai berbicara tentang pakaian yang mudah 
dikenakan dengan Yurdum-san? 

"Seperti yang diharapkan dari Anda, Bos, muncul dengan ide seperti itu dari percakapan 
biasa ... Saya terkesan dengan imajinasi Anda, tetapi Anda tidak perlu menumpahkan 
semua ide Anda, Anda tahu?" [Carm] 

"Ah maaf. Mari kita bicara lagi nanti, Yurdum-san. " [Ryouma] 

"Baik." [Yurdum] 

Astaga, terkadang saya tidak tahu apakah bosnya berjiwa seniman atau peneliti. Ini 
mungkin hanya menjadi ide sekarang, tetapi mungkin akan berubah menjadi keuntungan 
besar nantinya. Dan sebagai pedagang, saya tidak bisa begitu saja melihat bos 
menumpahkan idenya untuk didengar semua orang saat dia berjalan melewati kota. 

Saya selalu berpikir bahwa Serge-sama dan guild master terlalu melindungi bos, tetapi 
ketika dia melakukan hal-hal seperti ini, saya juga khawatir. 



Selagi aku memikirkan itu, aku mengikuti mereka berdua, yang berbicara tentang topik 
kosong seperti toko di sekitar atau bangunan di kota. 

Lalu- 

"... Umm, Carm-san?" [Ryouma] 

"Iya?" [Carm] 

"Itu toko yang seharusnya kita kunjungi, kan?" [Ryouma] 

"Seharusnya..." [Carm] 

Ketika kami memasuki jalan tempat toko itu seharusnya berada, kami berhenti berjalan. 
Ada kerumunan orang berkumpul hanya beberapa langkah dari toko. Terlebih lagi, 
kerumunan ini terdiri dari para pemuda bertubuh tinggi yang membawa kayu dan palu 
persegi. Ada suasana berbahaya dalam diri mereka yang menunjukkan bahwa mereka 
bukan pelanggan. 

"Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, mereka tidak terlihat damai. Bagaimana 
sekarang, Bos? " [Yurdum] 

"Yah, mereka sudah memperhatikan kita, dan bahkan jika kita mengubah tanggal, kecuali 
kita berbicara dengan mereka, kita tidak akan tahu kapan itu cocok atau tidak. Jika keadaan 
menjadi lebih buruk, aku akan mengandalkanmu, Yurdum-san. " [Ryouma] 

Kata bos dengan suara tegas, lalu dia dengan berani mendekati kerumunan. 

Saat kami mendekati kerumunan itu, memastikan pandangan tertuju pada kami. 

"Selamat siang. Jika Anda tidak keberatan saya bertanya, apakah terjadi sesuatu di sini? " 
[Ryouma] 

Ketika kami hampir berjarak satu kuda, bos berbicara. 

Kerumunan menjadi sedikit ribut mendengarnya, dan salah satu pria menjawab. 

"Tidak ada yang perlu Anda khawatirkan." [Pria] 

... Tidak mungkin itu benar. 

"Saya melihat. Kalau begitu, bisakah Anda membiarkan kami lewat? Kami ada urusan 
dengan toko itu di sana. " [Ryouma] 

Saat bos mengatakan itu, ekspresi pria itu berubah dari tidak senang menjadi marah. 

"Anda ada urusan dengan toko ini? Bisnis apa?" [Pria] 



"Umm, apakah kamu berhubungan dengan toko?" [Ryouma] 

"Siapa yang peduli jika aku berhubungan atau tidak!" [Pria] 

"Tapi sebenarnya itu penting." [Ryouma] 

Sikap bos akhirnya sampai pada pria itu, dan dia mendekati bos sambil memelototinya. 

Tapi... 

"Kami datang ke sini untuk berbicara dengan pemilik toko itu. Kami tidak memiliki 
kewajiban untuk mengungkapkan detailnya kepada pihak luar. Tindakan seperti itu hanya 
akan merusak reputasi kita sebagai pedagang; oleh karena itu, wajar saja untuk terlebih 
dahulu memastikan apakah Anda terkait atau tidak. Pertama-tama, kami telah mengirim 
surat ke pemilik toko itu dan telah menghubungi mereka sebelumnya. Jika Anda tidak 
berhubungan, maka saya harus meminta Anda untuk mundur. " [Ryouma] 

"...!" [Pria] 

Pria itu tidak dapat menemukan kata-kata untuk disanggah dan berdiri diam untuk 
beberapa saat, tetapi setelah beberapa detik ... 

"Cih! Aku tahu itu! Anda hiu darat yang ingin menggunakan kontrak aneh untuk 
mendapatkan toko! " [Pria] 

"... Hah?" [Ryouma] 

Apa yang orang ini katakan tiba-tiba? 

"Aku tidak mengira kamu akan membawa anak, tapi jika kamu hiu darat, maka sangat 
masuk akal mengapa bocah ini begitu berani." [Pria] 

"Tidak, itu hanya bos---" [Carm] 

"Jangan coba-coba memberikan basa-basi! Kami tahu ada surat yang dikirim ke toko ini 
ingin membelinya! " [Pria] 

Itu! [Carm] 

Memang benar kami mengirim surat kemarin untuk membeli toko, tapi kami bukan hiu 
darat. Poin utama dari surat itu adalah membuat layanan kami lebih nyaman bagi 
pelanggan. 

Juga dimungkinkan untuk mengurangi beban di setiap cabang dengan mendistribusikan 
pelanggan ke banyak cabang. 



Syarat yang kami berikan adalah pembelian toko dan bengkel pemilik saat ini. Bengkelnya 
saja sudah cukup. Semuanya bisa dinegosiasikan dan setelah pembelian, jika pihak lain 
tertarik, kami dapat mempekerjakan mereka dan mereka dapat terus bekerja. Kami tidak 
meminta mereka meninggalkan alamat mereka saat ini. 

Perbedaan utama sebelum dan sesudah akuisisi hanyalah pekerjaannya, karena akan ada 
kebutuhan untuk melakukan konsolidasi dengan cara Hutan Bambu dalam melakukan 
sesuatu. 

Meskipun demikian, kami bermaksud meminimalkan perubahan rantai komando. 

Kami menulis semua ini di surat itu. Kami tidak mencoba mengusir keluarga dari rumah 
mereka. Faktanya, kami bahkan berpikir akan lebih baik jika mereka dapat terus bekerja, 
jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk memperlakukan kami seperti ini... 



Chapter 215-3 
Bab 215: Kekhawatiran Carm II (3/3) "Mohon tunggu sebentar. Mari bicara dengan tenang. 
" [Carm] "Kami akan sangat senang! Persis seperti itulah cara kalian menipu orang lain agar 
uang dan rumah mereka! " [Pria] 

"Ya! Ya!!" [Kerumunan 1] 

"Karena kamu, orang-orang terusir dari rumah mereka!" 

"Dan Anda telah mengganggu toko ini untuk menjual tanahnya untuk sementara waktu 
sekarang juga!" 

Teriakan marah dari orang pertama adalah dorongan yang mendorong orang lain untuk 
juga berteriak dengan marah. 

Orang-orang terusir dari rumah mereka? Mengganggu toko untuk menjual tanahnya? 

"Carm-san." [Ryouma] 

"Bos. Aku mungkin memikirkan hal yang sama denganmu. " [Carm] 

"Mereka jelas salah mengira kita sebagai orang lain." [Yurdum] 

Berbagai masalah telah terjadi di kota baru-baru ini, dan tampaknya bagian kota ini tidak 
terkecuali. 

Tapi sementara penjahat yang mereka bicarakan mungkin aktif di sekitar sini, kami tidak 
ada hubungannya dengan mereka. 

"Saya kurang lebih mengerti apa yang Anda katakan, tapi kami tidak bertanggung jawab 
atas kejahatan itu. Kami dari binatu di bagian timur Gimuru, Hutan Bambu. " [Ryouma] 

"Pemilik toko itu juga membalas surat kami, mengatakan bahwa kami bisa mampir kapan 
saja." [Carm] 

Kami dengan tegas membantah tuduhan mereka sebelumnya, dan setelah bos memberikan 
nama toko kami, saya menjelaskan kepada mereka bahwa pemilik toko di sini juga telah 
membalas surat kami. 

"Hutan bambu? Bukankah itu toko itu? " [Kerumunan 1] 

"Ya, bengkel kami juga mendaftarkan layanan mereka." [Kerumunan 2] 

Nyonya itu menjawab? [Kerumunan 3] 



"Kalau dipikir-pikir, ada rumor yang beredar bahwa pemilik toko itu adalah anak-anak... 
Hah? Serius? " [Kerumunan 4] 

Sepertinya ada orang yang tahu tentang toko kita. 

Saat suara-suara muncul dari kerumunan, permusuhan terhadap kami berkurang, tapi... 

"Jangan biarkan mereka membodohi Anda !!" [Pria] 

Pria itu berteriak lagi. 

"Beberapa hiu darat salah mengartikan dirinya berasal dari toko sungguhan, ingin 
mendiskusikan kesepakatan, padahal sebenarnya mereka rakus untuk merebut tanah!" 
[Pria] 

"Y-Ya!" [Kerumunan 1] 

"Tapi toko itu sepertinya membuat pembunuhan." [Kerumunan 2] 

"Baik? Setidaknya kau bisa membiarkan mereka bicara. " [Kerumunan 3] 

"Menipu! Ingat! Berapa banyak orang yang telah ditipu karena mereka bersedia 
mendengarkan !? Bahkan guild menolak untuk melakukan apapun saat ada kontrak! Jika 
terus begini, nyonya dan anak-anaknya akan ditinggalkan dalam kedinginan tanpa ada cara 
untuk makan sendiri! Bisakah kalian masih menghadapi bos dengan itu !? " [Pria] 

Wajah orang-orang yang berkumpul menjadi lebih gelap dengan setiap kata yang 
diucapkan pria itu. 

Mungkin, beberapa dari orang-orang ini juga pernah ditipu sebelumnya. 

Guild yang tidak ikut campur agak mengkhawatirkan. 

"Kamu mungkin masih anak-anak, tapi jika kamu ingin meletakkan tanganmu di toko ini, 
aku tidak akan menunjukkan belas kasihan! Aku akan menghajarmu sehingga kamu tidak 
akan pernah merasa ingin memulai apapun di sini lagi! " [Pria] 

Ini buruk. Mereka sama sekali tidak mendengarkan kita. 

"... Meskipun..." [Ryouma] 

"Hah? Bos-!?" [Carm] 

Aku tidak bisa cepat mengerti apa yang bos itu gumamkan, tapi ketika aku menoleh 
padanya, aku terkejut oleh matanya. 

Dari waktu ke waktu, bos akan menjadi tertekan karena dia mengingat sesuatu, tetapi saya 
belum pernah merasakan sesuatu yang sekelam dan seberat ini sebelumnya. 



"Bos? Apakah ada masalah?" [Carm] 

"Tidak semuanya. Hanya saja ketika aku melihat situasi ini seperti ini, aku merasa kecewa... 
Tentu saja, aku yakin semua orang memiliki masalah yang sama, tapi... Seperti ini, apa 
perbedaan antara penduduk kota dan preman? " [Ryouma] 

Ada kekecewaan dan kekecewaan yang mendalam bercampur dengan kata-kata itu. 

Yah, aku mengerti kenapa dia merasa seperti itu. Sebenarnya, saya setuju dengannya, tapi... 

"Apa itu, anak nakal kecil !?" [Pria] 

Mengatakan itu di sini seperti menuangkan minyak ke dalam nyala api. 

Yurdum segera bergegas ke depan--- 

"!? Apakah kamu yakin? " [Yurdum] 

---Tapi bos menghentikannya. 

"Ini hanyalah hasil dari aku menyuarakan pikiranku sendiri, jadi memang benar yang 
menangani ini juga aku. Lindungi saja Carm-san, Yurdum-san. " [Ryouma] 

"... Dimengerti." [Yurdum] 

"Kamu punya nyali nak." [Pria] 

"Karena saya tidak mengatakan sesuatu yang salah, jadi tidak ada yang perlu diperbaiki. 
Tidak perlu untuk itu. " [Ryouma] 

Suasananya semakin memburuk karena itu, tetapi bos tidak berhenti. 

"Sekelompok orang dewasa berkumpul, kemudian mulai memamerkan senjata mereka dan 
bahkan mengancam orang-orang dengan suara keras mereka. Mereka menolak untuk 
berbicara dengan benar, dan mereka bahkan tidak mau mencoba. Jadi saya bertanya-tanya 
pada diri sendiri, bagaimana orang-orang ini berbeda dari preman yang menyebabkan 
masalah di seluruh kota? Pikiran itu muncul, jadi saya mengatakannya. Apakah ada yang 
salah dengan perkataan saya? " [Ryouma] 

"T-Bocah kecil ini..." [Man] 

Bos, saya setuju dengan Anda, tetapi Anda tidak perlu mengatakannya berulang-ulang. 

Dia mungkin berbicara dengan sopan, dia bahkan tampak tidak tertarik, tetapi kata-
katanya tajam. 

"Yurdum, kurasa aku mengerti sekarang. Ketegangan yang Anda bicarakan kemarin. " 
[Carm] 



"Hebat, jadi bagaimana Anda menghadapinya?" [Yurdum] 

"... Aku tidak tahu. Dia biasanya hanya menepis apa pun yang Anda katakan padanya sambil 
tersenyum. Ini pertama kalinya aku melihatnya seperti ini. " [Carm] 

Kita mungkin harus menariknya keluar dari situasi ini dengan paksa jika kita harus--- 
"Ngomong-ngomong, apakah orang di dekat pintu itu pemilik toko?" [Ryouma] 

"!?" [Orang banyak] 

"Ah...!" [Carm] 

Saya begitu asyik dengan bos dan pria itu sehingga saya sama sekali tidak 
memperhatikannya. 

Pintu toko yang dipenuhi orang-orang itu terbuka sedikit, dan seorang wanita muda 
terlihat mengintip. Dia mungkin pemilik toko. 

"A-Apa yang kamu lakukan, Nyonya !? Silakan kembali ke dalam! " [Pria] 

"Umm... I..." [Pemilik] 

"Bisakah kita ta---" [Ryouma] 

"Jangan ikut campur saat orang berbicara!" [Pria] 

"Apakah kamu keberatan jika kita berbicara?" [Ryouma] 

"Jangan khawatir! Aku akan melindungimu dan anak-anakmu! " [Pria] 

"Ah..." [Pemilik] 

Pemilik toko melirik secara bergantian antara kami dan kerumunan pria. 

Sementara itu, pria yang berisik itu dengan putus asa memanggil pemilik yang bingung. 

"...Maaf." [Pemilik] 

Akhirnya, pemiliknya kembali ke dalam tokonya. 

Saat itu, bos melihat kami. 

"Ayo kembali." [Ryouma] 

Uhh, apa yang terjadi dengan pertukaran sebelumnya? 

Tiba-tiba, bos ingin kembali seolah-olah dia tiba-tiba kehilangan minat. 



Bahkan pria yang berkelahi dengannya bingung dengan perubahannya yang tiba-tiba. 

"Hah, ah? Hei!" [Pria] 

"Ah, maaf karena mengganggu. Kami sudah memastikan niat pemiliknya, jadi kami akan 
pergi sekarang. Kami mungkin tidak akan kembali ke sini lagi, tetapi jika Anda masih 
memiliki keluhan, silakan jadwalkan janji melalui salah satu karyawan saya. " [Ryouma] 

"Appoi--- Apa?" 

"Ah, permisi, itu artinya menjanjikan pertemuan. Saya tidak akan lari atau bersembunyi. 
Anda bahkan dapat membawa benda itu ke tangan Anda, saya tidak keberatan. Tetapi jika 
Anda mencoba menakut-nakuti karyawan saya atau pelanggan saya, jika Anda mencoba 
menyakiti mereka, ketahuilah bahwa saya akan berurusan dengan Anda dan secara 
menyeluruh. " [Ryouma] 

Ada kekuatan tenang tapi sombong yang tersembunyi di balik kata-kata itu. 

"Yurdum-san, ayo pergi." [Ryouma] 

"Ya!" [Yurdum] 

Untungnya, bosnya hanya berjalan santai, jadi mudah untuk mengejarnya. 

"Bos. Apa yang terjadi tiba-tiba? " [Carm] 

"Carm-san. Maaf, tapi Anda harus menyerah untuk membeli toko itu... Itu sudah kehilangan 
daya tariknya. Kami harus mencari toko lain atau hanya memasang cabang lain. " [Ryouma] 

"Saya setuju, tapi tidak perlu terburu-buru. Mari kita pikirkan lagi dari awal. " [Carm] 

"Iya." [Ryouma] 

... Dengan itu bos menjadi benar-benar diam. 

Salah satu kebiasaan buruk bos adalah dia cenderung berpikir terlalu banyak, tetapi 
mengingat seberapa tajam dia menangani situasi itu sebelumnya, mungkin kali ini lebih 
buruk. 

Saya bisa mengerti mengapa bos marah, tetapi biasanya, bos membiarkan hal-hal itu 
berlalu begitu saja. 

Dia tidak mengabaikan hal-hal yang biasanya dia abaikan? 

Apakah itu bukti bahwa dia tersudut? 

"Bos. Anda tampak sangat tegang. Apakah semua baik-baik saja?" [Carm] 



Bos tanpa kata-kata menyangkal tegangnya, lalu setelah merenungkannya sedikit, 
menghela nafas dan kemudian berbicara. 

"Saya melihat. Sepertinya saya terlalu tegang. " [Ryouma] 

Dia mengakuinya. 

"Jika ada sesuatu dalam pikiranmu, aku bisa mendengarkanmu." [Carm] 

"Ini bukan masalah sekarang. Saya hanya ingin berhati-hati. Dan ini mungkin terdengar 
seperti saya berbicara buruk tentang seseorang di belakang punggung mereka, tetapi jika 
misalnya, toko tidak memiliki Carm-san tetapi wanita itu sebagai gantinya, saya tidak akan 
merasa aman meninggalkan toko itu padanya. " [Ryouma] 

"Saya sangat setuju dengan Anda. Sederhananya, seperti informasi yang kami kumpulkan 
katakan, tokonya hanya dapat terus ada karena dukungan orang-orang di sekitarnya. " 
[Carm] 

Bos itu mengangguk. Sepertinya kami memiliki pendapat yang sama di sini. 

"Memang benar saya jarang berada di toko, tetapi sebagai pemilik toko saya dan orang di 
atas karyawan saya, saya yakin adalah kewajiban saya untuk memastikan stabilitas operasi 
toko serta keselamatan karyawan." [Ryouma] 

Sepertinya bos percaya bahwa saya mampu mewujudkannya sedangkan wanita itu tidak 
bisa. 

Ini mungkin yang dia maksud dengan 'bisa mempercayakan toko' kepada saya. 

"Tapi hal-hal yang tidak terduga dan tidak masuk akal terjadi pada saat yang tidak terduga. 
Terlepas dari seberapa berhati-hati seseorang, selama kita manusia, kata absolut tidak 
ada... Hanya perlu beberapa saat bagi kita untuk kehilangan sesuatu. Saat kesembronoan, 
saat kecerobohan, hanya sesaat kehilangan sesuatu yang penting selamanya... Itu juga 
bukan cerita yang tidak biasa. " [Ryouma] 

"..." [Carm] 

Kata-kata yang terdengar seperti milik orang tua dengan banyak pengalaman. 

Bos secara alami mengucapkan kata-kata seperti itu dan kemudian tersenyum kecut. 

"Untuk menghindari hal yang tidak terduga sebanyak mungkin, kita perlu ekstra hati-hati, 
atau setidaknya itulah yang saya pikirkan, dan sebelum saya menyadarinya, saya akan 
menjadi lebih tegang dari biasanya." [Ryouma] 

"Jadi kamu benar-benar tidak bisa tenang dengan kota seperti ini?" [Carm] 



"Saya tidak bisa membantahnya, tapi ini adalah masalah dengan kepribadian saya. Anda, 
saya, warga kota... Kita semua bisa merasakan ketertiban umum yang memburuk dan kita 
semua mencoba menanganinya dengan cara kita sendiri. Saya tidak meragukan upaya yang 
dilakukan oleh pihak berwenang atau oleh orang lain, tetapi tidak peduli berapa banyak 
tindakan yang diambil, masih ada orang yang berpikir 'itu tidak cukup', bukan? " [Ryouma] 

"Itu benar." [Carm] 

"Aku juga ingin berhati-hati, atau lebih tepatnya, berpikir seperti itu hanyalah bagian dari 
kepribadianku, jadi aku harus mengandalkan dukungan terus-menerus dari sini juga." 
[Ryouma] 

Kata bos sambil tersenyum seperti seseorang yang baru saja mengerjai seseorang. Tidak 
ada gunanya memberitahuku itu setelah sekian lama. 

"Tapi tentu saja. Itulah mengapa saya di sini. " [Carm] 

Ketika saya mengatakan itu, bos tersenyum lagi dan berkata, "Begitu," lalu melanjutkan 
berjalan kembali ke toko. 

Suasana berat dari sebelumnya telah hilang dari punggungnya, dan langkahnya tampak 
sedikit lebih ringan. 



Chapter 216-1 
Bab 216: Refleksi dan Undangan (1/2) "..." [Ryouma] 

Meskipun tidak ada yang membangunkan saya, saya membuka mata seperti biasa, dan 
seperti biasa, saya menyiapkan makanan untuk slime dan diri saya sendiri. 

Setelah itu saya mempersiapkan diri dan berangkat kerja. Atau paling tidak, aku baru mau 
ketika aku menyadari bahwa masih ada waktu tersisa, jadi seperti biasa, aku menjadikan 
berhala untuk dewa sampai saat itu. 

Ini telah menjadi rutinitas pagi saya akhir-akhir ini. 

"Fuu..." [Ryouma] 

Saya mengalami depresi sejak hari itu saya mengacau di Distrik Pengrajin. 

Mungkin satu anugrah adalah saya setidaknya menyadari bahwa 'Saya sedang tegang'. 

Ketika saya memikirkannya kembali, kata-kata Sereriputa muncul di benak saya. 

"Ini akan menjadi bising di sekitarmu dalam waktu dekat, jadi lakukan yang terbaik." 

Ketika dia menyebutkan 'dalam waktu dekat', mungkin yang dia maksud adalah 
kepulangan saya ke Gimuru dari Wilayah Fatma. Dia bilang akan ribut di sekitarku, dan 
ketertiban umum Gimuru memang memburuk. 

Bagaimanapun, dia adalah dewa dunia ini, jadi dia mungkin sudah tahu apa yang terjadi 
dengan kota ini. Saya berharap dia lebih jelas, tetapi dia tidak benar-benar menyerang saya 
sebagai tipe yang memberikan informasi tanpa alasan. Fakta bahwa dia memberi saya tip 
bisa dianggap kebaikan di pihaknya. 

Tapi tetap, kenapa hatiku berdebar-debar? 

Ketika saya memikirkannya dengan tenang, saya menyadari apa alasan di balik itu. 

'Suasana Gimuru saat ini sama seperti suasana di dunia saya sebelumnya dan perusahaan 
tempat saya bekerja di sana.' 

Tidak ada tentang dunia ini yang serupa, tetapi entah bagaimana hal itu mengingatkan saya 
pada dunia saya sebelumnya. Seolah-olah semuanya sampai sekarang hanyalah mimpi 
bahagia, dan sekarang aku akhirnya bangun dari itu ... Seolah-olah semua keberuntungan 
itu akhirnya berayun kembali ... Aku tidak bisa menjelaskannya dengan baik, tapi itu sejenis 
kecemasan samar yang terasa seperti itu. 



Saya mempercayai karyawan saya, tetapi... Justru karena mereka sangat membantu dan 
baik hati kepada saya sehingga saya ingin melindungi mereka. 

Tidak peduli seberapa kecil kemungkinannya, kesempatan kehilangan mereka membuatku 
takut. 

Jika ini hanya ketakutan yang tidak berdasar, maka itu tidak akan menjadi masalah, tapi... 
Bahkan pikiran semacam ini sudah menjadi rutinitas bagiku. Namun meski begitu saya 
masih belum bisa menemukan jawaban. 

"Sigh... Ah, sudah hampir waktunya." 

Tak lama kemudian tiba waktunya bagiku untuk pergi, jadi aku memilih diriku sendiri dan 
pergi. 

Saat saya sampai di toko... 

"Sebuah surat?" [Ryouma] 

"Ini dari binatu sebelumnya." [Carm] 

"Dari binatu itu?" [Ryouma] 

Ketika saya tiba di toko, sesuatu yang merusak suasana hati saya sudah menunggu saya. 

... Tampaknya itu terlihat di wajahku, saat Carm-san memasang wajah menyesal saat dia 
menyerahkan surat itu padaku. Saya merenungkan tindakan saya saat saya membuka surat 
itu. 

"Saya melihat." [Ryouma] 

"Bos, jika kamu tidak apa-apa, bisakah aku melihat surat itu juga?" [Carm] 

"Tentu. Ini pada dasarnya adalah surat permintaan maaf. " [Ryouma] 

Pemilik (ibu) toko menulis dalam surat permintaan maaf atas peristiwa yang terjadi baru-
baru ini, serta pemikirannya tentang masalah tersebut dan para pria di depan toko. Dia 
juga memberikan alasan mengapa dia bertindak seperti itu. 

"Apa yang harus kita lakukan?" [Carm] 

"Tidak ada... Ini tidak seperti dia meminta kita untuk datang lagi atau dia tidak 
mengungkapkan keinginannya untuk berbicara. Kita bisa menerima permintaan maafnya 
apa adanya. Lebih penting lagi, mari kita tangani masalah lain yang kita miliki. " [Ryouma] 

"Saya melihat." [Carm] 

"Apakah ada masalah?" [Ryouma] 



"Tidak, saya setuju dengan Anda. Hanya saja biasanya Anda mungkin hanya akan 
menertawakan masalah tersebut dan menyarankan untuk mengunjunginya lagi untuk 
berbicara. Aku hanya berpikir kamu 'tidak bertingkah seperti dirimu sendiri'. " [Carm] 

"Hmm... Memang benar aku tidak mempermasalahkan hal-hal kecil, dan sebenarnya aku 
tidak memikirkan hal itu lagi, tapi aku masih merasa tidak ingin mempercayakan toko itu 
padanya. Tetap saja, saya mengerti perasaan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda." 
[Ryouma] 

Dia mengkhawatirkan kondisi mental saya. 

"Apakah ada surat atau dokumen lain yang telah dikirimkan?" [Ryouma] 

"Ini yang baru saja dikirim. Yang ini disampaikan oleh ketua serikat dari Guild Pedagang, 
Grisiera-sama. Yang ini dari ketua serikat dari Tamer Guild, Taylor-sama... Tapi untuk 
amplop ini, tidak ada nama yang diberikan. Seorang petualang anak muda memang datang 
untuk mengirimkannya. Saya yakin namanya Berk-kun? " [Carm] 

"Kalau begitu, itu pasti dikirim oleh Revel-san, orang yang bertanggung jawab atas 
permukiman kumuh. Mari kita lihat... Ahh, senang mendengarnya. " [Ryouma] 

"Kamu tampak bahagia." [Carm] 

"Ya, ada beberapa hal yang kita bicarakan, dan sepertinya mereka menuju ke arah yang 
baik. Ingat pabrik pengolahan sampah lendir atau pabrik barang lendir dari Perusahaan 
Morgan yang saya bicarakan dengan Anda sebelumnya? Ini adalah kelanjutan dari itu. 

Pabrik pengolahan tentu saja, tetapi bahkan fasilitas terkait lainnya memerlukan lahan, jadi 
kami perlu memikirkan di mana akan membangunnya, dan pada akhirnya, diputuskan 
bahwa kami akan membongkar sebagian dari permukiman kumuh. " [Ryouma] 

"Apakah itu baik-baik saja? Bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di sana? " [Carm] 

Sebuah pertanyaan yang jelas, jawabannya adalah surat ini. 

"Menurut surat ini, sebagian besar bangunan di permukiman kumuh adalah rumah satu 
lantai. Dengan hanya satu lantai dan sedikit ruangan, mereka tidak berbeda dengan gudang 
yang padat. " [Ryouma] 

Terlebih lagi, mereka adalah gubuk yang menyedihkan dengan dinding yang retak dan 
kayu busuk. Mereka hampir tidak bisa tetap berdiri berkat perkampungan kumuh yang 
berulang kali memperbaikinya. 

"Jika kami membangun struktur dua lantai seperti toko ini di sana, kami akan dengan 
mudah menyediakan ruang untuk setidaknya dua kali lipat jumlah orang yang dapat 
disediakan oleh struktur saat ini di sana. Dan jika kami tidak dapat memperluas toko 
secara horizontal, kami dapat memperluasnya secara vertikal. " [Ryouma] 



"Saya seharusnya." [Carm] 

"Aku hanya butuh sekitar satu jam untuk membangun toko ini dengan sihir dan slime-ku. 
Saya mengatakan itu kepada mereka dan memanggil orang-orang kumuh yang memiliki 
rumah atau kavling. "Adakah di antara kamu yang mengizinkan saya membangun kembali 
rumah mereka menjadi rumah dua lantai ?," kataku kepada mereka. 

Secara alami, orang yang akan tinggal di dalamnya adalah pemiliknya. Jadi saya bertanya 
kepada mereka, 'Apakah Anda bersedia membiarkan orang lain menggunakan kamar 
gratis?' Tentu saja, dengan premis sewa. " [Ryouma] 

Dengan cara ini, pemilik tidak hanya memiliki rumah baru, tetapi juga memiliki sumber 
pendapatan. 

"Sejujurnya, saya pikir itu akan sulit juga pada awalnya, tapi ketika saya bertanya kepada 
guild master, dia mengatakan kepada saya bahwa selama saya memberikan kompensasi 
yang layak kepada orang-orang yang saya coba usir, maka sisanya tergantung pada 
negosiasi. 

Dan ketika saya benar-benar mendiskusikan topik tersebut dengan Revel-san, orang-orang 
kumuh jauh lebih menyukai gagasan itu daripada yang diharapkan. Mereka mengatakan 
hal-hal seperti, 'Kami miskin, jadi kami tidak punya banyak barang' 'Kami bisa pindah 
kapan saja.' 'Kapan Anda berencana untuk memulai,'... dll. Berdasarkan dokumen yang 
mereka kirimkan, nampaknya ada banyak orang yang proaktif di antara mereka. Ini benar-
benar mengejutkan. " [Ryouma] 

Secara alami, itu tidak akan berhasil untuk mengusir mereka kecuali mereka setuju dengan 
kondisi kami dan seluruh masalah adalah kesepakatan. Lagipula, jika kita akhirnya 
dianggap sebagai penjahat tanah ilegal, itu hanya akan berakhir dengan tragedi bagi kedua 
belah pihak. 

"Bagaimanapun, itulah yang kita sepakati. Dan Arnold-San, salah satu petinggi di kantor 
pemerintah, juga bertanya kepada saya apakah saya bisa menyesuaikan kembali daerah 
kumuh, jadi... "[Ryouma] 

Pada tingkat ini, saya mungkin juga menyarankan agar kita membangun kompleks 
perumahan. Selain itu, saya selalu berencana membangun asrama untuk karyawan pabrik 
dan tempat pengolahan sampah. Saya juga bisa membongkar semua bangunan sekaligus 
dengan sihir dan slime saya. Adapun pekerjaan fisik sederhana seperti membersihkan 
puing-puing, saya bisa mempekerjakan orang untuk membuat pekerjaan lebih efisien, 
tapi... Pada titik ini, bukankah ini sudah dalam skala proyek penyesuaian kembali lahan? 

Terlebih lagi saya akan memasang banyak fasilitas industri lendir di daerah kumuh. Dalam 
hal ini, mungkin pantas untuk menyebut distrik kumuh sebagai distrik slime... Ya, 
kedengarannya tidak terlalu buruk. 



Chapter 216-2 
Bab 216: Refleksi dan Undangan (2/2) "---Sesuatu seperti itu, kurasa." [Ryouma] " 

"Aku tidak benar-benar mengerti bagian terakhir itu, tapi bagaimanapun juga, itu bagus 
bahwa semuanya berjalan dengan baik, dan kamu juga tampaknya bersenang-senang." 
[Carm] 

Sekarang dia menyebutkannya... Ada beberapa masalah dan hal yang saya khawatirkan, 
tapi ya, tidak terasa buruk. Ketika saya memikirkan itu, saya merasa ingin melakukannya 
lebih banyak lagi. 

"Pastikan untuk tidak memaksakan diri terlalu banyak." [Carm] 

Carm-san tersenyum dan kembali ke pekerjaannya sendiri. 

Setelah mengantarnya pergi, saya memeriksa sisa surat dan dokumen, dan menulis balasan 
saya. 

Baru-baru ini saya mulai memikirkan betapa nyamannya email. 

Cara tercepat untuk mendiskusikan sesuatu adalah dengan semua orang bertemu dan 
berbicara, tetapi semua orang begitu sibuk sehingga jadwalnya tidak cocok. 

Sehubungan dengan itu, surat yang bisa dibaca kapan saja adalah cara paling logis untuk 
berkomunikasi. 

Evolusi itu adalah email, yang memungkinkan orang mengirim dan menerima email secara 
instan. 

Sudah lama sekali saya tidak merindukan kenyamanan modern... 

Saat saya melanjutkan pekerjaan saya, sebelum saya menyadarinya, banyak waktu telah 
berlalu, dan matahari terbenam sudah berada di atas saya. Biasanya, saya akan istirahat di 
sini sampai tiba waktunya untuk mengakhiri hari kerja, tapi... 

"Bos  Kamu punya tamu " [Maria] 

"Tolong biarkan mereka masuk." [Ryouma] 

Orang-orang yang mengunjungi saya adalah penjual bunga, Pauline-san, dan tukang daging, 
Zeke-san. Putri mereka, Leni, dan putra nakal mereka, Rick, ada bersama mereka. 

"Halo, Ryouma-kun..." [Zeke] 



"Zeke-san, apakah ada masalah? Kamu tampak lebih lelah dan lebih kurus dari biasanya. " 
[Ryouma] 

"Ha ha... Memang benar aku sangat sibuk akhir-akhir ini, tapi sekarang sudah agak tenang, 
jadi aku baik-baik saja. Setelah musim dingin berjalan lancar, jumlah rampasan juga akan 
berkurang, dan saya memiliki Pauline untuk membantu saya. " [Zeke] 

"Ini memang musim dingin. Saya kira tidak banyak yang bisa dijual? " [Ryouma] 

"Bunga bisa dibuat mekar dengan paksa melalui sihir, dan ada yang mekar bahkan di 
musim dingin, tapi harganya sedikit mahal. Pelanggan tidak benar-benar mampir ke toko 
meskipun saya buka. Tapi cukup dengan itu, sekali lagi terima kasih karena telah setuju 
untuk menjaga anak-anak kita. " [Pauline] 

"Jangan dipikirkan. Aku akan pergi bersamamu, jadi karyawanku yang akan mengurus 
mereka. " [Ryouma] 

Saat aku mengatakan itu, aku melirik Maria-san, yang membawa mereka ke sini. 

"Serahkan saja pada kami, Bos ~ Kembali ke desa, kami selalu yang merawat anak-anak 
kecil." [Maria] 

"Terima kasih. Anda benar-benar membantu kami. Biasanya, akan baik-baik saja jika hanya 
saya atau suami saya, tapi... "[Pauline] 

"Mereka bilang harus ada perwakilan untuk setiap toko ..." [Zeke] 

Tiga hari lalu kami mengobrol. Itu adalah hari setelah kesalahan saya di Distrik Pengrajin, 
dan sepucuk surat dikirimkan melalui serikat pedagang. 

"Dengan memburuknya ketertiban umum di Gimuru, toko-toko juga terkena dampak 
negatif. 'Karena itu, mari kita, pemilik toko, berkumpul bersama, sehingga kita dapat 
bertukar informasi dan bekerja sama untuk menghasilkan sebuah rencana ...' Atau 
begitulah yang dikatakan. Pengirimnya adalah Asosiasi Toko Ukuran Menengah Gimuru. 
Apakah asosiasi ini disatukan baru-baru ini? " [Ryouma] 

"Mungkin. Kami belum pernah mendengar tentang mereka sampai sekarang. " [Pauline] 

"Tapi memang benar banyak hal bermasalah yang terjadi akhir-akhir ini. Saya yakin ada 
orang yang merasa terancam oleh itu dan mulai bersuara. " [Zeke] 

Bukan hal yang aneh bagi manajer untuk berkumpul dan mengadakan pertemuan. Tentu 
tidak sembarang orang bisa berpartisipasi. Ada syaratnya, tapi karena mereka sudah 
mengirimi kami surat, kurasa itu artinya kami memenuhi syarat. 

Tetapi ketika saya bertanya tentang mereka di guild dan menemukan bahwa mereka tidak 
memiliki sejarah yang diketahui, saya menjadi waspada. Namun, seperti yang dikatakan 



oleh keduanya, memang benar bahwa kota tersebut tidak dalam kondisi baik, dan mungkin 
saja ada orang yang merasa terancam olehnya, dan karena itu memutuskan untuk 
memanggil orang lain. Orang yang bertanggung jawab di guild juga memberi tahu saya itu 
selama pertanyaan saya. Jadi saya pikir ini juga saya yang tidak perlu khawatir, dan pada 
kenyataannya, ini benar-benar hanya asosiasi yang baru ditemukan. 

... Atau begitulah yang saya pikirkan. 

"..." [Ryouma] 

Ada sekitar 50 orang. Dan seperti yang bisa diharapkan dari pemilik toko, itu adalah 
pertemuan orang-orang yang berpakaian bagus. Saat aku memasuki ruang pertemuan 
besar di serikat pedagang, aku langsung berpikir, 'ini buruk.' 

Saya memang tertarik dengan isi rapat, dan saya datang, berpikir bahwa akan menjadi ide 
yang baik untuk bertemu dengan pemilik toko lain dari wilayah yang sama, tapi saat saya 
memasuki ruangan, saya merasa ingin mengambil -putar dan pulang. Sebenarnya, saya 
pikir saya harus pulang sekarang juga. 

Tapi saat aku memikirkan itu... 

"Ryouma? Anda datang juga? " [???] 

"Hah? Ah, Darson-san! " [Ryouma] 

Orang yang memanggil saya tidak lain adalah Darson Tigger dari Toko Senjata Tigger, yang 
selalu membantu saya dalam pekerjaan petualang saya. 

"Darson-san, kamu juga datang?" [Ryouma] 

"Yah, aku melakukan bunuh diri sendiri. Ini adalah? " [Darson] 

"Oh, maafkan saya, anak muda ini adalah asisten manajer dan asisten saya, Carm-san. Dan 
pasangan suami istri yang cantik ini adalah tetangga toko saya yang ramah, Zeke-san dan 
Pauline-san. " [Ryouma] 

Saya juga memperkenalkan Darson-san kepada mereka bertiga. 

Ada banyak orang yang melihat perkenalan kami, dan ada seseorang di antara mereka yang 
pernah bekerja dengan Pauline-san, lalu ada orang lain yang mereka kenal, dan sebelum 
aku menyadarinya... 

"Halo, senang bertemu dengan Anda. Saya sudah mendengar banyak tentang toko Anda. " 
[Pedagang 1] 

"Berada di usia yang sangat muda namun memiliki toko yang luar biasa, saya kagum! Aku 
selalu ingin bertemu denganmu! " [Pedagang 2] 



"Kudengar kau juga kenal dengan keluarga Duke." [Pedagang 3] 

"Sungguh beruntung bisa bertemu denganmu di sini." [Pedagang 4] 

Kami juga ingin berkenalan. [Pedagang 5] 

... Saya berada di tengah-tengah pemilik toko. 

Dan kemudian saat aku dengan riang menangani mereka... 

"Saya minta maaf karena menahan semua orang. Ini sudah waktunya, jadi jika tidak apa-
apa, saya ingin memulai pertemuan ini. " [Pria] 

... Seorang pria memasuki ruangan dan mengumumkan itu. 

Sepertinya sudah waktunya rapat dimulai. 



Chapter 217 
Bab 217: The Rich Quibble 

Ada panggung dan papan tulis di depan majelis, dan kemudian beberapa meja dan kursi di 
depannya. Mungkin karena ada banyak sekali peserta sehingga ruang pertemuan diatur 
seperti ruang kelas sekolah. 

Ketika semua orang sudah duduk, pria yang memanggil semua orang berdiri di peron dan 
berbicara. 

"Teman-teman yang terhormat, terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang ke sini 
hari ini. Nama saya Wanz, dan saya promotor acara ini. Saya mungkin tidak 
berpengalaman, tetapi saya akan melakukan yang terbaik untuk melayani sebagai 
fasilitator untuk pertemuan hari ini. " [Wanz] 

Pria yang menamakan dirinya Wanz membungkuk dan tepuk tangan menyambutnya. 

"Terima kasih. Jika saya boleh langsung mengejar, teman-teman, apa pendapat Anda 
tentang keadaan ketertiban umum kota saat ini? " [Wanz] 

Alasan dia menanyakan pertanyaan itu adalah untuk menekankan bahwa Gimuru saat ini 
berada dalam situasi berbahaya, jadi ada kebutuhan untuk bekerja sama. 

"Penjaga Gimuru bukan tidak kompeten. Saya dengar mereka telah mempekerjakan lebih 
banyak orang dan bahkan memperkuat kebijakan keamanan mereka. " [Pedagang 1] 

Dari waktu ke waktu, ada orang yang akan membalas, tapi... 

"Aku juga telah mendengarnya, dan aku juga tidak percaya penjaga Gimuru tidak 
kompeten. Namun! Justru karena mereka yakin bahwa mereka tidak dapat menangani 
semua kejahatan sehingga mereka harus mempekerjakan lebih banyak orang dan 
menerapkan kebijakan yang lebih ketat! Mereka tahu mereka tidak bisa mengatasinya, 
itulah mengapa mereka harus mendapatkan lebih banyak bantuan! " [Wanz] 

"Yah, itu..." [Pedagang 1] 

"Mereka dipaksa untuk mengangkat tangan dan memperketat keamanan, dipaksa 
mengambil tindakan putus asa, dan karena mereka harus mempekerjakan begitu banyak 
orang dalam waktu sesingkat itu, para penjaga baru kurang terlatih. Karena itu lebih 
banyak penjaga sekarat dan lebih banyak penjahat melarikan diri dari pengejaran. Tentu 
saja, mereka melakukan yang terbaik. Kami menghargai upaya mereka. Tapi! Tidak dapat 
disangkal bahwa para penjaga yang dimaksudkan untuk melindungi kota ini telah menjadi 
korban! Teman-temanku, inilah kenyataannya! Dapatkah di antara Anda benar-benar 
mengatakan dengan pasti bahwa jika kita menyerahkan semuanya kepada para penjaga, 



semuanya akan berjalan dengan baik? Bahwa kita pasti akan aman? Apakah Anda begitu 
mempercayai para penjaga? " 

"T-Tapi---" [Penjual 1] 

"---Sobatku, ketika kepercayaan yang kamu berikan dikhianati, orang yang akan disakiti 
tidak lain adalah kamu. Tidak. Itu akan menjadi orang yang berharga bagimu. " 

"..." [Wanz] 

Seperti itu orang-orang yang berdebat diucapkan. Dan setiap kali benih keraguan akan 
ditanamkan kepada mereka yang mengamati pertukaran itu. 

Saya juga berpikir tentang 'bagaimana jika' satu dari sejuta itu. Mungkin itulah alasan 
mengapa saya bisa memahami apa yang dia katakan, tetapi pada saat yang sama rasanya 
ada sesuatu yang salah. Adapun sesuatu yang terasa aneh itu... Aku memikirkannya 
sejenak, dan aku menyadari ada perbedaan besar antara aku dan Wanz. 

Saya telah mempersiapkan diri saya dan lingkungan saya, sehingga jika satu dari sejuta 
'bagaimana jika' ini terjadi, saya akan keluar tanpa cedera. Tapi saya tidak berniat 
memaksakan metode saya ke orang lain. Wanz, bagaimanapun, tampaknya memaksa orang 
lain untuk memikirkan masalahnya, dan kemudian menimbulkan keraguan di dalam diri 
mereka dengan memberi tahu mereka tentang kemungkinan situasi terburuk. 

Dan... 

"Tahun ini, toko tempat saya belajar selama bertahun-tahun akhirnya mengizinkan saya 
untuk mandiri. Ya, saya adalah pria yang tidak berpengalaman yang akhirnya 
meninggalkan sarangnya untuk pertama kalinya, seorang pendatang baru di Gimuru. 
Sayangnya, saya bukan orang yang begitu berani sehingga menyerahkan situasi ini kepada 
penjaga Gimuru. Saya bisa membuka toko, tetapi semua orang di kota sama seperti orang-
orang yang berkumpul di sini hari ini, selalu tidak pasti. " [Wanz] 

"Kota ini dalam situasi yang buruk." [Pedagang 2] 

"Saya pikir kami perlu melakukan sesuatu tentang semua kejahatan ini." [Pedagang 3] 

Wanz menimbulkan keraguan pada orang-orang dengan mencampurkan kata-kata seperti 
'kami' atau frasa seperti 'Aku sama sepertimu.' Dan setiap kali orang setuju dengannya, 
semakin banyak orang yang menerimanya. 

Menimbulkan keraguan ... Apakah dia terkait dengan penipuan itu? 

Semakin saya menonton, semakin saya bertanya-tanya apakah itu masalahnya, lalu ketika 
jawaban terhadapnya semakin berkurang, saya mengingat sesuatu. 

Udara di tempat ini. Itu adalah udara yang saya kenal. 



Rapat yang sudah diputuskan oleh petinggi. Rapat yang ada hanya untuk kepentingan itu. 

Mereka mungkin disebut rapat, tetapi mereka tidak mencari pendapat baru, dan juga tidak 
mencari argumen. Setiap argumen bisa ditolak atau diabaikan, tapi kemudian argumen itu 
tidak pernah menjadi masalah sejak awal. Sejujurnya, dalam kasus-kasus itu, meminta 
'laporan' akan lebih dari cukup. 

Mereka bilang persiapan itu penting ketika memulai sesuatu, tapi dalam hal ini, naskah 
sudah disiapkan, dan para aktor hanya memainkan perannya. Untuk itu, di sini seharusnya 
sudah ada orang yang mengadvokasi Wanz. 

Dengan menimbulkan keraguan dan mengambil inisiatif, Wanz dan kroni-kroninya dapat 
menggerakkan situasi di mana pun mereka mau. Udara sudah mengarah ke 'kerja sama'. 
Dia belum mengatakan hal buruk dulu, tapi pada tingkat ini, segalanya bisa berubah 
menjadi yang terburuk. 

Semakin saya memikirkannya, semakin keras lonceng peringatan. Mungkin memang ada 
bangsawan yang menarik tali di belakang Gimuru. Dan jika Wanz dan kroninya 
bertanggung jawab atas memburuknya ketertiban umum, maka pertemuan ini bisa jadi 
merupakan jebakan. Apa yang mereka ingin orang lakukan dengan dalih 'bekerja sama'? 

"Sebagai sesama pemilik toko di kota yang sama, mari bekerja sama untuk mengatasi 
kesengsaraan ini!" 

Tepuk tangan meriah bahkan lebih keras daripada di awal. 

Saya memanggil orang di samping saya. 

"Carm-san." [Ryouma] 

"Iya?" [Carm] 

"Permisi." [Ryouma] 

"Hah?" [Carm] 

"Bolehkah aku punya waktu sebentar?" [Ryouma] 

Aku meninggalkan Carm yang bingung dan mengangkat tanganku. Semua mata tertuju 
padaku, tapi aku duduk paling belakang, jadi butuh beberapa saat sebelum Wanz 
menemukanku. 

"Umm, maaf, aku tidak mengenali wajahmu, bolehkah aku tahu siapa kamu?" [Wanz] 

"Saya Ryouma Takebayashi. Saya memiliki binatu yang dikenal sebagai Hutan Bambu di sisi 
barat Gimuru dekat Distrik Perumahan. " [Ryouma] 



"Ryouma Takebayashi-kun! Betapa senangnya berkenalan dengan Anda. Saya telah 
mendengar banyak tentang Anda meskipun sejarah singkat saya dengan Gimuru. Saya 
pernah mendengar Anda adalah manajer yang muda tapi brilian. Saya minta maaf karena 
tidak segera mengenali Anda. " [Wanz] 

Permintaan maaf dengan senyum ceria. Suara tawa samar terdengar dari kerumunan. 

"Saya satu-satunya anak di sini, dan saya juga duduk paling belakang. Saya kira itu tidak 
bisa membantu. " [Ryouma] 

"Terima kasih atas pengertian Anda. Jadi, bagaimana saya bisa melayani? " [Wanz] 

"Iya. Pidato Anda sangat menarik bagi saya secara pribadi... Saya sendiri juga baru saja 
membuka toko saya di Gimuru pada musim semi ini. Sebagai pendatang baru, saya tidak 
tahu banyak orang; oleh karena itu, saya yakin ini akan menjadi kesempatan bagus untuk 
bertemu dengan pemilik toko Gimuru. Tentu saja, saya juga menahan ketakutan saya 
tentang memburuknya ketertiban umum, dan berharap dapat membentuk hubungan yang 
baik dengan semua orang di sini dan jika memungkinkan bekerja sama. " [Ryouma] 

Itu memang tujuan saya datang ke sini. Saya tidak mengenal banyak pemilik toko di 
Gimuru, jadi saya pikir saya harus mengambil kesempatan untuk menjalin hubungan yang 
baik dengan penduduk setempat. Dan jika kita bisa bekerja sama, lalu mengapa tidak? Bisa 
dibilang saya sangat menghargai kata 'damai'. Saya tidak yakin apakah itu karena saya 
dulunya orang Jepang, tetapi tidak peduli seberapa besar saya menghargainya, itu hanya 
berlaku untuk orang-orang yang 'Saya dapat bekerja dengan saya'. 

"Ohh! Jadi kamu--- "[Wanz] 

Dan itulah alasannya! [Ryouma] 

"!" [Wanz] 

"Saya ingin tahu. Apa sebenarnya rencana Anda terkait memburuknya ketertiban umum 
yang ingin Anda kerjakan? Persisnya apa yang Anda ingin kami lakukan? " [Ryouma] 

Saat aku mengatakan itu, mulut Wanz membeku sesaat. Tapi itu hanya sesaat. Seandainya 
saya tidak memperhatikan, saya tidak akan menyadarinya. Paling-paling, saya akan 
menganggapnya sebagai imajinasi saya. 

"Tentu saja! Pertanyaan yang jelas. Mohon permisi. " [Wanz] 

Wanz mulai berbicara lagi, tetapi kata-katanya bukan untukku, tetapi untuk peserta lain, 
untuk membujuk mereka. 

Pertukaran informasi, komunikasi rahasia, jaga malam, kelas bela diri, seminar untuk 
meningkatkan kesadaran karyawan tentang tindakan anti-kejahatan, dll ... Dia terus 
mengatakan hal-hal seperti 'Kami tidak dapat mengandalkan para penjaga!', Dan terus 



berusaha untuk mendapatkannya orang untuk bergabung dengan tujuannya dengan 
merangsang rasa tanggung jawab dan harga diri mereka. 

Juga, sepertinya ada sekitar 4 atau 5 orang yang bekerja dengan Wans. Mereka akan 
bergiliran setuju dengannya, memeriahkan tempat dan memberikan pendapat mereka. 

"Dan itu menyimpulkan proposal saya. Bagaimana menurut anda?" [Wanz] 

"Hebat---" [Penjual 2] 

"Itu tidak bisa." [Ryouma] 

Segera, saya berbicara tentang pria yang akan memujinya, dan secara blak-blakan menolak 
lamaran Wanz. 

Keheningan membekukan ruangan, dan bahkan ada sedikit permusuhan yang datang dari 
sebagian ruangan itu. 

"Itu tidak akan berhasil? Apa maksudmu, Takebayashi-kun? " [Wanz] 

"Persis seperti arti kata-katanya. Tindakan semacam itu bersifat jangka panjang. Tidak ada 
gunanya panik dan menerapkannya dengan tergesa-gesa. " [Ryouma] 

"Memang benar bahwa efeknya tidak langsung. Namun! Jika kita tidak memulainya, kita 
tidak akan pernah berhasil. " [Pedagang 2] 

"Persis!" [Pedagang 3] 

"Tidak ada yang akan terjadi jika kita menyerah bahkan sebelum kita mencoba." [Pedagang 
4] 

"Serius, inilah mengapa anak muda saat ini..." [Merchant 5] 

Seperti yang diharapkan, mereka sudah mulai menolak argumen saya. 

Saya harus menguatkan diri. 

"Idiot. Setiap orang dari Anda. " [Ryouma] 

"Apa?" [Pedagang 5] 

Baik orang-orang yang mencoba memprovokasi saya maupun orang-orang yang mencoba 
untuk menjatuhkan saya tidak menyangka bahwa saya akan menghina mereka begitu saja. 
Lidah mereka semua kaku saat aku mengatakan itu. 

"Bos!?" [Carm] 

"Diam, Carm." [Ryouma] 



"!? ... "[Carm] 

Aku merasa kasihan pada Carm, tapi dia harus tutup mulut sekarang. Untungnya, dia cepat 
mengambil alih. Saya sengaja menggunakan nada yang berbeda, dan sepertinya dia 
mengerti pesannya. Sepertinya dia tidak setuju, tapi setidaknya dia setuju untuk diam dan 
percaya padaku. 

"Ketertiban umum telah memburuk selama ini, dan situasinya semakin buruk, namun Anda 
mengatakan bahwa kami tidak memerlukan rencana yang dapat membuat perbedaan saat 
ini." [Ryouma] 

"Yah, itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa!" [Pedagang 2] 

"Tidak ada ruginya mempelajari bela diri, bukan?" [Pedagang 3] 

"Bukankah kita butuh patroli?" [Pedagang 4] 

Ada suara-suara persetujuan yang samar-samar juga, tetapi yang lain berbicara keras 
tentang mereka, dan kemudian semua orang mulai memberikan pendapat mereka sendiri, 
mengubah seluruh tempat menjadi berantakan. 

"Semuanya, harap tenang. Terima kasih atas partisipasi proaktif Anda dalam pertemuan 
ini. Berkat itu berbagai pendapat telah dikemukakan. Secara pribadi, saya percaya bahwa 
patroli masih bisa berdampak langsung, dan seperti yang dikatakan seseorang, pelajaran 
bela diri memang tidak ada salahnya. Bagaimana menurut anda?" [Wanz] 

"Jika ingin berpatroli, maka patroli. Jika Anda ingin belajar bela diri, maka belajarlah. Anda 
dapat mempelajari apa pun yang Anda inginkan. Tapi ketika berbicara tentang pertahanan 
diri, Wanz-san, bukankah tadi kau baru saja mengatakan bahwa beberapa penjaga yang 
baru dipekerjakan itu sendiri terbunuh dan berubah menjadi korban karena pelatihan yang 
buruk? " [Ryouma] 

"Itu..." [Wanz] 

"Adalah fakta bahwa beberapa penjaga telah mati menjadi preman bersenjata dan pencuri 
karena pelatihan yang tidak memadai. Bahkan para penjaga yang mengabdikan diri untuk 
memerangi penjahat telah menderita banyak korban. Namun Anda memberi tahu saya dan 
semua pedagang yang berkumpul di sini bahwa kita harus belajar bela diri di waktu luang 
kita sehingga kita bisa menyelamatkan diri? Anda pikir itu mungkin? Saya rasa tidak. Oh, 
benar, bukankah kamu mengatakan, 'para penjaga bekerja keras, tetapi jika mereka tidak 
bisa mendapatkan hasil, itu tidak ada artinya'? Saya sangat setuju dengan Anda. Ini 
memang tidak ada artinya. " [Ryouma] 

"..." [Wanz] 

Hal yang sama berlaku untuk patroli. 



"Patroli pasti bisa bertindak sebagai pencegahan. Tetapi jika Anda menemukan orang yang 
mencurigakan atau melakukan kejahatan, kemungkinan besar permusuhan akan pecah. 
Pencuri bersenjata dengan niat membunuh juga akan berkobar saat terlihat, dan mungkin 
akan ada orang yang akan membungkam saksi mata juga. Ini masalah yang sama dengan 
pelajaran bela diri. Bisakah Anda benar-benar menangani orang-orang itu? Silakan lihat 
sekeliling Anda. " [Ryouma] 

Terlepas dari perbedaan antara pria dan wanita, orang-orang yang berkumpul di sini 
gemuk, kurus, atau tua. Mereka adalah pedagang. Kebanyakan dari mereka tidak melatih 
tubuh secara teratur. 

"Lebih buruk lagi, sulit menemukan jalan selama patroli malam. Kemungkinan tidak akan 
ada banyak orang selain orang-orang yang berpatroli, jadi Anda tidak memiliki saksi mata. 
Saya tidak tahu berapa banyak orang yang berkumpul di sini hari ini, tapi saya juga seorang 
petualang, jadi izinkan saya memberi tahu Anda apa yang saya pikirkan sebagai seseorang 
yang bekerja dalam profesi tempur ... Jangan meremehkan pertarungan nyata. " [Ryouma] 

Meskipun mereka hidup di dunia di mana senjata dan sihir selalu ada, mereka biasanya 
tinggal di kota, di mana para penjaga akan datang untuk menyelamatkan mereka ketika 
mereka dalam masalah, dan ancaman apa pun bagi hidup mereka adalah cerita yang jauh. 

Apakah kamu benar-benar mengerti kamu mau mati? Apakah Anda ingin keluarga dan 
pelayan Anda mati? Saya melihat orang-orang di ruangan itu dengan pikiran seperti itu. 

Ketika saya melakukannya, mereka semua mengalihkan pandangan mereka dari saya. 
Hanya satu orang dari dua baris di depan yang menatap mata saya dan berdiri. Itu adalah 
Darson-san. 

"Ryouma, aku mengerti perasaanmu, tapi tenanglah. Tarik niat membunuh Anda. Jika Anda 
menekan mereka seperti ini, mereka juga tidak akan dapat berbicara. " [Darson] 

"Sebaliknya, Darson-san. Jika seorang 'anak' seperti saya bisa membungkam mereka 
dengan sedikit tekanan seperti ini, maka itulah alasan mengapa mereka tidak boleh 
menyarankan untuk belajar bela diri dan menangani masalah kejahatan ke tangan mereka 
sendiri. Jika orang-orang yang mendengarkan dengan tenang menerima lamaran ini, 
mereka harus angkat senjata, dan dalam kasus terburuk, mereka, keluarga mereka, atau 
pembantu mereka bisa mati. Atau, mereka mungkin akan membunuh seseorang. Apakah 
kalian siap untuk itu? " [Ryouma] 

"Tekanan itu bukanlah sesuatu yang bisa dikerahkan anak-anak... Tapi sekarang kamu 
menyebutkannya..." [Darson] 

Untuk sesaat, Darson terlihat seperti baru saja memakan serangga, tapi kemudian dia 
menoleh ke fasilitator. 



"Wanz-san. Saya adalah mantan petualang, dan saya yakin Ryouma ada benarnya. Terlepas 
dari alasannya, berkelahi dengan penjahat adalah situasi membunuh-atau-dibunuh. Saya 
tidak menentang belajar bela diri, tapi saya pikir terlalu optimis untuk berpikir kita akan 
aman hanya dengan itu. " [Darson] 

"... Pertama-tama, apa sebenarnya arti 'membela diri' di sini? Kita melakukan segala yang 
kita bisa untuk mencegah kejahatan secara teratur, tetapi ketika semua itu terbukti tidak 
mencukupi, dan kita berakhir dalam situasi berbahaya di mana kita harus melakukan 
sesuatu atau dibunuh, dalam situasi tenggelam-atau-berenang, ketika kita membela diri, 
itulah yang kami sebut sebagai pertahanan diri. Dan langkah pertama yang harus diambil 
seseorang adalah melarikan diri dari ancaman dan tidak membiarkannya mendekati 
dirinya sendiri. Itu pembelaan diri. Jika Anda mendekati seseorang dengan niat untuk 
berkelahi, itu bukan lagi pembelaan diri. Itu hanya seni bela diri. Jangan salah paham 
tentang keduanya. " [Ryouma] 

"Begitu, begitu... Jadi kalian berdua saat ini dan mantan petualang. Pendapat Anda sangat 
penting bagi semua orang di sini. " [Wanz] 

Aku menambahkan beberapa kata pada perkataan Darson-san, tapi Wanz hanya 
mengangguk. Saya akhirnya mulai mendapatkan orang ini. Dia tidak pernah melanggar 
sikapnya yang santai dan secara positif menerima apa pun yang diperintahkan, lalu dia 
menolaknya. Dia sudah terbiasa dengan ini. Setidaknya, terasa seperti itu. 

"Kalau begitu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tolong beri kami pendapat Anda 
sebagai spesialis. " [Wanz] 

"Itu ide yang bagus!" [Pedagang 1] 

"Tentunya, kamu sudah menyiapkan jawaban yang bagus." [Pedagang 2] 

"Pekerjakan beberapa petualang atau pedagang. Bahkan pensiunan pun akan 
melakukannya. Dapatkan beberapa orang yang benar-benar dapat melawan dan membuat 
sistem yang akan memungkinkan mereka untuk secara teratur berpatroli di jalan-jalan dan 
merespons dalam keadaan darurat. Kami dapat memperoleh dana dari semua orang di sini. 
Jika kita semua menyumbang sedikit, maka biayanya seharusnya jauh lebih murah 
daripada hanya satu orang yang membayarnya. Kalian semua pedagang, kan? Mari kita 
selesaikan ini seperti yang dilakukan pedagang. Tidak perlu bermain sebagai petualang 
atau tentara bayaran. " [Ryouma] 

Anehnya, kami mendiskusikan hal serupa beberapa hari yang lalu, jadi saya bisa langsung 
membalas. 

Beberapa pedagang menyuarakan persetujuan mereka, sementara beberapa mulai 
berbicara di antara mereka sendiri. 



"Sigh ... Dan di sini aku bertanya-tanya apa yang kamu katakan, tapi sepertinya harapanku 
terlalu tinggi." [Wanz] 

"Apakah ada masalah?" [Ryouma] 

"Sewa petualang dan gunakan uang semua orang untuk membayarnya. Kedengarannya 
seperti ide yang bagus, setelah semua itu menyelesaikan masalah keuangan dan keamanan. 
Tapi ada lubang besar dengan lamaranmu! " [Wanz] 

Karena dia menekankan 'lubang besar' ... 

"Berhentilah bersikap nakal. Katakan. Apa masalahnya?" [Ryouma] 

"Kalau begitu, aku akan langsung ke intinya. Metodemu akan menarik perhatian para 
bangsawan. " [Wanz] 

Kata-kata itu cukup untuk membuat pertemuan menjadi ribut. 

"Apa kamu tahu kenapa 'guild' ada? Untuk para bangsawan, itu. " [Wanz] 

"Untuk 'mengelola otoritas dan kekuatan rakyat jelata', ya?" [Ryouma] 

Ini juga saya dengar baru-baru ini. Ngomong-ngomong dia terlalu banyak bicara, dia 
mungkin ingin mengatakannya sendiri. 

Benar saja, ketika saya melakukannya dengan benar, topengnya menunjukkan tanda-tanda 
putus. 

"...Kamu tahu? Kamu tahu tapi kamu mengusulkan rencana seperti itu? " [Wanz] 

"Apakah ada yang aneh dengan mengetahui?" [Ryouma] 

"Hei! Jangan hanya bicara sendiri! Jelaskan juga kepada kami! " [Pedagang 7] 

"Oh, permisi!" [Wanz] 

Seperti yang diharapkan, pihak lain memiliki inisiatif. 

"Aku yakin kalian semua sadar kalau para bangsawan selalu waspada terhadap hal 
tertentu. Hal yang pasti itu tidak lain adalah 'pemberontakan massa'. Tentu saja, 
bangsawan menggunakan kekayaan dan otoritas mereka untuk melindungi diri mereka 
sendiri dengan senjata ampuh dan tentara pribadi. Namun! Dari segi jumlah, jumlah 
bangsawan tidak lebih dari sepersepuluh dari populasi. 

Jika melihat sejarah, ada banyak preseden di mana massa telah bersatu dan 
menjungkirbalikkan mereka. Bagi para bangsawan, itu adalah hal menakutkan yang bisa 



terjadi kapan saja. Jadi apa yang harus mereka lakukan untuk mencegahnya? Yah, mereka 
memutuskan bahwa akan lebih baik jika rakyat jelata bisa bersatu. " [Wanz] 

Seperti seorang aktor yang tampil di atas panggung, Wanz berbicara kepada para 
pedagang. 

"Semua guild disetujui oleh raja dan berfungsi di bawah manajemen negara. Para 
bangsawan tidak bisa ikut campur dalam sekejap, tapi para bangsawan adalah orang-orang 
yang mengatur negara. Dengan kata lain, guild berada di bawah manajemen para 
bangsawan. 

Melalui serikat pedagang, mereka bisa memahami kekayaan kita. Melalui guild petualang 
dan guild tentara bayaran, mereka dapat memahami kekuatan kita. Kami mendapatkan 
berbagai keuntungan melalui guild, tetapi di saat yang sama, kami diawasi oleh para 
bangsawan. Haruskah otoritas dan kekuatan kita dikumpulkan terlalu banyak menjadi satu 
poin... Anda mengerti apa yang saya maksud, ya? Sebuah kekuatan terpadu -- selama masih 
kecil -- masih bisa ditangani dengan mudah oleh para bangsawan. " [Wanz] 

"T-Tapi Wanz-san, menyebut ini pemberontakan terlalu berlebihan. Tak seorang pun di 
sini yang memikirkan hal seperti itu. Ryouma itu juga hanyalah seorang anak kecil. " 
[Pedagang 8] 

"Oh, tidak diragukan lagi! Baik saya maupun Anda atau siapa pun di sini tidak berpikir 
untuk melancarkan pemberontakan! Tapi para bangsawan tidak bisa tenang jika lebih 
banyak kekuatan dari yang dibutuhkan terkumpul. Bahkan jika tujuannya adalah 
'pertahanan diri' bagi kita, bagi para bangsawan yang mereka lihat adalah kemungkinan 
bagi kita untuk 'mempersiapkan pemberontakan.' Begitulah cara pikiran manusia bekerja. 
Begitulah cara berpikir para bangsawan. Tujuan kami tidak relevan. Masalahnya adalah 
bagaimana para bangsawan melihatnya! Kemungkinannya sangat tinggi jika kita 
mengumpulkan tentara, kita akan memberi tahu para bangsawan, dan setiap dari kita yang 
memberikan uang akan dianggap sebagai satu kelompok, dan diperlakukan sebagai 
'koluder'! " [Wanz] 

Wanz mengatakan beberapa hal yang benar-benar dilebih-lebihkan, jadi para pedagang 
tidak bisa langsung memikirkannya. 

'Betulkah?' 'Itu terlalu banyak.' 'Tentunya tidak?' 'Mungkin...' 

Kata-kata seperti itu bisa terdengar di ruang rapat. 

Tapi... 

"Aku benci hujan di parade Anda, terutama melihat seberapa banyak usaha yang Anda 
lakukan dalam pidato Anda, tetapi kekhawatiran Anda tidak perlu." [Ryouma] 

"Apa itu tadi!?" [Wanz] 



"Selama mereka orang-orang yang berakal sehat, mereka akan mengerti jika kita memberi 
tahu mereka dengan benar bahwa kita hanya membutuhkan beberapa orang untuk 
melindungi kota dan toko." [Ryouma] 

Seperti yang diharapkan, informasi Wanz membawa semua orang ke arah yang berbahaya. 
Memang benar ada preseden bagi bangsawan yang mencurigai pemberontakan ketika 
terlalu banyak kekuatan terkumpul, tapi orang-orang yang berkumpul untuk menyewa 
petualang dan tentara bayaran adalah hal yang lumrah. 

Itu terutama berlaku untuk desa dan pemukiman kecil. Jika mereka tidak melakukan hal 
seperti itu, mereka tidak akan bisa melindungi diri mereka sendiri dari monster dan bandit. 
Dengan kata lain, tidak ada masalah selama tidak berlebihan. 

"Beberapa dari Anda mungkin menyadarinya, tapi saya juga teman tuan feodal di wilayah 
ini. Saya bisa menghubungi Rumah Tangga Jamil sebelumnya, dan menjelaskan kepada 
mereka bahwa kami tidak bermaksud sakit. " [Ryouma] 

Aku mengatakan itu dengan percaya diri, tapi... 

"... Bukankah itu berarti bahwa kamu akan menjadi satu-satunya yang akan bebas dari 
hukuman?" [Pedagang 8] 

"Tidak, di tempat pertama, apakah itu mungkin?" [Pedagang 9] 

"Aku memang mendengar kamu terhubung dengan keluarga duke, tapi..." [Merchant 10] 

"Kamu kelihatannya penuh percaya diri, tapi aku ingin tahu apakah anak sepertimu benar-
benar mampu menegosiasikan hal seperti itu." [Pedagang 11] 

Semua orang yang menjawab skeptis. Mau bagaimana lagi. 

"Ha ha... Oh, permisi. Tapi Ryouma-kun, sepertinya kamu tidak mengerti perasaan 
pedagang normal seperti kita. " [Wanz] 

"Pasti menyenangkan dilindungi oleh seorang bangsawan. Anda tidak perlu takut. " 
[Pedagang 12] 

"Bahkan seorang anak kecil dapat memiliki toko dan menghasilkan uang." [Pedagang 14] 

"Kalian mungkin iri dengan keamanannya, tapi kalian harus tetap menjaga mulut kalian." 
[Pedagang 15] 

...Saya melihat. Sekarang saya mengerti. 

Meskipun mereka semua pemilik toko juga, mereka berbeda dari Serge-san, Pioro-san, dan 
Orest-san dari Perusahaan Budak Moulton. Ketiganya memiliki keberanian untuk melawan 
siapa pun -- bahkan seorang bangsawan -- selama itu terkait dengan bisnis. 



Mereka mempertahankan toko mereka dan mereka bahkan dapat berkembang, tetapi 
orang-orang ini tidak memilikinya. Mereka memiliki satu toko, mereka bekerja dalam 
jumlah besar, dan memiliki pendapatan yang stabil, sehingga mereka mampu menjalani 
kehidupan dengan kemewahan sedang, tetapi hanya itu. Mereka puas dengan itu. Mereka 
tidak ingin terlibat dengan bangsawan karena itu adalah risiko yang tidak perlu. 

Mereka cukup sukses, saya akan memberi mereka itu, tetapi mereka bukan bagian dari elit 
yang mencoba untuk mencapai puncak. Dan aku ragu aku cukup mampu untuk meyakinkan 
mereka untuk mengesampingkan rasa takut mereka pada para bangsawan. 

Tampaknya pembicaraan lebih lanjut tidak ada artinya. [Ryouma] 

Saat saya mengatakan itu, saya berdiri. 

"Oh? Apakah kamu akan kembali? " [Wanz] 

"Ya, pembicaraan lebih lanjut hanya membuang-buang waktu. Sepertinya kerja sama juga 
tidak mungkin dilakukan. " [Ryouma] 

"Tapi aku ragu dia pernah berencana bekerja sama dengan siapa pun." [Pedagang 2] 

"Cara dia bertindak sama sekali tidak terlihat seperti dia berencana untuk bekerja sama 
sama sekali." [Pedagang 3] 

Wanz dan kemungkinan kroninya sengaja berbicara di antara mereka sendiri dengan 
keras, jadi saya menambahkan satu hal lagi sebelum pergi. 

"Sebelum aku pergi, aku akan memberitahumu ini. Saya tidak akan memberikan nama, tapi 
saat saya masuk, bukankah Anda menilai saya dan merendahkan saya? " [Ryouma] 

Ketika saya melirik mereka, saya melihat banyak orang melihat ke bawah. Sejak saya 
memasuki ruang pertemuan hari ini, saya telah merasakan tatapan itu. Mereka tertawa, 
menunjukkan rasa hormat, memperlakukan saya sederajat, tetapi mereka sama sekali tidak 
berpikir demikian. 

Dalam hal itu, mereka juga berbeda dari Serge-san dan Pioro-san. Itulah alasan mengapa 
saya tahu itu tidak ada harapan saat saya memasuki ruang pertemuan. 

Memang benar aku masih anak-anak dan aku sangat bergantung pada Carm-san. 
Keterampilan manajerial saya sebenarnya bukan apa-apa untuk dibicarakan, jadi jika 
hanya itu, maka saya masih tidak keberatan. Ini adalah pertemuan pertama kami juga, jadi 
akan baik-baik saja jika mereka mengerti sementara kami melanjutkan hubungan kami. 
Atau setidaknya, itulah yang saya pikirkan, tetapi pada akhirnya, ternyata seperti ini. 

"Ini adalah kesempatan langka jadi sebaiknya aku mengatakannya. Memang benar bahwa 
saya masih anak-anak, dan saya mengandalkan pengetahuan dan kemampuan Carm untuk 
mengelola toko saya. Juga benar bahwa saya telah diberkati dengan koneksi saya dengan 



adipati, tetapi fakta bahwa saya diundang ke Asosiasi Toko Ukuran Menengah Gimuru ini -- 
dinamai dengan tepat -- berarti bahwa toko saya sama dengan milik Anda, dan bahwa saya 
memiliki kekayaan yang sama dan pendapatan. 

Kamu pikir itu karena hubunganku dengan para bangsawan? Karena aku anak yang 
beruntung? Saya tidak tahu bagaimana masing-masing dari Anda memikirkan saya -- Tapi 
jangan meremehkan saya. 

Bahkan jika takdir memiliki andil di dalamnya, seberapa kuat orang-orang dengan koneksi 
dan kekayaan? Dan seberapa penting hal itu untuk bisnis? Jika Anda tidak mengerti, dan 
jika Anda masih berpikir saya pengecut karena memilikinya, maka saya sarankan Anda 
menyerah pada bisnis Anda. " [Ryouma] 

Aku menjatuhkan kata-kata itu, tapi tidak ada yang ingin kukatakan. 

Saya pikir setidaknya satu akan membalas, tapi terserah. 

"... Ayo pergi, Carm." [Ryouma] 

"Y-Ya!" [Carm] 

Carm-san juga ketakutan, jadi aku harus membangunkannya. 

Setelah itu kami meninggalkan serikat pedagang. 



Chapter 218 
Bab 218: Dalam Perjalanan Kembali Dari Pertemuan 

Kami meninggalkan serikat pedagang, tapi baik Carm-san maupun aku tidak mengatakan 
apapun bahkan setelah berjalan beberapa saat. 

Saya harus minta maaf dulu. 

"Carm-san. Saya minta maaf karena berbicara kasar kepada Anda sebelumnya. " [Ryouma] 

"Aku tahu kamu tidak bermaksud buruk dengan itu, tapi kenapa kamu bertindak seperti itu 
di belakang sana?" [Carm] 

Dia tenang, tetapi terbukti dari suaranya bahwa dia menahan emosinya. Saya kira ada 
orang yang akan marah setelah itu, tapi... 

"Karena aku tidak ingin kamu mengatakan apapun di sana. Saya tidak ingin Anda atau 
karyawan lain dikucilkan. Aku tidak tahu apa yang akan dikatakan orang bernama Wanz itu 
kepada orang-orang di sana dalam pertemuan yang dia selenggarakan, tapi tidak 
mengherankan jika orang yang tidak kooperatif akhirnya diberi label. " 

Menolak kesepakatan ketika Anda tidak menyukai kondisi atau tidak setuju dengan alasan 
yang diberikan adalah hal yang normal, tetapi 'emosi' adalah hal yang mengganggu. Begitu 
ide yang disebut 'kerjasama' telah menginfeksi semua orang, dan itu tidak lagi menjadi 
'kesimpulan' dan menjadi 'premis', maka mereka yang menolak akan diperlakukan sebagai 
'penjahat'. 

"Tidak ingin menyerah pada tekanan teman sebaya mungkin terdengar bagus, tapi tidak 
ada bedanya dengan mengganggu perdamaian. Orang yang mengganggu pertemuan Wanz 
tidak lain adalah aku. Itu sebabnya saya orang jahat. Tentu saja, saya berperan sebagai 
penjahat karena saya yakin ada kebutuhan untuk itu, tapi bagaimanapun juga, hanya satu 
penjahat sudah cukup. " [Ryouma] 

"Saya pikir itu mungkin masalahnya." [Carm] 

Carm-san menghela nafas dan kemudian mengkonfirmasi satu demi satu hal denganku. 

"Saya juga menyadari selama pertemuan bahwa ada sesuatu yang salah. Wanz itu terlalu 
curiga. Mungkin dia memiliki agenda sendiri di balik sarannya untuk bekerja sama dan 
mencegah kejahatan. 

Mengucilkan itu agak berlebihan, menurut saya, tetapi menolak pasti akan memberi kesan 
buruk kepada peserta lain. Tidak akan ada untungnya. Itu akan merusak reputasi 
seseorang. 



Itu sebabnya ... Kamu menyuruhku diam. Dan dengan tetap diam, tindakan Anda menjadi 
'milik Anda sendiri'. Itulah yang ingin Anda tunjukkan pada mereka, bukan, Bos? 

Dan untuk memastikannya, Anda bertindak seperti yang Anda lakukan. Dikatakan bahwa 
orang lebih mudah melihat keburukan pada orang lain. Terlepas dari apa yang Anda 
katakan, saya yakin banyak orang dewasa di sana tidak senang dengan Anda karena Anda 
masih kecil, namun Anda bertindak begitu arogan. Ini juga pertama kalinya mereka 
bertemu denganmu, jadi itu membuatnya semakin buruk. 

Ketika saya pertama kali bertemu Anda, saya pikir Anda adalah putra dari toko bermain 
yang mulia untuk bersenang-senang. Saya yakin ada banyak orang di belakang sana yang 
berpikiran sama. Dengan mengambil sikap sombong dan menyuruhku untuk diam, kamu 
membuatnya terlihat seperti aku tidak memiliki otoritas dan tidak bisa tidak mematuhi 
perintahmu, membuatnya semakin mungkin mereka melihatmu hanya bertindak sendiri ... 
Apakah aku benar, Bos? " [Ryouma] 

"Saya senang memiliki bawahan yang dapat memahami berbagai hal tanpa perlu saya 
menjelaskan semuanya." [Ryouma] 

"Jangan mengejekku!" [Carm] 

Carm-san berteriak dengan amarah yang jarang terjadi. Ini mungkin yang pertama. Aku 
tahu dia mengkhawatirkanku, dan menyakitkan mengetahui bahwa dia membuat wajah 
seperti itu karena aku, tapi... 

"Aku tidak mengejekmu, Carm-san. Saya percaya kamu. Itu sebabnya saya ingin bisa 
mempercayakan segalanya kepada Anda jika yang terburuk terjadi. Selama Anda ada di 
sana dan semua orang juga ada di sana, maka saya tidak dibutuhkan. The Bamboo Forest 
Laundromat akan dapat beroperasi tanpa masalah. " [Ryouma] 

"Itulah mengapa tidak apa-apa membuang dirimu? Kenapa kamu terus mencoba 
mengorbankan dirimu sendiri !? " [Carm] 

"Karena terkadang itu perlu. Seseorang yang bertanggung jawab atas sesuatu, seseorang, 
apapun harus bertanggung jawab ketika waktunya membutuhkannya. Bos adalah 
seseorang yang melindungi pekerjanya. Setidaknya, itulah yang saya yakini. Tapi tentu saja, 
pengunduran diri selalu menjadi pilihan terakhir. " [Ryouma] 

"Tetapi tetap saja! ...Hah? Resort terakhir?" [Carm] 

"Iya. Untuk apa kamu membuat wajah yang aneh? Saya berkata bahwa saya sedang bersiap 
untuk yang terburuk, tetapi ini bukan seolah-olah saya akan meninggalkan segalanya. " 
[Ryouma] 

Tempat itu seperti jebakan. Begitu Anda terperangkap di dalamnya, Anda tidak bisa 
membebaskan diri tanpa terluka. Kami berhasil melihat jebakan tersebut dan 



membebaskan diri, namun pada akhirnya kami tidak bekerja sama dengan yang lain dan 
memberikan kesan yang buruk kepada orang-orang yang setuju dengan Wanz. 

Ada ketakutan dan keengganan untuk mengganggu perdamaian, dan saya tahu betul risiko 
yang menyertainya dan tindakan balas dendam yang bisa diakibatkannya. Itulah mengapa 
saya ingin memastikan bahwa saya dapat melindungi toko dan karyawan saya bahkan 
dalam skenario terburuk. Itu adalah tugasnya sebagai bos mereka. 

Tapi... 

"Diasingkan hanyalah bagaimana-jika. Kami sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi, 
jadi jika tidak terjadi apa-apa, saya tidak perlu mengorbankan diri. Dan bahkan dalam 
skenario terburuk, selama saya tidak melakukan kejahatan, saya dapat menjadikan Anda 
manajer sementara saya tetap menjadi investor yang hanya berurusan dengan hal-hal yang 
berhubungan dengan keuangan, dan situasinya akan hampir sama dengan apa kita punya 
sekarang. " [Ryouma] 

Juga, bahkan jika saya akhirnya tidak dapat melakukan bisnis saya di Gimuru, saya dapat 
membawanya ke kota lain. Misalnya, saya bisa pindah ke Gaunago, di mana kediaman tuan 
feodal berada. 

Reinhart-san secara pribadi meminta saya untuk memulai cabang di sana secepat saya bisa, 
dan kebanyakan orang yang bekerja di toko utama kecuali Dolce-san bekerja jauh dari 
rumah. 

Sudah hampir satu tahun sejak saya memulai toko saya dan sudah terbiasa dengannya, 
tetapi tidak harus di kota ini. Gimuru dan Gaunago juga berada di dalam Kadipaten Jamil, 
dan mereka cukup dekat sehingga Dolce-san bisa pulang secara teratur jika dia mau. Tentu 
saja, saya perlu mendapatkan pendapat semua orang terlebih dahulu. 

Masih ada yang bisa kita lakukan. 

"Aku mengerti kamu mengkhawatirkanku, tapi tolong jangan memasang wajah seperti itu. 
Sebaliknya, mari kita melihat ke depan dan melakukan apa yang kita bisa untuk 
menghindari skenario kasus terburuk. Justru pada saat kita gagal kita perlu 
memperhatikan situasi dengan baik dan mencoba untuk memperbaiki situasi. Jadi, bisakah 
kamu meminjamkan pikiran dan kekuatanmu, Carm-san? " [Ryouma] 

Saat aku mengatakan itu, Carm-san mencoba mengatakan sesuatu tapi gagal. Dia mencoba 
lagi, tetapi sekali lagi dia gagal. Setiap kali dia mencoba, ekspresinya akan sedikit berubah. 
Rupanya, dia sendiri tidak tahu apakah dia harus marah atau sedih. 

Pada akhirnya, dia hanya menghela nafas dalam-dalam. 

"Bos." [Carm] 

"Iya?" [Ryouma] 



"Akulah yang bertanya mengapa dulu, dan kamu telah berbicara secara hipotetis untuk 
sementara waktu sekarang." [Carm] 

"Baik." [Ryouma] 

"Saya tahu saya melompat ke kesimpulan, tapi tetap saja! Tindakan Anda terlalu 
membingungkan, Bos! " [Carm] 

"Maafkan saya." [Ryouma] 

Hanya itu yang bisa saya katakan sebagai tanggapan, dan Carm-san menghela nafas lagi. 

"Saya frustasi, Bos. Beberapa hari yang lalu, saya mengatakan bahwa saya di sini untuk 
mendukung Anda. " [Carm] 

"Ya." [Ryouma] 

"Tapi hari ini Wanz membuatku bingung dan aku bahkan salah paham dan mengira kau 
membuat kambing hitam dari dirimu sendiri. Lebih buruk lagi, kamu bahkan harus 
memberitahuku untuk tetap tegak dan melihat ke masa depan. Aku tahu kita tidak punya 
waktu untuk disia-siakan di masa lalu sekarang, tapi apakah ini benar-benar baik-baik 
saja? Apa yang saya lakukan?" [Carm] 

Carm-san tertawa lemah. 

Tapi... 

"Aku tahu ini aneh datang dari diriku, tapi Carm-san, kamu masih muda, namun kamu tahu, 
kamu tidak terlihat lebih buruk dibandingkan dengan orang dewasa di sana. Atau 
mungkinkah, jauh di lubuk hati Anda sudah melihat diri Anda setara dengan Serge-san? " 
[Ryouma] 

"Tentu saja tidak! Serge-sama adalah pedagang yang jauh lebih berpengalaman dariku. 
Tidak mungkin saya melihat diri saya setara dengannya. " [Carm] 

"Saya yakin, tapi saya yakin Serge-san juga telah melalui banyak kesuksesan dan kegagalan. 
Dibandingkan dengan dia, kami hanyalah sekelompok anak yang hampir tidak memiliki 
satu pun. Tetapi itu hanya berarti mengatakan bahwa kita perlu mengumpulkan 
pengalaman mulai sekarang. Jika ada sesuatu yang tidak kita ketahui, maka kita hanya 
perlu mempelajarinya. Kami telah diberi waktu dan kesempatan hanya untuk itu. " 
[Ryouma] 

"...Baik. Kamu benar sekali. " [Carm] 

Carm-san mengangguk. 



"Kamu tahu, Bos. Untuk beberapa alasan, terkadang saat saya berbicara dengan Anda, saya 
merasa Anda yang lebih tua. " [Carm] 

"Ha ha ha." [Ryouma] 

Aku hanya menertawakan kata-katanya, tapi sepertinya dia tidak keberatan. 

"Aku tahu aku masih harus banyak belajar, tapi aku tidak berbohong ketika mengatakan 
bahwa aku di sini untuk mendukungmu, Bos. Mari terus bekerja sama, dan saya ingin 
mendengar lebih banyak tentang hal-hal yang Anda bicarakan tentang tugas seorang bos. " 
[Carm] 

"Ya, mari lakukan yang terbaik." [Ryouma] 

Kami menundukkan kepala pada waktu yang hampir bersamaan, tapi... 

"Meski begitu, aku masih memiliki satu atau dua hal yang ingin kukatakan, terutama, 
tentang kau bertindak sendiri untuk mempersiapkan dirimu sebagai kambing hitam, jadi 
mari kita mengobrol panjang-lebar tentang itu nanti, oke?" [Carm] 

"Hah?" [Ryouma] 

"Serge-sama dan keluarga Duke juga meminta saya untuk menghubungi mereka jika terjadi 
sesuatu, jadi saya akan melaporkan masalah hari ini." [Carm] 

"Melaporkan!? Tapi aku bosmu !? " [Ryouma] 

"Itu benar, tetapi saya juga memiliki hubungan pribadi saya... Saya baru saja mendapatkan 
bantuan dari beberapa orang yang saya kenal. Itu saja. Tidaklah aneh melihat orang pergi 
ke bar dan mengeluh kepada teman tentang bosnya yang merepotkan, bukan? " [Carm] 

I-Itu benar... Dan itu tidak seperti informasi rahasia yang akan bocor, tapi... Tunggu 
sebentar. Dia benar-benar marah, bukan? Tapi dia memasang wajah pokernya kembali, jadi 
aku tidak tahu apakah dia serius atau tidak! 

"Umm, aku baru saja bersiap untuk yang terburuk, tahu? Bersiap untuk yang terburuk. Itu 
tidak layak laporan, kan? " [Ryouma] 

"Kalau begitu, seharusnya tidak merepotkanmu jika aku membuat laporan." [Carm] 

"Tunggu, tunggu sebentar, jangan terburu-buru, ayo bicara." [Ryouma] 

"Tentang apa yang harus dilakukan mulai sekarang? Yah, setidaknya, menurutku kita tidak 
perlu lagi berpartisipasi dalam pertemuan itu--- "[Carm] 

Aku tahu ini salahku, tapi Carm-san sangat jahat kepadaku sepanjang perjalanan kembali 
ke toko. 



"Seperti yang kubilang... Hah? Apakah kita harus kedatangan tamu hari ini? " [Ryouma] 

"Tamu? Itu adalah perubahan topik yang agak mendadak. " [Carm] 

Maksudku, lihat. [Ryouma] 

Ada tiga gerbong yang diparkir di tempat kosong di samping toko. 

Aku tidak merasakan sesuatu yang aneh dari mereka, dan slime gulma yang aku 
sembunyikan di rumput untuk berjaga-jaga juga tidak merasakan ada yang salah. 

"Itu aneh. Itu banyak sekali gerbong juga untuk parkir secara ilegal. " [Carm] 

"Sementara itu, ayo masuk ke toko." [Ryouma] 

Saat kita memasuki toko... 

"Selamat datang kembali, Ryouma-sama." [Rurunez] 

"Sup, Ryouma! Kamu terlihat jauh lebih hidup daripada yang aku kira kamu akan terlihat! " 
[Hyuzu] 

"...Mengapa?" [Ryouma] 

Ketika kami memasuki toko, Rurunez-san pelayan keluarga duke dan Hyuzu penjaga 
keluarga duke ada di sana bersama dengan beberapa orang yang saya kenal. 



Chapter 219 
Bab 219: Bala Bantuan Telah Tiba 

Mari tenang dulu dan konfirmasikan situasinya. 

Di dalam kantor ada Carm-san dan aku. Penjaga keluarga adipati, Hyuzu-san, Jill-san, Zeff-
san, dan Camil-san juga ada di sini bersama dengan pelayan keluarga adipati, Rurunez-san, 
Lilian-san, dan Riviola-san, dan untuk beberapa alasan bahkan ketua serikat dari serikat 
pedagang, Grisiera-san, juga ada di sini. Dengan 10 orang berkumpul di kantor, mau 
bagaimana lagi rasanya sesak. 

Untuk sementara, aku menawarkan Grisiera-san tempat duduk. 

Saya memiliki banyak hal yang ingin saya tanyakan, tetapi hal pertama yang harus saya 
tanyakan adalah ini. 

"Jadi, apa yang membawa semua orang ke sini?" [Ryouma] 

Saat aku menanyakan itu, Hyuzu-san menjawab dengan jujur. 

"Aku di sini di bawah perintah Duke. Anda ingin izinnya untuk memulai toko yang 
mengirim penjaga plus beberapa hal lainnya, kan? " [Hyuzu] 

"Iya." [Ryouma] 

Itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya juga, tapi ketertiban umum Gimuru saat ini 
memang buruk. Salah satu metode yang saya pikirkan untuk mengatasinya adalah 
'pendirian perusahaan keamanan'. Saya berbicara dengan ketua serikat dan yang lainnya 
tentang bagaimana menyelesaikan masalah di sekitarnya, kemudian merangkum kondisi 
dan mengajukan proposal kepada adipati. 

Tapi yang saya lakukan sebenarnya adalah bertanya kepada mereka apakah ide itu 
mungkin. Tidak perlu mengirim begitu banyak orang hanya untuk mengirimkan saya 
balasan mereka. 

"Keputusan sang duke adalah untuk mendukungmu 'secara menyeluruh'. Maksudku, 
rencanamu adalah keuntungan bagi adipati dan kota, jadi tidak mungkin kau ditolak sejak 
awal. " [Hyuzu] 

"Itu karena jika rencananya berhasil, aku akan menghasilkan banyak uang meskipun itu 
hanya sebagian dari semuanya. Manfaat lainnya juga ada. Dengan tidak menjadi terlalu 
serakah dan membuatnya sedemikian rupa sehingga Duke dan para pekerja akan 
mendapat banyak keuntungan, saya pikir saya pasti bisa membuat Duke menerima 
lamaran saya. " [Ryouma] 



Dan itulah mengapa mereka mengirim kami! [Hyuzu] 

"Maksud kamu apa?" [Ryouma] 

"Duke menyetujui lamaranmu, tapi syaratmu terlalu menguntungkan pihak mereka. Jika 
dia menerimanya begitu saja, akan terlihat seperti dia menipu Anda, dan itu akan sangat 
buruk untuk reputasinya. Jadi itu sebabnya... Eh, ada apa lagi? " [Hyuzu] 

Apakah kamu serius? Itu bagian terpenting! 

Jill-san yang sama tercengangnya menjelaskan menggantikannya. 

"Reinhart-sama menambahkan syarat lain di mana Anda harus membiarkan Hyuzu-san 
yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan personel keamanan dan mendidik mereka. 

Hyuzu mungkin tampak tidak dapat diandalkan, tetapi dia dipromosikan dengan baik dan 
akan berada dalam posisi di mana dia harus memimpin orang lain. Jadi Duke ingin dia 
mendapatkan pengalaman di perusahaan keamananmu. Saya juga akan bekerja di 
perusahaan keamanan sebagai asisten dari petugas yang pelupa ini. 

Lebih baik juga bagi Anda untuk memiliki seseorang yang berpengalaman mendidik para 
pekerja yang Anda rencanakan untuk dipekerjakan, bukan? Dan meskipun saya tidak yakin 
ada orang yang akan melakukannya, jika seseorang mencoba untuk ikut campur, karena 
kami adalah bawahan langsung sang duke, kami akan dapat menangani situasi seperti itu 
dengan cukup efektif. " [Jill] 

"Itu memang berita bagus untuk saya. Sebenarnya banyak yang berterima kasih, tapi dalam 
hal ini, apakah yang lainnya juga? " [Ryouma] 

"Seperti yang kau duga, Ryouma-sama." [Rurunez] 

Istri Hyuzu-san, seorang pelayan keluarga adipati, dan anggota suku kucing, Rurunez-san, 
melangkah maju. 

"Aku yakin kau kenal dengan kepala pelayan, Arone, tapi dia sudah berumur, dan tidak ada 
yang tahu kapan dia harus pensiun. Karena itu, penting untuk mulai melatih mereka yang 
berpotensi menjadi kepala pelayan berikutnya. 

Pekerjaan kepala pelayan tidak berbeda dengan kepala penjaga; Oleh karena itu, ia 
diharapkan memiliki kemampuan untuk mendidik bawahannya dan memimpin mereka, 
wawasan untuk mendelegasikan pekerjaan dengan baik, dan kemampuan untuk 
melakukan fungsi klerikal lainnya. 

Dengan kata lain, Lilian, Riviola, dan saya telah dipilih menjadi kandidat, dan kami juga 
diperintahkan untuk membantu Anda, Ryouma-sama. Kemampuan kita akan diukur 
dengan pekerjaan kita. 



Silakan gunakan kami sesuka Anda sampai rumah tangga memerintahkan kami kembali. " 
[Rurunez] 

Namun saya mohon? ... Woah, woah, tunggu sebentar. 

"Kami juga diberitahu untuk membantu perusahaan keamanan, tapi sungguh, kami dapat 
mengerjakan apa saja jika Anda membutuhkan bantuan. Gunakan kami dengan baik, oke, 
anak muda? " [Zeff] 

"Saya tidak begitu baik dengan pekerjaan fisik, jadi jika memungkinkan, saya lebih suka 
bekerja di belakang layar." [Camil] 

Zeff-san dan Camil-san juga. [Ryouma] 

Seorang komandan baru, calon kepala pelayan berikutnya... Meskipun semua itu benar, 
jelas Reinhart-san hanya mencari alasan untuk mengirim mereka ke sini. 

Poin utamanya adalah dia ingin mengirim orang-orang ini ke sini untuk membantu saya. 

Orang-orang ini telah membantu saya sebelumnya, dan saya tahu bahwa mereka semua 
adalah orang-orang yang brilian. 

Mempertimbangkan betapa sibuknya dalam beberapa hari mendatang, saya sangat 
bersyukur mereka ada di sini. 

Itu juga mungkin alasan mengapa mereka datang ke sini tanpa memberitahuku apapun. 

Saya tidak punya niat untuk menolak mereka, meskipun mereka mungkin tidak akan 
menerimanya bahkan jika saya melakukannya. 

"Terima kasih semuanya. Saya akan berada dalam perawatan Anda. Mari kita bicara lagi 
nanti untuk detail yang lebih spesifik... Jadi, master guild, bagaimana denganmu? Apa yang 
membawamu kemari?" [Ryouma] 

"Sebenarnya, saya memiliki sedikit lompatan. Bagaimanapun, saya tahu mereka datang ke 
sini hari ini. " [Grisiera] 

"Kamu tahu!?" [Ryouma] 

"Kamu bukan satu-satunya yang berkomunikasi dengan Duke, aku akan memberitahumu. 
Saya yakin Anda mengerti situasi seperti apa kota ini sekarang. " [Grisiera] 

Ahh, jadi ketua serikat juga melakukan apa yang dia bisa untuk kota. Tapi tentu saja, itu 
harus diberikan... 

"Selain itu, akhir-akhir ini kamu terlihat aneh." [Grisiera] 



"Uu... Itu..." [Ryouma] 

"Apa? Kamu pikir aku tidak akan menyadarinya meskipun kita telah berbicara selama 
beberapa hari terakhir? " [Grisiera] 

"Tidak, bukan itu." [Ryouma] 

Ketika saya memikirkan kembali apa yang terjadi sebelumnya, saya tidak bisa menahan 
diri untuk tidak melirik Carm-san sejenak. 

Secara alami, itu tidak lepas dari guild master. 

"Kalau dipikir-pikir, kalian berdua pergi ke suatu tempat, bukan? Anda bergabung dengan 
pertemuan di guild? Itu diselenggarakan oleh 'Asosiasi Toko Ukuran Menengah Gimuru', 
bukan? Saya pikir ini terdengar mencurigakan, tetapi dari cara Anda berperilaku, saya 
menduga sesuatu pasti telah terjadi. Beritahu kami." [Grisiera] 

Pandangan sekilas itu sudah cukup baginya untuk mengetahui bahwa sesuatu pasti telah 
terjadi, jadi aku tidak punya pilihan selain menjelaskan. 

Menyadari bahwa tidak ada gunanya menyembunyikan sesuatu, aku memberi tahu mereka 
semuanya bahkan sampai saat kami berjalan pulang. 

Setelah menyelesaikan penjelasanku, Grisiera-san menatapku. 

"Astaga, aku benar-benar tidak tahu apakah kamu cerdas atau bodoh. Aku sudah 
mengawasi Wanz itu. " [Grisiera] 

"Betulkah!?" [Ryouma] 

"Saya melakukan investigasi saya sendiri di serikat pedagang, Anda tahu. Saya 
memperhatikannya saat itu, tetapi dia tidak melakukan apa pun untuk menonjol dan 
sejarahnya juga bersih. Tentu saja, saya tidak bisa memaksa dia untuk mencari atau 
berurusan dengan hanya karena saya pikir dia mencurigakan. " [Grisiera] 

Jika dia bisa melakukan sesuatu seperti itu tanpa dasar apapun, itu sendiri akan menjadi 
masalah. 

"Itu sebabnya aku meninggalkannya sendirian... Tapi 'emosi' manusia benar-benar 
merepotkan. Sangat umum untuk tidak dapat bernalar dengan seseorang begitu darah 
mereka sampai ke kepala mereka. 

Penawaran yang telah berjalan lancar juga bisa rusak dalam sekejap. Tetapi itu tidak 
berarti Anda harus memainkan peran sebagai penjahat. 

Meskipun saya akan memuji Anda karena ingin melindungi toko dan karyawan Anda 
dengan segala cara. " [Grisiera] 



"Apakah tidak apa-apa? Ryouma masih muda, jadi bagus sekali dia begitu bersemangat, 
kan? " [Hyuzu] 

"Ah." [Ryouma] 

Hyuzu-san meletakkan tangannya di bahu saya, tapi itu cukup berat, mungkin karena 
perbedaan ketinggian. 

"Secara pribadi, saya pikir itu jauh lebih baik daripada tidak mengatakan apapun. Ini tidak 
seperti dia menyerah, dan setiap orang memiliki satu atau dua hal yang mereka tidak mau 
mengalah. Tidak jarang orang juga mengalami konflik dari waktu ke waktu. " [Hyuzu] 

"... Nah, kamu telah menjadi cukup jujur untuk dapat menerima bantuan orang lain, jadi 
kurasa kamu sudah tumbuh sedikit." [Grisiera] 

"T-Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Apakah saya dimaafkan? Meskipun jika ini adalah ujian, rasanya seperti saya baru saja 
melewati batas. 

Selagi aku memikirkan itu, seseorang mengetuk pintu. 

"Apa itu?" [Carm] 

Carm-san segera memeriksanya, lalu kembali dengan wajah bermasalah. 

"Boss, Zeke-san dan Pauline-san dari toko tetangga telah kembali..." [Carm] 

Ah, mereka pasti datang untuk menjemput anak-anak mereka. 

Setelah apa yang terjadi sebelumnya, pasti canggung. 

"Darson-san dari Tigger's Arms Store juga bersama mereka, dan sepertinya, mereka ingin 
berbicara denganmu." [Carm] 

"Darson-san? Baik. Dimana mereka?" [Ryouma] 

"Mereka menunggu di resepsi." [Carm] 

Maka, saya minta diri dan meninggalkan ruangan. Ketika saya pergi ke resepsi, mereka 
segera memperhatikan saya. 

"Selamat datang kembali. Apakah pertemuannya sudah berakhir? " [Ryouma] 

"Tidak tahu. Kami pergi lebih awal juga. " [Darson] 

Mereka pergi lebih awal juga? 



"Mengapa?" [Ryouma] 

"Mata semua orang terbuka karena kamu, Ryouma-kun." [Zeke] 

Orang yang mengatakan itu adalah Zeke-san. 

"Kami kewalahan oleh udara di tempat itu dan hanya menerima kata-kata pembawa acara. 
Tetapi setelah Anda berbicara, kami bisa tenang. Setelah kamu kembali, orang-orang yang 
diam mulai berbicara. " [Zeke] 

"Ada orang selain kami yang pergi di tengah jalan juga. Di antara mereka ada orang yang 
mengenalmu, Ryouma-kun. " [Pauline] 

Pauline-san mulai membuat daftar nama. Nama-nama yang dia berikan adalah orang-orang 
yang berhubungan dengan toko yang saya gunakan ketika saya pergi membeli barang di 
kota. 

"Ini sudah larut malam, jadi kita satu-satunya yang datang ke sini, tapi mereka semua ingin 
meminta maaf. Karena kami orang dewasa terlalu pemalu, Anda akhirnya mendapatkan 
hukuman yang singkat. " [Pauline] 

Pauline-san dan kedua pria itu menundukkan kepala. 

Saat aku panik dan meminta mereka untuk mengangkat kepala, Darson-san melanjutkan. 

"Kebanyakan orang yang tidak pergi lebih awal seperti kita juga harus berpikir. Tempat itu 
sudah berantakan sebelum kami pergi. Aku tidak tahu bagaimana harus mengatakan ini, 
tapi ... Kamu berbicara seperti itu tidak sia-sia. " [Darson] 

"...Terima kasih." [Ryouma] 

Sedikit saja, saya merasa ada beban yang terangkat dari bahu saya. 

"Sepertinya semuanya berhasil pada akhirnya." [Grisiera] 

"Ketua serikat." [Ryouma] 

Ketua serikat keluar dari ruangan sebelumnya bersama Hyuzu dan yang lainnya. 

Saya tahu mereka mengkhawatirkan saya dan mengawasi saya, tetapi ketika mereka semua 
keluar satu demi satu seperti itu, wajar saja kalau ketiganya terkejut. Saya harus 
menenangkan mereka dan menjelaskan kepada mereka mengapa semua orang ini ada di 
sini. 

"... Jadi dengan kata lain, rencana yang kamu usulkan tentang 'mempekerjakan orang yang 
bisa bertarung' sebenarnya sudah dalam pengerjaan? Dan Anda bahkan sudah mendapat 
izin dari Duke? " [Darson] 



Itu akan menjadi kasusnya. [Ryouma] 

"Kalau begitu kamu bisa saja mengatakan itu di belakang sana ... Meskipun kurasa kamu 
mengatakan sesuatu yang dekat." [Darson] 

"Saya sebenarnya tidak menyadari bahwa rencananya telah berkembang sejauh ini. Selain 
itu, bahkan jika saya mengharapkan hasil yang baik, tanpa bukti apapun, tidak mungkin 
bagi saya untuk mendapatkan kepercayaan siapa pun. " [Ryouma] 

"Jika aku tahu ini akan berubah menjadi seperti ini, aku akan menunggang kuda itu lebih 
cepat untuk sampai di sini sesaat lebih cepat bahkan jika aku harus melakukannya sendiri." 
[Hyuzu] 

"Mau bagaimana lagi. Waktunya buruk. Selain itu, karena kalian semua di sini, ini berarti 
kita bisa mulai mengerjakan detailnya, kan? " [Ryouma] 

Ketika aku menanyakan itu, semua orang yang berasal dari keluarga Duke membungkuk 
dalam-dalam. 

Zeke-san dan Pauline-san juga membungkuk. 

"Ryouma-kun. Jika Anda tidak keberatan, dapatkah Anda menghubungi kami jika ada yang 
bisa kami bantu? " [Zeke] 

"Betulkah!?" [Ryouma] 

"Jelas. Jangan menahan sama sekali, oke? Jika Anda mau, kami bahkan dapat memanggil 
orang-orang yang meninggalkan rapat. Setidaknya, kamu jauh lebih bisa dipercaya 
daripada Wanz itu. " [Pauline] 

"Itu sebenarnya ide yang bagus. Kita bisa mengadakan pertemuan sendiri. " [Darson] 

Saat Darson-san mengatakan itu, semua orang tertawa. Setelah memastikan beberapa hal, 
kami memutuskan untuk menutup hari itu dan bubar. 

"Ryouma, kemari sebentar." [Grisiera] 

Saat aku melihat mereka pergi, Grisiera-san memanggilku ke gerbongnya. 

Saat saya mendekati pintu masuk gerbong, dia menarik saya dengan tongkatnya. 

"Dengar, Ryouma. Dengarkan baik-baik. Anda tidak dapat melakukan bisnis tanpa melihat 
kenyataan. Jika hanya idealisme yang Anda miliki, Anda akan kehilangan toko Anda. Itulah 
kebenaran yang tak terbantahkan. Tapi orang yang hanya kasar tidak bisa menarik orang. 
Itu juga benar. 



Kelembutan untuk berbicara tentang cita-cita dan menghargai orang lain. Kekejaman 
membuang emosi Anda, mempertimbangkan manfaat, dan mengorbankan apa yang harus 
Anda lakukan. Jika Anda ingin menjadi pedagang kelas satu, Anda membutuhkan keduanya. 

Dan sebenarnya, Anda sudah memiliki keduanya, Anda tidak tahu cara menggunakannya... 
Saya tidak tahu apakah Anda hanya tidak terampil... 

Namun terlepas dari itu, Anda harus mengingat apa yang terjadi hari ini. Perhatikan baik-
baik orang-orang di sekitar Anda. Dan percayalah pada hal-hal yang telah Anda bangun, 
dan di atas segalanya, diri Anda sendiri. " [Grisiera] 

Dia menatapku dengan lembut saat dia mengucapkan kata-kata itu dengan sungguh-
sungguh, lalu tanpa menunggu jawaban, dia melepaskanku dari tongkatnya dan 
mengucapkan selamat tinggal dengan nada biasanya. 

"Lain kali, kau yang akan mengunjungiku di guild, oke?" 

Saat dia mengatakan itu, pintu gerbongnya tertutup, dan dia kembali ke serikat pedagang. 



Chapter 220 
Bab 220: Hari 1 dari Tiga Hari Istirahat Keesokan harinya. 

Hyuzu dan yang lainnya datang ke Gimuru tadi malam dan akan membantu saya untuk 
sementara, jadi saya benar-benar bersemangat untuk melakukan beberapa pekerjaan, 
tapi... 

"Hari ini adalah hari istirahat..." 

Mengatakan itu tidak mengubah apa pun. Ini hari istirahat, kawan. Saya belum pernah 
beristirahat bahkan satu hari pun sejak saya kembali dari Wilayah Fatma. Dan guild master 
berusaha keras untuk memberi tahu Hyuzu-san dan yang lainnya bahwa saya mulai 
berbicara dengannya dan Serge-san segera setelah saya kembali, jadi sekarang saya harus 
beristirahat selama tiga hari ke depan. Selama waktu ini para pelayan terampil dan laki-laki 
akan mengambil alih pekerjaan saya, dan saya tidak akan diizinkan untuk keluar atau 
mampir ke toko. Mereka bahkan menawarkan untuk membantu mengurus makananku dan 
keperluan sehari-hari lainnya, tapi tentu saja aku menolaknya... Pokoknya karena itu aku 
akan istirahat selama tiga hari ke depan. 

Saya punya rencana untuk hari terakhir istirahat saya, yaitu lusa, tetapi mulai hari ini dan 
besok saya benar-benar bebas. Itulah sebabnya... 

"Aku akan meneliti slime sepanjang hari!" 

Untuk waktu yang lama saya tidak dapat menemukan waktu untuk mengatur slime, dan 
saya terus memberi mereka makan dan mereka terus berkembang, tetapi sekarang kita 
punya waktu, jadi mari kita lakukan itu. Juga, saya memiliki sesuatu yang ingin saya coba 
setelah saya membuat asam itu di sana di Wilayah Fatma. Mari gunakan kesempatan ini 
untuk melakukan apa yang kita bisa! Baik! 

Jadi, waktu berlalu, dan sebelum saya menyadarinya, sudah malam. Setelah bereksperimen 
dan mengamati sejak pagi, saya menyusun catatan yang saya buat. 

Saya memutuskan untuk membuat daftar apa yang dimakan slime dan evolusi mereka. 

VarianPakan dan HarapanEvolusi Lendir lengket=> Lendir Kepiting=> Spider Slime => 
Shell Slime=> Lendir Kerak => Slime Bersih=> Serat Slime Lendir asam=> Shell Slime=> 
Shell Slime => Kerang dan Telur Slime=> Lendir Mutiara Poison Slime=> Arang dan Pasir 
Slime=> Filter Slime => Lendir Jarum Racun=> Sting Slime Lendir Logam=> Slime Bersih=> 
Wire Slime Lendir Berdarah=> Lendir Parasit=> Evolusi tertunda. Batu Lendir=> Pasir 
Slime=> Pasir Slime => Slime Porselen=> Evolusi tertunda. Weed Slime=> Slime Tanaman 
Air=> Lendir Gulma Akuatik => Lendir Alga=> Alga Slime Setelah itu saya merangkum 
catatan observasi dan pertanyaan saya. 



Pertama, mari kita bahas tentang tiga varian lendir yang berevolusi dari Lendir Lengket... 

Penampilan 'Spider Slime' : Sedikit lebih kecil dari slime lengket. 

Skill: Ia tidak kehilangan skill apa pun, dan mempelajari dua skill baru, Build Nest dan Trap 
Mastery. 

Catatan: lendir laba-laba telah membuat sarang di dinding terowongan. Belakangan ini, 
sering terlihat merangkak di sepanjang benang seperti laba-laba. Benang yang 
dihasilkannya juga sedikit berubah. 

Untuk mengujinya, saya memiliki lendir lengket dan lendir laba-laba menghasilkan benang 
terkuat yang mereka bisa, dan kemudian saya meminta mereka untuk mengikat tangan 
saya dengannya. Saya membandingkan dua utas dengan mencoba melepaskan diri darinya. 
Dari situ saya menemukan bahwa benang lendir laba-laba lebih elastis dan lebih sulit untuk 
disobek. Secara keseluruhan, mereka merasa lebih kuat (Catatan: Ini hanya berdasarkan 
kesan pribadi saya dan oleh karena itu sepenuhnya subjektif.) 

Benang laba-laba dipandang sebagai serat yang terstruktur dengan baik dengan kualitas 
yang baik bahkan di Bumi dan menjadi topik penelitian. Benang lendir lengket juga cukup 
tahan lama, tetapi benang lendir laba-laba mungkin telah mengalami semacam perubahan 
struktural. Saya tidak tahu seberapa bagus materi itu saat ini, tetapi saya akan 
mengetahuinya setelah saya berbicara dengan spesialis ketika ada peluang. 

Juga, saya menyebutkan bahwa lendir laba-laba telah menjadi lebih kecil, tetapi 
perubahannya masih dalam batas perbedaan spesimen individu. Saya akan mencari tahu 
ukuran rata-rata setelah jumlahnya lebih banyak. 

Penampilan 'Crust Slime' : Tidak ada perubahan khusus. 

Keterampilan: Tidak ada keterampilan yang hilang dari evolusi. Mempelajari keterampilan 
baru, 'Form Carapace'. 

Catatan: Skill Form Carapace bekerja dengan menutupi dirinya dengan cairannya dan 
membiarkannya mengeras. Pengerasan permukaan tubuhnya tidak menghalangi 
pergerakannya, dan dapat dianggap sebagai peningkatan murni untuk pertahanannya. 

Saya menggunakan Identify pada karapas dan dapat menemukan bahwa sifatnya hampir 
sama dengan 'Hardening Liquid Plate' yang dibuat dengan cairan lendir lengket. Pelat 
cairan pengerasan awalnya terbuat dari cairan lendir lengket, jadi itu mungkin, tapi untuk 
berjaga-jaga, aku menyuruh lendir kerak menyebarkan cairan yang digunakannya untuk 
keterampilan Bentuk Karapas di permukaan, dan ketika cairan itu mengerasnya memang 
berhasil menghasilkan lembaran cairan pengerasan. 

Dengan kerak lendir, saya bisa membuat lembaran cair yang mengeras tanpa harus 
bergantung pada alkimia, tetapi selain itu, tidak jauh berbeda dari lendir. Slime laba-laba 



juga seperti itu. Rasanya mereka hanya mengambil karakteristik khusus dari spesies lain 
dan berevolusi sambil mempertahankan sifat intrinsiknya sebagai slime. 

Penampilan: Tidak ada perubahan penting. 

Keterampilan: Tidak ada keterampilan yang hilang dari evolusi. Mempelajari keterampilan 
baru, Fibrifikasi. 

Catatan: Dengan cara yang sama fluff slime bisa membuat bulu halus, yang satu ini bisa 
membuat slime rayon. 

Jika saya mengganti bahannya, saya bertanya-tanya apakah mungkin untuk membuat serat 
dari bahan tersebut juga. Misalnya, saya bisa memberikannya logam atau kaca untuk 
menghasilkan kawat atau serat kaca... Saya harus mencobanya kapan-kapan. 

Berikut dua varian acid slime. 

Penampilan 'Shell Slime' : Ia membawa cangkang spiral seperti cangkang turban di 
punggungnya dan bersembunyi di dalamnya seperti kelomang. 

Skill: Tidak ada skill yang terlupakan, tapi Produce Strong Acid telah menjadi Produce 
Weak acid, dan dia mempelajari skill Create Shell. 

Catatan: Ini mungkin evolusi yang paling mengejutkan. Kelihatannya tidak jauh berbeda 
dari slime sampai sekarang, tetapi ketika saya menyelidiki asam dari skill Produce Weak 
Acid-nya, saya menemukan bahwa itu sebenarnya adalah asam suksinat yang sangat pekat. 
Saya menemukan bahwa ada banyak 'bahan umami' yang dicampur dengan kerang. Meski 
tidak bisa dimakan langsung, dengan menyesuaikannya dengan alkimia, asam suksinat bisa 
digunakan sebagai bumbu masak. Berkat itu saya bisa membuat bahan seperti saus tiram 
yang enak di sore hari. 

Penampilan 'Pearl Slime' : Putih susu dengan kilau yang khas. Mutiara besar. 

Keterampilan: Tubuhnya telah berubah dari tubuh mirip gel asam lendir menjadi benda 
padat seperti lendir logam. Karena itu terlihat sangat berbeda dari evolusi sebelumnya. 
Ciri-ciri khususnya termasuk 'Refine Protective Body Liquid', 'Coating', dan Crystallization. 

Catatan: Ia dapat menggunakan keahliannya untuk menciptakan mutiara, yang sangat 
dicari di dunia ini. Dengan demikian, nilainya tidak terbatas. Membuat mutiara tidak akan 
membahayakan lendir mutiaranya sendiri, tetapi saya harus berhati-hati saat 
menggunakannya. 

Ada juga dua evolusi dari slime racun. 

Penampilan 'Filter Slime' : Seluruh tubuhnya berwarna hitam dengan sedikit kandungan 
air. Itu berkilau di sana-sini dan memantulkan cahaya, sehingga terlihat seperti pasir hitam 
yang mengeras. 



Skill: Ia berubah dari tubuh seperti gel menjadi tubuh dengan sedikit kandungan air, jadi ia 
kehilangan sebagian besar keterampilan yang dimilikinya saat menjadi lendir beracun. 
Tapi skill Poison Resist yang tersisa telah diperkuat, dan skill Filtrasi dipelajari. 

Catatan: Hasil eksperimen saya menunjukkan bahwa -- seperti namanya -- skill Filtrasi 
dapat menyaring cairan dan gas yang melewati tubuhnya. Tampaknya itu adalah lendir 
yang memakan endapan dan zat beracun yang terperangkap dalam filternya. Saya sudah 
memastikan dalam eksperimen hari ini bahwa keterampilan 'Filtrasi' dapat membantu 
produksi obat dan dapat digunakan sebagai pengganti filter air. Mungkin itu bahkan bisa 
membantu dalam pengobatan bila ditambah dengan masker gas atau lendir berdarah. 
Mungkin bahkan dialisis buatan bisa dilakukan. Daftarnya terus berlanjut. 

Penampilan 'Sting Slime' : Warna ungu dari racun lendir semakin dalam dan nukleusnya 
tidak dapat dilihat lagi. 

Keterampilan: Tidak kehilangan keterampilan apa pun. Ia mempelajari skill Poison Needle. 

Catatan: Sesuai namanya, skill Poison Needle menghasilkan jarum beracun dari tubuhnya. 
Setelah pengujian, Sting Slime menembakkan jarum yang tak terhitung jumlahnya dari 
tubuhnya seperti bulu babi. Itu juga tampak persis seperti bulu babi. Bahkan warnanya 
serasi. Lebih tepatnya, itu tampak seperti bulu babi longspine hitam. 

Juga, karena dia tahu skill Spear Mastery, aku bertanya apakah itu bisa menghasilkan jarum 
racun yang tebal, panjang, dan menggunakannya sebagai tombak, dan itu ternyata sukses. 
Terlebih lagi, tombak yang dibuatnya memiliki struktur yang sama dengan jarum racun 
yang lebih kecil dan pada akhirnya bisa melepaskan racun seperti jarum suntik. Di sini saya 
berpikir jarum racun tampak seperti jarum dari makhluk yang digunakan sebagai pakan, 
tetapi ternyata jarum itu adalah tombak yang agak mengerikan. Bagaimanapun, 
menyuntikkan racun ke musuh Anda selama pertempuran seharusnya cukup efektif. 
Misalnya... Ah, hanya membayangkannya saja sepertinya terlalu berbahaya, jangan ikuti 
terus pikiran itu. 

Evolusi dari slime logam, Penampilan 'Wire Slime' : Tidak terlihat jauh berbeda dari slime 
logam biasa, tetapi ukurannya menjadi lebih kecil. 

Keterampilan: Itu tidak kehilangan keterampilan apa pun dan mempelajari keterampilan 
baru, Ekspansi dan Kontraksi. 

Catatan: Ia dapat meregangkan tubuhnya menjadi benang tipis dan bahkan mengubah 
dirinya menjadi gergaji tangan atau kawat berduri. Jarak maksimum yang dapat 
direntangkan sebanding dengan volume maksimumnya, tetapi tidak mungkin untuk 
meregangkan nukleus dan mengubah bentuknya. 

Evolusi Batu Lendir, 'Pasir Lendir' Penampilan: Gunung atau gumpalan pasir. 



Keterampilan: Karena tubuhnya telah berubah menjadi pasir, ia telah kehilangan 
keterampilannya saat menjadi lendir batu, dan mempelajari keterampilan yang sama 
dengan lendir abu. Ini adalah: Scatter, Clump, Absorb Moisture, dan Dry. Selain itu, ia juga 
mempelajari keterampilan 'Asimilasi' dari lumpur lumpur. 

Catatan: Selama percobaan, kemungkinan baru muncul pada saya. Karena itu, saya akan 
melanjutkan percobaan di hari-hari berikutnya. 

Evolusi di bawah Slime gulma. 

Penampilan 'Aquatic Weed Slime' : Sepertinya ada gulma air yang mengapung di dalamnya. 
Ini terlihat seperti akuarium tanpa kaca. 

Skill: Tidak ada perubahan dari Weed Slime. 

Catatan: Tidak ada perubahan kemampuan, tapi bisa hidup di bawah air. Ia bisa pergi 
beberapa saat di luar air, tetapi ia tidak menyukai tanah. Saya tidak siap untuk itu, jadi saya 
harus membangun tangki air menggunakan Lembar Cairan Pengerasan untuk itu. Lain kali 
saya akan membuat tangki air yang lebih besar untuk itu, atau jika iklim memungkinkan, 
saya bisa membuat kolam untuk itu juga. 

Makanannya mirip dengan lendir gulma, jadi ia dapat menumbuhkan lebih banyak gulma 
air di dalamnya dan memakannya atau dapat dilakukan dengan fotosintesis. Tidak sulit 
memberi makan. Seperti yang disebutkan, ini terlihat seperti akuarium, jadi begitu saya 
mulai menyebarkan ajaran tentang kebaikan slime, mungkin ada baiknya untuk 
merekomendasikan yang ini terlebih dahulu. 

Penampilan 'Alga Slime' : Sekelompok alga hijau. 

Keterampilan: Tidak ada perubahan dari lendir gulma. 

Catatan: Slime yang hidup di bawah air seperti Aquatic Weed Slime. Tidak hanya dapat 
menumbuhkan alga di bawah air dan memakannya, ia juga dapat memberi makan dirinya 
sendiri seperti slime jenis tumbuhan melalui fotosintesis. 

Saya mengambil beberapa alga yang menutupi intinya dan menggunakan Identify di 
atasnya, dan saya menemukan bahwa alga itu mengandung banyak nutrisi. Salah satu jenis 
alga di Bumi, Euglena, telah diteliti dan digunakan untuk suplemen diet karena kandungan 
nutrisinya yang melimpah, jadi mungkin lumut dari Alga Slime juga dapat digunakan untuk 
hal seperti itu. Saya harus menyiapkan tangki air atau kolam khusus nanti, sehingga bisa 
memberikan lebih banyak alga kepada saya untuk penelitian. 

... Nah, itu tentang membungkusnya. 

Sejujurnya, masih banyak hal lain yang ingin saya lakukan, tetapi jika saya tidak bisa tidur 
karena penelitian saya, para pelayan akan benar-benar mulai mengawasi saya, jadi 
sebaiknya saya berhenti di sini. 



Saya kira bisa mengendalikan diri adalah bukti bahwa saya sudah tumbuh sedikit? 

"...Hanya bercanda." 

Sekarang, agak dini untuk tidur, jadi aku lebih baik persiapkan sedikit・ ・ ・ ・ ・ ・

untuk lusa. 

Seperti ini malam berangsur-angsur semakin dalam ... 

h3'fiber> 



Chapter 221 
Bab 221: Hari 2 dari Tiga Hari Istirahat Keesokan harinya. 

Hari ini, saya akan sekali lagi meneliti slime dari pagi hingga senja! Baiklah. Sebenarnya, 
tema hari ini tidak semuanya slime. Saya ingin menjalankan beberapa eksperimen tentang 
mantra dan atribut mana. 

Lendir pasir dan lumpur lumpur adalah hal-hal yang membuat saya membuat hipotesis 
untuk eksperimen saya hari ini, jadi saya punya satu untuk membantu saya. 

"Yah, aku hanya punya satu lendir pasir saat ini..." 

Saya perlu menyiapkan pasir dan lumpur agar slime ini menggunakan skill Assimilate 
mereka. Keduanya bisa mengubah tanah dengan sihir mereka, jadi menyiapkan pasir dan 
lumpur tidaklah sulit. Setelah semuanya siap, saya meminta mereka menggunakan skill 
Assimilate mereka. 

Setelah mereka melakukannya ... 

"... Jadi memang begitu." 

Lendir lumpur dan lumpur pasir seakan mencair saat mendekati lumpur dan pasir. Setelah 
beberapa saat, mereka tidak terlihat lagi, tetapi mereka masih ada. Mereka telah 
sepenuhnya berasimilasi dengan lumpur dan pasir, menjadi satu dengan mereka 
sepenuhnya. 

Jika aku benar-benar melenyapkan target yang telah mereka asimilasi sendiri, mereka 
tidak akan bisa menahannya tentunya, tapi serangan fisik seperti menusuk, memotong, dan 
memukul sama sekali tidak efektif. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa kelemahan 
slime, nukleus, telah hilang. Mereka telah menjadi seperti lumpur dan pasir yang mereka 
gunakan untuk berasimilasi. 

Tapi meski begitu, mereka tampaknya masih sadar, dan jika aku menyuruh mereka 
kembali menjadi lendir, mereka bisa. Mereka juga bisa merangkak dan bergerak saat 
berada dalam keadaan tanpa inti. 

Agak tidak bisa dipercaya, tapi mereka melakukannya tepat di depan saya, jadi saya tidak 
punya pilihan selain mengakuinya. 

Selain itu, saya sudah menyimpulkan bahwa ini mungkin terjadi kemarin. 

Yang benar-benar ingin saya ketahui adalah bagaimana dan mengapa mereka bisa 
melakukan ini. Untuk itu, yang menarik perhatianku adalah 'mana'. 



Adapun mengapa, yah, untuk satu ... Slime yang tampak normal (varian normal) hanya 
meninggalkan nukleus mereka ketika mereka mati, sementara sisa tubuh mereka lenyap. 

Alasan kedua adalah karena berdasarkan pengamatan dan eksperimen saya sebelumnya 
dengan slime ajaib, slime menyerap mana dan memiliki preferensi individu mengenai jenis 
mana yang mereka serap. 

Alasan ketiga adalah karena dalam percobaan sebelumnya lendir racun berhasil 
menggunakan tombak alat sihir, tetapi dengan kerugian akibat hilangnya mana dan 
pengurangan volume. 

Mengingat tiga alasan di atas, saya dituntun untuk percaya bahwa tubuh slime terbuat dari 
mana. 

Mana, yang tidak terkendali, akan menyebar -- itu adalah konsep dasar sihir. Ini masuk 
akal. Dan itu juga memberikan alasan yang sangat bisa dimengerti mengapa tubuh slime 
lenyap saat kematian. 

Jika tubuh mereka sebenarnya terbuat dari mana, maka mungkin alasan mengapa mereka 
bisa berasimilasi dengan suatu objek adalah karena sihir. Saya tidak tahu bagaimana 
perasaan tentang sihir yang memecahkan segalanya, tetapi dunia ini memang memiliki 
'sihir' yang dapat membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. 

Selain itu, 100 slime dapat digabungkan untuk membentuk Slime Besar, dan 500 slime 
dapat digabungkan untuk membentuk Slime Besar. Mungkin bukan karena slime itu sendiri 
adalah sihir, tetapi mana yang mereka miliki memiliki karakteristik dan kekuatan yang 
memungkinkan mereka untuk bergabung satu sama lain dan berasimilasi dengan benda 
lain. 

Setidaknya, itulah yang saya pikirkan. 

Saya ingin mencoba eksperimen untuk mengkonfirmasi sesuatu tentang alasan kedua yang 
saya berikan, 'slime menyerap mana dan memiliki preferensi individu untuk atribut'. 

"Tapi pertama-tama saya perlu memeriksa ulang beberapa hal." 

Mari cari tahu jenis mana yang disukai slime dengan Assimilate untuk diserap. 

Setelah dicek ternyata lendir lumpur menyukai tanah dan air, sedangkan lendir pasir 
menyukai tanah dan angin. 

Saya memeriksanya kemarin juga, sebenarnya, sebagai bagian dari proses observasi saya, 
dan hasilnya sama. 

"Lumpur lendir yang berasimilasi dengan lumpur seperti tanah dan air." 



Dan sihir lumpur adalah perpaduan antara atribut bumi dan air. Saya tidak berpikir itu 
hanya kebetulan. 

Saya juga punya firasat kenapa pasir lendir menyukai bumi dan angin. 

"'Roda Polandia'" [Ryouma] 

Bumi secara ajaib berubah menjadi pasir disapu oleh angin puyuh dan kemudian bersama-
sama mereka berputar dengan cepat seperti ban. 

Polish Wheel adalah mantra asli yang saya buat yang menggiling objek melalui momentum 
butiran pasir. 

Saya membuatnya saat saya membutuhkannya, jadi saya hanya mengambil kata polish dari 
kata bahasa Inggris untuk 磨 く (migaku). Apalagi saya visualisasikan menggunakan 

gambar ban, jadi roda. Saat disatukan, Anda mendapatkan 'Roda Polandia'. Nama yang 
sederhana, tidak terlalu dalam, tapi setelah kupikir-pikir, mungkin Grinder atau Sand 
Blaster akan lebih mudah dipahami. 

Tapi mungkin mantra yang dinamai sembarangan dan dibuat sembarangan ini adalah sihir 
tipe pasir seperti sihir lumpur. Dan mungkin ada hubungan dan aturan di balik mengapa 
slime menyukai atribut mana yang mereka sukai. 

"Masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan, apa dengan hanya dua sampel. Baik." 

Mari kita uji dengan slime lainnya juga. Slime lainnya dengan dua elemen yang saya miliki 
adalah... Ah, itu slime abu. Atribut yang disukai abu lendir adalah air dan kayu. Jika Anda 
berpikir tentang bagaimana arang dapat dibuat dengan membakar pohon, itu juga mudah 
untuk divisualisasikan. 

"Jenis sihir apa yang harus aku uji, hmm... 'Ash'" 

Menjaga hal-hal sederhana, saya menggunakan mantra sambil membayangkan abu muncul 
seperti yang saya lakukan dengan mantra tipe air, 'Air'. 

Ketika saya mencobanya, mana atribut api dan air bergabung dan berubah menjadi abu di 
kaki saya. 

"Ini juga sukses ... Ini mulai menyenangkan." 

Berikutnya adalah ... Jika aku mengingatnya dengan benar, lendir asam menyukai racun 
dan air--- 

Dan kemudian aku tersadar. 



Lendir asam adalah asam. Asam simetris dengan alkali, dan kata, alkali, berasal dari abu. 
Jika Anda mencampur air dengan abu, larutan berair akan menunjukkan alkalinitas... Jika 
demikian, maka tidakkah abu (api + kayu) dan air dapat membuat alkali? 

... Saya harus berhati-hati saat menangani larutan alkali. Tentu saja, asam membutuhkan 
kehati-hatian juga. Saya membuat beberapa persiapan dan menguji hipotesis saya dengan 
eksperimen lain. 

20 menit kemudian. 

Eksperimen itu sukses. Sulit untuk mencampur tiga elemen yang berbeda, tetapi api + kayu 
+ air berhasil menghasilkan larutan encer. 

Tetapi untuk menetralkan alkali, saya harus menghasilkan asam dengan menggabungkan 
asam dan air... Sayangnya, produksi asam berakhir dengan kegagalan. Apa yang salah? 

"Aku punya slime racun dan slime obat saat aku membutuhkan racun, jadi aku tidak 
pernah benar-benar menggunakan sihir racun ... Dan sekarang setelah kupikirkan, aku juga 
tidak pernah menggunakannya untuk tugas-tugasku." 

Mungkin ide yang bagus untuk mempelajari sihir racun langsung dari dasar. Saya akan 
memikirkan alasan kegagalan setelahnya. 

Setelah itu saya meninjau atribut dari slime lainnya juga, dan apa pun yang bisa diubah 
menjadi sihir, saya uji, menghasilkan serangkaian kegagalan dan kesuksesan, dan setiap 
kali saya mencoba sesuatu, saya akan mencatatnya. 

Dan karena aku terus menggunakan sihir yang tidak biasa aku gunakan, pada saat sudah 
lewat tengah hari, aku telah menghabiskan sebagian besar mana. Dengan itu saya harus 
mengakhiri penelitian hari ini. 

"... Karena itu aku tidak ada pekerjaan lagi..." 

Setelah berpikir sejenak, saya memutuskan untuk membuat makan siang dan makan. 
Setelah itu saya menghabiskan sisa hari itu dengan santai, bermain dengan slime dan 
bersiap untuk besok. 

Ketika saya pergi untuk menyiapkan makan malam untuk slime, saya menerapkan apa 
yang saya pelajari tentang abu slime yang menyukai api dan kayu dengan mencoba 
memberi makan abu slime gulma. Ketika saya melakukannya, 53 slime gulma 
menunjukkan reaksi yang kuat. 

Seperti yang kuduga, hubungan antara mana dan slime sangat menarik. 



Chapter 222 
Bab 222: Hari 3 dari Tiga Hari Istirahat (1/2) Pada pagi hari di hari terakhir dari tiga hari 
istirahat saya, saya mempersiapkan diri dan kemudian menunggu di dekat pintu masuk 
tambang yang ditinggalkan. 

"Itu disini!" [Ryouma] 

Sebuah kereta yang melewati jalan Gimuru menuju ke arah saya. 

Itu didorong oleh pelayan, Lilian-san. Di sampingnya adalah Yurdum-san, jadi itu pasti 
gerbong yang aku tunggu. 

Saya melambai kepada mereka untuk menarik perhatian mereka, lalu saya membawa 
mereka ke tempat parkir yang layak. Setelah itu ketiga gadis pekerja, Maria, Fina, dan Jane-
san, turun dari gerbong. 

"Selamat pagi." 

Kami bertukar salam, dan kemudian ketiga gadis dari desa petani itu berbicara. 

"Gerbong ini sangat bagus!" [Jane] 

"Sangat nyaman ~" [Maria] 

"Kembali ke desa kami, kami akan berjalan kaki atau menggunakan kereta yang sering 
bergoyang." [Fina] 

"Jadi itu benar-benar gerbong yang bagus." [Ryouma] 

Gerbong ini adalah salah satu dari tiga gerbong yang diparkir di tempat kosong toko tadi 
malam. Itu salah satu gerbong yang digunakan oleh anggota keluarga Duke. Itulah mengapa 
saya berpikir pasti itu akan menjadi pemain yang luar biasa. 

"Ini bagus, baiklah." [Yurdum] 

"Saya pikir itu mungkin." [Ryouma] 

"Ini adalah gerbong tua yang dijadwalkan untuk sekali pakai, jadi silakan beri tahu kami 
jika Anda membutuhkannya." [Lilian] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Mereka sudah meminjami saya kereta, jadi jika Anda memasukkan ini, itu menjadi dua. 
Reinhart-san meminta mereka menyampaikan pesan, mengatakan, "Mulai dari sini akan 



sibuk, jadi silakan gunakan gerbong ini untuk membantu Anda berkeliling." Itu sebabnya 
mereka meminjamkannya padaku seperti ini. 

Tentu saja, bukan hanya anggota keluarga adipati dan gerbong yang aku syukuri. 

Meski pasangan suami istri harus pergi malam itu setelah menjemput anak-anak mereka, 
hingga saat itu para karyawanlah yang mengasuh anak-anak mereka. 

Oleh karena itu, saat kami tidak ada, itu adalah karyawan yang menemani ketua serikat dan 
anggota keluarga adipati. Mereka mungkin menjadi penasaran mengapa semua orang 
berada di toko saya, dan dalam proses mengajukan pertanyaan dan mendapatkan 
penjelasan, mereka akhirnya bertanya kepada saya apakah ada sesuatu yang dapat mereka 
bantu. 

Saya sangat bersedia menerima bantuan mereka karena mereka menawarkannya, jadi hari 
ini, tiga gadis dari desa petani akan mengajari saya dasar-dasar pertanian. 

"Terima kasih sudah datang ke sini meski hari libur. Aku akan dalam perawatanmu hari ini. 
" [Ryouma] 

"Ha ha ha! Untuk apa kau begitu kaku, Bos? " [Jane] 

"Kamu selalu menjaga kami ~ Setidaknya itu yang bisa kami lakukan ~" [Maria] 

"Kami senang bisa membantu Anda, Bos. Tapi kenapa kamu ingin bertani begitu tiba-tiba? " 
[Fina] 

"Ah, benar. Saya belum menjelaskan bagian itu, bukan? Sebenarnya--- "[Ryouma] 

Saya tidak memberi tahu mereka bagian-bagian tentang Dewa Pertanian, tetapi saya 
memberi tahu mereka bahwa pada dasarnya saya kasar memaksa sihir kayu saya, jadi jika 
saya bisa belajar cara bertani dengan benar, saya seharusnya bisa menghasilkan hasil yang 
lebih baik. 

"Jadi itu sebenarnya ada ~" [Maria] 

"Tapi kami tidak tahu apa-apa tentang sihir. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? " [Fina] 

"Jangan khawatir, Fina-chan. Lebih penting untuk mengetahui tentang subjek mantra. " 
[Yurdum] 

"Persis." [Ryouma] 

Persis seperti yang dikatakan Yurdum-san--- Tunggu. 

"Yurdum-san, bisakah kamu menggunakan sihir?" [Ryouma] 



"Saya tidak mengkhususkan diri di dalamnya, tapi saya bisa menggunakan sihir kayu. Saya 
juga bisa menggunakan sihir air meski hanya cukup untuk memercikkan sedikit air. " 
[Yurdum] 

"Kalau begitu, kamu akan banyak membantu!" [Ryouma] 

Jika dia tahu tentang sihir juga, maka aku akan bisa sangat bergantung padanya. Sepertinya 
masih banyak yang harus aku ketahui tentang Yurdum-san. Saya harus menggunakan 
kesempatan ini untuk mengenalnya... Oh, benar. 

"Jangan hanya berdiri di sini, silakan masuk. Aku sudah menyiapkan tempat untuk kita 
bicara." [Ryouma] 

Seperti itu saya memimpin mereka berlima ke dalam. 

Saya membawa mereka ke area yang luas dan datar di bagian barat tambang yang 
ditinggalkan. Baru-baru ini pohon itu dibanjiri rumput liar, jadi aku akan segera 
membereskannya, tapi... sepertinya aku membuat kesalahan di suatu tempat. 

"..." [Lainnya] 

Bagaimanapun juga, lima orang yang saya bawa, terutama gadis-gadis dari desa petani, 
semuanya kaget. 

"Apakah ada masalah?" [Ryouma] 

"Baiklah, maksudku, Bos..." {Fina] 

"Apakah itu rumah kaca di sana?" [Jane] 

Meskipun beberapa bagian merupakan medan yang normal, ini sudah hampir musim 
dingin, jadi saya pikir akan lebih baik jika saya membangun rumah kaca. 

Saya membangunnya dengan memikirkan rumah kaca plastik, tetapi saya menggunakan 
lendir lengket dan lembaran cairan pengerasan lendir kerak, sehingga tampak seperti 
rumah kaca kaca--- Oh, benar! Gelas seharusnya sangat mahal di negara ini. Jika saya 
menggunakan kaca sebanyak itu untuk membuat sesuatu, tidak heran mereka terkejut. 

"Ah  Jadi bukan kaca kalau begitu " [Maria] 

"Saya sangat terkejut." [Jane] 

"Kalau dipikir-pikir, bahan yang sama digunakan untuk jendela toko. Saya seharusnya telah 
mengetahui." [Fina] 

"Secara pribadi, aku pikir itu mengejutkan bahkan ... Tidak umum bahkan bagi bangsawan 
untuk memiliki rumah kaca." [Yurdum] 



Oh benarkah? Itu kejutan... 

"Untuk sementara waktu, silakan masuk." 

Di luar dingin, jadi saya pimpin mereka masuk. 

Rumah kaca itu dikelilingi oleh lembaran cairan yang mengeras, sehingga angin tidak bisa 
masuk, tetapi sinar matahari masih bisa masuk, jadi sangat hangat. Di sini sulit sirkulasi 
udara, jadi cukup lembab. 

Ada jendela untuk ventilasi di atas dua pintu masuk dan sisi rumah kaca, jadi saya bisa 
membukanya jika perlu, tetapi saya mungkin harus mulai memikirkan cara untuk 
mengatur suhu di sini. 

"Baiklah, kita harus mulai dari mana?" [Ryouma] 

"Bagaimana kalau Anda menunjukkan kepada kami bagaimana Anda melakukannya 
pertama kali, Bos. Saya ingin melihat bagaimana pertanian ajaib bekerja juga. " [Fina] 

"Saya mengerti!" [Ryouma] 



Chapter 222-1 
Bab 222: Hari 3 dari Tiga Hari Istirahat (2/2) Saya melakukan seperti yang disarankan 
Fina-san dan menunjukkan kepada mereka bagaimana saya biasanya bertani. 

Pertama, saya melembutkan tanah dengan sihir tanah, lalu saya meminta slime pemulung 
membangun punggung bukit di atas tanah sambil mencampurkan pupuk. 

Setelah itu saya menyuruh slime menyebarkan benih, sementara saya menyirami tanah 
dengan sihir air, dan kemudian memfasilitasi pertumbuhan dengan sihir kayu. 

"Dan selesai!" [Ryouma] 

Persis seperti itu, bidang bunga dandelion selesai dalam sekejap mata! 

Saya memilih bunga dandelion karena bijinya bisa diubah menjadi minyak goreng, 
sedangkan akarnya bisa digunakan untuk kopi dandelion, dan batangnya bisa diumpankan 
ke lendir lengket dan lendir lateks. 

"..." [Lainnya] 

"Hah?" [Ryouma] 

Semua orang kembali diam. 

"Umm..." [Ryouma] 

"Saya tidak tahu harus berkata apa." [Fina] 

"Sihir sungguh menakjubkan." [Maria] 

Fina-san dan dua gadis lainnya dari desa pertanian berkata, 'Aku tidak begitu mengerti, 
tapi ini luar biasa!' Atau setidaknya reaksi mereka terasa seperti itu. 

Lilian-san pernah melihatku bertani sebelumnya di kediaman keluarga Duke, jadi dia tidak 
terkejut, tapi dia tersenyum kecut. 

Adapun satu-satunya pria di grup, Yurdum-san... 

"Ha ha, apa ini? Hah? Sihir ilusi? " [Yurdum] 

Dia sepertinya cukup kaget. 

"Yurdum-san? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah ada yang aneh dengan pertanian saya? 
" [Ryouma] 



"Aneh? Anda pasti bercanda! Anda membuat bunga mekar sekaligus dari sebutir! Tentu 
saja aneh! Terlebih lagi Anda menghiasi seluruh bidang! " [Yurdum] 

"T-Harap tenang!" [Ryouma] 

Sulit untuk memahami apa yang dia katakan karena dia sangat bersemangat, jadi saya 
pertama-tama menenangkannya. 

"Ya, umm... Maaf. Itu terlalu mengejutkan. Kamu pasti punya banyak mana, ya, Bos? " 
[Yurdum] 

"Itu juga, tapi pupuk dari slime pemulung memainkan peran besar." [Ryouma] 

"Kalau begitu, pupuk dan lendir itu pasti luar biasa. Saya telah mencoba-coba sendiri 
dengan pupuk biasa seperti kompos dan mulsa, dan obat ajaib untuk mempercepat 
pertumbuhan tanaman, tetapi mana yang berharga bagi seseorang tidak mungkin 
membuat seluruh ladang berkembang seperti ini. Beberapa obat mungkin bisa 
melakukannya, tetapi yang kuat juga memiliki efek samping yang lebih buruk. 
Dibandingkan dengan itu, bidang ini terlihat sangat normal. Anda bahkan bisa mengatakan 
itu penuh dengan kehidupan. Jumlah mana mage normal seharusnya tidak cukup untuk 
membuat hal seperti ini terjadi. " [Yurdum] 

Saat aku mendengar itu, aku menoleh ke Fina-san dan yang lainnya untuk konfirmasi. 

"Kami tidak menggunakan obat ajaib di desa." [Fina] 

"Obat itu terlalu mahal, jadi kita tidak bisa menggunakannya ~" [Maria] 

"Lagi pula, Anda akan membutuhkan banyak dari mereka jika Anda akan menggunakannya 
untuk seluruh bidang." [Jane] 

Tetapi mereka hanya mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. 

"Yurdum-san, kamu benar-benar tahu banyak." [Ryouma] 

"Keluarga saya telah melayani sebagai tukang kebun istana kekaisaran selama beberapa 
generasi, jadi saya banyak mempelajari subjek ini ketika saya masih muda." [Yurdum] 

Tidak heran dia tahu banyak. Tapi 'Imperial Court Gardener'? Berdasarkan kata-kata saja 
yang terdengar seperti tukang kebun yang bekerja di kastil, dan jika dia dari keluarga 
seperti itu, maka... 

"Yurdum-san, kamu seorang ningrat? Saya tidak pernah tahu." [Ryouma] 

"Ya... Aku berasal dari rumah seorang baron, tapi aku kabur dari rumah. Lagipula aku tidak 
punya hak untuk menggunakan nama belakangku, dan bahkan jika memberi tahu orang-
orang bahwa aku seorang bangsawan, mereka hanya akan menghindar dariku. Kadang-



kadang saya akhirnya tidak bisa mengikuti turnamen dan para gadis juga takut. Jadi sudah 
menjadi kebiasaan untuk tidak membicarakannya. " [Yurdum] 

Pasti ada orang yang mundur begitu mereka tahu kamu seorang ningrat. 

Itu mungkin membuatnya sangat sulit untuk menemukan orang untuk menguji 
kemampuannya. 

Sedangkan bagi saya, saya tidak terlalu keberatan, dan saya juga bukan tipe orang yang 
mencoba mengungkap sejarah seseorang. 

"Ayahku adalah orang dengan pangkat pengadilan, dan dia adalah bangsawan berjubah 
tanpa wilayah, jadi kami tidak terlalu jauh berbeda dari orang biasa." [Yurdum] 

Yurdum-san tersenyum kecut. 

Jadi perlakukan aku seperti biasa. [Yurdum] 

Dan kemudian dia menoleh ke Fina-san dan yang lainnya dan mengatakan itu. 

Dia yakin mengganti persneling dengan cepat. Dia begitu cepat Fina-san dan yang lainnya 
masih kaget. 

Apakah kamu yakin? [Fina] 

"Tidak apa-apa! Ayahku kebetulan bekerja di kastil, sungguh. Dia tidak berbeda dari tukang 
kebun biasa, dan aku tetap kabur dari rumah, jadi aku tidak punya hak istimewa atau 
otoritas. Jika ada, bos adalah orang yang berbahaya dengan semua otoritas. Bagaimanapun, 
dia terhubung dengan Duke dan dia bahkan bisa bekerja sama dengan orang-orangnya. " 
[Yurdum] 

"Sekarang setelah kamu menyebutkannya!" [Fina, Jane, Maria] 

"Begitulah cara Anda memahami sejarahnya? Betulkah?" [Ryouma] 

Ketika mereka sadar, ketiga gadis itu menjadi terkejut, dan kemudian mereka menemukan 
diri mereka setuju dengan Yurdum-san. 

Bahkan Lilian-san mengangguk pelan. 

A-Apa-apaan ini? Maksudku memang benar bahwa Duke banyak membantuku sepanjang 
waktu, tapi ... 

"Tentu saja, tidak dalam arti yang buruk." [Yurdum] 

Bagaimanapun, saya menenangkan diri dan membawa topik kembali ke pertanian. 



"Saya perhatikan bahwa ketika Anda bertani, Anda tidak pernah menyentuh tanaman lagi 
saat mereka tumbuh." [Fina] 

"Biasanya, Anda harus menghilangkan gulma dan memangkas kecambah yang buruk ~" 
[Maria] 

"Begitu... saya tahu tentang pemangkasan, tetapi saya tidak tahu tunas mana yang harus 
dipangkas. Maksud saya di tempat pertama, saya tidak tahu apa yang dianggap sebagai 
tunas yang buruk. Karena bahkan yang lebih miskin pun aku bisa tumbuh secara paksa 
dengan menuangkan mana. " [Ryouma] 

"Memang benar sihir kayu bisa membuat tanaman tumbuh, tapi itu membutuhkan banyak 
mana dan pertumbuhan yang cepat juga memberi banyak beban pada tanaman. Itu 
sebabnya biasanya dilakukan secara bertahap dan bertahap selama beberapa hari. Dengan 
begitu jumlah mana yang dikonsumsi per tanaman dan perhari dapat dikurangi seiring 
dengan beban tanaman. Mereka yang pertumbuhannya buruk atau mereka yang jatuh sakit 
dapat tumbuh sendiri atau melawan penyakit, jadi lebih baik jika Anda tidak memaksa 
mereka untuk berkembang dan malah membantu mereka dengan terampil. " [Yurdum] 

Mereka memberi tahu saya masalah dalam sihir pertanian otodidak saya. 

"Mari kita coba menanam tanaman nyata berikutnya! Aku membawa kentang yang sudah 
mulai berkecambah dari Shelma-san! Jika kita menanam kentang ini seperti ini, ia akan 
berubah menjadi kentang berbiji juga, jadi saya yakin kentang ini mudah tumbuh! " [Jane] 

"Kamu juga, Jane? Saya membawa kedelai yang bisa tumbuh dengan sihir. " [Fina] 

"Aku juga membawa jelai ~" [Maria] 

Karena itu saya menggunakan benih yang dibawa gadis-gadis itu. 

"Berhenti!" [Jane] 

"Inilah saatnya Anda harus memangkas ~" [Maria] 

"Adapun bagaimana membedakan antara mana yang akan dipangkas dan mana yang harus 
ditinggalkan---" [Fina] 

"Ah, mari kita tanam kembali yang tumbuh buruk di sini. Itu seharusnya berfungsi sebagai 
latihan untuk sihir kayu. " [Yurdum] 

Saya berlatih bagaimana bertani dengan bantuan semua orang. 

"Saat menanam jelai, ini adalah bagian di mana kita menginjaknya!" [Fina] 

"Kami perlu memberikan waktu yang cukup agar kedelai ini tumbuh." [Jane] 



Mereka mengajari saya cara bercocok tanam yang belum saya tanam juga. 

Sementara tanaman tumbuh dengan cepat, saya mempelajari tentang bagian-bagian 
penting dan berbagai proses yang perlu saya lakukan untuk merawatnya dengan benar. 

Ketika saya belajar satu demi satu, saya menemukan betapa kuatnya metode pertanian 
saya. Tetapi itu hanya berarti saya harus belajar lebih banyak, dan karena itu hari itu 
benar-benar bermanfaat! 



Chapter 223-1 
Bab 223: Hasil Bermain Sekitar (1/2) Keesokan harinya. 

Setelah liburan panjang tiga hari saya berakhir, tibalah waktunya untuk mulai bekerja. 

Maka, saya dengan senang hati turun gunung dan menuju ke Gimuru. 

"Selamat pagi!" [Ryouma] 

Saya menyapa orang-orang yang menjaga gerbang utara, dan kemudian saya menuju ke 
sudut permukiman kumuh. 

Saat tiba di depan gedung tua yang besar, saya melihat banyak orang telah berkumpul. 

"Permisi. Permisi... Ah! " [Ryouma] 

Aku menerobos kerumunan, dan ketika aku akhirnya mencapai depan, aku melihat tujuh 
orang yang dikirim oleh Duke. Presiden Perusahaan Morgan, Serge-san, juga bersama 
mereka, dan bahkan kepala kantor pemerintah, Arnold-San, dan manajer daerah kumuh, 
Revel-san, juga ada di sana. Pria yang tampaknya adalah penjaga mereka dan gerbong 
mereka juga terlihat. Sebagai sebuah kelompok, mereka jelas berbeda dari kelompok 
lainnya. 

Saat saya menghampiri mereka untuk menyambut mereka... 

"Ryouma-sama? Oh, jangan khawatir, ini masih beberapa waktu lebih awal dari waktu yang 
kita janjikan. " [Serge] 

"Kami baru awal. Anak-anak juga belum menyelesaikan persiapan mereka. " [Bersenang-
senang] 

Semua orang menyapa saya, dan Serge-san serta Revel-san memberi saya penjelasan 
singkat tentang situasinya. 

Juga, 'anak-anak' yang dimaksud Revel-san tidak lain adalah anak-anak yang tinggal di 
gedung tua yang besar. Ada beberapa bangunan seperti ini di daerah kumuh. Mereka 
dimaksudkan untuk anak-anak yang tidak tahu harus ke mana dan dikenal sebagai 'rumah 
anak-anak'. 

Tapi... 

"Ini bukan pertama kalinya aku melihatnya, tapi pasti sudah tua..." [Ryouma] 

Komentar saya mungkin menyinggung perasaan seseorang, jadi saya memastikan untuk 
memilih kata-kata saya. 



"Itu sudah pasti. Menurut catatan, gedung ini digunakan untuk menyimpan bahan mentah 
pada saat pembangunan kota. Dengan kata lain, itu bahkan lebih tua dari kota itu sendiri. 
Gudang bahan mentah sering kali diperluas dan direlokasi selama konstruksi, dan gudang 
yang sudah tidak digunakan biasanya dijual kepada orang-orang. " [Arnold] 

Setelah menerima penjelasan Arnold-san, banyak hal yang tiba-tiba menjadi masuk akal. 

Alasan mengapa bangunan batu ini dibangun begitu sederhana dengan penekanan pada 
ruang dan kekokohan mungkin untuk memudahkan membawa barang masuk dan 
keluarnya. Terdapat dua pintu masuk dan keluar di bagian depan dan belakang gedung, 
yang semuanya cukup besar untuk menampung sebuah kereta. 

Selain itu, pintu masuk dan keluar itu tebal seolah-olah pembuatnya ingin berhati-hati 
untuk mencegah pencurian. Jendela-jendelanya kecil, dan mereka merasa dibuat cukup 
besar untuk memberi ventilasi dan penerangan. Ada tembok tinggi yang mengelilingi 
gedung juga, dan bahkan ada jejak gerbang tebal yang memastikan untuk memisahkan 
bagian dalam dari luar. Tetapi terlebih lagi, bangunan itu sangat tua sehingga tampaknya 
mencoba konstruksi yang paling sederhana sekalipun jika dilakukan secara tidak 
bertanggung jawab akan menyebabkan semuanya runtuh. 

... Tapi tentu saja, sejauh yang saya ketahui, itu hanya bangunan yang ditinggalkan, tidak 
cocok untuk ditinggali anak-anak. 

"Revel-san. Saya hanya ingin memastikan, tapi setelah anak-anak siap dan mereka pergi 
dan kami yakin tidak ada yang tersisa di tempat, kita bisa mulai membongkar ・ ・ ・ ・ 

bangunan, kan? " [Ryouma] 

"Semakin cepat kamu bekerja, semakin cepat kamu bisa membangun kembali ・ ・ rumah 

anak-anak itu. Kami akan menjaga anak-anak saat rumah sedang dibangun kembali, tetapi 
akan jauh lebih meyakinkan untuk menyiapkannya lebih awal. " [Bersenang-senang] 

Meski wajahnya muram dan kata-katanya kasar, dia memikirkan anak-anak. Itulah 
mengapa dia menyetujui proposal saya sejak awal, dan berbicara dengan pemilik gedung 
ini, orang-orang yang mendukung anak-anak, dan anak-anak itu sendiri. 

Tujuan saya adalah membangun pabrik pemrosesan sampah dan pabrik, tetapi dia 
mungkin percaya bahwa bekerja sama dengan saya akan meningkatkan kondisi kehidupan 
masyarakat di sini. 

Itu sebabnya saya bisa membongkar rumah ini hari ini. 

"Terima kasih atas kerja sama anda. Saya pasti akan membangunnya dengan baik, agar 
tidak mengkhianati kepercayaan dan harapan Anda. " [Ryouma] 

"Aku mengandalkan mu. Bukan hanya saya, tetapi seluruh kerumunan orang ini juga -- saya 
yakin Anda sangat sadar. " [Bersenang-senang] 



"Tentu saja!" [Ryouma] 

Dan kemudian berbicara tentang iblis, pada saat itulah anak-anak mulai meninggalkan 
gedung satu demi satu. 

Yang tersisa sekarang adalah mengonfirmasi beberapa hal... 

"Apakah Anda dapat mempersiapkan pembantu yang saya minta?" [Ryouma] 

"Saya mengamankan sekitar 30 orang. Mereka menunggu di suatu tempat di dekat sini, jadi 
saya bisa menelepon mereka kapan saja. " [Hyuzu] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Sepertinya kita punya cukup uang untuk hari pertama kita. Dalam hal itu... 

"Serge-san dan Rurunez-san. Hal yang aku tanyakan padamu. " [Ryouma] 

"Baju tua untuk anak-anak? Kami telah membeli banyak. Mereka ada di dalam gerbong 
saya. Kami juga mencucinya beberapa saat yang lalu. " [Serge] 

"Slime pembersih yang kau pinjamkan pada kami ada di dalam gerbong ini. Anak-anak dan 
kontraktornya, Lilian, ada di dalamnya. Aku akan membimbingmu. " [Rurunez] 

"Sempurna. Terima kasih untuk bantuannya." [Ryouma] 

Apa yang saya minta dari ketiga pelayan itu adalah menyiapkan layanan pembersihan 
seluruh tubuh melalui pembersih slime untuk anak-anak. Setelah anak-anak dibersihkan, 
kami akan membagikan pakaian lama kepada mereka sebagai kompensasi atas masalah 
yang akan kami timbulkan kepada mereka. 

"Mereka akan mendapatkan rumah baru tepat sebelum musim dingin tiba. Secara pribadi, 
menurutku mereka tidak bermasalah sama sekali, tapi ... Bagaimanapun, aku akan 
berterima kasih atas perhatianmu." [Bersenang-senang] 

"Begitu juga... Nah, ini masih terlalu dini, tapi haruskah kita mulai? Semuanya tampak siap, 
jadi... "[Ryouma] 

"Benar, ayo." [Rurunez] 

Anak-anak yang berkumpul di dekat pintu masuk gedung berkisar dari anak usia 
prasekolah hingga sekolah menengah pertama. Semuanya ada 50. Saat ini, anak-anak yang 
lebih tua menghitung kepala. 

"Aku akan menyerahkan anak-anak pada Revel-san, Serge-san, dan kelompokmu, Rurunez-
san." [Ryouma] 



"Serahkan pada kami." [Bersenang-senanglah, Serge, Rurunez] 

"Hei." [Hyuzu] 

"Mari kita pastikan tidak ada yang tersisa." [Ryouma] 

Saya menggunakan sihir pencarian saya dan mengkonfirmasi dengan kelompok Hyuzu-san 
bahwa tidak ada yang tersisa di dalam rumah anak-anak. Setelah memastikan bahwa tidak 
ada yang tersisa, akhirnya tiba waktunya untuk mulai menghancurkan gedung. 

"Kalau begitu aku akan menelepon para pekerja." [Zeff] 

"Ah, Zeff-san!" [Ryouma] 

"Ya?" [Zeff] 

"Setelah Anda memanggil para pekerja, mohon minta mereka menunggu sebentar. Saya 
menemukan sesuatu yang mungkin berguna saat bermain dengan slime selama istirahat 
saya, jadi saya ingin mengujinya sedikit. Peluang keberhasilannya cukup tinggi, dan jika 
berhasil, itu akan sangat berguna. " [Ryouma] 

"A-Baiklah." [Zeff] 

"Seperti biasa, kamu jadi sangat panas saat membicarakan tentang slime, ya." [Hyuzu] 

"Ah, kesalahanku..." [Ryouma] 

Saya melakukannya lagi, tetapi bagaimanapun, mereka setuju, jadi mari kita mulai 
percobaan. 

Pertama, aku meminta Hyuzu-san dan yang lainnya untuk meninggalkan tempat itu juga, 
lalu setelah memastikan bahwa tidak ada yang tersisa, aku pergi. 

Saya yakin itu pasti mulai menjadi sangat menjengkelkan mendengar saya tanpa henti 
mengoceh tentang memastikan bahwa tidak ada yang tersisa di tempat itu, tetapi 
keselamatan adalah prioritas nomor satu dalam pekerjaan konstruksi. 

Setelah meninggalkan tempat itu sendiri, saya membuka rumah dimensi saya dan 
mengeluarkan botol besar yang saya siapkan. Dengan ini, persiapan akhirnya selesai. 

"Hei, apakah pekerjaan kita belum dimulai?" [Pekerja 1] 

"Apa yang dilakukan anak itu?" [Pekerja 2] 

"Saya tidak peduli tikus. Saya hanya berharap kita sudah bisa mulai... "[Worker 3] 



Aku bisa mendengar suara tidak senang para pekerja dari belakangku, jadi--- "Fu fu... 
Karena aku memiliki penonton hari ini, sebaiknya aku mengadakan pertunjukan!" 
[Ryouma] 

---Aku memasukkan banyak mana ke dalam stoples! 



Chapter 223-2 
Bab 223: Hasil Bermain Sekitar (2/2) "-!" [Beberapa Kerumunan] 

Sepertinya ada beberapa orang yang bisa menggunakan sihir di antara kerumunan, saat 
kerumunan bergerak dan kata 'mana' bisa terdengar di tengah-tengah suara mereka. 

"Sebanyak ini sudah cukup, kurasa." {Ryouma] 

Saya harus menghabiskan seperempat dari kumpulan mana saya, tetapi ini akan membantu 
saya dengan baik. 

Saat berikutnya, pasir yang memenuhi toples besar itu naik seperti angin puyuh. 

"Wow!?" [Orang banyak] 

Setelah melesat lebih tinggi dari bangunan itu sendiri, pasir menutupi dirinya dengan angin 
dan mengambil bentuk bola, lalu mulai berputar cepat di udara. Pada titik ini, saya 
menurunkan tangan kanan saya yang terangkat, dan kemudian pasir dan angin 
berhamburan, tetapi dengan sangat cepat berkumpul sekali lagi di udara sebelum turun 
dengan cepat ・ ・ ・. 

Sementara suara yang mirip dengan angin dan butiran pasir bergema, angin dan pasir 
dengan cepat mencapai tanah dari atap. 

Hasil dari- 

"Hei, barusan itu apa?" [Pekerja 3] 

"Saya tidak tahu, tapi... saya mendengar 'JA!' suara, dan kemudian garis tiba-tiba ditarik di 
dinding. " [Pekerja 4] 

"Garis? Bukankah itu retak? " [Pekerja 5] 

"Ini juga terlihat cukup dalam. Itu pasti cukup kuat untuk menimbulkan kerusakan 
sebanyak itu pada dinding batu. " [Pekerja 6] 

"Salah." [Pekerja 7] 

"Hah? Apa yang?" [Pekerja 6] 

"Anda dapat melihat ke dalam gedung sampai ke dinding di sisi lain melalui celah." [Pekerja 
7] 

"Apa!?" [Pekerja 6] 



"Saya memiliki darah binatang yang mengalir melalui pembuluh darah saya, jadi saya 
percaya diri di mata saya. Tidak salah lagi. " [Pekerja 7] 

"Tapi itu berarti..." [Pekerja 6] 

"Sihir anak itu menghancurkan dinding batu?" [Pekerja 5] 

"Broke? Lebih tepatnya dia memotongnya. " [Pekerja 4] 

"... .SERIUS !?" [Mereka semua] 

Lebih tepatnya, saya tidak memotongnya tetapi 'menggiling' sebagai gantinya. 

Dengan cara yang sama seperti gunung berbatu yang terkena hujan dan angin selama 
bertahun-tahun akan berubah menjadi lembah yang indah, kohesi partikel dapat 
dilemahkan oleh sihir bumi, dan angin yang bertiup serta pasir yang bergerak akan 
menggiling tanah dan pasir. batu, mengubahnya menjadi pasir. Atau setidaknya itulah 
visualisasi yang saya gunakan dalam mantra pasir baru saya ini. 

Selain itu, saya juga telah mengasimilasi pasir slime dengan pasir yang saya gunakan 
sebelumnya. Adapun kebaikan apa yang akan dilakukan, yah... 

"Bagilah dirimu menjadi dua kelompok dan potong tembok sekali lagi." [Ryouma] 

Gundukan pasir yang menumpuk di tanah terbelah menjadi dua gumpalan dan merangkak 
di atas tanah. 

Sambil memastikan jarak yang tepat, dua garis pasir tiba-tiba digambar di dinding, dan di 
saat berikutnya, ruang baru sekali lagi dibuat. 

Pasir yang saya kendalikan dengan sihir pasir saya telah diasimilasi oleh lendir pasir. 
Dengan kata lain, pasirnya adalah pasir tetapi pada saat yang sama juga merupakan lendir 
pasir saya. ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ Slime pasir bisa bergerak atas kemauan mereka 

sendiri sampai batas tertentu, dan kami juga bisa saling memahami melalui kontrak 
penjinak monster. 

Berkat itu 'mengendalikan mantranya menjadi lebih mudah'. 

Kedengarannya agak aneh jika diungkapkan dengan kata-kata, tapi pada dasarnya, target 
mantraku, pasir, mampu berkomunikasi denganku dan bergerak sendiri. 

Karena itu dimungkinkan untuk mengeksekusi sesuatu yang mirip dengan mantra mantra 
tanpa mantra dan konsumsi mana juga jauh lebih rendah dibandingkan ketika saya 
menggunakan mantra serupa dengan cara biasa. Keterampilan slime pasir yang diasimilasi 
juga dapat digunakan. Sungguh, metode menggunakan slime pasir dan sihir pasir saya ini 
penuh manfaat. 



Selain itu, mengendalikan pasir yang diasimilasi dengan sihirku juga berdampak pada 
slime pasir. 

Pertama, seperti halnya dengan slime tipe sihir, dengan menuangkan mana ke dalam pasir, 
slime pasir dapat menyerap mana. Dan tampaknya mereka bahkan bisa memakan sihirku, 
saat mereka mempelajari skill 'Erosi'. 

Dengan menggunakan sihir pasir, bergerak dengan kecepatan tinggi menjadi mungkin, 
jangkauan pergerakan mereka meluas, dan juga mungkin bagi mereka untuk menggunakan 
mantranya dengan mengorbankan mana saya. 

Keterampilan dan kemampuan slime pasir juga tampaknya semakin kuat ketika saya 
memberi mereka mana saya. 

Seolah-olah slime pasir telah mengambil peran staf mana, yang artinya memperkuat 
mantera seseorang, sementara aku mengambil peran sebagai tangki mana. Seolah-olah kita 
saling menutupi kelemahan satu sama lain. 

Lendir pasir menggunakan mana untuk menggunakan keahlian mereka, atau setidaknya 
menurutku begitu ... Aku sendiri tidak pernah menggunakan tongkat sihir, jadi aku tidak 
bisa memastikan bahwa hipotesisku benar, tapi bagaimanapun juga ... Dengan 
menggunakan slime pasir seperti ini, hal seperti ini mungkin terjadi. 

"Pergilah!" [Ryouma] 

Setelah memotong dinding secara vertikal, pasir yang telah terbelah menjadi dua masing-
masing dibelah menjadi empat lagi ・ ・ ・ ・ kemudian memotong dinding yang sudah 

menyerupai pilar. 

Seperti ini permukaan dinding batu dipotong dadu dalam waktu kurang dari lima menit, 
dan suara gemuruh bergemuruh saat bagian-bagian batu yang dipotong dadu jatuh ke 
tanah. 

Secara alami, itu akan menimbulkan awan debu atau pasir, tapi... 

"Kami tidak ingin merepotkan penonton kami, bukan? Pastikan untuk mengumpulkan pasir 
itu juga. " [Ryouma] 

Saya bertanggung jawab untuk menjaga ruang lingkup mantra dan kekuatan, sementara 
kontrol yang baik diserahkan pada slime pasir. Itu adalah jenis gambar yang ada dalam 
benakku saat aku memberikan lebih banyak mana ke slime. Pada saat berikutnya, seolah-
olah pasir menanggapi keinginan saya, pasir itu tersebar dan berubah menjadi badai pasir 
di dalam bangunan yang ditandai untuk dibongkar. 

Pasir yang lahir dari runtuhnya batu-batu yang dipotong dadu tersangkut di situ, ditarik 
dari keramaian. 



"... Aku berusaha keras untuk meningkatkan kekuatan mantera sebanyak ini, jadi sebaiknya 
aku pergi jauh-jauh." [Ryouma] 

Badai pasir berkumpul. Berdiri setinggi dua lantai, lebih padat dari sebelumnya, dalam 
beberapa menit berikutnya, batu itu menghunjam ke dinding batu dan dinding luar, 
memperlihatkan kerangka kayu yang menopang bangunan. 

Sejujurnya, mantra ini memiliki waktu yang jauh lebih sulit untuk menggiling kayu 
dibandingkan dengan dinding, tetapi jika saya meningkatkan kepadatan dan kecepatan 
putaran, bahkan mungkin untuk memotong kayu apalagi menggilingnya. 

Kayunya sepertinya ada yang busuk di beberapa bagian juga, jadi saya potong menjadi 
beberapa bagian yang cukup besar supaya tidak tersapu angin, lalu saya gali dari 
pondasinya... Berhasil! 

"Yah, sesuatu seperti itu." [Ryouma] 

Seperti itu seluruh bangunan lenyap, dan sekarang hanya area berpasir yang luas yang bisa 
dilihat. 

Semua orang yang berkumpul di sekitar gedung sekarang dapat dilihat tanpa penghalang 
apa pun. 

Namun meskipun hasil yang luar biasa seperti itu, bangunan di sekitarnya tidak 
terpengaruh sedikit pun. 

Hasil yang sempurna jika saya sendiri yang mengatakannya! 

Selagi aku memikirkan itu, aku merasakan seseorang menatapku, jadi aku berbalik. 

"..." [Lainnya] 

Sebagian besar orang mengenal saya, tetapi orang-orang yang kurang kenal terkejut atau 
tidak percaya, sementara orang-orang yang dekat dengan saya hanya bergumam, 'bisnis 
seperti biasa' atau 'dia pergi dan melakukannya lagi'. 

Semua orang melihat secara bergantian antara aku dan gunung pasir di belakangku. 



Chapter 224-1 
Bab 224: Hasil Bermain Sekitar II (1/2) "Itu pertunjukan yang cukup bagus, Ryouma .. 
Wajahmu terlihat bagus, jadi kupikir kamu akhirnya bisa beristirahat dengan baik, tapi 
untuk berpikir bahwa hasil dari istirahatmu adalah ini ... Ah, kamu tidak perlu 
melakukannya. menjelaskan. Atau lebih tepatnya jangan menjelaskan detailnya di sini. 
Kami tidak tahu siapa yang mendengarkan. " [Hyuzu] 

Hyuzu-san memberitahuku dengan serius setelah empat penjaga mengepungku. 

"Camil, kaulah pria ajaib di sini. Beri tahu kami pendapat Anda tentang apa yang Anda lihat. 
" [Hyuzu] 

"Baik. Pertama-tama, memanggil badai pasir sebesar itu masih normal. Aku merasa dia 
menggunakan banyak mana, jadi penyihir tingkat lanjut mana pun seharusnya bisa 
melakukan hal serupa, tapi bisa mengubah seluruh bangunan menjadi puing dengan itu 
adalah cerita lain. 

Selain itu, meski menggunakan mantra besar, dia mengandung semua efek di dalam tempat 
lot. 

Akhirnya, saya tidak tahu apakah dia menggunakan chantless casting untuk memanggil 
mantra yang berbeda, tapi sepertinya dia langsung beradaptasi dengan situasi dan 
mengubah ruang lingkup dan pergerakan mantra. 

Dengan ketiga poin tersebut, siapapun yang mengetahui sedikit tentang sihir akan segera 
menyadari betapa sulitnya melakukan apa yang baru saja dia lakukan. Namun entah 
bagaimana Ryouma entah bagaimana bisa melakukannya berkat mantra atau teknik 
barunya. Bagaimanapun, apa yang baru saja dia lakukan harus dianggap sebagai keajaiban 
rumahnya. " [Camil] 

"Rumahku ajaib?" [Ryouma] 

Ini pertama kalinya saya mendengar istilah itu. Dari cara mengucapkannya, itu mungkin 
mengacu pada sihir yang diturunkan dalam keluarga seseorang, tapi yang pasti aku 
bertanya padanya. 

"Kamu tidak jauh, tapi lebih tepatnya, mantra rumah atau sihir rumah adalah puncak dari 
keluarga peneliti sihir yang diwariskan hanya kepada beberapa orang di dalam rumah. 
Anggap saja sebagai jenis sihir yang khusus tetapi sulit. Anda bahkan bisa menyebutnya 
teknik rahasia. 

Sihir yang kuat akan menjadi senjata yang kuat, dan pada gilirannya menjadi sumber 
pendapatan. Karena itulah ada banyak orang yang ingin mempelajari sihir khusus ini. 



Bahkan jika mereka tidak melakukan kejahatan apa pun, akan bermasalah jika mereka 
mengungkap rahasianya, bukan? 

Ada banyak orang dan kontrarian rahasia di antara para peneliti sihir, dan keluarga 
terkenal kebanyakan adalah bangsawan, jadi ketika masalah yang berkaitan dengan sihir 
rumah ditangani dengan buruk, mereka dapat dengan mudah berubah menjadi insiden 
besar. Itu sebabnya begitu istilah House Spell muncul, dianggap tabu untuk bertanya lebih 
jauh. Atau setidaknya, pemahaman diam-diam semacam itu adalah sesuatu. Bagaimanapun, 
itu sebagian besar adalah urusan bangsawan, tapi menghindari pertanyaan biasanya 
adalah cara terbaik untuk menangani masalah seputar sihir rumah. " [Camil] 

"Saya melihat." [Ryouma] 

"Jika mereka masih tidak mau membatalkan topik, pastikan untuk berkonsultasi dengan 
kami segera. Bagaimanapun, begitulah cara Anda menangani masalah ini. " [Camil] 

"Saya mengerti." [Ryouma] 

"Baiklah, mari kita tinggalkan ini saat itu." [Hyuzu] 

Setelah Camil-san menasihati saya, Hyuzu-san segera mengakhiri diskusi dan beralih ke 
topik berikutnya. 

"Rumah itu telah dihancurkan oleh mantra Ryouma, jadi apa selanjutnya?" 

"Ah, benar." [Ryouma] 

Saya tahu mereka hanya memarahi saya karena terlalu banyak pamer, tetapi sebenarnya 
ada satu hal lagi yang ingin saya coba. 

"Sama seperti mantra sebelumnya, aku bermain-main saat istirahat, tapi aku terlalu banyak 
bermain-main dan kehabisan mana, jadi ada beberapa hal yang tidak bisa aku coba..." 
[Ryouma] 

"Apakah tidak apa-apa? Maksudku sekarang sudah agak terlambat setelah itu. Dan jika dia 
akan melakukan sesuatu seperti itu, maka dia mungkin melakukannya saat kita ada. " 
[Hyuzu] 

"...Benar." [Pengawal Lainnya] 

Semua orang setuju dengan Hyuzu-san dan dengan enggan memberi saya izin untuk 
melanjutkan eksperimen saya. 

Baiklah, mari kita coba! 

Saya memberi perintah pada slime pasir dan menggunakan sihir pasir saya. 



Gunung pasir mulai bergerak seolah-olah disapu oleh badai, tetapi tidak melakukan 
gerakan rumit seperti sebelumnya dan malah berkumpul di sudut terdekat di ujung tempat 
parkir. 

Seperti itu, adegan yang mirip dengan jam pasir yang dibalik menjadi hidup. Tak lama 
kemudian, pasir jam pasir menjadi menyerupai gunung pasir persegi panjang yang tampak 
seperti tahu raksasa. 

Suara-suara terkejut bisa terdengar, tapi itu tidak seburuk sebelumnya. Aku tidak 
melakukan sesuatu yang rumit, jadi keterkejutan mereka pasti karena kebingungan. 

Saya tidak menyalahkan mereka. Memang sulit untuk memahami apa yang terjadi hanya 
dengan melihatnya dari luar. 

Tapi saya dikontrak dengan slime pasir yang berasimilasi, jadi saya tahu persis apa yang 
terjadi di dalam. Adapun apa yang sebenarnya terjadi, yah itu terjadi begitu saja ketika saya 
berpikir sendiri. 

"Wow!?" [Orang banyak] 

Seperti seorang seniman yang melepaskan kerudung dari karyanya yang tidak diumumkan, 
saya membiarkan gunung pasir runtuh, menimbulkan gelombang pasir yang pindah ke 
tanah kosong, meninggalkan 'rumah 2 lantai'. 

Itu sekitar seperlima dari keseluruhan lot dengan pintu masuk yang besar dan aula di 
tengahnya, yang melewati tangga. 

Di sisi aula ada toilet bersama dan beberapa kamar. Itu memiliki desain yang relatif 
sederhana. 

Tapi tentu saja, para penonton tidak bisa mengetahui sebanyak itu hanya dengan 
melihatnya dari luar. 

Meskipun begitu, tampaknya sebuah bangunan lengkap yang tiba-tiba muncul dari pasir 
yang runtuh jauh lebih mengejutkan daripada ketika saya menghancurkan bangunan itu. 

Atau mungkin itu hanya konsekuensi dari tindakan saya yang tampaknya sederhana, tetapi 
terlepas dari itu, kerumunan benar-benar terharu. 

"K-Kamu bercanda..." [Penonton 1] 

"Mantra apa itu? Bukankah itu terlalu nyaman? " [Penonton 2] 

"Ini pasti nyaman." [Ryouma] 

Mantra ini merupakan kebalikan dari proses penghancuran, dimana pilar dan dinding 
dihubungkan oleh partikel pasir melalui proses penimbunan pasir. Ini pada dasarnya 



merupakan upaya untuk membuat printer 3D menjadi kenyataan di dunia ini melalui sihir 
pasir. 

Dengan bekerja sama dengan pasir slime, derajat kebebasan dan ketepatan mantera juga 
bisa sangat meningkat. Ketika saya akhirnya dapat dengan mudah membangun struktur 
yang rumit dengannya, saya menghabiskan waktu saya selama waktu istirahat untuk 
membuat dan memecahkan boneka dengannya. 

Kali ini saya menggunakan mantra yang sama untuk membangun 'sesuatu yang cukup 
besar untuk ditinggali orang'. Membangun rumah melalui printer 3D seharusnya juga 
sedang diteliti kembali di Bumi, jadi saya pikir selama saya memiliki cukup mana dan pasir, 
maka mungkin untuk membangun rumah. 

Tapi... 

"Sebenarnya, ini belum---" [Ryouma] 

Saat aku hendak mengatakan sesuatu... 

"Wow!" [Anak-anak] 

Ini rumah kita! [Anak 1] 

"Rumah baru kami!" [Anak 2] 

Beberapa anak dari rumah yang saya bongkar sangat senang sehingga mereka segera 
berlari menuju rumah yang baru dibangun itu. Para pelayan dan anak-anak yang lebih tua 
terkejut dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. 

"Ah! Hentikan anak-anak itu! " [Ryouma] 



Chapter 224-2 
Bab 224: Hasil Bermain Sekitar II (2/2) 

Mereka akhirnya bereaksi ketika saya memanggil, tetapi dua dari anak-anak itu terlalu 
cepat. Keduanya pasti dari suku manusia binatang atau semacamnya, jadi aku harus 
bergerak. 

'Teleportasi'! Kena kau! Tidak bisakah kamu menunggu !? " [Ryouma] 

Untungnya, saya berhasil menangkap mereka secara langsung. 

Saya banyak berlatih sihir dimensi saya ketika saya harus memulihkan begitu banyak 
mayat lumpur salamander di Wilayah Fatma. Hasil dari semua upaya itu terlihat sekarang. 

"Berangkat!" [Anak 1] 

Itu adalah rumah kita! [Anak 2] 

"Saya ingin melihat rumah kita!" [Anak 1] 

"K-Kamu harus menunggu, itu masih berbahaya." [Ryouma] 

Ketika saya mencoba untuk mengawasi kedua anak itu... 

"Apa yang kamu lakukan anak nakal !!?" [Bersenang-senang] 

"!" [Dua anak} 

"Ahh..." [Ryouma] 

"Bukankah kamu berjanji untuk menunggu sampai orang dewasa memberitahumu bahwa 
itu aman sebelum masuk karena itu berbahaya !?" [Bersenang-senang] 

Orang yang bertanggung jawab mengelola permukiman kumuh, Revel-san, tiba sebelum 
orang lain dan menangkap kedua anak itu. 

Penampilannya yang mengancam membuat kedua anak itu tidak bisa membantah. Setelah 
mengamankan anak-anak, dia menyerahkannya kembali kepada anak-anak yang lebih tua. 

"Serius. Maaf anak-anak menghalangi jalanmu. " [Bersenang-senang] 

"Pada akhirnya, tidak ada yang terjadi, jadi tidak apa-apa." [Ryouma] 

"Saya melihat. ... Tetap saja, itu sihir luar biasa yang Anda miliki di sana. Anda dapat 
menghancurkan dan membuat barang sesuai keinginan. " [Bersenang-senang] 



"Ini masih eksperimental, jadi saya baru mencobanya." {Ryouma] 

Meskipun saya melakukannya karena saya pikir itu mungkin, struktur yang dibuat melalui 
sihir pasir pada dasarnya dibangun dengan 'batu pasir' yang dikompresi dan dikeraskan. 

Batupasir mudah dikerjakan tetapi rapuh dan tidak bertahan lama. Mereka juga menyerap 
banyak air, jadi mungkin saja mereka rusak selama musim dingin. Mereka bukan bahan 
yang bagus untuk membangun dinding luar. Ini juga pertama kalinya saya membuat 
sesuatu dengan ukuran ini, jadi tidak aneh jika saya membuat kesalahan di suatu tempat. 
Agar aman, saya perlu memeriksanya kembali. 

"Itu sebabnya saya perlu membangun sesuatu yang lebih kokoh untuk rumah anak-anak. 
Itu juga mengapa kami meminta para pekerja datang. " [Ryouma] 

"Ada satu hal yang ingin saya konfirmasi." [Zeff] 

"Hah?" [Ryouma] 

Saat aku berbalik, Zeff-san ada di sana. 

Arnold-san, yang berbicara dengan beberapa orang sebelumnya, juga mendekat. 

"Saya mendengar bahwa karena sebagian besar pekerja yang kita kumpulkan hari ini 
adalah ahli konstruksi, Anda ingin menggunakannya untuk memastikan keamanan 
gedung?" [Zeff] 

Apakah itu baik-baik saja? [Ryouma] 

"Pekerjaan hanya akan berubah sedikit. Anda telah berusaha keras untuk membangun 
begitu banyak hal, dan semakin cepat anak-anak itu memiliki tempat tidur, semakin baik, 
bukan? " [Zeff] 

...Itu benar. Anak-anak yang kabur lebih awal mungkin juga takut kehilangan rumah. 

"Revel-san, kami berencana membangun taman untuk anak-anak bermain, tapi apakah 
kamu keberatan jika kami membangunnya hanya di dalam struktur ini? Seperti itu Anda 
bisa menghancurkannya dan mengubahnya menjadi taman setelah rumah yang layak 
dibangun. " [Ryouma] 

"Sebuah taman akan menjadi mewah. Selama anak-anak punya tempat untuk tidur, 
semuanya baik-baik saja. Jika mereka bisa tinggal di sana, maka mereka harus tinggal di 
sana. " [Bersenang-senang] 

"Saya melihat. Kalau begitu, Zeff-san, bisakah kamu berbicara dengan para buruh? Hari ini, 
kami akan meminta mereka memastikan keamanan rumah ini. Jika cukup aman, maka 
mereka harus melakukan pengukuran untuk jendela dan pintunya. Setelah selesai, mereka 
perlu membangun tembok di sekeliling tanah. " [Ryouma] 



"Mengerti!" [Zeff] 

Setelah itu Zeff-san kabur. 

"Kami juga akan kembali ke tugas jaga." [Hyuzu] 

"Oh ya. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, sekarang ada lebih banyak orang yang 
mencoba melihat-lihat rumah itu juga. " [Jill] 

"Sampai jumpa lagi!" [Camil] 

Seperti itu Hyuzu-san, Jill-san, dan Camil-san pergi untuk mengatur kerumunan penonton. 

Ketika mereka semua pergi, Arnold-San dari kantor pemerintah mendekati saya. 

Kerja bagus di luar sana. [Ryouma] 

"Kamu juga, Takebayashi-sama. Aku sudah melihatmu bekerja selama ini, tapi itu pasti 
berbeda dari yang kuharapkan. " [Arnold] 

"Ahaha..." [Ryouma] 

Saya yakin dia mengharapkan kita untuk mengambil palu dan membangunnya secara 
normal. Bahkan jika dia benar-benar mempertimbangkan penggunaan sihir, dia mungkin 
tidak berharap kita terlalu mengandalkannya. Sebenarnya, saya juga tidak akan melakukan 
ini jika saya tidak menyadari potensi lumpur pasir selama hari istirahat saya dan pasti akan 
membuatnya lebih ortodoks. 

"Tapi karena kamu bisa membuat begitu banyak kemajuan dalam waktu sesingkat itu, 
akankah kita mempercepat persiapan kita untuk proyek penyesuaian kembali lahan?" 
[Arnold] 

"Baik. Terlalu berat bagi saya untuk melakukan semuanya sendiri, tetapi dengan bantuan 
para pekerja, tidak perlu terlalu banyak waktu untuk menghancurkan semuanya. Kami juga 
dapat segera mulai membangunnya kembali, sehingga waktu konstruksi akan menjadi 
lebih singkat. 

Juga, sementara saya mengatakan bahwa gedung ini perlu diperiksa keamanannya, saya 
tidak membangunnya dengan berpikir itu hanya akan bertahan satu atau dua hari. Saya 
membuatnya dengan maksud untuk membangun tempat tinggal sementara yang bisa 
digunakan orang untuk berteduh dari hujan atau sebagai tempat berlindung saat 
dibutuhkan. Jadi harap pertimbangkan hal itu saat menyetelnya. 

Sedangkan sisanya, saya kira kita bisa melihat bagaimana segala sesuatunya berjalan dan 
merespons yang sesuai? " [Ryouma] 



"Saya baik-baik saja dengan itu. Untung kita bisa menyelesaikan diskusi kita begitu cepat. " 
[Arnold] 

"Harap pastikan untuk mendapatkan persetujuan orang-orang." [Ryouma] 

"Tapi tentu saja. Revel-san juga bekerja sama, jadi aku yakin orang-orang akan mengerti. " 
[Arnold] 

Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum dan menoleh ke Revel-san. 

"Selama kantor pemerintah melakukan tugasnya dengan baik, kami juga tidak akan 
mengeluh tanpa alasan. Bagaimanapun, saya tahu Anda adalah seseorang yang dapat saya 
diskusikan dengan baik, jadi saya akan bekerja dengan Anda. " [Bersenang-senang] 

"Terima kasih. Saya beruntung bisa menjalin hubungan dengan bos di distrik ini. Berkat 
Anda, jadi jauh lebih mudah untuk mendengar komentar jujur orang-orang. " [Arnold] 

"Hmm." [Bersenang-senang] 

"Pokoknya, aku harus permisi sekarang. Saya masih memiliki pekerjaan lain yang harus 
dilakukan. Jika Anda pernah melihat saya di Cat's ForeheadCafe jangan ragu untuk 
menyapa. 

"Hati-hati. Ah, dan tolong jangan hanya makan kue setiap saat dan makan makanan yang 
layak, oke? Bibi di Cat's Forehead memberitahuku bahwa kamu telah membawa pulang 
lebih banyak kue daripada sebelumnya. " [Ryouma] 

"... Aku akan mempertimbangkannya." [Arnold] 

Arnold-san tersenyum kecut dan pergi. 

"Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, tapi menurutku dia tidak akan mendengarkan." 
[Bersenang-senang] 

"Memang." [Ryouma] 

Belakangan, Zeff-san memberi tahu saya bahwa rumah yang saya buat cocok dengan iklim 
di sekitar sini dan meskipun tidak bisa bertahan selama bertahun-tahun, seharusnya tidak 
masalah untuk ditinggali sementara. 

Setelah itu para pekerja melakukan pengukuran pada jendela dan pintu. Adapun 
konstruksinya sendiri, saya serahkan pada slime, sementara para pekerja membangun 
dinding dengan batu yang saya siapkan menggunakan sihir saya. Sementara itu, saya mulai 
membangun rumah anak-anak secara nyata di salah satu ruang kosong. Saya 
menyelesaikan semuanya pada saat matahari terbenam. 



Chapter 225-1 
Bab 225: Pembekalan (1/2) Setelah pekerjaan konstruksi selesai, saya kembali ke toko 
untuk satu pekerjaan lagi. 

Sangat menyenangkan memiliki banyak sekutu, jadi seperti yang saya bicarakan dengan 
Darson-san beberapa hari yang lalu, saya akan bertemu dengan orang-orang yang 
meninggalkan pertemuan, tetapi sebelum itu... 

Mari kita mulai laporan hari ini. [Ryouma] 

Berkumpul di kantor toko saya adalah tujuh orang yang dikirim oleh Duke. 

Kita perlu bertukar informasi dan berdiskusi tentang kemajuan yang dicapai hari ini 
sebelum kelompok Darson datang. 

Bisa dikatakan, kami semua berada di lokasi konstruksi pagi ini, dan para penjaga 
bersamaku sepanjang waktu, jadi satu-satunya yang tidak bersama kami adalah para 
pelayan. 

Riviola-san dari Suku Manusia Kera Besar menatap mata saya. 

"Apa tidak apa-apa aku mulai sebagai perwakilan dari para pelayan?" [Riviola] 

"Tentu." [Ryouma] 

"Setelah meninggalkan lokasi konstruksi, kami membeli sebidang tanah dari Merchant 
Guild, dan membuat persiapan untuk mendirikan perusahaan keamanan dan 
mempekerjakan personel. Kami tidak mengalami masalah, tapi kami membutuhkan tanda 
tangan dari Anda, Ryouma-sama, sebagai manajer, juga dari Hyuzu-sama, dan Jill-sama. 

Juga, kami bermaksud untuk menginformasikan berbagai cabang guild di Gimuru niat kami 
untuk mendirikan perusahaan keamanan dan mempekerjakan berbagai personel besok. " 
[Riviola] 

"Terima kasih. Sepertinya semuanya berjalan dengan baik. Itu terdengar baik." [Ryouma] 

"Iya. Juga, kami kembali ke sini pada sore hari, dan selama waktu kami di sini berbagai 
orang menghubungi kami. Revel-sama, manajer dari permukiman kumuh, mengatakan 
bahwa orang-orang yang menahan respon mereka karena dipindahkan akhirnya 
menyuarakan persetujuan mereka. Pemilik 'rumah anak' yang belum menjawab sampai 
sekarang juga meminta maaf atas tanggapan mereka yang terlambat dan memberi tahu 
kami tentang persetujuan mereka. " [Riviola] 

"Berita bagus!" [Ryouma] 



Orang-orang dari daerah kumuh itu kooperatif, tetapi tentu saja, masih ada orang yang 
tidak bisa segera menyetujui persyaratan kami. 

Pindah adalah masalah besar, bagaimanapun juga, dan ada juga kemungkinan mereka akan 
kehilangan rumah, jadi sangat bisa dimengerti mengapa mereka khawatir dan tidak dapat 
merespon dengan segera. Pemilik rumah anak juga harus berurusan dengan anak yang 
tidak memiliki sanak saudara. 

Tetapi jika mereka berubah pikiran, maka... 

"Sepertinya pertunjukan sulap pagi ini meyakinkan mereka." [Ryouma] 

"Iya. Saya tidak dapat memikirkan hal lain yang akan menyebabkan mereka berubah 
pikiran. Ketika Camil-san memberikan instruksi setelah pembongkaran selama 
pembangunan kembali, saya berpikir, 'mungkin itu sebabnya Ryouma-sama mengadakan 
pertunjukan.' "[Riviola] 

"Saya benar-benar bermaksud menjadikannya sebagai percobaan, tetapi pada saat yang 
sama, saya juga ingin menarik orang-orang bahwa pekerjaan itu tidak akan memakan 
waktu lama. Selain itu, meskipun saya masih belum begitu percaya diri dengan mantra saya 
untuk membangun kembali, saya yakin dapat menghancurkan bangunan dengan cepat... 
Dan selain itu, saya akan tetap menonjol begitu saya mulai menghabiskan banyak uang 
untuk memulai beberapa bisnis pada saat yang bersamaan. Aku pasti akan menarik 
masalah, jadi kupikir jika orang melihatku sebagai penyihir terampil, itu bisa bertindak 
sebagai pencegah. Di atas segalanya, saya memiliki Anda semua di sini mendukung saya. " 
[Ryouma] 

"Lain kali, harap lebih spesifik saat memberi tahu kami sebelum Anda melakukan salah 
satu eksperimen Anda." [Riviola] 

Saya tersenyum dan memberi tahu mereka bahwa saya mengandalkan mereka, tetapi yang 
saya dapatkan hanyalah senyum masam. 

"Lanjut. Setelah pengelola berbicara di antara mereka sendiri, kami diberi tahu bahwa 
anak-anak dari rumah anak-anak yang akan dibongkar nanti malam ini akan dipindahkan 
ke rumah sementara yang dibangun pagi ini, sehingga rumah anak-anak berikutnya dapat 
dibongkar kapan saja. " [Riviola] 

"Mereka sudah pindah? Saya tidak tahu berapa banyak, tetapi apakah akan ada cukup 
ruang untuk menampung semua orang? " [Ryouma] 

"Rumah anak-anak itu adalah gudang seperti yang ada pagi ini, tapi lantainya sudah rusak 
total. Beberapa dinding dan langit-langitnya sudah robek, jadi ada banyak tempat 
berbahaya di dalamnya. Karena itu mereka sudah terbiasa tinggal di ruang kecil. Apalagi 
anak-anak itu sendiri senang bisa tinggal di suatu tempat yang bisa berlindung dari angin. 
Terutama, karena saat ini tahun sudah berangin kencang. " [Riviola] 



Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Hmm, yah, jika mereka baik-baik saja dengan 
itu maka tidak apa-apa... Meskipun aku mungkin harus memberi kompensasi kepada anak-
anak yang pindah atas gangguan mereka besok. Juga, ada baiknya tempat berikutnya bisa 
dihancurkan sekarang. Menurut jadwal awal kami, kami seharusnya membeli tanah itu dan 
kemudian menghancurkan bangunannya, jadi markas perusahaan keamanan itu awalnya 
akan dibangun nanti. " [Ryouma] 

Ketika Hyuzu-san mendengar itu, dia meninggikan suaranya. 

"Oh? Apakah itu berarti kita bisa segera mendapatkan markas kita? " [Hyuzu] 

"Itu rencananya. Aku akan menggunakan sihir pasirku untuk menghancurkan dan 
merekonstruksi tempat itu. " [Ryouma] 

Saya berencana membangun rumah yang layak nanti untuk anak-anak, jadi saya hanya 
membangunnya dengan garis besar kasar dan memperbaikinya sedikit, tetapi perusahaan 
keamanan akan membutuhkan lebih banyak ketelitian di pihak saya. Saya juga berencana 
untuk merawatnya dengan cairan lengket dari lendir yang lengket juga untuk memberinya 
lapisan kedap air, jadi alangkah baiknya untuk melihat perbandingannya dengan rumah 
sementara yang dibangun dengan cepat. Ini harus menjadi referensi yang baik untuk 
melihat bagaimana penerapan dan jenis lapisan mempengaruhi struktur. 

"Hyuzu-san, Jill-san, Zeff-san, Camil-san, tolong beri tahu saya jika ada fasilitas yang Anda 
butuhkan dan jika Anda memiliki preferensi terkait desain interior markas." [Ryouma] 

"Dimengerti!" [Hyuzu, Jill, Zeff, Camil] 

"Pesan terakhir adalah surat dari keluarga adipati. Ryouma-sama, Anda menginginkan 
seorang 'dokter yang dapat dipercaya', dan awalnya hanya satu dokter yang dimaksudkan 
untuk datang, tapi sekarang, dokter tersebut berharap untuk membawa empat murid muda 
bersamanya. Apakah boleh?" [Riviola] 



Chapter 225-2 
Bab 225: Pembekalan (2/2) "" Tidak hanya mereka tidak membatalkan kunjungan mereka, 
mereka bahkan membawa lebih banyak orang? " [Ryouma] 

"Rupanya, mereka tidak datang hanya untukmu, Ryouma-sama. Seharusnya, itu adalah 
saran dari majikan mereka, Arafral-sama... Apa kau kenal dia? " [Riviola] 

"" Saya kenal orang itu. Dia adalah dokter elf yang tinggal di keluarga duke. Dia membantu 
saya sebelumnya ketika saya di sana. Saya berkonsultasi dengannya tentang obat 
pemulihan mana yang akan diresepkan untuk pekerja saya, Ox-san. " {Ryouma] 

"Mungkin itulah alasannya. Rupanya, Arafral-sama penuh dengan pujian atas ilmunya, dan 
dia menyarankan untuk muridnya untuk pergi juga setelah master berkonsultasi 
dengannya. Dia mengatakan bahwa meskipun tidak masalah bagi muridnya untuk belajar 
di bawah bimbingannya, akan lebih baik jika mereka belajar dari orang lain dari waktu ke 
waktu. Dia juga menyebutkan bahwa keempat magang telah cukup belajar dan sudah 
waktunya bagi mereka untuk mulai merawat dan memeriksa orang lain. " [Riviola] 

Jadi, pada dasarnya keempatnya adalah dokter residen. 

Saya tidak tahu persis apa yang bisa mereka pelajari dari saya, tetapi saya mengerti bahwa 
mereka ingin mengumpulkan pengalaman. 

"Bagaimanapun, kita perlu bersiap untuk cedera di perusahaan keamanan, jadi tidak ada 
alasan untuk menolak. Jika ada, saya menyambut mereka. " [Ryouma] 

Kalau begitu, aku akan memberi tahu mereka. [Riviola] 

"Terima kasih." [Ryouma] 

Baiklah, seharusnya itu untuk pengarahan hari ini... Ah. 

"Oh, ngomong-ngomong, apakah akan menjadi masalah jika aku mengangkat beberapa 
goblin di tambang yang ditinggalkan ke utara?" [Ryouma] 

Ketika saya menanyakan itu, semua orang saling memandang, dan kemudian Rurunez-san 
berbicara. 

"Jika kamu menjinakkan mereka, itu akan baik-baik saja, tapi kenapa tiba-tiba?" [Rurunez] 

"Karena saya akan mengajar beberapa magang, saya pikir sebaiknya saya meluangkan 
waktu untuk belajar, jadi saya benar-benar bisa mengajari mereka sesuatu yang layak. 
Menurut pendapat saya, paling tidak itu adalah kesopanan yang harus saya berikan kepada 
orang-orang yang telah berusaha keras untuk belajar dari saya. Juga, saya telah berpikir 
untuk mendelegasikan beberapa pekerjaan saya untuk membebaskan waktu saya, dan 



setelah melihat semua orang hari ini, saya sekali lagi diingatkan betapa nyamannya 
memiliki tangan ekstra. Misalnya, tidak sulit memberi makan slime setiap hari, tetapi 
ketika ada begitu banyak jenis slime untuk diberi makan, waktu akan bertambah dengan 
cepat. " [Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu, semua orang langsung bisa mengerti. 

"Kalau dipikir-pikir, berapa banyak slime yang kamu miliki sekarang? Dari apa yang saya 
tahu, Anda seharusnya memiliki lebih dari 1.000. " [Hyuzu] 

"Tunggu, tidak bisakah slime dengan jenis yang sama melebur?" [Jill] 

"Ya, jika jumlahnya lebih dari 100. Slime saya jauh lebih bervariasi sekarang, dan saya juga 
meningkatkan jumlahnya karena ada sesuatu yang saya pikirkan, tapi saya belum punya 
angka spesifik. Saya harus menghitungnya nanti. Lendir batu dan lendir gulma berkembang 
biak dengan sangat cepat setiap hari juga. " [Ryouma] 

Semakin banyak saya memberi makan slime saya, semakin saya merasa seperti penjaga 
yang bekerja di kebun binatang. 

Meskipun saya tidak dapat berbicara untuk penjaga kebun binatang karena saya belum 
pernah menjadi penjaga kebun binatang, tetapi saya pikir mungkin akan terasa seperti ini. 
Atau mungkin tidak? 

"Benar, meskipun itu hobimu, aku yakin pekerjaannya akan sangat melelahkan ketika 
jumlahnya banyak." [Rurunez] 

Sementara semua orang mengangguk pada kata-kata Rurunez-san, saya membawa topik 
kembali ke para goblin. 

"Aku melihat jejak goblin pagi ini sebelum aku pergi. Kemungkinan mereka terpikat oleh 
aroma ladang kentang yang kita tanam beberapa hari yang lalu, jadi mereka mungkin akan 
datang lagi. Aku tahu tambang terbengkalai itu diserahkan padaku untuk dikelola, dan aku 
seharusnya menaklukkan monster-monster ini, tapi demi ladang ... "[Ryouma] 

"Anda ingin mempekerjakan beberapa pekerja, ya? Seperti konstruksi pagi ini. " [Jill] 

"Goblin-goblin itu sungguh beruntung. Saya yakin mereka lebih menyukai pekerjaan buruh 
daripada pemusnahan. " [Hyuzu] 

Jill-san dan Hyuzu-san benar. Aku tidak suka waktu sebanyak yang aku suka pada slime 
dan burung rimel, tapi sepertinya aku tidak memiliki hobi menyakiti orang lain. Selama 
mereka bekerja untuk saya, saya akan memenuhi kebutuhan dasar mereka dan bahkan 
mengizinkan mereka beristirahat. Paling tidak, saya akan memperlakukan mereka sebaik 
saya memperlakukan Ayam Pintar, yang memberi saya telur mereka. 

"Jika kamu melangkah sejauh itu, tidak bisakah kamu mempekerjakan orang?" [Lilian] 



Lilian-san menyarankan. 

"Beberapa hasil dari penelitian slime saya tidak bisa bocor sembarangan, dan harus 
menjaga kerahasiaan informasi itu tidaklah mudah bagi orang lain di sekitar, tapi jika itu 
adalah para goblin, bahkan jika mereka benar-benar mendengar sesuatu, mereka tidak 
akan memberi tahu orang. " [Ryouma] 

"Itu benar. Permintaan maaf saya." [Lilian] 

"Oh, tidak, kumohon. Saya menghargai pendapat Anda. Ada kalanya saya juga membuat 
kesalahan, dan saya juga berpikir bahwa saya mungkin harus mempekerjakan orang pada 
akhirnya. " [Ryouma] 

Varian slime meningkat sangat cepat setelah hanya satu ekspedisi. Bergantung pada hasil 
eksperimen mulai saat ini, jumlahnya mungkin akan meledak. 

"Bagaimanapun, itu sebabnya aku ingin menggunakan para goblin sebagai buruh. Mungkin 
saya bisa menggunakannya sebagai sumber pakan untuk slime pembersih dan pemulung 
juga. " [Ryouma] 

Semua orang berbicara di antara mereka sendiri hanya untuk memastikan, dan pada 
akhirnya, kesimpulan mereka adalah bahwa ada beberapa hal yang harus saya ingat, tetapi 
karena saya yang sedang kita bicarakan, tidak apa-apa. 

"Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi menangkap para goblin itu saat aku bertemu mereka 
lain kali." [Ryouma] 

"Oh, benar, Ryouma, ada sesuatu yang ada di pikiranku." [Hyuzu] 

"? Ada apa, Hyuzu-san? " [Ryouma] 

"Kamu pernah mendengar bahwa beberapa bangsawan lain ikut campur dengan kota ini, 
kan?" [Hyuzu] 

"Iya. Tapi aku tidak tahu siapa atau dari mana. " [Ryouma] 

"Benar, jadi kupikir akan lebih baik jika kita juga membicarakannya denganmu." [Hyuzu] 

"Jika Anda ingin membicarakannya, tentu saja." [Ryouma] 

Hyuzu-san dan aku menoleh ke enam orang lainnya di ruangan itu. 

"Ryouma bukanlah seseorang yang tidak berhubungan lagi. Terlebih lagi dia bahkan 
bekerja sama dengan kita, jadi paling tidak, kita harus membagikan beberapa informasi 
kepadanya. " [Jill] 

Dia membuat wajah yang sulit, tapi Jill-san menjelaskan situasinya dengan benar padaku. 



"Itu mungkin bukan urusanmu, jadi sebenarnya tidak perlu mengingat ini, tapi... Orang-
orang yang bermanuver di belakang layar adalah Baron Ransore, Baron Rufred, Viscount 
Forgotten, Viscount Danietan, dan Count Sandrick." [Jill] 

"Lima bangsawan, ya." [Ryouma] 

"Iya. tapi Baron Ransore tidak punya alasan untuk bermusuhan dengan keluarga Jamil atau 
Reinhart-sama, dan tampaknya dipaksa oleh empat orang lainnya untuk bekerja sama 
dengan mereka. " [Jill] 

Rupanya, Keluarga Ransore dulunya adalah keluarga bangsawan tidak penting yang 
memerintah wilayah kecil tanpa ada yang perlu dibicarakan. 

Tetapi pada generasi terakhir, mereka menemukan lapisan emas yang besar tertidur di 
salah satu gunung mereka, dan tiba-tiba menemukan diri mereka memiliki kekayaan yang 
sangat besar. Orang mengira mereka beruntung, tapi itu tidak benar. 

Rumah Tangga Ransore sama sekali tidak tahu bagaimana mengembangkan atau 
melindunginya. Mereka tidak punya pilihan selain mengandalkan Rumah Tangga Fargutton 
tetangga yang memiliki tambang kecil. Sebelum mereka menyadarinya, mereka telah 
menemukan diri mereka dalam situasi di mana mereka tidak punya pilihan selain 
bergantung pada empat keluarga lainnya. 

"Keluarga Ransore mungkin tampak seperti keluarga beruntung yang menerima rejeki 
nomplok kekayaan, tapi sebenarnya, mereka harus memberikan sejumlah besar kekayaan 
setiap tahun kepada empat keluarga. Mereka adalah seorang investor, tetapi pada saat 
yang sama, mereka juga seorang bawahan. Boneka yang hanya bisa bergerak sesuai 
keinginan empat rumah. " [Jill] 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "... Dia mungkin musuh, tapi dia sungguh 
menyedihkan, Baron Ransore itu." [Ryouma] 

"Jangan khawatir. Reinhart-sama sedang bekerja untuk memisahkan dia dari empat 
keluarga. Dengan kata lain, dia bermaksud 'memotong sumber dana mereka'. Untuk itu, 
cukup bahan yang telah terkumpul. Meskipun tidak salah lagi bahwa Baron Ransore adalah 
salah satu orang yang bertanggung jawab atas konspirasi ini, karena dia tidak terlibat 
karena dia ingin, Duke akan memaafkannya selama dia membayar ganti rugi. Adapun tidak 
bisa mengelola tambang tanpa bantuan keluarga lain, yah, rumah tangga adipati bisa 
mengambil alih itu. " [Jill] 

Begitu ... Jadi Duke akan mengambil alih peran empat keluarga lainnya. 

"Reinhart-san benar-benar licik berpikir untuk mencuri hak atas tambang emas." [Ryouma] 

"Tapi tentu saja. Terlepas dari itu, situasi seperti ini akan tetap menguntungkan Baron 
Ransore lebih dari situasi saat ini. " [Jill] 



Sayangnya, sudah hampir waktunya bagi Darson-san dan yang lainnya untuk datang, jadi 
kami harus menghentikan percakapan kami di sini. 

"Reinhart-sama akan memutuskan pertempuran ini selama sosialisasi di akhir tahun. 
Setelah musuh kehilangan sumber pendanaan mereka, mereka seharusnya tidak dapat 
berbuat banyak lagi, jadi akan lebih damai mulai tahun depan. Kami hanya harus bertahan 
sampai saat itu. " [Jill] 

Dengan itu, setidaknya kami memiliki tujuan yang jelas sekarang. Tidak banyak, tapi itu 
sesuatu untuk dirayakan. 



Chapter 226-1 
Bab 225: Memperbaiki Hubungan (1/3) Saat ini, orang-orang yang meninggalkan 
pertemuan lebih awal berkumpul di ruang istirahat Laundromat Hutan Bambu. Semuanya 
ada 15 orang, termasuk pedagang senjata, Darson-san, dan tetangga saya, Pauline-san dan 
suaminya. Jill-san dan Hyuzu-san juga hadir atas nama perusahaan keamanan. 

Tujuan kami adalah untuk mendiskusikan keadaan Gimuru saat ini, serta mendiskusikan 
berbagai cara yang dapat kami gunakan untuk membela diri. Sayangnya, kami tidak 
membuat banyak kemajuan. 

Adapun mengapa, itu karena orang-orang yang tidak mengenal saya terlalu takut. 

Alasan dibalik ketakutan mereka juga tidak lain adalah diriku sendiri. 

Saya terlalu tegang pada pertemuan terakhir dan akhirnya berbicara terlalu banyak. 
Ketakutan mereka hari ini adalah efek yang tersisa dari itu. 

Mereka tidak lagi meremehkan saya, tetapi suasana seperti ini juga buruk, dan yang lebih 
penting, mereka tidak mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat. 

Karena itu, saya memutuskan untuk terus maju dan terlebih dahulu mengusulkan 
pendirian perusahaan keamanan saya. Untuk menenangkan mereka, pertama-tama aku 
memutuskan untuk meredakan ketakutan mereka akan 'campur tangan bangsawan', yang 
merupakan alasan mengapa pertemuan teduh itu menjadi berantakan sejak awal. 

"---Dan itulah intinya." [Ryouma] 

Untuk itu, saya meminta Jill-san menjelaskan detailnya, tetapi ketika mereka mengetahui 
bahwa mereka dikirim langsung oleh keluarga duke, mereka terkejut dan tidak dapat 
menanggapi dengan cepat. 

Yah, itu tidak terlalu penting selama mereka mengerti, tapi benarkah? 

Atau begitulah yang saya pikirkan saat... 

"Ah, permisi. Saya yakin Anda semua sudah mengenal saya sekarang, tapi saya Darson dari 
Toko Senjata Tigger. Ryouma, apakah kamu keberatan jika aku menanyakan beberapa 
pertanyaan? " [Darson] 

"Tentu saja." [Ryouma] 

"Pertama, sehubungan dengan pendirian perusahaan keamananmu ini, aku mengerti 
sekarang bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan tentang campur tangan bangsawan, tapi 
apakah kamu serius? 



Menurut penjelasan yang diberikan, ada empat syarat yang dibutuhkan untuk mendirikan 
perusahaan ini. Pertama, dua orang yang dikirim oleh adipati harus mengelolanya. Kedua, 
biaya untuk karyawan dan manajemen semuanya akan ditanggung oleh Anda. Ketiga, 
perusahaan akan melanjutkan hingga situasi mereda. Dan keempat, setelah masalah 
terselesaikan, Anda akan menawarkan semua personel keamanan kepada Duke. 

Mempekerjakan orang, melatih mereka, memberi mereka peralatan, dan memberi mereka 
makan sampai mereka siap untuk berdiri sendiri membutuhkan biaya yang cukup besar. 
Saya tidak tahu berapa banyak yang ingin Anda pekerjakan, tetapi saya yakin Anda akan 
merekrut cukup banyak. Namun meskipun menghabiskan begitu banyak, keduanya akan 
menjadi orang yang bertanggung jawab atas segalanya, jadi Anda tidak akan dapat 
melakukan sesuka Anda. Terlebih lagi setelah situasi tenang, semua investasi Anda harus 
diberikan kepada Duke. Sejujurnya, saya tidak melihat sedikit pun keuntungan dalam hal 
ini bagi Anda. " [Darson] 

Itu benar. Tapi... 

"Aku serius. Atau lebih tepatnya dengan pengecualian duke yang mengirimkan dua orang 
untuk mengelola perusahaan keamanan, semua persyaratan yang saya usulkan. " [Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu, semua orang membuat wajah yang mengatakan mereka tidak 
bisa mengerti apa yang saya pikirkan. 

Saya yakin bahwa bagi pebisnis seperti mereka sendiri, sepertinya saya hanya mencoba 
menghabiskan banyak uang untuk sesuatu yang tidak berguna. 

"Pertama-tama, saya tidak benar-benar mencoba menghasilkan keuntungan dengan 
perusahaan sekuritas ini. Ada berbagai alasan kenapa, tapi salah satu alasannya adalah 
karena adanya kompetitor. Meskipun mereka tidak mampu menangani situasi sekarang, 
kota ini sudah memiliki penjaganya sendiri. Ada juga guild petualangan, dan ada juga 
tentara bayaran yang berspesialisasi dalam pekerjaan kekerasan. Perusahaan keamanan 
yang saya usulkan terlalu dekat dengan perusahaan ini dan pada dasarnya akan menjadi 
sesuatu yang mirip dengan pesaing bisnis. Selain itu, ada jurang yang sangat besar dalam 
kepercayaan antara guild yang sudah ada sejak lama dan perusahaan baru yang dikelola 
secara pribadi. Saya yakin Anda semua mengerti seberapa besar kerugiannya. " [Ryouma] 

Pada titik ini, banyak orang mengangguk. 

"Selain itu, jika saya hanya ingin membangun pasukan keamanan, melatih satu personel 
keamanan dari awal bukanlah yang paling efisien. Akan jauh lebih terjangkau untuk 
menyewa dari guild petualang atau guild tentara bayaran. Ini akan lebih cepat juga. " 
[Ryouma] 

Dalam hal ini juga, semua orang setuju. 
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mengapa saya ingin mendirikan perusahaan keamanan, yang jawabannya adalah, 'karena 
itu perlu.'" Bahkan jika itu mungkin menghabiskan banyak uang, saya percaya itu adalah 
langkah yang diperlukan bagi kita untuk melindungi aset dan hidup kita. 

Ada pepatah yang pernah kudengar. "Orang kaya yang tak berdaya tidak lebih dari mangsa 
bandit bersenjata." Jika kita menjadi terlalu pelit dan akhirnya dirampok, bukankah kita 
akan kehilangan bunga dan pokoknya? Saya yakin tidak ada orang di sini yang ingin 
kehilangan keluarga atau karyawan mereka yang berharga. Paling tidak, saya tidak. 

Selain itu, meskipun saya mungkin tidak dapat memperoleh keuntungan langsung dari 
perusahaan sekuritas, saya masih dapat menghasilkan keuntungan di tempat lain・ ・ ・ 

・ ・. Selain itu, meskipun saya belum menambahkan persyaratan apa pun agar proposal 

saya disetujui secepatnya, Duke tampaknya bersedia memberi kompensasi kepada saya 
setelah saya menyerahkan personel keamanan kepadanya. " [Ryouma] 

Juga, menyerahkan personel keamanan kepada Duke sebenarnya adalah cara untuk 
membuat mereka tetap bekerja. 

Maksud saya tidak apa-apa dan menyimpannya saat dibutuhkan, tetapi apa yang terjadi 
ketika kegunaannya sudah habis? Saya tidak bisa dengan tepat mengatakan, 'Saya sudah 
selesai bermain dengan Anda', dan membuang mereka ke pinggir jalan, sekarang bukan? 
Itu terlalu tidak bertanggung jawab dan akan menempatkan karyawan pada posisi yang 
buruk. 

Dalam hal itu, adipati dan tuan feodal, Reinhart-san, seharusnya banyak berguna untuk 
personel keamanan ini, mengingat dia sedang membangun kota baru. 

Personel keamanan juga harus diyakinkan untuk mengetahui bahwa mereka akan tetap 
bekerja setelah situasi tenang. Selain itu, mengetahui bahwa mereka mungkin akan bekerja 
untuk sang duke juga seharusnya membuat perusahaan keamanan lebih menarik. 

Hanya pengetahuan itu saja yang cukup untuk memacu beberapa orang untuk mendaftar di 
perusahaan keamanan atas kemauan mereka sendiri. Ketika saya memberi tahu orang-
orang yang berkumpul di sini bahwa menyerahkan personel keamanan kepada sang duke 
akan memudahkan perekrutan orang, mereka akhirnya mengerti dari mana saya berasal. 



Chapter 226-2 
Bab 225: Memperbaiki Hubungan (2/3) Pada titik ini, Darson-san berbicara lagi. 

"Saya melihat Anda benar-benar memikirkan hal ini. Jika demikian, kemungkinan besar 
Anda tidak hanya sembrono dengan uang Anda. Tetapi meskipun demikian, upaya seperti 
ini harus membutuhkan investasi besar di muka. Jika Anda akan mengimbanginya dengan 
menjadikan keamanan sebagai komoditas, maka jelas itu akan membutuhkan uang. Berapa 
yang harus kami bayarkan untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan sekuritas ini? 
Dan manfaat apa yang akan kami peroleh dengan membayar? " [Darson] 

"Kami masih berdiskusi dengan para ahli dari berbagai guild mengenai 'harga yang wajar' 
untuk layanan yang dapat kami tawarkan, jadi belum ada yang diputuskan. Selain itu, kami 
baru saja akan mulai merekrut dan melatih orang. Jadi untuk saat ini, kami berencana 
untuk membagi orang yang telah kami pekerjakan menjadi beberapa kelompok, dan 
kemudian mereka pergi berpatroli di sekitar kota. Ini juga akan berfungsi sebagai iklan 
untuk perusahaan keamanan kami. 

Pada saat itu, penjaga kami akan mampir ke toko Anda untuk menjelaskan layanan yang 
dapat kami tawarkan dan mendengarkan pendapat Anda tentang mereka. Kami juga 
berencana memasang papan nama dan poster dengan peringatan 'Toko Ini Sedang 
Dipantau' untuk mencegah siapa pun yang berbuat jahat. 

Di masa mendatang, kami juga berencana menempatkan penjaga di setiap toko, tetapi ini 
akan bergantung pada jumlah tenaga kerja kami dan jam kerja mereka. Biaya juga akan 
berubah sesuai dengan pengalaman dan keahlian mereka, jadi harganya harus dibahas 
nanti. 

Meski begitu, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, saya tidak berencana 
mendapatkan keuntungan dari perusahaan sekuritas ini, jadi 'Saya' bermaksud untuk 
membuat harganya masuk akal. Tapi tentu saja, kita tidak bisa menurunkan harga terlalu 
banyak atau kita akan membuat marah guild dan tentara bayaran--- "[Ryouma] 

"Ini agak rumit, tapi terlepas dari itu, tampaknya harga yang jelas tidak dapat diberikan 
untuk saat ini." [Zeke] 

Ups. Percakapan mulai bertele-tele, jadi Zeke-san harus menyela. 

"Ah, tidak apa-apa jika harga belum diputuskan. Itu masih jauh lebih baik daripada 
mengatakan kebohongan atau mengeluarkan nomor acak. " [Darson] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Pada titik ini, saya tidak punya banyak hal lagi untuk dibicarakan tentang perusahaan 
keamanan. 



Tampaknya tidak ada orang lain yang memiliki pertanyaan, jadi kita dapat beralih ke topik 
berikutnya. 

Topik selanjutnya adalah tentang langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk 
mempertahankan diri dan metode yang dapat kita terapkan untuk menjaga ketertiban 
umum, tetapi sekali lagi sepertinya tidak ada yang mau bicara, jadi saya harus mulai. 

Sementara itu, saya memutuskan untuk membagikan kebijakan yang diterapkan toko saya. 
Meningkatkan jumlah penjaga. Mendiskusikan dengan karyawan bagaimana bertindak 
pada saat darurat. Pelatihan rutin tentang cara menangani kejahatan dan cara melarikan 
diri. Menyediakan perlengkapan pertahanan (tameng). Menggunakan slime gulma dan 
slime batu sebagai pengganti alarm. Sesuatu seperti itu. 

Jika saya bisa mendapatkan kerja sama semua orang, saya juga ingin menggambar peta 
yang aman seperti yang saya lakukan selama masa sekolah dasar saya. Akan sangat 
membantu jika kita bisa bekerja sama untuk itu. 

"Bolehkah aku punya waktu sebentar?" [Pauline] 

"Ya, Pauline-san." [Ryouma] 

"Saya memahami meningkatkan personel keamanan dan berdiskusi dengan karyawan apa 
yang harus dilakukan selama keadaan darurat, tapi apa yang Anda maksud dengan 
perisai?" [Pauline] 

"Ah, izinkan saya menunjukkannya kepada Anda secara langsung." [Ryouma] 

Segera setelah saya mengatakan itu... 

"Kami sudah menyiapkan satu di sini." [Lilian] 

"Di Hutan Bambu, kami selalu memiliki perisai di bawah konter untuk digunakan selama 
keadaan darurat." [Rurunez] 

Tanpa memintanya, ketiga pelayan tiba-tiba muncul dan membawa serta perisai yang 
dimaksud. 

Perisainya adalah jenis transparan yang menutupi seluruh tubuh. Itu dirancang setelah 
yang digunakan oleh polisi dan regu anti huru hara. Itu dibuat dengan menggunakan 
lembaran cair pengerasan dari lendir lengket. Pelindung anti huru hara yang ringan tapi 
tahan lama. Sementara keamanan akan segera dimobilisasi jika terjadi keadaan darurat, 
penting untuk memastikan keselamatan personel non-tempur. 

"Wow, benda ini ringan! Bahkan wanita lemah sepertiku bisa dengan mudah membawanya. 
Anda mencobanya juga. " [Pauline] 

Saat Pauline-san mengatakan itu, dia menyerahkan perisai itu kepada suaminya, Zeke-san. 



Ini benar-benar ringan. [Zeke] 

Keberatan jika aku mencobanya juga? [Pemilik Toko 1] 
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Seperti itu perisai dibagikan, dan semua orang menyatakan niat mereka untuk 
mendapatkannya. 

Sebelum saya menyadarinya, pertemuan itu telah meriah. 

"Ngomong-ngomong, 'peta aman' apa yang kamu bicarakan tadi?" [Pemilik Toko 2] 

"Peta yang aman adalah peta yang menunjukkan di mana kejahatan kemungkinan besar 
akan terjadi. Penduduk setempat mungkin sudah tahu bagian kota mana yang tidak aman, 
tetapi lingkungannya terus berubah. Misalnya, apakah Anda tahu tempat yang dulunya 
ramai dikunjungi orang, tetapi karena toko populer di sekitar jalan itu tutup, orang tiba-
tiba berhenti berkunjung? " [Ryouma] 

"... Saya lakukan. Memang ada beberapa toko seperti itu. " [Pemilik Toko 3] 

"Sama. Jika saya ingat ada toko yang berkinerja baik yang tidak berjalan dengan baik 
sekarang. " [Pemilik Toko 4] 

"Baik? Tujuan dari peta aman ini adalah untuk mengidentifikasi area yang berbahaya saat 
ini. Tentu saja, setiap orang dewasa dapat mengetahui bahwa tempat-tempat yang jarang 
dikunjungi itu berbahaya, dan kehati-hatian memang harus dilakukan saat itu, tetapi tujuan 
lain dari peta yang aman adalah untuk mengidentifikasi tempat-tempat yang mungkin 
berbahaya yang dapat dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari. " [Ryouma] 



Chapter 226-3 
Bab 226: Memperbaiki Hubungan (3/3) "Dapatkah Anda menguraikan itu?" [Pemilik Toko 
5] 

"Benar... Apa kamu tahu gang dengan banyak kotak? Atau toko yang persediaan atau 
sampahnya menumpuk di depannya? Atau mungkin tempat kereta berhenti. Kereta ini bisa 
saja berhenti untuk beberapa saat, tapi jika ada yang mengetahuinya, seseorang bisa 
menggunakannya untuk kejahatan. Apa pun yang dapat menghalangi mata yang mengintip 
dapat digunakan untuk bersembunyi, dan jika tumpukan benda itu mudah terbakar, 
mereka dapat digunakan untuk menyalakan api. " 

"Sekarang setelah Anda menyebutkannya, penjahat cenderung membuat kondisi yang 
menguntungkan bagi mereka." [Pemilik Toko 6] 

"Jadi peta aman milikmu ini berarti mengidentifikasi tempat-tempat seperti ini dan 
mencoba memperbaikinya?" [Perwakilan Toko Buku] 

Jumlah orang yang bertanya telah meningkat. Perwakilan dari toko buku yang sering saya 
kunjungi bahkan sudah mulai berpartisipasi. Dia biasanya sangat lesu, tapi lihat dia 
sekarang. 

"Persis! Dan jika memungkinkan, saya juga ingin anak-anak Anda berpartisipasi dalam 
pembuatan peta ini. Orang dewasa dan anak-anak memiliki cara pandang yang berbeda. 
Bagaimanapun, anak-anak memiliki tempat yang dapat mereka masuki atau 
pertimbangkan untuk dimasuki yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh orang dewasa. " 
[Ryouma] 

Saya menggunakan markas rahasia Niki-kun dan berbicara tentang apa yang terjadi di 
Wilayah Fatma. 

"Sebagai seseorang yang memiliki anak sendiri, itu adalah cerita yang sangat menakutkan. 
Saya yakin ada tempat tersembunyi di kota juga. " [Pemilik Toko 8] 

"Akan lebih baik untuk mempertimbangkan tempat-tempat yang dapat disembunyikan 
anak-anak sebagai tempat di mana seseorang dapat menyembunyikan anak-anak. 
Misalnya, kotak dapat digunakan untuk menyembunyikan anak-anak tanpa diketahui siapa 
pun, area yang lebih luas dapat digunakan untuk mengurung anak-anak, dan obat-obatan 
dapat digunakan. digunakan untuk menjatuhkan seseorang. Untuk meminimalkan bahaya, 
orang tua harus mengetahui tempat-tempat yang sering dikunjungi anak-anak mereka, dan 
juga menjelaskan kepada mereka bahaya tempat-tempat seperti yang disebutkan 
sebelumnya. Jika Anda dapat mendorong anak-anak Anda untuk memperhatikan juga, itu 
akan menjadi yang terbaik. Meskipun kita tidak bisa membiarkan anak-anak dikurung di 
dalam rumah hanya karena ketertiban umum yang buruk, saya yakin tidak bijaksana 
membiarkan mereka bergerak tanpa berpikir. " [Ryouma] 



Saat aku mengatakan itu, suara persetujuan terdengar. 

"Dengar dengar! Sayangnya, anak nakal saya itu terus bermain di luar sampai saat-saat 
terakhir. " [Pemilik Toko 7] 

"Sama... Aku senang mendapat bantuan untuk membeli barang, tapi dia terus menggunakan 
jalan itu yang jarang dikunjungi siapa pun." [Pemilik Toko 8] 

"Setidaknya anak-anak Anda membantu... Anak-anak saya hanya---" [Pemilik Toko 9] 

... Entah bagaimana, pertemuan ini berubah menjadi persaingan orang tua tentang siapa 
yang memiliki anak terburuk. 

Tapi... 

"Yah, aku juga bukan orang yang mendengarkan ketika aku masih kecil." [Darson] 

Saat Darson-san mengatakan itu, semua orang dewasa saling memandang. 

Saya yakin setiap orang memiliki satu atau dua momen dalam hidup mereka sebagai 
seorang anak ketika mereka tidak mendengarkan orang tua mereka. 

"Dengan kata lain, tidak ada gunanya memberi tahu anak-anak apa yang harus dilakukan 
karena mereka tidak mau mendengarkan, ya. Baiklah, saya sendiri masih anak-anak dan 
saya melakukan sesuatu seperti ini di sini. " [Ryouma] 

Saat aku memecah keheningan, kali ini semua orang tertawa. Ada beberapa yang berusaha 
menahan diri agar tidak tertawa, tetapi sia-sia. 

"Apakah saya mengatakan sesuatu yang aneh?" [Ryouma] 

"Oh, tidak sama sekali, Ryouma. Hanya saja ketika kaulah yang mengatakannya... "[Hyuzu] 

Hyuzu-san mengatakan sesuatu, tetapi saya tidak benar-benar mengerti, dan kemudian 
orang-orang lain dalam pertemuan itu mulai berbicara juga. 

"Maaf, tapi tidakkah menurutmu lucu untuk seorang anak seperti dirimu berbicara tentang 
hati seorang anak?" [Pemilik Toko 9] 

"Kamu bertingkah seperti orang dewasa, aku sebenarnya lupa kamu masih kecil juga." 
[Pemilik Toko 10] 

Suara setuju muncul sebagai tanggapan atas komentar tersebut. Pada saat itu, aku bisa 
merasakan atmosfer kaku yang menyelimuti udara akhirnya menghilang. 



Setelah itu lebih banyak pertanyaan seputar proposal saya diajukan. Kami kehabisan waktu 
pada akhirnya, jadi kami memutuskan untuk mengadopsi kebijakan sederhana untuk saat 
ini, dan kemudian membahas spesifikasinya di kemudian hari. 

Aku melihat sebagian besar pemilik toko pergi, lalu kembali ke ruang istirahat, di mana 
Darson-san, Pauline-san, dan Zeke-san sedang menunggu. Ketika mereka memperhatikan 
saya, mereka menyapa saya. 

"Terima kasih sudah datang ke sini hari ini. Dan terima kasih banyak atas semua bantuan 
yang telah Anda berikan kepada saya! " [Ryouma] 

"A-Ada apa tiba-tiba?" [Darson] 

"Pertemuan hari ini sukses, dan ketika semua orang kembali ke rumah, mereka semua 
puas. Terlebih lagi, mereka bahkan meminta maaf kepada saya tentang apa yang terjadi 
pada pertemuan terakhir. " [Ryouma] 

Saat itu, saya dikelilingi oleh tatapan mata yang tidak ramah dan benar-benar terisolasi. 
Saya tidak ingin tersesat oleh beberapa kata yang tidak jelas, jadi saya mengambil sikap 
tegas. 

Saya tidak berpikir saya mengatakan sesuatu yang salah hari itu, tetapi saya masih terlalu 
tegang pada saat itu dan bahkan siap untuk ... Tidak. Pada saat itu, saya pasti sudah 
menyerah pada semua orang dan siap untuk meninggalkan semua harapan untuk bekerja 
sama dengan mereka. Itu sebabnya kata-kataku sangat kasar. 

"Aku tidak membantumu untuk membuatmu menundukkan kepalamu." [Darson] 

"Ryouma-kun, kamu juga selalu memikirkan hal-hal lain di atas toko kamu, kan? Perasaan 
itu telah mencapai semua orang hari ini. Saya pikir hanya itu saja. " [Zeke] 

Itulah yang dikatakan Darson-san dan Zeke-san, tapi aku yakin jurang pemisah telah 
terbentuk antara aku dan orang-orang itu karena kejadian baru-baru ini. Mereka adalah 
orang-orang yang mengisi jurang itu dengan mengajukan pertanyaan secara proaktif. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Jika perasaanku mampu menjangkau mereka, 
maka itu hanya karena Zeke-san dan yang lainnya menjadi perantara atas namaku. Jika 
bukan karena mereka, saya yakin kita bahkan tidak akan bisa berbicara. 

"Yah, memang benar awalnya agak sulit, tapi... Kamu belum lupa, kan? Orang-orang yang 
datang ke sini hari ini adalah mereka yang meninggalkan rapat di tengah jalan. Mereka 
sudah menjadi orang-orang yang mengakui Anda sampai batas tertentu. " [Pauline] 

"Saya pikir itu karena itu. Saat itu, Ryouma tampak seperti monster terluka yang mencoba 
melindungi anaknya. " [Darson] 

"... Begitukah?..." [Ryouma] 



"Kami mungkin menjadi pendorong bagi orang-orang itu untuk datang ke sini, tapi saya 
yakin jika Anda hanya menjangkau mereka berkali-kali, mereka pada akhirnya akan 
meminjamkan telinga Anda." [Zeke] 

Apakah itu berarti bahwa mereka tidak melihat saya sebagai seseorang yang hanya gelisah 
tetapi seseorang yang berbahaya? Saya-saya kira saya memiliki beberapa refleksi untuk 
dilakukan ... 

Terlepas dari itu, meskipun itu hanya beberapa pemilik toko, tidak salah lagi bahwa saya 
berhasil memperbaiki hubungan saya dengan mereka hari ini! 

Jadi mulai sekarang, saya akan melakukan yang terbaik untuk membentuk hubungan baik 
yang menguntungkan kedua belah pihak! 



Chapter 227-1 
Bab 227: Meletakkan Pekerjaan Dasar (1/4) Hari berikutnya. 

Ketika matahari belum terbit, lendir gulma tiba-tiba mengingatkan saya, jadi saya buru-
buru meninggalkan kamar dan bergegas ke tanah pertanian. Ketika saya sampai di sana, 
saya melihat empat goblin membuat ladang saya berantakan, jadi saya memutuskan untuk 
menangkap mereka. 

"GIGI!" [Goblin 1] 

"GYAH !!" [Goblin 2] 

"GOGA !!" [Goblin 3] 

"GAAA !!" [Goblin 4] 

Saya menghentikan kaki mereka dengan cairan lengket dan cairan pengerasan dari lendir 
lengket, lalu saat mereka jatuh ke tanah, saya bahkan mengeraskan lengan mereka, 
meninggalkan mereka merangkak. Satu-satunya bagian tubuh mereka yang masih bisa 
mereka gerakkan adalah kepala mereka, dan mereka menggunakan kepala itu untuk 
menatapku dengan mengancam. 

Saya lebih suka membuat kontrak dengan mereka daripada memusnahkan mereka. 
Mungkin mereka akan tenang jika saya memberi mereka makanan. 

Aku membuka Item Box-ku dan mengeluarkan segenggam daging lumpur salamander yang 
kudapat sebagai hadiah perpisahan dari Desa Shikumu. Aku membawa daging itu ke dekat 
mulut salah satu goblin. 

"GAH! GO, FU? ... !! GI! " [Goblin 1] 

"GIGI !?" [Goblin 2] 

"GI! GIGI !! " [Goblin 3] 

"GUAH!" [Golbin 4] 

Goblin itu membuat wajah mengancam pada awalnya, tetapi ketika mencium aroma yang 
berasal dari daging dan menyadari itu adalah makanan, ia segera mulai makan. Ketika para 
goblin lain melihat itu, mereka berteriak busuk! Atau setidaknya, terlihat seperti itu, jadi 
saya memberi mereka makan daging juga. 

Setelah memberi mereka makan empat kali, mereka cukup tenang, jadi saya mengucapkan 
mantra kontrak pada mereka. Tampaknya berhasil, tetapi para goblin terlalu fokus pada 
memakan sisa daging sehingga tidak memperhatikanku. 



"Bisakah kamu mendengarku? Bisakah kamu mengerti saya?" [Ryouma] 

"GIGI !?" [Goblin 1] 

Sepertinya kontrak dibuat dengan benar. 

Aku bisa merasakan bahwa goblin itu terkejut karena tiba-tiba bisa menerima pikiranku. 

Saya tidak tahu seberapa banyak kami bisa memahami satu sama lain, jadi saya mencoba 
menanyakan mengapa hal itu terjadi. 

(Ingin, makanan.) [Goblin 1] 

(Dulu, mencari.) [Goblin 2] 

(Banyak, di sini.) [Goblin 3] 

(Ambil, semuanya, bisa makan.) [Goblin 4] 

Meskipun mereka berbicara dalam bahasa yang tidak jelas, kami dapat berkomunikasi 
tanpa masalah. Dan kemudian mereka tiba-tiba teringat bahwa mereka masih terikat oleh 
cairan lengket saya. 

Mendengar itu, mereka tiba-tiba menjadi gaduh dan menuntut agar saya melepaskan 
mereka. Mereka mencoba mengancam, tetapi kemudian tubuh mereka bergetar, dan 
kemudian mereka mencoba melarikan diri, hanya untuk mengingat kembali bahwa mereka 
masih belum bisa bergerak. 

Saya sudah mengharapkan ini, tetapi seperti yang saya pikirkan, mereka sebenarnya bukan 
ancaman. 

Karena itu, saya memutuskan untuk memulai proses perekrutan saya. 

Saya mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa saya adalah pemilik tanah pertanian di 
sini dan bahwa tuan feodal telah memberikan sebidang tanah ini untuk saya kelola, tetapi ... 

"???" [Goblins] 

... Mereka sepertinya tidak mengerti. 

"Hmm... Dengan kata lain, tempat ini, di sini, wilayahku. Memahami?" [Ryouma] 

Mereka sepertinya mengerti. 

"Ini, makanan, milikku. Memahami?" [Ryouma] 

Mereka mengerti ini juga. 



"Kamu, masuk, wilayahku, makanan, curi. Jadi, aku, bunuh, kamu. Memahami?" [Ryouma] 

Aku bisa merasakan keputusasaan para goblin melalui kontrak kami saat mereka 
menggelengkan kepala. 

"Tapi, kamu, belum mencuri, apapun. Jika Anda, bekerja, di sini, saya tidak akan, 
membunuh, Anda. Kamu bekerja. Aku, memberi, kamu, tempat tidur, dan makanan. Kalian 
semua. Memahami?" [Ryouma] 

Ketika saya mengatakan itu, mereka menoleh kepada saya dengan tidak percaya. Apakah 
kamu yakin Mereka sepertinya bertanya apakah saya serius. 

"Tentu saja. Pilih, mati, atau, bekerja. " [Ryouma] 

(Kerja!) [Goblin] 

Baik. Negosiasi berhasil. 

Rupanya, para goblin tidak bisa memahami hal-hal yang terlalu rumit. 

Jadi yang terbaik adalah menggunakan kata-kata sederhana dan langsung ke intinya saat 
berbicara dengan mereka. 

Saya bertanya apakah mereka punya teman lain, dan mereka melakukannya, jadi saya 
meminta mereka menuntun saya teman-teman mereka, dan saya melakukan hal yang sama 
kepada mereka. Seperti itu saya akhirnya memiliki 8 teman goblin baru. 

Langit sudah cerah, jadi untuk sementara, aku memberi mereka salah satu terowongan di 
tambang yang ditinggalkan dan beberapa makanan, lalu memerintahkan mereka untuk 
membantuku bersiap untuk pagi hari. 

Di masa depan, saya bermaksud memberi mereka tempat yang lebih mudah untuk 
menetap, tetapi tambang ini dulunya adalah rumah bagi banyak goblin, jadi itu akan baik-
baik saja sebagai tempat tinggal mereka untuk saat ini. 

Setelah semuanya siap, saya berangkat kerja. 

Pekerjaan pertama dalam daftar pekerjaan hari ini adalah menghancurkan rumah anak-
anak dan dengan cepat membangun tempat untuk perusahaan keamanan. Setelah bertemu 
dengan kelompok 7 Hyuzu-san, saya harus membangun kamar sesuai dengan desain 
mereka, tapi ... 

"Hyuzu-san, Jill-san, cetak biru ini hanya memiliki sekat ruangan di dalamnya. Bagaimana 
dengan bagian luar gedung? " [Ryouma] 

"Ah... Maaf, aku belum memikirkan itu. Saya hanya memastikan bahwa semua kamar yang 
kami butuhkan ada di sana. " [Hyuzu] 



Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Kami hanya membutuhkan sesuatu yang bisa 
digunakan sebagai markas kami, jadi bisakah kamu mengurusnya saja? Apa pun baik-baik 
saja, tetapi akan lebih baik jika Anda bisa membuatnya sedikit bermartabat. " [Jill] 

Seperti itu desain bangunannya diserahkan kepada saya. Dan hasil dari 'bangunan yang 
bermartabat setelah banyak berpikir adalah ... 

"Wow!? Itu cukup bagus! " [Hyuzu] 

"Simetris dan indah." [Jill] 

Itu agak kecil karena aku harus membuatnya sesuai dengan yang digunakan untuk rumah 
anak-anak, tapi itu masih cukup besar untuk dijadikan rumah bangsawan. Pada hari ini, 
sebuah gedung yang menyerupai gedung parlemen nasional Jepang muncul di Gimuru. 

Saya mengirimkan slime lengket untuk menambahkan lapisan akhir pada bangunan, dan 
dengan itu, pekerjaan pertama saya untuk hari itu telah selesai. 

"Saya akan terus membangun kembali rumah anak-anak. Tolong jaga slime lengketnya 
untukku. " [Ryouma] 

Zeff-san dan Camil-san menemani saya ke tempat saya bekerja kemarin. Sesampainya di 
sana, saya memberi perintah kepada para buruh, dan kemudian kami bekerja sama hingga 
tengah hari. 



Chapter 227-2 
Bab 227: Meletakkan Pekerjaan Dasar (2/4) Aku makan bersama Zeff-san dan Camil-san 
untuk makan siang, lalu kami pergi menemui seseorang. Tempat yang kami tuju adalah 
area tanpa hukum di mana gubuk yang lebih menyedihkan dan perumahan sementara 
dapat dilihat. 

"Tempat ini pasti jauh lebih buruk dari yang lain." [Zeff] 

"Kudengar kita perlu bertemu orang yang berpengaruh untuk membangun pabrik 
pengolahan sampah. Orang macam apa yang akan kita temui? " [Camil] 

"Dikenal sebagai 'Trash Hag'... Dia mencari nafkah selama beberapa dekade terakhir 
dengan memungut sampah di Gimuru, jadi jika Anda perlu berbicara tentang sampah, maka 
dia adalah orang yang Anda cari. Ia juga mengenal baik anak-anak dan pemulung. Dia 
cukup bangga dengan pengumpulan sampah, jadi dia bisa sedikit murung. Aku juga 
bertemu dengannya baru-baru ini, dan... "[Ryouma] 

"Jika bukan anak kaya itu." [Trash Hag] 

Kami menoleh ke suara yang tiba-tiba memanggil, dan berbicara tentang iblis, nenek 
sampah ada di sana, membawa kantong goni di punggungnya yang membungkuk. 

"Ah, selamat siang, Nenek Sampah. Apakah kamu dalam perjalanan pulang dari kerja? " 
[Ryouma] 

"Masih ada waktu sampai janji kami, jadi saya jalan-jalan. Aku tidak percaya kau benar-
benar pergi jauh-jauh ke sini hanya untuk bertemu dengan nenek tua yang eksentrik 
sepertiku. " [Trash Hag] 

"Seperti yang saya sebutkan terakhir kali, sangat membantu mendapatkan nasihat dari 
seorang spesialis saat memasuki industri baru." [Ryouma] 

"Apakah kedua orang di belakang Anda itu terkait dengan bisnis Anda juga?" [Trash Hag] 

Benar, saya harus memperkenalkan mereka. 

"Mereka Camil-san dan Zeff-san. Mereka membantu saya dengan pekerjaan saya. " 
[Ryouma] 

"Senang berkenalan dengan Anda." [Camil] 

"Senang berkenalan dengan Anda, Bu." [Zeff] 

"Sungguh menyenangkan. Jangan ragu untuk memanggilku Trash Hag. Semua orang di 
sekitar sini memanggilku begitu. " [Trash Hag] 



Ketika dia memberi tahu mereka itu, mereka tampak bermasalah. 

Untuk orang normal dengan tingkat kesopanan tertentu, memanggil orang tua yang 
mereka temui untuk pertama kalinya 'Trash Hag' pasti akan membuat mereka ragu. Saya 
mengerti persis bagaimana perasaan mereka, sayangnya... 

"Dia menolak menyebutkan namanya tidak peduli berapa banyak saya bertanya. Karena 
itu, saya memanggilnya Sampah Nenek・ ・ sebagai gantinya." [Ryouma] 

"Saya melihat. Kalau begitu, kami akan menyebutmu sebagai Nenek Sampah juga. " [Zeff] 

Seperti itu kami mengakhiri percakapan kami di sana dan pindah ke rumahnya. 

Untuk membangun pabrik pengolahan sampah, kami membutuhkan bantuan pemulung. 
Apa gunanya memiliki tempat pengolahan sampah jika tidak ada yang membawa sampah 
ke sana? Karenanya, masalah lain adalah negosiasi dengan orang-orang yang saat ini 
bekerja sebagai pemulung. Bagaimanapun, pada dasarnya kita akan menjadi musuh dengan 
mereka karena kita akan memperebutkan mata pencaharian mereka. 

Saya telah mempertimbangkan untuk mempekerjakan mereka, tetapi saya ragu mereka 
semua akan merespons secara positif, dan perubahan mendadak membuat percikan api 
lebih mungkin terjadi. Oleh karena itu saya telah memutuskan bahwa tempat pengolahan 
sampah saya dan pemulung hanya akan menyasar tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh 
masyarakat kumuh. 

Di masa depan, saya bermaksud agar pabrik pengolahan sampah saya mencakup seluruh 
kota, tetapi untuk saat ini, akan lebih baik jika tidak menghalangi satu sama lain dan 
perlahan-lahan membangun kepercayaan. 

Dengan demikian... 

"Tempat seperti apa yang memungkinkan kita menghindari pemulung saat ini?" [Ryouma] 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Hmm... Sebagai permulaan, sisi barat kota, 
Distrik Pengrajin, pasti berada di luar jangkauan kita. Para amatir tidak punya urusan 
untuk mengutak-atik pekerjaan pengrajin, dan pengetahuan diperlukan untuk menangani 
bahan kimia yang mereka gunakan dengan benar. Karena itu para pengrajin bertanggung 
jawab atas sampah mereka sendiri dan sudah ada pengaturan untuk menanganinya. " 
[Trash Hag] 

Dengan kata lain, limbah industri. Mungkin tidak apa-apa, tetapi sebaiknya saya 
memastikan sebelumnya bahwa kita dapat membuangnya dengan benar dan memiliki cara 
yang aman untuk mengangkutnya. 

"Orang dewasa juga jarang mengunjungi sisi timur kota, distrik pemukiman. Bagian-bagian 
tersebut berada di bawah yurisdiksi asosiasi mereka, dan masalah terkait sampah 



ditangani oleh mereka. Ini adalah aturan kami untuk tidak menyodok hidung kami di sana. 
Orang tidak suka melihat orang miskin seperti kita apa adanya. Jika kita mulai 
menimbulkan masalah hanya untuk mengumpulkan sampah, kedudukan kita akan menjadi 
lebih buruk. Jika itu hanya menahan beberapa penampilan buruk, anak-anak kecil bisa 
pergi, tetapi paling banyak, yang bisa mereka dapatkan hanyalah sampah kecil di pinggir 
jalan. Mereka tidak diizinkan mengumpulkan sampah oleh asosiasi. Itu tabu. " [Trash Hag] 

Saya melihat... 

"Orang-orang di sini sering mengunjungi Distrik Bisnis di selatan. Distrik tersebut memiliki 
banyak penginapan dan restoran, sehingga sampah mudah didapat. Orang-orang toko akan 
membuang sampah mereka di salah satu tempat yang ditentukan, dan kami akan datang 
untuk mengambilnya. Belakangan ini, ada orang yang langsung pergi ke toko dan 
menunggu dengan gerobak di belakang. Ini cukup merepotkan, sungguh. Jika mereka hanya 
bertanya seperti Anda, saya akan dengan senang hati memberi tahu mereka, tetapi karena 
mereka bahkan kami terjebak dalam kekacauan mereka. " [Trash Hag] 

Orang-orang kumuh mengikuti aturan mereka untuk menghindari gangguan bagi orang 
kota sebanyak mungkin. Mereka tidak memintanya, tapi sebaiknya aku melakukannya 
dengan baik dan membocorkannya melalui serikat pedagang. 

Setelah mendapat informasi dari ahlinya, Nenek Sampah, saya berjanji akan mampir lagi, 
lalu kembali ke toko saya untuk mengurus beberapa dokumen. Tidak banyak pekerjaan 
yang harus dilakukan di toko sejak saya di Gimuru, jadi tidak ada tempat bagi mereka 
untuk menumpuk, dan yang terpenting, Carm-san juga bekerja keras. Karena itu, sebagian 
besar pekerjaanku di toko hanya mampir, mengecek dokumen, dan menandatanganinya. 
Terus terang, ini sangat mudah dan mungkin juga menjadi waktu istirahat bagi saya. 

Di waktu senggang, saya mendapatkan beberapa pakaian bekas untuk anak-anak, serta 
beberapa pakaian yang mungkin cocok untuk para goblin. Saya juga berbicara dengan 
karyawan yang sedang istirahat. Setelah istirahat beberapa lama, malam pun tiba, dan 
sudah waktunya saya melakukan pekerjaan terakhir saya pada hari itu. 



Chapter 227-3 
Bab 227: Meletakkan Pekerjaan Dasar (3/4) Aku mengganti pakaian bagusku satu-satunya, 
lalu aku bertemu dengan Hyuzu-san dan Jill-san untuk mengunjungi kantor penjaga. Kantor 
mereka dapat ditemukan di salah satu dari empat gerbang. Mereka juga memiliki tempat-
tempat yang mirip dengan kotak polisi yang berserakan di seluruh kota. Tempat yang kami 
kunjungi sedikit lebih besar dari semua itu dan bisa dikatakan sebagai markas mereka. 

"Maaf membuat anda menunggu." [Kapten Pengawal] 

"Terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda." [Ryouma] 

Di dalam salah satu ruangan markas penjaga, kami bertemu dengan orang dengan otoritas 
tertinggi di antara para penjaga. 

"Oh? Jika saya ingat dengan benar, Anda adalah orang yang menyembuhkan salah satu 
bawahan saya. " [Kapten Pengawal] 

"Oh, kamu dari waktu itu!" [Ryouma] 

Orang yang bertemu dengan kami adalah orang yang sama dengan yang saya alami pada 
hari saya kembali, penjaga yang sama yang menjelaskan kepada saya tentang situasi 
Gimuru. 

Siapa yang mengira bahwa otoritas tertinggi di antara para penjaga akan keluar untuk 
berpatroli sendiri. [Ryouma] 

"Kami benar-benar kekurangan tangan hari itu, kau tahu... Aku bahkan tidak menyebut 
diriku saat itu. Permintaan maaf saya. Manfred Dammaia, Kapten Pengawal, siap melayani 
Anda. " [Manfred] 

"Aku juga tidak menyebut diriku. Aku--- "[Ryouma] 

"Ryouma Takebayashi-kun, kan?" [Manfred] 

"Kamu tahu?" [Ryouma] 

"Bawahan saya tahu. 

Saya memiliki penjaga yang mengandalkan layanan binatu Anda. Tetapi saya tidak pernah 
menyangka bahwa pendiri perusahaan keamanan baru yang dikabarkan akan menjadi 
Anda. Belum lagi usia Anda, tapi... Saya kira usia tidak terlalu penting. Tapi cukup dari itu, 
mari kita ke bisnis. " [Manfred] 

Benar, saya yakin dia pasti orang yang sibuk. Kita harus segera menyelesaikan masalah kita 
di sini. 



"Seperti yang Anda ketahui, saya berharap bisa mendirikan perusahaan keamanan untuk 
memperdagangkan keamanan dan menjual barang yang meningkatkan keamanan. Meski 
hanya sementara, perusahaan keamanan ini masih akan merambah domain Anda, jadi 
untuk itu saya mohon maaf, namun demi keselamatan pengawal dan orang Gimuru, saya 
ingin bekerja sama dengan Anda. Saya mengerti bahwa saya berani untuk bertanya begitu 
banyak, tetapi saya akan sangat berterima kasih jika kita bisa bekerja sama. " [Ryouma] 

Ketertiban umum kota yang memburuk adalah masalah yang sangat memprihatinkan. 

Sebagai individu dan sebagai pemilik bisnis di kota ini, situasi saat ini terlalu tidak 
menguntungkan. 

Itu sebabnya saya ingin membangun perusahaan keamanan, tetapi di saat yang sama, jika 
saya tiba-tiba mendirikan perusahaan keamanan, apa yang akan dipikirkan oleh para 
penjaga yang selama ini melindungi kota ini? 

Itu sebabnya saya di sini malam ini. 

"Tidak perlu meminta maaf. Selama Anda tidak menimbulkan masalah, tidak menyakiti 
orang, dan tidak melanggar hukum, maka tidak akan ada masalah di pihak kami. Jika Anda 
pergi melalui serikat pedagang dan bertindak sebagai bisnis, terlebih lagi. " [Manfred] 

Saat dia mengatakan itu, Kapten Pengawal, Manfred Dammaia, tersenyum. 

"Memang benar bahwa kami penjaga bangga melindungi Gimuru dan warganya, tapi itu 
saja. Selama Anda melalui guild, tidak ada yang berhak untuk mengeluh. Karena itu, saya 
sangat menghargai Anda pergi ke sini untuk berkomunikasi dengan kami. Jadi setidaknya, 
saya berjanji untuk memberi tahu orang-orang saya tentang kunjungan Anda ke sini. " 
[Manfred] 

"Terima kasih banyak!" [Ryouma] 

Sangat bagus bahwa kami dapat mencapai pemahaman dengan cepat! 

Sudah kuduga, pria ini benar-benar tulus. 

"Saya yakin kami paling memahami situasi Gimuru saat ini. Kami tahu betul bahwa ada 
banyak tempat yang tidak dapat kami jangkau, dan bahwa warga mulai khawatir 
karenanya. Perusahaan keamanan yang Anda rencanakan akan membantu menghapus 
ketakutan mereka. Tidak ada yang bisa diperoleh dengan bertarung di antara kita sendiri. 
Saya percaya keselamatan warga negara harus menjadi prioritas kami. Untuk itu, kami 
akan melakukan semua yang kami bisa lakukan. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang 
pendapat individu pengawal saya tentang orang-orang Anda, tetapi memprioritaskan 
pendapat seperti itu akan mengubah 'kebanggaan' kami menjadi 'mementingkan diri 
sendiri' yang tidak berarti. Sebanyak saya ingin berharap bahwa tidak ada orang seperti itu 
di antara orang-orang saya, saya tidak percaya hanya berharap akan cukup; oleh karena 



itu, saya akan memastikan untuk mengawasi agar tidak ada anak buah saya yang mencoba 
melakukan apa pun untuk merugikan Anda. 

"Dari lubuk hatiku, sungguh, terima kasih. Saya juga akan melakukan yang terbaik untuk 
memastikan bahwa anak buah saya akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama 
dengan pengawal Anda. " [Ryouma] 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Aku melirik Hyuzu-san dan Jill-san, dan 
keduanya mengangguk. 

"Dengan itu kerja sama kita sudah diputuskan, tapi sebenarnya kerja sama seperti apa yang 
kamu pikirkan?" [Manfred] 

"Untuk saat ini saya punya dua ide. Pelatihan bersama dan pertukaran informasi. " 
[Ryouma] 

Saya harus melatih personel keamanan saya dari bawah ke atas, jadi mereka sangat 
membutuhkan pelatihan. Jika ada kesempatan, saya pikir pelatihan bersama akan 
berfungsi sebagai stimulus yang baik untuk kedua belah pihak. Adapun pertukaran 
informasi, itu karena saya berniat patroli petugas keamanan saya. Itu juga akan berfungsi 
sebagai iklan untuk perusahaan. Tentu, mereka tidak bisa begitu saja mengabaikan 
kejadian yang mereka alami, jadi kerja sama dengan para penjaga harus memungkinkan 
kita untuk dapat merespons secepat mungkin, bertukar informasi dengan cepat, dan 
menyerahkan pelaku yang ditangkap dengan cepat. 

"Kami juga memiliki banyak wajah baru, jadi pelatihan bersama terdengar bagus. Berbagi 
informasi juga akan sangat membantu. " [Manfred] 

"Kami adalah perusahaan keamanan, jadi jika memungkinkan, kami ingin memperluas 
cakupan aktivitas kami sebanyak mungkin." [Ryouma] 

"Dalam hal itu ..." [Manfred. 

Setelah itu kami menghabiskan banyak waktu untuk membahas kerja sama kami. Tentu 
saja, saya mendengarkan permintaan dari sisi penjaga juga. 



Chapter 227-4 
Bab 227: Meletakkan Dasar (4/4) Dalam perjalanan pulang. 

Tidak ada pekerjaan yang tersisa untuk dilakukan, jadi saya awalnya berencana untuk 
pulang langsung, tetapi saya memutuskan untuk mampir ke guild penjinak. Ini sudah 
malam, jadi hampir tidak ada orang yang tersisa di guild penjinak. Meja resepsionis juga 
kosong. Tapi meski sudah hampir jam tutup, gadis resepsionis itu tidak membuat wajah 
sedih dan memanggilku. 

"Selamat datang. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda hari ini? " [Resepsionis] 

"Saya ingin membeli daging kelinci sprint. Saya ingin mendapatkan sebanyak yang saya 
bisa, tetapi seberapa banyak yang nyaman bagi Anda? Saya bisa menggunakan sihir 
dimensi, jadi jangan khawatir tentang transportasi. Selain itu, saya menangkap beberapa 
goblin pagi ini dan menjinakkannya, jadi saya akan sangat berterima kasih jika saya dapat 
menerima petunjuk tentang apa yang harus diperhatikan saat membesarkan mereka. " 
[Ryouma] 

"Dimengerti. Daging kelinci sprint perlu dicek dulu, jadi mohon tunggu sebentar. " 
[Resepsionis] 

Saat dia mengatakan itu, dia menoleh ke pria yang lewat di belakangnya, dan memintanya 
untuk memeriksa ruang penyimpanan, lalu dia kembali padaku. 

"Adapun para goblin, pertama, bisakah kamu memberitahuku untuk apa kamu akan 
menggunakannya?" [Resepsionis] 

"Untuk beberapa pekerjaan sambilan. Saya mengelola tambang terbengkalai di utara, jadi 
saya berpikir untuk meminta mereka membantu lahan pertanian dan membawa beberapa 
barang bawaan. " [Ryouma] 

"Mari kita mulai dengan makanan mereka. Goblin adalah omnivora dan pada dasarnya bisa 
makan apa saja, jadi mereka akan makan apa pun yang Anda berikan kepada mereka. Tidak 
ada hal khusus yang tidak boleh mereka makan, jadi selama Anda menggunakan akal sehat, 
pada dasarnya Anda dapat memberi mereka makan apa saja, bahkan makanan yang agak 
tua. Jika ada satu hal yang perlu Anda waspadai, itu adalah 'memberi mereka makan terlalu 
banyak'. " [Resepsionis] 

"Memberi makan mereka terlalu banyak?" [Ryouma] 

"Iya. Jika Anda memberi mereka makan terlalu banyak, mereka akan berkembang biak 
dengan cepat. " [Resepsionis] 

"Kekuatan reproduksi goblin dikatakan sebagai kekuatan mereka. Itu juga bagian paling 
berbahaya tentang mereka. " [Ryouma] 



"Persis. Selama ada makanan dan mereka bisa bersanggama, mereka bisa berkembang biak 
tiga kali dalam sebulan. Jika Anda tidak berhati-hati, segerombolan orang akan datang 
sebelum Anda menyadarinya. Selain itu, ini bukan pengetahuan umum, tetapi goblin yang 
terlalu banyak makan juga dapat membuat hobgoblin dan varian lain yang lebih tinggi 
muncul. " [Resepsionis] 

"Begitu ... Jadi itu sebabnya gerombolan besar goblin berbahaya." [Ryouma] 

Tentu saja, jumlah itu sendiri merupakan ancaman, tetapi yang membuat gerombolan 
goblin benar-benar berbahaya adalah kenyataan bahwa ketika jumlahnya lebih banyak, 
lebih mudah untuk mendapatkan makanan, yang pada gilirannya memudahkan goblin 
varian yang lebih tinggi untuk muncul. Saya sendiri pernah ikut dalam misi penaklukan 
goblin skala besar. Pada saat aku bertugas menangani para goblin yang melarikan diri, tapi 
hal seperti itu mungkin terjadi di sarang yang diserang oleh petualang peringkat tinggi. 

"Oh? Anda berpartisipasi dalam misi itu selama musim semi? " [Resepsionis] 

"Ya, sebenarnya, saya bekerja sebagai petualang." [Ryouma] 

"Apakah begitu? Jika Anda ada di sana, maka saya yakin Anda pasti sudah mengerti, tetapi 
goblin adalah monster yang sangat menakutkan dalam hal kekuatan reproduksi mereka. 
Sangat umum bagi orang untuk mengatakan hal-hal seperti 'sebelum saya menyadarinya, 
jumlahnya terlalu banyak' atau 'Saya tidak dapat menghentikan munculnya varian yang 
lebih tinggi dan terjadi kecelakaan'. Jika monster yang Anda jinakkan akhirnya menyakiti 
orang lain, Anda akan dihukum bersama monster Anda, jadi harap berhati-hati. Tentu saja, 
keselamatan Anda juga menjadi masalah. " [Resepsionis] 

"Terima kasih. Aku akan mengingatnya. " [Ryouma] 

... Gadis resepsionis tidak bisa menyembunyikan keraguannya untuk terlihat di wajahnya, 
tapi tampaknya, hobgoblin jauh lebih besar dan lebih kuat dari goblin normal. 

Karena itu ada para penjinak yang ingin memberi makan goblin mereka banyak makanan 
untuk menjinakkan hobgoblin, sehingga menyebabkan banyak kecelakaan yang melibatkan 
mereka. Penting untuk mengetahui batasan seseorang dan menebang goblin saat 
dibutuhkan, tapi ... Aku bahkan belum bisa melihat batasan kontrakku, dan selama aku 
memikirkan bagaimana berbicara dengan para goblin secara efektif, mereka mungkin akan 
jauh lebih mudah ditangani daripada ayam yang pandai. 

Saya mengancam mereka pada awalnya, tetapi mereka berpikiran sederhana dan jujur, jadi 
berurusan dengan mereka seharusnya jauh lebih mudah di pikiran daripada ayam yang 
pandai. Selain itu, ayam yang pintar mungkin terlihat seperti menggonggong dan tidak 
menggigit, tapi sebenarnya mereka jauh lebih kuat daripada goblin. Selain itu, Kohaku 
sedang melakukan mediasi terbaiknya, jadi seharusnya tidak ada masalah. 



Faktanya, saya yakin dia bekerja lebih keras ketika saya tidak melihat, jadi saya harus 
berterima kasih padanya atas usahanya. Sayangnya, jika saya memberinya perlakuan 
khusus, ayam pintar lainnya akan mengganggu, jadi upaya apa pun untuk berterima kasih 
padanya mungkin akan membuatnya lebih bermasalah. Jika ada, tidak melakukan sesuatu 
yang istimewa untuknya mungkin sebenarnya adalah hal terbaik yang bisa saya lakukan 
untuknya. 

Selagi aku memikirkan itu pada diriku sendiri, pegawai laki-laki yang sebelumnya datang 
kembali dan menyerahkan surat kecil kepada gadis resepsionis. 

"Maaf membuat anda menunggu. Kami dapat menyediakan sebanyak 50 kelinci sprint. " 
[Resepsionis] 

"Kalau begitu aku ambil 50. Tidak perlu membantai mereka. " [Ryouma] 

"Dimengerti. Kami akan segera menyiapkannya. " [Resepsionis] 

Mendengar itu, satu demi satu kelinci tak berbulu yang tampak seperti tikus tanah 
telanjang dibawa ke hadapanku. Kelinci ini juga menggembung dengan otot seperti 
binaragawan. Mereka begitu besar sehingga seorang anak hanya bisa menggendong salah 
satu dari mereka dalam satu waktu. 

Mereka kelinci, tapi tidak lembut sama sekali. Sebaliknya, mereka sangat keras, dan mereka 
tidak terlihat manis. Meski, tergantung orangnya, kurasa mereka masih bisa imut, tapi aku 
tidak tahu. Terlepas dari itu, seperti itulah rupa kelinci sprint. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "49, 50. Dan itu semuanya. Itu akan menjadi 
1.500 setelan. " [Resepsionis] 

Saya membayar jumlah yang dia minta. Cukup terjangkau kok. Lagi pula, 1.500 setelan 
untuk 50 kelinci turun menjadi 30 setelan per kelinci. Itu sekitar sepertiga dari biaya hidup 
harian orang dewasa normal. 

"Kelinci Sprint berkembang biak lebih cepat dari goblin, Anda tahu. Mereka adalah sekutu 
paling andal penjinak binatang dalam hal memelihara hewan monster karnivora. " 
[Resepsionis] 

"Pada ukuran ini dan pada hadiah ini, biaya memelihara binatang juga bisa diminimalkan... 
Ngomong-ngomong, bisakah manusia memakan ini? Saya belum pernah melihat tukang 
daging menjualnya. " [Ryouma] 

"Mereka tidak beracun, tapi sebaiknya tidak. Beberapa orang yang memiliki beban 
keuangan telah mencobanya sebelumnya, tetapi semua orang selalu mengatakan bahwa 
mereka 'sulit untuk dikunyah' dan 'tidak dapat dimakan'. Seperti yang Anda lihat, mereka 
penuh dengan otot, jadi dagingnya juga cukup keras. Saya pernah mendengar bahwa ada 
beberapa orang yang rahangnya patah saat mencoba memakannya. " [Resepsionis] 



Angka. Pada harga ini, beberapa orang secara alami juga berpikir untuk memakannya. 
Tetap saja, saya tidak bisa menahan rasa ingin tahu saya. Ngomong-ngomong, aku 
melempar tumpukan mayat kelinci sprint itu ke dalam Item Box-ku, dan melanjutkan 
perjalanan setelah berterima kasih pada gadis resepsionis. 

Para goblin baru saja bergabung dengan barisan monster saya, dan saya ingin 
menunjukkan kepada mereka bahwa saya berniat untuk menepati janji saya pagi ini, jadi 
malam ini, saya akan membiarkan mereka makan daging dan kentang sebanyak yang 
mereka inginkan. 

Adapun varian goblin yang lebih tinggi, saya akan membicarakannya dengan mereka. 



Chapter 228-1 
Bab 228: Perekrutan Massal (1/2) Pada suatu pagi, satu minggu kemudian... 

"Akhirnya, hari ini akhirnya tiba..." 

Saya berdiri di lantai tertinggi markas besar perusahaan keamanan yang menyerupai 
gedung parlemen nasional, dan melihat ke bawah ke arah gerbang tempat para pekerja 
yang terburu-buru berkumpul. 

Saat melakukan sesuatu yang besar, Anda perlu membuat persiapan yang cukup, dan itulah 
mengapa saya telah berlari ke mana-mana selama seminggu terakhir ini. Itu sangat sibuk. 
Tapi sekarang hari ini ada di sini... Tapi jangan salah paham, ini bukan akhir. Jika ada, 
semuanya baru saja dimulai. 

"Ryouma-sama, permisi." [Rurunez] 

"Apa itu?" [Ryouma] 

Pelayan, Rurunez-san, sedikit panik ketika dia mendekatiku. 

"Para dokter dari keluarga Duke telah tiba. Mereka ingin menyambut Anda dan menerima 
pesanan mereka. " [Rurunez] 

Mereka sudah ada di sini, ya. 

Mereka seharusnya tiba malam ini atau besok, tetapi untuk beberapa alasan, mereka tiba 
lebih cepat dari jadwal. 

"Saya mengerti. Terima kasih, saya akan pergi ke sana sekarang. " [Ryouma] 

"Silahkan lewat sini." [Rurunez] 

Tempat dia membawa saya ke adalah kantor resepsionis yang baru dibangun. 

Saya meminta Serge-san untuk mengurus perabotan, jadi itu didekorasi dengan baik. 

Di dalam ruangan itu ada tiga pemuda dan dua remaja putri. 

Mereka semua berdiri saat saya masuk kamar. 

"Maaf membuatmu menunggu. Saya Ryouma Takebayashi. Kamu pasti telah menempuh 
perjalanan yang panjang. " [Ryouma] 

"Terimakasih atas pengertian Anda. Saya putra dan murid dari Dokter Arafral, Mafral. Ini 
adalah murid-murid junior saya--- "[Mafral] 



"Tint Cantelli! Senang berkenalan dengan Anda! " [Warna] 

"... Hector Moncada." [Hector] 

"Isabel Rozada." [Isabel] 

"Clarissa Roniati, senang bisa berkenalan dengan Anda." [Clarissa] 

Mereka semua tampak berusia paruh dua puluhan, tapi Mr. Mafral adalah peri. Dia 
mungkin jauh lebih tua dari penampilannya. Tampan juga. 

Sisanya dari empat orang adalah manusia, jadi sepertinya mereka terlihat seusia mereka. 
Tint Cantelli adalah seorang pemuda yang menyegarkan, tipe yang sporty. Sebaliknya, pria 
lain, Hector Moncada, menurut saya lebih seperti peneliti yang suram. Aku mungkin akan 
lebih mudah bergaul dengannya. 

Sedangkan untuk wanita ... Isabel Rozada adalah seorang dokter wanita, dia terlihat seperti 
wanita yang cakap. Clarissa Roniati, sebaliknya, menurut saya sebagai perawat yang 
santun. 

"Atas nama rekan-rekan saya, terima kasih telah menyediakan tempat untuk mengasah 
keterampilan kami." [Mafral] 

Seperti yang dikatakan Pak Mafral, dokter lain juga membungkuk. 

"Tidak ada yang lebih meyakinkan daripada memiliki Anda bersama kami! Ini juga 
merupakan kesempatan luar biasa bagi diri saya untuk dapat belajar dari murid-murid 
Doctor Arafral. " [Ryouma] 

Saya menjawab seperti itu, tetapi ketika saya mengangkat kepala, saya perhatikan ada 
sesuatu yang tidak beres. 

Entah kenapa, mereka tampak gugup. 

Tapi kenapa? Kata-kata Tuan Mafral selanjutnya akan menghapus keraguan saya. 

"Takebayashi-sama, kami telah mendengar dari rahmatnya bahwa Anda adalah murid 
Melia the Sage. Apakah itu benar? " 

"Ah, ya... Saya kira saya secara teknis adalah murid Melia-sama." [Ryouma] 

Sudah beberapa saat sejak terakhir kali saya mengeluarkan Papan Status saya, tetapi saya 
mengeluarkannya dan menunjukkan kepada mereka gelar saya 'Murid Orang Bijak', dan di 
saat berikutnya, kegugupan yang saya rasakan dari mereka ternyata berubah menjadi rasa 
hormat. 



Aku yakin mereka bisa dipercaya, dan aku yakin Reinhart-san mencoba membuat 
segalanya lebih mudah bagiku, karena aku masih terlalu muda, jadi dia memberi tahu 
mereka tentang gelarku, tapi... Ini juga tidak nyaman di caranya sendiri ... 

"Umm, tidak perlu terlalu kaku. Silahkan. Jangan ragu untuk santai. " [Ryouma] 

"Apakah kamu yakin !?" [Clarissa] 

"Itu sebenarnya jauh lebih baik untukku. Kakek-nenek saya yang luar biasa, bukan saya, 
dan sejauh yang saya ketahui, mereka bukan majikan saya tetapi orang tua angkat saya. 
Dan selain itu, bahkan jika saya telah belajar di bawah mereka, pada akhirnya, saya masih 
muda, junior yang tidak berpengalaman. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, saya 
yakin banyak yang dapat saya pelajari dari Anda. Jadi tolong, santai saja denganku dan 
panggil aku Ryouma saat kamu membutuhkanku. " [Ryouma] 

"Baik-baik saja maka! Kalau begitu, panggil aku Tint! " [Warna] 

"Kalau begitu Tint-san." [Ryouma] 

Suaranya benar-benar nyaring, seperti siswa dari klub olahraga ketika mereka melakukan 
latihan. 

"Haruskah saya melakukan hal yang sama untuk semua orang?" [Ryouma] 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Ketika saya menanyakan itu, empat lainnya 
mengangguk. 

"... Memang jauh lebih baik jika kita tidak perlu repot dengan formalitas..." [Hector] 

Hector-san bergumam tanpa sadar. Saya kira di antara orang-orang penting, mereka benar-
benar harus meributkan otoritas dan hal-hal mengganggu lainnya seperti siapa muridnya. 

"Oh, ngomong-ngomong, jika kamu tidak apa-apa, maukah kamu melihat-lihat tempat 
kerjamu? Bagaimanapun, kami harus melakukan perubahan jika Anda menemukan sesuatu 
yang bermasalah. " [Ryouma] 

"Baik." [Hector, Mafral, Clarissa, Tint, Isabel] 

Mereka kelihatannya cukup siap untuk bekerja, jadi saya mengajak mereka, dan kami 
menuju area di sebelah kanan gedung ini dari depan, rumah sakit internal perusahaan 
keamanan, yang akan berfungsi sebagai tempat kerja mereka selama mereka tinggal di sini. 

Di lantai satu terdapat area resepsionis untuk pasien rawat jalan. Ada juga ruang tunggu, 
ruang pemeriksaan, ruang istirahat, ruang operasi, ruang persiapan operasi, ruang cuci, 
dan ruang penyimpanan obat-obatan. Di lantai dua ada kamar masing-masing, dan ada juga 
ruang pertemuan, dan ruang sakit untuk pasien rawat inap di pusat perawat. 



Chapter 228-2 
Bab 228: Perekrutan Massal (2/2) Setelah memberi mereka tur, saya menanyakan 
pendapat mereka tentang tempat itu. 

"Jadi gimana? Saya memastikan untuk mempersiapkan fasilitas sebanyak yang saya bisa, 
tapi saya tidak yakin apakah ini akan cukup. " [Ryouma] 

"Ini lebih dari cukup. Faktanya, ini lebih dari yang kami harapkan. " [Mafral] 

"Dari apa yang saya lihat di ruang penyimpanan obat, semua obat dasar dan jamu 
sepertinya sudah disiapkan. Bahkan ada beberapa tumbuhan langka. " [Hector] 

"Dengan sebanyak ini, kupikir kita akan bisa merawat siapa pun selama mereka tidak 
terserang penyakit aneh!" [Clarissa] 

"Satu-satunya yang kurang adalah instrumen medis, dan berapa banyak orang yang kita 
miliki?" [Isabel] 

"Ini juga akan tergantung pada berapa banyak pasien yang datang dan berapa banyak yang 
akan kami terima." [Warna] 

"Tugas utama Anda pada dasarnya adalah menambal penjaga yang terluka selama 
pelatihan atau selama tugas resmi, serta memberi mereka konseling terkait kesehatan bila 
diperlukan. Satu-satunya pasien yang akan dirawat di rumah sakit adalah mereka yang 
menderita luka parah, jadi tidak banyak pasien rawat inap. Ada kamar sakit, tapi semoga 
saja tidak pernah digunakan. 

Pada awalnya, kita hanya akan melihat bagaimana keadaannya, jika kita memiliki orang 
dan waktu luang, kita dapat menjelaskan bahwa kita adalah dokter dalam pelatihan dan 
bahwa kita memiliki dokter yang tepat di Mafral-san yang memimpin kita. Jika mereka 
setuju, kami dapat mempertimbangkan untuk menerima mereka sebagai pasien rawat 
jalan. Saya yakin metode ini akan menjadi yang paling kondusif untuk lingkungan belajar 
yang baik. Tapi jika terlalu sibuk, itu tidak mungkin untuk menyembuhkan pasien dengan 
baik, dan itu akan menjadi kontraproduktif, jadi aku akan menyerahkannya pada Mafral-
san untuk memutuskan kapan menerima pasien. " [Ryouma] 

"Terima kasih banyak karena telah menyediakan tempat yang luar biasa untuk belajar." 
[Mafral] 

"Ada formulir aplikasi untuk saat Anda kekurangan tangan atau bahan, jadi beri tahu saya 
kapan saja. Ngomong-ngomong, kami juga punya rencana untuk memperbaiki lingkungan 
rumah sakit, dan saat ini sedang merekrut--- "[Ryouma] 

"Maaf menyela, tapi..." [Rurunez] 



Oh? Rurunez-san, yang telah menghapus kehadirannya selama ini, tiba-tiba menyela. 

"Ryouma-sama. Sudah hampir waktunya... "[Rurunez] 

"Waktu? Ah." [Ryouma] 

Saya lupa! 

"Maaf, semuanya, saya baru ingat bahwa saya punya janji untuk mewawancarai karyawan 
baru." [Ryouma] 

Saya meminta maaf kepada mereka, dan mereka tertawa, mengatakan bahwa mereka 
kebetulan datang terlalu awal. 

Ngomong-ngomong, alasan mengapa mereka datang lebih awal dari jadwal adalah karena 
Tuan Mafral memiliki skill Prakiraan Cuaca dan menyadari bahwa akan segera turun hujan, 
jadi mereka bergegas naik kereta. 

Ryouma menyerahkan kelima dokter itu kepada Rurunez-san, dan bergegas ke majelis 
rendah gedung parlemen, pusat kegiatan perusahaan keamanan. Di sinilah karyawan baru 
diharapkan menunggu dan juga tempat mereka akan berlatih. Hari ini, wawancara orang-
orang yang mereka kumpulkan selama seminggu akan dilakukan hari ini. 

"Tapi sebelum itu--- Oh, sial, maaf membuatmu menunggu!" [Ryouma] 

"Ah, Ryouma, kamu di sini." [Hyuzu] 

"Jangan dipikirkan. Kami sudah diberitahu. " [Jill] 

Aku memasuki ruangan sambil meminta maaf, dan Hyuzu-san serta Jill-san menyambutku. 
Fei-san dan Leelin juga ada di sana. Mereka datang dari Hutan Bambu untuk mendukung 
saya. Saya juga telah mempekerjakan beberapa petualang yang dapat saya percaya untuk 
membantu saya dengan pendidikan karyawan baru. 

"Kami sudah kurang lebih puas dengan wawancara ..." [Roche] 

"Ini adalah kesempatan yang bagus, jadi mengapa kamu tidak meninggalkan kata-kata yang 
membesarkan hati untuk mereka?" [Howard] 

Orang yang mengatakan itu adalah Roche-san dan Howard-san. 

Mereka berpartisipasi sebagai instruktur dalam pelatihan pemula di guild petualang. 
Sebagai petualang, mereka berdua setengah pensiun dan telah mengambil peran 
pendukung untuk menginstruksikan petualang baru. Mereka berdua adalah anggota dari 
kelompok petualang, 'Cahaya Pemandu'. 



Tiga orang di samping mereka juga merupakan anggota partai yang sama. Mereka adalah 
Lucas-san, Lucy-san, dan Mimil-san. 

"Umm, aku baru saja sampai, tapi aku punya beberapa kata untuk meninggalkanmu. 
Pertama-tama, terima kasih telah bekerja sama dengan proyek perusahaan keamanan saya. 
" [Ryouma] 

"Hei, kamu terlalu formal, dan kamu terlalu angkuh. Mereka orang-orang dari kota ini juga, 
jadi wajar jika mereka ingin bekerja sama saat ditanya. " [Jeff] 

Orang yang mengatakan itu adalah Jeff-san. Dia adalah seorang petualang B Rank yang 
tumbuh di daerah kumuh Gimuru. 

"Memang. Merupakan tugas seorang petualang untuk membantu kota yang merawatnya. 
Ini juga semacam pelatihan. " [Asagi] 

"Monster juga berkurang karena musim dingin. Ini adalah kesempatan yang baik untuk 
mengakhiri penelitian saya dan menganalisisnya, tetapi itu hanya jika kotanya damai. " 
[Raypin] 

Petualang samurai A Rank, Asagi-san, dan peneliti monster serta penyihir, Raypin-san, 
adalah orang-orang yang mengatakan itu. 

"Sejauh yang kami ketahui, sangat membantu untuk memiliki pekerjaan seperti ini selama 
musim ini." [Ingin] 

"Ini bukan seolah-olah kami tidak memiliki pekerjaan apa pun saat ini, tetapi jelas ada 
pekerjaan yang lebih sedikit dari biasanya. Dingin juga. " [Mizelia] 

"Cuacanya juga tidak bisa diprediksi. Kemungkinan tanah menjadi tidak stabil, jadi itu 
berbahaya. " [Suriah] 

"Kami bukannya kekurangan dana sehingga kami harus tetap bekerja tanpa istirahat, tapi 
tetap yang terbaik adalah bisa menggerakkan badan, nyaa. Ini pekerjaan bagus untuk 
melewati musim dingin, nyaa! " [Miya] 

Wereanna-san, Mizelia-san, Syria-san, dan Miya-san. Pesta petualang dari empat gadis 
binatang ada di sini juga. 

"Nah, begitulah adanya. Tidak ada yang dipaksa datang ke sini, jadi jangan pernah berpikir 
untuk berterima kasih kepada mereka. " [Gordon] 

"Semuanya datang kemari setelah mendengar permintaanmu, Ryouma-kun." [Cher] 

Kurcaci, Gordon-san, dan Cher-kun yang muda tapi terkenal. 



... Mereka adalah orang-orang yang saya kenal selama saya tinggal di sini. Hari ini, mereka 
adalah sekutu terpercaya saya yang meminjamkan bantuan mereka. 

"Melihat kembali ke masa ketika saya pertama kali datang ke sini, saya tidak akan pernah 
berpikir bahwa saat seperti ini akan tiba. Ah, tentu saja, tidak baik kota ini berada dalam 
kesulitan seperti itu. " [Ryouma] 

Saya meluangkan waktu dan mengumpulkan apa yang ingin saya katakan. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Saya yakin Anda semua tahu ini sekarang, tapi 
sampai musim semi tahun ini, saya telah tinggal sendirian di hutan. Hanya karena saya 
bertemu dengan Duke, saya bisa meninggalkan hutan dan datang ke kota ini. Banyak hal 
terjadi sejak saat itu, dan saya akhirnya menetap di kota ini, tetapi bahkan ketika saya 
meletakkan binatu, saya masih berpikir saya akan menutup toko dan kembali ke hutan jika 
keadaan menjadi masam. belok. Saya adalah seorang penantang, tetapi saya tidak memiliki 
keterikatan pada kota ini. 

Tetapi setelah menjadi seorang petualang dan berpartisipasi dalam banyak acara di kota 
ini... Setelah mengenal banyak orang dari kota ini... Sebelum saya menyadarinya, saya 
menjadi mencintai kota ini, dan sekarang, kota ini adalah tempat yang berharga bagi saya. " 
[Ryouma] 

Paling tidak, itu membuatku tidak senang melihatnya dalam kondisi yang buruk. Itu 
membuatku sangat tidak bahagia karena aku bahkan membuat khawatir beberapa orang. 

"Tapi hanya begitu banyak yang bisa saya lakukan sendiri." [Ryouma] 

Bahkan persiapan sampai sekarang tidak akan mungkin hanya denganku. Bahkan jika saya 
mencoba memaksakan jalan saya dengan uang dan otoritas, tidak mungkin hal-hal akan 
berkembang secepat ini. Satu-satunya alasan saya bisa sampai sejauh ini dengan cepat 
adalah karena kerja sama semua orang. 

"Aku harus berterima kasih banyak kepada semua orang, dan pada akhirnya aku akan 
mengulangi apa yang terjadi sebelumnya jika aku mencoba, jadi aku akan mengatakan ini 
saja... Semuanya, mari kita kembalikan Gimuru. Dengan tangan kita sendiri! " [Ryouma] 

"Ya!!!!" [Semua orang lain] 

Pada titik inilah, ketika berbagai orang dari berbagai posisi, mengangkat suara mereka 
sebagai rekanku itu kami・ ・ ・ rencana benar-benar mulai bergerak. 



Chapter 229-1 
Bab 229: Perubahan Kota dan Kekhawatiran Cher (1/2) Keesokan harinya. 

Saat saya berkunjung ke Gimuru dini hari, terlihat jelas suasana kotanya sudah mulai 
berubah. 

Ada banyak orang mondar-mandir di jalan utama seperti biasa, tapi wajah mereka jauh 
lebih cerah. 

"Selamat datang!" [Pemilik Toko 1] 

"Harga rendah di sekitar! Dapatkan selagi bisa! " [Pedagang Kaki Lima 1] 

"Tusuk panggang hanya untuk 5 setelan! Itu harga spesial yang hanya bisa Anda dapatkan 
sekarang! " [Pedagang Kaki Lima 2] 

Bahkan suara-suara yang datang dari warung dan toko terdengar lebih hidup dari 
biasanya. 

Ketika saya melewati sebuah toko di sebuah gang... 

"Selamat pagi." [Ibu Rumah Tangga 1] 

"Nyonya! Sudah lama tidak bertemu! " [Ibu Rumah Tangga 2] 

"Ya, akhir-akhir ini sulit untuk datang ke sini..." [Ibu Rumah Tangga 1] 

"Memang, untuk beberapa alasan, banyak orang tiba-tiba muncul dan mulai tidur di pinggir 
jalan." [Ibu Rumah Tangga 2] 

"Persis! Menyedihkan bahwa mereka tidak dapat menemukan pekerjaan yang mereka 
dapatkan di sini, tetapi sangat merepotkan jika mereka tidur di jalanan, menakutkan untuk 
didekati juga. " [Madam 1] 

"Ya, tapi untungnya, orang-orang itu tidak ada hari ini, jadi saya bisa mampir." [Ibu Rumah 
Tangga 2] 

"Anda juga, Nyonya? Saya juga!" [Ibu Rumah Tangga 3] 

"Kalau dipikir-pikir, aku belum melihat satupun dari mereka hari ini. Selalu ada setidaknya 
di sekitar salah satu dari mereka di sana... Apakah mereka pergi ke suatu tempat? Akan 
sangat merepotkan jika mereka kembali, meskipun... "[Ibu Rumah Tangga 1] 

Para ibu rumah tangga bergosip tentang para tunawisma yang hilang di antara mereka 
sendiri. 



Ketika saya berjalan lebih jauh di sepanjang jalan, saya menemukan lebih banyak orang 
membicarakan hal yang sama. Ada juga orang yang mengatakan bahwa suasana kota 
menjadi lebih baik karena itu. 

Para pekerja tunawisma tidak memiliki niat buruk. Mereka tidak berdaya dan tidak punya 
pilihan lain selain berkeliaran di jalanan. Tapi meski mereka mungkin tidak memiliki niat 
buruk, kehadiran mereka masih berdampak negatif pada lingkungan mereka, yang 
memengaruhi orang lain. 

Adapun di mana para pekerja yang hilang itu sekarang, saya membawa mereka ke asrama 
kemarin. Pagi ini mereka seharusnya bekerja di perusahaan keamanan atau di pabrik 
pengolahan sampah atau di bengkel yang kami bangun dengan Perusahaan Morgan. 

Buruh mungkin menjadi alasan mengapa ketertiban umum Gimuru memburuk, tetapi 
kebanyakan dari mereka tidak datang ke sini untuk melakukan kejahatan. Kebanyakan dari 
mereka sebenarnya hanyalah orang-orang yang mencari pekerjaan. 

Orang juga cocok untuk hal yang berbeda. Misalnya, seseorang mungkin mendapati dirinya 
menggeneralisasi pekerjaan perusahaan keamanan hanya sebagai 'pekerjaan perusahaan 
keamanan', tetapi posisi yang berbeda memerlukan keterampilan yang berbeda. Penjaga 
akan membutuhkan stamina dan kemampuan tempur, sementara juru tulis membutuhkan 
keterampilan literasi dan matematika. 

Dalam pengalaman pribadi saya, orang yang menemukan diri mereka dalam posisi sulit 
dalam mata pencaharian mereka akan menjadi cemas, mulai melihat terowongan, dan 
mulai mengatakan hal-hal seperti, "Pekerjaan apa pun akan berhasil!" Tanpa 
mempertimbangkan kemampuan dan bakat mereka. 

Wawancara kemarin dimaksudkan untuk menyaring itu saja. Itu tidak dimaksudkan untuk 
gagal atau meluluskan orang, melainkan dimaksudkan untuk mencari tahu posisi apa yang 
paling cocok untuk orang mana. 

Secara total, jumlah orang yang kami pekerjakan kemarin berjumlah 546 orang. 

Saya tidak tahu berapa banyak pekerja yang membutuhkan pekerjaan, tetapi itu adalah 546 
orang yang tidak perlu khawatir tentang tempat tidur atau makan. Artinya, 546 lebih 
sedikit orang yang cenderung melakukan kejahatan atau menyebabkan masalah karena 
mereka bangkrut. Setidaknya, saya harap begitu. 

"Ups..." [Ryouma] 

Setelah berjalan melewati jalan utama, sambil melihat-lihat pemandangan kota, akhirnya 
saya sampai di tempat tujuan saya, markas perusahaan keamanan saya. Dari suara-suara 
keras yang datang dari halaman, sepertinya pelatihan calon pengawal sudah dimulai. 



Saya lega melihat suasana kota akhirnya mulai membaik. Itu membuatku ingin bekerja 
lebih keras juga. 

Ya, saya harus melakukan apa yang saya bisa. Seperti itu saya menuju ke rumah sakit di 
dalam perusahaan keamanan. 

Tujuan saya adalah untuk meningkatkan pemahaman saya dengan para dokter yang akan 
saya andalkan mulai sekarang, serta berdiskusi tentang kedokteran dan penelitian terkait 
lainnya. 

Dan... 

"Ryouma-kun! Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang serum Anda itu? " [Warna] 

"Tolong bicarakan lendir obatnya dulu! Mampu memurnikan cairan tubuh yang memiliki 
segala macam efek medis sangatlah mudah! Dengan hal seperti itu, perawatan di tempat-
tempat tanpa dokter atau obat yang memadai akan meningkat pesat! " [Isabel] 

"Secara pribadi, saya ingin mendengar lebih banyak tentang nutrisi tersebut." [Clarissa] 

"Alkimia... Yang sebenarnya sangat nyaman... Penyulingan obat jauh lebih sederhana 
dengannya, dan bahkan mungkin untuk mengekstrak komponen obat yang sebelumnya 
tidak mungkin. Mungkin, obat baru juga tidak jauh ... "[Hector] 

"Sebagai seorang dokter elf, saya pikir saya sudah belajar banyak di bidang kedokteran, 
tapi sepertinya masih banyak yang harus saya pelajari. Sangat menarik. " [Mafral] 

Selama mereka tinggal di sini, saya adalah majikan mereka, tetapi pada saat yang sama, 
saya juga akan belajar dari mereka. Karena itu, saat kita di rumah sakit, Mafral-san adalah 
seorang 'Sensei', sementara penghuni dan aku saling memanggil dengan nama. Dengan 
menempatkan diri saya pada posisi yang sama dengan mereka, saya dapat membuat 
mereka terbuka. 

Namun yang tidak saya duga adalah betapa lapar mereka akan pengetahuan. 

Mereka diperkenalkan oleh Reinhart-san, jadi saya berbicara dengan mereka tentang slime, 
alkimia, dan bahkan penelitian saya tentang serum. Mereka dengan cepat menangkap hal-
hal yang saya katakan kepada mereka, dan sebelum saya menyadarinya, mereka memburu 
saya. 

Mereka diam-diam mendengarkan ketika saya berbicara, tetapi ketika saya menanyakan 
pertanyaan terakhir, ternyata seperti ini. 

3 dari mereka ingin menjadi yang pertama bertanya, sementara salah satu dari mereka 
tampak baik-baik saja dengan salah satu pertanyaan dan hanya melihat sambil tersenyum, 
dan yang lain baru saja mulai tersesat dalam pikirannya sendiri. 



... Saya mengerti bagaimana perasaan mereka sejak saya melakukan hal serupa, tapi... Apa 
yang harus dilakukan? 

Dan kemudian saya menyadari bahwa hari sudah siang. 

"Ah, maaf, tapi bisakah kita istirahat dulu? Ini sudah waktunya makan siang. " [Ryouma] 

"Baik. Mari atur ulang pikiran kita saat makan. " [Mafral] 

Dr. Mafral memuji saran saya, dan keempat penghuni dengan tenang juga setuju. 

Kami pergi ke kafetaria bersama, tapi... 

"Ah, itu banyak sekali orang..." [Ryouma] 

Sudah ada 120 orang di kafetaria dari departemen penjaga. 

Masih ada beberapa kursi kosong, tapi tidak ada meja yang bisa menampung kami berenam 
bersama. 



Chapter 229-2 
Bab 229: Perubahan Kota dan Kekhawatiran Cher (2/2) "Ryouma-kun!" [Cher] 

"Hah?" [Ryouma] 

Saat aku menoleh ke arah suara itu, aku melihat Cher-kun melambai pada kami dengan 
satu tangan, sambil menunjuk ke kursi di sebelahnya dengan tangan satunya. 

Sepertinya dia melihat kita mencari meja, dan kebetulan orang yang duduk di sebelahnya 
akan pergi. Dari cara dia memberi isyarat pada kita, sepertinya dia akan mengamankan 
meja untuk kita. 

"Sepertinya kita menemukan meja untuk diri kita sendiri. Ayo kita ambil makanan kita. " 
[Ryouma] 

Aku mengucapkan terima kasih dengan isyarat, dan pergi bersama yang lain untuk 
mendapatkan makanan. 

"Jadi kita bisa memilih makanan kita dari menu di sini, ya." [Clarissa] 

"Makanan adalah bahan bakar dari semua aktivitas, jadi saya meminta beberapa orang 
yang dulunya bekerja sebagai juru masak atau restoran untuk menjaga tempat ini." 
[Ryouma] 

Tentu saja, karyawan tidak perlu membayar untuk makan di sini. Makan Siang A hari ini 
adalah sandwich, sedangkan Makan Siang B adalah sosis dengan sup sayuran. Sepertinya 
hanya ada 2 pilihan sekarang untuk memudahkan juru masak, tapi ini adalah hari pertama, 
jadi mari kita lihat apa yang terjadi di hari-hari berikutnya. 

Saya tertarik dengan sup, jadi saya pergi dengan Makan Siang B. Semua orang memilih 
makanan mereka, dan kami pergi ke meja yang diamankan oleh Cher-kun untuk kami. 

"Terima kasih, Cher-kun." [Ryouma] 

"Jangan sebutkan itu. Ngomong-ngomong, siapa orang-orang ini? " [Cher] 

Wajar jika dia penasaran, dan itu bukan rahasia atau apa pun, jadi saya pergi dan 
memperkenalkannya ke dokter. 

"Cher-kun adalah petualang terampil yang dipercaya oleh orang-orang." [Ryouma] 

"K-Kamu melebih-lebihkan, Ryouma-kun. Aku tidak sehebat itu. " [Cher] 



Cher-kun bertingkah serendah-rendahnya, tapi aku sangat memikirkannya. Dia anak yang 
sangat baik. Saya tahu ini terdengar sangat arogan dari saya ketika saya secara fisik lebih 
muda, tetapi dia benar-benar dewasa untuk usianya. 

"Lagipula, bukankah kamu petualang yang jauh lebih baik dariku, Ryouma-kun? Ini bahkan 
belum setahun sejak Anda mendaftar dan Anda sudah mengejar saya di peringkat. " [Cher] 

Kami berdua D Ranks, tapi meskipun dia mengatakan sesuatu seperti itu, aku tidak bisa 
merasakan kecemburuan atau kemarahan darinya. Rasanya seperti dia dengan jujur 
mengakui saya, seperti saat kami pertama kali bertemu. Saya senang dia begitu menerima 
saya, dan pada saat yang sama, saya pikir itu sangat luar biasa. 

Saya bekerja sebagai instruktur untuk petualang baru baru-baru ini, dan sayangnya, tidak 
semua orang melihat saya dengan baik. Bahkan ada petualang senior yang mulai 
menghindariku secara terbuka setelah aku menunjukkan kemampuanku di pertarungan 
tiruan. 

Saya tidak menyalahkan mereka. Petualang mungkin beroperasi pada sistem berbasis 
prestasi, tetapi masih tidak enak jika seseorang menyusul Anda. Sebagai senpai saya, saya 
yakin mereka tidak senang diambil alih oleh saya. 

Seseorang yang dapat mengabaikan hubungan senpai-kouhai dan dengan jujur mengakui 
keahlian seseorang tanpa putus asa tidaklah mudah didapat. Tentu, secara ideal berbicara, 
mengakui kemampuan seseorang mungkin merupakan sesuatu yang 'diberikan' dan 
sesuatu yang 'harus dilakukan', tetapi manusia adalah makhluk yang diatur oleh emosi 
mereka, dan bukanlah hal yang mudah untuk mempraktikkan 'ideal' itu. 

Saya pribadi telah dikalahkan berkali-kali oleh bawahan saya di kehidupan saya 
sebelumnya. Sungguh, tidak ada habisnya jumlah orang yang lebih ahli dariku. Saya ingat 
sering merasa frustrasi saat itu, tetapi tentu saja, saya tidak membiarkannya terlihat. 

Aku samar-samar mengatakan itu pada Cher-kun, dan Cher-kun menggaruk pipinya. 

"Kalau kamu mengatakannya seperti itu, itu benar-benar memalukan... Aku tidak terlalu 
berbakat, jadi yang bisa aku lakukan adalah bekerja dengan rajin, dan aku juga cemburu 
pada orang lain. Ngomong-ngomong, apakah Anda benar-benar pernah kalah atau cemburu 
pada seseorang? " [Cher] 

... Dia pikir aku ini apa? 

"Maksudku, kamu kuat dan kamu tahu banyak hal, kamu juga pintar." [Cher] 

"Memang benar bahwa saya kuat dan dapat melakukan pertarungan yang baik dengan 
kebanyakan orang, tetapi saya sebenarnya rata-rata atau buruk dalam segala hal. Misalnya, 
dalam hal hubungan antarmanusia. " [Ryouma] 



Sehubungan dengan itu, saya membutuhkan waktu hampir 40 tahun untuk mencapai posisi 
saya saat ini. 

Tapi tentu saja, melihat penampilanku, terlalu berlebihan untuk mengharapkan orang lain 
menyadarinya. 

"Dan saya pikir 'pengetahuan' dan 'kecerdasan' adalah dua hal yang berbeda. Pengetahuan 
akan menjadi alatnya, sedangkan kecerdasan adalah cara Anda menggunakannya. " 
[Ryouma] 

Dalam hal ini, ada banyak orang yang jauh lebih baik dari saya, dan satu-satunya alasan 
mengapa saya tahu begitu banyak adalah karena wajib belajar adalah sesuatu di kehidupan 
saya sebelumnya. Saya bahkan kuliah. Juga, untungnya atau sayangnya, saya memiliki 
banyak kesempatan untuk mengalami banyak hal. Ada juga banyak orang di dekat saya 
yang mengajari saya banyak hal kapan pun saya bertanya. Dan kemudian, ada hal nyaman 
yang disebut 'internet' yang memberi saya makan sebanyak yang diminta oleh rasa ingin 
tahu saya. 

Saat Anda menggabungkan semua itu, yah... 

"Saya kebetulan diberkati dengan lingkungan yang baik." [Ryouma] 

"Begitu ... Kalau begitu, aku harus bekerja lebih keras." [Cher] 

Uh, guild dan penduduk kota sudah mengakuimu, jadi kurasa tidak perlu bekerja lebih 
keras, tapi ... Yah, jika dia bersemangat, biarlah. Aku akan menyemangati dia. 

"Kalau dipikir-pikir, hal-hal apa yang membuatmu kesulitan?" [Ryouma] 

Kami sudah saling kenal untuk sementara waktu sekarang, tetapi dia selalu menurut saya 
sebagai orang serba bisa yang bisa melakukan banyak hal dengan sopan. 

"Ah, baiklah, bagaimana aku mengatakannya, sepertinya aku tipe orang yang kesulitan 
untuk berotot. Itu sebabnya saya tidak begitu percaya diri dengan kekuatan fisik atau 
kekuatan eksplosif saya. Ketua guild juga menyuruhku untuk lebih melatih teknikku 
daripada kekuatanku. " [Cher] 

Rupanya, alasan mengapa penduduk kota sangat mempercayainya ada hubungannya 
dengan itu. Ketika dia baru memulai sebagai seorang petualang, dia tidak memiliki Stamina 
atau keterampilan yang dia miliki sekarang, jadi dia melakukan segala macam pekerjaan 
sambilan di seluruh kota untuk membangun kekuatannya. 

Alasan kenapa dia terlihat begitu fleksibel mungkin karena itu juga, tapi jika itu 
masalahnya, mungkin aku bisa membantu. 



"Maaf bertanya terlalu banyak, tapi pelatihan macam apa yang selama ini kamu lakukan? 
Dan juga, Anda perlu mendapatkan sedikit protein, meskipun saya bertanya-tanya apakah 
Anda bahkan bisa mendapatkan sedikit ... "[Ryouma] 

Saya belum pernah mendengar ada yang menyebutkannya, dan saya bahkan mencoba 
bertanya kepada dokter untuk berjaga-jaga, dan ternyata, tidak ada dari mereka yang 
mengetahuinya. 

"Apakah protein itu obat penguat otot? Dari bagaimana Anda mendeskripsikannya, itu 
terdengar seperti itu. " [Cher] 

Itu kesalahpahaman. 

Protein adalah protein. Itu adalah bahan penting yang digunakan oleh tubuh tidak hanya 
untuk otot, tetapi untuk organ dalam, kulit, rambut, dan bahkan kuku. Mereka biasanya 
dapat ditemukan dalam makanan. Ini bukanlah 'obat' yang memiliki efek samping. 

"Jadi bahan protein adalah salah satu nutrisi yang Anda bicarakan?" [Clarissa] 

Orang yang mengatakan itu adalah Clarissa-san, yang cukup tertarik dengan topik nutrisi. 

"Iya. Tidak salah untuk memikirkannya seperti itu. Protein adalah salah satu nutrisi 
penting yang dibutuhkan untuk membangun otot dan memelihara kesehatan, tetapi untuk 
menjaga kesehatan seseorang dan lebih dari itu, dibutuhkan protein dalam jumlah yang 
cukup banyak. Jika seseorang mencoba dan mendapatkan jumlah protein itu hanya dengan 
makan, nutrisi lain yang tidak perlu seperti lemak juga akan diperoleh dalam prosesnya, 
dan itu secara alami akan membengkak, membuatnya sulit untuk mendapatkan jumlah 
yang diperlukan. Di situlah teknologi farmasi berperan, dan dengan mengekstrak hanya 
protein yang diperlukan, kami dapat menghasilkan suplemen protein. " [Ryouma] 

"Buang sampahnya dan sisakan yang dibutuhkan saja ya. Ini seperti saat berkemas untuk 
perjalanan. " [Cher] 

Sepertinya dia memahaminya dari sudut pandang petualang. 

Omong-omong, protein juga perlu dikonsumsi pada waktu yang tepat dan dibarengi 
dengan pelatihan yang tepat. Dengan begitu, efek protein bisa lebih maksimal, dan tubuh 
bisa membangun lebih banyak otot. Saat aku menjelaskan itu padanya--- 

"Itu luar biasa. Tapi apakah tidak apa-apa untuk mengatakan itu padaku? " [Cher] 

Cher-kun membantu pekerjaan saya, dan saya pikir ini akan sangat berguna dalam 
meningkatkan penjagaan saya. Mungkin bahkan mungkin untuk menggabungkan pelatihan 
otot dengan sihir penyembuhan. Semakin banyak saya berbicara, dia menjadi semakin 
tertarik. 



Kudengar tidak baik bagi anak-anak untuk mengerahkan terlalu banyak otot saat tumbuh 
dewasa atau itu akan memengaruhi pertumbuhan mereka, jadi jika dia mau bekerja sama 
denganku sebagai subjek tes, aku akan sangat berterima kasih. 

Saat aku mengatakan itu padanya, dia menawariku tangan kanannya. 

Saya dengan senang hati mengambilnya dan memberinya jabat tangan yang kuat. 

"Dapatkah saya berpartisipasi dalam penelitian itu juga?" [Warna] 

Residen atletik, Tint-san, yang mengatakan itu. 

Ini sangat membantu mendapatkan dukungannya, tetapi nyala api apa yang menyala di 
matanya? 

Saat aku bertanya padanya tentang mereka--- 

"Sebagai seorang anak, saya selalu ingin menjadi ksatria keluarga kerajaan. Suatu hari saya 
jatuh dari kuda saat berlatih dan terluka, jadi saya tidak punya pilihan selain menyerah. 
Sejak itu saya memutuskan untuk menjadi dokter, sehingga semakin sedikit orang yang 
harus menyerah pada impian mereka karena cedera atau penyakit. Saya tahu pelatihan 
otot tidak termasuk dalam perawatan, tapi saya sangat tertarik! " [Tenda] 

Tidak heran suaranya selalu sangat keras. Kalau dipikir-pikir, dia juga yang paling tertarik 
dengan serum, bukan? Saya tidak berpikir akan ada cerita latar seperti ini di belakangnya. 

"Saya tidak punya alasan untuk menolak, jadi tolong bantu kami. Kerja sama Anda akan 
sangat membantu. " [Ryouma] 

"Terima kasih banyak!" [Warna] 

Seperti ini saya menemukan topik penelitian baru, subjek tes baru, dan asisten baru. 

Tapi... 

"Umm, permisi, Ryouma-sama, tapi ... Kalian berdua menarik perhatian." [Mafral] 

Ketika saya melihat sekeliling saya, itu seperti yang dikatakan Dr. Mafral. 

Kami berada di kafetaria, jadi wajar saja, ada banyak orang di sini, dan karena itu banyak 
tatapan aneh berkumpul pada kami. 



Chapter 230-1 
Bab 230: Pabrik Pengolahan Sampah dan Cinta Pertama Wist-kun (1/2) Hari berikutnya. 

Sore ini saya akan mampir ke Pabrik Pengolahan Sampah dan pabrik untuk memeriksa 
apakah ada masalah dalam operasi mereka. Saya juga akan melihat tiang penahan slime di 
sana. Terutama karena mungkin akan ada beberapa slime pemulung yang bisa terbelah 
sejak aku meninggalkannya di sana kemarin. Aku harus mengambil slime baru itu dan 
membuat kontrak dengan mereka. 

... Jadi, saya mengunjungi pabrik pengolahan sampah. Sesampainya di sana, sudah banyak 
pegawai yang membawa sampah. Saya juga melihat wajah yang familiar menonton dari 
pinggir jalan. 

Selamat pagi, Kepala Cabang Taylor! [Ryouma] 

"! Ahh, Ryouma-kun. Selamat pagi." [Taylor] 

"Apakah ada masalah, Kepala Cabang? Mengapa Anda berdiri di sini sendiri? " [Ryouma] 

"Saya tiba-tiba menemukan diri saya memiliki waktu luang, jadi saya pikir saya akan 
berjalan-jalan. Saya pikir saya mungkin juga melihat bagaimana keadaan semua orang. " 
[Taylor] 

"Kamu memang memperkenalkan kami kepada beberapa pengemudi yang baik." [Ryouma] 

Dengan seberapa besar kota itu, hanya pemulung saja tidak akan bisa mengumpulkan 
sampah secara efisien. Untuk itu, gerbong dan gerbong monster diperlukan. Ngomong-
ngomong, kereta monster adalah kereta yang ditarik oleh monster yang dikendalikan oleh 
monster penjinak. Kepala Cabang Taylor yang memperkenalkan kami pada penjinak 
monster yang bisa menangani kereta monster. 

Tampaknya, guild penjinak juga mengalami masalah karena banyaknya penjinak monster 
yang mencari pekerjaan. 

Gimuru memiliki tambangnya sendiri, jadi ada banyak pekerjaan untuk mengangkut bijih 
dan manusia, tetapi bahkan itu memiliki batasan. Banyak penjinak monster datang ke kota 
untuk mencari pekerjaan. Karena itu semua pekerjaan yang tersedia dipenuhi dengan 
cepat. 

Terlebih lagi, sebagian besar orang terpikat ke sini karena mereka diberi tahu hal-hal 
seperti, "keluarga Jamil adalah keturunan dari pendiri penjinak monster, jadi wilayah 
mereka menggunakan banyak penjinakan monster 'dan' jika Anda mempelajari penjinakan 
monster, Anda 'Akan dapat melakukan lebih banyak pekerjaan dan memiliki waktu lebih 
mudah menghasilkan uang'. Bahkan ada beberapa yang diberitahu bahwa guild penjinak 



akan mengurus mereka selama mereka baru belajar bagaimana membuat kontrak dengan 
monster. 

Dengan kata lain, orang-orang ini baru saja belajar menjinakkan monster untuk 
'menemukan' pekerjaan. Mereka tidak pernah benar-benar bekerja sebagai penjinak 
monster, dan mereka juga tidak memiliki hati seorang penjinak monster. Banyak penjinak 
monster baru seperti itu tiba-tiba muncul entah dari mana. Secara alami, guild akan 
kesulitan berurusan dengan mereka. 

Benar saja, kasus di mana monster memberontak terhadap penjinak mereka dan menjadi 
liar telah meningkat. Bahkan ada kasus di mana orang selain para penjinak terluka juga. 

Untungnya, kepala cabang telah mengambil tindakan sebelumnya, jadi kerusakan yang 
disebabkan oleh penjinak monster merepotkan dapat diminimalkan. Karena kata-kata itu 
masalah guild belum banyak tersebar. 

Meski begitu, guild masih harus bertanggung jawab ketika orang-orang yang berafiliasi 
dengan mereka menimbulkan masalah. 

Dalam pertemuan beberapa hari yang lalu, kepala cabang terdengar mengomel, "Saya tidak 
meminta banyak! Aku bahkan tidak akan meminta mereka untuk bangga menjadi penjinak 
monster! Yang saya minta adalah mereka memiliki kesadaran dan tanggung jawab saat 
menangani monster mereka ... " 

Pasti sulit, Kepala Cabang. 

Jadi, untuk menghindari para pemula ini merusak kota atau orang yang tidak terkait, 
mereka mengirim banyak dari mereka kepada saya, seorang veteran yang punya banyak 
waktu luang. 

Oh? [Manusia] 

Ketika kereta pembawa sampah melewati kami, pria yang mengemudikannya mengangguk 
kepada kami sambil tersenyum. Pasti kenalan kepala cabang sejak dia membalas salam. 

"... Ngomong-ngomong, banyak sampah yang diangkut, tapi sepertinya tidak berbau, 
bukan?" [Taylor] 

"Kami membangun pabrik pengolahan sampah di tengah kota, jadi saya sangat berhati-hati 
agar tidak berbau." [Ryouma] 

Wajar jika orang merasa tidak enak saat melihat atau mencium sesuatu yang kotor. Bagian 
kota ini mungkin pernah menjadi bagian dari permukiman kumuh, namun tetap sebaiknya 
berhati-hati. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Selain itu, meskipun pengumpulan dan 
pengangkutan sampah mungkin merupakan pekerjaan yang penting, ini adalah pekerjaan 



yang tidak menyenangkan, sehingga orang cenderung memandang rendah orang yang 
melakukannya. 

Karena itu, saya telah mengambil keputusan sendiri untuk memberikan gambar pabrik 
pengolahan sampah sebersih mungkin. 

"Untuk itu, sebisa mungkin saya mengisolasi bau busuk yang berasal dari gerbong 
pengangkut sampah. Saya juga membutuhkan gerbong berbentuk kotak dan gerbong 
tertutup, sehingga orang tidak perlu melihat sampah apa pun. Bagian kereta yang 
menyimpan tong dan kantong goni berisi sampah telah diolesi dengan cairan penyerap bau 
deodoran lendir dalam jumlah yang banyak untuk mencegah bau keluar. Para pekerja juga 
diharuskan memakai pakaian kerja mereka, dan bahkan diinstruksikan bagaimana cara 
merias diri. Cairan penghilang bau Hutan Bambu juga didistribusikan ke para pekerja. 
Mereka diharuskan menggunakannya setelah bekerja dan sebelum bertemu orang. " 
[Ryouma] 

"Ya, saya menerima laporan tentang itu sebelumnya ... Benar, jadi begitulah cara Anda 
mengendalikan baunya." [Taylor] 

Selain itu, pabrik pengolahan sampah juga dibangun dalam bentuk persegi panjang 
sederhana tanpa ciri khusus. Lantai pertama saat ini digunakan untuk mengumpulkan 
sampah dan membuangnya. 

Gerbong sampah dimaksudkan untuk melewati pintu besar dengan sampahnya, kemudian 
setelah muatannya diturunkan, mereka harus melewati pintu yang berlawanan dan mulai 
mengumpulkan sampah sekali lagi. 

Penghalang angin satu arah telah dipasang di pintu masuk, pintu keluar, dan jendela area 
pemrosesan, sehingga bau dari luar tidak bisa masuk. Bau dari dalam juga tidak akan 
bocor. Alat ajaib angin digunakan untuk pembuangan di dalam area pemrosesan, tetapi 
sebelum udaranya habis, udara melewati filter slime filter yang telah diolah dengan 
kemampuan deodoran lendir untuk membuat udara sebersih mungkin sebelum 
dikembalikan ke luar. 



Chapter 230-2 
Bab 230: Pabrik Pengolahan Sampah dan Cinta Pertama Wist-kun (2/2) "Kamu bahkan 
menggunakan alat sihir hanya untuk menghilangkan baunya?" [Taylor] 

"Saya kenal dengan pengrajin terampil yang mau bekerja dengan saya, jadi..." [Ryouma] 

"Saya melihat. Itu bagus. Anda harus menghargai hubungan Anda... Bagaimanapun, saya 
harus pergi. Semuanya tampaknya baik-baik saja. " [Taylor] 

Aku akan mengirimmu pergi. [Ryouma] 

Di sini telah dibangun asrama untuk karyawan pabrik pengolahan sampah dan karyawan 
lainnya, pemandangannya juga tidak terhalang, dan suasananya juga bagus, tetapi tempat 
ini masih pernah menjadi bagian dari permukiman kumuh. 

Kepala cabang sudah cukup tua, dan dia juga kepala cabang dari sebuah guild, jadi kupikir 
akan lebih baik jika masih ada yang menemaninya. 

"Kamu tidak perlu, aku akan baik-baik saja. Aku bukan kepala cabang dari guild penjinak 
hanya untuk pertunjukan, kau tahu. " [Taylor] 

Dia berkata sambil menepuk dadanya di atas mantelnya. 

Kyu? [Hamster?] 

Makhluk super mungil yang tampak seperti hamster menjulurkan kepalanya dari saku 
dada mantelnya. 

"Pria kecil yang lucu." [Ryouma] 

"Dia familiar saya, Fernek. Dia sejenis monster monster yang dikenal sebagai Resonance 
Mole. Resonansi Moles unggul dalam merasakan dan menemukan musuh, dan mereka 
bahkan dapat berkomunikasi dengan anggota lain dari spesies mereka bahkan dari jauh. 
Dia akan menyadarinya jika ada orang yang berbahaya mendekat, dan temannya di guild 
juga akan memberi tahu semua orang atas nama kita. " [Taylor] 

"Wow, dia sangat luar biasa meski sangat imut." [Ryouma] 

Dia tampak seperti hamster, tetapi ternyata dia adalah tahi lalat. 

"Dia mungkin kecil, tapi dia sangat bisa diandalkan. Saya memiliki beberapa kartu lain 
untuk dimainkan jika terjadi sesuatu, dan saya akan kembali melalui jalan yang Anda 
bangun, jadi saya akan baik-baik saja. Selain itu, tidak seperti aku, kamu memiliki banyak 
pekerjaan yang harus dilakukan, bukan? Anda lebih baik menyelesaikannya. Saya yakin 
mereka akan banyak membantu saya secara tidak langsung juga. " [Taylor] 



Kami harus membenahi jalan di sekitar pabrik pengolahan sampah agar gerbong angkutan 
sampah bisa keluar masuk pabrik pengolahan sampah. Kami bahkan menghubungkan jalan 
di sini ke jalan utama, dan ada banyak gerbong yang kesana kemari, dan slime saya juga 
waspada, jadi... 

"Saya mengerti. Kalau begitu aku akan tinggal di sini. Tolong hati-hati." [Ryouma] 

"Kamu juga. Setelah semuanya tenang, mari kita keluar untuk minum teh kapan-kapan. " 
[Taylor] 

Saat dia mengatakan itu, dia pergi, dan saya menuju ke dalam pabrik pengolahan sampah. 

Para karyawan menggunakan alat seperti penggaruk untuk membuat tumpukan sampah 
runtuh, lalu diam-diam mereka sebarkan di atas lantai kawat-kawat kasar di sebelahnya. 

Dengan melakukan itu, mereka dapat membuang sampah yang sudah mengeras, 
memisahkannya, dan mengirimkannya ke slime pemulung yang menunggu di bawah, di 
ruang bawah tanah. 

Sampah yang lebih besar yang tidak bisa jatuh melalui jaring kawat akan dibawa pergi dan 
dibawa ke departemen yang bertugas menghancurkan barang-barang yang akan 
dihancurkan, dan kemudian sampah yang hancur akan dibawa kembali. 

Hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan slime pemulung di bawah dan agar 
penyerapan sampah lebih efisien. 

Lagipula, skill Absorb dari slime paling efektif saat digunakan pada target yang bisa mereka 
bawa ke dalam tubuh mereka. Selain itu, mereka juga lebih mudah menyerap benda-benda 
yang lebih lembut. 

"Sepertinya semuanya baik-baik saja." [Ryouma] 

Zeff-san dan Camil-san bertanggung jawab atas area ini, jadi saya ingin berbicara dengan 
mereka, tapi... Di mana mereka? Hmm? 

Saya melihat seseorang bekerja di sudut area. 

"Wist-kun?" [Ryouma] 

... Ketika saya memulai pekerjaan ini, saya memanggil Berk, seorang teman petualang saya, 
dan Gazel, seorang teman yang saya kenal selama program instruksi pemula guild 
petualang. Seperti yang dikatakan ahli pemulung sampah, nenek sampah, kepada saya, 
tidak ada yang lebih dapat diandalkan selain meminta orang mengetahui rahasia peraturan 
dan pekerjaan yang sebenarnya menemani para pekerja. 

Dalam hal itu, orang-orang yang saya sebutkan berasal dari daerah kumuh dan bahkan 
pemulung sendiri sampai baru-baru ini. Mereka lebih dari berkualitas. 



Jadi saya meminta mereka untuk melakukan pekerjaan itu, dan mereka dengan senang hati 
setuju. 

Meskipun dalam kasus Wist-kun, saya hanya mendengar dari Berk bahwa dia akan 
mengambil pekerjaan itu juga dan kami belum benar-benar bertemu langsung. Dia 
tampaknya telah tumbuh jauh lebih besar sejak terakhir kali kita bertemu. 

"Selamat pagi." [Ryouma] 

Aku melakukan yang terbaik untuk menghindari menyela semua orang selama pekerjaan 
mereka saat aku mendekati Wist-kun dan memanggilnya. 

"Ah, Ryouma-kun. Selamat pagi." [Wist] 

Suaranya terdengar jauh lebih berat dari yang terakhir kuingat. 

"Jadi itu benar-benar kamu." [Ryouma] 

"Y-Ya. Anda tidak tahu? " [Wist] 

"Kupikir itu kamu, tapi kamu tumbuh begitu cepat, untuk sesaat, aku tidak begitu yakin." 
[Ryouma] 

"Aku mulai tumbuh dengan sangat cepat akhir-akhir ini. Karena itu saya harus membeli 
peralatan baru secara tiba-tiba. Sementara itu, semua orang baik-baik saja hanya dengan 
melakukan sedikit penyesuaian pada mereka. " [Wist] 

Saya yakin itu pasti pukulan yang serius secara finansial... Tapi karena dia tumbuh lebih 
besar, itu berarti dia juga selangkah lebih dekat untuk menjadi dewasa, dan itu berarti dia 
bisa melakukan lebih banyak hal sekarang. Tempat ini membayar dengan baik tergantung 
pada seberapa banyak pekerjaan yang telah dilakukan, jadi saya harap dia melakukan yang 
terbaik. 

"Ngomong-ngomong, apa kamu sudah melihat Zeff-san dan Camil-san?" [Ryouma] 

"T-Mereka mungkin ada di kantor di lantai atas. Nenek sampah mampir beberapa saat yang 
lalu, dan mereka sepertinya telah menunjukkannya. " [Wist] 

"Begitu, terima kasih. Maaf mengganggu Anda saat Anda sedang bekerja. " [Ryouma] 

Setelah mengatakan itu, aku menuju kantor di lantai dua, tapi--- 

"R-Ryouma-kun!" [Wist] 

"? Apa masalahnya?" [Ryouma] 

"Ah. Umm, sebenarnya, uh... "[Wist] 



Aku ingin tahu tentang apa ini. 

Dia memanggilku begitu tiba-tiba, tapi dia malu lagi. 

Apakah ini sesuatu yang sulit untuk dibicarakan? Saya penasaran, tapi pertama-tama saya 
harus menenangkannya. 

Ketika dia berbicara lagi ... 

"T-Ada m-maid di tempatmu, kan? I-Itu indah... "[Wist] 

"Ya." [Ryouma] 

Kata-kata itu dan wajahnya yang memerah sudah lebih dari cukup untuk menceritakan 
kisahnya. 

Wist-kun mungkin penakut, tapi dia juga laki-laki. Dan dia juga sedang dalam masa puber. 

Kalau dipikir-pikir, pada hari wawancara, wawancara untuk grup Berk dimaksudkan hanya 
asal-asalan, jadi saya serahkan pada para pelayan. Itu pasti saat dia melihat mereka. 

"A-Jika itu tidak menjadi masalah, b-bisakah kamu memberitahuku namanya?" [Wist] 

Saat aku bertanya-tanya apa yang akan dia tanyakan, ternyata itu sesuatu yang sangat 
bermanfaat -- namanya. 

Tapi yang mana? Ada tiga dari mereka. Saya bertanya kepadanya yang mana yang dia 
maksud, dan... 

"A-Aku tidak yakin bagaimana mengatakannya, tapi t-orang dengan gaya yang hebat, atau 
erm, wanita itu ..." 

Wajah Wist-kun memerah dengan warna merah yang lebih dalam saat dia mulai 
membicarakan tentang tubuh pelayan. 

Aku sebenarnya tidak mencoba untuk mempermalukannya, tapi penjelasannya tidak 
terlalu membantu. 

Saya tidak tahu apakah dia berbicara tentang Lilian-san atau Rurunez-san. Mereka berdua 
tahu cara berpakaian, tapi jika itu Rurunez-san, sayangnya, dia sudah menikah, jadi kurasa 
cintanya tidak akan terbalas, tapi ... 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "A-Itu yang paling besar di antara ketiganya!" 
[Wist] 

Hmm? Burly? Mungkinkah dia membicarakan tentang... 

"Maksudmu Riviola-san?" [Ryouma] 



"Apakah itu namanya? Pelayan dari Suku Manusia Kera Besar itu? " [Wist] 

"Jika itu adalah pelayan dari Suku Manusia Kera Besar, maka tidak ada keraguan tentang 
itu. Kalau dipikir-pikir, kamu juga dari Suku Manusia Monyet Besar, bukan? " [Ryouma] 

Suku Manusia Kera Besar adalah salah satu Suku Binatang, dan dikenal dengan perawakan 
besar dan otot mereka yang berkembang dengan baik. Terus terang, mudah bagi mereka 
untuk menambah otot. Riviola-san sangat berotot sehingga mudah bagi orang dari ras lain 
untuk salah mengira dia sebagai laki-laki. Dia memiliki tubuh yang kuat, tapi kurasa dia 
juga memiliki gaya yang bagus. Meskipun, itu kurang sejalan dengan menjadi seorang 
wanita dan lebih seperti menjadi seorang binaragawan, tapi saya ngelantur. 

Maafkan aku, aku tahu itu sangat kasar padaku, tapi ketika dia menyebut 'cantik', tanpa 
sadar aku menghilangkannya dari daftar ... Aku perlu melakukan beberapa refleksi. 

Setelah itu, karena saya merasa bersalah, saya memberi tahu Wist-kun tentang poin-poin 
bagus Riviola dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah orang yang baik, dan 
kemudian saya pergi. 



Chapter 231-1 
Bab 231: Pada Satu Malam Khusus (1/4) Di tempat tertentu di kota Gimuru ada bar yang 
terus dimasuki orang meskipun ada tanda 'tutup'. 

Pada hari ini, 9 orang mengunjunginya. 

Mereka mengunjungi toko dalam kelompok tiga orang. Salah satunya duduk di meja di 
tengah bar, sedangkan dua lainnya duduk di meja di belakangnya. 

Satu demi satu, orang-orang mengambil tempat duduk mereka, dan suasana berbahaya 
memenuhi toko saat perwakilan dari ketiga kelompok menempati meja tengah. 

"Wanz-san, bisakah kamu menjelaskan kepada kami apa yang terjadi?" [Perwakilan 1] 

"Ya, beri kami penjelasan. Atau apa? Apakah penipu kita, yang selalu berbicara, tiba-tiba 
menjadi bisu? " [Perwakilan 2] 

"Anda ingin penjelasan? Baiklah, kuakui bahwa pekerjaan kita tidak berjalan sesuai 
rencana, tapi bukankah itu sama untukmu? " [Wanz] 

"Apa itu tadi!?" [Perwakilan 2] 

Salah satu orang yang duduk di meja perwakilan adalah Wanz. Dia adalah orang yang 
menciptakan Asosiasi Toko Ukuran Menengah Gimuru dan membuka pertemuan, di mana 
dia bertengkar dengan Ryouma. 

Sikap provokatif Wanz yang sama menyebabkan salah satu perwakilan lainnya menjadi 
marah, sementara yang lain mendecakkan lidahnya. Orang-orang yang menemani mereka 
menjadi gugup. 

Tapi sebelum semuanya bisa meningkat, pria itu, yang mendecakkan lidahnya, 
menghentikannya. 

"Hentikan. Tidak ada gunanya berdebat di sini. " [Perwakilan 1] 

"Iya. Semuanya berjalan baik bagiku sampai bagian di mana aku mengumpulkan para 
pedagang dan membuka Asosiasi Toko Ukuran Menengah Gimuru... "[Wanz] 

"? Hei, semuanya berjalan lancar, jadi apa yang terjadi--- "[Representative 2] 

Pria pemarah sebelumnya masih bertingkah laku. 

"Ya, itu berjalan dengan baik, sampai saat itu・ ・ ・ ・ ・, bagaimanapun juga. Saya 

melakukan penelitian saya, menarik orang ke sisi saya sebelumnya, dan diskusi juga 



berjalan dengan baik, tetapi kemudian beberapa bocah bodoh harus mengacaukan 
semuanya. " [Wanz] 

"... Hei, bukankah orang ini selalu mengangkat hidungnya ke udara? Jadi dia sebenarnya 
seperti ini. " [Perwakilan 2] 

Dia menyukai bagaimana Wanz mengumpat tanpa mengangkat alis. 

"Aku sempat curiga, tapi sepertinya 'Ryouma Takebayashi' masalahnya ... Orang-orang kita 
juga bermasalah dengannya. Saya menyuruh bawahan saya berpura-pura mencari 
pekerjaan dan bertengkar dengan bawahannya untuk mempersulit orang yang sebenarnya 
mencari pekerjaan, tapi... "[Representative 2] 

"Saya mencobanya juga. Saya mencoba membuat orang melakukan kejahatan dengan 
memanfaatkan betapa sulitnya hidup mereka, tetapi anak yang mempekerjakan banyak 
orang itu tampaknya telah memberi mereka harapan. Mereka tidak bersedia seperti 
sebelumnya. Dan sebenarnya dia mempekerjakan seratus orang. Dia bahkan mengatakan 
akan ada putaran pekerjaan lain segera. Berapa banyak uang yang dia miliki? Apakah 
binatu menghasilkan sebanyak itu? " [Perwakilan 1] 

"Ha, ha ha, tidak, bukan itu. Kalau melihat kondisi yang dia janjikan, bagus banget. Ada gaji, 
tentu saja, tapi di atas itu, ada penginapan, makanan, dan bahkan perawatan kesehatan. 
Tokonya pasti menghasilkan banyak uang, tetapi itu saja tidak cukup. 

Tentu saja, kami bukan satu-satunya yang memperhatikan hal ini. Kabarnya kakek dan 
nenek bocah nakal itu meninggalkan banyak uang untuknya. Tetapi terlalu nyaman untuk 
memiliki warisan yang kaya pada saat ini, dan bahkan jika memang ada, tidak ada yang 
akan menggunakannya seperti ini. Dia bisa jadi orang suci atau idiot yang tidak tahu nilai 
uang. 

Rupanya, dia bekerja melawan kita, jadi Duke pasti orang di belakangnya, uang dan 
pesanan, pasti dari dia juga. Bocah... bodoh itu tidak lebih dari umpan dan boneka... Yah, 
mengingat usianya, kurasa dia cukup pintar untuk bisa memainkan peran boneka. " [Wanz] 

Wanz tampak tenang saat berbicara, karena ekspresi dan sikapnya kembali normal. 

"Jauh lebih dapat dipercaya untuk berpikir bahwa alih-alih percaya secara membuta bahwa 
bocah lelaki itu memikirkan segalanya dan membawa situasi ini. Orang-orang duke juga 
bersamanya ... Tapi cukup dengan itu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Perusahaan 
keamanan itu seharusnya sudah mulai melakukan putaran. Tidakkah pencuri akan 
kesulitan bergerak? " [Perwakilan 1] 

"Mereka sudah mengalami kesulitan... Perusahaan keamanan itu bekerja dengan guild. 
Mereka benar-benar menargetkan target kami dan mengungkap banyak modus operandi 
kami. Sepertinya mereka memiliki seseorang yang akrab dengan pekerjaan kita. " 
[Perwakilan 2] 



Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "...Saya melihat. Sebenarnya, beberapa rumah 
kosong di daerah kumuh yang bisa digunakan sebagai tempat persembunyian atau untuk 
menampung kesepakatan rahasia kita telah dibongkar. Penyesuaian kembali lahan telah 
mengubah udara di seluruh permukiman kumuh menjadi lebih baik juga. " [Perwakilan 1] 

"Jadi hiu darat juga mengalami masalah, ya. Lalu bagaimana dengan para penipu? Bisakah 
Anda memberi kami beberapa intel? Jika kita tahu rute dan jadwal patroli, kita bisa 
menargetkan toko-toko yang kekurangan tangan dan menunggu patroli datang, lalu 
memberi mereka dunia yang penuh penderitaan. Kami akan mencoba mempermudah hiu 
darat untuk melakukan tugasnya juga. Itu sebabnya kami bekerja sama, kan? " [Perwakilan 
2] 

"Sayangnya, saya tidak bisa mendapatkan cukup banyak orang. Beberapa orang menjadi 
curiga karena bocah itu, dan sekarang saya butuh banyak usaha untuk memulai 
percakapan. Saya harus melakukannya perlahan-lahan dan mendapatkan kepercayaan 
mereka dulu. " [Wanz] 

Keheningan memenuhi ruangan. Orang yang menyebabkannya adalah Wanz, tapi dia juga 
yang pertama memecahkannya. 

"Ayo lanjutkan pekerjaan kita masing-masing untuk saat ini. Mereka bukan satu-satunya 
yang didukung oleh para bangsawan. Dan mungkin masih akan ada orang yang mencari 
pekerjaan. Ada terlalu banyak orang yang tidak dibutuhkan di kota. " [Wanz] 

"Sepertinya tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan... Yang bisa kita lakukan sekarang 
adalah mengambil pekerjaan seperti sebelumnya. Kami juga tidak bisa berhenti. Bagi 
orang-orang di bidang pekerjaan kami, berhenti berarti kematian. Bahkan jika kita 
bertahan hidup, kita tidak akan bisa hidup dengan layak. " [Perwakilan 1] 

"Hiu darat benar. Semakin sulit bagi kami untuk bergerak, tetapi kami belum kehabisan 
kartu. " [Perwakilan 2] 

Semua pria itu memasang wajah muram. 



Chapter 231-2 
Bab 231: Pada Satu Malam Khusus (2/4) Sementara itu. 

Ketika jam kerja sudah lewat dan sebagian besar karyawan telah kembali ke asrama 
mereka, orang-orang yang dikirim oleh Duke -- empat penjaga, pembantu, dan dokter -- 
berkumpul di salah satu ruangan perusahaan keamanan. Serge-san, yang kebetulan 
mampir, juga ada di sana. 

"Untuk usaha semua orang! Bersulang!" [Hyuzu] 

"Bersulang!" [Semua orang lain] 

Hyuzu menawarkan roti panggang, dan semua orang secara bersamaan berkata 'Cheers!' 
Nah, semua orang kecuali Jill, yang membuat wajah sulit dan mengajukan pertanyaan 
kepadanya. 

"Hei, Hyuzu. Apakah ini benar-benar sesuatu yang harus kita lakukan ketika kita 
seharusnya memberikan laporan? " [Jill] 

"Ayo, Jill, jangan terlalu kaku. Bahkan jika kami mengalami beberapa masalah, semuanya 
masih sesuai harapan. Dan laporan itu hanya semacam konfirmasi, jadi kita bisa 
melakukannya sambil minum. Lagipula, bukankah kita menyuruh Ryouma untuk santai? 
Kita tidak akan terlalu persuasif sekarang jika kita begitu tegang, bukan? " [Hyuzu] 

"Itu benar..." [Jill] 

"Jika Anda terus membuat wajah seperti itu, Serge-dono akan bermasalah, Anda tahu." 
[Hyuzu] 

"M-Maafkan aku. ... Tunggu sebentar, bukankah kamu menyeret Serge-dono ke sini !? ... 
Sigh, aku benar-benar tidak bisa cukup meminta maaf atas perilaku Hyuzu. " [Jill] 

"Ah, tolong, tidak ada yang perlu dimaafkan sama sekali. Hyuzu-dono hanya 
mengundangku agar tidak membuat perjalananku kesini menjadi sia-sia. " [Serge] 

"Ini membuatku nyaman saat kau mengatakannya seperti itu." [Jill] 

Setelah percakapan mereka selesai dengan itu, Camil teringat sesuatu dan bertanya pada 
Serge. 

"Kalau dipikir-pikir, kenapa kamu ada di sini, Serge-san?" [Camil] 

"Seorang pengrajin alat sihir yang berteman dengan saya telah mempercayakan saya 
sebuah paket untuk diserahkan kepada Ryouma-sama. Saya setuju untuk mengirimkannya 
karena saya pikir saya juga akan dapat berbicara tentang produk pabrik. " [Serge] 



"Sayangnya, kalian baru saja merindukan satu sama lain. Ryouma baru saja pulang lebih 
awal. " [Camil] 

"Sekarang setelah kamu menyebutkannya, sejak dia mulai membesarkan goblin itu, dia 
telah menyelesaikan pekerjaannya dan pulang lebih awal." [Hyuzu] 

"Dia punya beberapa familiar baru, jadi wajar jika dia ingin pulang lebih awal. Ryouma-
sama perlu belajar lebih banyak tentang goblin, dan familiar adalah makhluk hidup juga. 
Saya pernah mendengar bahwa goblin memiliki kecenderungan untuk jatuh sakit atau 
mengamuk ketika mereka belum menyesuaikan diri dengan lingkungan baru mereka juga. 
" [Rurunez] 

"Itu benar, tapi meski bukan itu masalahnya, masih bagus bagi seorang pecandu kerja 
seperti Ryouma untuk pulang lebih awal." [Hyuzu] 

Ketika Hyuzu mengatakan itu, semua orang mengangguk, dan ketika suasananya menjadi 
lebih longgar, Lilian bertanya. 

"Ngomong-ngomong, Serge-sama, karena Anda ingin berbicara dengan Ryouma-sama, 
apakah pabrik mengalami masalah? Jika itu sesuatu yang mendesak, saya bisa mengirim 
familiar saya. " [Lilian] 

"Terima kasih, tapi ini tidak mendesak, jadi jangan khawatir. Saya hanya berpikir akan 
lebih baik jika saya bisa berbicara dengannya tentang jadwal produksi di masa depan dan 
produk teratas, serta berbagai produk yang dia pesan. " [Serge] 

"Bagus jika tidak ada masalah. Tetapi bukankah kain tahan air adalah produk unggulan 
Anda? Apakah Anda akan membuat sesuatu yang baru? " [Lilian] 

"Seperti yang Anda duga, pabrik terutama akan memproduksi kain tahan air yang terbuat 
dari cairan lengket lendir lengket yang telah diolah. Tapi Ryouma-sama memang berbicara 
tentang produk lain yang memanfaatkan slime... Tahukah Anda bahwa bagian dari toko 
saya dibakar baru-baru ini? " [Serge] 

Tentu, mereka melakukannya, dan semua orang kecuali Serge mengangguk. 

"Ryouma-sama sangat prihatin dengan kejadian itu, dan ketika kami berbicara, dia 
menyarankan banyak hal, dari 'kebijakan pencegahan kebakaran' untuk mencegah 
kebakaran menjadi masalah di tempat pertama hingga 'pemadam api' untuk menangani 
api. seandainya kebakaran masih terjadi, untuk 'metode penyelamatan' seandainya 
seseorang tertinggal di ruang pembakaran, dan bahkan 'peralatan khusus' untuk orang-
orang yang melakukan operasi penyelamatan. Dia terus muncul dengan ide demi ide, tetapi 
semuanya tampak layak untuk dipertimbangkan, jadi saya berpikir untuk membuat 
prototipe, dan kemudian bergantung pada hasilnya, menjualnya sebagai produk yang 
sebenarnya. " [Serge] 



"Kalau dipikir-pikir, ada sesuatu seperti itu dalam kurikulum pelatihan perusahaan 
keamanan, bukan? Para rekrutan saat ini masih dalam proses pembangunan pondasi dan 
hanya membangun kekuatan mereka, namun ke depannya, mereka seharusnya menjalani 
pelatihan penyelamatan. Dia juga menyarankan melatih mereka yang tertarik untuk 
menjadi petugas medis. " [Hyuzu] 

"Toko Serge-san yang dibakar pasti sangat mengejutkannya." [Rurunez] 

"Pemuda itu selalu menghargai orang lain dan berinisiatif untuk memulai sesuatu, tapi itu 
juga mengapa kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Anda juga tidak bisa tidak 
khawatir setiap kali dia mengatakan dia ingin membantu. " [Zeff] 

Semua orang setuju dengan Zeff, tetapi Hyuzu memiringkan kepalanya dan menjadi 
bijaksana. 

"? ... "[Hyuzu] 

"Apa yang salah?" [Rurunez] 

"Rurunez... Agak terlambat bagiku untuk mengatakan ini, tapi menurutku Ryouma 
melakukannya dengan cukup baik di kota ini." [Hyuzu] 

"Bukankah itu sebabnya dia bisa mendapatkan bantuan orang lain di atas kita dan 
membuat rencananya menjadi kenyataan?" [Rurunez] 

"Ya. Dan dia juga terhubung dengan baik. " 

"Dia punya teman petualang untuk membantunya membangun perusahaan keamanannya, 
tapi di atas mereka, dia juga mendapat dukungan dari tiga master guild, kepala kantor 
pemerintahan di sini, dan orang yang bertanggung jawab atas daerah kumuh. Belum lagi 
pedagang besar dan orang berpengaruh seperti Serge-san. " [Jill] 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Dia sepertinya kenal banyak orang dari kota 
juga. Ada pemilik toko, anak-anak daerah kumuh yang bekerja sebagai pemulung, dan 
tampaknya, dia juga sering pergi ke gereja dan meninggalkan sumbangan. " [Hyuzu] 

"Aku sudah lama tidak mengenalnya, tapi dia selalu menganggapku sebagai seorang anak 
yang perhatian pada orang lain. Meskipun ada kalanya dia tampak kurang akal sehat dan 
memiliki perspektif yang agak aneh. " [Riviola] 

"Benar, benar..." [Hyuzu] 

Hyuzu setuju dengan Riviola, tetapi dia sepertinya memikirkan hal lain juga. Ketika Jill 
melihat itu, ekspresi khawatir muncul di wajahnya, dan dia bertanya. 

"Apa masalahnya? Bukannya kamu terlalu khawatir. Merasa kurang sehat? " [Jill] 



"Nah, saya hanya berpikir itu agak aneh. Belum lama sejak kami pertama kali bertemu, tapi 
dia benar-benar banyak berubah. Maksud saya, kalian ingat, kan? Dia dikurung sendirian di 
hutan. " [Hyuzu] 

"Ya. Tapi dia sudah terbiasa dengan kehidupan di kota, aku sudah melupakannya. " [Jill] 

"Baik? Dan seperti yang kita bicarakan sebelumnya, dia kenal banyak orang juga. Ketika 
saya memikirkan tentang bagaimana dia melakukannya baru-baru ini, dia tidak hanya 
melakukannya dengan sangat baik. Bahkan, rasanya seperti... Anda ingat ketika dia 
mengatakan dia 'buruk dengan orang'? Yah, aku mulai merasa bahwa sebenarnya bukan itu 
masalahnya. " [Hyuzu] 



Chapter 231-3 
Bab 231: Pada Satu Malam Khusus (3/4) Pada titik ini, Mafral, yang belum berbicara sama 
sekali sampai sekarang, akhirnya berbicara. 

"Saya juga tidak berpikir dia buruk dengan orang lain. Kami baru saja tiba di sini, namun 
dia berusaha keras untuk memastikan bahwa kami merasa disambut. Dia juga tidak ragu 
untuk membagi pekerjaan di antara kami, dan dia juga bekerja keras di waktu luangnya 
untuk meletakkan dasar bagi kami. " [Mafral] 

Setelah diberi tahu itu, semua orang yang berpartisipasi menjadi bijaksana dan 
memikirkan kembali tindakan Ryouma. 

"... Itu benar-benar sibuk, jadi aku tidak pernah terlalu memperhatikannya, tapi sekarang 
kamu menyebutkannya, kamu benar... Selain itu, tidak ada orang yang menyuruhnya untuk 
melakukan itu juga. Dia melakukannya secara alami sendiri. " [Riviola] 

"Ya... Ryouma jelas tidak buruk dengan orang lain." [Hyuzu] 

"Mungkin karena itulah yang dipikirkan Ryouma-sama? Dan mungkin juga karena dia 
merendahkan dirinya, sementara juga cenderung mengabaikan beban yang dia berikan 
pada dirinya sendiri. " [Serge] 

"Ahh... begitu. Anda mungkin benar, Serge-san. Ryouma memang memiliki kecenderungan 
untuk melakukan semuanya sendiri, tapi bukan berarti dia tidak akan pernah bergantung 
pada orang lain. " [Hyuzu] 

Penasaran apakah Hyuzu merasa lega atau kekhawatirannya telah hilang begitu saja, tetapi 
suaranya terdengar segar saat dia minum seteguk minuman keras. 

Sementara itu, di alam dewa... 

"Hmm, sepertinya tidak ada masalah." [Gayn] 

"Iya. Orang-orang yang bekerja dalam bayang-bayang Gimuru masih belum menyerah, 
tetapi kota telah jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Ryouma memiliki teman-
temannya juga. " [Kufo] 

"Ngomong-ngomong, apa yang Ryouma-kun lakukan sekarang?" [Rurutia] 

"Dia baru saja selesai memberi makan goblin dan slime familiar-nya, dan sedang 
menyiapkan makan malamnya sendiri. Dia tampaknya menjalankan beberapa eksperimen 
pada makanan yang diawetkan juga. " [Willieris] 

"Sepertinya dia mengikuti saran saya dan benar-benar belajar bertani. Dia masih di titik 
awal, tapi sepertinya dia akan bisa menanam tanaman yang layak kali ini. " [Udang] 



"Dia juga mulai membuat minuman keras -- minuman keras lokal di Wilayah Fatma. Dia 
menanam ramuannya sendiri, dan sedang menguji berbagai hal untuk membuatnya enak. 
Dia menjinakkan dirinya sendiri beberapa goblin dan memiliki lebih banyak tangan 
sekarang, jadi mungkin itu hal yang baik setelah semua dia mulai tinggal di tambang. Dia 
perlu memperbaiki tempat itu sedikit, tetapi tidak buruk untuk memfermentasi anggur. 
Selain itu, mengingat watak Ryouma, saya pikir kita bisa mengharapkan dia untuk 
menghasilkan sesuatu yang baik. " [Tekun] 

Enam dewa berkumpul bersama, mengawasi Ryouma, teman-temannya, dan kota. 

Mereka meminum minuman favorit mereka, sambil dengan santai berbagi informasi yang 
mereka miliki. 

Tiba-tiba, dua dewa muncul di ruang itu di alam dewa. 

Kerja bagus di luar sana. [Kufo] 

Kirillel. Apakah sudah berakhir? " [Gayn] 

"Belum, tapi kami telah memutuskan untuk menghentikan hukuman sementara karena dia 
seperti ini." [Kirillel] 

"Guhe !?" 

Saat dia mengatakan itu, dia melemparkan dewa itu ke pelukannya. Itu tidak lain adalah 
Sereriputa. 

Sereriputa berteriak kesakitan ketika dia jatuh, tapi dia tidak bergerak sedikitpun setelah 
itu. 

"M-Tidak bisakah kau membiarkanku lebih lembut?" [Sereriputa] 

"Hal bodoh apa yang kamu katakan? Hukumanmu belum berakhir. Meskipun tidak ada 
gunanya menghukum Anda ketika Anda seperti ini, Anda tetap harus bersyukur bahwa 
Anda bahkan diizinkan untuk beristirahat sama sekali. " [Kirillel] 

Sereriputa mengeluh dengan suara yang lemah, tapi segera ditembakkan. 

Kirillel, yang membawanya ke sini, melihat sekelilingnya dan mengucapkan beberapa 
patah kata. 

"Fernoberia tidak ada di sini? Dia seharusnya mengambil alih jaga, tapi dia tidak datang. " 
[Kirillel] 

"Jadi orang itu pergi sendiri tanpa menghubungimu." [Gayn] 

"Dia sudah pulang. Sangat terburu-buru juga. " [Tekun] 



"Hah? Kenapa tiba-tiba? " [Kirillel] 

"Ryouma mulai menggunakan sihirnya dengan slime. Saya tidak tahu apakah slime benar-
benar cocok dengan sihir atau apakah ada celah di suatu tempat, tapi sinergi yang 
dihasilkan sangat mengesankan. " [Kufo] 

"Karena itu Fernoberia yang baru saja pergi, berkata, 'Aku perlu menyelidiki masalah ini.'" 
[Rurutia] 

"Yah, bagaimanapun juga, sihir adalah domainnya, dan dia adalah anak yang sangat rajin." 
[Willieris] 

"Hmm... Baik, terserah. Bagaimana situasi di sini? " [Kirillel] 

"Tidak apa-apa. Sepertinya Sereriputa tidak mengganggu dunia bawah. " [Gayn] 

Saat dia mengatakan itu, orang yang dimaksud angkat bicara. 

"Hah? Apakah kalian bahkan mencurigai itu? " [Sereriputa] 

"Yah, kamu memang meninggalkan Ryouma dengan beberapa kata kenabian. Untuk 
amannya, kami harus memastikan bahwa Anda belum mencoba apa pun dengan dunia 
bawah. " [Gayn] 

"Tidak mungkin aku melakukan hal seperti itu. Saya hanya melihat situasi di kota asalnya 
dan berpikir hal-hal mungkin akan berkembang seperti ini. " [Sereriputa] 

"Anda hanya menyalahkan diri sendiri. Orang-orang pasti akan curiga padamu karena 
kamu selalu bertingkah nakal. " [Willieris] 

"Yeah, yeah, aku mengerti .. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Ryouma-kun sekarang?" 
[Sereriputa] 

"Hmm... Kurasa itu tidak terlalu penting -- di sini." [Gayn] 

Gayn mengangkat tangannya ke arah kepala Sereriputa, yang masih tergeletak di tanah. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Ah... Sudah kuduga, dia berakhir seperti ini." 
[Sereriputa] 

Hanya satu jentikan tangannya yang dia butuhkan untuk membagikan informasi yang dia 
miliki dengan Sereriputa. 

"Anda memprediksi ini? Jadi semuanya berjalan sesuai rencana? " [Willieris] 

"Bahkan jika aku tidak memberitahunya apapun, ada kemungkinan besar hal-hal akan 
tetap berakhir seperti ini... Pada saat itu, kota sudah mulai menjadi gaduh, jadi dia pasti 



akan mengetahuinya begitu dia kembali, dan dia masih yakin untuk melihat toko Serge 
setelah kebakaran. Selain itu, orang yang memberitahunya bahwa para bangsawan 
bertanggung jawab atas kekacauan ini adalah Serge, bukan aku. " [Sereriputa] 

"...Itu benar." [Rurutia] 

"Wajar untuk mempersiapkannya jika Anda tahu apa yang terjadi. Lagipula, menggunakan 
beberapa orang yang teduh untuk membuat masalah di wilayah bangsawan lain untuk 
mencoba menurunkan reputasinya tidak berbeda dengan 'deklarasi perang'. 

Penguasa wilayah, Reinhart, tampaknya telah memilih untuk menghindari konfrontasi 
langsung, tetapi bahkan untuk dewa seperti kita, kita harus menggunakan kekuatan kita 
untuk mencari tahu masa depan yang akan dituju oleh pilihannya, dan tentu saja, Ryouma 
tidak cara mengetahui masa depan juga. 

Karena itu, satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah bersiap. Satu-satunya perbedaan 
adalah jika dia bersiap dengan cepat atau lambat. Namun, di saat-saat darurat, seberapa 
cepat Anda mempersiapkan diri dapat membuat perbedaan besar. " [Sereriputa] 



Chapter 231-4 
Bab 231: Pada Suatu Sore Tertentu (4/4) "Cara bicara Anda yang membuatnya tampak 
seperti Anda sudah melihat semuanya benar-benar mencurigakan." [Willieris] 

"Bukankah kamu hanya tidak menggunakan otakmu ~?" [Sereriputa] 

"Hentikan, kalian berdua." [Rurutia] 

"Astaga, mereka melakukannya lagi, dan mereka baru saja bertemu... Sereriputa bahkan 
tidak bergerak." [Tekun] 

"Kita harus mengubah topik." [Udang] 

Orang yang berbicara selanjutnya adalah Dewi Perang, Kirillel. 

"Ryouma sepertinya sudah mulai mempersiapkan segala macam hal, dan itu tidak buruk 
jika kamu menganggapnya sebagai persiapan untuk perang. Seperti yang dikatakan orang 
ini, masalah ini bisa menjadi pemicu perang antar bangsawan. Bahkan jika bangsawan itu 
tidak menginginkannya, tidak ada jaminan bahwa dia akan dapat terus menghindari 
konfrontasi militer. 

Jika itu terjadi, dan sementara saya yakin bahwa mengingat kepribadian Ryouma, dia tidak 
akan memaksa siapa pun, tentara yang dia bina di kompi keamanannya tidak diragukan 
lagi dapat berfungsi sebagai kekuatan militer. Sementara itu, penelitiannya tentang 
makanan yang diawetkan akan membantu dalam logistik, sedangkan teknologi medis pasti 
akan banyak berguna di medan perang. 

Tentu saja, para pengawalnya tidak berbeda dengan massa dibandingkan dengan tentara 
dan tentara bayaran yang sebenarnya, tetapi perang bukanlah sesuatu yang hanya terjadi 
di garis depan. Jika mereka dilatih dengan benar, mereka dapat digunakan untuk 
mengangkut barang di area yang lebih aman atau digunakan untuk dukungan logistik. 
Wajib militer juga tidak jarang di masa perang. 

Tentu saja, jika perang tidak meletus, maka para penjaga itu hanya bisa digunakan untuk 
tujuan awal mereka, yaitu untuk mengamankan ketertiban umum kota, tapi tidak ada 
salahnya juga. " [Kirillel] 

Ketika Kirillel melihat gambar yang diproyeksikan di depannya, dia tertawa dan menilai 
persiapan Ryouma. 

"Yah, lagipula ini Ryouma-kun." [Sereriputa] 

"Hmm? Sekali lagi, Anda berbicara seolah-olah Anda sudah tahu segalanya sebelumnya. " 
[Kufo] 



"Yah, itu sesuai prediksi saya. Bagaimanapun, Dewa Bumi memang memberinya bakat. " 
[Sereriputa] 

"Ahh... Maksudmu bakat kriminal dan pembunuh itu?" [Kufo] 

"Biarpun dewa itu busuk, dia masih berperingkat lebih tinggi dari kita. Sebuah bakat dari 
dia bukan hanya untuk pertunjukan... Karena itu Ryouma mampu bertindak secara 
instingtual. Ia mampu merasakan dan memprediksi gerakan orang-orang yang membidik 
dirinya dan rakyatnya hanya dengan menyimpulkannya dari suasana hati dan situasinya. 
Sebagian karena dia terus-menerus terkena kejahatan orang lain di kehidupan sebelumnya, 
tetapi jika dia melatihnya dengan baik, dia bisa menyempurnakannya menjadi 
keterampilan tipe 'insting'. 

Dan saya mungkin akan mengatakan bahwa bakat untuk kejahatan dan pembunuhan telah 
terkubur jauh di dalam dirinya, tetapi Anda tahu, pada akhirnya, bakat hanyalah alat. 
Memiliki mereka dapat membuat hidup Anda lebih mudah, dan tidak memilikinya, dapat 
membuat hidup Anda lebih sulit. Tapi itu tidak mutlak diperlukan. Dan yang paling penting, 
sepenuhnya terserah Anda bagaimana cara menggunakannya. Manusia tidak hidup hanya 
dengan bakat, dan bakat saja tidak cukup untuk menentukan kehidupan seseorang. " 
[Sereriputa] 

Semua dewa setuju dengannya saat dia mengatakan itu. 

Bahkan Willieris, yang selalu bertengkar dengan Sereriputa, setuju. 

"Ya, bahkan bakat kejahatan jika digunakan dengan benar dapat digunakan untuk 
menyelamatkan dan melindungi orang lain. Dan mengingat bagaimana dia bertindak akhir-
akhir ini, bisa dibilang dia melakukan hal itu secara tidak sadar. " [Willieris] 

"Mungkin karena keterampilan tipe pseudo-instingtual yang lahir dari bakat dan 
pengalaman sehingga dia secara tidak sengaja memilih cara terbaik untuk bersiap 
mengingat keadaannya." [Kufo] 

Selain itu, orang-orang di sekitarnya tidak hanya ada di sana karena perlindungan ilahi 
yang kami berikan kepadanya. [Rurutia] 

"Memang... Memang benar bahwa Ryouma tidak memiliki bakatTOP ・ ・ ・ / rt> untuk 

komunikasi, sebenarnya tidak ada, tapi dia menghabiskan 39 tahun di kehidupan 
sebelumnya melakukan yang terbaik・ ・ untuk bergaul dengan orang lain, dan upaya itu 

berlanjut hingga hari ini. Itulah mengapa ada banyak orang di sekitar Ryouma hari ini dan 
mereka sangat membantunya. " [Gayn] 

"Pertama-tama, bukankah itu semua yang dilakukan Dewa Bumi sehingga hubungannya 
menjadi begitu buruk di kehidupan sebelumnya? Selama kunjungan sesekali kami ke Bumi, 
saya melihat mantan rekan kerja Ryouma-kun, dan saya perhatikan bahwa kebanyakan 



dari mereka adalah tipe orang yang tidak bisa melakukan percakapan yang benar sejak 
awal. " [Kufo] 

"... Jika aku harus tinggal dengan orang-orang itu sepanjang waktu, aku akan mengalahkan 
mereka." [Tekun] 

"Tidak aneh jika seseorang menjadi sangat baik dengan orang jika dia bisa bertahan 
menghadapi orang seperti itu." [Udang] 

"Persis. Sayangnya, dia terlalu sadar akan pengalamannya yang kurang ketika dia masih 
kecil. Dia memiliki kesan yang salah dengannya sepanjang hidupnya, jadi mau bagaimana 
lagi, tapi alangkah baiknya jika ini menjadi titik balik baginya untuk mulai menyadari 
berbagai hal ... Tapi sekali lagi, dia masih dalam hidupnya. remaja, dan kami adalah dewa, 
jadi kami punya banyak waktu. Kita harus mengawasinya dengan santai. " [Sereriputa] 

Suasana damai mengalir di antara para dewa, tapi... 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Sereriputa, kalian semua sudah sembuh, kan? 
Agak terlalu dini bagimu untuk bersantai. " [Kirillel] 

"...Hah? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku masih tidak bisa bergerak--- 
"[Sereriputa] 

"Anda harus memperbaiki kebiasaan buruk Anda yang terjebak pada saat ini. Anda sudah 
berbicara selama ini, kan? Nah, saya tahu kabar Anda dari nada suara Anda. Jika kamu 
begitu bersemangat, maka kamu harus bisa melanjutkan hukumanmu. " [Kirillel] 

"Tunggu! Ah, kamu tidak perlu menggendongku--- "[Sereriputa] 

"Jangan khawatir. Aku akan membawamu kemari seperti yang aku lakukan ketika kita 
datang ke sini. " [Kirillel] 

Di saat berikutnya, Sereriputa dengan paksa dibawa pergi oleh Kirillel. 

"... Astaga, hari ini sangat hidup..." [Gayn] 

Mendengar ucapan itu, para dewa yang tersisa berbagi tawa sebelum melanjutkan arloji 
mereka di dunia bawah. 



Chapter 232.1 
Bab 232: Hari-hari yang Berubah (1/4) Keesokan harinya. 

Meskipun langit mendung gelap dan angin badai dingin, saya menuju ke Perusahaan 
Keamanan untuk memeriksa pesan yang tersisa untuk saya dan melihat pekerjaan apa 
yang saya miliki untuk hari itu. 

Di sana, saya diberitahu bahwa Serge-san telah meninggalkan paket untuk saya. 

"Ini paketnya. Saya telah diberitahu bahwa itu adalah alat ajaib yang Anda pesan beberapa 
waktu yang lalu. " [Lilian] 

Pelayannya, Lilian-san, yang membawakan paket itu untukku. Sayangnya, akhir-akhir ini 
saya meminta begitu banyak alat sulap, sehingga deskripsinya agak terlalu kabur untuk 
mengetahui alat sulap apa itu. 

Saya harus membuka paket untuk mencari tahu. Di dalamnya ada 'panci presto' yang 
sering ditemukan di Jepang. 

"Ah, akhirnya mereka berhasil." [Ryouma] 

Ini adalah sesuatu yang aku minta pada pengrajin alat sulap, Dinome-san, untuk 
membuatnya sejak lama. 

Dia mengatakan kepada saya bahwa akan membutuhkan waktu untuk membuatnya karena 
terlalu banyak hal baru yang harus dia tangani, seperti, penyegelan, daya tahan, 
keamanan... dll. 

Tapi akhirnya, akhirnya di sini! 

"Selain itu, itu tidak bisa datang pada waktu yang lebih baik." [RYouma] 

Akhir-akhir ini cuaca menjadi sangat dingin, dan saya sangat ingin membuat makanan 
dengan panci presto. 

Saya senang Dinome-san bisa melakukannya pada saat ini tahun ini. 

"Oh? Ryouma-sama, ada surat di bagian bawah kotak. " [Lilian] 

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

"Apakah ada masalah?" [Lilian] 

"Rupanya, dia ingin saya memberikan kesan saya tentang alat itu karena ini pertama 
kalinya dia membuatnya. Dia juga menginginkan lebih banyak bahan 'karet' yang saya 



berikan kepadanya. Dia punya banyak hal yang ingin dia bicarakan, jadi dia ingin aku 
mampir saat aku senggang. Tidak ada yang aneh dengan permintaannya, tapi tulisannya 
sangat formal... "[Ryouma] 

Dinome-san terutama berurusan dengan peralatan memasak, tetapi ketika datang ke alat 
sihir, dia juga berurusan dengan banyak surat. 

Secara mengejutkan, dia adalah penulis yang baik, bukan karena biasanya dia ceroboh, 
tapi... Mungkin dia ingin bertemu karena dia tidak bisa menulis apapun yang berhubungan 
dengan produk itu sendiri karena kerahasiaan. 

"Kedengarannya tidak mendesak, jadi saya harus memeriksa jadwal saya, tapi mampir 
dalam waktu dekat kedengarannya seperti ide yang bagus." [Ryouma] 

"Dimengerti. Aku juga akan mencoba meluangkan waktu untuk itu dari akhirku. " [Lilian] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Berikutnya adalah dua bundel dokumen yang cukup tebal. 

Ini adalah laporan dari Departemen Konstruksi dan Kantor Pemerintah. [Lilian] 

"Begitu..." [Ryouma] 

Departemen Konstruksi mengacu pada orang-orang yang bekerja pada proyek penyesuaian 
kembali tanah. 

Kelompok itu dipimpin oleh 30 orang yang dikumpulkan Zeff-san pada hari saya pertama 
kali membongkar 'rumah anak-anak'. 

Sementara mereka membantu saya dengan rekonstruksi rumah anak-anak yang hancur, 
saya mengajari mereka metode konstruksi yang mirip dengan metode konstruksi Beton 
Bertulang Pracetak, dan membuat mereka terbiasa dengan proses tersebut dengan 
penekanan pada 'perakitan'. 

Saat ini, mereka telah dibagi menjadi lima tim, dan melayani sebagai supervisor dan 
manajer lokasi, memimpin para pekerja yang baru dipekerjakan untuk menyelesaikan 
proyek penyesuaian kembali lahan. 

Saya yakin para pekerja baru juga lebih suka dipimpin oleh orang dewasa daripada oleh 
anak-anak seperti saya. Mereka harus mempertimbangkan dengan berbagai cara jika itu 
adalah anak yang memimpin mereka. 

"... Departemen Konstruksi melakukannya dengan baik. Pekerjaan mereka saat ini 
kemungkinan akan selesai sesuai jadwal, jadi saya harus mempersiapkan pekerjaan 
mereka berikutnya sore ini. Kantor pemerintah juga berhasil mengundang para tunawisma 



dan mengalokasikan perumahan. Bahkan ada sebagian orang yang sudah meminta tempat 
tinggal, mungkin harus diutamakan. Kami juga punya tempat untuk itu. " [Ryouma] 

Saya menulis jadwal di selembar kertas lain. Saya akan mengirimkan proposal ini ke 
Departemen Konstruksi dan Kantor Pemerintah, dan setelah mereka memberikan 
persetujuan mereka, saya akan menggunakan sihir saya untuk mengurus penghancuran 
bangunan tua, pembangunan fondasi, dan pengadaan bahan. semua sekaligus. 

Dengan membagi tenaga kerja dengan cara ini, kami dapat dengan cepat maju melalui 
proyek penyesuaian kembali lahan dan rekonstruksi. 

Cuaca hanya akan menjadi lebih dingin mulai dari sekarang, dan sudah waktunya akan ada 
lebih banyak hujan dan salju juga. Tidak aneh jika orang mati di luar sana dalam cuaca 
dingin, jadi sebisa mungkin, saya ingin para pekerja bekerja lebih cepat, tentu saja, tanpa 
memaksa mereka terlalu banyak. 

"Seharusnya begitu. Saya akan mempercayakan surat ini kepada Anda. Tidak ada masalah 
yang mendesak, jadi aku akan mampir ke guild petualang sesuai jadwal. " [Ryouma] 

"Hati-hati, Ryouma-sama." [Lilian] 

Aku meninggalkan perusahaan keamanan dan memasuki jalanan dingin Gimuru untuk 
menuju ke guild petualang. 

... Akhir-akhir ini, saya perlu melakukan lebih sedikit tugas. 

Aku mampir ke guild untuk rapat hari ini, tapi setelah itu selesai, aku akan bebas lagi. 

Ada pekerjaan yang berhubungan dengan konstruksi yang baru datang sore ini, tapi saya 
tidak punya rencana lain. 

Kemungkinan besar, saya akan segera memiliki pekerjaan apa pun lagi, dan saya akan 
dapat menggunakan sepanjang hari untuk belajar dan berlatih untuk memperbaiki diri. 

Itu sangat menyenangkan, tapi juga terasa sedikit sepi, seolah festival yang menyenangkan 
telah berakhir. 

Mungkin ini juga semacam gila kerja. Oh, kita sudah berada di guild petualang. 

Saat aku membuka pintu--- 

"Apa katamu, bajingan !?" [Marah 1] 

"Apa!? Kamu punya masalah denganku !? " [Marah 2] 

"Kau sangat berisik, kenapa tidak kau lakukan, huh !?" [Marah 3] 



"Kamu ingin melakukannya !?" [Marah 5] 

"Ayo lakukan!" [Marah 6] 

---Aku disambut oleh teriakan marah dari dua kelompok pria. 

Rupanya, sekelompok pria vulgar sedang berdebat. 

Beberapa gadis resepsionis dan anggota staf guild pria segera keluar untuk menengahi 
antara kedua kelompok. Satu kelompok terdiri dari manusia, sedangkan kelompok lainnya 
terdiri dari beberapa anak muda dari suku beastman. Mereka semua laki-laki. 

Staf dengan putus asa mencoba untuk memadamkan kedua kelompok, tetapi sepertinya 
perkelahian akan terjadi kapan saja. 

"Jangan menimbulkan masalah di dalam guild, dasar bodoh!" [???] 

Tapi kemudian suara berat yang marah keluar dari bagian dalam guild. 

Aku tidak bisa melihat siapa itu karena semua orang menghalangi pandanganku, tapi aku 
yakin suara itu hanya milik ketua serikat, Wogan-san. 



Chapter 232.2 
Pengaturan pengguna SEMUA NOVEL LENGKAP NOVEL CINA KOREA NOVEL NOVEL 
JEPANG 

Maju 

Masuk Daftar PENGATURAN PENGGUNA SEMUA NOVEL SELESAI BACA NOVEL WEB 
TERJEMAHAN LENGKAP NOVEL CINA KOREA NOVEL NOVEL JEPANG TINDAKAN 

PETUALANGAN 

FANTASI 

PERCINTAAN 

HAREM 

SENI BELA DIRI 

LEBIH Masuk Daftar Rumah The Man Pick Up By the Gods (Reboot) Bab 232.2 -- Hari yang 
Berubah (2/3) 

Sblm Lanjut zBab 232: Hari-Hari yang Berubah (2/3) Uu. [Marah 1] 

"Cih, itu mantan S-Rank." [Marah 2] 

"Hmph..." [Marah 3] 

Sampai beberapa saat yang lalu, kedua kelompok itu bertengkar di antara mereka sendiri 
tanpa memperhatikan staf guild yang mencoba menghentikan mereka, tetapi begitu Wogan 
disucikan, mereka menjadi lemah lembut seperti anak domba. 

"Apa yang terjadi dengan semua energi yang kamu miliki beberapa waktu yang lalu, huh! 
Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakanlah. " [Wogan] 

"Aku tidak punya apa-apa." [Marah 4] 

"Kami baru saja mengobrol sebentar." [Marah 5] 

Tatapan kepala guild cukup efektif, karena kedua kelompok itu mulai membuat alasan. 

Mereka tidak sembrono atau cukup berani untuk melawan guild master sendiri, tapi sedikit 
ketidakpuasan masih bisa terlihat di wajah anak-anak itu. 

Mereka tampak setua mahasiswa, jadi saya berani menebak bahwa mereka berusia dua 
puluhan. 



Wogan menghela nafas. 

"Kalian datang ke sini besok saat ini. Sebagai hukuman, saya akan meminta Anda 
melakukan beberapa pekerjaan sambilan di bawah pengawasan. Sampai Anda 
menyelesaikan pekerjaan itu, Anda dilarang mengambil pekerjaan lain. " [Wogan] 

Dia menyatakan. 

"Apa!? Kami bahkan belum melakukan apa pun! " [Marah 6] 

"Persis! Jangan hanya memutuskannya sendiri! " [Marah 7] 

Secara alami, anak-anak muda tidak senang dengan keputusannya. 

"Saya melihat. Jika Anda tidak senang dengan pengaturan saya, maka Anda tidak harus 
datang besok. Tetapi jika Anda melakukan itu, Anda tidak perlu datang sama sekali! Karena 
dengan otoritas dari guild master, saya akan mencabut kualifikasi Anda untuk menjadi 
petualang! Dan kamu bisa menganggap dirimu dikeluarkan dari guild! " [Wogan] 

Anak-anak itu mengeluh, tapi ketua serikat tidak gentar dan mengusir mereka. 

"I-Ini tirani!" [Marah 8] 

"Ya! Ya!!" [Marah 9] 

"Cukup! Keputusan saya sudah final. Anda memiliki waktu sampai besok untuk 
memikirkan apa yang telah Anda lakukan. Jika Anda masih merasa keputusan saya tidak 
adil, maka Anda tidak perlu datang ke guild lagi. Untuk hari ini, kalian harus patuh pulang 
saja. " [Wogan] 

Dia memberi mereka tatapan menakutkan dan mengakhiri percakapan dengan peringatan. 

Ketika anak-anak itu menjadi dingin dan mundur... 

"Hmm? Ah! Ryouma! Anda datang!" [Wogan] 

... Orang-orang yang menghalangi saya telah pergi, jadi dia bisa memperhatikan saya, dan 
memanggil saya dengan senyuman. 

Secara alami, mengingat jalannya peristiwa yang terjadi barusan, orang-orang di guild 
mengalihkan perhatian mereka kepadaku. 

"Selamat pagi. Saya baru saja sampai." [Ryouma] 

"Saya melihat. Maaf, saya tahu saya menelepon Anda dan semuanya, tetapi bisakah Anda 
menunggu sebentar? Saya perlu membersihkan dokumen di kamar saya dulu. " [Wogan] 



Dia adalah ketua serikat, jadi saya yakin dia memiliki banyak dokumen yang tidak bisa dia 
tunjukkan kepada orang luar. 

Jadi saya mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa, dan menelepon saya kapan pun dia 
siap, lalu dia masuk kembali. 

Resepsionis dan staf lainnya yang keluar kembali ke posisi masing-masing juga. 

Pada titik ini, saya pikir guild akan kembali normal, dan saya harus menemukan sesuatu 
untuk menghabiskan waktu, tetapi hal-hal berubah menjadi berbeda. 

"Ada apa dengan anak nakal itu?" [Marah 1] 

"Tidak ada ide." [Marah 2] 

"Sejak kapan guild petualang menjadi taman bermain untuk anak-anak?" [Marah 3] 

"Ketua serikat mengatakan dia memanggilnya, jadi mungkin dia seorang petualang. Dia 
tidak bersenjata. " [Marah 4] 

"Lalu mungkin dia mengacau entah bagaimana, dan karena itu tidak bisa bekerja lagi 
karena dia tidak memiliki peralatan yang tersisa atau semacamnya." [Marah 5] 

"Bukankah guild master terlalu banyak tersenyum untuk itu?" [Marah 6] 

Petualang nakal yang menyaksikan pertukaran saya dengan ketua serikat mulai menatap 
saya dengan kasar dan membuat beberapa komentar yang mengancam. 

Mereka sepertinya dekat. [Marah 7] 

"Dan anak itu juga mengenakan beberapa pakaian bagus." [Marah 8] 

"Mungkin dia mendapat pekerjaan mudah dengan bayaran tinggi? Anda tahu, hak istimewa 
khusus? " [Marah 9] 

"Favoritisme, ya. Saya tidak suka suara itu... "[Angry 10] 

"Sementara itu, di sini pekerjaan kami diambil dari kami untuk beberapa alasan acak, 
nyaa." [Marah 11] 

Karena itu pangkat kita tidak akan naik sama sekali. [Marah 12] 

Bahkan apel jahat dari suku beastman sudah mulai membiarkan imajinasi mereka menjadi 
liar dan menggumamkan tuduhan kasar di antara mereka sendiri. 

Ini mungkin benar-benar berubah menjadi sesuatu yang sangat mengganggu. Dari cara 
mereka bertindak, ini mungkin terkait dengan apa yang ingin dibicarakan oleh ketua 
serikat. 



"Ryouma-kun, ketua serikat sudah siap." [Maelyn] 

"Terima kasih." [Ryouma] 

Maelyn-san, resepsionis guild yang sering menjagaku, memanggilku, dan aku menuju ke 
kamar guild master. 

"Maaf membuat anda menunggu." [Wogan] 

"Tidak apa-apa, aku memang melihat keributan itu." [Ryouma] 

Dia memberi isyarat kepada saya dengan tangannya untuk duduk, dan saya memberi tahu 
dia apa yang terjadi sebelumnya ketika saya duduk di sofa. 

"Begitu ... Ck, orang-orang itu benar-benar tidak membantu diri mereka sendiri." [Wogan] 

"Saya tidak tahu apakah saya telah ditandai, tetapi mereka mungkin setidaknya akan 
mengingat saya. Apakah Anda memanggil saya dan membuat saya menonjol dengan 
sengaja? Apa yang kamu pikirkan?" [Ryouma] 

Jika saya tidak membayangkan banyak hal, senyumnya saat itu tidak hanya menakutkan, 
itu juga wajah yang cukup nakal. 

"Kamu tahu kenapa aku memanggilmu ke sini hari ini, kan?" [Wogan] 

"Ini tentang membersihkan kota, kan?" [Ryouma] 

Menyatukan apa yang telah saya ceritakan sebelumnya... 

Iklim di wilayah ini akan segera mengisi hari-hari kita dengan hujan dan salju. Sebuah 
pekerjaan telah diposting meminta agar saluran air yang dibangun di sepanjang jalan kota 
dibersihkan dan diperiksa. Sebagian dari petualang nakal akan dibuat untuk membantu 
pekerjaan pembersihan sebagai bagian dari hukuman mereka. Di hari kerja, guild master 
bersama dengan beberapa orang tepercaya akan mengawasi para petualang nakal. Saya 
telah diminta untuk membantu mengawasi mereka juga, dan pertemuan ini berlangsung 
untuk memberi penjelasan kepada saya tentang situasinya. Itu tentang merangkum apa 
yang telah saya informasikan sebelumnya. 

"Beberapa waktu lalu, kamu menyuruh mereka untuk mampir besok, jadi kurasa para 
petualang yang suka berdebat itu adalah bagian dari berandalan yang berpartisipasi." 
[Ryouma] 

"Ya, tapi bukan hanya mereka ... Saya yakin Anda sudah mendengarnya, tapi kami juga 
memiliki masalah terkait masuknya pekerja." [Wogan] 

"Tidak ada akhir dari daftar hal-hal yang perlu dikhawatirkan, bukan? Orang macam apa 
para petualang itu sebelumnya? " [Ryouma] 



"Dari waktu ke waktu, di antara orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya, 
ada beberapa orang yang tidak mengerti bagaimana dunia bekerja. Kelompok sebelumnya 
terdiri dari orang-orang semacam itu. Orang-orang yang mengira mereka orang hebat 
hanya karena mereka yang terbaik di desa kecil mereka. " [Wogan] 

"Mereka memang memiliki sikap yang buruk ... Apakah kamu mengatakan mereka semua 
menggonggong?" [Ryouma] 

"Yah, mereka memang memiliki pengalaman menaklukkan monster dari desa mereka, 
mereka juga memiliki potensi, jadi jika mereka berhenti bersikap sombong dan melatih diri 
mereka sendiri dengan serius, mereka bisa jadi cukup baik, tapi sayangnya, cara mereka 
pergi, itu tidak lebih. dari mimpi pipa. " [Wogan] 

Ketua serikat menghela nafas. 

"Ah, maaf, aku mulai menggerutu lagi." [wogan] 

"Tidak apa-apa. Aku bisa mendengarkanmu jika kamu mau. " [Ryouma] 

"Ha ha, ayo kita pergi minum-minum nanti." [Wogan] 

"Tentu." [Ryouma] 

Senyuman muncul di wajah kelelahan ketua guild, tapi dia dengan cepat beralih kembali ke 
ekspresi serius. 

"Kembali ke apa yang kita bicarakan, saya akan berpartisipasi dalam pekerjaan juga, tetapi 
hanya setelah besok, dan saya juga mempekerjakan orang lain untuk memantau mereka. 
Orang-orang yang berpartisipasi semuanya seperti orang-orang itu. Mereka penuh dengan 
keluhan, dan berkelahi adalah hal yang normal bagi mereka. Dengan seseorang seperti 
Anda mengawasi mereka, saya yakin banyak dari mereka akan mencoba menjadi licik dan 
berkelahi dengan seseorang. Jadi, Ryouma, jika ada yang bertengkar dengan Anda di 
punggung hari ini atau selama bekerja, jangan ragu untuk mengalahkan mereka. Bahkan, 
tolong kalahkan mereka. " [Wogan] 



Chapter 232.3 
Bab 232: Hari-Hari yang Berubah (3/3) 

Apa yang dia katakan!? "Maksudku, mereka akan dipukuli nanti, jadi satu-satunya 
perbedaan adalah apakah mereka akan dipukuli sekarang atau nanti. Saya sudah 
memperingatkan mereka berkali-kali. Jika itu masih belum cukup untuk menembus 
tengkorak tebal mereka, maka mematahkan hidung mereka adalah obat terbaik 
berikutnya. " [Wogan] 

"Selain itu, jika mereka berhenti menjadi petualang, mereka hanya akan dibawa pergi oleh 
para penjaga," tambah Wogan sambil bergumam. 

Dia mungkin memiliki wajah yang menakutkan, tapi dia sangat perhatian pada orang lain. 
Sayangnya, sebagai ketua serikat, dia tidak bisa bersikap lunak terhadap mereka lagi. 

Tetap saja, meski tidak mendengarkannya, dia masih cukup baik untuk memberi mereka 
kesempatan lagi. 

"... Itu normal untuk menepis percikan api yang jatuh. Serahkan saja padaku. " [Ryouma] 

"Terima kasih. Aku pasti akan mentraktirmu lain kali. " [Wogan] 

Setelah itu kami memeriksa catatan tahunan untuk mencari tahu tempat mana yang paling 
memakan waktu pembersihan dan tempat mana yang harus diprioritaskan untuk 
memaksimalkan efisiensi pekerjaan pembersihan. 

"Mengingat catatan tahunan tentang jumlah curah hujan dan salju yang turun, mungkin 
yang terbaik adalah kita menyelesaikan pekerjaan ini secepat mungkin." [Ryouma] 

"Ya, hujan dan salju benar-benar turun beberapa tahun terakhir ini. Saluran air tersumbat 
karena semua sampah terbawa arus, sehingga banjir juga terjadi. Akan lebih baik jika 
pemeriksaan bisa selesai sebelum benar-benar mulai mengalir. Kami harus mengandalkan 
Anda dan slime Anda. " [Wogan] 

"Serahkan saja padaku. Ini keahlianku, dan kamu juga banyak membantuku belakangan ini. 
Kami akan bekerja sama lusa, kan? Tolong jaga aku kalau begitu. " [Ryouma] 

Dan itu mengakhiri pertemuan kami. Sekarang, aku akan segera kembali, dan--- 

"T-Tunggu sebentar." [Wogan] 

---Atau begitulah yang kupikirkan, tapi dia memintaku menunggu sebelum aku bisa pergi. 

Apakah dia lupa mengatakan sesuatu? 



"Apakah kamu membawa senjata? Saya tidak berpikir Anda akan kalah dari mereka dengan 
tangan kosong, tapi... "[Wogan] 

Ah, begitu, dia berbicara tentang mereka yang mungkin melompati saya. 

Kami seharusnya hanya berbicara hari ini, jadi saya datang dengan setelan saya. 

Aku yakin itu pasti terlihat seperti ・ ・ ・ ・ ・ ・ Aku tidak bersenjata padanya. 

"Jangan khawatir. Saya akan baik-baik saja." [Ryouma] 

Saat saya mengatakan itu, saya meraih ikat pinggang saya, dan meraih gesper, lalu 
mengeluarkan lendir besi yang tersembunyi. 

Dengan satu ayunan, lendir besi tersebut berubah menjadi katana yang tajam. 

"Kamu menyembunyikan sesuatu seperti itu di ikat pinggangku?" [Wogan] 

"Saya sudah sering bermain babi ketika saya di hutan. Trik kecil seperti ini bukanlah apa-
apa. Dan aku yakin kamu sadar, tapi baru-baru ini, ada saat aku terlalu berhati-hati, dan... 
"[Ryouma] 

Di India, ada seni bela diri yang disebut Kalaripayattu yang menggunakan pedang baja 
tradisional yang tipis dan fleksibel yang disebut Urumi. 

Di Cina, ada juga pedang tipis yang mereka sembunyikan di ikat pinggang mereka yang 
disebut pedang ikat pinggang. 

Badan besi murni dari lendir besi lembut dan biasanya tidak cocok untuk peralatan makan. 
Tapi karena itu 'ulet', itu bisa menciptakan kembali urumi atau pedang ikat pinggang 
dengan baik ketika diulurkan tipis. 

Selain itu, karena ia memiliki skill Harden, dan saya juga bisa membalutnya di ki saya, itu 
berfungsi sebagai katana dengan baik. 

Itu adalah senjata dan partner yang sangat nyaman. 

"Kalau dipikir-pikir, kamu benar-benar tegang sebelum orang-orang dari Duke datang. 
Jangan bilang bahkan gelang di lengan kirimu itu adalah senjata? Aku pikir kamu hanya 
berdandan, tapi sekarang aku memikirkannya kembali, saat itulah kamu mulai 
memakainya, kan? " [Wogan] 

Tajam, seperti yang diharapkan. 

Gelang lengan yang dibicarakan Wogan-san sebenarnya adalah Slime Kawat milikku. Saya 
membungkusnya di lengan saya sebagai tali besi, sehingga saya bisa menggunakannya 



sebagai kusari-fundo -- senjata yang digunakan di zaman feodal Jepang -- kapan saja. Batu 
hias yang digunakan dalam 'gelang' itu dimaksudkan sebagai penimbang. 

Ada kegunaan lain untuk itu juga. Ini bisa berfungsi sebagai baju besi saat masih dalam 
bentuk gelang besi, dan juga bisa digunakan sebagai pengganti tali untuk mengikat 
seseorang. Cukup fleksibel. Lendir nyaman lainnya. 

"Ada yang lain?" [Wogan] 

"Nah, hanya dua orang ini yang bisa menjadi senjata. Untuk pertahanan, saya memiliki Baju 
Anti Tusuk di bawah setelan ini, dan celana saya terbuat dari bahan yang sama. Sedangkan 
untuk sepatuku, itu adalah sepatu pengaman dengan lembaran cairan pengerasan dan 
pelat besi yang dimasukkan. " [Ryouma] 

Kami juga berencana untuk memproduksi massal beberapa ini untuk karyawan 
perusahaan keamanan dan untuk meningkatkan keselamatan orang-orang dari 
departemen konstruksi dan pabrik pengolahan sampah. 

"Dengan kata lain, terlepas dari penampilan, kamu sebenarnya sudah siap sepenuhnya?" 
[Wogan] 

"Meskipun malu aku mengakuinya, ya. Saya benar-benar kesal saat itu, Anda tahu ... Saya 
tenang sekarang, tetapi karena saya sudah menyiapkan hal-hal ini, saya pikir saya 
sebaiknya menggunakannya. Lagipula, kita belum bisa lengah. " [Ryouma] 

"Aku tidak mengkhawatirkan equipmentmu lagi, tapi sekarang aku mulai 
mengkhawatirkan hal lain sama sekali..." [Wogan] 

Dia tampak kaget, tetapi dia tidak membahas topik itu lagi. 

Setelah saya meninggalkan guild, orang-orang itu dengan berani membuntuti saya seperti 
yang diharapkan, jadi saya memimpin mereka ke daerah yang tenang, dan menghukum 
mereka dengan sukses. 

Setelah saya memberi tahu mereka untuk memastikan bahwa mereka ada di sana untuk 
pekerjaan besok, saya meminta mereka diperlakukan dengan paksa di perusahaan 
keamanan sebelum membebaskan mereka. 

Setelah itu tidak ada lagi yang terjadi, dan hari itu berakhir... 

Lima hari kemudian, salju pertama akhirnya turun di Kota Gimuru, mengumumkan awal 
musim dingin yang sebenarnya. 



Chapter 233.1 
Bab 233: Di Pagi Hari di Salju Pertama (1/2) 

Terbangun oleh hawa dingin, saya pergi keluar untuk disambut oleh dunia yang diwarnai 
dengan warna perak. 

"Yah, ini bukan waktunya untuk melepaskan kalimat dari beberapa buku terkenal di suatu 
tempat." [Ryouma] 

Ini adalah rumah saya, terletak di utara Gimuru dan hanya beberapa jam berjalan kaki, ini 
juga merupakan tambang yang ditinggalkan. 

Secara alami, tidak ada orang lain di sini kecuali aku. 

Yang juga berarti tidak ada orang lain di sini yang menjaga salju selain aku. 

Saya kira memperkirakan salju akan memiliki ketebalan antara 5 sampai 6 sentimeter. 

Tidak seburuk jalanan di Hokkaido ketika saya mengunjunginya satu kali untuk perjalanan 
bisnis, tapi itu lebih dari cukup untuk menjadi penghalang. 

"Aku harus menyelesaikan ini secepatnya atau aku akan terlambat untuk janji temu." 
[Ryouma] 

Saya tidak mempersiapkannya secara khusus untuk situasi ini, tetapi saya memiliki sesuatu 
yang disiapkan yang mungkin dapat membantu saya di sini. Dengan pemikiran itu, saya 
segera keluar untuk mengujinya. 

30 menit kemudian... 

"Yah, itu berhasil..." [Ryouma] 

Di hutan dekat gerbang utara Gimuru ada aku, terbaring di tanah. 

"Ini hanya berfungsi di tempat-tempat yang pernah saya kunjungi, tapi dengan ini saya 
akan dapat dengan mudah menggunakan Teleportasi Jarak Jauh. Aku memang perlu 
berhati-hati setelah berteleportasi, tapi saat ini ada salju di mana-mana, jadi tidak masalah 
meskipun aku jatuh. " [Ryouma] 

Apa yang baru saja saya lakukan adalah salah satu hal yang telah saya pikirkan beberapa 
lama sekarang -- cara lain untuk menggunakan slime gulma dan slime batu. Dalam arti 
tertentu, ini mirip dengan kombinasi mantra sihir pasir yang saya gunakan dengan slime 
pasir saya beberapa hari yang lalu, tetapi tidak serumit itu, dan yang benar-benar saya 
lakukan hanyalah meninggalkan lendir batu dengan batu (untuk makanan) di dalamnya. 
hutan. 



Mantra teleportasi di bawah Pohon Sihir Dimensi adalah Teleportasi, Warp, dan Gerbang. 
Teleportasi menjadi mantra Pemula, Warp, mantra Intermediate, dan Gerbang menjadi 
mantra Tingkat Lanjut, tentu saja, saya belum bisa menggunakan yang itu. 

Tapi Sebasu-san, ahli Sihir Dimensi, mengatakan ini. 

"Ini pada dasarnya adalah mantra yang sama. Satu-satunya perbedaan di antara mereka 
adalah jarak yang mereka tempuh dan jumlah mana yang mereka konsumsi, tetapi pada 
dasarnya sama. " [Sebasu] 

Saat Sebasu-san mengajariku, yang paling bisa kupelajari adalah Teleportasi, tapi akhirnya 
aku berhasil mempelajari Warp. 

Secara alami, saya pikir saya harus bisa belajar Gerbang juga. 

Sayangnya, berteleportasi ke tempat yang tidak bisa saya lihat lebih sulit dari yang saya 
bayangkan. 

Keterampilan pemula, Teleportasi, paling banyak akan memindahkan saya ke beberapa 
meter, tetapi keterampilan baru menuntut saya untuk menempuh jarak kelipatan puluhan 
lebih jauh. Bahkan skill Warp sudah membuatku bertekuk lutut. Saya mungkin 
mengandalkan mata saya secara tidak sadar, tetapi saya tidak dapat berteleportasi ke 
tempat yang tidak dapat saya lihat. 

Saya mungkin bisa melakukannya jika saya hanya menggunakan konsep yang sama dengan 
yang saya gunakan untuk Teleportasi dan menuangkan cukup mana untuk menempuh 
jarak, tetapi saya merasa itu terlalu berbahaya, dan karenanya meninggalkan idenya. Tidak 
lucu jika berubah seperti permainan lama itu, dan aku berakhir di dalam batu. Dalam kasus 
terburuk, saya bahkan bisa mati. 

Solusi saya untuk masalah ini adalah berteleportasi di dekat lendir yang telah saya 
tempatkan sebelumnya. 

Karena Kontrak Familiar, saya masih bisa berbagi pemikiran dengan familiar saya bahkan 
saat kami berpisah. Dan bahkan ketika itu tidak memungkinkan, aku masih bisa merasakan 
arah dan jarak mereka, jadi kupikir aku bisa mengandalkan itu untuk teleportasi. 

Ini seperti fitur perjalanan cepat dalam permainan, di mana Anda membuka peta dan 
memilih tempat untuk perjalanan cepat. 

Bagaimanapun, dengan ini, saya telah berhasil berteleportasi ke hutan di sebelah kota dan 
telah sangat mempersingkat waktu perjalanan saya. 

Saya yakin akan ada lebih banyak kegunaan untuk ini di masa depan. Hari ini baru saja 
dimulai, dan kami telah mencapai sesuatu yang berarti. 

Selagi aku memikirkan itu, aku menuju gerbang utara. 



Saya punya waktu luang sekarang karena teleportasi, jadi saya mengubah sedikit rencana 
saya dan mampir ke binatu. 

Sepanjang jalan, saya melihat orang-orang menyekop salju di sana-sini. Masih banyak 
waktu sebelum kami buka untuk bisnis, tetapi para karyawan sudah berkumpul di depan 
toko. 

"Selamat pagi!" [Ryouma] 

Saya memanggil mereka, dan mereka semua menyapa saya secara bersamaan. 

Carm-san bertanya mengapa saya datang. 

"Apa yang membawamu ke sini secepat ini, Bos?" [Carm] 

Carm-san bertanya dengan heran, jadi aku menjawabnya. 

"Salju mulai turun, jadi aku mampir untuk melihat keadaan kalian. Kami sudah 
membicarakan tentang apa yang harus dilakukan jika terjadi hujan salju, jadi mungkin akan 
baik-baik saja untuk menyerahkannya kepada kalian, tapi saya masih punya waktu, jadi 
saya pikir saya akan mampir. " [Ryouma] 

"Ah, maaf, bukan itu yang saya maksud. Maksud saya jam berapa Anda harus meninggalkan 
tambang untuk sampai di sini pada jam ini? Belum lagi dengan semua salju ini. " [Carm] 

Oh iya. Lebih baik aku memberitahunya tentang Teleportasi Jarak Jauh, atau dia akan salah 
paham dan mengira aku meninggalkan rumah pada jam yang sangat dini. 

"Ahh, senang mendengarnya. Saya pikir pasti Anda mendorong diri Anda terlalu keras lagi. 
" [Carm] 

"Umm, aku cukup yakin bisa menggunakan Mantra Tingkat Lanjut pada usia Bos sangat 
mendorongnya ..." [Yurdum] 

Yurdum-san baru bersama kami untuk waktu yang singkat, jadi dia masih memasang wajah 
cemas setelah mengetahui apa yang telah kulakukan, tapi semua orang sudah terbiasa dan 
tidak repot-repot menanyakan detailnya. Reaksinya pasti membawaku kembali. 

"Selamat pagi!" [Zeke] 

"Hei, Ryouma!" [Pauline] 

Oh, itu tetangga kita yang ramah. 

"Selamat pagi! Saya melihat semua orang sibuk dengan salju, ya. " [Ryouma] 

"Jalan harus bersih, atau pelanggan tidak akan datang. Itu juga berbahaya! " [Zeke] 



"Anak-anak saya sangat senang, tapi sayangnya, saat-saat di tahun ini sangat sulit..." 
[Pauline] 

Zeke-san si Penjagal dan Pauline-san si Penjual Bunga. Saat saya mendekati pasangan yang 
sudah menikah ini sambil berbicara, saya berhenti, dan kemudian berbalik. Di sana, putra 
dan putri mereka, Rick dan Leni, sedang bermain dengan salju yang baru turun. 

"Brr! Benar-benar dingin, ya... "[Zeke] 

"Ah, Zeke-san. Kalau begitu, aku punya mantra yang mungkin bisa membantu... 'Sunlight'! " 
[Ryouma] 

Saat aku membayangkan mantranya dan melafalkan namanya, sebuah bola cahaya muncul 
setinggi beberapa meter. 

Di bawah cahaya bola, kehangatan segera memenuhi saya. 

Sudah lama sejak terakhir kali saya menggunakannya, tetapi sepertinya saya berhasil 
melakukan cast. 

"Oh, hangat sekali." [Zeke] 

"Ini adalah mantra yang menggunakan matahari sebagai citranya dan menggabungkan 
atribut cahaya dan api." [Ryouma] 

Mantra, Cahaya, akan berfungsi jika hanya sumber cahaya yang dibutuhkan, tetapi seperti 
LED, ia tidak dapat menghasilkan banyak panas. Sinar matahari adalah mantra yang saya 
temukan setelah mencoba menciptakan kembali kehangatan cahaya matahari. 

Sendiri bisa memberikan kehangatan seperti mandi matahari di hari yang baik, tapi jika 
saya kombinasikan dengan Windbreak Barrier dan Heat Insulation Barrier, kehangatan 
cahaya bisa mengisi suatu area, dan berfungsi sebagai pengganti pemanas. di dalam hutan 
musim dingin. 

"Saya akan menyiapkan beberapa ini, sehingga orang dapat beristirahat di dalamnya. 
Silakan menggunakannya. Terlalu dingin sangat tidak baik untuk tubuh. " [Ryouma] 



Chapter 233.2 
Bab 233: Pada Pagi Salju Pertama (2/2) 

Sebenarnya, saya punya mantra lain yang disebut Pemanas Halogen yang lebih baik untuk 
pemanasan, tetapi bisa berakhir dengan luka bakar atau kebakaran jika tidak ditangani 
dengan baik, jadi lebih baik tidak menggunakannya. 

Bahkan di hutan, saya bisa puas hanya dengan sinar matahari atau api kecuali jika sangat 
dingin, jadi saya yakin ini sudah cukup. 

Saya juga membuat beberapa penghangat tangan, jadi saya membagikannya kepada orang-
orang di sini juga. 

"Ini adalah produk uji coba, jadi silakan menggunakannya. Saya akan sangat berterima 
kasih juga jika Anda bisa memberi saya masukan Anda nanti. " [Ryouma] 

"Terima kasih banyak ~" [Maria] 

"Jari tangan dan kaki memang cenderung dingin. Sangat menyenangkan memiliki sesuatu 
untuk menghangatkan mereka. " [Fina] 

Dari reaksi mereka, penghangat tangan buatan sendiri tampaknya menjadi hit di antara 
para wanita. 

Tiga gadis yang bekerja jauh dari rumah, Fina-san, Jane-san, Maria-san; koki, Shelma-san, 
dan Leelin berbicara di antara mereka sendiri di mana mereka harus menyimpannya. 

Dibandingkan dengan mereka, para pria itu tidak membuat banyak keributan dan hanya 
menyimpan penghangat tangan di saku dada mereka. 

"Saya masih memiliki banyak alat yang berguna, dan saya juga menguji banyak produk, 
masih banyak kegunaan slime yang ada dalam pikiran saya, jadi jika Anda bermasalah 
dengan apa pun , tolong panggil aku. Ini sangat membantu saya juga untuk menguji ide 
saya. " [Ryouma] 

Kamu bisa mencegah salju menumpuk dengan garam, tapi mengingat hari-hari yang akan 
datang, mungkin ide yang bagus untuk mensintesis beberapa Agen Anti-Pembekuan dan 
Pencairan Salju melalui Alkimia saya. Harus hati-hati dengan kerusakan garam, tapi 
mungkin akan baik-baik saja jika hanya di dalam kota, bukan? Meskipun tidak akan ada 
yang tahu bagaimana drainase akan mempengaruhi lingkungan. 

Kalau begitu, mungkinkah alkohol lebih aman? Ini digunakan sebagai bahan utama anti-
beku untuk kaca depan mobil, jadi itu harus lebih dari cukup baik untuk melelehkan embun 
beku. Saya dapat memperoleh bahan mentah dari alkohol Slime Mabuk atau dari produk 
minuman keras yang gagal. 



Alternatifnya, jika suhu tidak cukup dingin untuk membekukan kembali menjadi masalah, 
air panas bisa menyelesaikan pekerjaan juga. Lagipula, aku bisa mendapatkan air panas 
dengan menggabungkan mantra api dan air, dan jika aku menambahkan atribut angin di 
atas keduanya, aku bisa mendapatkan uap panas juga. 

Atau mungkin, karena aku tetap menggunakan sihir, mungkin akan lebih efisien dengan 
menurunkan titik beku salju untuk mencairkannya? Ada juga opsi untuk mengubah salju 
menjadi bongkahan es dan mengeluarkannya dari tanah. 

Jika saya ingat dengan benar, Hokkaido memiliki alat pelebur salju yang menggunakan air 
sumur dan air sungai. Mungkin saya bisa menggunakan itu sebagai referensi untuk 
membuat semacam alat. Aku tidak bisa merombak saluran air kota untuk tujuan itu, tapi 
dengan bantuan slime, aku mungkin bisa menggunakannya untuk itu. Ada slime yang 
berevolusi juga baru-baru ini karena saya kurang lebih telah menemukan cara 
membuatnya berevolusi. 

Saya juga memiliki lebih banyak waktu luang, dan sekarang saya juga dapat meningkatkan 
goblin sambil melakukan eksperimen saya tanpa masalah. 

Karena itu saya bisa menemukan banyak hal, dan penelitian saya berjalan lancar juga. 

"Bos, kamu kelihatannya sedang bersenang-senang, tapi apakah kamu benar-benar punya 
waktu untuk semua ini? Bukankah kamu seharusnya berada di tempat lain hari ini? " 
[Dolce] 

"Ah!" [Ryouma] 

Oh iya. Aku juga harus memeriksa yang lain. 

Maaf saya tidak bisa membantu mereka, tapi saya harus minta diri. 

Aku mengatakan itu pada mereka dan akan pergi, tapi sebelum aku bisa, Ox-san 
memanggilku. 

"Menguasai." [Lembu] 

Fei-san juga ada di sampingnya. 

"Aku mungkin hanya ahli dalam pedang, tapi jika kamu ada yang bisa aku bantu, jangan 
ragu untuk memanggilku. Aku adalah budakmu. Aku tahu kau tidak bermaksud 
memperlakukanku sebagai satu, tapi aku berhutang banyak padamu karena telah 
mengizinkanku memegang pedang sekali lagi. " [Lembu] 

"Aku yakin semua orang sudah memberitahumu untuk tidak memaksakan diri, tapi bahkan 
tanpamu, bos, toko akan berfungsi dengan baik bersama kami. Tetap saja, akan sangat 
mengganggu bagi kami jika kamu benar-benar menghilang. Toko masih membutuhkanmu, 
Bos. Jadi jika terjadi sesuatu, hubungi kami, oke? " [Fei] 



Saat mereka mengatakan itu, karyawan di belakang mereka juga mengangguk ... 

Itulah yang saya niatkan sejak awal. Sepertinya saya benar-benar bisa mempercayakan 
binatu kepada mereka. Adapun hal lainnya... 

"Terima kasih. Dalam hal ini, saya pasti akan meminta Anda untuk membantu saya dengan 
pelatihan saya dan dengan menguji eksperimen saya juga. " [Ryouma] 

Bawahan saya yang tepercaya mengantar saya pergi, dan saya berangkat ke tujuan saya 
berikutnya. 

Setelah saya mengunjungi berbagai bagian kota dan matahari telah terbit, saya akhirnya 
menuju ke guild petualang. 

"Fuu..." [Ryouma] 

Saya mampir ke berbagai tempat, seperti Perusahaan Keamanan, Pabrik Pengolahan 
Sampah, Lokasi Konstruksi, tetapi saya hanya disemangati oleh orang-orang yang saya 
temui di sana. 

Saya kira toko yang dikelola oleh seorang anak benar-benar aneh. 

Ternyata saya sangat terkenal di kalangan pelanggan laundry, terutama yang sudah 
menikah. 

Setelah kembali dari Wilayah Fatma, saya telah melakukan banyak hal yang menarik, jadi 
reputasi saya di Gimuru benar-benar meningkat. 

Baru-baru ini, orang yang tidak saya kenal sama sekali telah memanggil saya. 

Ada banyak orang yang 'melihat saya membersihkan drainase' dan berterima kasih atas 
pekerjaan saya. Mereka juga memeriksa saya untuk memastikan bahwa para petualang 
nakal yang bekerja dengan saya tidak menindas saya. "Apakah mereka mengganggumu?" 
"Aku mengkhawatirkanmu." Mereka akan berkata. Aku bersyukur atas perhatian mereka, 
tapi sejujurnya, mengungkit para petualang nakal hanya membuatku depresi. 

Adapun mengapa... 

"Selamat pagi." [Ryouma] 

"!!" [Delinquents] 

"Berbaris !!!" [Delinquent 1] 

Selamat pagi, Aniki! [Delinquents] 

"Y-Ya... tapi aku bukan Aniki-mu..." [Ryouma] 



Sebelum saya menyadarinya, hubungan saya dengan mereka berubah menjadi aneh. 

Sekarang saya terlihat seperti Yakuza. Hebat... 
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