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Chapter 234.1 
Bab 234: Menemani Petualang Berandalan (1/3) 

Aku hanya menyapa mereka sedikit, tapi sebelum aku menyadarinya, dua belas petualang 
nakal yang telah menunggu di depan guild petualang semuanya berbaris di depanku. 

Mereka membungkuk secara bersamaan dan menyapa saya. 

Jika mereka melakukan hal seperti itu di kota, mereka pasti akan menarik perhatian. 

Aku akhirnya tidak tahan dengan semua tatapan itu, jadi aku menyuruh mereka untuk 
mengangkat kepala, dan kemudian buru-buru membawanya ke toko Darson. 

"Selamat pagi!" [Ryouma] 

"Anda datang. Silahkan masuk." [Darson] 

Seperti yang diharapkan, Darson-san juga sedang menyekop salju di depan tokonya, tetapi 
saat melihat kami, dia menikamkan alat di tangannya ke salju dan mengundang kami 
masuk. 

"Apakah Anda keberatan jika kita melihat-lihat barang-barang toko?" [Ryouma] 

"Tidak semuanya. Terlihat sebanyak yang kamu suka. " [Darson] 

"Terima kasih. Baiklah, Anda mendengar pria itu, silakan pilih senjata yang Anda suka. 
Pastikan untuk menangani item dengan hati-hati. " [Ryouma] 

"Ussu!" [Petualang Berandalan] 

"Dan diam-diam." [Ryouma] 

"Serahkan saja pada kami, Aniki." [Petualang Berandalan] 

Mereka menjawab dengan suara pelan. Ini mungkin hal semacam itu, ya. 

Selagi aku memikirkan itu pada diriku sendiri, Darson-san memanggilku dari konter. 

"Ryouma, apakah orang-orang ini adalah petualang nakal yang dikabarkan menjadi populer 
akhir-akhir ini? Wogan memberi tahu saya tentang mereka, tetapi tampaknya mereka 
melakukannya dengan cukup baik, bukan? " [Darson] 

"Kamu pikir? Yah, setidaknya mereka tidak memberontak. " [Ryouma] 

"Kamu berhasil membuat sekelompok petualang pemberontak berhenti memberontak. 
Cukup banyak. Dan bukankah mereka memanggilmu 'aniki'? " [Darson] 



"Mereka hanya bertingkah laku karena takut. Dan mereka memanggil saya 'aniki', karena 
mereka mengira saya lebih tua dari mereka... Tahukah Anda bagaimana ada ras yang 
terlihat seperti anak-anak padahal sebenarnya sudah tua? " [Ryouma] 

"Ah, baiklah, saya bisa mengerti. Anda tidak benar-benar bertindak sesuai usia Anda. 
Terkadang Anda bertingkah seperti orang tua. " [Darson] 

"Apa!?" [Ryouma] 

Itu tidak mungkin! Saya baru sebelas! Omong-omong, itu lelucon referensi, yang cukup 
lama, jadi saya rasa jenis itu berbicara sendiri. 

Yah, saya sadar bahwa saya sudah tua secara mental, jadi saya rasa saya tidak ingin 
menyangkalnya. 

"Tapi kenapa kamu memberikan senjata kepada orang-orang ini? Anda membayar 
semuanya, bukan? " [Darson] 

"Karena pada hari aku diserahkan kepada mereka, aku menghancurkan semua senjata 
mereka, itulah sebabnya." [Ryouma] 

Hari itu aku membawa mereka ke suatu tempat yang tidak ada yang bisa melihat kita, lalu 
seperti yang dikatakan ketua serikat kepadaku, aku memberi mereka pemeriksaan realitas 
paling menyeluruh yang bisa aku berikan. 

"Aku juga sedikit memprovokasi mereka." [Ryouma] 

Pada awalnya, kami bertarung dengan tangan kosong, tetapi mereka jauh lebih keras 
kepala dari yang diharapkan dan menolak untuk menerima kekalahan mereka. 

Mereka terus mencari alasan, mengatakan hal-hal seperti 'itu masih bukan kekuatan penuh 
saya', jadi saya menyembuhkan mereka, dan menghancurkan alasan mereka satu demi 
satu. 

"Dalam prosesnya, saya harus membiarkan mereka menggunakan senjata mereka. Karena 
itu saya akhirnya menghancurkan semua senjata mereka. Itu adalah barang pribadi mereka 
dan sesuatu yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Juga, bahkan jika 
mereka adalah orang-orang yang berkelahi denganku, aku tetaplah orang yang 
memprovokasi mereka untuk menggunakan senjata mereka dan menghancurkannya, jadi 
kupikir setidaknya aku harus memberikan kompensasi kepada mereka. " [Ryouma] 

"Tapi apakah kamu benar-benar harus ikut membelinya dengan mereka? Saya pikir 
sebagian besar akan memberi mereka uang. " [Darson] 

Ada sesuatu yang menggangguku juga. [Ryouma] 

Sesuatu yang mengganggumu? [Darson] 



"Saya merasa senjata yang mereka gunakan tidak terlalu cocok untuk mereka. Misalnya... 
"[Ryouma] 

Saat aku melihat salah satu petualang nakal selesai memilih pedang dua tangan, aku 
memanggilnya. 

"Benno-san." [Ryouma] 

"Ya, Aniki! Apa itu?" [Benno] 

"Pedang dua tangan itu mirip dengan senjata yang kamu gunakan terakhir kali, ya." 
[Ryouma] 

"Ah iya. Menurutku, menggunakan sesuatu yang menyerupai senjata terakhirku adalah 
yang terbaik. " [Benno] 

"Bisakah kamu mencoba mengambil sikap sebentar? Anda tidak harus mengayun. " 
[Ryouma] 

Dia tidak terlalu mengerti apa yang saya coba lakukan, tapi dia dengan patuh memegang 
pedang dua tangan di depannya. 

Tetapi karena berat pedangnya, ujung pedang itu sedikit bergoyang. 

Selama pertarungan kami baru-baru ini, bahkan sepertinya dia ditarik oleh beban 
senjatanya. 

"Saya melihat. Perawakannya tidak cocok dengan senjata. Saya akan merekomendasikan 
agar Anda menggunakan pedang dua tangan yang lebih ringan atau pedang panjang yang 
dapat digunakan dengan dua tangan. Senjata tumpul dengan berat yang sama juga bisa 
digunakan. Jika Anda benar-benar ingin menggunakan senjata itu, Anda harus melatih 
tubuh Anda terlebih dahulu. " [Darson] 

Anda mendengar orang itu. [Ryouma] 

"Benarkah itu?" [Benno] 

"Darson adalah seorang spesialis dalam hal senjata. Selain itu, dia juga senpai Anda. Dia 
dulunya S-Rank, kamu tahu? Dia dulu bekerja dengan ketua serikat saat ini, Wogan-san, 
juga. " [Ryouma] 

Saat aku mengatakan itu, bahkan para petualang nakal lainnya, yang sedang menguping, 
terkejut. Sepertinya mereka benar-benar tidak tahu. 

"Itu sudah cerita lama. Tapi itu tidak berarti saya juga berbicara terus terang. Tidak peduli 
seberapa besar atau kecilnya, pada akhirnya, pedang adalah senjata yang dimaksudkan 



untuk memotong, dan Anda tidak dapat memotong apa pun jika bilahnya tidak cukup 
dalam. Yah, hanya itu yang bisa saya katakan kepada petualang baru. " [Darson] 

"Apakah ada alasan khusus mengapa kamu begitu terpaku pada pedang dua tangan?" 
[Ryouma] 

"Tidak juga ... Aku hanya menggunakan satu karena ada pedang dua tangan yang tertutup 
debu di gudang orang tuaku." [Benno] 

"Jika kamu tidak membutuhkan senjatamu menjadi pedang dua tangan, maka aku 
merekomendasikan menggunakan kesempatan ini untuk memilih senjata yang berbeda. 
Tentu saja, saya tidak akan memaksakan masalah ini. Ini terkait dengan hidup Anda. Juga, 
Anda harus menerima beberapa pelatihan dari guild. Senjata yang Anda pilih dan cara 
Anda menggunakannya akan sangat memengaruhi hasil pertempuran Anda. " [Darson] 

U-Ussu! [Benno] 



Chapter 234.2 
Bab 234: Menemani Petualang Berandalan (2/3) Setelah menerima saran dari mantan 
Petualang S Rank, Darson, dia memeriksa barisan toko untuk pedang dan pedang satu 
tangan yang dapat digunakan hanya dengan satu tangan atau dengan kedua tangan. Dia 
juga melihat palu perang di toko. 

"Maaf, Aniki, sebenarnya, sejauh ini aku paling ahli dengan senjata yang bisa dipotong, dan 
sejauh ini sudah menggunakan pisau, tapi bisakah aku mendapatkan pendapatmu?" 
[Petualang Berandalan] 

Salah satu orang yang memperhatikan kami mengajukan pertanyaan. 

Saya memberinya beberapa petunjuk saya sendiri, tetapi saya juga meminta wawasan 
Darson. 

Seperti petualang nakal yang satu demi satu datang untuk meminta nasihat kami, dan 
sebelum aku menyadarinya, kami telah membantu memilih senjata untuk mereka semua. 

"... Dengan ini, semua orang telah memutuskan senjata apa yang akan dibeli." [Ryouma] 

"Ussu!" [Petualang Berandalan] 

"Darson-san, tolong bonnya." [Ryouma] 

"Tentu. Beri aku waktu sebentar. " [Darson] 

Setelah cepat melunasi tagihan, perjalanan kami ke sini akhirnya selesai. 

Namun, pada saat yang sama, kedua belas petualang nakal itu tiba-tiba memasang ekspresi 
muram di wajah mereka. 

"Hei, apa yang membuatmu tiba-tiba terlihat begitu muram?" [Darson] 

"Mungkin karena kita akan mengadakan sesi latihan untuk mencoba senjata baru mereka." 
[Ryouma] 

Sangat penting untuk membiasakan diri dengan senjata baru setelah membelinya, jadi kita 
akan pergi ke Perusahaan Keamanan untuk meminjam area pelatihan yang kosong. 

Di sana, saya akan meminta mereka berlatih dengan slime logam yang diubah menjadi 
senjata yang sama persis dengan yang mereka beli, jadi mereka tidak perlu menahan diri 
karena takut merusak senjata yang baru mereka beli. 

Adapun luka mereka, kami memiliki sihir penyembuh, dan ada rumah sakit di Perusahaan 
Keamanan, jadi kami akan dapat segera merawat luka apa pun. 



Diatas segalanya... 

"Jangan khawatir, teman-teman, pelatihan ini tidak akan sekeras saat kita bertarung 
terakhir kali, jadi tidak perlu terlalu takut." [Ryouma] 

"..." [Petualang Berandalan] 

"Jika ada, ini adalah situasi yang sempurna bagimu untuk mengumpulkan semangat juang 
yang kamu tunjukkan sebelumnya. Tidak ada kematian yang perlu ditakuti, dan Anda 
semua adalah petualang, bukan? Anda tidak bisa kehilangan keberanian setelah hanya 
kehilangan beberapa kali. " [Ryouma] 

"Ya... Aniki..." [Petualang Berandalan] 

"Umm... Kamu tahu hasil terakhir kali semacam diberikan. Aku mungkin terlihat seperti ini, 
tapi aku telah berlatih lebih lama dari yang kamu kira, dan aku memiliki seorang master 
yang mengajariku dengan benar juga... Dan selain itu, bukankah kamu frustrasi setelah 
kalah dari anak sepertiku !? " [Ryuoma] 

"!! T-Tentu saja, kami frustrasi! " [Petualang Berandalan] 

"Kalau begitu, lebih baik kau datang padaku dengan maksud untuk membunuh!" [Ryouma] 

"Iya!" [Petualang Berandalan] 

"Aku tidak bisa mendengarmu !!" [Ryouma] 

"Iya!!!" [Petualang Berandalan] " 

"Baik!!! ... Jadi, kami akan pergi sekarang. Terima kasih banyak telah membantu kami hari 
ini. Ayo, kalian juga mengatakannya. " [Ryouma] 

"Terima kasih banyak." [Petualang Berandalan] 

"Y-Ya. Semoga berhasil." [Darson] 

Mereka terlihat setengah hati, jadi saya mencoba menyemangati mereka, tapi... Apakah 
saya gagal? 

Rasanya mereka hanya dipaksa untuk didorong, tapi bagaimanapun, seperti itu kami 
meninggalkan toko Darson. 

"... Huh, secara mengejutkan dia pandai meluruskan orang-orang seperti itu, bukan?" 
[Darson] 

Aku mendengar dia bergumam dari belakangku. 

Saya rasa saya benar-benar terlihat seperti Yakuza. Itu agak mengkhawatirkan... 



Saat itu hampir sore. 

"..." [Petualang Berandalan] 

Tumpukan mayat terlihat di seluruh halaman Perusahaan Keamanan. 

"Hei, tahan dirimu..." [Ryouma] 

"Apakah kamu masih hidup?" [Ryouma] 

"Hei..." [Ryouma] 

Kedua belas anak nakal itu semuanya terbaring di tanah, tidak bisa berdiri. 

Tapi mereka tidak mati, tidak, tubuh dan pikiran mereka hanya kelelahan. 

Saya menghentikan serangan saya tepat sebelum saya akan mengenai mereka, jadi tidak 
ada luka yang ditimbulkan, dan itu tidak seburuk terakhir kali . 

Oleh karena itu, tidak ada yang saya katakan sebelumnya adalah kebohongan. 

"Kamu bisa bergerak lebih banyak dari yang kamu kira, kan? Cara tubuh Anda saat ini 
adalah batas Anda yang sebenarnya untuk saat ini. Harap pastikan untuk mengingat 
perasaan itu. Jika Anda berakhir dalam kondisi tersebut saat bertempur atau saat berada di 
luar kota, Anda dapat menganggap diri Anda mati. Karena Anda tidak dapat bergerak sama 
sekali, bahkan anak normal pun akan dapat dengan mudah menghabisi Anda. Anda juga 
tidak akan bisa lari jika bertemu dengan binatang buas. Karena itu, pastikan untuk 
menghabisi lawanmu atau kabur ke tempat yang aman sebelum kamu mencapai keadaan 
itu. " [Ryouma] 

"Dimengerti..." [Petualang Berandalan] 

Baik. Jika mereka masih bisa menjawab, maka semuanya harus A-OK. 

Ini pasti membawaku kembali. Dulu, ayah saya akan menendang atau memukul saya 
dengan pedang kayu, tetapi saya pikir dia masih menahan. Yah, dia memang mendorongku 
sampai aku pingsan. Dibandingkan dengan itu, pelatihan semacam ini masih bisa dibilang 
soft. 

Tapi kalau terus begini kita akan mengganggu pelatihan Perusahaan Keamanan di sore 
hari. 

Karena itu saya menggunakan sihir penyembuhan yang saya pelajari dari Tuan Mafral. 

Pengisian Energi! [Ryouma] 

"Hmm !?" [Petualang Berandalan] 



"Bagaimana perasaanmu? Merasa lebih baik?" [Ryouma] 

U-Ussu! [Petualang Berandalan] 

Bagus, sepertinya itu sukses. 

Mantra ini memang bisa memulihkan stamina, tapi menurut saya lebih baik 
menganggapnya sebagai mantra yang mengubah mana menjadi stamina. 

Itu adalah varian yang lebih maju dari mantra penyembuhan dasar, Heal, yang telah saya 
gunakan dalam waktu yang tak terhitung. 

Baru-baru ini, Pak Mafral mengatakan kepada saya bahwa mantra penyembuhan sering 
digunakan untuk menyembuhkan luka, tetapi sebenarnya mantra itu juga memiliki efek 
samping untuk memulihkan stamina. 

Energy Charge adalah mantra yang secara khusus mengorbankan kemampuan menutup 
luka untuk berspesialisasi dalam memulihkan stamina seseorang. 

Karena itu tidak ada gunanya untuk mengobati luka, tetapi itu adalah alat yang sangat 
berharga dalam hal memulihkan kekuatan pasien yang lemah atau untuk memperpanjang 
hidup pasien. Mantra penyembuhan normal juga tidak berpengaruh pada penyakit, tetapi 
memulihkan stamina seseorang dapat membantu dalam mengobati penyakit dan 
mengurangi gejala. 



Chapter 234.3 
Bab 234: Menemani Petualang Berandalan (3/3) Cara saya menggunakannya sekarang 
bukanlah untuk apa mantra itu awalnya dirancang, tetapi orang-orang ini melakukan yang 
terbaik, jadi sedikit saja sudah cukup. 

Aku mengucapkan mantra pada para petualang nakal satu demi satu, dan akhirnya, mereka 
semua bisa berdiri dan berjalan sendiri. 

"Nah, meskipun luka Anda belum terlalu dalam, Anda masih memiliki beberapa goresan 
karena jatuh, jadi tolong pergi ke rumah sakit untuk menerima perawatan. Saya akan 
menyiapkan makan siang Anda selama waktu itu, jadi berkumpullah di kafetaria setelah 
perawatan Anda selesai. " [Ryouma] 

"Ya, Aniki !!" [Petualang Berandalan] 

Mereka seperti siswa dari klub olahraga setelah kegiatan klub mereka. 

Ya, mereka masih remaja, dan itu usia sekolah menengah. 

Mereka tampak seperti mahasiswa pada awalnya, tetapi itu hanya karena mereka memiliki 
fisik yang lebih baik dibandingkan dengan teman sebayanya. 

Anak laki-laki muda yang kuat seperti mereka perlu makan dengan benar setelah latihan 
yang intens. 

Saya mengantar mereka ke rumah sakit Perusahaan Keamanan, lalu bergegas ke kafetaria. 

Setelah karyawan Perusahaan Keamanan selesai makan siang, saya meminjam dapur dan 
pergi memasak. 

Beberapa juru masak mendekati saya karena penasaran, jadi saya meminta mereka 
membantu. 

Rupanya, mereka penasaran dengan resep saya dan alat masak baru saya, yaitu pressure 
cooker. Mereka membantu saya meskipun itu waktu istirahat mereka. 

Saat kami menyiapkan makanan, anak laki-laki yang lapar akhirnya datang ke kafetaria, 
dan kami menyajikan makan siang untuk mereka. 

"Uoo !?" [Petualang Berandalan 1] 

"Wow, banyak sekali makanannya..." [Delinquent Adventurer 2] 

"Bisakah kita makan semua ini !?" [Petualang Berandalan 3] 



"Iya. Kalian semua melakukan yang terbaik hari ini, jadi makanlah sebanyak yang kalian 
mau. " [Ryouma] 

Menu hari ini meliputi: 

1. Roti 

2. Sup Sayur dan Sosis 

3. Sayuran Akar Rebus 

4. Labu Rebus dengan Kecap 

5. Sprint Rabbit Stew 

Roti dan sup adalah sisa makan siang karyawan hari ini. 

Makanan rebus saya pilih karena nutrisi dan faktor kenyangnya. 

Sprint Rabbit Stew adalah sebuah eksperimen untuk melihat apakah panci presto dapat 
melunakkan daging. 

Ketika saya memberi tahu mereka untuk makan sebanyak yang mereka mau, mereka 
semua meraih makanan dan mengisi piring mereka dengan isi panci yang dengan cepat 
menghilang ke dalam perut mereka. 

Setelah sedikit tenang, mereka mulai mengobrol di antara mereka sendiri. 

"Kentang rebus ini rasanya sedikit berbeda, tapi sepertinya aku pernah memakannya di 
desaku sebelumnya." [Petualang Berandalan 1] 

"Oh itu. Itu benar-benar membawaku kembali. " [Petualang Berandalan 2] 

"..Labu ... Kami punya ini di pertanian kami." [Petualang Berandalan 3] 

"Saya tidak percaya saya bisa makan begitu banyak roti di sini. Gandum biasanya diubah 
menjadi bubur di desa saya. " [Petualang Berandalan 4] 

"Ah, kami juga melakukannya di desa kami, tetapi bukankah kebanyakan desa petani 
melakukan itu?" [Petualang Berandalan 5] 

"Mengubah gandum menjadi tepung membutuhkan tenaga dan uang. Dan bahkan saat kami 
membuatnya, biasanya jenis yang sulit untuk membuatnya bertahan lebih lama. " 
[Petualang Berandalan 6] 

"Roti lembut juga merupakan kemewahan di desa kami. Kami hanya bisa mendapatkannya 
jika kadang-kadang dijual di kota. " [Petualang Berandalan 7] 



"Berbicara tentang kemewahan, makan daging seperti ini selama musim dingin pasti 
sebuah kemewahan." [Petualang Berandalan 8] 

"Ya, biasanya Anda hanya mendapatkan sosis atau daging asin asin atau acar selama musim 
dingin." [Petualang Berandalan 9] 

"Betul betul." [Petualang Berandalan] 

"Ngomong-ngomong, darimana kalian berasal? Apa spesialisasi dan masakan yang dimiliki 
desa Anda? " [Ryouma] 

"Desa saya normal. Kami biasanya makan bubur gandum atau kentang rebus. " [Petualang 
Berandalan 10] 

"Desa kami, atau lebih tepatnya seluruh wilayah kami mengkhususkan diri pada kentang, 
jadi masakan lokal kami berkisar pada mie kentang. Tidak ada yang cukup luar biasa untuk 
disebut sebagai makanan khas lokal. Hanya saja gandum itu mahal, jadi kami 
mencampurnya dengan tepung kentang. " [Petualang Berandalan 11] 

Mie yang menggunakan kentang. Penasaran, saya menanyakan lebih detail, dan ternyata 
mereka mencampurkan tepung kentang dengan tepung terigu untuk menciptakan sesuatu 
yang mirip dengan Gousetsu Udon Hokkaido. 

Saat kami membicarakan makanan khas desa mereka, saya mulai makan juga. 

"A-aku tidak bisa bergerak satu inci pun ..." [Petualang Berandalan] 

Dalam sekejap mata, sebagian besar makanan yang kami siapkan telah lenyap. 

Ini meskipun aku baru saja makan makanan untuk satu orang. 

"Kamu pasti makan banyak." [Petualang Berandalan 1] 

"Ah, itu sangat enak, aku makan terlalu banyak..." [Penualang Berandalan 2] 

"Sudah lama sejak aku makan begitu banyak." [Petualang Berandalan 3] 

Anak laki-laki itu mengusap perut mereka yang menggembung dan tertawa. 

"Saya senang kamu menikmatinya. Jika Anda mau, saya bisa mengundang Anda lagi kapan-
kapan. " [Ryouma] 

"Serius !? '" [Petualang Berandalan 4] 

Saya memberi tahu mereka bahwa itu akan menjadi resep percobaan dan sisa makanan, 
tetapi mereka tidak keberatan sama sekali dan sangat gembira. Sepertinya mereka juga 
mengalami kesulitan dengan caranya sendiri. 



"Saya yakin Anda semua pasti mengalami kesulitan, apalagi harus datang ke sini jauh-jauh 
dari desa Anda. Saya yakin perubahan lingkungan berdampak pada Anda. " [Ryouma] 

"Persis! Aniki! " [Petualang Berandalan 5] 

"Saya sangat senang sampai saya meninggalkan desa." [Petualang Berandalan 6] 

"Sejak saya meninggalkan kota saya, tidak ada yang berjalan dengan baik." [Petualang 
Berandalan 7] 

Mereka menjadi sangat tenang setelah makan, jadi percakapan berubah menjadi suram. Itu 
berbeda dari aura mereka yang biasanya selalu penuh duri. Mereka jujur sekarang. 

Harus meninggalkan keluarga dan kampung halaman untuk hidup sendirian pasti akan 
mengubah hidup Anda. 

Itu benar apakah itu di Bumi atau di sini di dunia ini. 

Mereka mungkin datang ke sini atas kemauannya sendiri, tetapi perbedaan antara desa dan 
kota masih terlalu besar. 

Di desa petani, orang yang tidak bisa membaca bukanlah hal yang aneh, dan mereka hanya 
perlu menggunakan uang beberapa kali dalam setahun. 

Sering kali Anda melakukan barter atau sekadar membantu satu sama lain. 

Rupanya, mereka belajar seminimal mungkin untuk bisa membaca dan menulis sebelum 
meninggalkan desa, tapi mereka tidak pandai dalam hal itu. 

Mereka juga buruk dalam menghitung uang. Mereka tidak terlalu buruk dalam 
menggunakan uang, tetapi mereka juga tidak ahli dalam hal itu. 

Karena kurangnya pengalaman dan cara mereka menggunakan uang, kehidupan mereka 
berangsur-angsur menjadi lebih buruk. 

Kesenjangan antara mimpi dan kenyataan memicu kepercayaan diri dan kebanggaan yang 
mereka bangun di kampung halaman. 

Ketika sikap mereka memburuk, penduduk setempat menjadi lebih dingin. 

Takut diasingkan dari orang lain, mereka secara alami berkumpul bersama. 

Dan dengan dukungan moral dari jumlah mereka, mereka berusaha melindungi harga diri 
mereka dengan memberontak terhadap orang-orang di sekitar mereka. Lingkaran setan. 

"... Tapi kau tidak pernah menyalahkan kami, Aniki." [Petualang Berandalan 8] 

"? Aku cukup yakin aku banyak memarahimu. " [Ryouma] 



"Memang benar kamu banyak bicara dan kamu bahkan memukuli kami, tapi bukan itu yang 
aku maksud." [Petualang Berandalan 8] 

"Maksudmu dia tidak berkhotbah seperti orang-orang dari guild itu, kan?" [Petualang 
Berandalan 9] 

"Ya! Persis!" [Petualang Berandalan 8] 

"Ah... Yah, itu karena saya tidak cukup baik untuk mengabar kepada orang lain." [Ryouma] 

Lagipula, aku telah menyusahkan orang lain sendiri berkali-kali. 

"Dan selain itu, guild master dan yang lainnya telah memberimu lebih dari yang sudah 
diberikan, kan?" [Ryouma] 

"Hmm... Ya, ya." [Petualang Berandalan 9] 

"Itulah mengapa saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Selain itu, kalian semua 
mengerti persis apa yang kalian lakukan salah. " [Ryouma] 

Mereka mungkin memberontak di permukaan, tetapi di balik itu, mereka adalah orang 
yang sederhana dan jujur. 

Karena itu mereka mudah dimengerti. 

Ketika saya bertanya kepada mereka apakah mereka sadar akan apa yang mereka lakukan, 
mereka semua memalingkan mata dari saya dan menjadi diam. 

Itu semua bukti yang perlu saya ketahui bahwa mereka sadar akan tindakan mereka 
sendiri. 

Seseorang yang benar-benar tidak menyadari kesalahannya sendiri tidak akan 
memahaminya bahkan jika Anda menunjukkannya. Orang seperti itu hanya akan 
melihatmu dengan aneh. Atau mungkin dia akan memahami di permukaan dan terlihat 
seperti sedang bercermin, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tidak akan meragukan bahwa 
dia benar. 

Saya tidak begitu percaya diri dengan kemampuan saya untuk menilai orang lain, tetapi 
saya telah bertemu orang-orang seperti itu di kehidupan saya sebelumnya. Saya tetap 
berhubungan dengan mereka selama bertahun-tahun dan telah melihat bagaimana mereka 
bertindak. 

Itulah mengapa saya sangat senang bahwa orang-orang ini 'berbeda'. 

Meskipun mereka keras kepala dan menyebabkan banyak masalah bagi orang-orang di 
sekitar mereka, selama mereka sadar akan apa yang mereka lakukan, mereka juga harus 
tahu rasa syukur. 



Mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan bawahan saya sebelumnya. 

"Tentu saja, jika kamu melakukan sesuatu yang buruk di tempat yang dapat aku lihat, aku 
akan menanganimu dengan paksa, tetapi jika kamu memiliki kekhawatiran, aku bersedia 
mendengarkan selama itu adalah sesuatu yang dapat aku bantu. Pada akhirnya, yang harus 
berakting adalah kalian. Khotbah tampaknya tidak berhasil pada Anda, tetapi saya benar-
benar berharap Anda dapat melakukan yang terbaik dan memulai kembali. Dibutuhkan 
keberanian untuk mengakui kesalahan Anda dan memperbaiki diri, tapi saya yakin Anda 
masih bisa memulai kembali. " [Ryouma] 

"Mulai dari awal..." [Petualang Berandalan 10] 

Saya menoleh ke petualang yang bereaksi ketika saya mengatakan itu. 

Rupanya, dia bermaksud untuk hanya bergumam pada dirinya sendiri, tetapi bahkan yang 
lain melihatnya sekarang, jadi dia berbicara dengan enggan. 

"Kita sudah menyebabkan begitu banyak masalah bagi orang lain, apa menurutmu kita 
masih bisa memulai kembali?" [Petualang Berandalan 10] 

Iya. 

"Mungkin tidak mungkin untuk kehilangan kepercayaan yang telah Anda hilangkan dengan 
segera, dan bahkan jika Anda memperbaiki diri sendiri, orang akan tetap memandang Anda 
dengan kasar, tapi ini adalah cerita yang 'tidak lebih baik apakah Anda putus atau tidak ... 
Seseorang yang benar-benar putus asa menang tidak merasakan apapun bahkan ketika 
mereka melakukan kejahatan. Saya tidak tahu apakah itu bawaan atau sesuatu yang biasa 
mereka lakukan, tetapi jika Anda merenungkan tindakan Anda dan merasakan penyesalan -
- tidak peduli seberapa kecil -- tentang apa yang telah Anda lakukan, maka saya yakin Anda 
masih bisa kembali. Dan jika ada tempat Anda dapat kembali, saya yakin Anda harus 
kembali dengan semua kekuatan Anda. " [Ryouma] 

Tentu saja, yang terbaik adalah tidak melakukan kesalahan dari awal, tetapi jika Anda 
sudah melakukannya, daripada melakukan kesalahan lagi dan lagi, jelas lebih baik berhenti. 

Saat aku mengatakannya secara terus terang, keheningan memenuhi kafetaria. 

Perut mereka sepertinya sudah tenang. 

"Kalau begitu, Aniki, kami akan pergi sekarang." [Petualang Berandalan 10] 

Kami telah menyelesaikan semua bisnis kami, jadi para petualang nakal akan pergi 
sekarang. Saya melihat mereka pergi sampai gerbang perusahaan keamanan. 

"Iya. Berhati-hatilah saat kembali. Juga, pastikan untuk banyak istirahat, Anda mungkin 
telah diperlakukan dengan sihir, tetapi Anda masih mendorong diri Anda sendiri dengan 
sangat keras. Sampai jumpa besok." [Ryouma] 



"Ussu!" [Petualang Berandalan] 

"Aniki, terima kasih atas senjatanya, makanannya, dan memarnya!" [Petualang Berandalan 
1] 

"Memar !!" [Petualang Berandalan] 

"Ha ha ha... Aku peringatkan kamu hanya untuk memastikan, tapi jangan gunakan 
senjatamu untuk kejahatan. Atau... "[Ryouma] 

Saya memiliki tanggung jawab sebesar itu sebagai orang yang membelikan mereka senjata 
itu. 

Jika mereka menggunakan senjata itu untuk melukai orang yang tidak bersalah ... 

"Aku pasti akan mematahkan leher penjahat---" [Ryouma] 

"Kami benar-benar tidak akan menggunakannya untuk kejahatan !!!" [Petualang 
Berandalan] 

"-Aku hanya bercanda. Saya yakin Anda tidak akan melakukan hal buruk. " [Ryouma] 

"O-Oh, kamu bercanda." [Petualang Berandalan 1] 

"Itu adalah lelucon yang cukup menakutkan." [Petualang Berandalan 2] 

"Tapi itu tidak terdengar seperti lelucon..." [Delinquent Adventurer 3] 

Seperti itu, di tengah tawa kering, para petualang nakal pergi. 

"Aku harus mampir ke gereja." [Ryouma] 

Sangat sibuk sejak saya kembali dari Wilayah Fatma, jadi saya belum bisa menunjukkan 
wajah saya belakangan ini. 

Saya pikir sudah waktunya saya menunjukkan wajah saya. Aku tidak punya rencana hari 
ini, jadi aku hanya bisa pergi. 

"Apa yang harus kita bicarakan hari ini? Ceritanya benar-benar menumpuk. " [Ryouma] 

Saya berjalan ke gereja ketika saya memikirkan hal itu pada diri saya sendiri. 



Chapter 235.1 
Bab 235: Hukuman Sereriputa dan Panggilan Ryouma (1/2) "Hah?" [Ryouma] 

Ketika saya mengunjungi gereja dan berdoa di kapel, saya merasa diri saya dipanggil ke 
alam dewa seperti biasa, tetapi ketika saya membuka mata, kesembilan dewa yang saya 
kenal ada di sana. 

Biasanya, hanya ada dua atau tiga dari mereka di sekitar, tapi sekarang jumlahnya sangat 
banyak. Saya ingin tahu apakah sesuatu telah terjadi. 

"Anda datang." [Willieris] 

"Willieris dan Grimp-sama? Anda di sini juga? Terima kasih banyak karena telah 
menyelamatkan saya baru-baru ini. " [Ryouma] 

Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. [Udang] 

"Kami tidak bisa begitu saja menutup mata terhadap apa yang Sereriputa lakukan. Kami 
bahkan memastikan untuk berkumpul bersama dan memberikan hukuman yang sesuai 
untuknya. " [Willieris] 

"Ah, jadi itu sebabnya semua orang ada di sini dan Sereriputa adalah satu-satunya yang 
terlihat seperti itu." [Ryouma] 

Aku tidak yakin apakah akan menunjukkannya atau tidak, jadi aku telah mengabaikannya, 
tapi saat ini, Sereriputa sedang berbaring telungkup di lantai putih murni dari alam dewa. 

"Ryouma-kun , selamatkan aku " [Sereriputa] 

Dia cukup sadar untuk meminta bantuanku, tetapi tubuhnya tidak bergerak. 

Hukuman macam apa yang mereka berikan padanya? 

Willieris menjelaskan dengan suara muak. 

"Dia hanya melebih-lebihkan, kamu tidak perlu memperhatikannya." [Willieris] 

"Betulkah!?" [Ryouma] 

Dewa Sihir, Fernoberia, adalah orang yang mencerahkanku. 

"Hukuman Sereriputa adalah memiliki 'sebagian dari kekuatan sucinya disegel'. Kami 
memberinya kekuatan yang cukup untuk memungkinkannya memenuhi perannya dalam 
mengelola dunia, tetapi sebagian besar telah disegel. Penyegelan itu sendiri tidak bisa 



menyakitinya, jadi alasan dia terlihat seperti cacing saat ini murni karena dia lemah... Kamu 
berada di dalam bola air raksasa saat bertemu orang ini, kan? " [Fernoberia] 

"Iya." [Ryouma] 

"Sebelum disegel, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam itu. Dia menguasai 
air, jadi masuk akal kalau itulah tempat yang paling nyaman baginya. Itu juga tempat di 
mana dia bisa menunjukkan kekuatannya paling banyak. Ini semacam penghalang. Itu kuat 
bahkan untuk dewa seperti kita, tapi di sisi lain, dia tidak bisa menggunakan kekuatan 
aslinya tanpanya. " [Fernoberia] 

"Ah." [Ryouma] 

Jadi pada dasarnya, dia adalah tipe yang tidak terkalahkan dalam suatu kondisi. 

"Ya, sesuatu seperti itu. Akan tetapi, ada sebagian dari kita yang percaya bahwa dia 
melakukan kesalahan terlalu ringan hanya dengan disegel kekuatannya; Oleh karena itu, 
kami telah memutuskan untuk meminta dia menjalani 'pelatihan prajurit elit' dari berbagai 
negara di dunia bawah saat dalam keadaan lemah dan di bawah pengawasan Dewi Perang, 
Kirillel. Rasa sakit dan penderitaan yang dia alami selama pelatihan juga akan menjadi 
hukumannya. Dengan kata lain, rasa sakit yang dia rasakan saat ini tidak lebih dari sekadar 
nyeri otot. Selain itu, tubuh kita berbeda dari manusia, jadi tidak peduli seberapa banyak 
dia berlatih, itu tidak akan menguntungkannya. " [Fernoberia] 

Mengikuti pelatihan tingkat elit tanpa manfaat apa pun? Itu kasar. 

Jika aku melihatnya, itu pasti lebih buruk untuk seseorang seperti Sereriputa yang terlihat 
sangat lemah. 

"Untuk memberimu gambaran tentang betapa rapuhnya dia, Sereriputa sangat lemah 
sehingga setelah hanya 3 menit berjalan di luar penghalang dia akan mulai mengeluh." 
[Fernoberia] 

"Bukankah kamu terlalu lemah?" [Ryouma] 

Saya secara tidak sengaja akhirnya memanggil dewa yang berbaring telungkup di tanah. 

Rupanya, dia cukup sadar untuk menjawab. 

"Itu karena tidak perlu berjalan di dalam air! Dan saya bisa pergi kemanapun saya mau 
hanya dengan memanipulasi arus. Tubuhku sangat berat di darat karena aku tidak bisa 
mengapung ... Tolol macam apa yang bisa membuat sesuatu sebodoh gravitasi? " 
[Sereriputa] 

"Seperti yang kau lihat, Ryouma-kun, dia cukup sehat untuk mengeluh, jadi kau tidak perlu 
mempermasalahkannya. Juga, orang yang menciptakan gravitasi dunia ini adalah aku. Jadi, 
ingat, saya mendengar keluhan Anda keras dan jelas, Sereriputa. " [Gayn] 



Sereriputa membalas padaku, tapi itu lebih merupakan dia mengomel daripada benar-
benar menjawab pertanyaanku. Karena itu para dewa lain, terutama Gayn, memelototinya. 

Menurut Anda apa yang dilakukan dewa yang dimaksud? 

"Uwaah  Selamatkan aku, Ryouma-kun " [Sereriputa] 

Dia mulai bermain-main dan bahkan merangkak berdiri. 

"Ayolah, kamu tahu aku tidak bisa ikut campur dalam masalah yang melibatkan aturan 
para dewa." [Ryouma] 

"Itu benar, tapi ~ Bagaimana kalau memberikan pendapatmu sebagai korban?" 
[Sereriputa] 

"Kalau begitu, aku tidak keberatan, tapi..." [Ryouma] 

"Ryouma-kun, aku tahu makhluk ini secara teknis adalah dewa, tapi kamu benar-benar 
tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya." [Willieris] 

"Mungkin, dan saya tidak terlalu peduli tentang dia, tetapi meskipun saya merasa seperti 
saya dalam bahaya pada saat itu, saya tidak benar-benar marah. Alih-alih benci, yang saya 
rasakan saat itu adalah 'jijik' atau 'kebingungan'. Dan kurasa dia tidak berencana 
membunuhku. Ketika saya memikirkannya kembali, jika dia benar-benar ingin membunuh 
saya, saya tidak akan bisa melawan. Pada akhirnya, saya baik-baik saja, dan dia sudah 
cukup dihukum, jadi saya tidak akan menuntut lebih dari itu. " [Ryouma] 

"...Kamu serius." [Willieris] 

"Yah, aku memang kurang menghormatinya dibandingkan orang lain." [Ryouma] 

Pertama-tama, dengan kepribadian Sereriputa, aku yakin dia tidak punya niat jahat 
apapun. 

Dia mungkin menusuk hidungnya di tempat yang bukan miliknya, tetapi dia tidak 
bermaksud sakit. Ada banyak orang sibuk di duniaku juga, belum lagi, aku sendiri bersalah 
berkali-kali. Jika saya repot-repot dengan setiap contoh itu, tidak akan ada akhirnya. 

"Fu fu fu ~ Seperti yang diharapkan dari pria yang aku percayai! Benar-benar layak untuk 
saya percayai! " [Sereriputa] 

"Cih! Itu karena itu! Wajah kemenanganmu yang terkutuk sehingga sangat sulit dipercaya 
bahwa kamu benar-benar memikirkan tindakanmu! " [Willieris] 



Chapter 235.2 
Bab 235: Hukuman Sereriputa dan Panggilan Ryouma (2/2) Tenang, Willieris. [Udang] 

"Aku juga punya keraguan tentang sikapnya, tapi bukankah menurutmu sudah terlambat 
untuk meributkan sikapnya sekarang? Seperti yang Ryouma katakan, tidak akan ada 
akhirnya jika kita meributkan segalanya. " [Tekun] 

"Aku tahu. Akulah yang ingin mendengar pendapat Ryouma-kun, dan dia setuju dengan 
metode kita, jadi mari kita selesaikan topik ini. " [Willieris] 

Sereriputa dan Willieris benar-benar tidak akur, bukan? 

Atau mungkin mereka rukun sehingga mereka bisa bertengkar satu sama lain? 

Terlepas dari itu, Willieris tidak terlihat senang. 

Meski begitu, setelah dimarahi oleh dua dewa dan mendengar pikiranku, dia memutuskan 
untuk menghormati pendapatku dan berhenti mengejar masalah itu. 

Untuk beberapa alasan, bagaimanapun, Sereriputa menatapku dengan wajah yang 
sepertinya berkata, 'Jangan khawatir. Kamu membantuku, jadi aku akan diam kali ini, 
'sambil tersenyum dan menempel padaku. 

Dia sangat mirip perempuan, tapi dia laki-laki, bukan? 

"Berhentilah melekat. Itu menjengkelkan. " [Ryouma] 

"Tunggu, biarkan aku melekat sedikit lagi atau aku benar-benar tidak akan bisa berdiri." 
[Sereriputa] 

Dia sangat lemah sekarang, aku bisa dengan mudah menyingkirkannya. 

Dia benar-benar menjadi lemah. 

Ngomong-ngomong, saya ingat pernah mendengar tentang ikan laut dalam yang tidak 
memiliki banyak jaringan kepadatan tinggi seperti tulang karena lebih mudah bagi tubuh 
yang lebih lembut untuk menangani tekanan tinggi di laut dalam. Atau setidaknya itulah 
yang saya pikir pernah saya dengar tentang ikan sepak bola pada suatu waktu, tetapi saya 
tidak yakin lagi. 

"Saya akan sangat menghargai jika Anda tidak menyamakan saya dengan ikan laut dalam 
itu." [Sereriputa] 

Jadi dia berkata, tapi jujur, tidak banyak perbedaan antara dia dan ikan yang terdampar di 
pantai. 



"Ha ha!" [Semua dewa kecuali Sereriputa] 

Saya hanya memikirkan itu pada diri saya sendiri, tetapi semua orang tiba-tiba mulai 
tertawa. 

Rupanya, semua orang membaca pikiranku. 

"Maafkan saya. Aku hanya ingin tahu bagaimana perasaanmu yang sebenarnya tentang 
Sereriputa, kau tahu. " [Gayn] 

"Tidak apa-apa. Aku sudah tahu sejak lama bahwa kalian bisa membaca pikiran. " 
[Ryouma] 

Tidak ada gunanya berbohong karena mereka bisa saja membaca pikiran saya, jadi ketika 
saya berbicara di sini, saya hanya berbicara sejujur yang saya bisa. Mereka juga memberi 
saya izin untuk berbicara tanpa pidato formal, jadi saya juga dapat berbicara dengan 
mereka secara alami. Dan karena mereka bisa membaca pikiran saya, tidak perlu takut 
mereka salah paham karena kemampuan komunikasi saya yang buruk. 

Anehnya, membuat pikiran Anda membaca sebenarnya tidak terlalu buruk, saya yakin ada 
orang yang tidak suka pikiran mereka dibaca. 

...Hah? Bukankah hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya? Deja vu? 

"Aku senang kamu melihatnya seperti itu." [Gayn] 

"Aku sudah muak dengan topik itu. Aku ingin mendengar ceritamu, Ryouma-kun. " 
[Rurutia] 

Rurutia memang diam sampai sekarang. 

Kufo melambaikan tangannya dan meja mewah yang cukup besar untuk keluarga besar 
atau pesta tiba-tiba muncul dengan kursi tatami yang cukup untuk semua orang. 

Setelah semua orang duduk, saya mulai berbicara tentang hidup saya setelah kembali ke 
Gimuru. 

"Para petualang nakal itu sepertinya baik-baik saja." [Gayn] 

"Jadi mereka memanggilmu 'aniki'." [Kufo] 

Baik itu di dunia manusia atau di dunia ini, bagian itu selalu menjadi fokus. 

"Tapi aku berharap mereka berhenti. Maksudku, aku bahkan belum dalam usia yang tepat. 
" [Ryouma] 



"Apakah tidak apa-apa? Ini tidak seperti mereka mengejekmu atau apapun. Jika ada, itu 
hanya menunjukkan betapa mereka menghormati kekuatan Anda. " [Kirillel] 

"Tidak apa-apa jika mereka hanya melihat saya sebagai seseorang yang dapat mereka 
andalkan ketika mereka berjuang, tetapi di kehidupan saya sebelumnya, orang sering 
mengira saya bekerja dengan yakuza, dan itu selalu berakhir dengan menimbulkan banyak 
masalah bagi saya. pekerjaan dan hal lainnya, jadi saya tidak bisa mengatakan saya suka 
mereka memanggil saya aniki. " [Ryouma] 

"Ah, jadi itu yang kamu maksud. Tapi tahukah Anda bahwa Anda mungkin benar-benar 
cocok untuk bidang pekerjaan itu? " [Kirillel] 

"Hah?" [Ryouma] 

Karena itu adalah dewa seperti Kirillel yang mengatakan itu, maka itu mungkin benar, tapi 
itu hanya membuatnya semakin rumit, jadi aku tidak bisa menahan diri untuk tetap ragu. 

Saya berpaling ke dewa lain, tetapi semua orang hanya tersenyum kecut. 

Akan lebih baik jika mereka menggelengkan kepala saja. 

"Yah, apa pun pekerjaannya, orang di atas harus memiliki keterampilan atau sejarah yang 
menyertainya, bukan? Sama seperti bagaimana orang lemah tidak bisa menjadi petualang. " 
[Tekun] 

"Kamu pandai merawat orang lain, dan kamu melakukannya dengan sangat alami juga. Itu 
adalah sifat yang penting untuk dimiliki seseorang dalam posisi menyatukan orang. " 
[Rurutia] 

"Aku yakin memiliki bawahanmu sendiri di duniamu sebelumnya dan harus membimbing 
mereka pasti memainkan peran besar dalam hal itu. Ini bukan tentang menjadi pandai 
dalam hal itu. Hanya memiliki pengalaman, meskipun pengalaman itu penuh dengan 
kegagalan, membuat perbedaan besar. " [Gayn] 

"Benar." [Ryouma] 

Mungkin seperti yang dikatakan Tekun, Rurutia, dan Gayn. 

"Sejauh yang saya ketahui, akan lebih baik jika Anda memiliki bawahan yang bisa 
mengimbangi karisma atau bagian kepemimpinan. Ryouma-kun, kamu pandai mengawasi 
orang lain, tapi kamu kurang dalam hal itu. " [Sereriputa] 

Sereriputa duduk di sampingku dengan tubuhnya dibaringkan di atas meja. Hanya 
kepalanya yang bergerak saat dia mengatakan itu padaku. 

Aku setuju dengannya. 



Sebenarnya, itulah cara saya menjalankan bisnis saya sekarang. 

Di binatu, asisten manajer saya, Carm-san, mendukung saya. 

Departemen lainnya sedang diurus oleh orang-orang yang dikirim oleh Duke. 

Mendelegasikan pekerjaan telah membuat hidup saya jauh lebih mudah, dan sekarang saya 
memiliki banyak waktu luang untuk studi dan penelitian saya. 

Semuanya berjalan dengan baik. Benar-benar tidak seperti bagaimana hal-hal kembali ke 
dunia saya sebelumnya. 

Dan karena saya dapat menghasilkan begitu banyak hasil dengan metode ini, saya yakin ini 
adalah cara yang tepat untuk menjalankan bisnis saya. 

Paling tidak, ini jauh lebih baik daripada cara saya menjalankan berbagai hal di dunia saya 
sebelumnya. 

"Sebenarnya, Anda seharusnya memilih pekerjaan Anda di dunia sebelumnya dengan lebih 
hati-hati. Bahkan jika Anda akan bekerja di bawah seseorang, paling tidak, Anda harus 
memilih pekerjaan yang memungkinkan Anda untuk menjaga orang lain, seperti guru 
sekolah, misalnya. " [Sereriputa] 

"Ya, bawahan saya mengatakan itu berkali-kali sebelumnya." [Ryouma] 

Sesuatu di sepanjang garis tentang bagaimana saya akan menjadi guru olahraga yang hebat 
atau bagaimana saya terlihat hebat mengenakan jersey sambil memegang pedang kayu. 

Ada juga orang yang mengira saya akan berhasil sebagai pembimbing atau kepala sekolah. 

Pada dasarnya, citra mereka tentang saya adalah citra guru olahraga yang berlebihan dari 
dulu. 

Oh, ada juga suatu ketika seseorang menyarankan saya untuk menjadi guru taman kanak-
kanak. 

... Kemudian mereka mulai membuat lelucon tentang aku yang bertanggung jawab atas 
protagonis taman kanak-kanak mesum dari satu anime itu. 

"Pekerjaan yang menjaga anak-anak juga tidak buruk. Kumichou (bos yakuza), kan? " 
[Sereriputa] 

"Kata yang Anda cari adalah enchou (guru taman kanak-kanak). Kenapa kamu tahu itu? 
Bisakah kamu tidak begitu saja mengingat-ingat ingatanku? " [Ryouma] 



"Tidak seperti yang lain, aku bisa melihat ke dalam hatimu tanpa ragu saat berbicara. Saya 
juga telah melihat ke dalam jiwa Anda sekali sebelumnya, jadi saya memiliki pemahaman 
yang baik tentang Anda. Agak terlambat untuk mengkhawatirkannya. " [Sereriputa] 

Cara dia begitu berani tentang hal itu membuatku kesal, tetapi jika aku marah, aku akan 
merasa seperti tersesat, jadi aku akan meninggalkannya sendirian. 

"Ngomong-ngomong, karena aku bisa melakukan pekerjaanku saat ini atas 
kebijaksanaanku sendiri, aku yakin itu berarti caraku melakukan sesuatu sekarang cocok 
untukku." [Ryouma] 

"Memang." [Gayn] 

Semua dewa menunjukkan ekspresi persetujuan. 

Senang rasanya bisa mendapatkan opini para dewa. 

Saya harus mengingatnya ketika saya melanjutkan pekerjaan saya nanti. 
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Saat saya terus mengobrol dengan para dewa, topik pembicaraan berpindah dari ladang ke 
iklim. 

Musim dingin tahun ini tampaknya lebih keras dan lebih lama dari biasanya, jadi saya 
menanyakannya kepada mereka. 

Cuaca tidak normal? [Fernoberia] 

"Ini hanya biasa, sungguh. Ryouma-kun, apakah kamu ingat mengapa kamu datang ke 
dunia ini? " [Kufo] 

"Untuk membawa mana Bumi ke sini, kan?" [Ryouma] 

"Iya. Untuk melengkapi kekurangan mana di dunia ini, kami membawamu ke dunia ini 
bersama dengan mana dalam jumlah besar, dan sekarang seluruh dunia aktif. Sebagai 
analogi, ini akan serupa dengan manusia yang menderita malnutrisi yang dapat makan 
secara normal dan mulai pulih. " [Kufo] 

"Ada berbagai faktor lingkungan dan iklim dunia, dan mereka terus berubah sambil 
menjaga keseimbangan. Anggap saja seolah-olah kisaran fluktuasi faktor-faktor ini menjadi 
sedikit lebih besar. " [Fernoberia] 

Berkat penjelasan Kufo dan Fernoberia-sama, aku bisa mengerti. 

Jadi ternyata musim dingin yang lebih keras tahun ini sebenarnya adalah hal yang baik bagi 
dunia. 

Satu-satunya masalah adalah apa yang disebut perubahan iklim 'kecil'. 

Karena 'kecil' itu hanya sedikit dari sudut pandang dewa. 

Kita manusia harus bersiap. 

"Ini agak sulit bagi manusia, kurasa." [Kirillel] 

"Saya tidak berpikir akan ada masalah selama mereka bersiap untuk musim dingin." 
[Rurutia] 

Kirillel dan Rurutia sedang duduk di dekatnya, dan ketika aku mendengar percakapan 
mereka, aku berpikir, 'seperti yang kuduga'. 

"Saya selalu ingin mengatakan ini, tetapi informasi yang saya dapatkan sebelum datang ke 
dunia ini sedikit salah." [Ryouma] 



Tiga dewa yang membawaku ke dunia ini tampak menyesal. 

"Ah, tapi aku tidak marah atau apapun. Lagipula, celah informasi itulah yang membuatku 
terlibat dengan keluarga Duke. " [Ryouma] 

Selain itu, antar manusia pun terdapat perbedaan budaya antar bangsa. Dan bahkan 
bangsa, ketika dipisahkan hanya dalam 10 tahun, dapat memiliki apa yang disebut 
kesenjangan generasi. Wajar jika ada celah dalam cara manusia dan dewa memandang 
sesuatu. 

"Senang sekali kamu mengerti itu." [Gayn] 

"Hidup begitu lama mengubah persepsi seseorang tentang waktu juga." [Rurutia] 

"Pada titik ini, saya bahkan tidak merasakan perbedaan antara dekade dan abad." [Kufo] 

Saya tidak berpikir saya akan pernah bisa berhubungan, tetapi bagaimanapun, tampaknya 
musim dingin tahun ini benar-benar akan lebih kuat dari biasanya. Kami harus bersiap. Ini 
juga akan membuka pekerjaan baru yang ada dalam pikiran saya. 

Saat aku memikirkan itu pada diriku sendiri, Sereriputa menyeringai lebar. 

"Apakah kamu akan memulai sesuatu yang baru lagi?" [Sereriputa] 

"Sementara itu, saya sedang memikirkan cara untuk mencegah salju menumpuk. Hujan 
salju dulu bukan masalah, tapi jika terus turun, salju pada akhirnya akan menumpuk dan 
mempersulit orang untuk bergerak. Hal ini tentunya juga akan mempengaruhi arus barang. 
Aku bisa memanfaatkan sihir dan lendirku jika itu hanya salju di sekitar toko dan 
tetanggaku, tapi itu tidak akan cukup jika aku ingin membantu seluruh kota. Selain itu, jika 
salju akan menjadi deras setiap tahun mulai saat ini, maka yang terbaik adalah melakukan 
tindakan balasan sedini mungkin. " [Ryouma] 

Persis apa yang kamu pikirkan? [Sereriputa] 

"Saya sedang berpikir untuk melemparkan orang pada masalah tersebut. Buruhnya masih 
banyak. Untuk membuat segalanya lebih efisien, saya juga berpikir untuk mencoba 
beberapa sekop salju dan pemecah es dari Bumi. Ada beberapa hal yang bisa aku gunakan 
dari penelitian slime juga, tapi... "[Ryouma] 

"Oh? Itu tidak seperti kamu. Biasanya, Anda akan jauh lebih banyak bicara dalam hal slime. 
" [Willieris] 

Aku tahu manusia melihatku seperti itu, tapi aku tidak tahu para dewa juga melihatnya. 

"Ada beberapa hasil penelitian yang terbukti berguna dalam menghilangkan salju, tetapi 
kehati-hatian perlu dilakukan saat menerapkannya." [Ryouma] 



"Peringatan? Apakah Anda membuat bom atau sesuatu? " [Kufo] 

Kufo mengatakan itu dengan bercanda, tapi sebenarnya dia dekat. 

"Serius? Kamu benar-benar membuatnya? " [Kufo] 

"Yah, aku tidak membuat bom. Tapi saya tidak sengaja membuat sesuatu yang mirip 
dengan bubuk mesiu. " [Ryouma] 

Aku tidak pernah mendengar apapun tentang itu. [Kufo] 

"Yah, aku belum membicarakannya." [Ryouma] 

Saya memiliki terlalu banyak hal yang ingin saya bicarakan, jadi saya akhirnya 
menundanya. 

"Jika Anda ingin mendengarnya, saya akan menjelaskannya." [Ryouma] 

"Daripada ingin mendengarnya..." [Kufo] 

"Ryouma, matamu sudah berbinar." [Tekun] 

Rupanya raut wajah saya begitu antusias sehingga Tekun hanya perlu menunjukkannya. 

"Oke, oke, aku akan menahan diri sedikit." [Ryouma] 

Bagaimanapun, menurut ceritanya, awal dari semua ini adalah ketika saya membuat 
'deterjen asam' ketika saya mengambil pekerjaan itu untuk membersihkan sumber air 
panas di Wilayah Fatma. 

Detergen asam dibuat dengan mencampurkan asam lendir asam dan cairan lengket dari 
lendir lengket. 

Itu saja, sungguh, tetapi datang dengan deterjen asam membuat saya menyadari bahwa 
sampai saat itu saya belum benar-benar menggabungkan cairan dari berbagai jenis slime. 
Selalu hanya cairan dari jenis lendir yang sama. 

Ada terlalu banyak evolusi lendir, dan ada begitu banyak cara untuk menggunakan satu 
varian lendir, jadi pikiran untuk mencampur cairan dari lendir yang berbeda benar-benar 
terlintas di benak saya. 

Melihat kembali ke belakang, saya tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa saya tidak bisa 
mencoba sesuatu yang begitu sederhana. Aku seharusnya mencoba mencampur cairan dari 
slime yang berbeda lebih cepat, tapi aku ngelantur. 



Bagaimanapun, seperti yang saya katakan, deterjen asam yang saya buat dibuat dengan 
mencampurkan asam dan cairan lengket, dan setelah membuat larutan, sedikit bubuk halus 
yang menempel di dasar wadah larutan. 

Ini adalah bubuk halus itu. [Ryouma] 

"Menarik." [Tekun] 

Mu. [Kufo] 
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Itu adalah produk yang dihasilkan setelah saya menggabungkan asam asam lendir dan 
cairan lengket lendir yang lengket. 

Bubuk anti air super. Itu diisi dengan mana dari slime dan mudah terbakar, jadi kehati-
hatian perlu dilakukan saat menggunakannya. 

Saya percaya zat yang sama yang memungkinkan cairan lengket untuk membuat kain tahan 
air saya juga ada di dalamnya. 

"Jadi kamu bisa mendapatkan sesuatu seperti ini dengan mencampur cairan slime, ya." 
[Tekun] 

"Tampaknya mana di dalam dua cairan bereaksi satu sama lain dan menyebabkan 
perubahan." [Fernoberia] 

Reaksi Dewa Teknologi, Tekun, dan Dewa Pengetahuan, Fernoberia, baik. [1] 

Tetapi mengingat reaksi mereka, saya tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah mereka tahu 
sesuatu tentang itu. 

"Ini agak keluar topik, tapi apakah hal ini aneh bagi para dewa? Identify tidak bisa 
memberinya nama juga. " [Ryouma] 

"Ini tidak terlalu aneh, tapi, yah, kurasa melihat satu dalam bentuk ini itu aneh." [Tekun] 

"Yah, itu pasti aneh bagi manusia. Cara paling sederhana yang bisa saya katakan adalah 
bahwa ia memiliki sifat yang mirip dengan ramuan ajaib dan batu ajaib. Jika saya harus 
menjelaskan lagi, itu akan memakan banyak waktu, jadi lakukan saja dengan itu. " 
[Fernoberia] 

Tampaknya ini adalah masalah yang jauh lebih rumit daripada yang saya duga. 

"Kalau begitu, aku harus dengan sabar menelitinya sendiri." [Ryouma] 

"Itu sikap yang bagus untuk dimiliki. Sebagai Dewa Pengetahuan, saya mendorongnya. " 
[Fernoberia] 

Kami sedikit menyimpang dari topik di sana, tetapi kami tidak menghabiskan waktu terlalu 
lama sebelum kembali ke jalur yang benar. 

"Ngomong-ngomong, sesuatu seperti ini keluar, jadi aku menjadi lebih penasaran, dan aku 
mencoba mencampur cairan slime lainnya juga." [Ryouma] 



"Ah, kupikir itu yang akan terjadi." [Kufo] 

"Saya hanya bisa membayangkan Anda dengan senang hati bereksperimen." [Rurutia] 

Kufo dan Rurutia mengangguk. Masalahnya adalah apa yang terjadi selanjutnya. 

Saat saya mencampur berbagai cairan lendir untuk mencari cara mengatasi tumpukan 
salju, eksperimen saya membuat saya menghasilkan bubuk berwarna hitam. Itu tampak 
seperti arang yang telah dihancurkan seluruhnya, tetapi tidak ada sedikit pun kilau 
padanya. 

Serbuk itu dibuat dari pupuk lendir pemulung dan cairan penghilang bau lendir deodoran. 

"Awalnya, saya curiga mungkin mengeluarkan gas beracun, jadi saya coba mencampurnya 
di luar agar aman, tapi kemudian tiba-tiba mendidih dan kemudian meledak. Terlebih lagi, 
ia menangkap api ketika tersebar. Jenis seperti Molotov atau granat pembakar. Ini benar-
benar mengejutkan saya. " [Ryouma] 

"Kamu tertawa setelah hal seperti itu terjadi?" [Kirillel] 

"Untunglah kamu tidak terluka." [Udang] 

"Jangan khawatir, saya memiliki perisai dan tempat untuk mengungsi pada saat-saat 
darurat." [Ryouma] 

Seperti pepatah pergi. 'Kegagalan melekat dalam penelitian', 'seni adalah ledakan!'... Dll. 
Jadi saya selalu memastikan untuk memiliki banyak tindakan pengamanan. 

"Bagaimanapun, saya terus menyelidiki bubuk berwarna hitam, dan dari situ saya 
menemukan bahwa itu memiliki sifat menyerap cahaya dan menghasilkan panas secara 
efisien." [Ryouma] 

Saya mencoba mencampur bubuk hitam dengan segelas air, lalu membiarkannya menyala, 
dan tak lama kemudian, uap mulai keluar dari larutan berlumpur hanya dalam beberapa 
detik. Berapa lama sebelum uap muncul bergantung pada kekuatan cahayanya, tetapi pada 
siang hari, dibutuhkan paling banyak 10 detik. 

Saya membiarkan larutan menguap sepenuhnya di bawah cahaya, dan dalam tiga menit, 
sisa bubuk hitam yang mengendap di dasar bejana terbakar. 

"Karena bisa melepaskan panas yang cukup besar hanya dengan terkena cahaya, kupikir 
aku harus bisa menggunakannya untuk menghilangkan salju." [Ryouma] 

Menghamburkan bubuk hitam di atas salju seharusnya melelehkan salju, bukan? Satu-
satunya masalah adalah ada kemungkinan kebakaran bisa terjadi jika ada bubuk yang 
tersisa setelah air dari salju menguap sepenuhnya. 



Mengingat, menghamburkan arang yang sudah dihancurkan masih jauh lebih aman. 
Mereka tidak seefektif bubuk berwarna hitam, tetapi seharusnya cukup efektif jika 
digabungkan dengan sihir, namun tetap aman. 

Tapi di sisi lain, jika saya bisa menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai, 
maka bedak berwarna hitam akan jauh lebih efektif. 

"Apakah Anda punya rencana?" [Rurutia] 

"Baik. Saya rasa Anda tidak perlu terburu-buru untuk tahun ini, tetapi jika Anda ingin 
mencapai hari bersalju berikutnya, Anda tidak punya banyak waktu. " [Willieris] 

Rurutia dan Willieris benar, tentu saja. 

"Saya punya rencana untuk mencegah kebakaran. Bola lampu pijar banyak digunakan di 
dunia saya sebelumnya, terutama di masa kecil saya. " [Ryouma] 

Bola lampu pijar memancarkan cahaya dan menghasilkan panas dengan melewatkan listrik 
melalui bagian pemancar cahaya yang disebut filamen. Karbon digunakan untuk filamen 
ini. Setelah banyak penyempurnaan, pada suatu saat, bambu berkarbonisasi menjadi bahan 
pilihan untuk membuat filamen ini. Listrik disalurkan melalui bambu berkarbonisasi, dan 
panas serta listrik dihasilkan. Tetapi pertanyaan yang lebih besar adalah mengapa filamen 
tidak terbakar. Alasan di balik itu adalah kekosongan. 

Anda membutuhkan tiga hal untuk menyalakan api: oksigen, panas, dan bahan bakar. 

Bola lampu pijar menciptakan ruang hampa di dalam bola lampu untuk memblokir oksigen 
yang dibutuhkan untuk membakar benda. Akibatnya, dimungkinkan untuk memancarkan 
suhu dan cahaya tinggi tanpa menyalakan api bahkan ketika listrik melewatinya. 

"Saya melihat. Jadi Anda berniat untuk melakukan sesuatu yang mirip dengan bola lampu 
pijar itu dan memotong oksigen. Saya rasa Anda sudah tahu materi apa yang akan Anda 
gunakan untuk itu? " [Rurutia] 

[1] -- Keilahian Tekun lainnya, selain Dewa Anggur, awalnya diterjemahkan sebagai Dewa 
Seni dan Pengrajin, tetapi Dewa Teknologi dan Pengrajin tampaknya lebih masuk akal di 
sini, jadi sekarang telah diubah. Ada juga dewa seni rupa yang terpisah, jadi ini mungkin 
harus diubah sebelumnya. 
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"Ya, bahan pilihan saya adalah lembaran cairan pengerasan lendir yang lengket. Ini sangat 
tahan terhadap panas dan transparan, sehingga cahaya bisa melewatinya. Bubuk hitam 
tidak menghasilkan panas di ruangan di mana cahaya dihalangi oleh Sihir Hitam, jadi saya 
harus bisa mencampur lembaran cairan pengerasan lendir dengan bubuk berwarna hitam. 
Satu-satunya masalah adalah ada kemungkinan bahwa mengisi lembaran cairan 
pengerasan dengan bubuk berwarna hitam akan menyebabkan transformasi lain yang 
menghasilkan produk baru sama sekali. " [Ryouma] 

"Saya tidak berpikir Anda akan mendapat masalah di sana. Bubuk anti air Anda ini sudah 
dalam keadaan stabil. Bubuk berwarna hitam milikmu juga harus dalam keadaan stabil 
yang sama, jadi memasukkan dan mencampurnya saja tidak akan menimbulkan reaksi. 
Bisa dibilang... Ada hal yang sangat mirip dengan bedakmu ini. Jika ini benar-benar berubah 
menjadi hal itu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi itu membuat orang penasaran. " 
[Tekun] 

Saya tidak tahu apa yang 'mirip' itu yang dibicarakan oleh Tekun, tapi dia benar-benar 
memeriksa botol bubuk anti air dengan mata penuh minat. 

"Kamu bisa membawanya jika kamu mau? Aku bisa membuatnya lagi saat aku kembali, jadi 
aku tidak keberatan. " [Ryouma] 

Tekun memang memberi saya cangkir sake terakhir kali. Saya tahu dia baru saja 
memberikannya kepada saya karena arus dan tidak benar-benar berniat sejak awal, tapi 
tetap saja. Saya dapat mempertimbangkan ini saat saya membayarnya kembali untuk 
waktu itu. 

"Oh benarkah? Kalau begitu, saya tidak akan menahan diri. " [Tekun] 

Saat dia mengatakan itu, botol di telapak tangannya menghilang. 

Yah, aku senang dia bahagia. 

"Ah, benar." [Ryouma] 

"Hmm? Apakah masih ada yang lain? " [Tekun] 

"Bubuk berwarna hitam berguna untuk mengatasi salju, tapi ada bubuk lain. Dan bubuk ini, 
sama seperti Kufo membuat lelucon tentang bom beberapa waktu yang lalu, pada dasarnya 
adalah bubuk mesiu. " [Ryouma] 

"Ah, jadi itu berbeda dengan bedak berwarna hitam sebelumnya..." [Tekun] 



"Warnanya juga hitam, tapi..." [Ryouma] 

Ini bereaksi terhadap cahaya, jadi sulit untuk ditangani, tapi--- Tunggu. Jika saya 
melihatnya dengan cara lain, karena ia hanya menyala saat terkena cahaya, maka tidak 
bisakah saya membuat bom yang bereaksi terhadap cahaya? Selama saya menemukan cara 
untuk mencegah bom meledak secara tidak sengaja, saya seharusnya bisa menemukan 
sesuatu seperti bom waktu... 

"Ryouma-kun, kamu sudah berpikir untuk membuat bom? Mengapa Anda tidak 
menjelaskan bubuk itu dulu? " [Kufo] 

"Ups, maaf, Kufo. Zat bubuk mesiu yang bermasalah ini membuat saya menggabungkan 
asam asam lendir dan bulu lendir bulu. Ini menghasilkan api yang ganas saat dinyalakan 
seperti kapas. " [Ryouma] 

Ini mirip dengan 'kapas nitrat' dan 'nitroselulosa', yang dapat ditemukan di Bumi, dan saya 
telah menggunakannya sendiri saat melakukan trik sulap di pesta. 

"Ngomong-ngomong, nitroselulosa juga dikenal sebagai bubuk dasar tunggal, dan 
digunakan dalam produksi amunisi pistol." [Ryouma] 

"Jika itu masalahnya, maka ini bukan hanya seperti bubuk mesiu, ini adalah bubuk mesiu." 
[Tekun] 

"Ini juga sangat murah untuk membuatnya, bukan?" [Kufo] 

"Bahan-bahannya berasal dari slime saya, dan saya punya banyak sekali. Mereka juga 
mudah dibuat, jadi sangat bagus dari perspektif kinerja biaya. " [Ryouma] 

"Banyak penduduk dunia lain menginginkan senjata mereka sendiri .. Tapi mereka semua 
kesulitan dengan biaya dan proses pembuatan mesiu. Beberapa juga menyerah. Siapa yang 
mengira metode seperti ini akan memungkinkan seseorang menghasilkan bubuk mesiu? " 
[Gayn] 

"Aku juga tidak sengaja membuatnya. Saya juga tidak tahu banyak tentang senjata atau 
tentang militer, jadi terus terang, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengannya. " 
[Ryouma] 

"Betulkah?" [Rurutia] 

"Tabuchi-kun adalah orang yang familiar dengan hal semacam itu. Ngomong-ngomong, itu 
bawahan saya yang baik. Saya hanya tahu tentang kapas nitrat dan bahan nitroselulosa itu 
karena saya mendengarnya darinya. Dia memberitahuku banyak hal lain juga, tapi 
informasinya terlalu tersebar ... Revolver adalah yang paling aku tahu dalam hal senjata. 
Dan bahkan itu karena anime lama yang biasa saya tonton. Seorang pembunuh bayaran 
dan teman pencuri menggunakannya di sana. Jadi, yeha, saya tidak begitu tahu apa-apa 
tentang senjata terbaru. " [Ryouma] 



Saya memiliki kesempatan untuk menembak senjata sebelumnya dalam beberapa 
perjalanan bisnis saya ke luar negeri, tetapi tidak ada yang terlalu serius, jadi paling 
banyak, itu hanya beberapa topik untuk percakapan. 

Saya bisa menggunakan senjata, ya, tapi... Saya tidak tahu. Mungkin mereka tidak cocok 
dengan saya atau merasa tidak enak. Jika saya benar-benar harus menggunakan senjata 
proyektil, saya masih lebih memilih busur. 

"Itulah mengapa jika saya membuat sesuatu yang berhubungan dengan senjata api, satu-
satunya yang mungkin benar-benar dapat saya buat adalah bubuk mesiu, bom bundar, 
dinamit yang terkenal, dan senapan. Ya, itu saja, saya pikir. Tapi meski begitu, saya benar-
benar hanya memiliki sedikit pengetahuan. Saya tidak pernah benar-benar membuat hal 
itu. Jangan pernah menggunakannya juga. 

Secara pribadi, saya lebih suka mengalihkan perhatian saya ke upaya yang lebih damai 
seperti menambang milik saya dan menggunakan ledakan untuk membantu itu. Meneliti 
senjata api juga baik-baik saja ketika saya punya waktu, tetapi itu berbahaya, dan saya rasa 
merahasiakannya adalah yang terbaik. Saya kira saya bisa berkonsultasi dengan Reinhart-
san dan yang lainnya, atau lebih tepatnya, saya akan menyerahkan keputusan kepada 
mereka. " [Ryouma] 

"Kedengarannya bagus." [Gayn] 

Gayn, Kufo, dan Rurutia senang dengan keputusanku, tapi entah kenapa, saat aku 
mengatakan itu, aku merasa seperti baru saja melihat Reinhart-san yang benar-benar 
bermasalah. Saya harus membayangkan banyak hal. 



Chapter 237.1 
Bab 237: Keuntungan dan Kerugian Sihir Lendir (1/4) "Sepertinya semakin banyak aku 
mempelajari slime, semakin banyak rahasia yang harus aku simpan." [Ryouma] 

Tapi kurasa itu hanya untuk menunjukkan betapa berharganya slime. Dan selain itu, 
apapun bisa berbahaya jika Anda menggunakannya dengan cara yang salah. 

Selagi aku memikirkan itu pada diriku sendiri, Kirillel mengajukan pertanyaan kepada 
Fernoberia. 

"Berbicara tentang rahasia... Fernoberia. Bukankah kamu mengatakan ada sesuatu untuk 
dibicarakan dengan Ryouma? " [Kirillel] 

"Hah, benarkah?" [Ryouma] 

"Ya, kamu menggunakan mantra pasir dengan slime akhir-akhir ini. Ada beberapa hal yang 
ingin saya katakan tentang itu. " [Fernoberia] 

"Meskipun kami baru saja selesai menangani masalah Sereriputa, sebenarnya jarang orang 
ini muncul dengan begitu banyak orang di sekitarnya. Dia sangat buruk dalam berurusan 
dengan orang, Anda tahu. " 

Hah!? Jadi dia punya sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan sehingga dia muncul 
di sini meski bersikap buruk dengan orang lain !? 

Jika dia menyebutkannya sebelumnya, maka kita akan bisa membicarakannya terlebih 
dahulu sebelum aku mulai membicarakan slime-ku. 

"Jangan khawatir tentang itu. Saya suka cara Anda mempelajari hal-hal yang menarik minat 
Anda. Cara Anda menyatukan hal-hal yang telah Anda pelajari dan menyebarkannya 
kepada orang lain sangat penting untuk pengembangan pengetahuan. " [Fernoberia] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Jadi, apa yang ingin dia bicarakan tentang mantra slime saya? 

Mungkin- 

"Sebelumnya, aku ingin kamu tahu aku tidak ingin kamu berhenti menggunakan mantra 
itu. Ada beberapa hal yang akan saya peringatkan kepada Anda, tetapi jika ada, saya 
sebenarnya lebih suka jika Anda menggunakannya secara proaktif. Kufo berbicara tentang 
mengapa dia membawamu ke sini ke dunia ini, kan? Aku akan melewatkan spesifikasinya, 
tapi sihir slime milikmu itu memiliki pengaruh bagus pada mana dunia. " [Fernoberia] 

"!?" [Ryouma] 



"Tentu saja, ini tidak lebih dari sedikit, tapi seperti yang kamu orang Jepang suka katakan, 
'kalau ditumpuk, bahkan sampah bisa menjadi gunung'. Menumpuk hal-hal kecil seperti itu 
diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar. Tidak bisa meremehkannya, 
hanya karena itu hanya membuat perbedaan kecil. " [Fernoberia] 

Huh, siapa yang mengira mantra itu akan memiliki efek seperti itu? 

Jadi pada level pribadi, mengeluarkan sihir berarti menghabiskan mana, tetapi dari 
perspektif yang lebih luas, mana yang dipulihkan? 

"Jika Anda penasaran dengan spesifikasinya, Anda harus menelitinya sendiri. Ini terkait 
dengan sifat slime. " [Fernoberia] 

"! Betulkah?" [Ryouma] 

Saat aku mengatakan itu, Fernoberia mengangguk seolah itu sudah diberikan. 

Rupanya, bukan karena dia tidak ingin menjelaskan, dia ingin meninggalkanku sesuatu 
untuk diteliti. 

Dia tahu bahwa saya tertarik pada slime dan senang menelitinya, jadi dia menahan diri. 

Selain itu, sebagai Dewa Pengetahuan, dia lebih suka saya belajar sendiri dan menemukan 
jawaban saya sendiri. 

"Sekarang, tentang hal-hal yang ingin aku peringatkan padamu, ada tiga. Ini tentang efek 
dan karakteristik khusus dari sihir lendir, serta pengaruhnya terhadap lendir. 

Mengenai efeknya, aku yakin kamu sudah tahu, tapi menggunakan mantramu dalam 
hubungannya dengan slime meningkatkan kekuatan dan presisi mereka. Jika Anda 
menggabungkan kumpulan mana Anda yang melimpah sebagai dunia lain dengan beberapa 
slime, di masa depan, Anda bahkan mungkin dapat memberikan efek yang mirip dengan 
'mantra bencana' yang pernah mengguncang dunia. " [Fernoberia] 

"Mantra Bencana... Itu pertama kalinya aku mendengar tentang itu. Kedengarannya 
berbahaya. " [Ryouma] 

"Itu hanya kombinasi dari mantra elemen biasa. Tapi itu adalah dunia lain yang 
menggunakannya. Terlebih lagi itu adalah leluhur dari keluarga adipati yang melibatkan 
Anda secara mendalam. " [Fernoberia] 

"Ah, apakah dunia lain itu berspesialisasi dalam sihir?" [Ryouma] 

"Iya. Dunia lain ini menggabungkan pengetahuan sains dengan sihir untuk melahirkan sihir 
yang kuat. Itu adalah waktu yang penuh dengan peperangan, jadi dunia lain hanya 
menggunakan sihir kemanapun dia diperintahkan, menyebabkan kerusakan besar. Tak 
lama kemudian, orang-orang datang untuk memanggil mantranya, Mantra Bencana, dengan 



sangat ketakutan. Orang normal tidak bisa menggunakannya, dan bahkan dunia lain tidak 
bisa kecuali mereka berspesialisasi dalam sihir. Tetapi Anda dan slime Anda harus bisa 
menggunakannya di masa depan jika Anda terus tumbuh. Akan sangat bagus jika Anda bisa 
banyak menggunakan sihir lendir Anda, tetapi pertimbangkan waktu dan tempat saat 
menggunakannya. Menggunakannya untuk menghancurkan gedung seperti yang Anda 
lakukan beberapa hari yang lalu itu bagus. " [Fernoberia 

"Terima kasih sudah memberitahu saya." [Ryouma] 

Fernoberia mengangguk, lalu beralih ke topik berikutnya. 

"Selanjutnya, mari kita bicara tentang karakteristik khusus dari sihir lendir yang baru Anda 
temukan. Sihir slime Anda lebih menekankan pemahaman Anda dengan slime daripada 
bakat magis. Ini membutuhkan kompatibilitas yang sangat baik dengan slime. Jika 
seseorang tidak cukup cocok dengan slime, tidak hanya sihir slime akan gagal, ada juga 
kemungkinan mantranya mengamuk. 

Tentu saja, Anda sangat cocok dengan slime, jadi Anda tidak memiliki masalah 
mengucapkan mantera, tetapi orang dengan bakat buruk akan merasa sulit untuk 
mempelajarinya, dan orang dengan bakat buruk tidak dapat mempelajarinya. Itu adalah 
teknik yang pilih-pilih, jadi pastikan untuk memilih dengan baik kepada siapa Anda 
mengajari. " [Fernoberia] 

"Saya mengerti." [Ryouma] 

Selanjutnya, Fernoberia berbicara tentang efek samping pada slime saat menggunakan 
sihir. Itu adalah bagian yang paling membuat Ryouma penasaran. 

"Semakin banyak kamu menggunakan sihir slime, semakin banyak skill Assimilate slime 
akan naik level. Setelah skill Assimilate mencapai level 10, slime akan mampu berasimilasi 
sempurna dengan target mereka, artinya mereka akan kembali ke alam. " [Fernoberia] 

"... Eh, apakah itu berarti mereka mati?" [Ryouma] 

"Dari sudut pandang manusia mungkin, tapi dari sudut pandang saya, tidak. Namun, tidak 
dapat disangkal bahwa Anda akan berpisah dengan mereka. " [Fernoberia] 

Sejujurnya, itu cukup berat. Yang terberat dari semua yang dia katakan. 

Rupanya, harga untuk kekuatan besar adalah umur slime. 

Segala sesuatu yang lain bisa ditangani selama aku menghindari orang lain atau 
memperhatikan sekelilingku, jadi aku berniat menggunakan sihir lendir secara rahasia 
untuk membantu memperbaiki mana dunia, tapi ... 



"Sementara saya mengatakan akan lebih baik jika Anda menggunakannya secara proaktif, 
saya tidak akan memaksa Anda untuk melakukannya. Anda memutuskan kapan akan 
menggunakannya. " [Fernoberia] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Kehidupan seorang lendir dan perasaannya tidak mungkin lebih penting daripada nasib 
dunia. 

Para dewa bisa memaksanya untuk melakukan permintaan mereka, tetapi mereka memilih 
untuk menghormati keinginannya. 

Aku terkejut mengetahui tentang memperpendek umur slime, tapi di saat yang sama, aku 
berterima kasih kepada Fernoberia-sama karena tidak memaksaku menggunakan sihir 
slime. 



Chapter 237.2 
Bab 237.2: Keuntungan dan Kerugian Sihir Lendir (2/4) "?" [Ryouma] 

Dewa-dewa lain menatapku dengan aneh. 

Mata mereka melesat ke sana kemari di antara aku dan Fernoberia-sama. 

"Apa masalahnya?" [Ryouma] 

"Umm, itu bagus dan semua yang kamu mengerti, tapi Fernoberia benar-benar harus 
menjelaskan dengan lebih baik." [Kirillel] 

"Suasananya menjadi sangat berat karena kamu begitu pelit dengan informasi." [Tekun] 

"Aku mengerti bahwa kamu tidak ingin menjelaskan semuanya, tapi Ryouma-kun benar-
benar mengerti di sini, jadi bisakah kamu menjelaskan dengan lebih baik?" [Willieris] 

"Ryouma-kun sangat murah hati. Saya tahu ini aneh datang dari seseorang seperti saya 
yang harus dimaafkan olehnya, tapi saya juga berpikir Anda harus menjelaskan dengan 
lebih baik. " [Sereriputa] 

Kirillel, Tekun, Willieris, dan Sereriputa berkata. Willieris dan Sereriputa jarang 
menyepakati sesuatu. 

"Ryouma-kun, Fernoberia tidak berbohong, tapi slime-mu tidak akan mati hanya setelah 
beberapa kali merapalkan mantra itu, jadi kamu tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya." 
[Gayn] 

"Ya, ya. Selain itu, menangani masalah mana adalah tugas kita. Jika Anda tidak ingin 
menggunakan sihir lendir, maka jangan. Kami tidak keberatan, sungguh. " [Rurutia] 

"Tapi yang lebih penting, apakah kamu ingat bagaimana perasaan slime setelah kamu 
menggunakan sihir slime?" [Kufo] 

Kata Gayn, Rurutia, dan Kufo. 

... Sekarang aku memikirkannya, sihir lendir itu adalah sesuatu yang aku buat untuk 
bersenang-senang. 

Saya tidak begitu yakin, tapi saya pikir slime juga menikmatinya. 

"Jadi dengan kata lain, itu memiliki efek yang bagus pada slime?" [Ryouma] 

"Iya. Setidaknya, slime tidak kesakitan saat kau menggunakan mantranya. Fernoberia bisa 
menjamin ini. Dia mengatakan hal yang sama padaku. " [Kufo] 



Aku menoleh ke Fernoberia-sama, dan dia mengangguk dengan tidak senang. Hanya 
sedikit, sebenarnya sulit untuk membedakannya karena wajahnya yang begitu tabah. 

"Aku mengerti bahwa mendetail akan menghilangkan kesenangan dari penelitian Ryouma, 
tapi kupikir kau terlalu memilih bagian buruknya." [Gayn] 

Begitukah? Kalau begitu, aku akan mengesampingkan masalah ini untuk saat ini, dan hanya 
menggunakan sihir lendir jika diperlukan. Sementara itu, saya pasti akan mengawasi 
keterampilan Asimilasi slime dan melanjutkan penelitian saya. Akhirnya, aku akan mencari 
tahu sendiri apa sebenarnya yang Fernoberia-sama sembunyikan dariku. 

Saya tidak tahu berapa dekade yang saya butuhkan, tetapi saya akan melakukan yang 
terbaik. 

Itu hanya arah yang samar, bahkan bukan sesuatu yang bisa disebut rencana, tapi saya 
tetap membagikannya dengan semua orang. 

"Itu sikap yang bagus untuk dimiliki, Ryouma. Anda terus melakukannya seperti itu. Kamu 
masih punya banyak waktu. " [Udang] 

Grimp-sama berkata, dan semua orang setuju. Seperti itu topik ini hampir berakhir. 

Tapi... 

"Aku tidak percaya, Fernoberia, pu, ku ku ku itu." [Sereriputa] 

Seseorang tiba-tiba tertawa. 

Fernoberia bereaksi terhadap itu, dan dia tidak senang. 

"Apa yang ingin Anda katakan?" [Fernoberia] 

"Oh, tidak apa-apa, sungguh. Hanya saja ini pertama kalinya aku melihatmu begitu 
perhatian tentang seseorang. Belum lagi, Anda sebenarnya cukup menyukai Ryouma-kun 
sehingga Anda tidak keberatan dia menjatuhkan 'sama' ketika dia memanggil Anda, namun 
Anda tidak pernah menyebutkannya. Ini itu, bukan? Benda itu dari Jepang. Anda 
menyebutnya apa? Ah, ya, 'tsundere'. " [Sereriputa] 

"Saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang Anda bicarakan. Saya hanya memikirkan 
sikapnya. Sikapnya untuk secara proaktif mempelajari kekuatan yang telah diberikan 
kepadanya alih-alih hanya menggunakannya. Bukan hanya Ryouma, sungguh, saya akan 
memuji siapa saja yang memiliki sikap seperti itu. Faktanya, itu adalah kasus untuk dunia 
lain yang menggunakan Mantra Bencana. Mungkin, dia bisa memilih bagaimana 
menggunakannya dengan lebih baik, tetapi tidak dapat disangkal upaya dan kecerdikan 
yang dilakukan untuk itu. Itulah mengapa saya sangat memikirkan--- "[Fernoberia] 



"Saya minta maaf untuk mengatakan ini, tetapi pasar tidak memiliki permintaan untuk 
tsunder laki-laki." [Sereriputa] 

"-Sial! Dengarkan aku! Jangan hanya memindahkan percakapan Anda sendiri! " 
[Fernoberia] 

Tapi yang membuat Fernoberia-sama kecewa, Sereriputa terus tertawa. 

"Sebenarnya, bukan hanya Fernoberia. Setiap orang benar-benar berbeda saat Anda ada, 
Ryouma. " [Sereriputa] 

Ketika Sereriputa mengatakan itu, semua orang menjadi diam. 

Apa yang dia maksud dengan itu? Apa terjadi sesuatu? Apakah ini sesuatu yang harus saya 
tanyakan? 

"Tidak apa-apa. Kau sama sekali tidak berhubungan, maksudku, kaulah alasannya. " 
[Sereriputa] 

"Akulah alasannya?" [Ryouma] 

Ketika saya menanyakan itu, Sereriputa menoleh kepada saya tanpa bangun dan menjawab 
sambil tersenyum. 

"Tidak ada yang memberitahumu? Biasanya, manusia tidak bisa datang ke sini. Itu benar 
bahkan untuk dunia lain. Orang-orang yang sering ke gereja mungkin memperoleh 
keterampilan Oracle, tetapi meskipun demikian, paling banyak, mereka akan dapat 
mendengar suara kita. " [Sereriputa] 

Itu sudah lama saya dengar. 

Sesuatu tentang diriku yang benar-benar eksentrik di antara dunia lain yang sudah 
eksentrik. 

"Itu benar, meskipun kami masih harus menjadi orang yang memanggilmu ke sini, faktanya 
adalah kamu benar-benar bisa datang ke sini dalam wujud jiwamu dan berbicara dengan 
kami. Sejak awal dunia ini, itu adalah prestasi yang tidak dapat dilakukan oleh siapa pun. 
Itulah mengapa saya, dan semua orang di sini, sebenarnya kami tidak memiliki banyak 
pengalaman untuk berbicara dengan orang lain. 

Terutama karena kita sebenarnya tidak perlu berbicara di antara kita sendiri. Kami hanya 
dapat mengirim informasi dan gambar satu sama lain dengan pikiran. Karena itu jarang 
sekali kami salah paham, seperti saat Fernoberia berbicara denganmu tadi. 

Selain itu, skill Oracle hanyalah kita berbicara dengan manusia, jadi itu tidak bisa disebut 
percakapan sama sekali. " [Ryouma] 



"Ah, jadi apakah itu berarti... Sama seperti dengan Fernoberia-sama sebelumnya, informasi 
yang aku dapat dari Gayn dan yang lainnya mungkin tidak diteruskan kepadaku dengan 
benar?" [Ryouma] 

"Ya, meskipun ada juga perbedaan dalam pemahaman kita masing-masing sebagai dewa 
dan manusia, pasti ada masalah komunikasi juga. Ada beberapa hal yang jelas bagi kami, 
tetapi sama sekali asing bagi Anda, bukan? Kami harus berhati-hati saat berbicara dengan 
Anda. Cara kami berkomunikasi dengan Anda sangat berbeda dengan cara kami 
berkomunikasi satu sama lain. Karena itu, sangat menyenangkan melihat semua orang 
berinteraksi dengan Anda. " [Sereriputa] 



Chapter 237.3 
Bab 237: Keuntungan dan Kerugian Sihir Lendir (3/4) Sereriputa tertawa saat mengatakan 
itu, tapi bagaimana dengan dia? 

"Saya? Aku mungkin bertingkah sedikit berbeda denganmu, tapi biasanya aku adil. Apakah 
Anda pikir saya tipe yang menunjukkan perhatian atau keberatan apakah itu tuhan atau 
manusia di depan saya? " [Sereriputa] 

Itu adalah pertanyaan yang bodoh. [Ryouma] 

Orang ini pasti tidak tahu kata 'reservasi'. 

Saat aku memikirkan itu pada diriku sendiri, semua orang mengangguk. 

"Hei, itu tidak pantas. Saya mencoba untuk bergaul dengan kalian, Anda tahu. " [Sereriputa] 

"Aku mengerti, aku mengerti, jadi tolong lepaskan aku ... Kamu berat--- Maksudku, oke, 
kamu tidak berat sama sekali." [Ryouma] 

Anda terlalu ringan. Sangat tidak biasa. Tapi tetap saja mengganggu. 

"Agak menjengkelkan jika Sereriputa menunjukkannya seperti itu, tapi memang benar 
kami bertindak berbeda dari biasanya." [Gayn] 

"Iya. Kalau dipikir-pikir, alasan kami sering berkumpul adalah karena Ryouma-kun. Kapan 
terakhir kali kami kesembilan berkumpul seperti ini? " [Rurutia] 

"Saat dunia baru saja lahir, kami berkumpul seperti ini, menurutku." [Kufo] 

"Ada suatu masa ketika dunia masih kecil. Itu terus tumbuh lebih besar dan lebih besar 
sampai berkembang menjadi ini. " [Willieris] 

"Kami bisa saling mengirim informasi apa pun yang kami butuhkan, jadi kami secara 
bertahap berpisah." [Tekun] 

"Dan bahkan saat kami berkumpul, kami hanya berkumpul jika diperlukan, dan hanya 
dengan orang-orang yang diperlukan, jadi tidak semua orang." [Kirillel] 

"Apakah kita bertemu satu sama lain atau tidak tergantung pada kebutuhan." [Fernoberia] 

"Bahkan saat kami bertemu, kami tidak pernah minum atau berbicara seperti ini." [Udang] 

Para dewa mengangguk dengan sungguh-sungguh. 

Mungkin terasa seperti bekerja dari rumah di mana tidak perlu bertemu orang lain. 



Meskipun saya mungkin seharusnya tidak menempatkan kekuatan para dewa pada level 
yang sama dengan teknologi. 

"Nah, sebenarnya cukup dekat. Hanya saja dalam kasus kami, satuan waktu adalah 
berabad-abad, dan terkadang bahkan ribuan tahun. Itu terutama berlaku untuk dewa 
tertentu. Faktanya, ada dewa yang tidak bisa kuingat kapan terakhir kali aku bertemu 
mereka... Karena itulah aku sangat berterima kasih padamu, Ryouma-kun. Karena kamu, 
kami mulai berkumpul bersama lagi seperti ini. " [Gayn] 

"Itu tidak disengaja dari pihak saya, tapi bagaimanapun, saya senang Anda bahagia." 
[Ryouma] 

Semua orang tertawa dengan lembut, jadi aku sangat senang. 

"Jadi, apa kalian masih ingin memberitahuku sesuatu?" [Ryouma] 

Sejujurnya, saya masih bisa berbicara tentang slime saya. 

"Mengenai sesuatu yang penting seperti yang kamu katakan sebelumnya?" [Ryouma] 

"Tidak ada yang setingkat dengan peringatan itu tentang mantramu. Banyak yang ingin 
saya katakan tentang bertani, tetapi tidak ada gunanya jika Anda tidak dapat 
menerapkannya sekarang, jadi coba pelajari dulu apa yang saya katakan. Jadi, ya, tidak ada 
yang tersisa untuk saya katakan... "[Grimp] 

Grimp-sama menoleh ke yang lain. 

"Jika tidak ada orang lain, maka aku akan bicara." [Sereriputa] 

Sebuah suara berkata dari sampingku. 

"... Yah, kurasa aku bisa mendengarkan." [Ryouma] 

"Anda tidak perlu terlalu waspada terhadap saya. Apa yang akan kukatakan padamu adalah 
sesuatu yang sudah kubicarakan dengan Kirillel. " [Sereriputa] 

"Dengan saya? Apa yang kamu bicarakan, Sereriputa? " [Kirillel] 

"Ryouma-kun itu harus melatih intuisinya. Kita sudah membicarakannya, ingat? " 
[Sereriputa] 

"Intuisi? Kalau dipikir-pikir, saya rasa kami melakukannya. Saat Anda melakukan pelatihan 
hukuman Anda. Saya pikir Anda hanya mengulur waktu untuk istirahat. " [Kirillel] 

Rupanya, mereka benar-benar membicarakannya sebelumnya. 

Tapi tetap saja, apa sebenarnya yang mereka maksud dengan 'intuisi'? 



"Maksudku, lihat, kamu tipe yang logis, kan?" [Sereriputa] 

"Hmm, ya? Saya tidak terlalu tahu. " [Ryouma] 

"Ini bukanlah hal yang buruk. Tapi tahukah Anda, semuanya adalah soal waktu dan tempat. 

Misalnya, saat menceritakan sesuatu kepada orang lain, Anda membutuhkan penjelasan 
yang logis dan koheren. 

Tapi tergantung situasinya, terkadang lebih penting untuk bertindak lebih dulu. " [Kirillel] 

Itu masuk akal. 

Orang-orang memiliki keahlian dan kelemahan mereka, tetapi keseimbangan itu penting. 

Kebetulan saya lebih condong ke logika daripada intuisi. 

Tapi... 

"Awalnya, Anda adalah tipe yang melakukan sesuatu dengan perasaan, tipe yang unggul 
dalam intuisi. Sereriputa dan saya setuju akan hal ini. " [Kirillel] 

"Betulkah?" [Ryouma] 

"Iya. Mungkin karena lingkungan di kehidupan masa lalu Anda sehingga Anda mulai 
banyak bersandar pada teori. 

Namun di dunia ini, ada banyak hal yang bergantung pada pengalaman atau perasaan 
seorang ahli. Bumi telah membuat banyak kemajuan dalam hal teknologinya, jadi mereka 
banyak menekankan pada data dan penalaran, bukan? 

Di dunia seperti itu, Anda harus bersandar pada logika. Terutama untuk orang seperti 
Anda, yang sadar akan ketidakmampuan Anda dalam berkomunikasi dengan orang lain. 
Anda menyadarinya, jadi Anda mencoba melakukan sesuatu. 

Tetapi karena itu Anda tidak dapat memanfaatkan poin kuat Anda. " [Sereriputa] 

"... Bahkan jika kamu memberitahuku itu." [Ryouma] 

Saya tidak benar-benar merasakannya. 

"Kamu mengatakan sesuatu tentang gagal sebelumnya, kan?" [Sereriputa] 

"Ya, karena suasana di kota yang buruk dan suasana selama rapat mirip dengan 
perusahaan tempat saya bekerja di kehidupan sebelumnya, saya kehilangan kendali." 
[Ryouma] 



"Itu dia. Jika Anda mampu mengontrol 'perasaan' itu dengan benar, Anda tidak akan 
kehabisan tenaga seperti itu. " [Sereriputa] 

"Kamu sedang membicarakan tentang waktu itu? Tapi aku merasa tidak enak selama waktu 
itu. " [Ryouma] 

"Mengapa? Karena kamu tidak logis? " [Sereriputa] 

Sereriputa berdiri dan memberi isyarat seolah-olah mengatakan 'kamu benar-benar tidak 
mengerti, ya'. 

Jika saya bereaksi padanya, saya akan kalah. Aku harus tetap tenang. 

"Dengar, aku tidak mengerti, jadi jelaskan." [Ryouma] 



Chapter 237.4 
Bab 237.4: Keuntungan dan Kerugian Sihir Lendir (4/4) "Mau bagaimana lagi... Intuisi dan 
perasaan mungkin membingungkan untuk dipahami, tetapi saya tidak hanya mengatakan 
hal-hal acak untuk mencoba dan membingungkan Anda. 'Manusia belajar'. Faktanya, ini 
tidak terbatas hanya pada manusia. Kebanyakan makhluk hidup belajar. 

Katakanlah ada seekor anjing dan seorang pemilik. Jika pemiliknya memukul anjingnya 
dengan tongkat setiap hari tanpa alasan, menurut Anda apa yang akan dilakukan anjing 
itu? " [Sereriputa] 

Marah pada pemiliknya, lari, atau mungkin balas dendam... Saya pikir itu akan menjadi 
reaksi yang paling umum. Paling tidak, anjing itu tidak akan menyukai pemiliknya. 

"...Mengapa?" [Sereriputa] 

"Yah, sakit kalau dipukul, dan kamu bisa cedera juga. Bahkan anjing pun tidak akan 
menyukainya. " [Ryouma] 

"Persis. Bahkan seekor anjing pun bisa belajar ・ ・ ・ ・ bahwa dipukul itu menyakitkan, 

dan dengan demikian belajar ・ ・ ・ ・ bahwa pemiliknya adalah keberadaan yang 

membuatnya kesakitan. 

Setelah anjing mengetahui rasa sakit, dia akan mencoba melarikan diri dari sumber rasa 
sakit atau mencoba menghilangkannya. Bagaimanapun, anjing akan berusaha menghindari 
rasa sakit atau bahaya. Ini bukanlah kemampuan tapi naluri. Artinya, 'naluri pertahanan 
diri' makhluk hidup. 

Bahkan pakar teknis pun menaruh banyak hal penting pada intuisi yang telah mereka 
kembangkan melalui pengalaman bertahun-tahun, bukan, Tekun? " [Sereriputa] 

"Yah begitulah. Pandai besi kelas satu tahu untuk memperhatikan dan dengan hati-hati 
menyeimbangkan suhu tungku, warna api, dan waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan 
logam. Terlebih lagi, mereka juga memperhatikan suhu dan kelembapan hari itu. Itu bukan 
sesuatu yang mereka lakukan hanya dengan kepala mereka, itu adalah sesuatu yang 
mereka pelajari dengan tubuh mereka. Anda tidak bisa meremehkan itu. " [Tekun] 

"Dan Ryouma-kun mewarisi ingatan dan pengalamannya dari kehidupan masa lalunya. 
Setelah mengatakan ini banyak, kamu sudah mengerti, kan? " [Sereriputa] 

Setelah mengatakan semua itu, Sereriputa kembali berbaring di atas meja. 

Sekarang dia menyebutkannya, saya kira saya seperti anjing yang dia bicarakan selama itu. 

Saya merasakan bahaya, jadi saya bergerak untuk mengeluarkan sumbernya. 



Saya mengerti apa yang dimaksud Tekun dengan tidak meremehkannya juga. 

"Sereriputa..." 

"Hmm ~?" [Sereriputa] 

"Apakah kamu selalu memperhatikan orang?" [Ryouma] 

"Apa!? Itulah yang menonjol bagimu setelah semua yang aku katakan !? Aku ini dewa, tahu 
!? " [Sereriputa] 

Persis seperti itu wajah sombongnya yang hancur. 

"Maksudku. Kamu terlihat seperti pria yang sangat sombong terakhir kali, jadi sejujurnya 
itu sangat mengejutkan. " [Ryouma] 

"Ehhhh!" [Sereriputa] 

"Tapi aku mengerti apa yang kamu katakan." [Ryouma] 

"Itu bagus kalau begitu... Kenangan buruk dan ketakutan juga merupakan bagian dari 
'pengalaman' seseorang. Jika itu membelenggu dan menyiksa Anda, maka itu mungkin 
dianggap trauma, tetapi jika Anda menggunakannya dengan baik, itu bisa menjadi senjata 
yang ampuh juga. 

Itulah mengapa Anda harus berusaha meningkatkan intuisi dan perasaan Anda. Anda 
mungkin kehilangan kendali pada saat itu, tetapi fakta bahwa Anda dapat merasakan 
situasi seperti apa yang Anda alami menunjukkan bahwa Anda cocok untuk menjadi tipe 
yang intuitif. " [Sereriputa] 

"Baik. Saya akan mencoba membuat sesuatu dari itu. " [Ryouma] 

Setelah mengatakan itu, sekelilingku mulai bersinar. 

"Oh, sudah hampir waktunya." [Gayn] 

"Saya lupa tentang batas waktu. Tetap saja, kali ini kami benar-benar berbicara lama. " 
[Kufo] 

"Sembilan dari kita memanggilnya kali ini." [Rurutia] 

"Sepertinya lamanya kamu bisa tinggal di sini bergantung pada berapa banyak dari kita 
yang hadir." [Gayn] 

"Karena ini adalah kesempatan yang bagus bagi kita untuk berkumpul, mungkin kita harus 
berkumpul bersama seperti ini sesekali?" [Willieris] 

Sementara semua orang mulai berbicara seperti itu, 



"Ngomong-ngomong, Ryouma-kun, apa kamu akan segera pulang hari ini?" [Sereriputa] 

Sereriputa tiba-tiba menanyakan itu. 

"Maksudmu begitu aku kembali ke gereja? Itu rencananya karena aku tidak punya rencana 
lain untuk hari ini. Kupikir sebaiknya kembali dan mempelajari apa yang terjadi antara 
slime dan sihir slime--- Ah. " [Ryouma] 

"Apa?" [Sereriputa] 

"Saya tidak punya rencana, tapi saya baru sadar mungkin ide yang bagus untuk mampir ke 
Panti Asuhan Anak-Anak." [Ryouma] 

"Yang Anda maksud dengan Children's Home, kan? Benda itu yang kau bangun kembali. " 
[Sereriputa] 

"Ya, yang itu. Saya meminta anak-anak yang tinggal di sana untuk melakukan pekerjaan 
sederhana untuk saya. Mereka mungkin akan baik-baik saja, tapi lebih baik aku 
memeriksanya. " [Ryouma] 

"Hmm, mungkin akan baik-baik saja." [Sereriputa] 

"?" [Ryouma] 

Dialah yang bertanya, namun dia sama sekali tidak tertarik. 

Atau mungkin saya salah. Daripada tidak tertarik, 

"... Malam tiga hari sebelum akhir tahun." [Sereriputa] 

"Hah?" [Ryouma] 

"Jika Anda sendirian di tambang Anda itu, Anda mungkin bisa menyingkirkan keraguan 
Anda." [Sereriputa] 

"Itu---" [Ryouma] 

Saat cahayanya semakin terang, sudah waktunya bagiku untuk kembali. 

"Sepertinya sekarang selamat tinggal." [Sereriputa] 

"Ups, sudah waktunya." [Ryouma] 

"'Sampai Lain waktu!" [Sereriputa] 

Setelah Sereriputa mengatakan itu, semua orang mengucapkan selamat tinggal padaku, dan 
kemudian cahaya menelan saya. 



"!" [Ryouma] 

Pada saat saya menyadarinya, saya sudah kembali ke kapel. 

"... Haa..." [Ryouma] 

"Jika Anda sendirian di tambang Anda tiga hari sebelum akhir tahun, Anda mungkin bisa 
melepaskan diri dari keraguan Anda." 

Rupanya, Sereriputa sedang mencari celah untuk menyampaikan pesan kepada saya tanpa 
ada yang menyadarinya. 

Apa yang dia maksud dengan keraguan? Apa sebenarnya yang dia coba lakukan? 

Ada banyak hal yang tidak saya mengerti, tetapi untuk sementara, ada satu hal yang saya 
mengerti. 

Sereriputa sedang merencanakan sesuatu lagi... Dasar brengsek yang gigih. 

"Mari kita pulang." [Ryouma] 

Saat saya memikirkan hal itu pada diri saya sendiri, saya berdiri dan meninggalkan gereja, 
tapi kemudian... 

"Permisi, Takebayashi-san. Bisakah kamu meluangkan waktu sebentar? " [Biarawati] 

"Ah iya. "Tidak apa-apa. Apa itu?" [Ryouma] 

"Sebenarnya saya ingin membicarakan tentang proyek dapur umum." [Biarawati] 

Biarawati gereja memanggil saya dan berkonsultasi dengan saya tentang proyek dapur 
umum. 



Chapter 238.1 
Bab 238.1: Ryouma, Penduduk Medis (1/4) Setelah pulang. 

"Sejauh ini kupikir aku sudah selesai dengan semua tugasku... Mengurus slime, memeriksa 
rencana penelitianku, memberi makan para goblin dan makan malam, mandi... Selanjutnya 
aku harus..." [Ryouma] 

Hari sudah malam, tapi aku masih punya waktu, jadi aku menggunakan waktu sampai 
waktu tidur untuk memikirkan hubungan antara slime dan sihir. 

Ketika sebuah ide muncul di benak saya, saya memanggil lendir lumpur yang hidup di tepi 
sungai yang saya siapkan di sudut ruangan untuk mencobanya. Ketika saya mendapatkan 
perhatiannya, saya menggunakan keterampilan Persepsi Bersama untuk menghubungkan 
inderanya dengan indra saya. 

"Hmm ~..." [Ryouma] 

Persepsi Bersama adalah salah satu mantra di bawah cabang Monster Taming, dan sering 
digunakan untuk mengumpulkan informasi. 

Sebagian besar waktu, saya menggunakannya untuk berbagi penglihatan, tetapi indra lain 
seperti pendengaran, sentuhan, dan rasa juga dapat digunakan bersama. 

Namun, slime tidak memiliki organ sensorik, jadi tidak mungkin menggunakan Persepsi 
Bersama dengan mereka. 

Atau setidaknya itulah yang dikatakan Reinhart-san dan yang lainnya ketika mereka 
mengajariku Persepsi Bersama. 

Benar saja, tidak ada satu pun dari panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, 
sentuhan, dan perasa yang dapat dirasakan ketika saya menghubungkan diri saya dengan 
lendir. 

Paling tidak, saya tidak bisa menangkap sinyal seperti itu. 

Tapi saya sudah tahu ini. Apa yang ingin saya coba adalah sesuatu yang lain. 

Yang ingin saya lakukan adalah menghubungkan persepsi mana 'lendir dengan saya, 
artinya saya ingin menghubungkan kemampuannya untuk merasakan mana dengan saya. 

Persepsi Mana sangat penting agar bisa menggunakan sihir. 

Ada perbedaan individu antara penyihir, tetapi terlepas dari itu, semua penyihir dapat 
merasakan mana. 



Karena itu keberadaan 'organ sensorik' mana pasti ada. 

Anda bisa menyebutnya semacam indra keenam. 

Setelah banyak eksperimen, hipotesis, dan hasil yang saya miliki dengan meneliti slime, itu 
adalah keyakinan pribadi saya bahwa mana terlibat dalam setiap aspek. 

Itu sebabnya saya ingin terhubung ke persepsi mana lendir. 

Aku hanya merasakan sedikit perlawanan setelah terhubung ke slime, tapi segera setelah ... 

"! Uu... Ah !! " [Ryouma] 

Sebuah dampak yang besar menghantam saya saat sejumlah besar informasi mengalir 
melalui koneksi kami. 

Saya tidak bisa memahami banjir informasi sama sekali. Menghentikan arus informasi 
adalah hal yang paling bisa saya lakukan. 

Suhu tubuh saya cepat naik, mual muncul, saya merasa ingin muntah, dan kepala saya 
bahkan mulai sakit. 

Itu adalah perasaan lelah seperti saat-saat ketika saya bekerja terlalu keras di kehidupan 
sebelumnya. 

Dulu, saya harus memaksakan diri untuk bekerja meski kondisi tubuh saya buruk. 

Tapi sekarang, aku tidak perlu memaksakan diri, dan tidak ada yang memarahiku karena 
istirahat. 

Jadi saya mengakhiri keterampilan Persepsi Bersama dan memutus aliran informasi. 

Meskipun saya akhirnya bisa mengatur napas setelah mengakhiri keterampilan, saya masih 
kelelahan. 

"Ini... Menuntut kehati-hatian dan penyelidikan yang tepat..." [Ryouma] 

Pada saat matahari terbit, tubuh saya sudah pulih. 

Hari ini saya akan belajar dan bekerja di rumah sakit, jadi saya teleportasi ke kota dan 
pergi ke rumah sakit. 

Setelah berganti ke gaun putih yang disiapkan khusus untuk saya di ruang ganti, saya pergi 
ke ruang tunggu kantor medis. 

Dr. Mafral dan lima dokter dari keluarga Duke sudah ada di sana. 

"Selamat pagi!" [Ryouma] 



"Selamat pagi. Aku juga akan mengurusmu hari ini. " [Mafral] 

Pertemuan pagi dimulai, dan kami memastikan pekerjaan kami untuk hari itu. 

Setelah kami melaporkan tentang pekerjaan dan studi kami masing-masing, masih ada 
waktu tersisa, jadi saya bertanya tentang gejala saya tadi malam hanya untuk amannya. 
Bagaimanapun, ini adalah waktu yang penting sekarang. 

Meski hanya sesaat, kondisi tubuhku masih cukup buruk, jadi kupikir para dokter di sini 
mungkin mewaspadai gejala dan penyebab serupa. 

Hasil dari- 

"Sepertinya tidak ada masalah dengan tubuhmu untuk saat ini. Penyebabnya pasti 
'ketegangan mental' dan 'kelelahan'. Kedengarannya kau terlalu memaksakan kepalamu. " 
[Mafral] 

Yang dimaksud dengan ketegangan mental, saya kira yang dia maksud adalah stres, dan 
untuk kelelahan, itu mungkin kelelahan mental. 

"Iya. Tidak perlu pengobatan. Jika saya benar-benar harus meresepkan sesuatu, itu akan 
menjadi istirahat, tetapi jika Anda tidak merasa ada yang salah dengan Anda, maka 
bertindaklah seperti biasanya. Saya ingin tahu tentang sumber gejalanya. Anda bilang Anda 
terhubung dengan slime Anda dan sejumlah besar informasi membanjiri kepala Anda? Dari 
apa yang saya pahami, dalam kasus praktisi yang tidak berpengalaman, indera monster dan 
praktisi akan bercampur, menyebabkan mual. " [Mafral] 

Apa yang dibicarakan Dr. Mafral adalah perasaan mual yang Anda rasakan saat lensa 
kamera kabur. 

Saya juga pernah mengalami hal itu ketika saya melatih Persepsi Bersama untuk pertama 
kalinya. 

Tapi... 

"Itu sama sekali berbeda, Dokter. Jika saya menempatkan apa yang terjadi pada saya dalam 
perspektif, seolah-olah saya dibuat untuk membaca banyak dokumen dalam waktu 
singkat... "[Ryouma] 

"Kalau begitu, saya tidak tahu. Saya melayani Jamil House, jadi saya memiliki sedikit 
pengetahuan tentang Monster Taming, tapi itu di luar keahlian saya. " [Mafral] 

"Kalau begitu, saya akan berkonsultasi dengan Kepala Cabang Taylor nanti karena kita ada 
janji." [Ryouma] 

"Ya, itu yang terbaik." [Mafral] 



Saat kami berbicara seperti itu... 

"Mungkin... Tidak, pasti tidak mungkin." [Clarissa] 

"? Apakah kamu menemukan sesuatu? " [Ryouma] 

Salah satu penghuni, Clarissa-san, menggumamkan sesuatu, jadi saya menanyakan 
pendapatnya. 

"Dari apa yang kamu katakan, itu terdengar seperti Mata Jahat. Itu adalah cerita yang saya 
dengar ketika saya masih kecil. " [Clarissa] 

Kedengarannya seperti fantasi. 



Chapter 238.2 
Bab 238.2: Ryouma the Medical Resident (2/4) "Clarissa-san, apa Mata Jahat itu?" 
[Ryouma] 

"Kamu belum pernah mendengarnya? Ada anekdot petualang terkenal tentang itu, ada juga 
peri tail ... Ah, saya kira itu bisa disebut sesuatu yang lain tergantung pada wilayah dan ras. 
Peri seperti Dr. Mafral akan mengenalnya sebagai Mata Roh. " [Clarissa] 

"Maaf, tapi saya tidak tahu banyak tentang dongeng dan legenda." [Ryouma] 

"Oh benarkah?" [Clarissa] 

"Mengejutkan melihat seberapa banyak yang Anda ketahui tentang kedokteran." [Hector] 

"Kamu selalu memberikan gambaran bahwa kamu mengetahui sesuatu yang rumit, bukan 
hanya obat, tapi yang mengejutkan kamu sebenarnya tidak tahu tentang fairy tail yang 
umum!" [Warna] 

"Ha ha ha..." [Ryouma] 

Saya mendapat pengetahuan saya dari para dewa. 

Ini sangat membantu. Apalagi baru-baru ini. 

"Kalau begitu, jika aku memberikan penjelasan sederhana, pemilik Mata Jahat bisa melihat 
dunia yang berbeda dari orang normal. Namun harga untuk menggunakannya atau gagal 
mengelolanya bisa menjadi sakit kepala yang parah atau kesadaran pemiliknya tertelan 
seluruhnya. " [Clarissa] 

"Saya melihat." [Ryouma] 

Saya rasa kedengarannya mirip dengan situasi saya. 

"Tapi jika kamu bisa menggunakan Mata Jahat dengan benar, itu akan memberimu 
kekuatan besar. Sakit kepala itu terdengar kejam. " [Isabel] 

"Bukan itu saja! Ada banyak kasus di mana kepala dihancurkan dengan senjata tumpul atau 
otaknya juga digoreng! " [Warna] 

"Dikatakan bahwa kebanyakan orang yang lahir dengan Mata Jahat memilih untuk bunuh 
diri." [Hector] 

"Sungguh cerita yang mengerikan." [Ryouma] 



"Ya, itulah mengapa saya mengatakan kedengarannya mirip. Lagipula, jika itu benar-benar 
hal yang sama, aku ragu kita bisa bicara seperti ini. " [Clarissa] 

Itu benar. Empat penghuni dan saya tertawa. 

"Nah, sudah hampir waktunya. Ayo lakukan yang terbaik hari ini juga! " [Mafral] 

"Iya!" [Semua orang lain] 

Ketika Dr. Mafral mengatakan itu, semua orang bersorak, dan kami semua pergi ke pos 
masing-masing. 

Sedangkan saya, saya pergi ke Ruang Pengobatan. 

"Bisa kita pergi?" [Ryouma] 

"Ayo pergi." [Hector] 

Menemaniku adalah salah satu penghuni, Hector-san. 

Pria suram ini tahu banyak tentang obat dan racun. Dengan kata lain, dia spesialis penawar 
racun. 

Dialah yang biasanya bertanggung jawab atas obat yang digunakan untuk merawat pasien 
di rumah sakit ini beserta resepnya. 

Bekerja di bawah bimbingannya adalah salah satu cara bagi saya untuk mendapatkan 
pengalaman dan belajar. 

Ngomong-ngomong, dia juga tipe peneliti. 

Karena itu dia orang yang paling sering aku ajak bicara di antara penghuni. Saya juga paling 
cocok dengannya. 

"Ah, ngomong-ngomong, Ryouma-kun. Tentang ruang penyimpanan obat yang kita 
bicarakan tadi. " [Hector] 

Dia berbicara tentang sesuatu yang kita bicarakan selama pengarahan sebelumnya. 

Rupanya, Hector-san dan yang lainnya juga berpikir bahwa musim dingin akan menjadi 
lebih buruk tahun ini, jadi mereka mengkhawatirkan efeknya pada pasien. 

Karena itu mereka ingin menyimpan jamu sebanyak mungkin. 

"Buat daftar apa yang Anda butuhkan dan saya akan melakukan yang terbaik untuk 
mendapatkannya. Ah, ngomong-ngomong, aku mendapatkan kembali ramuan yang kita 
berikan kepada anak-anak itu kemarin. " [Ryouma] 



"Anak-anak itu? Ah, maksud Anda anak-anak yang rumahnya Anda bangun kembali. " 
[Hector] 

Jumlah obat yang dibutuhkan di rumah sakit secara keseluruhan 'berbeda dibandingkan 
dengan apa yang akan dibutuhkan seseorang. 

Lagipula, untuk meramu obat dalam jumlah besar, Anda membutuhkan banyak bahan dan 
tenaga. 

Selain itu, bahan obat juga memiliki kualitas yang bervariasi. 

Beberapa dapat ditangani bahkan oleh amatir selama instruksi sederhana diberikan. 

Jadi untuk membantu memberikan pekerjaan sampingan kepada anak-anak di Panti 
Asuhan, saya bertanya kepada mereka apakah mereka bersedia membantu kami membuat 
obat sederhana, dan mereka dengan senang hati setuju. 

Mereka mengatakan bahwa mereka ingin melakukan beberapa pekerjaan aman yang dapat 
mereka lakukan bahkan sebagai anak-anak untuk mendapatkan uang, jadi saya yakin 
mereka pikir membantu adalah kesempatan yang baik. 

"Bisakah mereka segera digunakan?" [Hector] 

"Saya baru saja melihat sekilas ramuan herbal tadi malam, tapi saya tidak melihat ada yang 
salah dengan mereka. Aku akan mengeluarkannya sekarang. " [Ryouma] 

"Tolong keluarkan semuanya. Saya ingin memeriksanya. " [Hector] 

Saya membuka Kotak Barang saya dan mengeluarkan semua ramuan yang diproses. 

"... Ini terlihat bagus. Mereka memprosesnya dengan benar. " [Hector] 

"Kesulitan suatu pekerjaan dan melakukannya dengan benar adalah dua hal yang berbeda. 
Mereka menganggap saya sebagai jenis anak yang menganggap serius pekerjaan mereka, 
jadi saya berpikir untuk terus mendapatkan bantuan mereka. " [Ryouma] 

Hector-san memeriksa kotak jamu yang telah diproses satu demi satu. Dia akan 
membukanya, melihat ke dalam, dan kemudian tersenyum. Sepertinya dia mengakui 
pekerjaan anak-anak. 

"... Bagaimana kalau kita mulai?" [Ryouma] 

"Iya." [Hector] 

Ada banyak saat ketika topik tiba-tiba berubah atau ketika kita berdua akan diam. 

Sementara itu, kami memilah-milah jamu yang diproses, dan kemudian kami mulai bekerja. 



Kami tidak mengucapkan sepatah kata pun saat bekerja. 

Setiap kesalahan dalam penanganan atau dosis akan mengubah obat menjadi racun. 

Jadi kami berdua fokus pada pekerjaan kami masing-masing, dan meminimalkan 
pembicaraan. 

Seperti itu saya dengan hati-hati meramu obat yang dibutuhkan rumah sakit. Tidak lama 
kemudian, saya benar-benar tenggelam dalam pekerjaan saya... 

"... Fuu." [Ryouma] 

"Ryouma-kun." [Hector] 

"Ya apa itu?" [Ryouma] 

"Ayo istirahat." 

Di tangan Hector-san ada dua cangkir minuman panas yang mengepul. 

"Hah? Ah! Sudah tiga jam "[Ryouma] 

Rupanya, dia menunggu saya untuk mencapai titik dalam pekerjaan saya di mana saya bisa 
istirahat dan menyiapkan minuman. 

"Aku menyadarinya beberapa saat yang lalu... Biasanya, akulah yang dipanggil. Sejujurnya, 
sangat mengejutkan melihat ada seseorang yang lebih tenggelam dalam pekerjaannya 
daripada saya. Ngomong-ngomong, apa kamu baik-baik saja dengan minuman ini? " 
[Hector] 

"Ini adalah?" [Ryouma] 



Chapter 238.3 
Bab 238.3: Ryouma the Medical Resident (3/4) "Itu barang yang selalu kamu minum ... Aku 
memperhatikan jumlah daun dan air panas yang kamu gunakan, jadi aku tidak boleh salah 
... Aku sudah penasaran tentang itu untuk beberapa saat sekarang, tapi ini semacam herbal 
teh, kan? Akar Bunga Dante Panggang, Yomugi kering, dan kalau tidak salah ditambahkan 
Daun Gilkoda juga. " [Hector] 

"Seperti yang diharapkan, Anda tahu barang-barang Anda." [Ryouma] 

Sepertinya dia bisa mengetahui tiga bahan yang saya gunakan hanya dari melihat teh 
herbal saya, atau lebih tepatnya, Kopi Dandelion saya. 

Apa efeknya? [Hector] 

"Ada banyak. Ini berfungsi sebagai tonik bergizi, meningkatkan sirkulasi darah, mencegah 
anemia, membantu menstabilkan pikiran seseorang, mengeluarkan racun, memperkuat 
perut... dll. " [Ryouma] 

"Yomugi memang memiliki banyak efek dan bahkan dikenal sebagai 'obat mujarab dalam 
jangkauan'." [Hector] 

"... Ingin mencicipi?" [Ryouma] 

"Kamu yakin?" [Hector] 

Maksud saya, matanya praktis terpaku pada cangkir saya, jadi agak sulit untuk tidak 
menyadari apa yang dia inginkan. 

Saya yakin saya akan bertindak dengan cara yang sama jika seseorang membawa lendir 
yang tidak dikenal di depan saya. 

Kami bertukar cangkir dan saya mendapatkan teh hitam Hector-san. 

Sayangnya, saya rasa saya tidak bisa menyebut teh hitamnya enak bahkan sebagai 
sanjungan. 

"Oh ya." [Hector] 

"?" [Ryouma] 

Tepat ketika saya mengira dia sedang fokus pada Kopi Dandelion, dia tiba-tiba menoleh 
kepada saya. 

"Agak terlambat untuk mengatakan ini, tapi aku terkejut kamu bisa mendapatkan begitu 
banyak herbal hingga musim dingin ini." [Hector] 



"Itu karena saya mulai membudidayakan Yomugi saya sendiri serta berbagai tumbuhan 
lainnya. Slime juga banyak membantu. " [Ryouma] 

"Kupikir kau akan mengatakan itu, tapi secara pribadi, aku berpikir akan lebih realistis 
mengganti obat dengan cairan obat lendir obat daripada tetap meramu obat dari herbal. 
Apakah ada lendir yang membuat herbal? " [Hector] 

"Sebenarnya aku baru menyadarinya baru-baru ini, tapi kupikir Weed Slime mungkin 
mampu melakukan itu." [Ryouma] 

Weed Slime, dengan kata lain, slime of weed. 

Tapi tidak ada rumput yang menjadi 'gulma' di dunia ini. 

'Yomugi' yang disebutkan sebelumnya diperlakukan sebagai ramuan. 

Namun ia memiliki kemampuan reproduksi yang kuat, sehingga cenderung tumbuh di 
lahan kosong dengan sendirinya, sehingga dapat dianggap sebagai gulma juga. 

Dengan kata lain, gulma hanyalah rerumputan atau tumbuhan yang dapat mengganggu 
manusia. 

Dan lendir gulma memakan semua jenis rumput. Itu tidak membedakan antara rumput. 
Tidak masalah apakah itu obat atau beracun, lendir gulma bisa makan apa saja asalkan itu 
rumput. Ini pada dasarnya adalah versi rumput dari lendir logam yang bisa memakan 
apapun selama logamnya. 

Itulah mengapa Weed Slime juga dapat digunakan untuk menumbuhkan tumbuhan jika 
kemampuannya untuk meniru tumbuhan digunakan. 

Adapun mengapa mereka belum bisa tumbuh sampai saya menyadarinya, itu mungkin 
karena pesanan saya membingungkan mereka. Saya mengirim slime gambar saya sendiri 
tentang gulma, sehingga mereka tidak dapat menghasilkan rumput apa pun yang dapat 
digunakan untuk sesuatu yang berguna. 

Memiliki kesan yang salah memang hal yang menakutkan. Anda bahkan tidak dapat 
mengatakan bahwa Anda berada di bawah kesan yang salah sampai Anda menyadarinya. 

Ini pasti sesuatu yang perlu saya renungkan sebagai peneliti. 

"Ngomong-ngomong, Lendir Gulma memakan air, sinar matahari, dan pupuk lendir 
pemulung. Karena pabrik pengolahan sampah, kami dapat memperoleh pupuk dalam 
jumlah besar setiap hari, sehingga sangat memungkinkan untuk memproduksi tanaman 
herbal dalam jumlah besar begitu kami memulai prosesnya. Faktanya, kami sudah mulai 
sedikit. " [Ryouma] 



Saya tahu bahwa slime gulma dapat menghasilkan tanaman obat dan tanaman beracun. 
Tapi jika mereka bisa berkembang menjadi ramuan obat slime dan ramuan beracun slime, 
maka itu lebih baik. Itulah mengapa di antara banyak slime gulma, aku memilih mereka 
yang tertarik dengan mana tipe racun di atas mana tipe kayu yang disukai semua slime 
gulma, dan saat ini menunggu mereka untuk berevolusi. 

"Sejujurnya, aku tidak pernah tertarik pada slime sebelum datang ke sini, tapi sekarang aku 
tahu kau tidak bisa meremehkan makhluk kecil itu." [Hector] 

"Saya senang mengetahui bahwa Anda telah mengakui keindahan dan kemampuan slime." 
[Ryouma] 

Sebenarnya, saya menemukan satu hal lagi baru-baru ini setelah meneliti cairan slime, 
tetapi jika saya membicarakannya, kita akan melebihi waktu istirahat kita, jadi saya akan 
menundanya untuk hari lain. 

Setelah istirahat singkat kami berakhir, kami kembali bekerja, dan setelah kehilangan diri 
saya dalam pekerjaan saya lagi, saya menyelesaikan kuota saya untuk hari itu. 

"Hector-san. Semuanya sudah siap. " [Ryouma] 

"Terima kasih. Saya bisa mengurus sisanya. " [Hector] 

"Kalau begitu, aku akan pindah ke pekerjaanku berikutnya." [Ryouma] 

Jadi, saya pergi ke pekerjaan saya berikutnya. 

Pekerjaan saya selanjutnya adalah memeriksa dan merawat pasien yang mengunjungi 
rumah sakit. Dengan kata lain, 'pelatihan praktis'. 

Pasien di rumah sakit ini kebanyakan adalah tenaga kerja dari bagian lain. 

Banyak dari mereka harus menempuh jarak yang sangat jauh hanya untuk sampai ke 
Gimuru dan tidak menjalani kehidupan yang baik di kampung halaman mereka. 

Di antara orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak dapat beradaptasi dengan 
lingkungan baru dan orang-orang yang keadaan kehidupannya tidak baik, yang 
menyebabkan penurunan kesehatan mereka. Mungkin karena mereka akhirnya bisa 
bersantai setelah mendapatkan pekerjaan, konsekuensi dari semua kelelahan yang mereka 
bangun baru-baru ini berkobar. 

Orang-orang ini dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan sebagai bagian dari 
program kesejahteraan dan sebagai materi pelatihan bagi warga. 

Kerja bagus di luar sana. [Ryouma] 

"Oh, kamu di sini. Waktu yang tepat. " [Dr. Mafral] 



Saya memasuki ruang pemeriksaan dari belakang, dan Dr. Mafral sedang menunggu di 
sana. 

Tiga warga lainnya sudah ada di sini dan sudah tengah memeriksa pasien masing-masing. 

Melihat para perawat dengan gelisah mondar-mandir di ruang pemeriksaan, mungkin ada 
banyak pasien hari ini. 

Para penjaga baru saja datang. [Dr. Mafral] 

"Itu departemen saya, bukan? Aku akan segera bersiap. " [Ryouma] 



Chapter 238.4 
Bab 238.4: Ryouma the Medical Resident (4/4) Metode pengajaran Dr. Mafral praktis. Dia 
mempertimbangkan jalan masa depan yang kita inginkan dan menghasilkan kurikulum 
yang sesuai. 

Misalnya, dalam kasus saya, tujuan saya adalah 'menjaga kesehatan' dan 'meningkatkan 
tingkat kelangsungan hidup saya' sebagai seorang petualang. 

Untuk itu, saya tidak perlu menghadapi segala macam gejala dan kondisi. 

Tentu saja, menguasai banyak ilmu, menguasai segala macam teknik, dan mampu 
mengatasi segala jenis gejala bukanlah hal yang buruk. 

Tetapi menumpuk begitu banyak pengetahuan membutuhkan banyak waktu, bahkan tidak 
masuk akal. 

Itu adalah level yang hanya bisa ditanggung oleh seseorang yang memutuskan untuk 
mengabdikan seluruh hidupnya untuk pengobatan. 

Tujuan saya hanya untuk menjaga kesehatan saya dan meningkatkan tingkat kelangsungan 
hidup saya sebagai seorang petualang, jadi saya tidak membutuhkan semua pengetahuan 
itu. Menjadi dokter yang hebat dan apa yang tidak, hal itu harus diserahkan kepada dokter 
sungguhan atau lebih tepatnya orang yang profesi utamanya adalah dokter. 

Itulah mengapa saya mengatur hidup saya dan kolega saya, mengambil tindakan dalam 
keadaan darurat, dan memperpanjang hidup saat berada di bawah pengawasan dokter 
dengan pengetahuan dan teknik yang unggul. Itulah jenis pengetahuan dan teknik yang 
saya pelajari. 

Dan di antara semua itu--- 

"Terima kasih telah menjagaku!" [Amos] 

"Amos-san? Bukankah kamu juga datang minggu lalu? Saya senang mengetahui Anda 
antusias dengan peran Anda untuk melindungi orang dan saya senang dapat melatih 
keterampilan saya juga, tetapi bukankah Anda terlalu memaksakan diri? " [Ryouma] 

"Sigh, kapten juga memberitahuku. Tapi aku harus melindungi seorang anak kali ini, jadi 
aku putus asa... "[Amos] 

"Dan karena itu lenganmu sekarang di selempang?" [Ryouma] 

"Itu dipukuli oleh kayu persegi." [Amos] 

"Apakah Anda memiliki luka lain? Seperti di kepalamu misalnya? " [Ryouma] 



"Saya bisa melindungi kepala saya. Sedangkan untuk punggung saya, itu dipukul juga, tapi 
saya pikir tidak apa-apa. " [Amos] 

"Saya harus melihat-lihat agar aman. Tolong balikkan punggungmu padaku. " [Ryouma] 

---Fokus terbesar adalah perawatan semacam ini. Jenis yang akan Anda temukan selama 
masa perang. 

Saya kira Anda bisa menyebutnya 'Perawatan Korban Pertempuran'? Bagaimanapun, itu 
spesialisasi saya. 

Selain mengumpulkan pengalaman dan mempelajari mantra dan ramuan obat yang 
diperlukan, serta bagaimana menggunakan peralatan medis dan menerapkannya, para 
penjaga yang mempertaruhkan tubuh mereka untuk melindungi kedamaian kota juga 
merupakan sumber daya yang penting bagiku. Mereka juga merupakan pengalaman yang 
baik bagi penghuni lainnya. 

Meskipun para penjaga telah dijanjikan kondisi dan perawatan yang lebih baik, saya tetap 
bersyukur bahwa mereka membiarkan pemula seperti saya merawat mereka. Jadi saya 
harus memastikan untuk melakukan yang terbaik saat memeriksa dan memperlakukan 
mereka agar tidak mengkhianati kepercayaan itu. 

... Berdasarkan pemeriksaan saya pada luka Amos-san dan faktor lainnya, perawatan yang 
harus saya berikan pada punggungnya adalah 'Sembuh'. Sedangkan untuk lengannya yang 
patah, saya percaya bahwa High Heal harus mengembalikannya ke bentuk semula. 

"Ada memar di punggungmu, tapi tidak ada masalah dengan tulang punggungmu. Saya 
akan menggunakan Sihir Penyembuhan. Apakah itu tidak apa apa?" [Ryouma] 

"Aku akan menyerahkannya padamu, Dr. Little." [Amos] 

... Sebelum saya menyadarinya, pasien yang datang ke sini sudah mulai memanggil saya 'Dr. 
Sedikit'. 

Saya pikir mereka hanya akan menyebut saya sebagai dokter muda biasa, tetapi semua 
orang di sini masih muda. 

Keempat penghuni itu semuanya berusia 20-an, dan meskipun usia Dr. Mafral yang 
sebenarnya jauh lebih tua dari yang disarankan penampilannya, dia masih tampak muda di 
matanya. 

Itulah mengapa mereka memanggil saya Dr. Little untuk membedakan antara saya dan 
mereka. 

Dr. Mafral memberi saya tanda pergi ketika saya menyebutkan metode pengobatan saya, 
jadi saya melanjutkan dan mengucapkan mantra penyembuhan pada pasien saya. 



"...?" [Ryouma] 

Dr. Mafral juga memberi saya beberapa petunjuk saat menggunakan sihir penyembuhan. 

Di masa lalu, saya hanya memvisualisasikan penyembuhan luka setiap kali saya 
menggunakan sihir penyembuhan, tetapi ternyata, cara profesional melakukannya, mereka 
akan fokus secara khusus pada apa yang mereka butuhkan sebelum menggunakan sihir 
penyembuhan. 

Dan itu membutuhkan kewaspadaan akan 'Tubuh Mana'. 

Setiap makhluk hidup memiliki tubuh lain di luar tubuh fisik dan tubuh itu adalah apa yang 
kita sebut sebagai tubuh mana, tubuh yang dibangun dari mana. Tubuh mana ini adalah 
'mana di dalam tubuh' yang sama yang disadari seseorang saat merapal mantra, tapi 
ternyata, ini adalah poin penting saat menggunakan sihir penyembuhan. 

Menurut Dr. Mafral, tubuh mana dipenuhi dengan informasi dari daging seseorang, jadi 
ketika menggunakan sihir penyembuh, penting untuk merasakan tubuh mana dari target, 
membaca informasi lengkapnya, dan kemudian memvisualisasikan gambar yang mencoba 
untuk mendapatkan sebagai mendekati nilai normal mungkin. 

... Tentu saja, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. 

Meskipun aku bisa merasakan tubuh mana dari targetku sambil fokus, sampai sekarang 
yang benar-benar bisa kurasakan hanyalah gumpalan mana dalam bentuk manusia yang 
samar-samar, dan aku belum bisa membaca informasi apa pun. sama sekali. 

... Tapi kenapa begitu? Saya pikir saya baik-baik saja hari ini. 

Saya masih tidak bisa membaca informasinya, tetapi saya bisa merasakan tubuh mana jauh 
lebih baik hari ini daripada upaya saya sebelumnya. 

Saat saya fokus pada tubuh dan tubuh mana pasien saya, dan masuk ke bagian yang 
terkena, memar, saya merasakan ketidaknyamanan. 

Itu samar, tapi rasanya seperti ada celah・ ・ semacam ... Mungkin ini yang dibicarakan 

dokter. 

"'Heal'" [Ryouma] 

Dalam proses penyembuhan memar, saya memvisualisasikan gambar dan menggunakan 
sihir penyembuhan. 

Sesaat kemudian, memar langsung hilang dan bagian yang terkena kembali ke warna kulit 
normal. 



Saya pikir saya harus menggunakan sihir penyembuhan dua kali, tetapi saya melakukannya 
hanya dalam satu percobaan? Apakah sihir penyembuhan saya menjadi lebih efektif? 

Setelah memeriksa pasien lagi, saya memastikan bahwa tidak ada yang salah. 

Saya beralih ke lengannya yang patah dan menggunakan High Heal di atasnya. 

Saya pikir saya perlu membaca mantra tiga kali, tetapi saya hanya perlu membaca mantra 
dua kali. 

"Wow! Saya merasa luar biasa! Terima kasih banyak, Dr. Little! " [Amos] 

"Jaga dirimu sekarang ~" [Ryouma] 

Saya melihat Amos-san pergi dan menoleh ke Dr. Mafral. 

"Sepertinya kamu sudah mulai memiliki kemampuan untuk merasakan tubuh mana." [Dr. 
Mafral] 

Dr. Mafral tersenyum. 

"Itukah yang saya rasakan sebelumnya?" [Ryouma] 

"Aku tidak mungkin tahu apa yang kamu rasakan, tapi berdasarkan hasilnya, kurasa begitu. 
Mampu merasakan tubuh mana dan membaca informasi akan sangat memengaruhi 
keterampilan Anda dalam menggunakan sihir penyembuhan. Mantra yang kamu gunakan 
pada Amos-san jelas jauh lebih efektif daripada sihir penyembuhmu sebelumnya. 

Tapi Anda hanya di titik awal. Setelah Anda menjadi mahir dalam membaca badan mana, 
Anda akan dapat menghubungkan anggota tubuh yang terputus dan bahkan dapat 
langsung melihat melalui ketidaknormalan tubuh. " [Dr. Mafral] 

Apa? Jadi saya bisa menjadi semacam CT manusia atau rontgen manusia? 

"Tapi tentu saja, Anda membutuhkan banyak usaha dan waktu untuk mencapai level itu. 
Saya sendiri telah hidup selama umur manusia, namun saya masih belum mencapai tingkat 
itu. 

Itu sebabnya daripada mengejar sesuatu seperti itu, lebih penting bagi Anda untuk tidak 
melupakan perasaan yang Anda pelajari barusan. Silakan dan mulailah merawat pasien 
Anda berikutnya. 

Ah, tapi tentu saja, akan lebih baik jika pasienmu berikutnya membutuhkan sihir 
penyembuh. Aku akan memilihkan satu untukmu, jadi harap tunggu sebentar. " [Dr. Mafral] 



Seperti yang dikatakan Dr. Mafral, dia meninggalkan ruang pemeriksaan dan 
mengamankan pasien dari penjaga yang membutuhkan sihir penyembuhan. Seperti itu 
saya menggunakan sihir penyembuhan saya pada pasien berulang kali. 

Dr. Mafral biasanya tenang dan pantas dalam ajarannya, tetapi dengan betapa praktisnya 
pendekatannya dalam mengajar, dia mungkin sebenarnya tipe yang mendorong siswanya 
dengan keras. 



Chapter 239.1 
Bab 239: Gerakan Mengganggu dan Pertemuan Darurat (1/2) 

Saat hari sudah sore, jumlah pasien jauh lebih sedikit, jadi kami warga mulai bergiliran 
merawat pasien, dan menggunakan waktu luang untuk belajar dan bertukar pendapat. 

Adapun apa yang kita diskusikan ... 

Tint-san yang berpikiran olahraga tertarik pada protein dan pelatihan, sementara Hector-
san, yang berspesialisasi dalam pengobatan dan racun, tertarik pada topik anestesi dan 
analgesik yang lebih aman. 

Adapun Clarissa-san, dia sangat tertarik pada suplemen nutrisi, jadi pertanyaannya 
kebanyakan berkisar pada nutrisi. 

Mereka semua bekerja sama dengan saya sesuai dengan spesialisasi masing-masing. 

"Sekali lagi terima kasih atas semua bantuannya." [Ryouma] 

"Tidak apa-apa. Ini juga menarik bagi kami. Tapi cukup dari itu, mari kita bahas tentang 
penghapus riasan yang kita bicarakan beberapa hari yang lalu. " [Isabel] 

Orang yang memulai pertukaran pendapat ini sebenarnya adalah dokter cantik, Isabel-san. 

Dia membantu saya dengan tata rias, topik yang saya anggap paling buruk. 

Saat aku mengunjungi keluarga Duke terakhir kali, aku membuat Bath Bomb dan Lulur 
Gula, dan karena itu, nyonya mulai menaruh ekspektasi padaku mengembangkan kosmetik. 

Tidak ada tekanan atau apa pun, tetapi saya masih ingin melakukan yang terbaik untuk 
meningkatkan studi saya ke arah itu. 

Isabel-san sendiri adalah seorang wanita dan dia memiliki banyak pengetahuan medis, jadi 
bantuannya sangat diperlukan. 

Kadang-kadang, kasus darurat akan muncul, tetapi sebagian besar waktu kami di rumah 
sakit berlangsung damai. 

Karena rumah sakit tidak sedang berjuang dengan keuangannya, ada baiknya tidak terlalu 
sibuk. 

Dan kemudian, malam tiba. 

Saat aku bersiap untuk pulang, pelayannya, Lilian-san, datang. 

"Ryouma-sama. Bolehkah saya punya waktu sebentar? " [Lilian] 



Tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain pulang, jadi saya katakan padanya, 'tentu', dan dia 
membawa saya ke ruang pertemuan. 

Di dalamnya ada orang-orang yang bertanggung jawab atas perusahaan keamanan, Hyuzu-
san dan Jill-san. 

Penanggung jawab pabrik pengolahan sampah, Zeff-san dan Camil-san. 

Serta orang-orang yang telah mendukung saya selama ini, Lilian-san, tentu saja, dan 
Rurunez-san dan Riviola-san juga. 

Ini adalah barisan orang-orang yang biasa dikirim dari keluarga Duke. 

Leelin-san? [Ryouma] 

Selamat malam, Bos. [Leelin] 

Tapi di atas semua itu, Leelin-san dari binatu juga ada di sini. 

Sebenarnya tidak ada masalah dengan keberadaannya di sini, tetapi aneh bahwa dia adalah 
satu-satunya orang yang bukan dari keluarga Duke di sini, dan terlebih lagi menurutku ini 
adalah pertama kalinya dia berada di sini. 

Sementara itu, saya memutuskan untuk duduk dan mendengarkan apa yang mereka 
katakan. 

Yang pertama berbicara adalah pemimpin-dalam-pelatihan, Hyuzu-san. 

"Ryouma, karena kamu di sini, kita bisa mulai. Kami akan mengabaikan formalitas dan 
langsung ke intinya. 'Investigasi' terkait insiden itu sudah 80% selesai. " [Hyuzu] 

Ah, tentang kejadian itu, ya. Hmm, 80 persen? 

"Kami hanya selangkah lagi untuk menyelesaikan penyelidikan kami. Kami ingin 
melanjutkan, tetapi dalam penyelidikan kami, kami menemukan seseorang bertingkah 
aneh. Jadi saya ingin mendiskusikan bagaimana menghadapinya. " [Hyuzu] 

"Siapa ini?" [Ryouma] 

"Salah satu penjaga baru binatu Anda, Yurdum." [Hyuzu] 

Oh, dia. 

"Karena Leelin-san ada di sini, kurasa kamu sudah membuat kemajuan dengan 
penyelidikanmu?" [Ryouma] 

"Iya." [Leelin] 



"Jadi biar kutebak, awalnya kamu hanya ingin mengkonfirmasi sesuatu dari awal, kan? Tapi 
kemudian berubah menjadi sesuatu yang serius. " [Ryouma] 

"Ya, awalnya itu hanya intuisi ayah. Kami tidak memiliki bukti apa pun, tetapi Anda tahu, 
pria itu sangat suka meninggalkan toko ketika tidak ada pekerjaan yang harus diselesaikan. 
" [Leelin] 

"Tapi dia melakukan pekerjaannya dengan baik, kan? Mungkin dia hanya ingin menghirup 
udara segar saat jam istirahat? Saya tahu itulah yang akan saya lakukan, mungkin dia sama. 
Tidak terlalu terdengar mencurigakan bagiku. " [Ryouma] 

"Itu benar, tapi kudengar Leelin-san di sini dan ayahnya dulu bekerja di dunia bawah. 
Mereka pasti pandai akan hal-hal semacam ini. " [Jill] 

Saat Jill-san mengatakan itu, Leelin-san mengangguk. 

"Saya penasaran, jadi saya mengikutinya ketika dia keluar suatu hari. Saya mengatakan 
kepadanya bahwa saya ingin pergi bersamanya dan mengajaknya berkeliling kota, dan dia 
sangat bahagia. " [Leelin] 

"Ahh... Aku bisa membayangkannya." [Ryouma] 

Yurdum-sam selalu menganggapku sebagai orang yang sembrono dalam hal wanita ... 

Tapi berkat itu dia sangat ramah saat bekerja sebagai penjaga, dan anak-anak serta ibu 
rumah tangga yang mengunjungi toko semuanya memujinya. 

"Jadi, menurutku dia bersalah?" [Ryouma] 

Saat Leelin-san mengangguk, dia menoleh ke Rurunez-san. 

Di tangannya ada beberapa lembar kertas. Aktivasinya mungkin tertulis di sana. 

"Pada awalnya, sepertinya kami benar-benar hanya berjalan-jalan di sekitar kota, tetapi 
baru-baru ini, terlihat jelas bahwa dia sedang mengintai area tersebut. Selain itu, ruang 
lingkup patrolinya selalu berputar di sekitar tempat-tempat yang berhubungan denganmu, 
Ryouma-sama. 

Dia mengunjungi rumah sakit dengan alasan melukai dirinya sendiri ketika dia jatuh, dan 
dia bahkan bertanya apakah dia bisa mengunjungi perusahaan keamanan karena dia 
tertarik dengan pelatihan tersebut. Kami memiliki kesaksian dari karyawan. " [Rurunez] 

"Kami tahu dia mengunjungi pabrik pengolahan sampah, dan kami tahu dia juga mampir di 
sekitar Panti Asuhan menurut cerita anak-anak." [Lilian] 

"Dia berkeliaran di sekitar bekas permukiman kumuh yang Anda hancurkan, dan dia juga 
berbicara dengan pekerja konstruksi di sana selama istirahat mereka." [Zeff] 



"Proyek Penyesuaian Kembali Lahan mungkin berjalan dengan baik, tetapi masih tidak 
normal bagi seseorang untuk bermain-main di tempat yang dulunya merupakan daerah 
kumuh tanpa alasan apa pun." [Camil] 

"Terakhir, dan ini baru saja terjadi baru-baru ini, Fei-sama melihatnya pergi sekali dengan 
curiga waspada terhadap sekelilingnya. Ketika Fei-sama mengikutinya secara diam-diam, 
dia melihatnya menghubungi seorang pria di suatu gang, dan menyerahkan sesuatu yang 
tampak seperti surat kepadanya. " [Riviola] 

Setelah Rurunez-san berbicara, Camil-san dan Zeff-san memberikan lebih banyak 
informasi. 

Pendapat Riviola-san bahwa dia tidak bertingkah laku normal juga masuk akal. 

Apalagi adegan dia menyerahkan surat ... 

"Rurunez-san. Dengan semua informasi itu, tampaknya dia benar-benar mengobrak-abrik 
atas nama seseorang. " [Ryouma] 

"Ya, kami kurang lebih yakin tentang itu pada saat ini. Tetapi menurut Leelin-san, 
pekerjaannya terlalu ceroboh, dan siapa pun di lini pekerjaan mereka dapat dengan mudah 
melihatnya. Dia belum menerima pelatihan dan pada dasarnya adalah seorang amatir. " 
[Rurunez] 

Benarkah? Saya menoleh ke Leelin-san. 

"Ya, saya juga berbicara dengan ayah saya, jadi tidak salah lagi. Dia hanya menerima 
semacam kompensasi dan memberikan informasi. " [Leelin] 

"Saya melihat." [Ryouma] 

Sejujurnya, belum lama ini saya bertemu Yurdum-san. 

Dia memiliki hal-hal yang belum dia ceritakan kepada saya, dan saya memiliki hal-hal yang 
saya sembunyikan darinya juga. 

Saya tidak tahu apakah dia pro atau tidak, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa 
tindakannya dapat menimbulkan masalah bagi kita. 

Tapi... 

Ketika saya berpikir tentang bagaimana dia bertindak sejauh ini, dia tidak pernah benar-
benar mengejutkan saya sebagai tipe pria yang mengkhianati seseorang meskipun 
kepribadiannya buruk. Tapi sekali lagi, saya juga tidak yakin dengan kemampuan saya 
untuk menilai orang, jadi... 



Dan terlebih lagi, Fei-san dan Leelin-san bersikeras bahwa dia adalah mata-mata. Jenis 
pekerjaan ini termasuk dalam spesialisasi mereka, jadi pendapat mereka sangat berarti. 

Jika demikian, maka saya ragu mereka salah. Mereka tidak sempurna, tetapi 
kemungkinannya rendah. 

Ada cukup bukti dan saya mempercayai mereka juga. Tidak ada yang meragukan 
kemampuan mereka juga. 

"Jadi masalahnya sekarang adalah bagaimana menghadapinya, ya." [Ryouma] 



Chapter 239.2 
Bab 239: Gerakan Mengganggu dan Pertemuan Darurat (2/2) 

"Persis. Tidak ada keraguan bahwa Yurdum membocorkan informasi, tapi tidak ada 
gunanya bahkan jika kita menangkap seorang amatir yang dibutakan oleh keserakahan. 
Menurut Fei-san, bagaimanapun, orang yang diajak bicara Yurdum adalah yang 
sebenarnya, jadi jika kita harus menangkap seseorang, seharusnya orang itu. Tapi 
kemudian mata-mata sungguhan mungkin akan memperhatikan gerakan kita dan kabur 
saat dia mencium usaha kita, jadi kita harus berhati-hati. " [Jill] 

"Apakah Anda tahu berapa banyak informasi yang telah bocor?" [Ryouma] 

"Berdasarkan pergerakan Yurdum sejauh ini, maka itu mungkin paling banyak hanya 
informasi dangkal, jenis yang bisa diketahui siapa pun. Dia tidak pergi kemana-mana di 
mana dia bisa mendapatkan sesuatu yang dirahasiakan. " [Jill] 

Menurut Jill-san, meskipun kami dapat dengan mudah menangkap informasi bocornya 
Yurdum, informasi yang dia bocorkan sejauh ini bukanlah masalah bagi kami. Faktanya, 
informasi yang dibocorkannya sangat tidak relevan bahkan melibatkan informasi yang 
diketahui publik. 

Karena itu, meski agak merepotkan, kita bisa membiarkannya dan tetap baik-baik saja. 

Kami dapat membuntutinya dengan sangat mudah sehingga kecil kemungkinannya dia 
hanya digunakan sebagai umpan. 

"Apakah kami memutuskan untuk menangkap atau membiarkannya, kami harus berhati-
hati dengan keputusan kami. Jadi saya ingin memperjelas opsi mana yang akan kita 
gunakan sekarang. " [Hyuzu] 

Hyuzu-san menggumamkan beberapa kata, dan orang-orang yang berpartisipasi dalam 
pertemuan itu mulai menyuarakan pendapat mereka. 

Setelah semua orang memberikan pendapat mereka, empat orang ingin menangkap 
Yurdum-san, sementara empat orang lainnya ingin meninggalkannya. 

Pada akhirnya, yang memutuskan adalah aku. 

Saya memikirkannya sebentar, lalu memberikan pikiran saya. 

Ada beberapa kesulitan, tapi setelah itu, rapat ditutup. 

"Kami akan melaksanakan rencananya besok malam. Itu saja. Dibubarkan." [Hyuzu] 

"Pastikan kamu melakukan persiapanmu masing-masing dengan seksama." [Jill] 



Keesokan harinya. 

"Tolong bawa meja itu ke sini. Sedangkan untuk yang lainnya, tolong letakkan di sisi lain. " 
[Ryouma] 

Hal pertama di pagi hari ini, kami merevisi desain interior perusahaan keamanan dan 
rumah sakit. 

Ada dua alasan mengapa kami melakukan ini sekarang. Pertama-tama, hingga saat ini, kami 
hanya berfokus pada perekrutan pekerja dan manajemen perusahaan. 

Ketika kami memulai perusahaan ini, kami segera menyiapkan segalanya untuk 
memastikan bahwa kami dapat memulai semuanya tanpa masalah. Akibatnya, memikirkan 
hal-hal kecil seperti desain interior rumah sakit dan perusahaan keamanan ditunda untuk 
kemudian. 

Sekarang perusahaan telah beroperasi penuh, kami sekarang dapat mempertimbangkan 
dengan lebih baik tentang desain interior perusahaan, dimulai dengan meja resepsionis 
yang akan menjadi wajah perusahaan dan ruang tunggu rumah sakit. 

Dan sebagainya... 

"Terima kasih banyak atas bantuannya!" [Ryouma] 

Apa yang dulunya kamar hambar dengan apa-apa selain meja resepsionis dan beberapa 
kursi sekarang dilengkapi dengan meja kayu yang dibuat sesuai pesanan. 

Bahkan ada akuarium raksasa yang dibuat dengan lembaran cairan pengerasan. 

Ada juga akuarium dan meja yang lebih kecil yang dimaksudkan sebagai partisi ruang 
tunggu dari meja resepsionis. 

Setelah berterima kasih kepada departemen konstruksi dan mengantar mereka pergi, 
tibalah waktunya bagi saya untuk bekerja. 

Pertama, keajaiban air. [Ryouma] 

Saya mengisi setengah akuarium raksasa dengan air, lalu menyebarkan lumpur yang 
diasimilasi dengan lumpur di dasar tangki. 

Selanjutnya saya mengatur pemandangan akuarium menggunakan slime gulma air dan 
slime batu, lalu saya memasukkan slime shell ke dalam untuk menghuni akuarium. 

Untuk langkah terakhir, saya harus membuang semua limbah di dalam akuarium untuk 
menjaga kualitas air. 

Untuk itu, saya masukkan ke dalam Filter Slime dan Aqua Slime yang baru saja berevolusi. 



Saya menangkap aqua slime di Wilayah Fatma. Itu adalah lendir yang menyukai mana air 
dan memiliki badan air. Yang terpenting, ini bukan lendir yang menggunakan sihir air, 
tetapi lendir yang -- seperti lendir darah -- memiliki tubuh cair. Ia memakan air dan 
berkembang setelah meminum banyak air, dan maksud saya sangat banyak, jauh lebih 
banyak dibandingkan dengan jumlah yang diminum sesama slime. 

Sama seperti lumpur lumpur, lumpur air juga memiliki keterampilan asimilasi. Tentu saja, 
target dari skill Assimilate-nya tidak lain adalah air. Dengan membuatnya bertindak saat 
dalam bentuk berasimilasi, saya dapat menciptakan arus air di dalam akuarium, dan 
dengan melewatkan arus air tersebut melalui lendir filter, air dapat disaring. 

Dan voila! Sama seperti itu saya dapat membuat sistem penyaringan sederhana yang 
mengandalkan slime. 

Ngomong-ngomong, aku juga punya 'Water Slime' di bawahku. Saya berhasil menangkap 
mereka dari Wilayah Fatma juga, dan mereka juga menyukai air. 

Tapi ini ini dan itu itu. 

"Selanjutnya, saya harus mengisinya sepenuhnya dengan air---" [Ryouma] 

Setelah menyelesaikan satu akuarium, saya beralih ke akuarium berikutnya. 

Akan membosankan untuk membuat semua akuarium menjadi sama, jadi saya membuat 
beberapa perubahan pada pengaturan dan jenis tanaman air, batu, dan saya bahkan 
mengubah barang-barang yang saya letakkan di dasar akuarium. 

Saat saya membenamkan diri dalam pekerjaan saya, tak lama kemudian, tibalah waktunya 
untuk sentuhan akhir. 

"Seperti ini dan seperti itu..." [Ryouma] 

"Ryouma-sama, ini hampir waktu makan siang." [Lilian] 

"Ah, apakah sudah waktunya?" [Ryouma] 

Saya hanya memperhatikan saat Lilian-san menunjukkannya. Akhir-akhir ini, waktu 
berlalu sangat cepat bagi saya. 

Tapi itu wajar, bagaimanapun juga, meskipun secara teknis saya bekerja, saya hanya 
melakukan hal-hal yang saya sukai. 

"Ini bagian terakhir. Ini tidak akan lama. Kita akan makan siang nanti. " [Ryouma] 

"Dimengerti. Ngomong-ngomong, pot yang kamu pesan sudah datang. " [Lilian] 



"Tolong letakkan di tempat yang tidak akan menghalangi. Sore hari, saya akan menanam 
lendir rumput liar di pot-pot itu. Adapun cara mengatur pot di gedung, saya serahkan 
kepada Anda. Saya pikir itu akan cukup jika kita memiliki satu per kamar. " [Ryouma] 

Dan dengan itu semuanya menjadi lengkap. 

Sekilas, ini mungkin hanya terlihat seperti tanaman hias dan akuarium, tapi sebenarnya itu 
slime. 

Dengan makhluk kecil ini di sekitar, kita akan bisa menangkap pergerakan semua orang di 
dalam gedung. Ya, dengan kata lain, ini adalah sistem keamanan slime. 

Dan kemudian untuk mencegah mangsa yang menemukan jalan mereka di dalam gedung 
agar tidak berlari, kita perlu memasang beberapa jebakan. 

Setelah mengerjakannya juga, akhirnya malam. 

Matahari terbenam secepat matahari terbit, dan saya mendapati diri saya berdiri di 
halaman. 

Saya sudah berada di luar gedung, tetapi sama sekali tidak dingin berkat penghalang anti-
dingin yang telah dipasang di sini. 

Ada juga pencahayaan yang cukup berkat perlengkapan lampu yang ditempatkan secara 
merata. 

Dan tanahnya adalah halaman rumput lembut yang bagus yang telah dipangkas, jadi 
bahkan jika seseorang jatuh ke tanah di sini, dampaknya dapat dikurangi. 

Itu ada di dalam halaman seperti itu--- 

"Maaf membuatmu menunggu, Bos." [Yurdum] 

---Aku menghadapi Yurdum-san. 



Chapter 239.2 
Bab 239: Gerakan Mengganggu dan Pertemuan Darurat (2/2) 

"Persis. Tidak ada keraguan bahwa Yurdum membocorkan informasi, tapi tidak ada 
gunanya bahkan jika kita menangkap seorang amatir yang dibutakan oleh keserakahan. 
Menurut Fei-san, bagaimanapun, orang yang diajak bicara Yurdum adalah yang 
sebenarnya, jadi jika kita harus menangkap seseorang, seharusnya orang itu. Tapi 
kemudian mata-mata sungguhan mungkin akan memperhatikan gerakan kita dan kabur 
saat dia mencium usaha kita, jadi kita harus berhati-hati. " [Jill] 

"Apakah Anda tahu berapa banyak informasi yang telah bocor?" [Ryouma] 

"Berdasarkan pergerakan Yurdum sejauh ini, maka itu mungkin paling banyak hanya 
informasi dangkal, jenis yang bisa diketahui siapa pun. Dia tidak pergi kemana-mana di 
mana dia bisa mendapatkan sesuatu yang dirahasiakan. " [Jill] 

Menurut Jill-san, meskipun kami dapat dengan mudah menangkap informasi bocornya 
Yurdum, informasi yang dia bocorkan sejauh ini bukanlah masalah bagi kami. Faktanya, 
informasi yang dibocorkannya sangat tidak relevan bahkan melibatkan informasi yang 
diketahui publik. 

Karena itu, meski agak merepotkan, kita bisa membiarkannya dan tetap baik-baik saja. 

Kami dapat membuntutinya dengan sangat mudah sehingga kecil kemungkinannya dia 
hanya digunakan sebagai umpan. 

"Apakah kami memutuskan untuk menangkap atau membiarkannya, kami harus berhati-
hati dengan keputusan kami. Jadi saya ingin memperjelas opsi mana yang akan kita 
gunakan sekarang. " [Hyuzu] 

Hyuzu-san menggumamkan beberapa kata, dan orang-orang yang berpartisipasi dalam 
pertemuan itu mulai menyuarakan pendapat mereka. 

Setelah semua orang memberikan pendapat mereka, empat orang ingin menangkap 
Yurdum-san, sementara empat orang lainnya ingin meninggalkannya. 

Pada akhirnya, yang memutuskan adalah aku. 

Saya memikirkannya sebentar, lalu memberikan pikiran saya. 

Ada beberapa kesulitan, tapi setelah itu, rapat ditutup. 

"Kami akan melaksanakan rencananya besok malam. Itu saja. Dibubarkan." [Hyuzu] 

"Pastikan kamu melakukan persiapanmu masing-masing dengan seksama." [Jill] 



Keesokan harinya. 

"Tolong bawa meja itu ke sini. Sedangkan untuk yang lainnya, tolong letakkan di sisi lain. " 
[Ryouma] 

Hal pertama di pagi hari ini, kami merevisi desain interior perusahaan keamanan dan 
rumah sakit. 

Ada dua alasan mengapa kami melakukan ini sekarang. Pertama-tama, hingga saat ini, kami 
hanya berfokus pada perekrutan pekerja dan manajemen perusahaan. 

Ketika kami memulai perusahaan ini, kami segera menyiapkan segalanya untuk 
memastikan bahwa kami dapat memulai semuanya tanpa masalah. Akibatnya, memikirkan 
hal-hal kecil seperti desain interior rumah sakit dan perusahaan keamanan ditunda untuk 
kemudian. 

Sekarang perusahaan telah beroperasi penuh, kami sekarang dapat mempertimbangkan 
dengan lebih baik tentang desain interior perusahaan, dimulai dengan meja resepsionis 
yang akan menjadi wajah perusahaan dan ruang tunggu rumah sakit. 

Dan sebagainya... 

"Terima kasih banyak atas bantuannya!" [Ryouma] 

Apa yang dulunya kamar hambar dengan apa-apa selain meja resepsionis dan beberapa 
kursi sekarang dilengkapi dengan meja kayu yang dibuat sesuai pesanan. 

Bahkan ada akuarium raksasa yang dibuat dengan lembaran cairan pengerasan. 

Ada juga akuarium dan meja yang lebih kecil yang dimaksudkan sebagai partisi ruang 
tunggu dari meja resepsionis. 

Setelah berterima kasih kepada departemen konstruksi dan mengantar mereka pergi, 
tibalah waktunya bagi saya untuk bekerja. 

Pertama, keajaiban air. [Ryouma] 

Saya mengisi setengah akuarium raksasa dengan air, lalu menyebarkan lumpur yang 
diasimilasi dengan lumpur di dasar tangki. 

Selanjutnya saya mengatur pemandangan akuarium menggunakan slime gulma air dan 
slime batu, lalu saya memasukkan slime shell ke dalam untuk menghuni akuarium. 

Untuk langkah terakhir, saya harus membuang semua limbah di dalam akuarium untuk 
menjaga kualitas air. 

Untuk itu, saya masukkan ke dalam Filter Slime dan Aqua Slime yang baru saja berevolusi. 



Saya menangkap aqua slime di Wilayah Fatma. Itu adalah lendir yang menyukai mana air 
dan memiliki badan air. Yang terpenting, ini bukan lendir yang menggunakan sihir air, 
tetapi lendir yang -- seperti lendir darah -- memiliki tubuh cair. Ia memakan air dan 
berkembang setelah meminum banyak air, dan maksud saya sangat banyak, jauh lebih 
banyak dibandingkan dengan jumlah yang diminum sesama slime. 

Sama seperti lumpur lumpur, lumpur air juga memiliki keterampilan asimilasi. Tentu saja, 
target dari skill Assimilate-nya tidak lain adalah air. Dengan membuatnya bertindak saat 
dalam bentuk berasimilasi, saya dapat menciptakan arus air di dalam akuarium, dan 
dengan melewatkan arus air tersebut melalui lendir filter, air dapat disaring. 

Dan voila! Sama seperti itu saya dapat membuat sistem penyaringan sederhana yang 
mengandalkan slime. 

Ngomong-ngomong, aku juga punya 'Water Slime' di bawahku. Saya berhasil menangkap 
mereka dari Wilayah Fatma juga, dan mereka juga menyukai air. 

Tapi ini ini dan itu itu. 

"Selanjutnya, saya harus mengisinya sepenuhnya dengan air---" [Ryouma] 

Setelah menyelesaikan satu akuarium, saya beralih ke akuarium berikutnya. 

Akan membosankan untuk membuat semua akuarium menjadi sama, jadi saya membuat 
beberapa perubahan pada pengaturan dan jenis tanaman air, batu, dan saya bahkan 
mengubah barang-barang yang saya letakkan di dasar akuarium. 

Saat saya membenamkan diri dalam pekerjaan saya, tak lama kemudian, tibalah waktunya 
untuk sentuhan akhir. 

"Seperti ini dan seperti itu..." [Ryouma] 

"Ryouma-sama, ini hampir waktu makan siang." [Lilian] 

"Ah, apakah sudah waktunya?" [Ryouma] 

Saya hanya memperhatikan saat Lilian-san menunjukkannya. Akhir-akhir ini, waktu 
berlalu sangat cepat bagi saya. 

Tapi itu wajar, bagaimanapun juga, meskipun secara teknis saya bekerja, saya hanya 
melakukan hal-hal yang saya sukai. 

"Ini bagian terakhir. Ini tidak akan lama. Kita akan makan siang nanti. " [Ryouma] 

"Dimengerti. Ngomong-ngomong, pot yang kamu pesan sudah datang. " [Lilian] 



"Tolong letakkan di tempat yang tidak akan menghalangi. Sore hari, saya akan menanam 
lendir rumput liar di pot-pot itu. Adapun cara mengatur pot di gedung, saya serahkan 
kepada Anda. Saya pikir itu akan cukup jika kita memiliki satu per kamar. " [Ryouma] 

Dan dengan itu semuanya menjadi lengkap. 

Sekilas, ini mungkin hanya terlihat seperti tanaman hias dan akuarium, tapi sebenarnya itu 
slime. 

Dengan makhluk kecil ini di sekitar, kita akan bisa menangkap pergerakan semua orang di 
dalam gedung. Ya, dengan kata lain, ini adalah sistem keamanan slime. 

Dan kemudian untuk mencegah mangsa yang menemukan jalan mereka di dalam gedung 
agar tidak berlari, kita perlu memasang beberapa jebakan. 

Setelah mengerjakannya juga, akhirnya malam. 

Matahari terbenam secepat matahari terbit, dan saya mendapati diri saya berdiri di 
halaman. 

Saya sudah berada di luar gedung, tetapi sama sekali tidak dingin berkat penghalang anti-
dingin yang telah dipasang di sini. 

Ada juga pencahayaan yang cukup berkat perlengkapan lampu yang ditempatkan secara 
merata. 

Dan tanahnya adalah halaman rumput lembut yang bagus yang telah dipangkas, jadi 
bahkan jika seseorang jatuh ke tanah di sini, dampaknya dapat dikurangi. 

Itu ada di dalam halaman seperti itu--- 

"Maaf membuatmu menunggu, Bos." [Yurdum] 

---Aku menghadapi Yurdum-san. 



Chapter 240.1 
Bab 240.1: Perdebatan Dengan Yurdum-san (1/2) "Maaf memanggilmu ke sini begitu tiba-
tiba." [Ryouma] 

"Jangan dipikirkan. Selama itu untuk pelatihan tempur, aku akan menemanimu kapan saja. 
" [Yurdum] 

Yurdum-san adalah seorang seniman bela diri yang sedang dalam perjalanan untuk 
menyempurnakan seni bela dirinya. 

Kami sebelumnya telah sepakat untuk memiliki kecocokan di antara kami suatu hari nanti, 
meskipun itu hanya janji lisan dan tidak ada yang tertulis. 

Terlepas dari itu, sementara saya tidak tahu apakah ceritanya tentang perjalanan seni bela 
diri hanyalah sesuatu yang dia pikirkan untuk masuk ke dalam barisan kita, ini adalah 
kesempatan yang baik, jadi saya memutuskan untuk memanggilnya ke sini untuk 
menemani saya masuk. spar sederhana. 

Saat ini kami saling berhadapan dalam pakaian normal kami tanpa senjata. 

... Tapi tentu saja, pakaian normal saya termasuk kemeja bagian dalam anti-pisau yang 
terbuat dari benang lendir lengket yang tahan lama, senjata lendir besi tersembunyi di 
dalam ikat pinggang saya, dan sepasang sepatu bot pengaman. 

Dengan kata lain, barisan penuh yang memungkinkan saya untuk bertindak apa pun 
situasinya. 

"Senjata dilarang, begitu juga mantra ofensif dan defensif, tapi Ki dan sihir penguatan 
adalah permainan yang adil. Apakah Anda setuju dengan aturan ini? " [Ryouma] 

"Kedengarannya adil bagi saya. Ayo pergi dengan itu. " [Yurdum] 

Saat saya mengayunkan tubuh saya dan mengambil posisi, jawabannya datang. 

Berdiri tiga meter dariku, dia mengulurkan kedua tinjunya dan mengambil posisi. 

Sikapnya sekilas mirip tinju, tapi jarak antara kedua kakinya lebar dan mereka menjejak 
tanah dengan kuat. 

"Mulai!" [Ryouma] 

Begitu sinyal diberikan, dia segera mendekati saya dan menyerang tanpa melemahkan 
momentumnya. 

Tapi aku tidak bisa merasakan mana atau Ki darinya. 



Memperkuat Sihir diizinkan, namun dia tidak menggunakannya? Apakah dia mencoba 
menguji saya atau dia menahan diri? 

Atau setidaknya itulah yang saya pikirkan pada awalnya, tapi... 

"Itu bukan serangan yang biasa kau gunakan terhadap anak kecil..." [Ryouma] 

"Aku tidak ingin mendengar itu dari pria yang mengelak begitu saja!" [Yurdum] 

Huh, dia seperti seniman bela diri yang saya lihat di televisi di kehidupan saya sebelumnya. 
Dia memiliki kecepatan dan kekuatan. 

Dia melemparkan pukulan ke arahku satu demi satu, dan secara bertahap meningkatkan 
rotasi dan membuat kombinasinya semakin rumit. 

Lebih tepatnya, dia akan menyerang dengan meninju wajahku, lalu mundur secukupnya 
sehingga aku tidak bisa menghubunginya, lalu dia akan mengembalikan tinjunya dan 
mendekatiku lagi. Setelah itu dia akan mengirimkan tinju kirinya bersamaan dengan tinju 
kanannya yang kembali untuk beralih ke posisi kuda-kuda dengan tangan kirinya menjulur 
keluar. 

"..." [Ryouma] 

Dengan memanfaatkan jeda waktu di antara serangan beruntunnya, dia mampu 
menyerang dan mencegat serangan pada saat yang bersamaan. 

Dan setiap kali tangannya tidak bisa bertahan tepat waktu, dia akan melompat mundur 
dengan tenang. 

Setelah itu kami terus bertukar pukulan sedikit lebih lama. 

Saat satu sisi mendorong, sisi lainnya akan mendorong ke belakang. 

Terkadang kami juga melakukan tendangan, tapi hanya terkadang. Dia tidak pernah 
melakukan gerakan besar yang akan membuatnya terbuka. 

Bisa dibilang gaya bertarungnya polos, tapi bisa juga dibilang solid. 

Jenis teknik apa yang akan dia gunakan untuk menyerang? Bagaimana saya akan 
menerimanya dan bagaimana saya harus menanggapinya? 

Saat pertempuran mencapai tahap itu, kemudian... 

"!" [Ryouma] 

... Gerakan Yurdum-san itu tiba-tiba berubah. 

Dia menurunkan pinggangnya sedikit lebih rendah dan membuka tinjunya. 



Kemudian di saat berikutnya, dia melompat ke arahku seperti binatang buas. 

"!" [Ryouma] 

Dia membawa saya begitu tiba-tiba sehingga sebelum saya menyadarinya, saya secara 
refleks meraih tangannya, membawa kami ke dalam situasi yang mirip dengan situasi dua 
pegulat yang berpegangan tangan. 

Tanpa jeda beberapa saat, dia memanfaatkan perawakannya yang lebih besar untuk 
mencoba dan menghancurkanku dari atas, tapi aku mengendurkan kekuatanku dan 
mundur selangkah, lalu saat aku dengan lembut menerima dorongannya, aku memutar 
tangannya sehingga pergelangan tangan dan sikunya bisa. menunjuk ke atas, dan pada saat 
yang sama, dengan cepat menyelinap di bawahnya. 

"!!" [Ryouma] 

Sayang sekali. Sedikit lagi, dan aku akan bisa membuat persendiannya mencapai batasnya, 
tapi tepat di saat-saat terakhir, Yurdum-san melepaskan diri dan melompat mundur. 

"... Tapi aku benar-benar berusaha menjebakmu." [Yurdum] 

Aku tahu bagaimana menerima dan melempar juga. [Ryouma] 

"Aku senang kau ada di sini bersamaku malam ini. Betulkah." [Yurdum] 

Saat dia mengatakan itu, suasana di sekitarnya berubah. 

Seolah-olah menyelaraskan dengan napas dalam-dalam, saya merasakan energi daging, Ki, 
membungkusnya. 

Aku juga membalut tubuhku dengan Ki, dan ketika Yurdum-san melihat itu, dia tersenyum. 

"Mari kita lakukan!" [Yurdum] 

Sejak saat itu, gerakan Yurdum-san hanya bisa dideskripsikan sebagai fantasi. Terkadang 
kami bertukar pukulan, terkadang kami bergulat, dan terkadang kami bertukar pukulan di 
celah antara grapple kami. Berbagai macam teknik dan bermacam-macam kombinasi. 

Berurusan dengan itu serangannya sangat menyenangkan dan menarik. 

Dan fakta bahwa dia dapat menggunakan begitu banyak teknik berbeda menunjukkan 
bahwa dia telah berlatih untuk waktu yang lama. 

Paling tidak, saya tidak berpikir dia hanya berbohong tentang perjalanan dan hasratnya. 

Jika demikian, maka saya harus memberinya rasa hormat yang pantas dia dapatkan dan 
melawannya dengan kekuatan penuh. 



Terkadang, saat dia menangkap lenganku, aku dengan sengaja menenggelamkan seluruh 
tubuhku untuk mematahkan posisinya. 

Kadang-kadang, ketika dia mendaratkan tendangan rendah di salah satu kaki saya, saya 
akan menangkap kakinya juga untuk membuatnya tersandung. 

Saya memanfaatkan sepenuhnya teknik yang saya pelajari di kehidupan sebelumnya. 

Akibatnya, Yurdum-san terlempar, terlempar, dan jatuh ke tanah berkali-kali. 

Tapi tidak sekali pun cahaya di matanya melemah dan gerakannya juga tidak berhenti. 

Bahkan- 

"!?" [Ryouma] 

Ketika kami bertukar pukulan satu kali dan kami berpisah satu sama lain, di saat 
berikutnya, saya merasakan kehadiran yang datang dari tinjunya semakin kuat, dan 
serangan itu seharusnya tidak mencapai・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ berhasil mendarat di pundak 

saya. 

Itu tidak terlalu kuat atau menyakitkan, tapi fakta bahwa aku 'tertabrak' oleh serangan 
yang seharusnya tidak mencapai diriku mengejutkanku dan menciptakan celah. 

Tentu saja, dia tidak akan membiarkan kesempatan seperti itu pergi, dan di saat 
berikutnya, dia mencoba untuk menjatuhkanku ke tanah. 

Untungnya, saya segera merespons dengan lemparan judo di atas kepala untuk melarikan 
diri, tetapi serangan aneh itu membuat saya khawatir. 

Saat kami melanjutkan spar kami, menjadi jelas bahwa serangan yang dia lakukan 
sebelumnya adalah kemampuan seperti peluru ki manga yang melempar ki ke target. 

Itu membuat saya semakin panas, dan sebelum saya menyadarinya, saya juga telah 
kehilangan diri saya dalam pertarungan kami. 



Chapter 240.2 
Bab 240.2: Perdebatan Dengan Yurdum-san (2/2) Pada akhirnya, Yurdum-san kehabisan 
stamina. 

Ternyata, teknik yang menggunakan Ki mengkonsumsi lebih banyak stamina daripada 
sekedar memperkuat tubuh. 

Pada awalnya, tidak ada masalah, tapi menjelang akhir pertarungan kami, gerakan 
Yurdum-san semakin buruk setiap kali dia menyerang. 

Tak lama kemudian, Yurdum-san berlutut dan mengumumkan penyerahannya. Setelah itu 
dia berbaring telentang dan menatap langit malam. 

Meski kalah, saya bisa tahu dari senyuman di wajahnya bahwa dia senang bisa 
menggunakan semua kekuatannya. 

"Yurdum-san." [Ryouma] 

Dengan Yurdum-san terengah-engah di tanah, saya membuka Item Box saya dan 
memberinya handuk bersih dan minuman. 

"Ada penghalang anti-dingin di sini, tapi kamu masih akan masuk angin jika kamu tidak 
membersihkan diri." [Ryouma] 

"...Terima kasih." [Yurdum] 

Dia mengambil beberapa detik untuk memproses apa yang saya katakan, tetapi dia 
mengambil handuk saya untuk menyeka dirinya sendiri dan mengosongkan gelas yang 
saya tawarkan kepadanya. 

Dia mungkin hanya melamun karena dia sangat lelah. 

"Puha! Itu barang bagus! " [Yurdum] 

"Aku senang kau menyukainya." [Ryouma] 

Saya mengambil gelas untuk diri saya sendiri dan mengisinya dengan minuman yang sama. 

Berlatih dengan Yurdum-san juga merupakan latihan yang bagus untukku... Aroma jus 
buah jeruk menyegarkan dengan menyenangkan. 

Satu lagi! 

Saya menuangkan Yurdum-san segelas lagi, dan setelah cukup menghidrasi dirinya, dia 
secara bertahap memulihkan dirinya sendiri. 



"Kamu baik-baik saja sekarang?" [Ryouma] 

"Lebih atau kurang." [Yurdum] 

Setelah mengatakan itu, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius saat dia menundukkan 
kepalanya. 

"Terima kasih banyak untuk hari ini. Saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata 
dengan baik, tapi terima kasih saya bisa mendapatkan pengalaman penting. " [Yurdum] 

Dari cara dia berbicara dan bertindak, saya bisa merasakan rasa hormatnya sebagai 
seniman bela diri yang diakui orang lain. 

"Juga. Itu juga merupakan pengalaman yang baik bagi saya. Terutama teknik yang 
digunakan Ki. Ini pertama kalinya aku melihatnya. " [Ryouma] 

"Betulkah? Jika Anda mendapatkan sesuatu juga, maka tidak ada yang lebih baik. " 
[Yurdum] 

"Jika kamu mau, kita bisa berlatih bersama secara teratur. Saya ingin mempelajari lebih 
lanjut tentang Teknik Ki. " [Ryouma] 

"Dengan senang hati! Saya memiliki banyak hal yang ingin saya pelajari juga, misalnya--- 
"[Yurdum] 

Dalam sekejap mata, Yurdum-san kembali ke kepribadiannya yang periang, tapi hasratnya 
pada seni bela diri membara sekuat sebelumnya. 

Untuk sementara, kami berbicara tentang hal-hal yang ingin kami pelajari. 

Yurdum-san bahkan ingin menjadi muridku hanya untuk belajar, tapi dia pikir aku 
mungkin bukan tipe orang yang memiliki murid, jadi alangkah baiknya jika kita bisa 
bertukar pengetahuan. 

Rupanya, ini bukanlah sesuatu yang biasa terjadi. 

Karena... 

"Bos, bagi seniman bela diri, teknik mereka adalah mata pencaharian mereka. Itulah 
mengapa mereka biasanya tidak akan mengajar seseorang yang bukan murid mereka. " 
[Yurdum] 

Guild Petualang akan mengajari siapa pun keterampilan, tetapi itu untuk meningkatkan 
tingkat kelangsungan hidup para petualang dan tingkat keberhasilan pekerjaan, dan 
bahkan kemudian mereka hanya mengajarkan dasar-dasarnya. 



Instruktur dan petualang senior mungkin mengajar lebih dari dasar untuk siswa atau siswa 
yang mereka sukai, tetapi mereka hampir tidak pernah berbagi teknik rahasia atau 
semacamnya. 

Sebenarnya, hal itu juga terjadi di Bumi pada suatu waktu. Ada banyak sekolah yang 
bahkan melarang membawa teknik mereka ke luar atau bersaing dengan sekolah lain 
untuk menyimpan semuanya sendiri. Beberapa sekolah bahkan mewajibkan sertifikat 
darah sebelum memulai pelatihan. 

Juga, berharap orang lain dapat melihat pelatihan mereka, mereka mempersiapkan bentuk-
bentuk asal-asalan yang berbeda dari bentuk-bentuk yang mereka ajarkan kepada murid-
murid mereka, memisahkan ajaran-ajaran, dan hanya dengan menggabungkan semuanya 
maka teknik lengkap dapat dipelajari. Upaya yang dilakukan orang-orang di masa lalu 
hanya untuk mencegah kebocoran informasi sangat besar sehingga tidak akan ada 
akhirnya jika saya mencoba menghitung mereka semua. 

Tapi itu hanya untuk menunjukkan betapa seriusnya orang-orang saat itu mengambil alih 
teknik mereka dan merahasiakannya. 

... Ketika dilihat dari perspektif itu, bisa mendapatkan pengenalan ke sebagian besar 
sekolah seni bela diri dengan beberapa klik, dan bahkan mendapatkan penjelasan 
menyeluruh tentang berbagai bentuk dan teknik mereka, pada dasarnya adalah curang. 
Bahkan ada video juga. 

Saya mengerti dari mana Yurdum-san berasal. 

Tapi pada akhirnya, pikiranku lebih condong ke arah manusia modern. 

"Ah, tapi aku baru saja memberitahumu tentang itu. Sejauh yang saya ketahui, tidak ada 
yang lebih baik daripada belajar dari satu sama lain, dan sepertinya tidak ada sekolah yang 
membagikan teknik mereka secara terbuka. " [Yurdum] 

"Baik-baik saja maka! ... Oh. " [Ryouma 

Sesuatu yang penting? [Yurdum 

Ups... Aku lupa tentang tujuan awal membawanya ke sini... 

"Yurdum-san. Aku benar-benar lupa tentang itu, tapi sebenarnya, hari ini, aku ingin kamu 
datang ke sini untuk alasan selain pelatihan juga. " [Ryouma] 

"Apa itu?" [Yurdum] 

"Iya. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. " [Ryouma] 

"Meminta? Selama itu sesuatu yang bisa saya jawab. " [Yurdum] 



"Bagus. Lalu jika Anda tidak keberatan dengan pertanyaan saya, Yurdum-san, apakah Anda 
telah membocorkan informasi di suatu tempat? Untuk seseorang?" [Ryouma] 

"*Batuk!?" [Yurdum] 

Yurdum-san tersedak jusnya saat aku menanyakan pertanyaan itu. 

"Bagaimana Anda tahu bahwa?" [Yurdum] 

"Seperti yang kalian ketahui, memburuknya ketertiban umum di Gimuru adalah skema 
yang dilakukan oleh sebagian orang. Lebih tepatnya, ini adalah pekerjaan para bawahan 
bangsawan yang memusuhi sang duke. Jadi kami telah menyebarkan jaring untuk 
menangkap orang-orang yang menjalankan skema ini. " [Ryouma] 

"Dan aku kebetulan terjebak dalam jaring itu?" [Yurdum] 

"Benar, tapi sejujurnya, kami lebih tertarik pada pasangan Anda daripada Anda, oh, dan 
menurut rekan, maksud saya orang yang Anda beri informasi." [Ryouma] 

Yurdum-san dengan cepat menjadi rileks saat mendengar itu. 

Saya tidak tahu apakah itu karena dia bersalah atau menyesal, tetapi dia membuat ekspresi 
yang tampak seperti dia menguatkan dirinya sendiri. 

"Umm, kamu terlihat seperti sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu, tapi menurutku 
kamu salah memahami situasinya." [Ryouma] 

"Hah?" [Yurdum] 

"Sejujurnya, ada usulan untuk segera menangkapmu, tapi ada sesuatu yang menggangguku 
secara pribadi, jadi aku meminta agar kami diberi kesempatan untuk berbicara langsung. 
Jadi perdebatan kami sebenarnya adalah alasan bagi kami untuk berbicara, sayangnya saya 
kehilangan diri saat ini... Maaf. " [Ryouma] 

Permintaan maaf itu ditujukan kepada burung hantu kecil. 

Ia berdiri di atap dan menatap saya dan Yurdum-san. Itu adalah pelayan akrabnya, Lilian-
san. 

Aku juga baru tahu bahwa Lilian-san adalah penjinak monster kemarin. 

"Memang benar aku membocorkan informasi. Mengapa harus melalui semua masalah ini? " 
[Yurdum] 

"Ah iya. Kami telah mengonfirmasi bahwa Anda membocorkan informasi, dan saya 
mempercayai sumber konfirmasi ini, jadi saya tidak meragukan kebenarannya. Tapi kami 



tidak tahu kemana informasi itu dikirim, jadi itu tidak berarti bahwa Anda adalah musuh. " 
[Ryouma] 

"Itu mungkin benar, tapi dari saat aku mulai membocorkan informasi, aku biasanya akan 
dicap sebagai musuh." [Yurdum] 

"Ya itu benar." [Ryouma] 

Itulah mengapa sangat sulit untuk membujuk semua orang kemarin. 

Kami harus berhati-hati, familiar Lilian-san adalah salah satunya, dan sistem keamanan 
lendir yang kami kerjakan sepanjang pagi adalah hal lain. Saya datang dengan peralatan 
lengkap juga meskipun pakaian normal saya, yah, hampir lengkap. Ada juga trik di balik 
halaman ini, dan aku bisa kabur kapan saja dengan Sihir Dimensi. Setelah diaktifkan, grup 
Hyuzu-san dan instruktur perusahaan keamanan saya akan segera memasuki medan. 

"Hanya ketika semua tindakan pencegahan ini dilakukan, mereka akhirnya memberi saya 
izin untuk berbicara dengan Anda secara pribadi. Namun, semua orang enggan sampai 
akhir. " [Ryouma] 

"... Aku tahu ini aneh datang dari diriku, tapi sejujurnya, itu normal. Kenapa kamu pergi 
sejauh ini? " [Yurdum] 

Sejujurnya, itu pertanyaan yang sulit saya jawab. 

"Aku belum berinteraksi denganmu selama itu, tapi kamu tidak pernah benar-benar 
menganggapku sebagai musuh. Jadi, dengan kata lain, karena 'intuisi' saya mengatakan 
demikian. Baru-baru ini, saya telah dinasihati oleh beberapa orang bahwa saya terlalu 
banyak berpikir, dan bahwa saya harus lebih sering mempercayai intuisi saya. " [Ryouma] 

Tapi sejujurnya, saya tidak percaya diri sama sekali. 

Memang benar bahwa saya tidak berpikir dia adalah musuh, tetapi ketika saya 
memikirkannya saya tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah saya tidak hanya mencari 
alasan karena saya ingin percaya dia bukan musuh. 

"Bagaimanapun! Saya juga tidak tahu mengapa, tapi saya percaya pada nyali saya! Jadi saya 
menciptakan situasi ini agar kita dapat berbicara. " [Ryouma] 

"Itu alasan yang tidak masuk akal, Bos ..." [Yurdum] 

"Semua orang juga berkata begitu, mereka bahkan menatapku dengan tatapan penuh 
dengan berbagai emosi. Maaf membuat mereka sangat khawatir, tapi kali ini saya tidak 
menyerah. " [Ryouma] 

Jangan meremehkan kekuatan mental saya yang telah ditempa di kehidupan masa lalu 
saya! 



Terkadang Anda juga harus tidak tahu malu untuk bertahan hidup di perusahaan hitam! 

"Itulah mengapa aku ingin mendengarkanmu secepat mungkin. Meskipun saya mengatakan 
untuk tidak mengkhawatirkan mereka, semua orang terlalu khawatir saat ini. Gelisah 
sekian lama, tak aneh jika mereka lari keluar begitu saja tanpa menunggu sinyal. Jadi 
cepatlah dan tumpahkan buncisnya, Yurdum-san! " [Ryouma] 

Tidak serius, aku telah membuat semua orang menunggu begitu lama, jadi tolong cepat dan 
bicara! 

"Baiklah, baiklah, aku mengerti, jadi kamu tidak perlu memaksaku seperti itu!" [Yurdum] 

Yurdum-san menghela nafas dan bertanya dari mana dia harus mulai. 

"Seperti yang telah saya katakan, jika Anda bisa mulai dengan atasan Anda atau ke mana 
Anda mengirimkan informasi, itu akan bagus." [Ryouma] 

"Ah, kalau begitu, itu sederhana. Orang yang saya bocorkan informasinya adalah--- 
"[Yurdum] 

Untuk sesaat, ketika dia menyebut nama, atau lebih tepatnya, pekerjaan majikannya, saya 
meragukan telinga saya. 

"Maaf, bisakah kamu mengulanginya? Ke mana informasi itu bocor lagi? " [Ryouma] 

Elias De Rifall, Yang Mulia, raja negeri ini. [Yurdum] 



Chapter 241.1 
Bab 241.1 : Keadaan Yurdum (1/2) Sisi: Yurdum 

Ketika saya mengatakan bahwa saya mengirim informasi kepada Yang Mulia, bos meminta 
saya untuk mengulanginya sendiri. 

"Yang Mulia? Jadi, apakah itu berarti negaramu ini...?" [Ryouma] 

"Tidak, meskipun ada organisasi seperti itu, aku hanya seorang pesuruh pribadi raja." 
[Yurdum] 

Setelah itu saya memberi tahu bos bahwa akan butuh waktu lama untuk menjelaskan 
semuanya, tetapi dia hanya mengatakan bahwa dia tidak keberatan. 

Saya tidak mencoba untuk memperpanjang, tetapi itu benar-benar akan memakan banyak 
waktu, jadi saya senang dia tidak keberatan. 

Bagaimanapun, cerita saya dimulai dari semua jalan kembali ke hari-hari sekolah saya 
sebelum lulus. 

"Saat itu, saya selalu bertengkar dengan ayah saya. Dia menentang fiksasi saya pada seni 
bela diri dan keinginan saya untuk melakukan perjalanan untuk menenangkan diri ... Saya 
sudah memberi tahu Anda sedikit tentang keadaan saya sebelumnya, kan? [Yurdum] 

"Jika saya ingat dengan benar, keluarga Anda telah melayani sebagai tukang kebun istana 
kekaisaran selama beberapa generasi." [Ryouma] 

"Jika Anda ingat itu, maka itu sudah cukup. Jadi bagaimanapun, seiring berjalannya waktu 
dan ayah saya dan saya selalu bertengkar, suatu hari, ayah saya memanggil saya ke tempat 
kerjanya." [Yurdum] 

Saya jauh lebih muda saat itu dan memiliki sumbu yang sangat pendek, jadi saya marah. 
Saya pikir dia memanggil saya sampai ke taman istana kerajaan hanya agar dia bisa 
menunjukkan kepada saya betapa jauh lebih baik menjadi tukang kebun istana daripada 
mengejar seni bela diri saya. 

"Saya tidak ingin pergi, tetapi saya merasa jika saya berdiri, saya akan melarikan diri, jadi 
saya mengikuti dengan patuh, dan yang mengejutkan saya, Yang Mulia ada di sana. Saat 
itulah saya mengetahui untuk pertama kalinya bahwa ayah saya dan Yang Mulia pergi jauh 
ke belakang, dan menjadi teman dekat ketika ayah saya masih magang. Ketika dia 
mendengar dari ayah saya bahwa saya ingin melakukan perjalanan untuk melunakkan seni 
bela diri saya, dia pikir itu cukup nyaman." [Yurdum] 

"Nyaman, bagaimana?" [Ryouma] 



"Raja mendapatkan banyak informasi tentang kerajaan setiap hari, dan informasi ini 
biasanya datang dalam bentuk laporan. Tetapi laporan-laporan ini melewati banyak tangan 
dan mata sebelum mencapai raja, dan apa pun yang dianggap tidak layak untuk 
diperhatikan raja akan dihapus. Sayangnya, ini tidak dapat dihindari karena jika tidak, akan 
ada terlalu banyak informasi untuk ditangani oleh raja, tetapi pada saat yang sama, raja 
juga menginginkan beberapa informasi yang tidak dipalsukan. Dia ingin mendengar 'suara 
rakyat yang murni', katanya. [Yurdum] 

Yang Mulia sebenarnya dikenal di antara para bangsawan karena terlalu・ ・ ・ tanpa 

hambatan. Sebenarnya, alasan mengapa dia berkenalan dengan ayah saya adalah karena di 
masa kecilnya dia sering melarikan diri dari gurunya dan bersembunyi di taman. Dia juga 
suka menyembunyikan identitasnya dan berjalan-jalan di kota. 

"Jadi seperti itulah rajanya. Dan hubungan antara kamu dan ayahmu juga... Tidak heran 
kamu menyebut dirimu 'petugas pribadi' raja." [Ryouma] 

"Ya. Sejak Yang Mulia menjadi raja, menjadi jauh lebih sulit baginya untuk meninggalkan 
istana, tapi tentu saja, itu hanya diberikan. Bagaimanapun, di situlah saya masuk. Jalan yang 
saya gunakan, kota tempat saya tinggal... Saya mengumpulkan informasi tentang tempat-
tempat ini dan mengirimkannya kepada Yang Mulia secara teratur. Sebagai gantinya, dia 
meyakinkan ayah saya untuk membiarkan saya melakukan perjalanan saya." 

Juga... 

"Informasi yang saya kirim harus jenis informasi yang bisa didapatkan oleh wisatawan 
normal. Jadi suasana kota ketika Anda berjalan-jalan, gosip sehari-hari Anda ... Ini biasanya 
yang saya cari. Tidak ada yang seperti pengumpulan intelijen yang mungkin Anda pikirkan. 
Hal-hal semacam itu yang mendalam, itu pekerjaan untuk organisasi yang sebenarnya, 
milik saya hanya sedalam kulit, jadi untuk berbicara. [Yurdum] 

Setelah saya mengatakan itu, bos sepertinya mengerti sesuatu. 

Saya ingin bertanya kepadanya apa yang dia mengerti, tetapi dia mengajukan pertanyaan 
lain sebelum saya bisa. 

"Mengapa Anda memilih untuk menginap di 'laundromat kami'? Jika ingatanku benar, 
alasannya adalah karena kamu membantu Shelma-san dan kemudian dia 
memperkenalkanmu ke binatu kami, dan juga karena nyaman bagimu untuk mendapatkan 
biaya perjalanan, kan?" [Ryouma] 

"Oh, yang itu benar-benar hanya kebetulan. Meskipun datang ke Gimuru adalah perintah 
dari raja, terjadi pada seorang wanita bermasalah murni kebetulan. Ketertiban umum di 
kota tampaknya tidak baik, jadi saya memutuskan untuk mengawalnya kembali. Bagian 
tentang biaya perjalanan juga benar. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, satu-
satunya hal yang kudapatkan sebagai ganti kesepakatanku dengan raja adalah dia 
meyakinkan ayahku untuk melepaskanku. Jadi, ya, saya tidak dibayar untuk ini." [Yurdum] 



"Saya melihat." [Ryouma] 

"Yah, sebenarnya, Yang Mulia memang mengatakan dia akan memberiku sejumlah uang, 
tetapi ayahku menolaknya. Ketika kami berbicara tentang renumerasi saya, ayah saya dan 
saya sedikit berdebat, tetapi pada akhirnya, inti dari perjalanan saya adalah untuk 
menenangkan diri. Dan mampu menghidupi diri sendiri adalah bagian dari itu, jadi jika 
saya harus berciuman dengan raja hanya untuk mendukung perjalanan saya, yah, tidak ada 
artinya lagi, kan? Atau setidaknya itulah yang dikatakan ayahku." [Yurdum] 

Masuk akal. 

"Tapi sebagai gantinya, raja memberiku kebebasan dalam memilih tujuanku dan rute yang 
akan aku gunakan. Sebenarnya ini pertama kalinya raja memintaku pergi ke kota tertentu. 
Juga, biasanya saya akan menulis informasi yang telah saya kumpulkan ke dalam sebuah 
surat dan mengirimkannya melalui pos ke ayah saya, tetapi kali ini, seseorang benar-benar 
dikirim ke kota untuk mengambil laporan saya. Saya mendapat balasan sekali, jadi orang 
itu atau salah satu rekannya adalah penyihir dimensi, dan mereka membawa informasi itu 
kembali ke raja. " [Yurdum] 

"Jadi mereka lebih berusaha dalam penyelidikanmu kali ini... Bisakah kamu 
memberitahuku alasannya?" [Ryouma] 

"Rupanya, desas-desus bahwa ketertiban umum di Kadipaten Jamil telah memburuk telah 
menyebar di antara para bangsawan, dan bahkan Yang Mulia telah mengetahuinya ..." 
[Yurdum] 

Saat aku menjelaskan, ekspresi bos berubah serius, dan aura tenang namun 
menggelisahkan terpancar darinya. 

"Rumor itu benar-benar telah menumbuhkan sayap, bukan? Saya juga mengetahuinya di 
Wilayah Fatma, itu sebabnya saya bergegas kembali. " [Ryouma] 

Ah, kalau dipikir-pikir, dia jauh lebih menakutkan ketika kami pertama kali bertemu. Aku 
tidak mencoba menjilat atau apa, tapi... 

"Itu normal untuk rumor kegagalan atau ketidakadilan menyebar dengan cepat di antara 
para bangsawan. Apalagi jika rumor itu benar." [Yurdum] 

"Jadi tidak apa-apa untuk hanya membuat rumor, ya." [Ryouma] 

"Persis." [Yurdum] 

Bos benar-benar cepat dalam menyerap... Tapi kenapa matanya tiba-tiba mati? Apakah dia 
baik baik saja? 



Chapter 241.2 
Bab 241.2 : Keadaan Yurdum (2/2) 

"Bos?" [Yurdum] 

"Ah maaf. Aku hanya berpikir. 

Bagaimanapun, pertanyaan berikutnya. Jadi tugas utamamu adalah mengumpulkan 
informasi tentang kondisi kota, tetapi menurut sumber saya, kamu selama ini 
mengumpulkan informasi tentang saya. Ada apa dengan itu?" [Ryouma] 

"Itu benar, tapi biarkan aku menjelaskannya." [Yurdum] 

"Tentu." [Ryouma] 

Jadi saya memberi tahu bos apa yang ada di pikiran saya sejak saya mulai menyelidikinya. 
Saya mengatakan kepadanya perasaan saya yang paling tulus dalam bentuk yang paling 
mentah. 

"Bos, kamu berlebihan dalam segala hal, seperti serius!" [Yurdum] 

Memang benar tugasku adalah melihat bagaimana keadaan kota ini dan mengumpulkan 
informasi, tidak bohong tentang itu, tapi! 

"Ke mana pun saya pergi, topiknya selalu tentang Anda, Bos! Semua orang 
membicarakanmu! Tidak mungkin aku bisa menghindari menyelidikimu, kan?" [Yurdum] 

Ketika saya bertanya kepada orang-orang apakah ada sesuatu yang mengganggu mereka di 
kota, mereka berbicara tentang buruh yang menganggur, ketertiban umum yang 
memburuk... Setelah itu topik beralih ke perusahaan keamanan, pabrik pengolahan 
sampah, dan rekonstruksi permukiman kumuh... Semuanya yang, bos dimulai. Dan 
kemudian mereka mulai bergosip tentang bagaimana bos dekat dengan sang duke, tentang 
sihirnya yang konyol, tentang jumlah slime yang tidak masuk akal yang dia kumpulkan. 
Pada akhirnya, mereka bahkan mulai membicarakan hal-hal yang bahkan tidak pernah 
saya tanyakan sejak awal, seperti di mana bosnya dan apa yang dia lakukan. 

"Pada saat itu, itu bukan investigasi lagi. Itu adalah konfirmasi dari fakta yang diketahui 
publik! Ke mana pun saya pergi, saya tidak bisa mendapatkan rumor selain apa yang saya 
dapatkan dari bibi di penjual sayur di sebelah! Ada apa dengan itu, serius! Aku tahu aku 
telah membocorkan informasi, jadi aku tidak benar-benar memiliki hak untuk mengatakan 
ini, tapi apakah kalian tidak peduli tentang mengendalikan informasi sama sekali !? " 
[Yurdum] 

"Ah, ya, kupikir itu yang akan terjadi... Aku tidak punya alasan..." [Ryouma] 



Rupanya, bosnya sadar bahwa dia juga terlalu banyak menarik perhatian. 

"Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Tunggu, 
sebenarnya, ada satu lagi. Agak terlambat untuk menanyakan hal ini, tetapi apakah Anda 
yakin tidak apa-apa bagi Anda untuk membicarakan keadaan Anda secara terbuka? Anda 
belum menolak sama sekali, tapi ... "[Ryouma] 

"Saya hanya berpikir jujur di sini adalah yang terbaik." [Yurdum] 

Sudah menjadi rahasia umum di kalangan bangsawan bahwa keluarga Jamil dan keluarga 
kerajaan memiliki hubungan dekat. Terutama, kepala keluarga Jamil saat ini. 

Selain itu, kebenaran dari hal-hal yang saya katakan dapat dengan mudah dikonfirmasi. 

Tugas saya kepada raja belum diumumkan, tetapi tidak begitu penting bahwa langkah-
langkah telah diambil untuk menyembunyikannya. 

"Saat Anda mengundang saya untuk datang ke sini, saya sudah tidak punya tempat untuk 
lari. Datang dengan kebohongan setengah-setengah hanya akan memperburuk situasi saya. 
" [Yurdum] 

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

Saat bos mengatakan itu, dia melambaikan kedua tangannya. 

Pada saat berikutnya, pintu dari segala arah taman terbuka, dan orang-orang bersenjata 
muncul. 

Untuk sesaat, saya pikir saya akan ditangkap. 

"Yurdum-sama, tidak perlu terlalu tegang. Selama Anda berperilaku, kami tidak akan 
memperlakukan Anda dengan buruk. " [Wanita] 

Suara tenang seorang wanita bergema di taman. 

Jika ingatanku benar, suara ini milik maid yang membawaku ke sini, Rurunez-san. 

Saya ingat namanya segera setelah saya melihatnya berdiri di belakang orang-orang 
bersenjata. 

Seperti yang dia katakan, meskipun orang-orang bersenjata mengepung kami, mereka 
tidak melakukan apa-apa. 

"Untuk amannya, kami membuatnya agar kami semua juga dapat mendengarkan 
percakapan Anda." [Rurunez] 

"Begitulah. Jadi, apa pendapatmu tentang obrolan kecil kita? " [Ryouma] 



Bos dengan sopan membungkuk kepada saya, dan kemudian dia menanyakan pertanyaan 
itu kepada orang-orang di sekitar kami. 

Orang yang menjawabnya adalah pria yang berdiri di dekatnya. 

Saya pernah melihatnya berkali-kali sebelumnya. Dia salah satu dari orang-orang yang 
seharusnya dikirim oleh Duke. 

"Setidaknya, saya rasa tidak ada alasan untuk menangkapnya. Juga, Anda terlalu banyak 
terlibat dalam perdebatan itu. Anda sangat menikmati diri sendiri, sehingga kami benar-
benar lengah. " [Hyuzu] 

"A-aku minta maaf." [Ryouma] 

"Baiklah, semuanya baik-baik saja, itu berakhir dengan baik. Adapun apa yang kalian 
berdua bicarakan... Jill." [Hyuzu] 

"Nama Yang Mulia tidak bisa diremehkan. Memberi nama tanpa izin dengan sendirinya 
bisa menjadi kejahatan. Tentu saja, itu juga tergantung pada situasinya... Tapi jika dia 
terbukti berbohong sekarang, itu pasti akan dianggap sebagai kejahatan. Jika kabar itu 
sampai keluar, nama keluarganya tidak akan keluar tanpa cedera. Dalam banyak kasus, 
seorang bangsawan yang melakukan kejahatan seperti itu akan ditinggalkan oleh 
keluarganya atau keluarganya akan meminta hukuman yang sangat keras. Dalam hal itu, 
kejahatan dibutakan oleh keserakahan masih jauh lebih baik." [Jil] 

Pria bernama Jill sepertinya mengatakan sesuatu. 

"Tapi mungkin akan lebih baik jika kita melakukan ini setelah memastikan kebenaran 
ceritanya. Nah, Yurdum-dono. Kami akan membuatmu ikut dengan kami. Seperti yang 
diminta Ryouma, kami telah memberi Anda dua kesempatan untuk berbicara dan kami 
telah mengamati perilaku Anda selama itu. Karena itu, kami menilai Anda jauh lebih tidak 
berbahaya daripada yang diperkirakan sebelumnya. Karena itu, kami belum bisa 
membebaskan Anda. Kita perlu berbicara di ruangan lain dan menyelesaikan secara 
spesifik. Apakah saya memiliki pemahaman Anda? " [Jil] 

"Tentu saja." [Yurdum] 

Rasanya dia tidak benar-benar memberi saya pilihan, tetapi mengingat situasi saya, itu 
cukup normal. 

Ketika saya menunjukkan kepadanya bahwa saya bersedia bekerja sama, dia mengangguk 
dan menunjukkan saya ke dalam. 

"Aku akan menemuimu nanti, Yurdum-san." [Ryouma] 

"Ah, Bos. Terima kasih. Saya bersenang-senang hari ini. Dan terima kasih telah berusaha 
keras untuk mengkonfirmasi banyak hal dengan saya. " [Yurdum] 



"Jangan berkeringat. Akulah yang ingin mengkonfirmasi situasinya. Sampai jumpa besok." 
[Ryouma] 

Setelah berpisah dengan bos, saya mulai bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada saya 
selanjutnya. Sementara itu, orang-orang bersenjata itu mengawal saya. 

Sepanjang jalan, pria bernama Hyuzu itu berbicara kepadaku. 

"Ada apa dengan wajah aneh itu? Apa kau menyesalinya?" [Hyuzu] 

Apakah saya membuat wajah aneh? 

Saya tidak. [Yurdum] 

Akulah yang menerima tugas mengirim informasi kembali ke raja. Ini mungkin tidak lebih 
dari gosip sepele, tapi aku masih merasa bangga sebagai bangsawan yang bekerja untuk 
raja. 

Selain itu, karena saya menerima pekerjaan itu, saya dapat menjalani hidup seperti yang 
saya lakukan sekarang. 

Itu sebabnya saya tidak menyesalinya. Tapi... 

"Saya sangat senang berdebat dengan bos. Sayangnya, hasil ini sepenuhnya salahku." 
[Yurdum] 

"Kamu bilang kamu tidak berbohong tentang tujuan perjalananmu dan kalian berdua 
sepertinya benar-benar bersenang-senang." [Hyuzu] 

"Sebagai seseorang yang harus bersembunyi saat menonton semuanya, aku tidak bisa 
mengatakan bahwa aku peduli." [Jil] 

"Jangan katakan itu, Jill." [Hyuzu] 

"Saya menentang semua ini sejak awal! Prioritas pertama kita seharusnya adalah 
keselamatan Ryouma. Aku tidak percaya kita membiarkan mereka berdua sendirian seperti 
itu... Jika kita salah tentang Yurdum-dono, Ryouma mungkin sudah disandera! " [Jil] 

Ha ha ha, itu benar-benar ceroboh ketika Anda melihatnya dari sudut pandang mereka. 
Mereka memiliki simpati saya. Tapi... 

"Mungkin karena akulah bosnya tidak terlalu khawatir?" [Yurdum] 

"Aku tahu Ryouma luar biasa untuk usianya, tapi hal-hal tak terduga terjadi." [Jil] 

...Yang ini mungkin terdengar agak kasar, tapi menurutku dia sebenarnya terlalu protektif... 

"Boss jauh lebih kuat dari yang saya kira, sebenarnya." [Yurdum] 



Saya seseorang yang sepenuh hati mengejar jalan seni bela diri. Saya bahkan melakukan 
perjalanan hanya untuk menenangkan diri. 

Saya tahu saya masih pemula, tetapi saya sudah mendapatkan banyak pengalaman dan 
memiliki banyak kekalahan dan kemenangan di bawah ikat pinggang saya. 

Ada kepercayaan diri dan kebanggaan dari semua pengalaman itu. 

Namun meskipun menyerangnya dengan kekuatan penuh, dia mampu menghentikanku 
dengan luar biasa. Itu hampir seperti orang dewasa dan anak kecil berkelahi. 

Saya bisa merasakan pelatihan bertahun-tahun dari tekniknya, tetapi di luar itu, adalah 
keterampilan untuk dapat menerapkan teknik itu dalam pertandingan. Dia berlatih begitu 
banyak sehingga dia bisa memperoleh tingkat keterampilan itu. 

Dan setiap kali saya menerima salah satu tekniknya atau salah satu pukulannya, saya 
merasakannya dalam bentuk 'berat'. 

Dia tidak pernah merasa seperti anak kecil bagiku, tetapi pada akhir pertandingan itu, anak 
laki-laki di depanku sama sekali tidak terlihat seperti anak kecil. 

Apa yang ada di sana adalah manusia. 

Eksistensi yang telah berulang kali memoles tekniknya sendiri selama beberapa dekade. 

Kebetulan keberadaan itu telah mengambil bentuk seorang anak. 

Apa yang saya katakan. Tak satu pun dari ini masuk akal. 

Aku pasti masih lelah. Kepalaku tidak bekerja dengan benar. 

Tapi meski begitu, rasanya aneh. 

Itu sebabnya saya tidak ragu untuk mengakui kehilangan saya. 

Aku bahkan tidak ragu untuk menundukkan kepalaku, dan kata-kata yang keluar pada 
akhirnya diucapkan secara alami. 

Bertemu seseorang seperti dia adalah tujuan perjalanan saya, jadi tidak ada yang lebih 
kebetulan. 

Tetap saja, bos pasti dicintai oleh adipati dan bawahannya, ya. 

Saya tidak tahu perawatan seperti apa yang akan saya terima setelah ini. 

Tapi saya yakin saya akan dipecat dari binatu. 

Saya mungkin tidak akan bisa mendekati mereka lagi karena saya membocorkan informasi. 



Selain itu, terlibat dengan masalah apa pun yang terkait dengan para bangsawan itu 
bermasalah terlepas dari keterlibatan adipati. 

Saya tidak berpikir saya akan kehilangan hidup saya, tetapi saya harus berharap untuk 
dipenjara. 

...Serius, apa yang akan terjadi padaku? 

Sementara saya memikirkan itu, hari berikutnya datang. 

"Selamat pagi. Hmm? Apa aku tidak tidur semalam?" [Yurdum] 

Saya bermalam di sebuah kamar di perusahaan keamanan, kemudian setelah sarapan, saya 
dibawa ke kamar lain tempat bos sudah menunggu. 

Dia menunggu di sana seolah-olah tidak ada yang terjadi, seolah-olah tidak ada yang lebih 
alami. 

Lalu... 

"Yurdum-san, ini agak mendadak, tapi kami akan mengubah posisimu. Untuk saat ini, Anda 
tidak akan bekerja sebagai penjaga laundromat lagi. Anda akan bekerja sebagai penjaga 
saya sebagai gantinya. " [Ryouma] 

...Apa? 



Chapter 242 
Bab 242: Pengawalan dan Saran "Apa yang sedang terjadi?" [Yurdum] 

Setelah bertemu di pagi hari dan memberi tahu Yurdum-san tentang nasibnya, dia menjadi 
sangat bingung. 

Saat Yurdum-san menyuarakan keraguannya, dia menoleh ke arahku, lalu ke Jill-san, dan 
kemudian mulai melihat bergantian di antara wajah kami. 

Dia sepertinya mencari penjelasan, jadi saya memberinya penjelasan sederhana. 

"Berdasarkan kejadian kemarin -- dan bukan hanya diskusi kami, tetapi juga interogasi -- 
kami telah menilai bahwa kemungkinan besar Anda 'bukan musuh kami', dan bahwa Anda 
'tidak memiliki niat untuk menyakiti saya.'" [ Ryuma] 

"Sebenarnya masih tentatif. Kami sedang menghubungi Yang Mulia, yang saat ini berada di 
ibukota kekaisaran, untuk konfirmasi. Tentunya, Reinhart-sama akan bisa memastikan 
masalahmu dengan raja." [Jil] 

"Yah, begitulah. Ini akan memakan waktu sebelum hasilnya benar-benar keluar. Tapi itu 
tidak akan benar-benar bermanfaat bagi kami berdua jika kami membuat Anda tetap 
terkunci sampai saat itu, bukan begitu? " [Ryouma] 

Yurdum-san tidak akan bisa bergerak bebas saat dia dikurung. 

Jadi tidak hanya karyawan brilian yang saya pekerjakan tidak dapat bekerja, saya juga 
harus berusaha keras untuk menahannya. 

"Itu benar, tapi aku masih menyelidikimu dan membocorkan informasi..." [Yurdum] 

"Memang, itu sebabnya kamu tidak akan bekerja di binatu atau fasilitas baru lainnya, tetapi 
kamu akan bekerja di bawah pengawasanku. Untuk keselamatanku, seperti yang telah aku 
sebutkan sebelumnya, kami telah menilai bahwa kamu tidak bermaksud menyakitiku, 
"[Ryouma] 

Setelah mengatakan itu, Yurdum-san menoleh ke Jill-san dengan tatapan bertanya apakah 
kami serius. 

"Memang benar kita kekurangan tangan, tapi alasan terbesarnya adalah karena Ryouma 
yang memintanya." [Jil] 

"Identitasmu tidak bohong, jadi setidaknya kami bisa menunjukkan kepercayaan sebesar 
itu padamu. Meninggalkan orang yang begitu brilian tergeletak di sekitar meskipun itu 
akan terlalu sia-sia. Terutama, situasi kita saat ini. Sebenarnya, saya bahkan tidak 



keberatan jika penghubung Anda bekerja dengan kami juga, tetapi dapat dimengerti, 
semua orang menolak gagasan itu. " [Ryouma] 

"Tentu saja mereka mau!" [Yurdum] 

"Aku benar-benar tidak keberatan. Lagipula kami tidak melakukan hal buruk. Maksudku, 
aku bahkan berusaha keras untuk mematuhi hukum dan melakukan semuanya dengan 
damai..." [Ryouma] 

Jika saya benar-benar mengabaikan hukum, saya bisa menyelesaikan seluruh kekacauan ini 
dengan sangat cepat. Sebenarnya, saya akan bisa mengumpulkan semua orang yang 
mencurigakan itu selama pertemuan itu saat itu juga. Saya mengacu pada Wanz dan para 
pengikutnya, tentu saja. 

"Bos, kamu membuat wajah jahat." [Yurdum] 

"Ups, salahku. Bagaimanapun, itu sudah diputuskan, jadi mari kita bergaul. " [Ryouma] 

"Kami sudah menasihatinya berkali-kali, tapi dia terlalu gigih. Pada akhirnya, kami 
memutuskan untuk menyerah saja. Anggap saja itu keberuntunganmu." [Jil] 

Dari dua orang dewasa, satu membuat wajah muram, sementara yang lain bingung, tetapi 
terlepas dari itu, masalahnya sudah selesai, jadi sudah waktunya untuk pergi bekerja. 

"...Jadi, setelah aku dibebaskan, apa yang akan kita lakukan, Bos?" [Yurdum] 

"Mulai siang dan seterusnya, saya mengadakan pertemuan dengan ketua guild dan yang 
lainnya di guild pedagang. Sampai saat itu, kami akan berjalan-jalan, melihat-lihat berbagai 
tempat terkait. Bagaimana perasaanmu? Kami akan berjalan cukup jauh, Anda tahu. " 
[Ryouma] 

"Kepala saya masih bingung, tetapi tubuh saya baik-baik saja. Aku pasti akan 
melindungimu dengan seluruh kekuatanku, Bos. Maksudku, itu sepertinya ide yang jauh 
lebih baik daripada mencoba memikirkan segala macam hal sekarang." [Yurdum] 

Bagus. Sepertinya dia tidak peduli dengan apa yang terjadi lagi. 

Meskipun dia pengawalku, tidak baik terlalu kaku, jadi kami berbicara sambil berjalan. 

"Aku mengandalkan mu. Ngomong-ngomong, aku mendengar dari Jill-san bahwa kamu 
adalah siswa yang sangat brilian. Kudengar kau adalah bagian dari 'Kursus Ksatria'." 
[Ryouma] 

"Ah, kamu sudah mendengar tentang itu, kan? Itu bukan sesuatu yang saya nikmati untuk 
diingat, tapi... saya tidak ingin mewarisi pekerjaan keluarga kami yang telah berlangsung 
selama beberapa generasi jauh sebelum saya memutuskan untuk berjalan di jalur seni bela 



diri. Karena itu, saya telah diberitahu untuk menghasilkan hasil yang cukup untuk dapat 
berhasil dalam hidup saya sendiri ... "[Yurdum] 

"Tapi meski begitu, kudengar itu bukan tempat yang bisa dicapai seseorang tanpa usaha 
serius." [Ryouma] 

Menurut Jill-san, Akademi Ibukota Kekaisaran menawarkan berbagai macam kursus, 
sehingga memungkinkan bagi para siswa untuk menerima pelatihan sesuai dengan tujuan 
pribadi mereka. Terlebih lagi, pada dasarnya siapa pun dapat menyelesaikan kursus selama 
mereka dapat menutupi biaya kelas, menghadiri mata pelajaran yang diperlukan, dan lulus 
ujian. 

Tapi Kursus Ksatria tempat Yurdum-san menjadi bagiannya agak istimewa, dan sangat sulit 
hanya untuk mendapatkan kualifikasi untuk mendaftar. 

"Rupanya, kamu harus berasal dari keluarga bangsawan, dan kemudian kamu juga harus 
mempelajari etiket, mata pelajaran dasar, sejarah, sihir, dan sebagainya... Selain itu, di atas 
keterampilan praktis dalam sihir, pertempuran, dan berbagai seni senjata. , penampilan 
seseorang juga dinilai, dan hanya dengan memiliki nilai tinggi dalam segala hal, seseorang 
dapat memperoleh kualifikasi untuk memasuki kursus." [Ryouma] 

"Hmm, yah, ini adalah kelas untuk orang-orang yang ingin menjadi ksatria yang akan 
melindungi keluarga kerajaan dan negara di masa depan. Ini tentu menuntut banyak dari 
siswanya. Terlebih lagi, bahkan jika Anda memenuhi syarat untuk kursus tersebut, hanya 
30 pelamar yang memenuhi syarat yang dapat mengikuti Kursus Ksatria. Kehidupan 
setelah mendaftar juga tidak mudah. Jika Anda tidak dapat mengikuti pelajaran, Anda akan 
kehilangan kualifikasi Anda. Jika seseorang dengan kualifikasi mampu mencapai hasil yang 
sama, mereka akan bersaing untuk posisi tersebut. Itu terus berlanjut sampai lulus." 
[Yurdum] 

Lingkungan yang keras yang membuatnya sulit untuk tetap tinggal. 

Kurikulum super keras yang menuntut yang terbaik karena siswanya adalah bangsawan. 

Tetapi sebagai gantinya, jika seseorang dapat tetap berada di Kursus Ksatria sampai lulus, 
tidak diragukan lagi itu adalah rute terpendek untuk menjadi penjaga kekaisaran -- mereka 
yang bertanggung jawab untuk melindungi keluarga kerajaan -- atau jabatan penting di 
dalam ksatria atau tentara nasional. Kursus elit yang sangat sulit. 

Itu adalah tempat yang dikenal sebagai Lapangan Ksatria. 

Tentunya, tidak mungkin untuk memasuki tempat seperti itu hanya dengan menjadi siswa 
yang cerdas, tapi untuk beberapa alasan, ekspresi Yurdum-san kaku. 

"Memang benar aku melakukan yang terbaik, tapi..." [Yurdum] 

Dan kata-katanya mengelak. 



"Apakah itu sesuatu yang sulit untuk dikatakan?" [Ryouma] 

"Itu bukan sesuatu yang akan saya sebutkan. Kebanyakan orang akan terkejut ketika 
mereka mendengarnya, dan ketika saya mengatakannya kepada teman sekelas saya di 
kursus ksatria, untuk sesaat, saya pikir mereka akan mengeroyok saya dan membunuh 
saya. [Yurdum] 

Hmm. Apa yang harus dilakukan? Saya tidak punya niat untuk mengejar topik lebih jauh 
jika itu adalah sesuatu yang dia tidak nyaman, tapi sekarang saya penasaran. 

"Tidak, itu bukan masalah besar. Maksud saya, memang benar bahwa saya melakukan yang 
terbaik untuk memasuki Kursus Ksatria saat itu, dan tentu saja, orang tua saya mengatakan 
kepada saya untuk menjaga nilai saya juga, dan saya juga memikirkan masa depan saya 
sampai batas tertentu, tetapi alasan terbesar mengapa Saya sampai di sana karena... 'Saya 
pikir itu akan membuat saya populer di kalangan perempuan'." [Yurdum] 

Yurdum-san tertawa canggung, tapi setelah mendengar itu... 

"Aku mengerti, itu terdengar seperti kamu." [Ryouma] 

"Tidak apa-apa jika kamu tidak berpikir buruk tentangku, tapi eh, apakah aku benar-benar 
terlihat genit di matamu?" [Yurdum] 

"Saya tidak tahu tentang genit, tetapi Anda selalu menganggap saya sebagai seseorang yang 
sangat terbiasa dengan wanita. Bahkan dengan pekerjaan Anda di binatu, saya mendengar 
Anda memiliki reputasi yang baik di antara para wanita. Secara pribadi, saya 
menganggapnya sebagai hal yang baik." [Ryouma] 

"Betulkah?" [Yurdum] 

"Ya. Selain itu, bukankah pasangan pernikahan penting bagi bangsawan? Ini mungkin 
sedikit prasangka saya, dan saya tidak yakin apakah saya harus mengatakan bahwa ada 
banyak wanita realistis, tetapi pasti ada banyak yang mempertimbangkan prospek masa 
depan pasangan mereka, seperti garis keturunan atau kekayaannya. Jadi jika seseorang 
kurang dalam hal tertentu atau tidak memiliki prospek, mereka tidak akan menghiburnya 
lagi atau tidak akan memasukkannya ke dalam kandidat mereka... Maksudku, itu benar, 
kan?" [Ryouma] 

"Yah, itu bervariasi dari orang ke orang, tetapi tentu saja ada orang yang sangat ketat 
dalam hal itu." [Yurdum] 

kalau begitu, Yurdum-san tidak salah masuk ke Kursus Ksatria. 

Selain itu, sepertinya dia mulai ingin menapaki jalur seni bela diri ketika kelulusan sudah 
dekat. Masuk akal jika dia ingin memastikan terlebih dahulu apakah dia benar-benar ingin 
menjadi ksatria atau menempuh jalan yang berbeda. Bagaimanapun, harus ada banyak 
jalan ke masa depan. Pernikahan juga salah satunya. 



"Kamu memasuki Kursus Ksatria yang memiliki prospek bagus, dan kamu mungkin 
melakukannya karena 'kamu ingin menjadi populer di kalangan wanita,' tetapi 
bagaimanapun juga, kamu masih berusaha keras, dan jika kamu mempertimbangkan 
pernikahan masa depanmu, maka aku tidak 'tidak berpikir Anda salah sama sekali. Saya 
pikir keputusan Anda terhormat dan upaya yang Anda lakukan, tulus. [Ryouma] 

Setelah mengatakan itu, aku menyadari bahwa mata Yurdum-san terbuka lebar. 

"Apa itu?" [Ryouma] 

"Huh, baru pertama kali ada yang mengatakan seperti itu. Aku sedikit terkejut." [Yurdum] 

Betulkah? 

"Saya hanya benar-benar membicarakan hal ini dengan rekan kerja, guru, dan keluarga 
saya... Dan tidak banyak juga, tetapi sebagian besar waktu, mereka hanya akan memberi 
tahu saya hal-hal seperti 'Mengejar cinta? Sungguh alasan yang lemah!' atau 'Bisakah kamu 
menjadi ksatria dengan perasaan dangkal seperti itu!? Bisakah kamu memenuhi tugas 
ksatria seperti itu!?' Guru dan senior saya di Kursus Ksatria bahkan membuat saya berlari 
keliling sekolah. " [Yurdum] 

"Erm... Apakah Kursus Ksatria memiliki kecenderungan untuk percaya bahwa kemauan 
dapat mengatasi apapun? Anda tahu ... Hal-hal seperti tidak memberi Anda air selama 
pelatihan. [Ryouma] 

"Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu adalah sesuatu seperti itu. Setiap ada 
masalah, instruktur selalu berteriak 'masukkan semangatmu!'" [Yurdum] 

Berkat itu gambaran Lapangan Ksatria di kepalaku mulai menyerupai klub olahraga lama. 
Sementara saya berpikir bahwa ... 

"Bukankah ini tempat kosong di daerah kumuh tua?" [Yurdum] 

Sepertinya Yurdum-san telah memperhatikan kemana kita akan pergi. 

"Ya. Karena proyek berjalan dengan baik, bangunan baru harus sudah selesai." [Ryouma] 

"Apakah kamu akan memulai sesuatu lagi?" [Yurdum] 

"Kali ini saya berpikir untuk membangun sesuatu yang berhubungan dengan makanan dan 
minuman." [Ryouma] 

"Makanan dan minuman? Bos, bukankah semua bisnis Anda memasukkan makanan 
karyawan dalam kontrak mereka? " [Yurdum] 



"Ya. Tentu saja, kami akan terus menjamin itu, tetapi begitu mereka mendapatkan 
kebutuhan dasar mereka dan dompet mereka bertambah sedikit, saya yakin mereka ingin 
mencelupkan kaki mereka ke dalam kemewahan. " [Ryouma] 

Misalnya, mungkin untuk hari istimewa, atau sebagai suguhan untuk diri sendiri setelah 
bekerja keras, untuk merayakan sesuatu, atau mungkin mereka hanya ingin makan sesuatu 
yang berbeda. 

"Demi orang-orang itu, aku akan membangun beberapa toko seperti itu di dekat asrama 
perusahaan. Konsepnya adalah 'rasa rumah'. Saya juga berpikir untuk mendirikan restoran 
yang akan mengisi perut Anda dengan harga murah. " [Ryouma] 

"Saya mendapatkan jenis pertama, tapi bagaimana dengan yang terakhir?" [Yurdum] 

"Itu untuk buruh yang masih belum punya uang. Saya telah mempekerjakan banyak 
pekerja, tetapi bukan seolah-olah saya telah mempekerjakan semua pekerja yang datang ke 
Gimuru, dan masuknya pekerja belum berhenti. " [Ryouma] 

"Saya mengerti. Begitu, jadi itu ditujukan untuk orang-orang yang kebutuhan dasarnya 
tidak bisa kamu penuhi." [Yurdum] 

"Ya. Untuk alasan yang sama, kami juga meningkatkan jumlah fasilitas penginapan." 
[Ryouma] 

Adapun jenis restoran yang ada dalam pikiranku, aku memikirkan toko Gyudon, toko 
makanan set, dan toko bento. 

Murah tapi mengenyangkan. Restoran-restoran ini adalah beberapa sekutu penting saya di 
kehidupan saya sebelumnya. Terutama, ketika saya masih muda. 

Untuk fasilitas penginapan, saya memikirkan Hotel Kapsul. Saya akan memberi mereka 
ruang tidur minimum yang mereka butuhkan. 

Saat aku mengatakan itu, Yurdum-san sepertinya mengerti. 

"Jadi buruh masih terus berdatangan, ya. Berkat upaya Anda, memburuknya ketertiban 
umum sedikit banyak telah ditekan, tapi ... "[Yrudum] 

"Tampaknya ada sekelompok bangsawan yang bekerja bersama, dan karena mereka 
mengumpulkan pekerja dari seluruh penjuru dan mengirim mereka ke sini, itu berarti 
mereka juga memiliki banyak orang yang bekerja, jika demikian, maka mungkin mereka 
tidak bisa berhenti. ? Selain itu, meskipun para pekerja masih terus berdatangan, 
jumlahnya jauh lebih sedikit sekarang." [Ryouma] 

"Begitu, meskipun mereka bekerja bersama, itu tidak seperti monolit, jadi gerakan mereka 
secara keseluruhan juga cukup tumpul, ya." [Yurdum] 



"Menurut keluarga Duke, lima bangsawan yang terlibat adalah Baron Ransore, Baron 
Rufred, Viscount Fargutton, Viscount Danietan, dan Count Sandrick. Tetapi secara pribadi, 
saya juga curiga pada Baron Jerok, Viscount Anatoma, Viscount Jeromon, Viscount Sergier, 
dan Count Bernardo. [Ryouma] 

"... Dari mana kamu mendengarnya? Karena kamu menyebutkan 'secara pribadi', itu pasti 
berarti kamu tidak mendengarnya dari orang-orang adipati, kan? " [Yurdum] 

Yurdum bertanya dengan serius sambil memperhatikan sekeliling kita, tapi itu bukan 
masalah besar. 

Saya telah mempekerjakan banyak pekerja yang datang ke Gimuru. 

Dan sebagai majikan, saya memiliki hak untuk melihat dan mengkonfirmasi resume 
mereka. 

Jadi hanya dengan melihat resume mereka sudah cukup untuk mengetahui dari mana 
mereka berasal, yang pada dasarnya sama dengan mencari tahu 'dari siapa mereka 
berasal'. 

Dan ketika tempat yang sama terus bermunculan, mereka secara alami akan tetap berada 
dalam ingatan. 

"Orang-orang yang pergi bukanlah hal yang baik untuk tuan yang bertanggung jawab atas 
wilayah itu, kan?" [Ryouma] 

"Ya, karena akan mengurangi pajak dan melemahkan angkatan kerja. Oleh karena itu, tidak 
jarang meminta subjek seseorang untuk membutuhkan izin sebelum pindah. Apalagi jika 
mereka pindah ke luar wilayah. Beberapa orang mengenali orang yang pergi untuk 
menghasilkan uang di tempat lain, tetapi jumlah orang yang bermigrasi ke sini benar-benar 
terlalu banyak. Bahkan orang yang Anda pekerjakan saja sudah banyak. Mengingat itu, 
memang sulit untuk menyangkal bahwa penguasa wilayah asal mereka mungkin terlibat. 
Bahkan jika itu tidak proaktif, mereka mungkin diam-diam setuju atau bekerja sama 
dengan setengah hati." [Yurdum] 

"Ya. Itu sebabnya itu hanya kemungkinan. Namun, itu bukan tugas saya untuk mengejar 
masalah ini. " [Ryouma] 

"Mungkinkah Anda ingin saya memberi tahu Yang Mulia?" [Yurdum] 

"Oh, tidak, tidak, saya tidak akan berani mengatakan apa pun tentang pekerjaan Anda. Lagi 
pula, saya tidak mungkin mengganggu perintah kerajaan, bukan? Selain itu, saya selalu 
memberi tahu seseorang dari keluarga duke tentang hal-hal yang saya perhatikan, jadi 
adipati harus sudah sadar dan harus bergerak sesuai; oleh karena itu, pertanyaan apakah 
akan memberi tahu raja atau tidak.... Saya akan menyerahkan itu kepada mereka. " 
[Ryouma] 



"Kau akan menyerahkannya pada mereka? Ayo, Bos. Setelah memberitahuku begitu banyak 
hal yang berhubungan dengan kejadian sekarang, tidak mungkin aku tidak bisa 
melaporkan ini; jika tidak, sepertinya aku sengaja menyembunyikannya... Kamu benar-
benar berniat mengambil keuntungan dari posisiku, ya." [Yurdum] 

Yurdum-san membuat wajah pasrah sekali, tetapi pada akhirnya, dia tertawa. 



Chapter 243 
Bab 243: Nasihat Kepala Cabang Taylor 

Sesuai jadwal, di sore hari, kami semua berkumpul di ruang pertemuan Guild Merchant -- 
termasuk tiga guild master, kapten penjaga, Mr Dammeier, kepala kantor pemerintah, 
Arnold-san, pria itu. bertanggung jawab atas daerah kumuh, Revel-san, dan aku. Dengan 
semua tujuh perwakilan dari tempat terkait berkumpul, pertemuan dimulai. 

2 jam kemudian... Kami masih punya waktu 30 menit lagi sampai akhir pertemuan yang 
dijadwalkan, dan kami tidak punya apa-apa lagi untuk didiskusikan, jadi kami hanya 
menggunakan waktu yang tersisa untuk mengejar satu sama lain. 

Itu adalah kesempatan yang baik, jadi saya pergi ke depan dan bertanya kepada Kepala 
Cabang Taylor tentang pengalaman saya ketika saya menggunakan Persepsi Bersama 
dengan slime. 

"Hmm, itu mungkin yang disebut 'Perspektif Monster'. Dalam kasus Anda, Anda memiliki 
slime, jadi itu akan menjadi perspektif slime Anda. Aku tahu kamu mencoba 
menghubungkan dengan persepsi mana slimemu, jadi mungkin terdengar menyesatkan, 
tapi mari kita ucapkan seperti itu untuk merujuk pada 'apa yang dilihat slimemu'." [Taylor] 

Aku mengangguk, dan kepala cabang melanjutkan. 

"Untuk memulainya, Perspektif Monster yang bisa kamu lihat melalui skill Shared 
Perception bukanlah apa yang sebenarnya dilihat monstermu. Ini mungkin terdengar 
'jelas', tapi kita manusia dibangun berbeda dari monster." [Taylor] 

Itu benar. Saya tidak pernah memperhatikannya sampai sekarang, tetapi seperti yang dia 
katakan, pembuatan organ indera kita, seperti telinga dan mata kita, memang berbeda dari 
milik monster. Monster seperti goblin yang agak mirip manusia mungkin masih mirip 
dengan kita, tapi sulit untuk membayangkan bahwa mata burung rimel akan sedikit mirip 
denganku. 

"Kamu pasti sudah menyadarinya, tapi meskipun pemandangan yang kita lihat sama, cara 
kita melihat sesuatu berbeda dari cara monster melihatnya. Biasanya, sih." [Taylor] 

"Jadi maksudmu adalah bahwa skill Monster Taming mengambil perspektif yang berbeda 
dan mengubahnya dengan cara yang kita manusia bisa mengerti?" [Ryouma] 

"Tepat. Kontrak Monster Tamer memungkinkan kami para penjinak untuk membentuk 
pemahaman dengan familiar kami. Itu tidak hanya memungkinkan kita untuk memberi 
perintah kepada familiar kita, itu juga memungkinkan kita untuk memahami perasaan 
mereka. Dengan cara yang sama, ia mampu mengubah informasi visual menjadi sesuatu 



yang dapat dipahami oleh penjinak monster. Itu adalah keterampilan Persepsi Bersama 
para penjinak monster. 

Tetapi dalam kasus Anda, karena eksperimen yang Anda lakukan untuk menguji hipotesis 
Anda, Anda, sampai batas tertentu, mampu 'secara sengaja' melihat perspektif asli slime 
Anda. Dengan kata lain, kamu melihat dunia melalui indra slimemu, dunia yang dirasakan 
melalui persepsi mana saja." [Taylor] 

Jadi itu berarti hipotesis saya benar! Slime-ku memang melihat dunia melalui mana! 

"Maaf menjadi spoilsport, tetapi jika Anda berniat untuk melanjutkan penelitian Anda, 
berhati-hatilah. Saya belum pernah mendengar ada orang yang melakukan apa yang telah 
Anda lakukan, jadi saya tidak diberitahu tentang masalah ini, tetapi kita manusia melihat 
dunia melalui beberapa organ indera. Jadi, untuk mengambil dunia itu dan mengalaminya 
secara murni melalui persepsi mana kemungkinan besar akan membebanimu secara 
signifikan. Dan kesehatan Anda memang memburuk karena banyaknya informasi, bukan? 
Dan itu hanya mengintip, dari apa yang saya mengerti. " [Taylor] 

BENAR. Aku bersyukur dia peduli. Saya akan memastikan untuk berhati-hati saat 
menjalankan eksperimen saya di masa mendatang. Saya mengatakan kepadanya seperti 
itu, dan dia mengangguk. 

"Sangat baik. Ngomong-ngomong, untuk mengubah topik, kudengar kau mulai 
membesarkan goblin? Jika saya tidak salah, catatan mengatakan Anda memiliki 8? [Taylor] 

"Ya. Saya menangkap goblin yang merusak tanaman saya, jadi saya membuat kontrak 
dengan mereka untuk membantu pekerjaan saya dan membantu mendukung slime saya." 
[Ryouma] 

"Bagaimana kontrak mereka? Apakah itu berjalan dengan baik?" [Taylor] 

"Meskipun tidak pada tingkat yang sama dengan slime, kami dapat memahami satu sama 
lain, dan mereka tunduk padaku sejak aku menangkap mereka, jadi tidak ada rasa takut 
mereka memberontak, jadi... Yeah. Saya akan mengatakan itu berjalan dengan baik. " 
[Ryouma] 

Tapi itu bukan seolah-olah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. 

"Arti?" [Taylor] 

"Udara di sekitar mereka berbeda dari goblin mana pun yang pernah kulihat sampai 
sekarang. Kurasa mereka... lembut? Atau mungkin akan lebih baik digambarkan sebagai 
kurangnya ketegangan di pihak mereka. Tentu saja, tidak ada yang lebih baik daripada 
mereka menjadi penurut, jadi saya biarkan saja." [Ryouma] 

"Hmm... Secara khusus, bagaimana mereka tidak memiliki ketegangan? Dan bagaimana 
Anda biasanya berinteraksi dengan mereka?" [Taylor] 



"Saya membutuhkan mereka untuk bekerja, tetapi saya tidak pernah berencana untuk 
membuat mereka bekerja dengan tidak masuk akal, jadi saya membuat mereka terlibat 
dalam berbagai pekerjaan tanpa memaksa mereka terlalu keras. Di luar pekerjaan mereka, 
mereka kebanyakan gratis. Tentu saja, saya memastikan untuk melarang mereka 
menyerang manusia dan meninggalkan ranjau. 

Mereka begitu setia pada keinginan mereka sehingga mereka menjadi pembelajar yang 
proaktif dan cepat dengan apa pun yang mereka anggap menyenangkan atau 
menyenangkan, jadi saya memberi tahu mereka bagaimana pekerjaan yang mereka 
lakukan akan bermanfaat bagi mereka sebelum mempercayakannya kepada mereka." 
[Ryouma] 

Misalnya, ketika saya mempercayakan pekerjaan pertanian kepada mereka, saya membuat 
beberapa tanaman menggunakan sihir, dan membuat mereka mengalami bagaimana 
rasanya memiliki perut yang kenyang. 

Mereka dulu selalu telanjang, jadi saya memberi tahu mereka bahwa mengenakan pakaian 
akan menghangatkan mereka, dan sejak itu, mereka mulai mengenakan pakaian sendiri. 

Mereka akan memakan hasil panen ketika mereka lapar, jadi saya memasak makanan 
hangat untuk kesenangan mereka, dan sejak itu mereka meminta untuk disajikan makanan 
hangat. 

Mereka juga biasa makan dengan tangan mereka, tetapi ketika saya memberi tahu mereka 
bahwa mereka dapat menghindari tangan mereka panas jika mereka hanya menggunakan 
peralatan, mereka secara bertahap mulai menggunakannya. 

"Lalu... Aku juga menyuruh mereka masuk kamar mandi demi kebersihan, dan sejak itu, 
mereka yang menikmatinya mulai masuk kamar mandi dua kali di pagi dan sore hari, 
meskipun aku tidak menyuruh mereka. 

Ketika mereka merasakan sampel minuman keras yang saya mulai baru-baru ini, mereka 
mulai secara proaktif membuatnya, sedemikian rupa sehingga mereka memenuhi seluruh 
terowongan. Beberapa goblin bahkan mulai membuat minuman keras di waktu luang 
mereka. 

...Dan berbicara tentang itu, beberapa hari yang lalu, seseorang datang dengan ide mewah 
untuk membawa minuman keras ke kamar mandi, dan ketika saya memasuki kamar mandi, 
saya melihat mereka semua mabuk, jadi saya harus memperingatkan mereka bahwa lebih 
mudah untuk mabuk saat mandi. Itu saja menurut saya." [Ryouma] 

Saat aku berbicara tentang goblinku, aku mulai memikirkan ide untuk membatasi asupan 
alkohol mereka, tapi aku melihat Kepala Cabang Taylor menatapku dengan aneh. 

"Maaf tentang itu, aku kehilangan diriku pada saat itu lagi." [Ryouma] 



"Tidak apa-apa. Bagaimanapun, tampaknya tidak ada masalah yang Anda kemukakan yang 
sangat mengkhawatirkan. Goblin-goblinmu terdengar sedikit bejat bagiku, tapi... Jika kamu 
berhasil membentuk hubungan yang baik dengan beberapa goblin yang lembut, maka tidak 
ada yang lebih baik." [Taylor] 

Bejat!? Itu dia! Itulah yang mereka rasakan! Mereka sudah rusak! Mereka semua! Jika 
bukan itu, maka 'mereka telah kehilangan naluri liar mereka'! Kebetulan, itu adalah judul 
video binatang yang saya tonton di kehidupan saya sebelumnya ketika saya ingin 
menyembuhkan jiwa saya. 

'Goblin yang telah kehilangan insting liarnya' tidak terdengar sangat menenangkan, tapi itu 
jelas merupakan deskripsi yang cocok untuk mereka. 

"Itu mungkin juga karena kamu masih memiliki beberapa goblin." [Taylor] 

Kepala Cabang Taylor mengeluarkan alat tulis yang dia gunakan selama pertemuan dan 
menjelaskan ekologi para goblin sambil menulis poin utama dan menggambar ilustrasi di 
selembar kertas. 

Goblin bukanlah monster yang berbahaya saat mereka sendirian. Tentu saja, itu juga 
karena mereka lemah, tapi itu sebagian besar karena mereka menghindari bahaya saat 
sendirian, dan hanya fokus mengisi perut mereka. Sendirian, mereka adalah 'eksistensi' 
yang memprioritaskan diri mereka sendiri, dan mereka tidak akan menyerang makhluk 
hidup lain secara proaktif. 

Namun, ketika jumlah mereka meningkat, mulai saat jumlahnya mencapai dua digit, 
keganasan mereka secara bertahap meningkat. Dan untuk memenuhi peningkatan jumlah 
mereka, mereka mulai berburu. Meskipun jumlahnya masih sedikit, mereka kebanyakan 
berburu hewan kecil, tetapi seiring bertambahnya jumlah mereka, mereka akan segera 
mulai berburu makhluk berukuran sedang, termasuk manusia. 

Ketika jumlah mereka melampaui 100, varian yang lebih tinggi yang lebih ganas dan 
terampil dengan senjata akan lahir. Contohnya adalah pemanah goblin, serta hobgoblin, 
yang merupakan varian yang tidak hanya kuat, tetapi juga sebesar manusia. 

Dari sana, varian yang lebih tinggi yang terampil dalam menangani senjata akan memimpin 
para goblin, membantu mempertahankan desa mereka, dan berpartisipasi dalam 
perburuan mereka. Dengan perawakan hobgoblin yang lebih tinggi dan fisik yang lebih 
kuat, kontribusi mereka pada pekerjaan goblin akan memungkinkan desa goblin 
berkembang dengan cepat. 

Seiring waktu, bahkan varian yang lebih tinggi, seperti "Ksatria Goblin", yang memiliki 
keunggulan dari varian yang lebih tinggi sebelumnya, akan lahir, dan akhirnya, evolusi 
terakhir, goblin yang dinamai raja akan lahir, dan tentara goblin akan dibuat. 



Saya pernah mendengar bahwa varian yang lebih tinggi lebih mungkin lahir jika Anda 
memberi mereka makan terlalu banyak, tetapi saya tidak tahu bahwa mereka juga menjadi 
lebih ganas karena jumlahnya meningkat. 

"Jadi mereka lupa kalau jumlahnya banyak, ya. Kedengarannya seperti manusia." [Ryouma] 

"Ketika orang yang bertanggung jawab atas suatu kelompok adalah orang yang berbahaya, 
seluruh kelompok akan menjadi ancaman. Dalam hal itu, manusia dan goblin tidak jauh 
berbeda. Itulah mengapa penting bagi Monster Tamers untuk memiliki pemahaman yang 
kuat tentang goblin mereka. Dalam hal itu, Anda tampaknya baik-baik saja. Bagus. Saya 
harap Anda tetap seperti itu. Ngomong-ngomong, ujian kualifikasi kelinci sprint sudah 
dekat. Apakah kamu siap?" [Taylor] 

"Ya, saya pikir saya akan baik-baik saja. Semua orang sangat kooperatif, dan mereka 
membantu saya meluangkan waktu untuk belajar juga. Salah satu pelayan yang dikirim 
oleh keluarga duke juga memiliki kualifikasi, jadi aku juga belajar darinya." [Ryouma] 

"Itu terdengar baik. Saya salah satu penguji, jadi saya tidak bisa memberi tahu Anda terlalu 
banyak, tetapi kelinci lari tidak terlalu kuat atau berbahaya. Meskipun demikian, seseorang 
harus memenuhi syarat untuk memelihara atau membiakkannya. Mengapa demikian?" 
[Taylor] 

"Kelinci lari memiliki kemampuan reproduksi yang kuat dan nafsu makan yang besar; oleh 
karena itu, jika mereka menyebabkan kerusakan, ada kemungkinan mereka dapat 
menyebabkan banyak kerusakan pada pertanian dan tanaman, sehingga mereka perlu 
dikelola dengan baik." [Ryouma] 

"Tepat. Itulah bagian dasar dan terpenting, jadi pastikan untuk mempelajari metode 
pengelolaan dan peraturan fasilitas yang spesifik. Jika Anda bisa, itu juga akan membantu 
jika Anda mempelajari contoh masa lalu, serta lingkungan di mana mereka dibesarkan." 
[Taylor] 

Saran dari eksekutif puncak guild penjinak! Ini sangat besar! 

Saya akan mengingat nasihatnya, dan mengingatnya sampai ujian. 

Tak lama, waktu untuk mengakhiri pertemuan tiba, dan kami secara resmi mengakhiri 
pertemuan. 



Chapter 244 
Bab 244: Beberapa Obrolan Idle di Jalan Kembali dan Situasi Kota Saat Ini 

"Maaf membuatmu menunggu." [Ryouma] 

"Ah, apakah rapatnya sudah selesai?" [Yurdum] 

"Ya, itu berakhir dengan baik." [Ryouma] 

Saya bertemu dengan penjaga saya, Yurdum-san, di meja resepsionis. 

Hanya perwakilan yang diizinkan masuk ke ruang rapat, jadi dia harus menunggu di sini. 

"A-Kalau begitu, aku akan permisi." [Resepsionis Wanita] 

Resepsionis wanita berkata sebelum pergi. Rupanya, Yurdum sedang berbicara dengannya 
tentang sesuatu. 

"Maaf, apakah saya mengganggu?" [Ryouma] 

"Tidak, itu hanya obrolan kosong. Dan beberapa pengumpulan informasi. Tapi cukup itu 
saja, apa jadwal kita selanjutnya?" [Yurdum] 

"Sore hari, aku akan membantu menyapu kota, tapi masih ada waktu sampai saat itu, jadi 
aku berpikir untuk kembali ke perusahaan keamanan dulu. Saya sudah menyerahkan 
semuanya kepada kepala departemen masing-masing, tetapi saya perlu memeriksa laporan 
mereka dan menandatangani beberapa hal. " [Ryouma] 

"Oke." [Yurdum] 

Jadi, kami menuju pintu keluar guild pedagang. 

"!" [Ryouma] 

Yurdum-san mengulurkan tangan ke pintu, tetapi sebelum dia bisa, seorang pria memasuki 
guild, yang tatapannya bertemu denganku. 

Untuk sesaat, pria itu membuat wajah yang tidak menyenangkan, tetapi dengan cepat 
berubah menjadi senyuman saat dia memanggilku. 

"Yah, yah, ini memang dunia kecil. Sudah lama." [Wanz] 

"Ya, lama tidak bertemu, Wanz-san・・・・・." 

"Pertemuan terakhir tidak berjalan dengan baik, tetapi kamu tampaknya baik-baik saja." 
[Wanz] 



"Ya, untungnya. Apakah kamu menjadi lebih kurus? " [Ryouma] 

"Itu karena cuaca. Udara menjadi sangat dingin begitu cepat... Omong-omong, apa yang 
membawamu ke sini?" [Wanz] 

"Aku baru saja bertemu dengan beberapa kenalan." [Ryouma] 

"Saya mengerti. Saya juga punya janji dengan beberapa kenalan, jadi Anda harus permisi. " 
[Wanz] 

"Selamat tinggal kalau begitu." [Ryouma] 

Wanz menuju meja resepsionis, sementara kami menuju ke luar. 

Rupanya, dia juga tidak ingin bercakap-cakap lama denganku. 

Tapi mata kami bertemu, jadi kami harus menjaga penampilan dan berbicara. 

Tetap... 

"Bos, Wanz itu... Mungkinkah?" [Yurdum] 

"Ya. Dia mungkin orang yang kamu pikirkan." [Ryouma] 

"Aku tahu itu. Jadi itu pria yang membuatmu begitu tegang ya. Ada baiknya semuanya 
berakhir dengan damai." [Yurdum] 

"Tidak mungkin aku mulai berdebat dengannya di sana. Dia juga menjaga penampilan, jadi 
dia mungkin ingin menghindari keributan juga." [Ryouma] 

"Hmm." [Yurdum] 

Yurdum berkata sambil menatapku. 

"Jadi kenapa kamu tidak terlihat begitu baik? Apakah bertemu dengannya begitu 
menyedihkan?" [Yurdum] 

"...Apakah aku terlihat tertekan bagimu?" [Ryouma] 

"Kamu tahu." [Yurdum] 

Apakah itu benar-benar menunjukkan sebanyak itu di wajahku? 

"Saya belum berbicara dengannya sejak kami berdebat, tetapi ketika saya bertemu 
dengannya lagi setelah sekian lama, saya bertanya-tanya mengapa saya bahkan berdebat 
dengannya. Aku tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata dengan baik, tapi... Di 
masa lalu, aku merasa ada 'aura' yang jauh lebih kuat di sekelilingnya. Jenis aura yang 



membuatmu berpikir bahwa situasinya berbahaya dan segala sesuatunya tidak bisa terus 
berjalan seperti semula." [Ryouma] 

"Maksudmu ada suasana mengintimidasi tentang dia?" [Yurdum] 

"Aku tidak tahu. Saya hanya berpikir bahwa jika semuanya berjalan seperti yang dia 
katakan, hasilnya akan tragis. " [Ryouma] 

Tetapi ketika saya bertemu dengannya sebelumnya, tidak ada aura yang tersisa. 

Itu sebabnya saya tidak mengerti mengapa saya begitu tegang saat itu. 

Itu cukup membuatku menganggap tindakanku saat itu sebagai reaksi yang berlebihan. 

Tidak, sebenarnya, saya benar-benar bereaksi berlebihan. 

"Ini seperti ketika kamu memiliki banyak teman, dan kamu menghadapi satu goblin, jadi 
paling banyak, perhatianmu adalah untuk mengakhiri pertempuran tanpa terluka, tetapi 
sebaliknya kamu menyelesaikan dirimu sendiri untuk kematian dan bertindak seperti 
nasib seluruh negaramu. sedang beristirahat di bahu Anda. 

Dari sudut pandang orang lain, tidak masuk akal mengapa Anda bereaksi begitu serius 
terhadap beberapa benih kecil. Dan sekarang aku melihat ke belakang, itu sangat 
memalukan aku ingin merangkak ke dalam lubang, dan wajahku terbakar karena malu... 
Semakin aku memikirkannya, semakin memalukan, dan maksudku, ya , jika Anda ingin 
mengatakan bahwa saya kehilangan ketenangan saya saat itu, maka saya kira―― " 

"Oke, aku mengerti. Dengan kata lain, kamu benar-benar malu." [Yurdum] 

Kejadian itu serius akan menjadi bagian dari sejarah kelam saya dalam hidup ini. 

"Ngomong-ngomong, dan aku menanyakan ini karena kepentingan pribadi dan karena 
pekerjaanku yang lain, tapi... Bukankah kamu seharusnya melakukan sesuatu tentang 
orang itu?" [Yurdum] 

"Sayangnya, dia mewaspadaiku, dan dia bukan orang yang mudah mengekspos dirinya 
sendiri, dan selain itu, ada 'perintah' untuk hal semacam ini, dan juga sesuatu yang dikenal 
sebagai 'kondisi kemenangan. [Ryouma] 

"Bisakah kamu menjelaskannya secara detail?" [Yurdum] 

Yurdum-san bertanya pelan setelah memeriksa sekeliling. 

"Tujuan musuh kita adalah memperburuk ketertiban umum, jadi mereka mencoba 
menyabotase kota. Tapi menyingkirkan agen mereka seperti Wanz bukanlah salah satu 
syarat kemenangan kami." 



Tidak masalah apakah itu legal, jika dilakukan dalam bayang-bayang, atau jika mereka 
dihilangkan secara fisik. Tidak peduli metodenya, bahkan jika Wanz dan semua kroninya 
harus disingkirkan, situasi ini tidak akan berakhir. 

Selama para bangsawan yang memanipulasi rantai agen tidak ditangani, atau jika 
pemimpinnya tidak menyerah, lebih banyak agen akan dikirim. Dan jika kita bertindak 
buruk terhadap orang-orang seperti bangsawan, mereka mungkin akan membalikkan 
keadaan dan membuat kita menjadi penjahat. 

Tetap... 

"Duke dan istrinya sudah pindah di ibukota untuk berurusan dengan para bangsawan. Jadi 
tidak perlu bagi kita untuk menempatkan diri kita pada risiko untuk melakukan sesuatu. 
Kita harus menyerahkan para bangsawan kepada mereka. " [Ryouma] 

Serahkan saja pada ahlinya. 

"Adapun yang bisa kita lakukan saat ini adalah 'menekan memburuknya ketertiban umum 
sampai adipati dan istrinya dapat menangani masalah ini sampai ke akar-akarnya' dan 
'meningkatkan ketertiban umum setidaknya sama. level sebelum para pekerja mulai 
berdatangan' ...Dengan kata lain, kita tidak perlu memaksakan solusi, melainkan 
mempertahankan situasi." [Ryouma] 

Menurut komandan penjaga, Dammeier, tingkat kejahatan telah diturunkan ke tingkat yang 
sama sebelum para pekerja datang. 

"Tentu saja, karena populasi telah meningkat, masih ada banyak argumen kecil, tetapi 
berkat patroli rutin perusahaan keamanan -- dimungkinkan oleh tenaga kerja besar 
perusahaan keamanan -- pertengkaran kecil dapat dimediasi dan dicegah. meningkat." 
[Ryouma] 

"Perusahaan keamanan Anda memanfaatkan masuknya tenaga kerja, jadi pasti memiliki 
tenaga kerja yang cukup besar." [Yurdum] 

"Lagipula, kami secara teratur merekrut." [Ryouma] 

Bicara tentang iblis, kami melewati salah satu patroli itu. 

Beberapa langkah kemudian, saya mendengar beberapa orang berterima kasih kepada 
mereka. 

Belum lama ini, mereka sendiri adalah tunawisma, tetapi setelah bekerja dengan jujur dan 
membuahkan hasil, penduduk kota mulai menerima mereka sampai batas tertentu. 

"Udara di kota juga mulai tenang. Kami tidak bisa lengah hanya dengan ini, tetapi jelas 
bahwa kami telah menghindari situasi terburuk. Kita hanya harus melanjutkan ini, dan 



menunggu keluarga adipati menyelesaikan masalahnya. Itu jauh lebih penting daripada 
repot dengan kentang goreng kecil." [Ryouma] 

Saya sendiri baru bisa sampai pada pendapat ini setelah kelompok Hyuzu-san datang dan 
saya bisa berbicara dengan mereka. 

"Pertempuran akan diputuskan pada akhir tahun di lingkaran sosial. Jika kita bisa bertahan 
sampai saat itu, kemenangan akan menjadi milik kita, jadi saya pribadi melihat ini sebagai 
deklarasi dari niat kita untuk mengakhiri segalanya dalam tahun ini." [Ryouma] 

"Begitu, jadi kamu sudah membuat banyak kemajuan." [Yurdum] 

"? Apa maksudmu?" 

"Cara Anda mengatasi ketegangan sebelumnya, dan betapa tenangnya Anda saat ini. Ini 
mungkin terlihat kasar, tetapi Anda tidak tampak begitu sibuk. Aku tahu ini baru hari 
pertamaku, tapi begitulah yang kulihat setelah menemanimu sebagai penjagamu sejauh 
ini." [Yurdum] 

"Jadi aku tidak sesibuk yang kamu kira?" [Ryouma] 

Yurdum-san mengangguk malu, tapi aku tidak keberatan. 

"Aku tenang karena sang duke mengirim kelompok Hyuzu-san, dan aku sebenarnya tidak 
terlalu sibuk. Tetapi saya tidak berpikir itu memiliki banyak hubungan dengan seberapa 
banyak kemajuan yang telah kami buat." [Ryouma] 

"Tapi kamu adalah orang terkemuka di kota ini sekarang, bukan?" [Yurdum] 

"Umm... Memang benar aku sudah sedikit ikut campur, tapi itu saja・・・・ aku benar-

benar sudah melakukannya. Saya telah mendirikan perusahaan keamanan, pabrik 
pengolahan sampah, dan pabrik barang lendir dengan bantuan Perusahaan Morgan, tetapi 
paling banyak, saya hanya menyediakan uang dan menulis beberapa dokumen yang 
diperlukan. Pekerjaan dan manajemen yang sebenarnya sedang ditangani oleh orang-orang 
yang bertanggung jawab." [Ryouma] 

Saat ini, semua manajemen telah didelegasikan kepada manajer yang terampil. Sebagai 
pemilik, satu-satunya pekerjaan saya adalah membaca laporan yang mereka kirimkan 
kepada saya dan menandatangani apa yang perlu ditandatangani. Itu tidak membutuhkan 
banyak usaha sama sekali. 

"Untuk memastikan bahwa tidak ada perbedaan antara laporan yang saya terima dan 
situasi sebenarnya, berjalan-jalan seperti yang saya lakukan sebelumnya juga dapat 
dianggap sebagai bagian dari pekerjaan saya, tapi... Tidak dapat disangkal bahwa saya 
cukup bebas untuk tidak terlihat sibuk. 



Bahkan, rasanya aku tidak bekerja sama sekali baru-baru ini. Sebagian besar waktu saya 
hanya meneliti slime saya, mempelajari pekerjaan pertanian, dan belajar untuk ujian 
kualifikasi guild penjinak saya. " [Ryouma] 

"Tapi kamu memang berpartisipasi dalam pertemuan sebelumnya." [Yurdum] 

Itu hanya sedikit wacana. Saya mendengarkan pendapat orang lain dan memberikan 
pendapat saya sendiri. Orang-orang yang benar-benar bekerja adalah master guild dan 
bawahan di bawah mereka. 

Di tempat pertama, para penjaga telah melindungi kota ini bahkan sebelum saya membuat 
perusahaan keamanan saya. Kantor pemerintah dan guild juga telah bekerja demi kota ini. 

Meskipun ketertiban umum telah memburuk, ada pendirian yang telah disiapkan untuk 
menangani hal itu. 

Kebetulan kedatangan buruh yang tiba-tiba terlalu berat untuk mereka tangani. 

Ini mirip dengan server yang mendapatkan DDoSed, sehingga server tidak dapat 
merespons karena lonjakan beban. 

Oleh karena itu, solusi sederhana adalah mengurangi beban. Jika masuknya tenaga kerja 
terlalu banyak untuk mengakomodasi pekerjaan dan penginapan yang ada, maka saya 
hanya perlu menyediakan yang baru. Dan begitu semuanya kembali berfungsi, situasinya 
secara alami akan teratasi dengan sendirinya dan ketertiban umum akan membaik. 

"Itulah jenis rencana yang saya usulkan, dan kemudian saya jalankan melalui kombinasi 
kekayaan, otoritas, dan koneksi, sebelum akhirnya mendelegasikan semuanya kepada 
orang lain. Jadi saya tidak sesibuk yang orang kira." [Ryouma] 

Kebetulan, ada saat ketika aku terlalu mencolok, jadi bagi orang-orang seperti Yurdum-san, 
yang mencari informasi, itu pasti terlihat seperti aku adalah 'orang terkemuka' dari seluruh 
rencana ini. 

Tapi sekarang, mungkin tidak ada artinya lagi mengintipku karena semua orang bekerja 
lebih keras dariku untuk menjaga ketertiban umum. 

Jika ada, berfokus pada saya hanya akan membuat orang-orang yang mengintai 
menghabiskan lebih banyak usaha dan waktu dengan sia-sia. 

Ketika saya mengatakan itu, Yurdum-san sepertinya memiliki firasat tentang apa yang saya 
bicarakan, dan menghela nafas dalam-dalam. 

"Bos, apakah ada yang pernah memberitahumu bahwa kamu tiba-tiba berhati hitam?" 
[Yurdum] 



"Itu baru. Bukan untuk menyombongkan diri atau apa, tetapi orang biasanya melihat saya 
sebagai tipe orang yang mudah tertipu, seseorang yang mudah digunakan." [Ryouma] 

Tapi tentu saja, itu cerita dari 39 tahun yang lalu ketika ada banyak penipu dan pengguna 
di sekitar saya. Setelah bertahun-tahun ditipu dan digunakan, teknik para profesional itu 
bahkan menular padaku... Tidak. Saya yakin itu tidak ada hubungannya dengan itu, ya. 

"Aku tidak melakukan hal buruk・・・・・!. Tapi cukup itu, mari kita lanjutkan 

percakapan kita sebelum pergi ke pertemuan." [Ryouma] 

"Cara yang blak-blakan untuk mengubah topik. Apakah Anda berbicara tentang teknik yang 
saya gunakan dalam pertarungan terakhir kami? [Yurdum] 

"Ya, jika Anda tidak keberatan saya bertanya." [Ryouma] 

"Itu bukan teknik rahasia atau apa, dan aku juga baru mempelajarinya dari seorang 
instruktur selama masa sekolahku, jadi tentu saja." [Yurdum] 

"Terima kasih banyak. Jika Anda akan mengajari saya, maka saya akan menyiapkan waktu 
dan tempat. Aku punya banyak pertanyaan, tapi yang membuatku penasaran adalah teknik 
menembak ki." [Ryouma] 

"Tetapi jika Anda cukup tahu untuk menyadari bahwa itu adalah ki yang saya tembak, 
maka saya rasa tidak banyak yang bisa saya ajarkan kepada Anda dengan kata-kata... 
Pertama-tama, Anda memperkuat tubuh Anda dengan menutupi seluruh tubuh Anda 
dengan ki. Yang ini sudah Anda gunakan. " [Yurdum] 

"Ya. Saya pernah mendengar bahwa begitulah seharusnya Anda menggunakan ki. " 
[Ryouma] 

"Menutupi seluruh tubuhmu dengan ki untuk bertarung adalah langkah pertama. Ini dasar-
dasarnya, dan Anda sudah bisa melakukannya, jadi itu bagus. 

Tapi sementara itu bagus dan semua jika Anda bisa menang hanya dengan itu, tidak ada 
yang tahu apa yang akan terjadi dalam pertempuran yang sebenarnya. Bergantung pada 
situasinya, Anda mungkin harus menghadapi lawan yang lebih kuat dari diri Anda sendiri 
atau menghadapi lawan yang tidak cocok dengan Anda. 

Untuk situasi seperti itu, 'teknik praktis' yang saya gunakan kemarin dikembangkan. 
Sebagai contoh, teknik menembakkan ki dikembangkan untuk memungkinkan seorang 
praktisi menyerang lawan yang berada di luar jangkauannya. Dengan skill ini, tergantung 
pada penguasaanmu, kamu bisa menyerang monster terbang atau bahkan pemanah dari 
jarak jauh hanya dengan tinjumu. Tapi tentu saja, jika Anda benar-benar mempersiapkan 
diri dengan baik sebelumnya, itu tidak perlu." [Yurdum] 

Yurdum terkekeh, lalu melanjutkan. 



"Dalam nada yang sama, ada juga teknik yang dikembangkan untuk mengalahkan monster 
dengan cangkang keras, teknik yang meningkatkan kekuatan serangan seseorang, atau 
teknik yang memperkuat senjata seseorang... Ada berbagai teknik yang dikembangkan 
untuk berbagai alasan. 

Tetapi tidak peduli ahlinya, seseorang hanya dapat sepenuhnya menunjukkan 
kemampuannya ketika dalam situasi yang memungkinkannya untuk menggunakan 
senjatanya secara maksimal. 

Juga, tidak peduli berapa banyak teknik ki yang telah dipelajari, semua ahli mulai dengan 
baju besi ki, dan diakhiri dengan baju besi ki. Itulah mengapa memperkuat seluruh tubuh 
dengan ki adalah intisari dari teknik ki." [Yurdum] 

Menarik. 

"...Yah, sesuatu seperti itu. Aku membuatnya terdengar begitu megah, tapi sungguh, aku 
jauh dari alam itu... Tapi itulah yang telah diajarkan padaku. 

Dikatakan bahwa Dewa Bela Diri yang terkenal, Teagle, kebal terhadap semua pedang saat 
menggunakan ki dan tinjunya dapat menghancurkan naga melalui sisiknya. Ada banyak 
bukti untuk rumor ini, jadi kemungkinan besar itu benar." [Yurdum] 

"Ohh ..." [Ryouma] 

Untuk sesaat, saya terkejut ketika kakek dari cerita latar belakang saya disebutkan, tetapi 
setelah itu, Yurdum-san memberi tahu saya beberapa cerita menarik tentang tentara 
sejarah dan petualang terkenal. 

Dia sangat pandai bercerita sehingga waktu yang kami habiskan untuk jalan-jalan ternyata 
cukup bermakna. Saya bahkan tidak merasakan waktu sampai kami mencapai perusahaan 
keamanan. 

Agak menyesal kami harus mempersingkat cerita, tapi―― 

Sama seperti aku memikirkan itu pada diriku sendiri. 

"Ryouma-sama." [Lilian] 

Ketika kami melewati meja resepsionis, pelayan, Lilian-san, memanggilku. 

Dia tidak duduk di belakang meja resepsionis, tapi dia berdiri di suatu tempat yang 
mencolok. Kenapa ya. 

"Orest Moulton dari Perusahaan Budak Moulton baru saja tiba." [Lilian] 

"Orest-san datang?" [Ryouma] 



Pria yang mencurigakan tapi tampan itu datang? Tapi kenapa tiba-tiba? Dia tidak pernah 
menyebutkan apa pun tentang mampir. 

"Ketika saya mengatakan kepadanya bahwa Anda tidak ada, dia berkata 'Ini salah saya 
karena mampir tanpa janji, tetapi jika itu tidak masalah, saya ingin menunggunya.' Dia saat 
ini menunggu di kantor resepsionis. Apakah Anda akan bertemu dengannya? Tentu saja, 
Anda juga bisa menolak. " [Lilian] 

"Karena dia pergi keluar dari jalannya untuk menunggu, aku mungkin juga bertemu 
dengannya." [Ryouma] 

Saya ingin tahu untuk apa dia membutuhkan saya, dan dia pernah membantu saya 
sebelumnya... 

Aku punya perasaan ini tidak akan sederhana, meskipun. Aku menguatkan diri dan menuju 
kantor resepsionis. 



Chapter 245 
Bab 245: Bersantap Dengan Orest Setelah pertemuan dengan ketua guild, aku kembali ke 
perusahaan keamanan, di mana aku menemukan bahwa pedagang budak, Orest-san, 
sedang menungguku. 

Dan sekarang, saya baru saja turun dari kereta kami dan berdiri di depan sebuah restoran. 

Bagaimana kita bisa sampai disini? Yah, tidak ada yang istimewa, sungguh. Orest-san baru 
saja mengundangku keluar. 

Saya minum teh dan makanan ringan dengan ketua serikat setelah pertemuan, tetapi saya 
belum makan siang yang layak, jadi sebelum saya menyadarinya, percakapan kami 
membuat kami makan bersama. 

"Ayo pergi. Aku sudah memesankan beberapa kursi untuk kita." [Orest] 

"Tunggu, kamu benar-benar mendapat reservasi sebelum mengundangku? Apa yang akan 
kamu lakukan jika aku menolak?" [Ryouma] 

"Reservasi tidak sia-sia, kan? Jadi, semuanya baik-baik saja." [Orest] 

Tidak, bukan itu masalahnya, tapi kurasa tidak ada gunanya berdebat tentang itu. 

Dan dari semua tempat yang bisa dia pilih, dia hanya harus memilih yang ini, bukan? 

"Selamat datang, Moulton-sama. Anda memiliki reservasi dengan kami. " [Anak Pintu] 

Penjaga pintu di depan toko membungkuk, lalu membuka pintu di belakangnya dengan 
gerakan halus. 

Saat itu, Orest-san masuk dengan akrab, sementara aku mengembalikan haluan dari 
penjaga pintu sebelum mengikutinya masuk. 

Toko itu dilengkapi dengan karpet berkualitas tinggi dan perabotan mahal, melukis gambar 
mencolok, tapi itu tidak dirancang begitu saja untuk disalahartikan sebagai koleksi barang 
mahal belaka. Ada rasa kesatuan dan penyempurnaan pada desain yang menghasilkan 
suasana menenangkan yang cocok untuk bersantap. 

...Tapi itu hanya diberikan. Karena ini adalah restoran termahal di Gimuru -- terlebih lagi 
restoran super terkenal yang bahkan saya tahu. Seperti yang diharapkan, itu memiliki kode 
berpakaian, jadi saya sangat senang bahwa saya memiliki setelan jas yang disesuaikan 
untuk saya sebelumnya. 

"Silahkan lewat sini." [Pemilik] 



Sementara aku memikirkan itu sendiri, Orest-san berbicara dengan pemilik restoran di 
dalam, dan dia bahkan secara pribadi membawa kami ke kamar kami. 

"...Tolong, nikmati masa tinggalmu." [Pemilik] 

Kami mengambil tempat duduk kami, dan setelah memesan makanan kami dan penjelasan 
singkat tentang bel, pemiliknya pergi. Akhirnya, saya bisa santai. Orest-san tidak 
melewatkan itu. 

"Apakah kamu buruk dengan tempat-tempat seperti ini?" [Orest] 

"Aku hanya tidak terbiasa dengan mereka." [Ryouma] 

"Betulkah? Namun Anda tampak begitu bermartabat, mengapa begitu?" [Orest] 

"Saya hanya menempatkan di depan. Akan terlalu menyedihkan untuk terlalu bingung. " 
[Ryouma] 

Aku meneguk segelas air di atas meja, dan setelah membasahi tenggorokanku, aku 
bertanya. 

"Ngomong-ngomong, kenapa kamu mengajakku makan?" [Ryouma] 

"Untuk memperdalam persahabatan kita tentunya. Lagipula, sudah lama sejak terakhir kali 
kita bertemu di toko Gaunago-ku." [Orest] 

"Kamu pergi keluar dari jalanmu ke Gimuru untuk itu?" [Ryouma] 

"Ada pertemuan yang rutin diadakan di Gimuru. Saya berniat untuk berpartisipasi kecuali 
ada keadaan khusus yang menghalangi saya." [Orest] 

"Sebuah pertemuan... Kalau dipikir-pikir, aku pernah mendengarnya beberapa kali. Serge-
san, Grisiera-san, dan Pioro-san juga menyebutkannya." [Ryouma] 

"Kau sudah diberitahu, begitu. Ketiganya juga akan berpartisipasi jika jadwal mereka 
memungkinkan. Para peserta majelis adalah mantan dan manajer saat ini dari berbagai 
industri. Tujuannya adalah untuk bertukar informasi, dan kadang-kadang, bekerja sama." 
[Orest] 

Pertemuan yang melibatkan orang-orang setingkat Orest-san, Grisiera-san, Pioro-san, dan 
Serge-san, ya. 

"Kedengarannya seperti perakitan yang luar biasa." [Ryouma] 

"Semua peserta adalah pengusaha veteran. Saya berpartisipasi sebagai penerus ayah saya. 
Ini adalah pengalaman yang mencerahkan setiap saat. Jika Anda mau, mengapa Anda tidak 
berpartisipasi?" [Orest] 



"Ikut? Saya? Tidak mungkin saya cocok untuk pertemuan besar seperti itu." [Ryouma] 

"Tidak ada persyaratan yang jelas bagi peserta. Selama ada undangan dari salah satu 
peserta, Anda bisa hadir. Tentu saja, itu pertanyaan lain apakah Anda akan diakui oleh 
peserta lain atau tidak. " [Orest] 

Bukankah itu bagian yang penting? 

"Kamu kenal banyak orang di sana, jadi aku yakin kamu akan cocok. Sepertinya kamu juga 
mengenal pemilik restoran ini." [Orest] 

"Kami sudah melakukan beberapa transaksi di masa lalu." [Ryouma] 

Karena itu pemiliknya mengenal saya sampai batas tertentu. 

Ketika saya mengatakan kepadanya bahwa... 

"Itu keren. Tidakkah kamu tahu, Ryouma-sama? Pemilik di sini terkenal karena tidak 
menyetujui apa pun kecuali menurutnya kesepakatan itu 100% sepadan. " [Orest] 

"Betulkah?" [Ryouma] 

Saya tidak tahu. 

Tapi dari apa yang kudengar, pemilik restoran ini juga adalah manajer dari penginapan 
mewah yang duke bawakan untukku sebelumnya, jadi dia mungkin mengingatku sebagai 
'anak dengan keluarga duke'. 

Tentu saja, saya tidak pernah berencana mengusulkan sesuatu yang mungkin 
merugikannya, jadi dia mungkin akan mengakui saya kecuali ada masalah. 

"Jika semuanya sama bagimu, bisakah aku menanyakan detailnya?" [Orest] 

"Aku juga membuat kesepakatan yang sama dengan tempat lain, jadi aku tidak keberatan, 
tapi ini kesepakatan yang berkaitan dengan sampah." [Ryouma] 

Itu bukan topik yang cocok untuk restoran mewah seperti ini. 

"Tidak apa-apa. Kami berada di kamar pribadi, dan saya pribadi tidak keberatan. Faktanya, 
saya siap mendengarkan proyek baru Anda. " [Orest] 

Baiklah, kalau begitu... Tunggu, dia sudah tahu tentang proyek pabrik pengolahan 
sampahku? Dia pasti cepat, seperti biasa. 

"Usulan saya tentang pembelian bahan makanan yang akan dibuang begitu saja. Bahan 
makanan memiliki tanggal kadaluwarsa. Setelah mereka manja, mereka tidak bisa dimakan 
lagi. Namun, ada kasus di mana mereka hanya berubah warna karena oksidasi, dan kadang-



kadang, bahkan jika sudah rusak, Anda dapat memotong bagian yang terkena, dan 
memakan sisanya. Tapi tentu saja, bahan-bahan pada level itu tidak bisa digunakan di 
restoran. Apalagi, di restoran mewah seperti ini." [Ryouma] 

"Benar." [Orest] 

"Jadi saya menyarankan untuk membeli bahan-bahan itu daripada membuangnya begitu 
saja. Untuk mencegah masalah higienis dan untuk membuktikan bahwa kami tidak 
bermaksud merugikan industri makanan, kami tidak akan menjual kembali bahan-
bahannya atau menjual makanan yang dibuat darinya; selain itu, kami juga tidak akan 
mentransfernya kepada siapa pun. Itu tentang meringkas poin utama dari kesepakatan 
kami. " [Ryouma] 

Karena mereka hanya akan membuang bahan-bahan itu, proposal saya untuk membelinya 
lebih baik daripada tidak sama sekali. 

Adapun saya, saya akan bisa mendapatkan bahan-bahan yang hampir kadaluarsa dengan 
harga murah. 

"Bahan-bahan ini digunakan sebagai pakan untuk slime dan goblinku, atau untuk 
penelitianku dalam makanan yang diawetkan. Dalam hal itu, ini kurang untuk proyek 
Pabrik Pengolahan Sampah saya, dan lebih untuk hobi dan kenyamanan pribadi saya. 
Bahan-bahan ini disimpan di ruang penyimpanan khusus di dekat pabrik pengolahan 
sampah saya." [Ryouma] 

Meskipun kesepakatan ini tidak dapat menghasilkan keuntungan apa pun, ini dapat 
mengurangi biaya makanan, jadi ini adalah keuntungan besar bagi seseorang sepertiku 
yang memiliki banyak familiar. 

Ada bahan-bahan yang tidak bisa dimakan, seperti yang benar-benar rusak atau yang 
berjamur, tetapi untuk yang belum mencapai tahap itu, masih bisa dimakan jika diproses 
dengan benar, jadi membuangnya adalah percuma. 

Ini juga bagaimana saya melihat hal-hal kembali dalam kehidupan saya sebelumnya. Pada 
satu titik, saya pikir itu masuk akal, tetapi bawahan saya tidak bisa mempercayainya ketika 
saya berbagi perspektif itu dengan mereka. Saya tidak ingat lagi mengapa kami akhirnya 
membahas topik itu, tetapi lulusan baru berkata, 'kami tidak berperang lagi,' dan beberapa 
bahkan bertanya apakah saya hanya miskin. 

Sekarang saya memikirkannya, mengapa saya bahkan membawa ini di restoran mewah? 
Sekarang aku semakin malu. 

"Maaf membuat anda menunggu." [Pelayan] 

Para pelayan datang dengan pesanan kami dengan waktu yang luar biasa sehingga saya 
tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah mereka sengaja mengatur waktu. 



Mereka membawa makanan kami di gerobak, dan dengan gerakan halus, mengatur semua 
hidangan di meja kami. Ini adalah restoran mewah, jadi saya pikir makanan akan disajikan 
dalam kursus, tetapi ternyata, bukan itu masalahnya. 

Ada banyak makanan pembuka yang disajikan dengan indah di sendok kecil, salad dengan 
sayuran segar -- sesuatu yang sulit didapat di musim dingin ini -- sup jamur yang 
mengeluarkan aroma lembut -- perhatikan jamur langka di sini -- dan steak berkualitas 
tinggi . Ya, ini mewah baik-baik saja. 

Setelah para pelayan selesai mengatur semuanya, mereka segera pamit. 

"Restoran ini sering dikunjungi oleh orang-orang berpengaruh. Terutama, kamar pribadi 
ini. Percakapan yang terjadi di sini biasanya bersifat rahasia, jadi para pelayan minta diri 
karena pertimbangan. " [Orest] 

"Saya mengerti. Itu sebabnya mereka meninggalkan semua makanan, dan kemudian pergi 
dengan cepat..." [Ryouma] 

Tunggu, apa dia membaca pikiranku begitu saja!? 

"Itu tertulis di wajahmu. Tapi cukup dengan itu, ya?" [Orest] 

Makanan seperti ini tentu tidak boleh disia-siakan. Dia berusaha keras untuk membawaku 
ke sini, jadi aku harus menahan diri dengan rasa terima kasih. 

Jadi, saya mulai dengan makanan pembuka. 

"Apakah itu sesuai dengan keinginanmu, Ryouma-sama?" [Orest] 

"Tentu saja, itu enak. Dan mewah." [Ryouma] 

Bahan-bahan yang digunakan dalam masakan ini, seperti sayuran segar yang dibuat khusus 
dengan sihir, tidak memiliki harga yang ditetapkan, tetapi karena apa yang disebut 'harga 
pasar', meskipun diperkirakan terjangkau, harga sebenarnya mereka akan untuk adalah 10 
kali lebih tinggi. 

Masakan yang menggunakan bahan-bahan seperti itulah yang menjadi tujuan utama orang-
orang kaya yang datang ke sini. Aku terkejut ada orang yang makan makanan seperti ini 
terus-menerus, tapi... Ini benar-benar enak. 

"Aku senang kamu menyukainya. Omong-omong, apakah saya membantu terakhir kali? " 
[Orest] 

"! Oh, benar, aku belum berterima kasih untuk itu." [Ryouma] 

Sebenarnya, saya membutuhkan kerja samanya untuk sesuatu beberapa waktu lalu, dan 
dia terbukti sangat membantu. 



"Terima kasih banyak telah menasihati saya meskipun permintaan saya mendadak. Terima 
kasih kepada Anda, sistem pencegahan kejahatan di rumah, toko, dan bahkan ketertiban 
umum kota itu sendiri secara keseluruhan telah meningkat pesat." [Ryouma] 

"Itu terdengar baik. Meskipun saya harus mengatakan bahwa saya sangat terkejut ketika 
Anda tiba-tiba mengirim surat, mengatakan bahwa Anda ingin membeli budak kriminal. 
[Orest] 

"Aku benar-benar minta maaf tentang itu. Pada saat itu, ketertiban umum di kota tiba-tiba 
turun, jadi aku panik dan kehabisan akal... Sungguh memalukan betapa aku masih belum 
berpengalaman..." [Ryouma] 

"Tidak ada yang perlu dimaafkan sama sekali. Menurut pendapat saya, keputusan Anda 
tenang dan rasional. Mempekerjakan budak kriminal -- budak dijadikan budak karena 
kejahatan yang mereka lakukan -- dan membuat mereka berbicara tentang modus 
operandi mereka dan bagaimana mereka berpikir untuk menemukan metode untuk 
mencegah kejahatan itu brilian." [Orest] 

Saya ingat pernah mendengar tentang seorang penjahat di Amerika Serikat yang 
dipekerjakan sebagai penasihat keamanan, jadi saya ingin mencobanya, tetapi sayangnya, 
ada masalah hukum dan kondisi untuk pembelian budak kriminal, jadi saya tidak dapat 
membeli apapun, tapi Orest-san malah menanyakan pertanyaanku, dan kemudian 
mengirimkan informasi dalam bentuk dokumen. Usahanya sangat membantu, tidak hanya 
secara pribadi, tetapi juga bagi kota secara keseluruhan dalam meningkatkan ketertiban 
umum. Tanpa informasi itu akan memakan waktu lebih lama untuk memperbaiki 
ketertiban umum. 

"Secara pribadi, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada membuat Anda berhutang 
budi kepada saya, jadi silakan mencari bantuan saya jika ada apa-apa." [Orest] 

Apakah itu sesuatu yang biasanya Anda katakan ke wajah seseorang? 

"Sejak ketertiban umum telah membaik, bagaimana kabarmu baru-baru ini? Saya 
mendengar bahwa Anda tinggal di hutan sebelumnya. Apakah Anda senang tinggal di 
kota?" [Orest] 

"Itu benar-benar mendadak, seperti seorang ayah yang bertanya kepada putranya apakah 
dia menikmati sekolah... Tapi, ya, saya menikmati kehidupan di kota. Kehidupan pribadi 
saya dan manajemen toko keduanya dalam keadaan baik, dan mungkin terdengar 
menyesatkan, berkat masalah dengan ketertiban umum, saya dapat mengenal orang-orang 
yang tidak akan saya miliki." [Ryouma] 

Seperti pemilik restoran ini, atau pengelola toko pakaian yang menyesuaikan setelan yang 
saya kenakan sekarang. 



Kesepakatan dengan pemilik restoran ini baru saja saya sebutkan, sementara manajer toko 
pakaian, saya menghubungi untuk menyiapkan pakaian untuk karyawan saya yang bekerja 
di perusahaan keamanan dan pabrik pengolahan sampah. 

Ada juga orang lain, seperti penduduk kota yang sudah kukenal... Aku juga terhubung 
dengan anak nakal dalam arti yang berbeda, tapi bisa dibilang kita sudah dekat. 

Saya berbicara tentang semua itu satu demi satu, bahkan detail spesifiknya, dan waktu 
berlalu dalam sekejap. Sebelum saya menyadarinya, sebagian besar makanan sudah 
dimakan. 

"Ah, maafkan aku. Aku sudah bicara selama ini." [Ryouma] 

"Jangan khawatir. Lagipula akulah yang bertanya. Selain itu, seperti yang sudah kukatakan 
padamu saat kita bertemu sebelumnya, aku senang mendengar cerita orang lain." [Orest] 

Kalau dipikir-pikir, dia memang mengatakan sesuatu seperti itu, bukan? Ada banyak 
informasi yang tidak perlu pada saat itu, jadi saya mendorong semuanya ke sudut pikiran 
saya. 

"Karena kita sudah di sini, jika tidak ada masalah, bagaimana kalau mendengarkan 
ceritaku? Saya serius ketika saya mengatakan saya ingin memperdalam persahabatan saya 
dengan Anda, Ryouma-sama. [Orest] 

"Tentu saja. Aku mendengarkan." [Ryouma] 

Akan sangat bagus jika saya bisa memahami orang yang tidak bisa dipahami ini sedikit 
lebih baik. 



Chapter 246 
Bab 246: Celakanya Orest 

"Kalau begitu, mari kita bicara dari hati ke hati. Seperti yang Anda tahu, saya adalah 
seorang pedagang budak. Orang tua saya juga pedagang budak, dan saya telah menjalani 
kehidupan yang makmur sejak saat itu. 

Tapi bagi masyarakat, mereka yang melakukan perdagangan budak adalah orang yang 
menghasilkan uang dengan menjual orang. Secara pribadi, ini bukan pekerjaan yang 
sederhana, tetapi tidak dapat disangkal bahwa kami menjual orang. Itu kesan yang 
mengerikan bagi kebanyakan orang. Karena itu saya tidak pernah memiliki siapa pun yang 
dapat saya sebut sebagai teman selama masa kecil saya. Tapi sebenarnya bukan anak-anak 
itu sendiri yang membenci saya, tetapi orang tua mereka." [Orest] 

Ah, aku bisa membayangkannya. Itu adalah kisah kuno tentang orang tua yang memberi 
tahu anak-anak mereka untuk tidak bermain dengan 'anak itu'. 

"Pada titik tertentu, saya mulai menjangkau para pelayan dan bawahan orang tua saya. 
Saya juga menjangkau para budak. Sekarang saya memikirkannya, saya mungkin 
bermaksud mereka menjadi pengganti teman. Bagaimanapun, mereka bekerja untuk orang 
tua saya, jadi tidak ada orang yang akan memperlakukan saya dengan buruk. Adapun 
budak, mereka juga tidak akan lari atau meninggalkanku. Mungkin itu yang saya pikirkan 
saat itu. 

Tapi setelah berinteraksi dengan berbagai macam orang, saya menemukan bahwa tidak 
ada yang 'seperti' saya. Baik itu ras, atau garis keturunan, atau tempat kelahiran, atau 
sejarah, atau watak. Bahkan cara orang berpikir dan hobi mereka sangat bervariasi. 
Mampu mengenal mereka, dan belajar bagaimana mereka berbeda dari saya, serta 
pengetahuan dan perspektif yang mereka miliki... Sungguh menyenangkan. Sebelum saya 
menyadarinya, saya berhenti menggunakannya sebagai pengganti teman, dan saya benar-
benar ingin mengenal mereka." [Orest] 

Orest-san menoleh padaku dengan ekspresi serius. 

"Saya telah menggunakan posisi saya sebagai pedagang budak untuk terhubung dengan 
banyak orang dan mengawasi pertumbuhan mereka. Tapi saya merasa bahwa Anda 
berbeda dari semua orang yang saya temui sejauh ini. Itu sebabnya saya ingin 
memperdalam persahabatan saya dengan Anda. Itu kepentingan pribadi. Itulah salah satu 
alasan saya mengundang Anda untuk makan bersama saya hari ini, Ryouma-sama." [Orest] 

Tidak diragukan lagi itu karena aku adalah orang dunia lain. 

Untuk sementara, jangan tolak dia. 



"Aku sadar kalau aku berbeda dari yang lain, tapi karena itu hanya salah satu alasanmu, itu 
berarti kamu punya alasan lain, ya?" [Ryouma] 

Orest-san mengangguk sambil tersenyum. 

"Aku juga ingin membentuk hubungan kerja yang lebih baik denganmu, Ryouma-sama. Ini 
mungkin terdengar tiba-tiba, tapi apa pendapatmu tentang pedagang budak?" [Orest] 

"Jika saya harus memberikan pendapat jujur saya, itu akan menjadi 'Saya tidak mengerti 
mereka'. Seperti yang Anda katakan, pedagang budak 'menjual orang', dan itu bukan 
sesuatu yang bisa saya antipati. Tapi itu legal di negara ini, dan saya tidak benar-benar 
melihat perbedaan antara budak dan pekerjaan jangka panjang yang normal. Saya pikir 
mereka diperlakukan dengan cukup baik sehingga tidak ada perbedaan yang nyata. Saya 
juga mengetahui bahwa peringkat sosial budak adalah semacam 'pendirian terakhir' bagi 
mereka yang miskin atau mereka yang bangkrut karena suatu jenis kegagalan. Karena itu, 
saya tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah itu baik atau buruk." [Ryouma] 

"Terima kasih banyak. Itu adalah jawaban yang jauh lebih baik daripada yang saya 
harapkan." [Orest] 

Terlepas dari jawabanku yang tidak jelas, Orest-san sepertinya senang dengan jawabanku. 

"Memahami pelanggan seperti Anda membuat pekerjaan kami jauh lebih mudah. 

Ini adalah sedikit kata-kata kasar dari saya sebagai pedagang budak, tetapi ada terlalu 
banyak kasus pelanggan yang kurang memahami tentang perbudakan dan pedagang 
budak. Tapi tentu saja, itu 'diberikan' karena saya menjual orang. Sudah diketahui di 
industri kami bahwa hal-hal seperti itu tidak dapat dihindari. Siapa pun yang memasuki 
industri kami untuk pertama kalinya juga akan segera diberitahu tentang hal ini." [Orest] 

Orest-san menoleh padaku dan melanjutkan. 

"Tetapi secara pribadi saya percaya bahwa sistem pedagang budak dan budak sudah kuno." 
[Orest] 

Yah, perbudakan sudah resmi dilarang selama kehidupan saya sebelumnya, dan itu hanya 
benar-benar ada baik dalam sejarah atau dalam fiksi. Seiring modernisasi dunia ini, ada 
kemungkinan perbudakan juga akan dihapuskan di sini. 

"Memang kontrak budak resmi hari ini sangat mirip dengan kontrak kerja yang digunakan 
di sebagian besar guild. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pemilik budak 
berkewajiban untuk menjamin kehidupan budak, dan membayar di muka upah budak 
kepada pedagang budak. 

Alasan budak diperlakukan dengan sangat baik hari ini adalah karena penghapusan 
undang-undang budak lama yang mengizinkan perlakuan tidak manusiawi mereka 



sebelumnya. Konsep hak asasi manusia juga secara bertahap meresap ke masyarakat." 
[Orest] 

"Untuk menghindari kesalahpahaman, izinkan saya untuk mengklarifikasi bahwa saya 
tidak menentang hak asasi manusia. Bahkan, saya percaya ide-ide seperti itu penting untuk 
melindungi martabat orang. Itu sebabnya saya percaya bahwa perbudakan sudah kuno. 

Faktanya, saya hanya bisa bekerja sebagai pedagang budak hari ini karena orang-orang 
yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dan mereka yang tidak punya pilihan selain 
menjadi budak. Adapun para bangsawan yang bertugas memimpin negara dan 
menegakkan hukum, hanya karena ketegaran mereka dalam menghormati tradisi dan 
penolakan mereka terhadap perubahan, mereka menutup mata terhadap semakin tidak 
relevannya sistem budak. Saya yakin dalam waktu dekat perbudakan akan dihapuskan, dan 
kita para pedagang budak tidak lagi dibutuhkan. Karena itu, saat ini saya sedang mencari 
cara agar pedagang budak seperti saya dapat mengikuti perubahan zaman." [Orest] 

"Kalau dipikir-pikir, kamu tidak hanya menjual budak, tetapi juga meminjamkannya, kan?" 
[Ryouma] 

"Ya. Jadi Anda memperhatikan. Saya pikir Anda mungkin karena ketika saya 
menyebutkannya sebelumnya, Anda menggambarkannya sebagai agensi yang mengirim 
orang. " [Orest] 

"...Apakah aku mengatakan itu?" [Ryouma] 

"Kamu melakukannya saat membaca materi, meskipun kamu tampaknya telah 
menggumamkannya tanpa bermaksud." [Orest] 

"Dari semua orang yang aku bisa membuat pernyataan ceroboh itu ..." [Ryouma] 

"Saat aku mendengarmu mengatakan itu, penilaianku padamu meningkat, Ryouma-sama. 
Pada saat itu, saya percaya bahwa Anda memiliki gagasan tentang bagaimana seorang 
pedagang budak harus berfungsi di zaman yang berubah ini. Tetapi bahkan jika Anda tidak 
melakukannya, saya tidak akan keberatan. Saya pikir, jika itu Anda, Anda bisa memahami 
kecemasan yang saya miliki untuk masa depan. " [Orest] 

Saya bisa mengerti kegelisahannya, ya... Setelah menjelaskan begitu banyak, saya pikir saya 
bisa mengerti sekarang. 

Orang yang duduk di depan saya benar-benar manajer yang brilian. Ini bukan hanya 
tingkat kecemerlangan normal yang dapat Anda temukan setelah mencari beberapa saat, 
tidak, ini adalah kecemerlangan pada tingkat 'jenius', yang seperti itu hanya ada beberapa. 

Saya tidak tahu berapa banyak usaha yang harus dia lakukan untuk mencapai level ini. 
Mungkin, tidak sopan untuk menggambarkan dia hanya sebagai seorang jenius, karena ada 



perbedaan antara seorang jenius dan orang normal. Perbedaan sedalam dan sekejam 
lembah. 

Karena kejeniusannya itulah dia bisa melihat masa depan yang masih kabur bagi sebagian 
besar orang. Singkatnya, dia terlalu maju dari waktunya・・・・・・・・・. 

"Saya tidak akrab dengan industri budak, tetapi sebagian besar pedagang budak percaya 
bahwa bisnis mereka akan terus berlanjut seperti biasanya. Tapi bukan Anda, Anda melihat 
beberapa dekade ke depan, saat giliran anak-anak Anda untuk mensukseskan bisnis, atau 
mungkin anak-anak mereka, kan?" [Ryouma] 

"Ya. Meskipun setiap upaya untuk merencanakan masa depan tidak lebih dari dugaan dan 
spekulasi, saya tidak bisa tidak percaya bahwa masa depan yang tidak pasti sedang 
menunggu saya. Itu sebabnya saya percaya kita perlu menemukan cara baru bagi kita para 
pedagang budak untuk melakukan bisnis." [Orest] 

"Dan jawaban yang kamu temukan adalah 'Pekerjaan Sementara'." [Ryouma] 

"Saya tidak terlalu terpaku dengan tetap sebagai pedagang budak, tetapi kami telah 
berkecimpung dalam perdagangan ini untuk waktu yang lama, dan banyak dari 
pengalaman dan pengetahuan yang telah kami kumpulkan berkisar pada pelatihan sumber 
daya manusia untuk meningkatkan nilai mereka, dan kemudian memperkenalkan kepada 
orang-orang yang membutuhkannya." [Orest] 

Jika dia ingin menggunakan senjata yang dia kembangkan sebagai pedagang budak, maka 
itu adalah ide yang bagus, tapi... 

"Masalah yang saya lihat di sana adalah bagaimana orang-orang yang Anda kirim akan 
diperlakukan. Meskipun kita hanya bisa membayangkan bagaimana hukumnya di masa 
depan, tapi―― " 

Di Jepang, karena Amandemen Karyawan Sementara, karyawan sementara mengalami 
kesulitan, dan mereka tidak dapat menemukan pekerjaan atau disalahgunakan dengan gaji 
rendah. Orang luar akan melihat situasi dan secara tidak bertanggung jawab mengatakan 
hal-hal seperti, 'cari pekerjaan lain saja' atau 'kenapa kamu tidak menjadi karyawan biasa 
saja?' Tetapi mendapatkan pekerjaan bukanlah cerita yang sesederhana itu. 

Setelah Anda menjadi bagian dari kelompok yang kalah itu, menjadi sangat sulit untuk 
keluar. Dan di Jepang, orang cenderung menyalahkan karyawan sementara itu sendiri, 
dengan mengatakan 'itu salah mereka karena mereka tidak berusaha cukup' atau 'salah 
mereka karena mereka memilih untuk menjadi karyawan sementara atau karena pilihan 
mereka menuntun mereka ke situasi di mana mereka tidak punya pilihan selain menjadi 
karyawan sementara'. 



Itu sebabnya, meskipun saya berada di perusahaan yang kejam, karena saya adalah 
karyawan tetap・・・, saya tidak dapat menemukannya dalam diri saya untuk pergi. Jujur 

saja, meskipun, saya sudah berpikir berkali-kali bahwa karyawan sementara itu mudah. 

"--Oh! Memang, ada juga! Ya! Benar―― "[Orest] 

Ketika saya berbicara dengan Orest-san tentang poin-poin bermasalah, dia mendengarkan 
dengan penuh semangat sehingga dia tidak mau melewatkan satu kata pun. 

Bahkan, dia begitu terpikat dengan percakapan kami sehingga dia mendengarkan saya 
berbicara sepanjang sisa makan kami, dan dalam perjalanan kembali, sampai kami 
akhirnya harus berpisah. Saya memberi tahu dia semua yang saya tahu, dan mengatakan 
itu semua sebagai 'kemungkinan kekhawatiran'. 

"Ah, aku sangat menikmati waktu kita hari ini, Ryouma-sama. Ini pertama kalinya saya bisa 
mengungkapkan pikiran saya dengan sangat jelas dan membayangkan masa depan." 
[Orest] 

"Saya senang bahwa percakapan kami bermakna." [Ryouma] 

Ketika saya turun dari kereta di depan perusahaan keamanan dan Orest-san berbicara 
kepada saya, dia jauh lebih tenang. Meskipun saya tidak pernah tahu apa yang dia pikirkan, 
dia telah banyak membantu saya, jadi tidak ada yang lebih baik jika saya dapat melayani 
dia juga. 

"Jika ada sesuatu yang mengganggu Anda, pastikan untuk berkonsultasi dengan saya. Saya 
akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda saat itu. Tidak hanya dengan budak, 
tetapi juga dengan hal-hal lain. " [Orest] 

"Terima kasih banyak. Jika saat seperti itu datang, saya pasti akan menjangkau. " [Ryouma] 

Itu hanya pertukaran basa-basi biasa, tapi ... 

"..." [Orest] 

"?" [Ryouma] 

Untuk beberapa alasan, Orest-san tiba-tiba menjadi berpikir dan terdiam. 

"Apakah ada masalah?" [Pyouma] 

"...Aku benar-benar berharap kita bisa tetap berhubungan, Ryouma-sama. Tidak ada 
kebohongan di sana, tapi itulah mengapa saya merasa saya harus menyebutkan sesuatu 
yang mungkin mengganggu. Apakah Anda ingat ketika saya bertanya apakah Anda 
menikmati diri sendiri baru-baru ini selama makan? [Orest] 

Tentu saja. Dan jawaban saya saat itu tidak bohong. 



"Aku tidak ragu bahwa kamu mengatakan yang sebenarnya saat itu. Faktanya, jawaban 
Anda kemudian menunjukkan kepada saya bahwa Anda benar-benar menikmati hidup 
Anda saat ini. " [Orest] 

Diberitahu bahwa langsung ke wajahku sedikit memalukan. Tetapi untuk beberapa alasan, 
ada perasaan lega yang aneh pada dirinya setelah mengetahui bahwa saya dapat 
menghargai cara hidup saya saat ini. 

"Terlalu banyak orang yang hanya menyadari nilai sesuatu hanya setelah mereka 
kehilangannya. Terutama kenormalan kehidupan sehari-hari seseorang. Tetapi ketika Anda 
berbicara tentang bagaimana Anda menikmati hari-hari Anda, saya bisa merasakan melalui 
setiap kata Anda kasih sayang yang Anda pegang untuk hidup Anda saat ini. Tetapi pada 
saat yang sama, saya juga merasakan betapa Anda sangat takut kehilangannya. " [Orest] 

"Takut?" [Orest] 

"Ketika Anda berbicara tentang kehidupan sehari-hari Anda, bagi saya, Anda tampak 
seperti seseorang yang akhirnya mendapatkan harta karun yang telah lama dia rindukan 
tetapi tidak bisa mendapatkannya sampai sekarang. Seseorang seperti itu mungkin tidak 
akan meninggalkan harta karun itu. 

Saya merasa bahwa untuk melindungi hidup Anda saat ini, Anda secara tidak sadar telah 
mencoba untuk menjadi 'anak yang baik' dengan mendengarkan apa yang orang dewasa 
katakan... Meskipun Anda tampak sangat bahagia sekarang, Anda juga tampak terkekang." 
[Orest] 

Tidak dapat memahami apa yang dia katakan kepada saya, saya tidak tahu bagaimana 
harus merespons. Tak lama, Orest-san berbicara lagi. 

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tolong lupakan saja apa yang saya katakan. " [Orest] 

Saat dia mengatakan itu dan mengucapkan selamat tinggal padaku, dia kembali ke kereta 
dan pergi. 

Dia menunjukkan lebih banyak emosi hari ini, dan dia juga lebih jujur, jadi kupikir dia jauh 
lebih mudah dimengerti hari ini, tapi... Seperti yang kupikirkan, aku benar-benar tidak 
mengerti dia. 



Chapter 247 
Bab 247: Percakapan Mereka di Balik Tirai Meskipun matahari telah lama terbenam dan 
jam terlambat, rumah-rumah bangsawan dan toko-toko terus menerangi jalan-jalan kota. 
Begitulah malam di ibu kota kekaisaran, pemandangan kotanya yang gemerlap 
mengingatkan pada bintang-bintang jatuh yang tersebar di langit malam, pemandangan 
yang sekilas bernilai seribu nugget emas. 

Di sebuah bukit kecil dapat ditemukan tempat tinggal yang besar, di dalamnya ada seorang 
pria yang melihat pemandangan yang luar biasa melalui jendela. 

"Bagaimana rencana melawan Gimuru berjalan?" [Pria] 

Pria itu bertanya tanpa mengalihkan pandangannya dari jendela. 

Bayangan di tengah ruangan di belakang pria itu bergerak, dan seorang pria berpakaian 
mencurigakan yang mengenakan topeng yang tidak sesuai dengan gaya sopannya muncul. 

"Kami berhasil menyebabkan ketertiban umum memburuk sampai batas tertentu, tetapi 
mereka merespons jauh lebih baik dari yang diharapkan, dan ketertiban umum mulai 
kembali terkendali. Pada tingkat ini, rencananya kemungkinan akan gagal. " [Pria 
Bertopeng] 

"Dengan kata lain, ketakutanmu menjadi kenyataan... Ryouma Takebayashi. Saya pertama 
kali mendengar nama itu dari Anda, tetapi tampaknya saya telah meremehkannya. Siapa 
yang mengira dia bisa menyiapkan kapal yang cukup besar untuk menerima semua orang 
itu? Orang bisa mengatakan bahwa dia hanya memecahkan masalah dengan membuang 
uang, tapi... Itu tidak bodoh jika berhasil. Saya harus mengakui itu. 

Tetap saja, bahkan jika dia bisa memikirkannya, dia tidak akan bisa mengeksekusi tanpa 
cukup uang. Namun laporan mengatakan bahwa keluarga adipati tidak menawarkan 
dukungan seperti itu secara diam-diam? Mungkinkah? Bahwa seorang anak laki-laki 
seusianya benar-benar memiliki kekayaan yang cukup untuk mendukung usaha sebanyak 
ini?" [Pria] 

"Kami tidak dapat menyangkal kemungkinan bahwa mereka mungkin hanya menghindari 
orang-orang kami, tetapi pergerakan kekayaan menjadi semakin sulit untuk 
disembunyikan semakin besar. Oleh karena itu, saya yakin bahwa Ryouma Takebayashi-lah 
yang membiayai tanggapan mereka." [Pria Bertopeng] 

Ketika pria itu mendengar itu, sedikit ketidaksenangan muncul. 

"Apakah kamu sudah menyelidiki latar belakangnya?" [Pria] 

"Laporan yang kami berikan sejauh ini adalah segalanya. Kami sudah memiliki Guild 
Kegelapan yang mengkhususkan diri dalam penyelidikan untuk mengejar masalah ini, 



tetapi selain waktu ketika keluarga duke membawanya ke kota, hanya ada tiga hal yang 
dapat kami temukan. Satu, bahwa ia tinggal jauh dari peradaban di sebuah hutan. Dua, 
bahwa dia berasal dari sebuah desa di Hutan Shurus Besar. Dan tiga, bahwa dia 
diperlakukan dengan buruk di sana. Selain itu, tidak ada apa-apa." [Pria Bertopeng] 

"Mungkinkah dia sepertimu? Seseorang yang hidup dalam bayang-bayang?" [Pria] 

"Kami telah mempertimbangkan kemungkinan dan telah melakukan penyelidikan, tetapi 
tidak menemukan bukti keterlibatan apa pun dari pihak Guild Kegelapan atau dunia 
bawah." [Pria Bertopeng] 

"Kami menyebut mereka secara kolektif sebagai 'Persekutuan Kegelapan', tetapi ada 
banyak faksi di dalamnya. Mungkin salah satu dari faksi itu melindunginya?" [Pria] 

"Tentu saja, Dark Guild sama sekali tidak bersatu, dan ada subdivisi yang mengkhususkan 
diri dalam berbagai bidang, mulai dari bandit, penugasan, penipuan, hingga 
penyelundupan... Tapi alasan mengapa kita tidak dapat menemukan apa pun tentang 
Ryouma Takebayashi mungkin karena sifat khusus dari tempat yang dikenal sebagai Hutan 
Shurus Besar, dan kemampuannya sendiri sebagai seseorang yang mampu bertahan di 
lingkungan khusus itu." [Pria Bertopeng] 

"Kepastian seperti itu. Dalam hal ini, Anda bisa melupakan asal-usulnya. " [Pria] 

Saat pria itu mengatakan itu, dia berbalik dan menatap pria bertopeng itu. Matanya 
mengandung cahaya yang kejam. 

"Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Hapus・・ Ryouma Takebayashi." 

[Pria] 

"...Apa kamu yakin? Duke jelas sangat mementingkan dia dan memperlakukannya dengan 
baik. Jika kita melenyapkannya, sang duke juga tidak akan tinggal diam." [Pria Bertopeng] 

Tapi peringatan pria bertopeng itu disambut dengan dengusan. 

"Untuk beberapa waktu sekarang, Reinhardt telah muncul secara pribadi dalam pertemuan 
sosial untuk memperingatkan para bangsawan tentang rencana tersebut. Jelas mereka 
sudah mulai menganggap serius masalah ini. Seharusnya hanya masalah waktu sebelum 
keberadaan kita terungkap. 

Para oportunis sudah mulai mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka 
sendiri, tetapi saya tidak memiliki niat sedikit pun untuk menundukkan kepala dan 
memohon pengampunan. Saya tidak akan pernah membuat rencana ini sejak awal jika saya 
hanya akan menyesalinya nanti. Jika kita akan diekspos dengan cara apa pun, maka kita 
mungkin akan memukul mereka sekeras mungkin sampai saat itu. 



Jika Reinhart menghargai Ryouma Takebayashi, maka kehilangan dia juga akan 
menyakitinya. Selain itu, dia menghalangi kami. Seorang anak nakal telah terjebak dalam 
bisnis orang dewasa. Baru pada saat itulah dia membayar harganya." [Pria] 

Semakin dia berbicara, semakin kuat nada suaranya, tapi mungkin akan lebih tepat untuk 
menyebutnya kegilaan. 

Sekarang pria itu telah menunjukkan tekadnya, pria bertopeng itu meninggalkan semua 
pikiran persuasi. 

"Saya mengerti. Prioritas kami selalu klien. Karena itu adalah permintaan Anda, maka kami 
akan membuat rencana yang memenuhinya. Itulah tugas kami 'Perencana'." [Pria 
Bertopeng] 

"Aku selalu sangat memperhatikan ketelitianmu itu. Mari kita masuk ke detailnya, ya? Apa 
rencanamu untukku?" [Pria] 

"Jika kita ingin berurusan dengan Ryouma Takebayashi secara langsung, maka kita akan 
membutuhkan sekelompok ahli untuk melakukan pekerjaan itu. Selain itu, kita perlu 
mengisolasi dia sebelum menyerang. Kita juga harus membuatnya lelah sampai batas 
tertentu terlebih dahulu. 

Dari laporan sejauh ini, Ryouma Takebayashi tampaknya adalah seseorang yang paling 
benci melihat orang-orang di dekatnya terluka lebih dari dirinya sendiri. Itu sebabnya dia 
bergerak melawan kita secara proaktif. Jadi daripada melakukan sesuatu tentang dia secara 
langsung, akan lebih baik jika kita membuat keributan besar di kota, dan melibatkan 
seseorang yang dekat dengannya. Diragukan bahwa dia akan menutup mata terhadap 
masalah orang itu. Jika kita menjalankan kedua rencana ini, maka kita pasti akan bisa 
menghadapinya." [Pria Bertopeng] 

"Apakah perlu bertindak sejauh ini melawan seorang anak tunggal?" [Pria] 

"Menurut pendapat saya, ini yang paling tidak・・・・ yang harus kita lakukan. Anak laki-

laki itu... sebuah misteri." [Pria Bertopeng] 

Ketika pria bertopeng mengatakan itu, pria itu memikirkan kembali laporan sebelumnya. 

"Baik. Aku akan mempercayaimu. Ayo ikuti rencanamu." [Pria] 

"Terima kasih banyak." [Pria Bertopeng] 

"Tidak, bocah itu telah merusak semua rencana kita. Itu benar bahwa kita harus berhati-
hati mungkin. Ah, ini buruk... Sebelum aku menyadarinya, aku mulai meremehkan anak-
anak." [Pria] 

"Anak-anak normal benar-benar tidak bisa berbuat banyak. Bocah ini kebetulan 
merupakan pengecualian. Hanya karena saya diberkati dengan kesempatan untuk bertemu 



dengannya secara langsung, saya dapat memperbaiki prasangka saya. Itu saja." [Pria 
bertopeng] 

Ketika pria itu mendengar itu, dia teringat hal lain. 

"Kalau dipikir-pikir, kamu memang bersembunyi di Gimuru untuk beberapa waktu, 
bukan?" [Pria] 

"Rencana awal membutuhkan saya untuk menyiapkan lokasi, jadi ..." [Pria Bertopeng] 

"Apakah kamu melihat sesuatu saat itu?" [Pria] 

"Daripada melihat sesuatu, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa aku merasakan 
sesuatu. Ketika saya pertama kali mengetahui bahwa rencana kami telah hancur, ada 
pekerjaan yang nyaman pada saat itu, jadi saya mengambil keuntungan dari itu untuk 
menghasut beberapa orang bodoh yang serakah dan mendapatkan imbalan. Cara dia 
merespon saat itu, gerakan itu, suasana itu... Aku tidak bisa mengungkapkannya dengan 
kata-kata dengan baik, tapi... Bocah itu berbahaya. Dan saya sangat merasa bahwa saya 
tidak seharusnya menyentuhnya secara langsung." [Pria Bertopeng] 

"...Kamu, 'otak' dan 'komandan' Guild Kegelapan, bertanggung jawab untuk menyusun 
rencana, memutuskan bahan yang diperlukan, memilih orang yang dibutuhkan... Seseorang 
yang bahkan aku, klien, hanya bisa menyebutnya sebagai 'penasihat' akan pergi sejauh 
itu?" [Pria] 

"Ada orang yang lebih berpengalaman di antara 'Perencana', yang juga sudah ada lebih 
lama dariku. Dibandingkan dengan mereka, aku tidak layak disebut. Dan faktanya, dia 
sudah menghancurkan rencanaku tiga kali・・・・・." [Pria Bertopeng] 

Pria bertopeng itu sepertinya mengejek dirinya sendiri, tetapi ada kekuatan dan 
kepercayaan diri di balik kata-katanya. 

"Hah... terserah. Mari kita kembali ke topik. Kami akan menggunakan rencana yang Anda 
sebutkan sebelumnya sebagai garis besar umum. Adapun detail yang lebih baik, saya akan 
menyerahkannya kepada Anda. Jika memungkinkan, ketika mencoba melelahkan Ryouma 
Takebayashi, saya ingin Anda menargetkan presiden Perusahaan Morgan. Mereka bekerja 
bersama, jadi jika salah satu dari mereka menghilang, itu akan terbukti menyakitkan bagi 
kedua belah pihak." [Pria] 

"Sangat baik." [Pria bertopeng] 

"Juga, karena saya akan menambahkan lebih banyak kondisi ke kontrak kami, berapa yang 
harus saya bayar?" [Pria] 

"Itu akan tergantung pada ahli yang kita rekrut. Saya perlu waktu untuk membuat 
perkiraan. Namun, kami hanya dalam situasi ini karena kegagalan saya untuk 



menghasilkan hasil. Saya memiliki harga diri sebagai seorang Planner, jadi saya ingin 
memberi Anda diskon." [Pria Bertopeng] 

"Aku tidak keberatan, tapi lakukan permintaanku sesegera mungkin. Lagi pula, Anda tidak 
akan bisa mendapatkan uang dari saya setelah saya ditangkap. Aku yakin itu akan 
merepotkanmu juga." [Pria] 

Meskipun tahu bahwa dia akan kalah dari Reinhart, dia masih tertawa. 

"Oh, benar, karena kamu memberiku diskon, ada hal lain yang ingin aku tanyakan padamu." 
[Pria] 

"Apa itu?" [Pria Bertopeng] 

"Jika aku―― maka――." [Pria] [1] 

"Aku pasti bisa melakukan itu, tapi apakah kamu yakin? Jika keadaan berjalan buruk, Anda 
hanya akan mencekik diri sendiri. Dan dalam situasi itu, Anda tidak akan bisa 
menghentikan pekerjaan atau mengubahnya." [Pria Bertopeng] 

"Saya tidak keberatan. Jika saya dapat menyakiti Reinhart dan keluarga Jamil meskipun 
sedikit, tidak ada harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Jika Anda mau, Anda bisa 
mengambil ini. " [Pria] 

Pria itu mengambil pedang mewah yang dihias di dinding, dan menusukkannya ke pria 
bertopeng itu. 

"Ini adalah pedang berharga yang terbuat dari Orichalcum yang diperoleh nenek moyangku 
dari tiga generasi lalu. Itu harus mendapatkan harga yang bagus bahkan jika dilebur 
kembali menjadi logam yang belum diproses. " [Pria] 

"Itu barang mahal yang kamu miliki di sana. Bagaimana kalau membayar pembuangan 
Ryouma Takebayashi dan permintaanmu yang lain dengan itu?" [Pria Bertopeng] 

"Jika Anda baik-baik saja dengan itu, maka tentu saja. Saya akan dapat menghemat 
kerumitan menyiapkan uang juga. " [Pria] 

Maka, kedua pria misterius itu menyelesaikan kesepakatan mereka. 

Begitu pria bertopeng menerima pedang, dia melebur ke dalam bayang-bayang dan 
menghilang, dan kemudian pria itu melihat ke luar jendela lagi, bibirnya membentuk 
senyuman gelap. 

[1] -- Seperti itu di RAW. 



Chapter 248 
Bab 248: Aktivitas di Ibukota Kerajaan (1/2) Sementara Ryoma bekerja dengan 
kecepatannya sendiri di kota Gimuru, Duke, Reinhart, Duchess-nya, Elize, dan putrinya, 
Elia, ada di istana kerajaan, tempat yang dikatakan sebagai pusat negara dan simbol dari 
keagungan raja. 

Di bawah bimbingan pemandu istana kerajaan, mereka melewati aula istana yang rumit 
dan didekorasi dengan baik. 

Setelah melewati beberapa pintu, sebuah pintu tebal yang lebih besar dan lebih besar dari 
yang sejauh ini terlihat. Di kedua sisi pintu besar itu ada empat ksatria yang mengenakan 
baju besi yang dihias. Ketika pemandu memberi tahu mereka bisnis mereka, dua dari 
empat ksatria mengkonfirmasi bahwa mereka telah diberi tahu dan memeriksa tubuh 
ketiga tamu itu. 

Saat para ksatria memberi izin untuk melanjutkan, suara mekanis bergema, dan pintu yang 
tidak tersentuh terbuka dengan sendirinya. 

"Pintu ini adalah alat ajaib, begitu." [Elia] 

"Oh, tapi kamu seharusnya sudah melihatnya sebelumnya. Apakah kamu tidak ingat?" [Elis] 

"Sayangnya, Ibu. Saya telah mengunjungi istana berkali-kali sebelumnya, tetapi apakah 
benar-benar selalu ada pintu seperti ini di sini? " [Elia] 

"Pintu kuno ini dikenal sebagai 'Gerbang Kerajaan', dan telah ada di sini selama ratusan 
tahun. Sudah ada di sini jauh sebelum kau lahir, Elia. Istana kerajaan penuh dengan tempat-
tempat penting, tetapi di dalamnya ada tempat yang lebih penting lagi. Pintu ini ada untuk 
memisahkan 'area pribadi keluarga kerajaan' dengan yang lainnya. Seperti yang Anda lihat, 
keamanan di sini sangat ketat, dan mereka juga memeriksa barang-barang milik seseorang. 
Apalagi pintu hanya bisa dibuka ketika seorang ksatria memberikan sinyal ke ruangan lain, 
di mana operator yang bertugas mengoperasikan alat ajaib yang bisa membuka pintu itu 
berada. Tanpa alat ajaib itu, pintunya tidak akan terbuka." [Elis] 

"Jadi ada alat ajaib seperti itu. Saya tidak tahu." [Elia] 

"Yah, itu dimaksudkan untuk keamanan. Tidak ada alasan bagi mereka untuk keluar dari 
jalan mereka untuk menjelaskannya kepada para tamu. Dan Anda masih sangat muda 
ketika Anda datang ke sini sebelumnya. Mau bagaimana lagi jika Anda lupa. Lebih penting 
lagi, seperti yang dikatakan Elize, area mulai dari sini adalah pribadi untuk keluarga 
kerajaan. Tidak ada yang tahu kapan dan siapa yang akan Anda temui, jadi pastikan untuk 
bertindak sebaik mungkin. Jangan lengah. " [Reinhart] 

"Ya, Ayah." [Elia] 



Dia tampak gugup, tetapi dia memperbaiki posturnya, dan memasang penampilan yang 
bermartabat. 

Reinhart mengangguk setelah melihat itu, dan melihat ke dalam pintu yang sekarang 
terbuka penuh. 

Atas perintah pemandu, mereka melanjutkan perjalanan. 

Lalu... 

"Maafkan gangguan kami, Yang Mulia, tetapi keluarga Jamil mencari audiensi." [Memandu] 

"Memasuki." [???] 

Suara yang menanggapi panduan itu berbicara melalui pintu, tetapi itu singkat dan 
mengesankan. 

Segera, pemandu itu pindah ke samping, dan Reinhart berdiri di depan pintu dengan Elize 
di sampingnya. Di belakang mereka mengikuti Elia, dan saat pintu terbuka, mereka bertiga 
masuk bersama. Sesuai dengan etiket, Elia mengambil tiga langkah setelah memasuki 
ruangan, lalu berlutut dengan wajah tertunduk. 

Ketika Reinhart hendak berbicara... 

"Hei, Bodoh. Bangun dan duduklah." [???] 

Tiba-tiba, pernyataan gegabah yang benar-benar memecah suasana bergema di ruang 
pribadi keluarga kerajaan. 

Reinhart mendongak dan memelototi pemilik suara itu sedikit. 

Tertulis di wajahnya bukan kemarahan tapi keheranan. 

"Erias, kamu benar-benar..." [Reinhart] 

"Hmph! Saya tidak perlu salam formal seperti itu. Mereka bertele-tele dan menjengkelkan, 
dan selain itu, kita tidak membutuhkannya, bukan? Saya bertindak dengan baik sebagai 
raja di tempat lain ketika ada mata lain, jadi setidaknya biarkan saya merasa nyaman di 
kamar pribadi saya. " [Eria] 

"Tapi meski begitu, kamu masih harus bertindak sedikit seperti yang ditentukan oleh 
posisimu. Aku membawa putriku hari ini juga---" [Reinhart] 

"Tepat! Selamat datang, Elia. Anda sudah dewasa, saya mengerti. " [Eria] 

Saat Reinhart menyebut putrinya, pria bernama Erias dengan senang hati berbicara 
padanya. 



"Y-Ya, Yang Mulia---" [Elia] 

"Sangat dingin? Terakhir saya ingat, Anda masih memanggil saya paman. " [Eria] 

"Y-Yang Mulia, saya sudah 12 tahun, jadi saya tidak bisa berbicara seperti sebelumnya lagi." 
[Elia] 

"Saya tidak keberatan! Tidak ada orang lain di sini! Jadi panggil aku paman, oke?" [Eria] 

"Tapi---" [Elia] 

"Tapi sebelum yang lain, kamu harus duduk di sofa di sini. Ayo, jangan berlutut, duduk. Jika 
kamu mau, kamu juga bisa duduk di pangkuanku seperti dulu." [Eria] 

Di hadapan paman yang terlalu menyayanginya, Elia bingung bagaimana harus merespon. 
Sebagai sahabatnya dan sebagai ayah Elia, Reinhart hendak menawarkan bantuan, tetapi 
saat dia menoleh, dia menyadari sesuatu, dan ketika tubuhnya bergetar, dia menutup 
telinganya. 

Di saat berikutnya--- 

"Cukup!!!!" [Elis] 

"!!!" [Erias dan Elia] 

Ketika Elize melihat pria itu berperilaku sesuka hatinya sehubungan dengan Elia, dia 
akhirnya tidak tahan dan meledak. 

...10 detik kemudian. 

Tiga anggota duduk di sofa dengan Elia di tengah, sementara Erias dengan lemah berbaring 
di seberang mereka. Daripada mengatakan bahwa kegembiraannya akhirnya tenang, lebih 
tepat untuk mengatakan bahwa pria itu menjadi depresi. 

Pria itu memiliki janggut yang lebat, tubuh yang cukup kencang, dan mengenakan pakaian 
santai mewah yang dibuat dengan bahan terbaik. Pria itu lebih dari sekadar melihat 
bagiannya, dan akan terlihat bermartabat jika dia hanya melakukan bagian itu, tetapi tidak 
ada sedikit pun martabat yang terlihat sekarang. 

Pria ini tidak lain adalah sahabat Reinhart, kakak laki-laki Elize, paman dan wali baptis 
Elialia, dan raja Kerajaan Riforu tempat Kerajaan Riforu dan adipati tinggal. Erias De Riforu. 

"Bagaimana kalau kamu sudah bangun? Kami adalah tamu, Anda tahu? " [Elis] 

"Kamu adalah keluarga, bukan tamu." [Eria] 



"Elias mulai bersekolah tahun ini, jadi tergantung pada waktu dan tempat, dia mungkin 
harus memberi hormat kepadamu sesuai dengan statusmu. Kami membawanya ke sini 
tepat untuk membantunya mendapatkan beberapa pengalaman, namun ... Bagian 
terpenting, raja sendiri, adalah seperti ini ... "[elize] 

"Saya santai ketika saya santai! Dan saat tugas memanggil, tugas memanggil! Saya hanya 
memiliki garis yang ditarik dengan benar di antara keduanya. " [Eria] 

"Kamu selalu pandai dalam sofisme." [Elis] 

"Jangan katakan itu. Sangat sulit bekerja sebagai raja, kau tahu? Terutama dalam beberapa 
tahun terakhir, semua masalah ini muncul karena semua monster yang aktif, menyebabkan 
pekerjaan saya menumpuk. Ini benar-benar melelahkan. Reinhart, apa pendapatmu 
tentang mengambil alih sebagai raja?" [Eria] 

"Aku tidak melakukannya, dan juga, jangan katakan itu begitu saja." [Reinhart] 

"Sungguh melelahkan... Jika memungkinkan, aku tidak ingin bekerja lagi..." [Erias] 

"Kalau begitu, di mana kamu pernah melihat orang yang menyapa tamunya sambil 
berbaring?" [Elis] 

"Kamu sedang melihat satu." [Eria] 

"...Kamu benar-benar tidak berniat memperbaiki perilakumu hari ini, kan?" [Elis] 

"Tidak, tidak sedikit pun. Sekarang, langsung ke intinya dan mari kita singkirkan masalah 
apa pun yang Anda bawa kepada saya hari ini. " [Eria] 

Ekspresi Erias tiba-tiba menjadi serius ketika dia menanyakan itu, tapi dia masih menolak 
untuk bangun. 

Ketegangan di wajah dan suaranya benar-benar tidak seperti ketegangan yang dilepaskan 
oleh seluruh tubuhnya. Reinhart memejamkan matanya. 

"Paket." [Reinhart] 

Ketika Reinhart mengatakan itu, pemandu yang telah berdiri di samping dinding, 
mengambil sebuah kotak kecil dan menyajikannya. 

"Apa yang kita miliki di sini... Oh?" [Eria] 

Raja menopang tubuhnya dengan satu siku untuk membuka kotak itu, dan ketika dia 
melakukannya, dia tertawa seolah-olah dia telah melihat mainan yang menarik. 

"Itu kalung mutiara. Besar, warna seragam... Spektakuler. Bukan sesuatu yang bisa 
ditemukan di negara kita, bahkan negara-negara penghasil mutiara pun akan kesulitan 



untuk memproduksinya. Di mana Anda mendapatkannya? Mengapa Anda menunjukkannya 
kepada saya? " [Eria] 

"Saya berjanji untuk tidak mengatakan dari mana saya mendapatkannya, tetapi saya dapat 
berjanji kepada Anda bahwa itu tidak melalui saluran ilegal. Ini hadiah untuk ratumu. Dan 
kita bisa mempersiapkan lebih banyak jika perlu juga.' [Reinhart] 

"Saya mengerti. Ratu saya telah mencari pakaian untuk dipakai untuk pesta malam. Ini 
akan melayani dengan baik. Aku pasti akan membuatnya memakainya di pesta malam 
berikutnya. Dan saya juga pasti akan mendukung mutiara keluarga Jamil." [Eria] 

Setelah mendengar kata-kata Reinhart, senyum raja semakin dalam, dan dia mengatakan 
dengan tepat apa yang akan dia lakukan. 

Ketika Elia melihat bagaimana paman dan ayahnya saling memahami hanya dengan 
melewati kotak kecil itu, dia terkejut, dan dia tidak bisa tidak bertanya. 

"Paman, apakah kamu mengerti apa yang ingin ayahku katakan hanya dengan itu?" [Elia] 

"Salah satu alasannya adalah karena kita sudah lama saling kenal, tetapi yang lain adalah 
karena keadaan kadipatennya saat ini. Saya mendengar bahwa beberapa bangsawan telah 
melecehkan Reinhart akhir-akhir ini. Dan Reinhart dan Elize juga mulai menunjukkan 
wajah mereka baru-baru ini, meskipun mereka telah meminimalkan partisipasi mereka 
dalam acara sosial sampai sekarang. 

Dengan situasi seperti itu, dengan menunjukkan kalung ini kepadaku, dan di atas semua 
itu, mengatakan bahwa dia bisa mempersiapkan lebih banyak lagi nanti, aku dapat dengan 
mudah menduga bahwa dia ingin menggunakan dukungan dari keluarga kerajaan dan 
mutiara untuk memperkuat hubungannya dengan kerajaan. keluarga lain dan pengaruhnya 
dalam masyarakat kelas atas. Saya juga dapat menduga bahwa dia datang ke sini untuk 
meminta bantuan kepada saya, raja, yang akan menguntungkan perdagangan mutiaranya. 

Reinhart dan Elize sama-sama sangat menyadari kepribadianku dan apa yang bisa 
kulakukan dengan otoritasku, jadi permintaan apa pun dari mereka harus berada dalam 
lingkup kemampuanku. Bahkan jika mereka meminta sesuatu yang sulit, mereka akan 
memberikan manfaat yang cukup untuk membuatnya enak." [Eria] 

Saat dia mengatakan itu, dia menoleh ke orang tuanya dengan wajah licik seperti anak 
kecil. Orang tuanya memakai ekspresi yang sama. Elia menatap kedua kelompok itu bolak-
balik, dan menemukan rasa hormat dan kekaguman atas kepercayaan yang kuat di antara 
mereka. 

"Jadi, apakah ada hal lain yang bisa saya bantu?" [Eria] 

"Tidak, itu banyak. Tidak ada gunanya jika saya meminjam terlalu banyak bantuan dari 
Anda. " [Reinhart] 



"BENAR. Jadi, bisnis apa lagi yang Anda miliki? Jika tidak ada, maka saya ingin mengajukan 
pertanyaan saya sendiri. " [Eria] 

"Oh? Apa itu?" [Elis] 

"Ryouma Takebayashi." [Eria] 



Chapter 248.2 
Bab 248.2 : Kegiatan di Ibukota Kerajaan (2/2) Saat nama Ryouma dijatuhkan, Elia 
bereaksi. Meskipun tidak ada kata yang keluar dari bibirnya, ekspresi terkejut muncul di 
wajahnya, jenis tatapan yang dibuat ketika seseorang yang mereka kenal baik disebutkan. 

Reinhart dan Elize bereaksi lebih lambat dari Elia, tetapi mereka memasang ekspresi 
pengertian. 

"Jadi, Anda sudah pernah mendengar tentang dia. Saya berpikir sebanyak itu." [Reinhart] 

"Kabar tentang kadipatenmu yang bermasalah telah sampai padaku juga. Itu akan menjadi 
cerita yang berbeda jika itu adalah wilayah lain, tetapi ini adalah wilayah di mana teman 
saya, adik perempuan saya, dan keponakan saya tinggal yang sedang kita bicarakan. Jadi 
saya mengirim seseorang ke salah satu kota di pusat badai itu, dan memintanya untuk 
melapor secara teratur kepada saya." [Eria] 

"Dan saat itulah kamu mendengar tentang Ryouma-kun." [Reinhart] 

"Dia membuat gelombang. Semua desas-desus di kota berputar di sekitar anak laki-laki 
bernama Ryouma ini. Dan kebetulan, orang yang saya kirim memilih laundrynya untuk 
penginapan dan pekerjaan untuk menutupi biaya perjalanannya. Laporan terakhirnya 
menyebutkan bahwa dia saat ini bekerja sebagai pendampingnya." [Eria] 

"Dia sedekat itu?" [Reinhart] 

Ketika Reinhart mendengar bahwa seorang mata-mata berada di samping Ryouma, dia 
memikirkan kelompok Hyuzu. 

Tetapi informasi berikutnya membuatnya tercengang. 

"Yang menarik adalah anak laki-laki itu ternyata mengetahui bahwa laki-laki saya telah 
memata-matai saya, dan dengan sengaja menempatkannya di sisinya." [Eria] 

"Aku, aku minta maaf?" [Reinhart] 

Untuk sesaat, Reinhart meragukan telinganya dan harus meminta raja untuk 
mengulanginya. Sebagai tanggapan, Erias dengan senang hati memberikan penjelasan 
singkat tentang peristiwa yang menyebabkan Yurdum menjadi pendamping Ryouma. 

"Jadi, Ryouma-kun menepis oposisi dari orang-orang di sekitarnya?" [Reinhart] 

"Kelihatannya begitu. Adapun secara spesifik, saya yakin orang-orang Anda akan segera 
melaporkannya kepada Anda. Tetapi saya harus mengatakan, bahkan jika dia tahu bahwa 
orang yang saya kirim tidak bermaksud jahat, dia benar-benar berani menempatkan orang 
asing di sampingnya. Dan ketika aku bertanya-tanya apa yang dia rencanakan, dia mulai 



berbicara secara rinci tentang situasi di Gimuru di depan mata-mataku, dan membuatnya 
melapor kepadaku." [Eria] 

"Ryouma-san, apa yang kamu lakukan?" [Elia] 

Ketika Elia menggumamkan itu, orang tuanya setuju dengannya dalam pikiran mereka. 

"Tapi itu bukan langkah yang buruk. Saya raja, seseorang yang jauh lebih tinggi daripada 
bangsawan mana pun yang mencoba menyerang Anda, sang duke, dan juga seseorang yang 
memihak Anda. Mengetahui hal itu, dia mengirimkan informasi itu kepada saya. 

Dia mencoba mengambil keuntungan dari saya, raja, dengan bekerja sama dengan 
seseorang yang tampaknya adalah salah satu dari saya, sikap yang terpuji. Dan mengingat 
bahwa saya membuat masalah besar dari ini akan menyebabkan gesekan yang tidak perlu 
dengan Anda, duke, tidak mungkin saya akan menemukan kesalahan padanya untuk itu. 
Dia memikirkannya dengan baik. Sangat baik. 

Keberanian seperti itu! Aku menyukainya! Dia bahkan lebih berani dari orang dewasa! 
Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa ada pria yang begitu menarik!?" [Eria] 

"Karena kami pikir kamu akan mengatakan itu." [Reinhart] 

"Dia anak yang baik, tapi terkadang dia melakukan hal gila..." [Elize] 

Reinhart dan Elize mencoba membayangkan apa yang akan terjadi jika Ryouma dan raja 
yang berjiwa bebas ini bertemu, tetapi mereka tidak bisa. Terlepas dari itu, mereka yakin 
tidak ada hal baik yang akan terjadi. 

"Tidak ada hal baik yang keluar dari pertemuan? Itu sebabnya kamu tidak memberitahuku 
tentang dia? Apakah itu benar-benar semua? " [Eria] 

"Alasan apa lagi yang mungkin ada? Aku telah diseret olehmu sejak saat itu. Ini benar-
benar sulit." [Reinhart] 

"... Hmm, terserah. Saya ingin bertemu dengannya, tetapi saya tidak punya waktu sekarang, 
jadi saya hanya akan memberi tahu Anda ini, pastikan untuk membuatnya tetap terkendali. 
" [Eria] 

Ketika Erias mengatakan itu, dia tidak memiliki aura bercanda yang biasanya dia miliki 
tentang dirinya. 

"Aku bukan satu-satunya yang mengetahui tentang keberadaan Ryouma Takebayashi dan 
kemampuan yang dia tunjukkan karena kejadian ini. Siapa pun yang bertelinga cepat pasti 
sudah mendengar tentang dia terlepas dari apakah mereka bangsawan atau orang biasa. 
Jika Anda akan melindunginya, pastikan bahwa Anda menjaganya di bawah kendali Anda. 



Dia agak tidak pasti, yang itu. Dia mungkin telah bertindak untuk melindungi Anda dan 
kota, tetapi tindakan dan kemampuannya untuk mengeksekusi tidak seperti tindakan 
seorang anak. Kekuatan yang digunakan dengan gegabah bisa sangat mempengaruhi 
orang-orang di sekitarnya. 

Jika bocah itu bergerak sendiri dan sesuatu terjadi, jika satu-satunya korban adalah dirinya 
sendiri, maka dia hanya menuai apa yang dia tabur. 

Jika Anda terpengaruh, saya pribadi tidak akan senang, tetapi selama kerusakan terbatas 
pada Anda, saya masih bisa memaafkannya. 

Tapi jika, meski kecil kemungkinannya, bocah itu pernah menjadi eksistensi yang akan 
membahayakan negara ini, maka aku tidak akan bisa lagi memaafkannya. Sebagai raja---" 

---Aku tidak punya pilihan selain memerintahkan eksekusinya. 

Kemauan dan tekad yang tak tergoyahkan yang sesuai dengan keinginan raja 
menemaninya ketika dia mengatakan itu. Reinhart dan Elize sudah lama terbiasa dengan 
dia berganti mode dengan cepat seperti ini, tetapi bahkan mereka tidak bisa menahan diri 
untuk tidak bergerak ketika dia mengatakan itu. 

"Saya pikir itu akan baik-baik saja." [Elia] 

Namun, dalam suasana tegang itu, suara damai Elia bergema, dan orang-orang dewasa 
menoleh padanya dengan terkejut. 

"Ah... Permintaan maafku yang terdalam. Saya minta maaf karena mengganggu percakapan 
Anda. " [Elia] 

"Saya tidak keberatan. Lebih penting lagi, mengapa menurutmu itu akan baik-baik saja? " 
[Eria] 

"Itu baru saja keluar, tapi ..." [Elia] 

Seperti yang dipikirkan Elia, dia menyebutkan alasannya satu demi satu. 

"Ryouma-san memang eksentrik. Dia akan memulai sesuatu yang aneh tiba-tiba, dan 
meskipun dia tahu banyak, dia terkadang tidak memiliki akal sehat. Tapi Ryouma-san 
adalah orang yang lembut. 

Dari waktu ke waktu, pertimbangannya akan bekerja ke arah yang aneh, dan terkadang 
berlebihan juga, tapi... Saat kami bersama, Ryouma-san selalu membantuku dan orang-
orang di sekitarku dengan caranya sendiri. 

Ryouma-san tahu banyak hal yang tidak aku ketahui. Dia pandai sihir, tetapi bahkan tanpa 
sihir, dia kuat, namun dia tidak pernah membual tentang itu atau mencoba 



menggunakannya untuk membuat orang lain melakukan apa yang dia inginkan. Jika ada, 
dia selalu menggunakan pengetahuan dan kekuatannya demi orang lain." [Elia] 

"Laporan yang saya terima tentu saja menyebutkan bahwa dia memiliki kecenderungan ke 
arah itu." [Eria] 

Saat pamannya mengangguk, Elia melanjutkan. 

"Saya tidak memiliki banyak pengalaman dengan orang dibandingkan dengan Anda atau 
ayah saya atau ibu saya, tetapi saya telah bertemu banyak orang sejak mendaftar di sekolah 
tahun ini, dan saya telah belajar bahwa ada orang yang, terlepas dari status, mencoba 
untuk menekan orang lain dengan mengandalkan ide-ide mereka yang tidak biasa atau 
posisi mereka, dan orang-orang yang memandang rendah orang lain hanya karena mereka 
sedikit lebih baik dalam beberapa keterampilan tertentu. 

Tapi Ryouma-san tidak seperti itu. Dia kurang memiliki akal sehat, tapi itu karena dia 
sudah lama tidak berinteraksi dengan masyarakat. Dia akan mendengarkan ketika diajak 
bicara, dan saya yakin dia akan berubah jika dia melihat kebutuhannya. Dia akan meminta 
maaf juga ketika dia melakukan kesalahan. Itu sebabnya Ryouma-san adalah seseorang 
yang akan mengerti ketika diajak bicara. 

Dan sampai sekarang, dia selalu berkonsultasi dengan ayah atau orang dewasa di dekatnya 
sebelum melakukan sesuatu. Benar, ibu, ayah?" [Elia] 

"Itu benar." [Reinhart] 

"Dia juga meminta izin terkait kejadian baru-baru ini. Meskipun rasanya sedikit seperti dia 
akan tetap melakukannya bahkan jika kita tidak membiarkannya. " [Elis] 

"Tepat! Dan Ryouma-san selalu mengirimiku surat dan berbicara tentang bagaimana dia 
bertemu dengan berbagai orang yang membantunya dan betapa menyenangkan harinya. 
Orang seperti itu tidak mungkin menyebabkan masalah bagi negara atau orang lain. Itu 
sebabnya, umm..." [Elia] 

Elia mencoba melanjutkan, tetapi dia tidak punya hal lain untuk dikatakan. 

Meskipun begitu dia masih mencoba untuk mengatakan sesuatu, dan saat dia perlahan-
lahan menjadi putus asa, pamannya tertawa. 

"Hahahaha!!! Saya mengerti. Begitu..." [Erias] 

"Paman?" [Elia] 

"Aah, sudah cukup. Saya mengerti apa yang Anda coba katakan, Elia. " [Eria] 

"Betulkah?" [Elia] 



"Keponakanku yang imut pergi sejauh ini. Apakah Anda berbagi pendapatnya, Reinhart, 
Elize? [Eria] 

Keduanya saling melirik. 

"Ya, kami akan mengawasinya. Jadi itu akan baik-baik saja." [Reinhart] 

"Elia kebetulan mengatakannya di depan kita." [Elis] 

"Kalau begitu, aku akan mempercayaimu. Anak laki-laki itu akan menonjol dari sini, baik 
dalam arti yang baik maupun yang buruk. Berhati-hatilah untuk tidak membiarkan 
bangsawan lemah mengambilnya dari tanganmu, oke?" [Eria] 

Erias bangkit, dan setelah mengatakan itu, menepuk kepala Elia. 

"Merupakan kejutan melihat Anda membelanya dengan sangat putus asa. Elia, apakah 
kamu sangat mempercayainya?" [Eria] 

"Hah? Tapi tentu saja. Apakah ada sesuatu yang terjadi?" [Elia] 

"...Hmm, kurasa aku akan bertemu dengannya sekali, dan kemudian aku akan memukulnya 
sekali." [Eria] 

"Paman!? Kenapa tiba-tiba!?" [Elia] 

"Jangan khawatir. Lebih penting lagi, apakah Anda ingin bermain? Baik itu kartu atau 
permainan papan, kami punya semua jenisnya di sini." [Eria] 

"Tolong jangan ganti topik, Paman!" [Elia] 

"Tidak apa-apa, bukan? Semua pembicaraan tentang bisnis akhirnya berakhir! Ayo 
bermain!" [Eria] 

Jadi, Elia dan orang tuanya benar-benar terjebak dalam kecepatan raja yang berjiwa bebas, 
dan setelah memainkan beberapa permainan papan, kembali ke kediaman mereka di 
ibukota kerajaan. 

Adapun paman raja yang terlalu menyayangi yang terus menghindari pertanyaan Elia... 

"...Kubu Reinhart sepertinya sudah mendapatkan mayoritas, tapi pihak lawan juga tidak 
akan menunggu dengan tenang. Terutama karena pemimpinnya kali ini adalah orang 
itukan... Mengingat betapa tidak langsungnya mereka, mereka mungkin tidak akan 
menyerang keluarga Elialia secara langsung, tapi... Reinbach, tidak, itu sama saja dengan 
bunuh diri. 

Seperti yang kupikirkan, orang yang paling mungkin diserang adalah seseorang yang dekat 
dengan keluarganya. Bocah Ryouma itu telah membuat banyak gelombang dan telah 



mengumpulkan perhatian sebagai hasilnya ... Tapi dalam hal itu, bagaimana dia akan 
mengatasi krisis ini, aku bertanya-tanya ... Jika aku tidak salah, ada kemungkinan besar dia 
akan selamat dari ini. , jadi... 

Jika dia sebagus itu, maka aku harus mengejutkannya untuk memukulnya... Mungkin aku 
harus memukulnya saat dia berlutut. Bagaimana dengan tendangan jatuh dari tahtaku? 
...Hmm, apakah itu akan berhasil?" [Eria] 

Setelah Elia dan keluarganya pulang, seorang paman yang sendirian memiliki setumpuk 
dokumen tebal di satu tangan, sementara dengan serius menyusun rencana untuk 
memukul Ryouma. 



Chapter 249.1 
Bab 249.1: Tindakan di Pesta Malam (1/2) 

Seminggu setelah Elialia bertemu Raja Erias dengan orang tuanya, pesta malam besar yang 
disponsori oleh raja diadakan di aula terbesar istana kerajaan. 

Aula dibagi menjadi enam langkah. Yang terdalam adalah raja dan keluarga kerajaan, lalu 
adipati, marquess, Count, viscount, dan akhirnya, baron. Posisi yang akan mereka ambil 
sudah diputuskan sebelumnya. 

Mereka harus memulai pesta malam secara resmi, tetapi meskipun begitu, sudah menjadi 
kebiasaan bagi orang-orang untuk datang lebih awal jika pangkatnya lebih rendah, dan 
orang yang datang lebih lambat, pangkatnya lebih tinggi. 

Saat ini, sebagian besar peserta sudah muncul, dan mereka hanya menunggu pesta malam 
resmi dimulai. Sebenarnya, para peserta sudah mulai mengobrol dengan ramah di antara 
mereka sendiri, tetapi pesta ini bukan tentang mereka. 

Aktor utama sejati dari pesta ini adalah 'anak-anak' dari para bangsawan yang menghadiri 
akademi tahun ini. 

Ketika orang-orang diharapkan untuk memikul negara di pundak mereka suatu hari nanti, 
mereka telah dikumpulkan di sini untuk dinilai dan diberkati. Adapun jika mereka sendiri 
menyadarinya, itu tidak masalah. 

Di sekitar anak-anak tidak hanya orang tua yang mengkhawatirkan anak-anak mereka. 
Beberapa mengawasi anak-anak mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak akan 
melakukan sesuatu yang tidak pantas, sementara yang lain mencari di aula untuk calon 
pernikahan bagi anak-anak mereka, sehingga menimbulkan ketegangan tertentu di udara. 

Jika Ryouma, seseorang dari Bumi Jepang, di sini, dia pasti akan menggambarkan pesta 
malam ini sebagai hari orang tua yang menegangkan. 

Dalam pertemuan seperti itulah kelompok lain datang. Sebuah kelompok yang terdiri dari 
seorang anak yang terdaftar tahun ini dan orang tuanya. 

Lonceng berbunyi untuk mengumumkan kedatangan tamu baru, dan semua perhatian 
tertuju pada grup baru. 

Sesaat berlalu, dan kemudian seorang anggota staf yang berdiri di dekat pintu masuk 
memanggil. 

"Kepala keluarga bangsawan Jamil saat ini, Reinhart Jamil-sama! Istrinya, Elize Jamil-sama! 
Dan putri mereka, Elialia Jamil-sama!" [Staf] 



Dengan struktur aula, tidak ada yang bisa lepas dari mata kerumunan besar yang masuk 
sebelum mereka. 

Tetapi di hadapan semua mata itu, mereka tidak meringkuk atau bingung, hanya 
menunjukkan sikap anggun. 

Selain itu, aksesoris dengan mutiara besar juga terlihat menyertai pakaian pilihan mereka 
untuk malam itu. 

Bahwa bersama dengan sikap mereka menyebabkan keributan di antara para bangsawan 
dan anak-anak mereka. 

"Seperti yang diharapkan dari keluarga Jamil, mereka berada di liga yang berbeda 
dibandingkan dengan kita." [Mulia 1] 

"Nona Elialia seharusnya juga baru saja mendaftar tahun ini, namun lihat betapa 
mengesankannya dia." [Mulia 2] 

"Jadi itu adipati Jamil? Dia sangat keren... Sama sekali tidak seperti ayah." [Anak Mulia 1] 

"Gaun crimson Elize-sama, dan gaun Elialia dengan warna biru cerah, keduanya luar biasa. 
Dan aksesoris itu..." [Noble Lady 1] 

"Sebuah bros di dada untuk Reinhart-sama, dan anting-anting untuk dua wanita. Tidak 
disangka mereka benar-benar bisa menggunakan begitu banyak mutiara besar... Seperti 
yang diharapkan dari keluarga adipati." [Nona Mulia 2] 

"Anda dapat dengan mudah melihat kualitas kain dan benang yang digunakan, sementara 
desainnya tidak terlalu mencolok, dan juga tidak terlalu mencolok. Karena itu aksesori 
mereka semakin menonjol, dan seluruh kombinasinya terlihat sangat bagus. Seperti yang 
diharapkan, mereka berbeda dari bangsawan peringkat bawah yang hanya bersaing 
dengan betapa mencoloknya mereka." [Nona Mulia 3] 

"Ayah. Saya ingin aksesori seperti itu juga, "[Putri Mulia 1] 

"I-Itu? Bahkan satu mutiara pun sangat mahal..." [Ayah Mulia 1] 

"Wanita mana pun pasti tertarik dengan mutiara secantik itu. Bagaimana menurutmu, 
Sayang?" [Nona Mulia 4] 

"Panggil toko perhiasan saat kita kembali saat itu. Saya yakin kita bisa mendapatkannya 
selama ada cukup uang. " [Ayah Mulia 1] 

"Apakah kamu tidak menyadari nilai mutiara itu?" [Nona Mulia 4] 

"Bukankah itu hanya permata? Kita seharusnya bisa mendapatkannya jika kita hanya 
memesan dari toko." [Ayah Mulia 1] 



Saat kerumunan itu terbelah dan sebuah jalan terbuka, suara-suara bergema di belakang 
dan menghilang. 

Pesta malam ini adalah prasmanan. Mereka bebas bergerak, tetapi tidak ada seorang pun di 
sini yang akan memanggil ketiganya. 

Itu adalah bagian dari etiket pesta malam, dan ada pemahaman diam-diam di sana juga, 
tapi itu sebagian besar karena dianggap tidak sopan bagi orang yang berpangkat lebih 
rendah untuk memanggil atasannya. Jika seseorang ingin memanggil atasannya, dia harus 
meminta seseorang yang berhubungan dengan atasan itu untuk menengahi dia, atau hanya 
menunggu atasan untuk memanggilnya atas kemauannya sendiri. Memanggil mereka 
untuk berhenti adalah hal yang mustahil. 

Oleh karena itu, tidak ada yang menghalangi mereka, dan kelompok Reinhart dengan 
mudah mencapai tempat yang telah disiapkan untuk mereka, lalu seperti orang lain, 
mereka menggunakan waktu sampai pesta resmi dimulai untuk menyapa keluarga yang 
terhubung dengan mereka. Dari adipati lain seperti mereka sendiri hingga marquess, dan 
ketika Reinhart mencapai salah satu Count... 

"Maaf mengganggu pembicaraanmu, tapi apakah Count Bernardo itu begitu?" [Reinhart] 

"Jika bukan Yang Mulia. Merupakan suatu kehormatan untuk mendapatkan perhatian 
Anda. " [Bernardo] 

"Tidak perlu seformal itu. Saya hanya berpikir saya harus berterima kasih." [Reinhart] 

"Terima kasih?" [Bernardo] 

Dia tiba-tiba dipanggil oleh adipati, dan kemudian adipati bahkan menyebutkan bahwa dia 
harus berterima kasih padanya. Count Bernardo memutar kepalanya untuk mencari tahu 
apa yang mungkin dibicarakan oleh sang duke, tetapi dia tidak dapat menemukan apa pun. 
Reinhart melanjutkan. 

"Aku juga berpikir untuk berterima kasih pada temanmu, tapi... Count Sandrick tidak 
datang malam ini, kan?" [Reinhart] 

"Saya memang belum melihat hitungannya. Rupanya, dia sangat sibuk akhir-akhir ini. " 
[Bernardo] 

"Ahh, ya, dia pasti sangat sibuk sekarang. Lalu bagaimana dengan Viscount Fargutton, 
Viscount Danietan, dan Viscount Anatoma? Apa menurutmu mereka ada di bawah sana?" 
[Reinhart] 

"Siapa tahu?" [Bernardo] 

"Begitu... Ada banyak orang yang perlu aku tunjukkan rasa terima kasihku. Ngomong-
ngomong, apakah kamu yakin・・・, kamu tidak memiliki petunjuk?" [Reinhart] 



Seperti yang diharapkan, Count telah menyadari bahwa 'terima kasih' Reinhart bukanlah 
rasa terima kasih secara harfiah. Dia mencoba berpura-pura tidak tahu, tetapi Reinhart 
terus menekannya sambil tersenyum. 

"Itu aneh. Pembangunan kota baru saya berjalan dengan sangat baik, dan Anda bahkan 
berusaha keras untuk mengirimkan begitu banyak bantuan. Beberapa ratus orang datang. 
Saya terkejut Anda tidak menyadari bahwa banyak orang meninggalkan wilayah Anda." 
[Reinhart] 

Reinhart tidak berbicara dengan keras, tetapi dia adalah seorang adipati. Seseorang yang 
tinggi dalam hierarki telah berusaha keras untuk mendekati hitungan. 

Secara alami, akan ada orang yang penasaran dengan isi percakapan mereka, dan ada juga 
yang berencana untuk menjalin hubungan dengan sang duke. Bagaimanapun, ada banyak 
orang yang diam-diam mengawasi setiap tindakan sang duke. 

Hasil dari... 

"Apa yang mereka bicarakan? Beberapa ratus orang?" [Mulia 1] 

"Banyaknya orang yang pergi sudah cukup untuk membuat sebuah desa menghilang. Itu 
sedikit berlebihan bahkan untuk petani yang ingin bekerja jauh dari rumah, bukan?" [Mulia 
2] 

"Jika hitungannya bekerja dengan sang duke, maka itu tidak akan terlalu aneh, tapi... Orang 
itu sendiri mengatakan dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Apakah orang-orangnya 
melarikan diri?" [Mulia 3] 

"Masalahnya di sini sebenarnya bukan alasan migrasi, tetapi fakta bahwa Count tidak tahu 
apa-apa tentang masalah ini. Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan begitu banyak 
orang pergi? Bagaimana dia mengelola wilayahnya? " [Mulia 4] 

"Jika mereka berhasil melarikan diri, mengapa? Saya belum pernah mendengar masalah 
khusus dengan manajemen count itu, tapi mungkin, semuanya tidak berjalan dengan baik?' 
[Mulia 5] 

Orang-orang yang menguping percakapan Duke Reinhart dan Count Bernardo mulai 
berspekulasi di antara mereka sendiri dengan suara pelan sambil mengintip hitungan. Dari 
penggalan-penggalan percakapan yang bisa mereka ambil, rupanya, situasi telah berbelok 
ke jalan yang tidak menguntungkan bagi Count Bernardo. 

Selain itu, sebagian dari bangsawan bertelinga cepat sudah mengetahui informasi 
sebelumnya. 

"Dia tahu segalanya. Dia hanya bertingkah bodoh." [Nona Mulia Bertelinga Cepat] 

"Mengapa? Tidak ada gunanya, kan?" [Nona Mulia 1] 



"Tidak. Saya yakin dia harus percaya bahwa akan lebih tidak menguntungkan baginya 
untuk mengakui bahwa dia tahu. " [Nona Mulia Bertelinga Cepat] 

"Eh, kamu tahu sesuatu?" [Nona Mulia 1] 

"Ya, ini informasi yang aku dapatkan beberapa hari yang lalu, tapi... Kamu tahu bagaimana 
ada rumor yang beredar bahwa wilayah adipati tidak dalam keadaan baik?" [Nona Mulia 
Bertelinga Cepat] 

"Ya... Reinhart-sama masih muda, jadi kupikir wajar saja jika dia akan berjuang." [Nona 
Mulia 1] 

"Ada kabar bahwa rumor itu dimulai oleh keluarga lain. Kabar juga mengatakan bahwa 
beberapa keluarga bersekongkol untuk mengumpulkan yang bermasalah di wilayah 
mereka dan melemparkan mereka ke adipati. Mereka mengatakan orang-orang dari Guild 
Kegelapan bahkan telah dipekerjakan." [Nona Mulia Bertelinga Cepat] 

"Ku! Tapi sekarang setelah kamu menyebutkannya, desas-desus itu terasa seperti sengaja 
dimulai oleh seseorang." [Nona Mulia 1] 

"Mereka menggunakan Guild Kegelapan? Betapa menakutkannya... Tapi jika demikian, 
maka itu sebabnya hitungannya..." [Noble Lady 2] 

Seperti itu, spekulasi melahirkan spekulasi baru, menyebar seperti riak di antara para 
bangsawan, dan orang-orang dengan santai mulai menjauhkan diri dari Count Bernardo. 

Tidak ada yang ingin bersekutu dengan seseorang yang bermasalah dengan adipati. 

Tidak ada yang ingin disalahartikan sebagai sekutu musuh adipati dan menimbulkan 
ketidaksenangan keluarga bangsawan. 

Tidak ada yang lebih merepotkan daripada berteman dengan Count Bernardo dan terjebak 
dalam kemarahan dan balas dendam seorang duke. 

Ketika dia menyadari bahwa orang-orang secara bertahap menyerah padanya dan bahwa 
dia mulai menjadi terisolasi, Count Bernardo tetap tenang di permukaan, tetapi jauh di 
lubuk hatinya, dia sangat gelisah dan memeras pikirannya untuk mencari solusi. 

Itu pada saat seperti itu--- 

"Yah, bagaimanapun juga, malam ini adalah waktu untuk perayaan, jadi mari kita bicarakan 
ini lain kali." [Reinhart] 

---Bahwa Reinhart mengakhiri percakapan. 

Untuk sesaat, kejutan dan kebahagiaan memenuhi hitungan. Ada tawa mencemooh untuk 
adipati di sana juga. 



"Kalau begitu permisi." [Reinhart] 

"Terima kasih telah menghubungiku." [Bernardo] 

Sekarang dia bisa santai lagi, tidak hanya di permukaan, tetapi juga di dalam, Count 
membungkuk dalam-dalam, dan kemudian melihat Reinhart pergi saat dia pergi. Cara dia 
pergi begitu damai dan anggun tidak ada yang akan curiga bahwa dia baru saja mengakhiri 
percakapan dengan niat menggelisahkan yang tersembunyi di dalamnya. 



Chapter 249.2 
Bab 249: Tindakan di Pesta Malam (2/2) Setelah itu Reinhart membawa istri dan putrinya 
dan melanjutkan salam mereka. 

"Hitung Fatma, sudah lama." [Reinhart] 

"Ohh! Terima kasih telah memanggil saya, Yang Mulia." [Fatma] 

"Kamu banyak membantuku selama hari-hari kita di akademi, jadi aku berharap untuk 
memperkenalkan istri dan anak perempuanku kepadamu. Saya harap Anda tidak 
keberatan. " [Reinhart] 

"Tapi tentu saja!" [Fatma] 

"Itu keren. Elia, ini Count Fatma, dia adalah senpaiku selama kita di akademi." [Reinhart] 

"Porco Fatma, Nyonya. Senang berkenalan dengan Anda. " [Fatma] 

"Elia Jamil. Kesenangan adalah milikku. Aku pernah mendengar tentangmu dari ayahku." 
[Elia] 

Pertemuan dengan senpai Reinhart, Porco Fatma. 

"Ibu, lihat..." [Elia] 

"Oh? Memang, kita harus pergi." [Elis] 

"Permisi, saya melihat Count Willdan dan Baron Clifford bersama keluarga mereka." 
[Reinhart] 

Dan kemudian pertemuan dengan teman-teman Elialia, Michelle dan Riera, bersama 
dengan orang tua mereka. 

"Yang Mulia! Merupakan suatu kehormatan untuk memiliki seseorang dengan perawakan 
Anda yang rendah hati ini dengan kehadiran Anda. " [Clifford] 

"Baron, tidak perlu terlalu seremonial. Saya mendengar kedua putri Anda telah membantu 
putri saya." [Reinhart] 

"Demikian juga, Yang Mulia. Riera mengatakan Elia telah menjadi berkah baginya." 
[Clifford] 

"Putri saya, Michelle, juga mengatakan demikian. Saya khawatir pada awalnya karena dia 
cukup eksentrik, tetapi berkat putri Anda, dia bisa membiasakan diri dengan sekolah. Itu 
sangat melegakan." [Willdan] 



"Mereka juga telah menjadi berkat bagi putri saya. Saya mendengar mereka adalah anak-
anak yang berprestasi. Akan luar biasa jika mereka bisa terus bersama untuk waktu yang 
lama. Tentu saja, kami orang tua juga. " [Reinhart] 

"Ini suatu kehormatan." [Willdan dan Clifford] 

Setelah orang tua mengakhiri percakapan mereka, mereka semua memperkenalkan 
keluarga masing-masing, lalu mengobrol dengan menyenangkan. 

Dalam prosesnya, waktu untuk resmikan dimulainya pesta malam akhirnya datang. 

Lonceng di sudut aula besar dibunyikan beberapa kali oleh staf untuk mengumumkan 
dimulainya pesta malam. 

Pada saat yang sama, keluarga adipati bersama dengan bangsawan lainnya, yang 
berkeliling menyapa orang, kembali ke posisi masing-masing. 

Setelah memastikan bahwa para tamu telah selesai pindah, staf di samping bel berlutut dan 
menghadap ke bawah. 

Seolah-olah itu adalah semacam sinyal, para tamu juga menoleh ke kursi keluarga kerajaan 
dan melakukan gerakan yang sama. 

Di aula yang luas, di ujung anak tangga tertinggi, dari pintu yang tersembunyi oleh tirai 
tebal, dengan khidmat memasuki raja dan ratunya dengan tangan terikat. 

Mereka masing-masing mengambil tempat duduk mereka, lalu beralih ke subjek mereka. 

"Kamu boleh mengangkat kepalamu." [Eria] 

Atas perintah raja, para tamu mengangkat kepala, meskipun lutut mereka tetap berlutut. 

"Tahun ini saya sekali lagi diberkati untuk menyambut hari yang menakjubkan ini. Untuk 
dapat menyaksikan wajah masa depan kita, masa muda kita -- dan itu tidak berlebihan -- 
membuat saya sangat senang. Sekarang, saya yakin anak muda kita tidak menghargai salam 
panjang, dan saya juga tidak menyukainya, jadi saya hanya akan mengatakan ini. Nikmati 
minuman, makanan, dan orang-orangnya sepuasnya... Sekarang, kalian semua, ambil 
gelas!" [Eria] 

Pada titik ini, kacamata dibagikan kepada semua tamu. 

Raja menunggu minuman disajikan kepada semua tamu, lalu berbicara. 

"Untuk masa depan negara dan generasi muda kita!" [Eria] 

Raja mengangkat gelasnya, dan para tamu mengikutinya, lalu mereka semua 
mengosongkan gelasnya masing-masing. 



Seperti ini pesta malam telah resmi dimulai. 

...Ya, ini baru permulaan. 

"Ayo pergi, Elia." [Reinhart] 

"Ya, Ayah." [Elia] 

Ketika tiga anggota keluarga adipati mengembalikan gelas mereka kepada para pelayan 
yang bergerak di sekitar aula yang luas, mereka menuju untuk menyambut raja dan 
ratunya. Secara alami, setiap mata di aula memperhatikan mereka, dan bahkan orang yang 
tidak cerdas pun tidak menyadarinya. Bahwa sang ratu mengenakan kalung mutiara. Pada 
titik ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa ketiga anggota adipati semuanya 
mengenakan aksesoris mutiara. 

Oleh karena itu, para wanita yang tertarik pada mutiara dan para pria yang direcoki oleh 
mereka tidak bisa tidak berspekulasi. Sebuah spekulasi terbukti benar ketika sang ratu 
memberikan ucapan terima kasihnya. Mulai hari ini, para bangsawan yang menginginkan 
mutiara akan ingin menjadi lebih dekat dengan mereka, semakin memperbesar pengaruh 
sang duke yang sudah sangat luas. 

Ada bangsawan yang tidak ingin hal itu terjadi. Seperti Count Bernardo, yang telah 
berbicara dengan Reinhart sebelumnya. Saat dia memalingkan kepalanya dari percakapan 
penuh kasih sayang antara keluarga adipati dan keluarga kerajaan, secara kebetulan, dia 
melihat dua kenalannya. 

Mereka tidak lain adalah Viscount Fargutton dan Viscount Danietan, yang telah disebutkan 
adipati sebelumnya. Keduanya, yang telah mengirim orang dari wilayah mereka seperti dia, 
berbicara di antara mereka sendiri dengan wajah memucat. Mereka mungkin memikirkan 
hal yang sama dengannya. 

Memikirkan itu, dia memanggil mereka. 

"Viscount Fargutton, Viscount Danietan." [Bernardo] 

"C-Hitung Bernardo!" [Farguton]] 

"Terima kasih telah menghubungi kami." [Danietan] 

"Tidak perlu salam. Lebih penting lagi, apakah Anda memikirkan kejadian itu? " [Bernardo] 

"Hah? Ah, i-itu tidak sepenuhnya tidak berhubungan, tapi..." [Danietan] 

Viscount Danietan berbicara dengan agak tidak jelas, tetapi mereka tidak dapat membuat 
keributan di pesta ini, jadi Viscount Fargutton yang berbicara menggantikannya dengan 
suara pelan. 



"Sebenarnya, reputasi buruk kami telah menjadi topik sejak kami datang ke sini." 
[Farguton] 

"Apa? Dengan 'kami', Anda juga merujuk .... " [Bernardo] 

"Ini terkait dengan 'insiden' yang Anda sebutkan, jadi ... 'Kami' mengacu pada kami." 
[Farguton] 

Ketika Count mendengar itu, dia menajamkan telinganya dan mendengarkan percakapan di 
sekitar mereka. 

"Anda telah mendengar? Tentang perselingkuhan Viscount Fargutton?" [Nona Mulia 1] 

"Kudengar Viscount Danietan juga sarat dengan hutang." [Nona Mulia 2] 

"Anak saya bekerja sebagai pemungut cukai, dan ternyata, Baron Rufred belum membayar 
pajaknya." [Nona Mulia 3] 

"Anda telah mendengar? Viscount Sergier telah melakukan apa pun yang dia suka di 
wilayahnya dengan uang dan otoritasnya. " [Nona Mulia 4] 

"Count Sandrick memiliki perusahaan di wilayahnya yang agak terlalu dekat dengannya." 
[Nona Mulia 5] 

"Kudengar Baron Jerok keluar setiap malam untuk bermain di toko-toko itu dengan 
wanita." [Nona Mulia 6] 

Desas-desus buruk tentang mereka yang berpartisipasi dalam rencana mereka dapat 
terdengar di kiri dan kanan. Tentu saja, rumor tentang dirinya juga disertakan. Terlebih 
lagi, itu adalah rumor yang mendetail, dari rahasia yang dia sembunyikan karena 
memalukan hingga rahasia yang disembunyikan karena itu adalah kejahatan. 

"Apa yang sedang terjadi? Apa kau mendengar sesuatu dari pria itu?" [Bernardo] 

"Tidak ada, tapi tanpa ragu, seseorang menyebarkan desas-desus." [Danietan] 

"Tapi mereka datang dari mana-mana. Ini hampir seolah-olah mereka bersaing satu sama 
lain. " [Farguton] 

Ketika Count Bernardo mendengar gumaman Viscount Fargutton, dia menyadari apa 
sumber perasaan aneh yang dia miliki, dan membeku. 

Sungguh aneh bagaimana para bangsawan di sekitar mereka hampir seperti berlomba-
lomba menyebarkan desas-desus. 

Tapi apa itu? bahkan lebih asingkan adalah betapa kurang ajarnya mereka. 



Percakapan antara bangsawan selalu diadakan di belakang layar, dan mereka sering 
menggunakan kata-kata yang tidak jelas untuk menghindari kesalahan. 

Namun tentu saja, tingkat ketidakjelasan itu bervariasi menurut waktu, tempat, dan 
hubungan mereka dengan orang tersebut. 

Mencoba menurunkan reputasi bangsawan dari rumah lain di tempat umum seperti ini 
bisa dianggap sebagai penghinaan. Dan bahkan jika bangsawan tersebut tidak tersinggung, 
tindakan seperti itu kemungkinan akan menimbulkan masalah. 

Oleh karena itu, 'jarang' ada orang di antara bangsawan yang secara terbuka membuat 
pernyataan seperti itu di tempat seperti ini. 

...Tapi ada pengecualian. 

Dan dari udara di tempat ini, kemungkinan pengecualian itu terjadi saat ini juga. 

Saat dia menyadari itu, semua darah meninggalkan wajahnya. 

Untuk pengecualian tidak berbeda dengan akhir seorang bangsawan. 

Ketika skandal beberapa rumah terungkap, dan hukuman mereka menjadi pembicaraan di 
kota. 

Pada saat seperti itu, kritik dan hinaan sama-sama hanya bisa ditoleransi. 

Bahkan jika para kritikus mengambil langkah terlalu jauh, selama mereka tidak melangkah 
terlalu jauh, hanya peringatan ringan yang akan mereka terima. 

Lagi pula, tidak dapat disangkal bahwa sebuah skandal telah dibuat, jadi yang benar-benar 
bersalah adalah orang yang menyebabkan skandal itu. 

Terlebih lagi, seorang bangsawan yang kehormatannya telah dinodai tidak bisa lagi 
berbuat apa-apa. 

Meskipun bangsawan itu mungkin masih mempertahankan hidupnya, para bangsawan 
yang menghargai kehormatan tidak akan lagi mengasosiasikan diri dengannya, dan itu 
tidak berbeda dengan 'kematian' bangsawan. 

"!!!" [Bernardo] 

Mereka dilakukan untukkan. Mereka tidak akan lagi diperlakukan sebagai manusia. 

Sudah, tatapan di sekitar mereka tidak lagi seperti dulu. 

Tidak, Duke Jamil membuat ini terjadi. 

Tanpa mereka sadari, parit luar telah terisi. 



Ketika Count menyadari itu, anggota tubuhnya mulai bergetar. 

Saat itulah raja berbicara dan aula yang luas meletus, tetapi kata-kata raja tidak mencapai 
hitungan. 

Namun, orang-orang di sekitarnya segera mulai membicarakannya, jadi apakah dia mau 
atau tidak, dia tidak punya pilihan selain mendengar. 

'Yang Mulia telah memberikan persetujuannya untuk mutiara Duke Jamil.' 

Itu akan meningkatkan nilai mutiara sang duke lebih tinggi lagi. 

Dan para bangsawan yang menginginkan mutiara yang disetujui secara kerajaan ini akan 
mendekat kepadanya, memperbesar pengaruh rumahnya. 

Untuk hitungan, itu tidak berbeda dengan lonceng kematian. 

Dia dengan putus asa memeras kepalanya untuk menemukan jalan keluar dari situasi ini, 
tetapi dia tidak dapat menemukan jalan keluar. 

Mungkin, dia bisa membuang semua rasa malu ke angin, dan melemparkan kepalanya ke 
tanah dan memohon pengampunan, tetapi rencana seperti itu tidak pernah muncul di 
benaknya, dan sebaliknya, alasan yang tidak dapat dipahami memenuhinya. 

Hitungannya sudah linglung, dan sebelum dia menyadarinya, dia mengangkat kepalanya. 

Pada saat itu, matanya bertemu dengan mata sang duke. 

"A, ahhh..." 

Duke tersenyum. 

Tidak ada sepatah kata pun yang dibagikan di antara mereka. Tapi dia tahu. 

Bukannya sang duke tidak siap sehingga dia tidak terus mendorongnya lebih awal. 

Sebaliknya, tidak ada gunanya lagi. Tanpa dia sadari, permainan sudah berakhir. 

Sisa malam dihabiskan oleh hitungan seperti mayat. 

Dia tidak berbicara dengan siapa pun, dan tidak ada yang berbicara dengannya juga. 

Beberapa hari kemudian, skandal hitungan dan bangsawan lainnya akan secara resmikan 
terungkap, dan topik penurunan pangkat dan kehancuran mereka akan dibicarakan tanpa 
henti di antara para bangsawan, tapi... Para bangsawan tidak terkejut, dan tak lama setelah 
itu, topik itu juga akan mereda. 



Chapter 250 
Bab 250: Kedatangan Gelombang Dingin Yang Hebat 

"Fuu... Hari ini juga dingin." [Ryouma] 

Masih ada satu minggu lagi menuju tahun baru. 

Musim dingin menjadi sangat keras di bagian Kadipaten Jamil ini, dan baru-baru ini turun 
salju tanpa henti. Karena itu saya harus pergi ke kota saat hari masih gelap. 

Untungnya aku bisa menggunakan teleportasi jarak jauh dengan batu slime sebagai 
penanda. 

Saat aku memikirkan itu, aku berjalan melewati jalan bersalju dengan sepatu bot salju 
buatan tangan. Salju menumpuk cukup tinggi untuk mencapai pinggang anak. 

Tak lama, gerbang kota Gimuru yang familiar muncul. Dua penjaga berdiri di kedua sisi 
gerbang, dan ketika mereka melihat saya, mereka melambai ke arah saya. 

"Selamat pagi!" [Ryouma] 

"Selamat pagi!" [Penjaga 1] 

"Hari ini juga dingin, ya!" [Penjaga 2] 

Gaya berjalan saya lambat karena salju, jadi saya menyapa mereka saat saya berjalan. 
Akhirnya, aku sampai di gerbang. 

"Saya melihat Anda berdua bekerja keras hari ini juga." [Ryouma] 

"Sudah sulit setiap hari." [Penjaga 1] 

"Salju dan dingin benar-benar menjengkelkan." [Penjaga 2] 

Kami mengobrol sebentar sementara mereka mengkonfirmasi identitas saya. 

"Bagus, kamu bisa masuk sekarang. Ngomong-ngomong, apakah kamu akan melakukan itu 
lagi? Kami akan membantu persiapannya." [Penjaga 1] 

"Terima kasih. Saya menghargainya." [Ryouma] 

"Ha ha, yang terbantu disini adalah kita." [Penjaga 2] 

"Selain itu, jika kita membantu, kita akan bisa menghangatkan diri untuk sementara 
waktu." [Penjaga 1] 



Mereka sepertinya bercanda, tetapi menghangatkan diri mungkin adalah tujuan mereka 
yang sebenarnya. 

Either way mereka membantu saya, jadi saya berterima kasih. 

Segera, saya mengeluarkan alat yang diperlukan dari Rumah Dimensi saya. 

"Yah, itu dingin setiap hari. Bahkan beberapa aqua slime saya berevolusi menjadi 'Ice slime' 
karena kedinginan." [Ryouma] 

"Aqua Slime? Itu adalah slime yang memiliki air untuk tubuhnya, kan? Saya tidak tahu 
banyak tentang mereka, tetapi bukankah tubuh mereka membeku karena kedinginan? " 
[Penjaga 1] 

"Semua orang mengatakan itu, tapi sepertinya tidak begitu." [Ryouma] 

Dalam pemeriksaan yang saya lakukan sebelumnya, saya menemukan bahwa aqua slime 
tahan terhadap perubahan suhu, tetapi beberapa dari mereka menyukai dingin, sementara 
yang lain tidak. Dan yang menyukai dingin semuanya menyukai es mana. Terlebih lagi, 
meski berada di lingkungan yang sama, hanya slime yang menyukai es mana yang 
berevolusi menjadi es slime, jadi kupikir itu tidak sesederhana tubuh mereka yang 
membeku. 

"Oh, berbicara tentang es, bisakah kamu memberikan lebih banyak sepatu anti selip yang 
kamu sumbangkan sebelumnya?" [Penjaga 1] 

"Hah? Bukankah saya meninggalkan Perusahaan Morgan yang bertanggung jawab atas itu? 
" [Ryouma] 

"Yah, tampaknya, kabar tentang barang karet itu sangat bagus untuk mencegah orang 
tergelincir keluar dari kami penjaga, dan sekarang, mereka mengatakan mereka terjual 
habis segera setelah persediaan turun." [Penjaga 1] 

"Sebagian besar kecelakaan akhir-akhir ini disebabkan oleh "salju" atau es atau lumpur 
yang dihasilkannya. Beberapa petualang tampaknya menggunakan peralatan khusus yang 
dimaksudkan untuk perjalanan ke pegunungan bersalju itu, tetapi rakyat jelata tidak 
memiliki akses ke sana." [Penjaga 2] 

"Ahh ..." [Ryouma] 

Jadi ini pasti yang mereka sebut 'permintaan darurat'. 

Sampai saat ini, cuaca di sekitar bagian ini selalu berada di sisi yang lebih hangat. Bagi 
penduduk kota ini, gelombang dingin tahun ini tidak normal. Jadi tidak mungkin bagi 
mereka untuk bersiap menghadapi salju sebanyak ini. Dan toko-toko juga tidak mungkin 
menyimpan barang-barang yang biasanya tidak laku. Bahkan jika mereka memiliki 
beberapa, pasti tidak akan banyak. 



Adapun saya, saya kebetulan mengetahuinya sebelumnya dari para dewa secara kebetulan, 
jadi saya bisa membocorkan informasi ke berbagai tempat dan membuat mereka bersiap. 
Perusahaan Morgan khususnya bereaksi paling cepat. Dia mungkin mendapatkan informasi 
dari tempat lain juga, tetapi saat aku memberi tahu Serge-san tentang kemungkinan 
gelombang dingin, dia segera memobilisasi orang-orangnya. 

Berkat itu, pengembangan barang-barang musim dingin anti-gelombang dingin, seperti 
sepatu bot anti-selip, dan produksi massalnya melalui bengkel dan tenaga kerja baru, serta 
penjualannya melalui berbagai toko semuanya berjalan dengan baik. 

Faktanya, 'perahu kecil' di depan saya saat ini adalah salah satunya. 

Saya membuat perahu berdasarkan yang saya kendarai di Wilayah Fatma. Saya meletakkan 
kompor di belakangnya seperti yang Anda gunakan untuk barbekyu dan berkemah, lalu 
saya meletakkan peralatan di atasnya yang pada dasarnya adalah panci dengan pipa logam 
melingkar di sekitarnya. Untuk menggambarkannya secara singkat, itu pada dasarnya 
adalah pop pop boat. 

Saya tidak berbicara tentang perahu tua yang menggunakan mesin bola lampu panas, 
melainkan mainan perahu tua yang juga digunakan dalam eksperimen sains. 

Saya meletakkan filter slime di dua pipa logam yang memanjang di belakang kapal, 
sementara di dalam kompor, saya meletakkan Ash Slime, dan meletakkan beberapa arang 
di atasnya. Terakhir, saya menempatkan aqua slime di dalam panci dan air yang cukup 
untuk mengisi pipa. Itu menyimpulkan persiapan saya. 

Yang tersisa sekarang hanyalah... 

"Aku akan menyerahkan ini padamu." [Ryouma] 

"Baik." [Penjaga 1] 

Sementara mereka memasang bendera kuning dengan huruf merah di atasnya yang 
bertuliskan, 'pembersihan jalan dan pembersihan salju sedang berlangsung', saya bertanya 
kepada aqua slime yang mulai panas di dalam panci apakah sudah siap, dan itu sangat 
bersemangat. postur sebagai tanggapan. Ketika saya melihat ke luar gerbang dan melihat 
bahwa tidak ada orang di sekitarnya, saya tahu bahwa sudah waktunya. 

"Ayo pergi." [Ryouma] 

Saya mengirim mana bersama dengan gambar gerakan ke lendir yang telah berasimilasi 
dengan air, dan pada saat berikutnya, isi pot melonjak, berputar, dan melayang keluar dari 
botol air untuk membentuk bola di jalan di depan. dari gerbang. 

Air, tidak, bola air panas dengan lembut mendekati tanah dan menyentuh salju. 

Saat bola itu runtuh, air panas menyebar seperti gelombang, mencairkan salju. 



Salju yang mencair menjadi air dan bergabung dengan air panas dan aqua slime, 
meningkatkan volume air. 

Melalui peningkatan volume air dan pemanfaatan sihir, gerakan diinduksi. Terperangkap 
dalam arus, salju di jalan mencair. 

Saat volumenya semakin meningkat, semakin banyak salju yang diserap. 

Ini adalah jadwal pagiku beberapa hari terakhir ini -- membersihkan salju dengan sihir 
lendir air. 

Adapun kekhawatiran seputar air yang membeku lagi, yang hanya akan membuat tanah 
lebih licin dan bahkan lebih berbahaya, itu memang masalah yang terjadi ketika air 
tertinggal dalam cuaca yang cukup dingin, masalah yang mustahil di kehidupan saya 
sebelumnya. , tapi dunia ini memiliki keajaiban. Dengan bantuan slime yang berasimilasi 
dan sihir slime, kontrol super presisi seharusnya bisa dilakukan! Bahkan air yang tercecer 
dapat diambil kembali tanpa meninggalkan setetes pun! Dengan kata lain, itu mungkin 
untuk mencegah air membeku lagi!! 

...Sementara aku berbicara sedikit tentang penjualan pada diriku sendiri, aqua slime 
menjadi jauh lebih besar karena mengumpulkan air di sekitarnya. Sekarang, itu tampak 
seperti belahan bumi seukuran bukit kecil, dan itu tampak seperti lendir raksasa. Ya, air 
sebanyak itu seharusnya baik-baik saja. 

"Kalau begitu, kurasa sudah waktunya aku pergi." [Ryouma] 

Saat saya memanggil dua orang di belakang saya, yang menghangatkan diri dengan api, 
saya melompat ke perahu kecil di samping mereka. Mereka tahu apa yang akan terjadi, jadi 
mereka segera menjauhkan diri meskipun dengan tatapan sedih mereka memberi api. 

Bola air raksasa menutupi seluruh kapal, dan aqua slime juga masuk ke dalam panci 
melalui pipa logam dan filter slime di dalamnya, sementara air yang tidak bisa masuk lagi 
membuat perahu mengapung. 

Dengan itu semua persiapan selesai. 

"Aku akan pergi sekarang!" [Ryouma] 

Saat penjaga melihat saya pergi, saya mengarahkan kapal ke kota. 

Dengan sihir lendir air, dimungkinkan untuk membersihkan salju dan membersihkan jalan 
pada saat yang bersamaan. 

Ini adalah salah satu jawaban yang saya dapatkan setelah merenungkan masalah efisiensi 
untuk waktu yang lama. 



...Yah, bahkan jika aku tidak membersihkan salju, kantor pemerintah atau guild petualang 
akan mengirim seseorang untuk melakukannya, tapi kami berada dalam situasi darurat, 
dan semua orang kelaparan untuk mendapatkan lebih banyak tangan, dan aku punya 
banyak mana untuk cadangan, dan para dewa tampaknya menikmati menonton saya 
menggunakan sihir lendir juga, jadi saya mengajukan diri. 

Selain itu, berkeliling kota dengan santai di pagi hari dengan kapal yang tertutup air tidak 
terlalu buruk. 

Dengan hari yang masih gelap, beberapa orang akan keluar saat ini, tetapi saya masih 
melewati beberapa orang. Ini adalah mereka yang memiliki pekerjaan yang membutuhkan 
mereka sepagi ini atau mereka yang harus pergi pada jam ini untuk bekerja karena salju. 
Bagaimanapun, saya telah mengenal lebih banyak orang sejak saya mulai membersihkan 
salju. 

Pada awalnya, beberapa dari mereka tercengang ketika melihat saya, yang lain mengira 
mereka berhalusinasi dan panik, tetapi sekarang, semua orang sudah terbiasa dengan 
perahu air saya, dan bahkan orang-orang yang namanya tidak saya kenal akan melambai ke 
arah saya dan memanggil saya. ketika mereka melihat saya. 

"Hai! Anak penyihir! Ke sini sebentar, ya!?" [Pemilik Kios Wanita] 

Orang yang memanggil saya adalah pemilik warung yang sering saya lihat. 

Dia sepertinya memanggil saya, jadi saya memanipulasi air untuk membawa perahu 
kepadanya. 

"Selamat pagi. Apa yang bisa saya bantu?" [Ryouma] 

"Jika kamu tidak keberatan, bawa ini bersamamu. Jangan khawatir tentang uangnya." 
[Pemilik Kios Wanita] 

"Wah, hangat. Terima kasih banyak!" [Ryouma] 

Wanita itu memberi saya sup hangat penuh sosis dan sayuran lengkap dengan mangkuk 
kayu dan sendok. 

"Dan jangan lupakan ini. Anda melakukan yang terbaik sekarang, oke? " [Pemilik Kios 
Wanita] 

"...Terima kasih banyak. Saya sedang pergi!" [Ryouma] 

Sebelum berpisah, dia dengan hangat menyemangati saya dan memberi saya sepotong roti 
keras. 

Sebagai tanggapan, saya berterima kasih padanya dan melayang kembali untuk 
membersihkan salju. 



"Fuu... Hafu! Ho!" 

Saat saya mengambil sesendok sup, panas dan umami terbuka di dalam mulut saya, dan 
setelah meminumnya, kehangatan menyebar dari pusat tubuh saya. 

Sejak saya mulai membersihkan salju, orang-orang akan memberi saya barang-barang 
seperti ini dan menyemangati saya dari waktu ke waktu. 

Di bawah langit tanpa matahari yang semakin terang saat itu, saya menikmati rasa sup, 
terombang-ambing oleh perahu, saat jalan melalui dunia perak ini terbuka. 

Meskipun pekerjaan ini tidak bisa membuat saya sepeser pun, itu bisa mengisi jiwa saya. 

Terkadang, pekerjaan seperti ini tidak terlalu buruk. 



Chapter 251 
Bab 251: Ketenangan Sebelum Badai 

Setelah menyelesaikan rutinitas pagi saya, saatnya untuk pergi bekerja. 

Ketika saya bertemu dengan Yurdum-san di depan binatu, saya perhatikan bahwa matanya 
sudah mati meskipun masih pagi. 

"Selamat pagi. Apakah sesuatu terjadi?" [Ryouma] 

"Tidak, itu biasa saja, tapi justru karena itulah aku mulai meragukan diriku sendiri karena 
terbiasa dengan mantramu itu, Boss." [Yurdum] 

Aku mengerti. 

Dia berbicara tentang mantraku yang mengumpulkan air untuk memungkinkan perahuku 
mengapung dan bergerak. Tentu akan sulit bagi seorang penyihir biasa untuk 
mempertahankan mantra ini selama lebih dari satu jam sambil membersihkan jalan dan 
membersihkannya dari salju, baik dari segi mana maupun dari segi teknik, namun, di sini 
aku melakukannya seolah-olah tidak ada yang bisa dilakukan. lebih alami, dan semua orang 
hanya menerimanya. 

Saya juga secara bertahap mulai terbiasa. 

Tapi bagaimanapun, jika itu saja, maka saya kira tidak ada masalah. Aku segera meletakkan 
perahuku, dan pergi bekerja dengan Yurdum-san. 

Tempat kerja kami pagi ini tepat di depan toko saya. Karena hari ini saya akan 
membersihkan salju secara manual di distrik perumahan di bagian timur kota. Meskipun 
saya membersihkan jalan dari salju dengan sihir lendir saya pagi ini, salju telah turun ke 
seluruh kota, dan masih ada banyak jalan yang harus dibersihkan. 

"Tidak bisakah kamu membersihkan semuanya dengan perahumu?" [Yurdum] 

"Itu benar, tapi sekecil apa pun perahuku, jalanan di sana terlalu sempit, dan bahkan kolam 
manaku tidak akan bertahan lama jika aku harus membersihkan setiap sudut dan celah. 
Bukan ide yang baik untuk meminum ramuan mana terlalu banyak juga, jadi aku telah 
membatasi penggunaan mantra itu hanya di tempat-tempat yang tidak banyak dilewati 
orang di pagi hari, tempat-tempat yang memiliki jalan lebih besar, dan tempat-tempat yang 
kurang membantu. 

Setelah jam semakin larut, para petualang dari guild dan orang-orang yang disewa oleh 
kantor pemerintah juga akan mulai bekerja. Belum lagi, penduduk kota sendiri juga akan 
membantu membersihkan salju, jadi tidak ada alasan untuk memaksakan diri melakukan 
sebanyak itu." [Ryouma] 



"Itu benar, kurasa. Atau lebih tepatnya, bukankah kamu biasanya kehabisan mana? Anda 
telah melakukan hal-hal seperti itu sejak pagi, dan Anda tidak pernah terlihat lelah atau apa 
pun, jadi saya selalu berpikir bahwa perahu itu adalah semacam alat ajaib, atau mungkin 
ada batu ajaib yang memasoknya dengan mana atau sesuatu." [Yurdum] 

"Tidak mungkin aku akan melalui banyak masalah." [Ryouma] 

"Ya, saya pikir. Kamu tidak terlihat seperti itu... Tunggu sebentar, bukankah biasanya lebih 
meyakinkan untuk diberitahu bahwa dia mengandalkan semacam trik atau ramuan?" 
[Yurdum] 

Yurdum-san sepertinya berkonflik... Aku tidak pernah bilang 'tidak ada trik'. 

Omong-omong, kecelakaan mudah terjadi saat membersihkan salju. 

Saat bekerja di bawah atap, salju yang menumpuk di atap dapat meluncur ke bawah dan 
melukai Anda, atau mereka mungkin mengubur Anda di bawah beratnya, membuat Anda 
tidak bisa bergerak. 

Saat bekerja di tempat tinggi, tentu saja ada risiko jatuh, tetapi di atas itu, Anda juga bisa 
jatuh ke tumpukan salju dan tidak bisa keluar. 

Ada banyak kasus kecelakaan seperti itu, jadi penting untuk mempersiapkan diri dengan 
baik dan berhati-hati saat menghilangkan salju, dan sama pentingnya untuk bekerja dalam 
kelompok. 

Sementara Yurdum-san dan aku berbicara seperti itu, tak lama kemudian, kami tiba di 
tempat tujuan. 

"Mari kita mulai dari sini." [Ryouma] 

"Baik." [Yurdum] 

Seperti itu kami mulai membersihkan salju dari jalan di distrik perumahan. 

Pertama, Yurdum-san membuka tutup selokan untuk drainase. 

"Aku akan mengandalkanmu hari ini juga." [Ryouma] 

Lalu aku mengeluarkan slime filterku dari sihir dimensiku, dan membuatnya memblokir 
kedua ujung selokan. Setelah itu saya mengeluarkan dua slime lagi dari kendi air, slime 
kotoran dan slime lumpur. 

Lendir limbah berevolusi dari lendir aqua yang lebih menyukai mana jenis racun, 
sedangkan lendir lumpur berevolusi dari lendir lumpur yang memakan lumpur. Sama 
seperti scavenger slime, kedua slime ini memiliki skill Stench. Selain itu tidak ada banyak 
perbedaan antara mereka dan slime aqua atau slime lumpur. 



Dengan cara yang sama seperti slime es yang dianggap hanya aqua slime yang telah 
membeku, kedua slime ini dianggap sebagai slime yang baru saja dikotori, dan kebanyakan 
orang tidak menganggapnya sebagai evolusi yang sebenarnya. 

Mereka mampu berevolusi karena mereka telah bekerja keras membersihkan selokan 
sebelum gelombang dingin ini datang. Bahkan, mereka sangat bagus dalam pekerjaan itu. 

Lagi pula, mereka memakan kotoran dan lumpur, jadi mereka akan membersihkan selokan 
secara alami selama Anda meninggalkannya di sana. Jika pengaturan yang tepat disiapkan 
untuk mereka, mereka juga akan berguna dalam perawatan saluran pembuangan skala 
besar. Juga- 

"Bos? Apakah ada masalah?" [Yurdum] 

"Ah, tidak apa-apa!" [Ryouma] 

Ups, itu tidak baik. Tenggelam dalam pikiranku, memikirkan slime lagi, di sana sejenak. 
Kami sedang bekerja sekarang. Harus fokus. 

Saat saya memperbarui fokus saya, saya menempelkan beberapa lembar Pelat Panas 
Penyerap Cahaya saya pada tabung tembaga yang cocok dengan lebar talang. Omong-
omong, Pelat Panas Penyerap Cahaya dibuat dengan menggabungkan 'Bubuk Hitam Halus' 
yang saya tunjukkan kepada para dewa terakhir kali dan lembaran cairan pengeras dari 
slime lengket. 

Dengan menaikkan suhu yang cukup tinggi untuk mencairkan salju, salju yang dibuang ke 
selokan dapat dicairkan, secara efektif mengisi peran yang seharusnya diisi oleh tangki 
pencairan salju, dan sangat meningkatkan efisiensi pekerjaan kami. 

...Sayangnya, pelat hanya menghasilkan panas melalui cahaya yang dipantulkan di atasnya, 
dan panas itu diteruskan ke air melalui tabung tembaga, jadi itu benar-benar tidak lebih 
dari peralatan sederhana dan saya tidak bisa menilai mereka sebagai perangkat yang 
lengkap. produk dulu. Saya pikir mereka masih bisa diperbaiki, meskipun mungkin tidak 
sebagus pemanas air tenaga surya yang kami gunakan di Jepang. 

Saya membicarakannya dengan Grisiera-san dan kelompoknya dari Merchant Guild, dan 
diskusi pada dasarnya dapat diringkas sebagai ... 

Piring panas sudah menghasilkan panas yang cukup, sehingga bisa langsung digunakan. 
Selain itu, efisiensi mereka dapat ditingkatkan dengan menggunakannya bersama dengan 
sihir cahaya. 

Ada banyak pekerja, terutama, petualang, yang dapat menggunakan mantra cahaya dasar, 
Cahaya, meskipun mereka bukan penyihir. 



Desainnya mungkin sederhana, tetapi itu sebenarnya anugerah, karena justru desain 
sederhana itulah yang memungkinkan pengrajin kota memproduksi pipa tembaga secara 
massal. 

Setelah diproduksi massal, mereka dapat dipasang di seluruh kota untuk meningkatkan 
efisiensi semua pekerja. 

Yang perlu diprioritaskan sekarang bukanlah penyelesaian alat, tetapi tindakan 
pencegahan untuk menghadapi salju. 

Dengan berakhirnya diskusi seperti itu, perbaikan desain ditunda, dan Merchant Guild 
menugaskan para pengrajin untuk memproduksi pipa tembaga secara massal, sementara 
saya memproduksi hot plate sebanyak yang saya bisa dan meminjamkannya ke Merchant 
Guild. Pemanas air yang dihasilkan dengan menggabungkan kedua produk tersebut 
kemudian akan digunakan oleh para pekerja, sementara serikat pedagang mengawasi 
seluruh urusan. 

Saya memutuskan untuk hanya meminjamkan piring panas karena mereka masih 
eksperimental, jadi saya belum punya rencana untuk menjualnya dulu. Dengan izin 
Reinhart-san, saya mungkin membuat pemanas air yang lebih baik dan menjualnya di masa 
depan untuk membuat beberapa perubahan. 

Seperti desainnya yang sederhana saat ini, pipa tembaga bisa menjadi lebih panas daripada 
kap mobil pada hari musim panas. Seharusnya mungkin untuk lebih meningkatkan dan 
mengoptimalkan pemanas air, dan bahkan menggabungkannya dengan kompor besar 
bukanlah hal yang mustahil, tetapi mengenai apakah mereka dapat dijual atau tidak, saya 
harus mencari tahu setelah saya mulai bereksperimen dan membuat perkiraan. 

"Heave-ho!" [Ryouma] 

Setelah mengatur pemanas air, yang tersisa hanyalah pekerjaan fisik lama yang baik. Ya, 
kami benar-benar hanya menyekop salju secara normal. 

Pekerjaan sederhana seperti ini dapat dilakukan bahkan sambil berpikir keras. 

Saya menggunakan sihir dimensi saya dan mengeluarkan alat dengan ujung buldoser yang 
terbuat dari lembaran cairan yang mengeras menggantikan plastik untuk mendorong 
semua salju ke selokan sekaligus. Setelah itu terserah pemanas air dan slime di dalam 
selokan untuk mengurus sisanya. 

Air di atas level tertentu akan disaring oleh slime filter dan dialirkan ke ujung selokan, 
sehingga air tidak akan meluap. Seperti itu kami melanjutkan pekerjaan kami dengan riang. 

"Selamat pagi." [Nenek] 

"Ah, selamat pagi, nenek." [Yurdum] 



Saat kami sedang bekerja, Yurdum-san memanggil nenek yang keluar dari rumah. 

"Apakah kamu sudah membersihkan salju di depan rumahku? Terima kasih... Aku akan 
membersihkan salju di atap kalau begitu." [Nenek] 

"Nenek, apakah kamu berencana untuk memanjat atapmu? Itu terlalu berbahaya, mari kita 
lakukan." [Yurdum] 

"Tidak, aku akan merasa tidak enak. Anda sudah membersihkan salju di depan rumah saya. 
Selain itu, kaki dan pinggangku ini masih sangat kuat." [Nenek] 

"Jangan merasa buruk, Nenek, kami akan mengurusnya. Bos!" [Yurdum] 

"Aku mendengar. Kami tidak dapat memasuki area pribadi, jadi kami hanya membersihkan 
jalan sampai sekarang, tetapi jika Anda setuju, kami ingin membersihkan atap untuk Anda. 
Kami juga memiliki alat untuk itu." [Ryouma] 

Saya memiliki pengalaman yang mengerikan saat menghilangkan salju dari atap 
sebelumnya, jadi ada saat ketika saya menjelajahi internet untuk meneliti tentang alat 
untuk menangani salju. Berkat itu, aku bisa membuat banyak dengan mengingat kenangan 
itu. 

Dari alat untuk membantu itu, alat yang menurut saya pribadi paling nyaman adalah 
batang panjang dengan perlengkapan logam di ujungnya untuk memotong salju dan kain 
tahan air. Alat ini mampu menghilangkan salju secara efisien dengan menggeser potongan 
salju di atas kain. 

"Selain itu, kita dalam keadaan darurat sekarang. Guild akan membayar kita juga selama 
kita bisa mendapatkan bukti pekerjaan kita di sini secara tertulis. Ada bantuan tambahan 
dari kantor pemerintah untuk hal-hal seperti ini, jadi tidak akan ada kerugian bagimu sama 
sekali." [Yurdum] 

"Betulkah?" [Nenek] 

"Itu benar, jadi serahkan saja pada kami." [Yurdum] 

"Kalau begitu, aku akan mengandalkan kalian kalau begitu." [Nenek] 

Jadi, kami akhirnya menghilangkan salju dari atap rumah nenek. 

"Nenek itu benci diperlakukan seperti dia sudah tua, jadi kita harus berhati-hati." [Yurdum] 

Yurdum-san memberitahuku dengan tenang saat kami bekerja. 

Mungkin karena dia merasa bahwa dia tiba-tiba membawa topik itu sebagai kompensasi. 



Dia membawa topik itu ke sana dengan agak paksa, tetapi nenek itu tampaknya tidak 
keberatan. 

Dia juga dengan mudah mengurus seseorang yang menanyakan sesuatu yang tidak masuk 
akal sebelumnya ketika kami membersihkan salju. 

Yurdum-san tampaknya sembrono, tapi dia umumnya orang yang baik dan perhatian, 
meskipun saya tidak yakin apakah menggambarkan dia sebagai seseorang yang tajam 
terhadap emosi orang atau hanya seseorang yang baik dalam menangani jarak dengan 
orang lain. Semakin kita bekerja sama, semakin saya merasakannya. 

"Ngomong-ngomong, Bos, apakah sesuatu terjadi baru-baru ini?" [Yurdum] 

"Apa maksudmu?" [Ryouma] 

"Kamu mulai tegang lagi akhir-akhir ini, kamu tahu, seperti terakhir kali." [Yurdum] 

...Benar-benar tajam. Dan di sini saya berusaha untuk tidak membiarkannya muncul pada 
saya. 

"Saya mencoba untuk tidak membiarkan kejadian terakhir terjadi lagi, tetapi ada sesuatu 
tentang udara yang tidak bisa saya hilangkan." [Ryouma] 

"Begitu... Aku pikir akhir-akhir ini damai. Aku belum pernah melihat tatapan aneh saat kita 
bersama, dan salju juga seperti ini. Bahkan jika musuh merencanakan sesuatu, aku yakin 
mereka tidak melihat salju ini datang." [Yurdum] 

"Kamu mungkin benar, tapi... Jika aku berada di posisi mereka・・・・・・・・・, aku 

akan membuatnya sehingga aku bisa pindah pada saat itu juga." [Ryouma] 

Aku mencoba memasukkan kata-kata perasaan samar dalam diriku. 

"Memang benar akhir-akhir ini damai. Tapi justru itulah yang membuatnya terasa begitu 
memuakkan... Seperti ketenangan sebelum badai... Pertama-tama, musuh mencoba 
mengganggu sang duke, tindakan yang mereka lakukan menyerangku seolah-olah mereka 
memiliki semacam dendam. Namun mereka menolak untuk menyerang anggota adipati 
secara langsung, memilih untuk mendatangkan malapetaka di kota dan menurunkan 
reputasi adipati. 

Mungkin serangan langsung akan mendorong tindakan mereka di luar lingkup pelecehan 
belaka, dan membuatnya lebih mudah untuk melacak mereka, tetapi yang benar-benar 
mengganggu saya adalah bahwa orang-orang ini, atau paling tidak, orang yang memberi 
perintah belum menempatkan kota di matanya sama sekali. Dia tidak peduli tentang 
membuat orang yang tidak terkait terjebak dalam rencananya selama dia bisa mencapai 
tujuannya, atau setidaknya, itulah perasaan yang dia berikan kepada saya. " [Ryouma] 



"...Ya, ini tidak akan berakhir hanya sebagai gangguan bagi orang-orang. Faktanya, ketika 
saya pertama kali datang ke kota ini, udaranya jauh lebih buruk. Rupanya, ada peningkatan 
jumlah perampokan, jadi pria itu pasti tidak peduli melibatkan orang yang tidak terkait. " 
[Yurdum] 

"Ya, sekarang menurutmu apakah orang seperti itu akan menyerah tanpa mencapai 
tujuannya? Saya kira tidak demikian. Selain itu, sementara pengaruh musuh di Gimuru 
telah ditekan, Reinhart-san telah bertindak di ibukota kekaisaran. Dari sudut pandang 
musuh, rencana mereka gagal, dan sekarang mereka hampir tertangkap. 

Seperti kata pepatah, tikus yang terpojok akan menggigit kucing. Sekarang musuh telah 
terpojok, dia pasti akan melemparkan semua kepura-puraan, dan tidak aneh jika dia 
mempertaruhkan segalanya pada satu lemparan terakhir... Faktanya, itu sangat mungkin 
terjadi." [Ryouma] 

Karena semakin saya memikirkan musuh ini, semakin saya memikirkan situasinya, 
semakin saya merasa seperti itu. 

"Mungkin salju tebal ini tidak terduga bahkan untuk mereka, mungkin itu menghalangi 
mereka. Tapi itu juga berlaku untuk kita, dan faktanya, salju yang gila ini juga membuat kita 
kesulitan. Jika musuh telah terpojok, maka mereka mungkin akan mempertaruhkan 
semuanya pada satu taruhan terakhir. Tentu saja, saya tidak punya bukti untuk semua ini. " 
[Ryouma] 

Saat aku mengatakan itu, Yurdum-san sepertinya mengerti. 

"Kalau begitu, mereka mungkin akan menyerang saat kita menunjukkan celah. Baiklah, aku 
pasti akan mengawasi dengan hati-hati. " [Yurdum] 

"Terima kasih banyak. Akan lebih baik jika tidak terjadi apa-apa, tetapi untuk amannya, 
kita harus bersiap sebanyak yang kita bisa. Saya juga sudah mengirimkan permintaan ke 
departemen terkait untuk mengecek kembali manual tanggap darurat... Jadi semua yang 
bisa dilakukan untuk saat ini sudah dilakukan. Seperti yang Yurdum-san katakan, akhir-
akhir ini relatif damai, jadi tidak apa-apa untuk sedikit bersantai... Jika tidak, itu akan 
berakhir seperti terakhir kali." 

Itu benar-benar tanda hitam dalam sejarah saya, dan saya lebih suka tidak kembali ke sana. 

Bagaimanapun juga, aku senang Yurdum-san menganggap serius kata-kataku meskipun 
aku tidak punya bukti untuk mendukungnya. Tentu saja, ada orang lain yang bekerja 
denganku juga, tapi mungkin karena dia di sini bersamaku, aku bisa menjaga ketenanganku 
kali ini dan tetap santai seperti ini. 



Chapter 252.1 
Bab 252: Sore yang Damai (1/2) Pada saat pekerjaan pembersihan salju berakhir, hari 
sudah sore, dan aku dan Yurdum-san pergi ke gereja. 

"Selamat tinggal." [Ryouma] 

"Selamat datang, Takebayashi-san, Yurdum-san. Saya benar-benar tidak bisa cukup 
berterima kasih. Anda tidak hanya menyediakan tempat untuk kami, Anda bahkan 
menyediakan begitu banyak makanan. " [Lonceng] 

"Tolong jangan disebutkan, kegiatan seperti ini juga penting. Dan selain itu, bahan-bahan 
yang kami bawa semuanya hanyalah sisa dari ladang yang saya gunakan untuk eksperimen 
saya. " [Ryouma] 

Salah satu saudari yang mengelola gereja Gimuru, Bell-san, membungkuk dalam-dalam. Di 
belakangnya, terlihat anak-anak panti asuhan di sebelah gereja mendorong gerobak 
berbagai ukuran penuh peralatan masak dan tas yang diisi penuh dengan kentang dan 
kacang-kacangan. 

Sore ini kami akan membantu dapur umum gereja, dan kami juga akan makan siang 
bersama mereka. 

Biasanya, dapur umum diadakan di sudut gereja, tetapi karena migrasi massal para 
pekerja, semakin banyak orang yang mencari makanan, dan tempat yang mereka gunakan 
tidak dapat menampung mereka semua lagi, menyebabkan orang-orang untuk tumpah ke 
jalan-jalan dan menjadi gangguan bagi tetangga. 

Ketika saya mendengar tentang itu, saya memutuskan untuk menawarkan tempat yang 
lebih besar kepada mereka. Saya juga menawarkan untuk membantu pengangkutan bahan 
dan alat, serta menyediakan bahan sendiri. 

"Sekarang aku ingin memulainya sekarang, tapi..." [Ryouma] 

"Apakah ada masalah?" [Lonceng] 

"Aku awalnya berencana untuk membawa semuanya dengan menggunakan sihir dimensi, 
tapi ketika aku menyebutkan masalah ini di perusahaan keamanan, ada beberapa orang 
yang menawarkan bantuan." [Ryouma] 

"Bos, mereka ada di sini." [Yurdum] 

"Ah, kamu benar." [Ryouma] 



Ketika Yurdum-san mengatakan itu, aku berbalik untuk melihat sekelompok pria satu atau 
dua ukuran lebih besar dari pria biasamu berbaris menjadi dua baris berlari ke arah kami. 
Mereka masih jauh, tapi aku bisa dengan mudah mengatakan itu mereka. 

"Mereka menonjol seperti biasa." [Yurdum] 

"Ya ..." [Ryouma] 

"Umm, orang-orang itu?" [Lonceng] 

Meskipun para pria itu masih agak jauh, ukuran para pria membuatnya mudah untuk 
melihat seberapa kuat dan berotot tubuh mereka, dan Bell-san tidak bisa tidak 
menanyakan pertanyaan itu dengan gugup. 

"Aku mengerti mereka terlihat menakutkan karena mereka semua sangat besar, tapi tolong 
jangan khawatir, mereka bukan orang jahat." [Ryouma] 

"Itu bisa dimengerti. Maksudku, bahkan pria sepertiku menganggap mereka 
mengintimidasi, jadi apa lagi gadis seperti saudara perempuan kita di sini?" [Yurdum] 

Sambil mengatakan itu untuk menenangkan Bell-san, sekelompok pria berotot tiba. 

"Semua 38 anggota Pasukan Macho siap melayani Anda!" 

"Senang kamu bisa melakukannya. Bell-san, ini adalah orang-orang yang menawarkan 
bantuan. Mereka dikenal sebagai Pasukan Macho di perusahaan keamanan. Seperti yang 
Anda lihat, mereka adalah sekelompok pria macho yang bangga dengan kekuatan mereka, 
jadi saya yakin mereka akan banyak membantu." [Ryouma] 

"Ya ampun, semua orang terlihat sangat kuat ..." [Bell] 

"Terima kasih atas pujiannya. Serahkan saja semua pekerjaan fisik kepada kami." [Pria 
Macho 1] 

Pria besar di kepala kelompok dengan gembira mengatakan itu sambil melenturkan otot-
ototnya. 

Bahkan, sebagian besar orang di belakangnya juga berpose. 

"Saya minta maaf untuk menanyakan ini secara tiba-tiba, tetapi bisakah saya meminta 
Anda membawa semuanya ke sini ke venue? Akan sangat membantu juga jika Anda bisa 
membantu dengan tugas yang belum selesai di sana juga. " [Lonceng] 

"Ya! Tolong serahkan pada kami!" [Semua Pria Macho] 

"Yah, kamu mendengar pria itu. Bagi menjadi dua kelompok dan mulai bekerja!" [Pria 
Macho 1] 



"Ya!" [Pria Macho] 

Atas perintah kepala pria macho, Tim Macho dimobilisasi. 

Anak-anak awalnya terkejut dengan kemunculan Tim Macho yang tiba-tiba, tetapi 
mengetahui saya ada di sini dan melihat bagaimana mereka berpakaian, mereka dapat 
menyatukan dua dan dua untuk menyadari bahwa mereka ada di sini untuk membantu, 
jadi mereka pergi ke depan dan membantu membimbing mereka di sepanjang pekerjaan 
mereka. 

"Maaf soal itu. Tidak bermaksud mengejutkanmu." [Ryouma] 

"Tolong jangan minta maaf, jika ada aku yang bersikap kasar. Setelah semua, Anda pergi 
keluar dari cara Anda untuk membantu saya. Dan anak-anak tampaknya mengenal 
beberapa dari mereka juga." [Lonceng] 

"Ah, yah, mereka agak terkenal." [Ryouma] 

"Bell-san, mungkinkah kamu tidak sering pergi ke kota?" [Yurdum] 

Ketika Yudam menanyakan itu, Bell-san mengangguk. 

"Ya, saya menghabiskan sebagian besar hari saya mengelola dan bekerja di gereja ini, dan 
bahkan belanja diurus anak-anak yang lebih besar, jadi saya jarang keluar." [Lonceng] 

"Kalau begitu, wajar jika kamu tidak mengenal mereka. Orang-orang ini telah ditugaskan 
untuk mengurus sebagian besar patroli kota. Benar, Bos?" [Yurdum] 

"Ya. Seperti yang disebutkan Bell-san, mereka besar dan terlihat kuat. Itu membuat mereka 
menjadi pencegah yang baik terhadap kejahatan, jadi mereka ditugaskan untuk patroli." 
[Ryouma] 

Meskipun fisik dan kekuatan otot bukan satu-satunya faktor dalam pertempuran, tidak 
dapat disangkal bahwa mereka memainkan peran besar. Ada juga perbedaan dalam rasa 
aman yang dapat ditawarkan oleh personel keamanan berotot kepada orang-orang 
dibandingkan dengan yang tidak berbentuk. Itu sebabnya sejauh keamanan dan 
pencegahan kejahatan berjalan, fisik dan otot mereka membuat mereka sempurna untuk 
pekerjaan itu. 

Lebih-lebih lagi... 

"Namun, tim mereka tidak diciptakan hanya karena itu." [Ryouma] 

"Betulkah? Itu pasti terdengar seperti itu bagiku." [Lonceng] 

"Yah, awalnya, mereka memang dimaksudkan untuk menjadi sekelompok pria berotot, tapi 
..." [Ryouma] 



Itu benar, Pasukan Macho juga membantu saya dengan penelitian saya dengan salah satu 
penghuni di rumah sakit, Tint-san, tentang protein dan keefektifannya. Anggota tim 
sebagian besar berasal dari perusahaan keamanan, tetapi mereka ditugaskan ke tim yang 
berbeda, dan ada juga karyawan dari fasilitas pemrosesan sampah. 

Saya akan menamai grup itu "Kelompok Penelitian Pembentukan Tubuh," tetapi sebelum 
saya menyadarinya, "Pasukan Macho" telah tertangkap, dan para anggota sendiri mulai 
menyebut diri mereka seperti itu. 

Juga, 38 orang yang dimaksud oleh pria di kepala kelompok, alias "Kapten Macho", berarti 
hanya 38 orang yang dapat berpartisipasi hari ini, tetapi itu tidak berarti bahwa Pasukan 
Macho hanya memiliki 38 anggota. Bahkan, saya bahkan tidak tahu berapa banyak mereka 
lagi dengan berapa banyak yang mendaftar untuk bergabung setiap hari. 

Tapi itu hanya untuk diharapkan karena... 

"Suplemen nutrisi yang kami teliti ternyata cocok dengan para peserta, terutama dari Suku 
Manusia Kera Besar dan Suku Minotaur, yang secara alami bertubuh besar, dan fisik 
mereka terlihat berubah dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada saya. 
mengharapkan. 

Selain itu, dan ini juga menjadi tren yang sangat umum di antara orang-orang suku 
binatang, adalah munculnya peserta yang berpartisipasi karena mereka menginginkan 
tubuh yang berotot atau karena mereka ingin berinteraksi dengan lawan jenis yang 
memiliki tubuh seperti itu. Ini secara tidak sengaja menyebabkan perkembangan hubungan 
baru. 

Akhirnya, banyak peserta melaporkan lebih sedikit kelelahan dan nyeri otot setelah 
berolahraga atau bekerja karena nutrisi yang tepat disediakan oleh suplemen. 

Karena itu semakin banyak orang yang mendaftar untuk berpartisipasi dalam program 
penelitian." [Ryouma] 

Dalam arti tertentu, Pasukan Macho telah berubah menjadi pusat kebugaran bagi orang-
orang untuk meningkatkan estetika, kesehatan, dan menemukan orang-orang untuk 
berkencan. Selain itu, dan saya tidak tahu sama sekali dari mana mereka mendapatkan 
rumor itu, tetapi tampaknya, beberapa ibu rumah tangga yang lebih cepat mengambil telah 
menunjukkan minat pada program tersebut. Kalau terus begini, Pasukan Macho benar-
benar bisa menjadi pusat kebugaran. Sebenarnya, saya sebenarnya mulai 
mempertimbangkannya. 

"Kami sudah selesai memindahkan semuanya!" [Pria Macho 1] 

Oh, sepertinya mereka sudah selesai. 



Dengan Kapten Macho dan anak-anak datang untuk melaporkan penyelesaian tugas 
mereka, sudah waktunya untuk menuju ke tempat dapur umum hari ini. 



Chapter 252.2 
Bab 252: Sore yang Tenang (2/2) Dalam perjalanan. 

"... Jauh lebih bersih di sekitar sini sekarang." [Lonceng] 

Bell-san berkata pelan saat kami mendekati venue. 

"Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya?" [Ryouma] 

"Ya, meskipun hanya untuk urusan gereja, jadi tidak sering." [Lonceng] 

"Saya mengerti." [Ryouma] 

Kawasan yang kami lalui mungkin tidak terlihat jauh berbeda dengan kawasan 
pemukiman, tapi sebenarnya ini sudah merupakan bekas kawasan kumuh. Kejutan Bell-san 
mungkin karena semua kemajuan yang telah saya dan pemerintah buat dengan proyek 
penyesuaian kembali tanah, dan pembangunan rumah dan jalan baru. 

Ketika saya menjelaskan itu padanya, dia bertanya dengan cemas. 

"Maaf, tapi apa itu proyek penyesuaian lahan? Apa yang terjadi dengan orang-orang yang 
tinggal di sini?" [Lonceng] 

"Tolong jangan khawatir. Kami tidak mengusir mereka dari rumah mereka. Kami berbicara 
melalui Revel-san, orang yang bertanggung jawab atas daerah kumuh di sini, untuk 
menghubungi penduduk terlebih dahulu. Orang-orang yang tinggal di sini sebagian besar 
dapat dibagi menjadi tiga kelompok. " [Ryouma] 

Kelompok satu adalah orang-orang yang tidak memiliki rumah bahkan di daerah kumuh, 
serta mereka yang dulu tinggal di jalanan dan di rumah-rumah yang ditinggalkan. Orang-
orang ini telah dipindahkan oleh pemerintah ke kompleks perumahan. 

Kelompok dua terdiri dari orang-orang dengan rumah di daerah kumuh yang bersedia 
dipindahkan. Orang-orang ini telah diminta untuk bekerja sama dengan proyek 
penyesuaian lahan dan dipindahkan ke lokasi baru. Hal ini mirip dengan 'replotting' yang 
dilakukan dalam proyek penataan kembali tanah selama era terakhir. 

Terakhir, untuk kelompok tiga, warga yang menolak dipindahkan apapun yang terjadi, 
rumahnya baru dibangun kembali. 

Tentu saja, ada beberapa argumen di sana-sini, tetapi Revel-san dan kantor pemerintah 
bekerja sama untuk menyelesaikan semuanya. 

Beberapa warga ini mengalami masalah seperti kaki mereka yang sakit, sehingga mereka 
tidak bisa dipindahkan ke tempat yang banyak kemiringannya. Ada berbagai alasan 



mengapa mereka tidak ingin dipindahkan, sehingga pemerintah harus mendengarkan 
mereka secara individu dan menemukan titik di mana mereka dapat berkompromi. 

Untuk itu, kantor pemerintah menyiapkan departemen khusus untuk memproses 
pengaduan mereka dan menyesuaikan rencana. Langkah ini disambut positif, karena 
orang-orang mengklaim bahwa rumah baru mereka lebih nyaman daripada yang lama. 

"Itu terdengar baik. Tapi jika itu masalahnya, bukankah rumah baru akan segera dibangun 
di tempat yang kita gunakan untuk dapur umum hari ini?" [Lonceng] 

Memang benar tempat hari ini kosong karena proyek penyesuaian lahan, tapi... 

"Mungkin di masa depan, tetapi tidak ada rencana untuk saat ini. Akan bermasalah jika 
semua lahan kosong dijadikan pemukiman, dan juga ada prioritas apa dan apa yang akan 
dibangun, jadi sebenarnya ada sejumlah kavling kosong yang tidak direncanakan apa-apa. 
Tempat hari ini adalah salah satunya, jadi tidak akan ada masalah menggunakannya 
sebagai tempat untuk dapur umum gereja." [Ryouma] 

Juga, untuk melaksanakan proyek penyesuaian tanah, kepemilikan semua tanah harus 
dipusatkan atas nama saya melalui pembelian sementara, jadi tidak akan ada masalah 
menggunakan tanah kosong sebagai tempat juga. 

Tak lama kami sampai di tempat acara. 

Anggota Pasukan Macho yang datang lebih awal sudah mulai menyiapkan venue. Dari 
kelihatannya, dapur sudah siap, jadi kami memutuskan untuk segera mulai memasak. 

"Bell-san, dari mana kita akan mulai?" [Ryouma] 

"Kami akan membuat sup kentang dan kacang dalam jumlah besar, jadi kami tidak akan 
melakukan sesuatu yang terlalu sulit. Kami akan mencuci kentang, lalu mengupasnya dan 
memotongnya menjadi beberapa bagian, lalu memasaknya dengan kacang. Setelah itu 
daging asin yang sudah diiris tipis bisa ditambahkan. Masak semuanya menjadi rebusan 
untuk menghilangkan rasa pahitnya, lalu yang tersisa hanyalah membumbuinya." 
[Lonceng] 

"Kalau begitu, aku akan pergi dan mencuci kentang." [Yurdum] 

Saat Yurdum-san mengatakan itu, dia mengambil beberapa kantong kentang dan menuju 
lubang air. Salah satu gadis yang membantu melihat itu dan berlari untuk membantu, tetapi 
dia menolaknya, mengatakan bahwa tangannya akan menjadi kasar. 

Mampu melakukan itu secara alami mungkin sangat sopan, tapi cara salah satu anak laki-
laki itu memandang Yurdum-san dan gadis itu sedikit... Mungkin ini masa puber. Lagipula, 
anak perempuan dan laki-laki itu lebih tua dariku. Apapun, biarkan saja mereka. 



"Oh, benar. Saya membuat hal yang saya sebutkan sebelumnya, jadi bisakah Anda 
melihatnya? " [Ryouma] 

"Maksudmu alat nyaman yang kamu bicarakan?" [Lonceng] 

"Ya." [Ryouma] 

Saya mengambil item dari Item Box saya. Itu adalah sesuatu yang akan segera dikenali oleh 
penduduk Bumi mana pun. 

Pokok saluran belanja larut malam, alat pengiris memasak. 

Saya membuat alat pengiris dengan menggunakan lembaran cairan pengeras untuk bodi 
utama, lalu menempelkan pisau logam. 

Saya mengambil salah satu daging asin yang perlu diiris tipis dan meletakkannya di atas 
piring untuk mendemonstrasikan alatnya. 

"Aku mengerti, jadi begitulah caramu menggunakannya." [Lonceng] 

"Bukan itu saja, alat ini tidak terbatas pada irisan tipis saja. Dengan hanya mengganti 
bilahnya, Anda juga bisa memotong daging menjadi potongan-potongan. Dan jika Anda 
memasukkan bahan ke dalamnya seperti ini, Anda dapat memotong daging dan sayuran 
kering dengan sangat cepat. Bahkan anak-anak dapat menggunakan alat ini, dan faktanya, 
alat ini bahkan lebih aman daripada pisau. Tentu saja, Anda harus berhati-hati agar tidak 
melukai diri sendiri. 

Tapi tunggu, masih ada lagi. Ada bilah logam yang terpasang di ujung tabung, jadi jika Anda 
memasukkan kentang yang sudah dikupas ke dalam tabung, lalu turunkan tuas atas, voila! 
Begitu saja, kentang dipotong, dan bahkan seorang anak dapat dengan mudah membantu 
memasaknya." [Ryouma] 

Aku mencoba memohon padanya seperti para ahli di saluran belanja itu, tetapi Bell-san 
memasang ekspresi serius di wajahnya dan tenggelam dalam pikirannya. Dibandingkan 
dengan dia, anak-anak yang melihat demonstrasi dari samping, terutama yang seumuran 
denganku atau di bawahnya, memiliki reaksi yang jauh lebih besar. 

"Wow! Bisakah kita membantu memasak juga jika kita menggunakannya!?" [Anak 1] 

"Guru Bel! Aku juga ingin membantu memasak!" [Anak 2] 

"...Benar. Terlalu dini bagi Anda untuk menggunakan pisau, tetapi ini mungkin benar-benar 
berhasil. Namun, masih ada risiko memotong jari seseorang, kan? " [Lonceng] 

"Ya, tetapi alat apa pun bisa berbahaya jika digunakan secara tidak benar." [Ryouma] 



"Itu benar. Kalau begitu, semua orang harus berhati-hati saat menggunakan alat ini, oke?" 
[Lonceng] 

Begitu Bell-san mengatakan itu, semua anak bergembira. 

Saat anak-anak melompat kegirangan, Bell-san mendekatiku. 

"Terima kasih telah memperhatikan anak-anak yang lebih kecil." [Lonceng] 

"Jangan menyebutkannya, saya kebetulan tahu sesuatu yang akan berguna." [Ryouma] 

Menurut aturan gereja induk panti asuhan, anak yatim piatu seharusnya berpartisipasi 
dalam kegiatan amal seperti dapur umum ini sebanyak mungkin. 

Tetapi ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh anak-anak kecil. Hal-hal seperti 
menangani pisau atau menyalakan api. 

Tentu saja, ada pekerjaan lain juga, seperti membawa bahan atau mengambil air, tetapi 
anak-anak yang lebih kecil hanya dapat membawa begitu banyak. 

Karena itu ada beberapa anak yang tidak bisa membantu meskipun mereka ingin sekali 
memasak dimulai. 

Ketika saya mendengar itu dan mengingat alat pengiris itu, saya memutuskan untuk 
membuatnya kembali di dunia ini, dan hari ini, produk jadi akhirnya diluncurkan. 

Aku sudah membicarakannya dengan Bell-san sebelumnya, tapi bagus dia setuju untuk 
membiarkan anak-anak menggunakan alat itu dan membantu. 

Berkat itu, anak-anak dapat dengan senang hati menggunakan alat pengiris dan membantu 
menyiapkan bahan-bahannya. 

Butuh sedikit kerja keras, tetapi melihat senyum pada semua orang membuat semua 
pekerjaan itu berharga. 

Sekarang, sudah waktunya aku harus bekerja juga. 

Dengan pemikiran itu, aku menuju ke tempat Yurdum-san berada dan membantu mencuci 
kentang. 

Ada banyak hal yang mengganggu akhir-akhir ini, atau tidak, justru karena ada banyak hal 
yang mengganggu akhir-akhir ini sehingga saya harus menghargai hari-hari damai seperti 
hari ini. 



Chapter 253.1 
Bab 253: Malam yang Gelisah (1/2) 

Malam. 

"Terima kasih untuk hari ini!" [Ryouma] 

Pada akhirnya, kami mungkin menyiapkan makanan yang cukup untuk ratusan orang. 

Saya belum menghitung secara pasti, tetapi saya terus menyiapkan dan membagikan 
makanan sampai kami kehabisan bahan. 

Pertengkaran kecil kadang-kadang terjadi ketika orang-orang menunggu dalam antrian, 
tetapi Pasukan Macho dan orang-orang di sekitarnya membantu menjaga ketertiban, dan 
pada akhirnya, dapur umum berakhir tanpa insiden. Kami selesai membersihkan juga. 

Bagasi yang tersisa akan dibawa oleh Pasukan Macho dan kelompok Bell-san ketika mereka 
kembali ke gereja, jadi Yurdum-san dan aku mengucapkan selamat tinggal kepada mereka 
dan pergi. Hari-hari ini Yurdum-san akan mengantarku ke gerbang utara karena aku akan 
menggunakan sihir dimensiku segera setelah aku melewatinya, jadi jarak ke belakang 
sebenarnya tidak terlalu jauh. Karena itu... 

"Yurdum-san, apakah kamu keberatan jika kita memutar sebentar sebelum pergi ke 
gerbang utara?" [Ryouma] 

"Lanjutkan." [Yurdum] 

...Saya memutuskan untuk membuat jalan memutar pendek terlebih dahulu. 

Saat matahari terbenam dan kami berjalan melalui jalan-jalan, salah satu distrik 
perumahan baru segera terlihat. Sudah hampir gelap, belum lagi dingin, namun anak-anak 
masih terlihat berlarian. 

"Selamat malam." [Ryouma] 

"Ah, itu Ryouma!" [Anak 1] 

"Anak Lendir!" [Anak 2] 

"Bos tersembunyi ada di sini!" [Anak 3] 

Hai. Dua yang pertama masih oke, tapi ada apa dengan yang ketiga? Apa sih bos 
tersembunyi itu? Jika ada bos yang disembunyikan, apakah ada bos yang tidak 
disembunyikan? Atau setidaknya, saya ingin menanyakan itu kepada mereka, tetapi anak-
anak mengatakan 'selamat tinggal' dan lari dengan penuh energi. 



"Bagian-bagian ini masih penuh dengan kehidupan, ya." [Yurdum] 

"Itu karena banyak orang di sini aktif di malam hari." [Ryouma] 

Rupanya, beberapa suku beastmen memiliki karakteristik nokturnal. Ini bervariasi dari 
orang ke orang apakah mereka benar-benar aktif di malam hari atau dapat berfungsi di 
sore hari juga, tetapi terlepas dari itu, ada banyak orang seperti itu di distrik ini. 

"Kudengar itu sangat umum di antara suku manusia tahi lalat." [Yurdum] 

"Ya, sekitar setengah dari orang yang tinggal di distrik ini pasti berasal dari suku manusia 
tahi lalat." [Ryouma] 

Seperti yang ditunjukkan oleh nama ras mereka, orang-orang ini memiliki karakteristik 
tahi lalat. Sebagai catatan, itu tidak berarti bahwa mereka tidak bisa keluar di bawah sinar 
matahari, melainkan hanya berarti bahwa mereka jauh lebih nyaman di tempat gelap. 
Karakteristik seperti itu menunjukkan nilai sebenarnya ketika bekerja di bawah tanah. 

Dengan perawakan kecil, mereka dapat bergerak dengan mudah bahkan di tempat yang 
sempit, banyak dari mereka juga kuat, tetapi bagian terbaik dari suku manusia tahi lalat 
adalah semacam 'indra keenam' yang memungkinkan mereka mengetahui seberapa besar 
kemungkinan terowongan itu runtuh dan betapa berbahayanya itu. Yang brilian di antara 
mereka dapat menggunakan indra khusus ini tidak hanya untuk menghindari runtuhnya 
terowongan, tetapi juga untuk mendeteksi keberadaan air bawah tanah dan gas berbahaya. 

"Mereka bilang suku manusia tahi lalat biasanya bisa ditemukan di kota-kota dekat 
tambang." [Yurdum] 

"Bagaimanapun, mereka adalah beberapa penambang terbaik di luar sana." [Ryouma] 

Omong-omong, orang-orang tahi lalat menyebutkan bahwa mereka lebih suka tinggal di 
bawah tanah, jadi kami menyiapkan rumah dengan ruang bawah tanah untuk mereka. Dan 
karena mereka lebih memilih basement, mereka justru menggunakannya untuk ruang 
tamu utama mereka, sedangkan lantai pertama dan kedua yang terkena sinar matahari 
didelegasikan ke ruang penyimpanan atau ruang kosong. Lantai pertama dan kedua rumah 
orang tahi lalat jarang ada orang di dalamnya. 

Bagaimanapun, kami melewati distrik itu, dan tak lama kemudian, tujuan kami muncul. 

Di timur laut Gimuru adalah kompleks perumahan bagi orang-orang kumuh tanpa rumah, 
tempat yang dikenal sebagai 'tempat berteduh'. 

Empat bangunan persegi berbaris dalam jarak tetap, dan masing-masing dari mereka telah 
dibuat dengan lendir pasir dan sihir pasir saya. 

Aku membuatnya dengan citra sebuah apartemen, tapi... Tempatnya tidak terlalu bersih, 
dan ada udara yang terbengkalai, jadi tempat itu benar-benar terasa lebih seperti 'asrama 



sekolah yang dikelola dengan buruk'. Sama seperti asrama tempat kenalanku tinggal 
selama masa kuliah kami. 

"Selamat malam." [Ryouma] 

"Saya melihat Anda di sini lagi, bos kaya." [miskin 1] 

"Bagian-bagian ini tidak benar-benar dimaksudkan untuk jenis Anda, tetapi Anda tetap 
datang." [miskin 2] 

Api telah dibuat di ruang kosong. Dua orang yang menghangatkan diri dengan itu 
memanggil kami dengan cara yang tidak ramah. Tetapi sementara kata-kata itu mungkin 
menunjukkan bahwa kami tidak diterima, itu tidak benar-benar terjadi. 

Mereka tahu bahwa akulah yang membangun tempat perlindungan ini, dan mereka juga 
sadar bahwa aku kenal baik dengan Revel-san, orang yang bertanggung jawab atas daerah 
kumuh. Saya juga membawa beberapa 'hadiah' dengan saya setiap kali saya mampir, jadi 
meskipun sikap mereka tampaknya tidak ramah, mereka sebenarnya agak ramah. 

"Aku membawa barang-barang yang biasa, jadi mengobrollah sebentar denganku." 
[Ryouma] 

"Yah, jika itu hanya obrolan." [miskin 1] 

"Hai! Bos membawa minuman keras!" [miskin 2] 

Ketika salah satu dari dua pria itu mengangkat suaranya, orang-orang berbondong-
bondong keluar dari gedung, masing-masing dengan mangkuk di tangan. Dengan begitu 
banyak orang yang muncul dengan pakaian kotor dan compang-camping begitu tiba-tiba, 
jangan tersinggung, tapi itu tampak seperti adegan dari film zombie. 

Sementara aku memikirkan sesuatu yang bodoh seperti itu pada diriku sendiri, aku 
menggunakan sihir dimensiku dan mengeluarkan tiga tong besar anggur murah yang 
kubeli tempo hari, serta tiga tong besar shirozake yang terus dibuat oleh goblinku untuk 
diisi. perut mereka dengan. Kemudian saya juga mengeluarkan sekotak penuh buah lamon 
dan akar jija, lalu sekotak penuh alat, dan kemudian saya juga mengeluarkan slime logam. 

Shirozake dibiarkan apa adanya, sementara saya mengubah slime logam menjadi alat 
pengiris untuk membantu saya memotong sejumlah besar jija yang saya tuangkan ke dalam 
tong anggur. 

"'Panas'" [Ryouma] 

Setelah itu saya menggunakan mantra api untuk memanaskan ramuan dan mengaduknya 
dengan tongkat yang sudah saya siapkan sebelumnya sampai hampir mendidih. 



Tidak banyak bahan dan prosesnya juga kasar, tetapi dengan ini, 'shirozake hangat' dan 
'anggur panas' saya selesai. 

"Silakan berbaris, kami punya lamon untuk anggur panas juga, jadi silakan makan." 
[Ryouma] 

"Bos, aku akan menangani anggurnya." [Yurdum] 

"Kamu dengar bos! Berbaris!" [miskin 1] 

"Dan satu minuman sekaligus!" [miskin 2] 

Setelah persiapan selesai, orang-orang kumuh berbaris dengan gerakan yang akrab, dan 
kemudian Yurdum-san dan aku menggunakan sendok untuk menyajikan minuman mereka. 

"Terima kasih seperti biasa." [miskin 3] 

"Haa ... Itu barangnya." [Miskin 4] 

"Hee hee hee.... Kehangatan bisa mencapai begitu dalam saat dingin." [Miskin 5] 

Tak lama, ketika kami hampir melayani semua orang, orang yang saya tunggu akhirnya 
tiba. 



Chapter 253.2 
zBab 253: Malam yang Gelisah (2/2) 

"Bos, tuangkan aku minum juga." [Pria] 

Seorang pria terbungkus kain kotor memanggil saya bos dan berbicara dengan lembut. Dia 
memiliki potongan rambut yang buruk, dan meskipun Anda bisa melihat wajahnya dengan 
jelas, dia tidak terlihat bersih sama sekali. 

"Lama tidak bertemu, meskipun kurasa belum selama itu. Apakah kamu baik-baik saja?" 
[Ryouma] 

"Terima kasih untukmu. Ah, heh heh, terima kasih." [Pria] 

"Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Ada yang mengganggumu?" [Ryouma] 

Saat saya menuangkan minuman untuk pria itu, dia berjalan di belakang saya untuk 
menghindari antrian yang padat. 

"Sama sekali tidak. Agak damai di sekitar bagian ini, sebenarnya. Anda memberi kami 
sebuah rumah untuk mencegah hujan dan angin, dan itu terlalu dingin, jadi orang tidak bisa 
terlalu banyak berkeliaran. Kamu juga tidak terlalu banyak mendengar keluhan... Tentu 
saja, ketika kamu mengumpulkan banyak orang ini, pertengkaran kecil pasti akan pecah 
dan hubungan bisa menjadi tegang, tapi Boss Revel memastikan tidak ada yang menjadi 
masalah." [Pria] 

"Saya mengerti. Senang mendengar tidak ada masalah besar kalau begitu. " [Ryouma] 

"Ini semua berkatmu, Bos." [Pria] 

Pria itu mengambil seteguk dari cangkirnya, lalu menghembuskannya dalam-dalam, napas 
yang diwarnai putih oleh hawa dingin. Sebelum menghilang sepenuhnya, pria itu 
melanjutkan. 

"Sebenarnya, sesuatu memang terjadi, tapi tidak di sekitar sini." [Pria] 

"Oh apa yang terjadi?" [Ryouma] 

"Itu toko yang kita bicarakan terakhir kali. Kedai itu, yang selalu tutup. Mereka tidak 
pernah buka, tapi mereka selalu membuang botol minuman keras dan sisa makanan. Dan 
beberapa hari terakhir ini mereka mulai membuang lebih banyak lagi. Dulu hanya sekali 
setiap beberapa hari, tapi sekarang, mereka membuang sampah setiap hari, pemulung 
sangat senang. Mereka juga sering menimbun akhir-akhir ini, jadi mereka mungkin 
berencana untuk membuka kembali." [Pria] 



"Saya mengerti. Saya ingin mampir jika mereka melakukannya. " [Ryouma] 

"Ya... Yah, itu saja sejauh kejadian yang terlihat. Semua orang hanya membicarakan salju 
akhir-akhir ini." [Pria] 

"Itu wajar saja, bagaimanapun juga, salju setiap hari seberat ini. Ah, benar." [Ryouma] 

Kami kehabisan shirozake, jadi saya memberi tahu semua orang dan menyimpan barelnya, 
lalu saya mengeluarkan paket yang sudah saya siapkan sebelumnya dari Dimension Magic 
saya. 

"Ini hanya sisa makan siang, tapi jika kamu tidak keberatan, silakan makan. Ini 'sulit', jadi 
berhati-hatilah." [Ryouma] 

"Terima kasih, tapi jangan khawatir, kami ratmen, gigi kami adalah hidup kami, 'keras' 
adalah favorit pokok. Anda selalu sangat murah hati, Bos. Itu sebabnya aku menyukaimu. 
Sampai Lain waktu." [Pria] 

Dia mengambil bungkusan itu, lalu setelah mengosongkan mangkuknya, berjalan pergi 
dengan bergoyang. 

Pada saat itu, anggur panas juga habis, jadi sesi minum di penampungan selesai. Aku pun 
menuju gerbang utara untuk pulang. 

Sepanjang jalan... 

"Aku tahu ini agak terlambat untuk menanyakan ini, tapi bos, apakah kamu selalu 
membagikan minuman keras di sana?" [Yurdum] 

"Itu benar-benar agak terlambat." [Ryouma] 

Dia membantu tanpa mengatakan apa-apa, jadi saya pikir dia tahu. 

"Yah, aku memang mendengar desas-desus." [Yurdum] 

"Ah, maksudmu dari penyelidikanmu? Saya telah melakukannya untuk sementara waktu 
sekarang. Ada beberapa alasan untuk itu, tetapi salah satu alasannya adalah untuk 
menyingkirkan kelebihan minuman keras." [Ryouma] 

Para goblin di tempatku mengabdikan diri pada keinginan mereka. Sejak mereka mencicipi 
minuman keras, mereka telah membuat minuman keras sebanyak bahan yang diizinkan. 
Selain itu, mereka dapat membuat shirozake Wilayah Fatma dalam waktu singkat, sehingga 
mereka dapat membuat banyak anggur dengan cepat. 

Slime yang mabuk juga mengkonsumsi minuman keras, tapi masih ada banyak sisa anggur 
yang aku beli untuk mereka, jadi aku kesulitan membuang kelebihan minuman keras. 



"Akan sia-sia membuangnya begitu saja, dan para goblin melakukan yang terbaik untuk 
membuatnya... Jadi mereka hanya menumpuk." [Ryouma] 

"Jadi kamu seperti orang tua yang menyimpan semua gambar anak-anak mereka?" 
[Yurdum] 

"Aku tidak tahu tentang itu, tapi bagaimanapun juga, itulah salah satu alasannya. Juga, 
apakah Anda ingat pria yang saya ajak bicara? " [Ryouma] 

"Tentu saja, melindungimu adalah tugasku. Saya tidak mengatakan apa-apa karena Anda 
sepertinya kenal, dan dia juga tidak terlihat seperti amatir. " [Yurdum] 

"Ya, orang itu adalah seorang perantara informasi. Revel-san, manajer daerah kumuh, 
memperkenalkannya kepadaku saat kami memulai. Dia mulai sibuk juga, jadi Revel-san 
memberitahuku bahwa aku bisa mempelajari sebagian besar kejadian di kota melalui dia. 
Ternyata, pria itu memiliki banyak pengaruh di Gimuru, dan dia dapat mengumpulkan 
segala macam informasi saat dibutuhkan. Tarif dasarnya adalah segelas anggur dan 
makanan. Mungkin ada biaya tambahan tergantung pada informasinya." [Ryouma] 

"Jadi itu sebabnya. Apakah Anda memberikan minuman keras kepada yang lain juga untuk 
menyembunyikan kesepakatan Anda? [Yurdum] 

"Ada juga, tapi orang-orang kumuh secara tidak langsung membantu mengumpulkan 
informasi. Mereka memungut sampah dan melakukan pekerjaan sampingan di pusat kota, 
dan dalam prosesnya mengambil berbagai informasi. Informasi bahwa broker informasi 
melewati dengan hati-hati sebelum diberikan kepada saya. Saya tidak tahu apakah mereka 
sadar atau tidak, tetapi tidak diragukan lagi bahwa mereka memainkan peran penting 
dalam mengumpulkan intel, jadi memberi mereka minuman keras sebagian adalah terima 
kasih untuk itu." [Ryouma] 

Saat aku mengatakan itu, Yurdum-san akhirnya mengerti. 

"Apakah kamu belajar sesuatu yang baru hari ini?" [Yurdum] 

"Ya. Seperti yang disebutkan tadi pagi, musuh mungkin sedang bergerak." [Ryouma] 

"Jadi, kamu cukup tahu pergerakan musuh untuk berpikir seperti itu." [Yurdum] 

"Kami tidak memiliki pemahaman yang lengkap tentang gerakan mereka, tetapi selalu ada 
orang yang mencurigakan di kota. Kami mungkin mencoba mempertahankan situasi, tetapi 
itu bukan alasan untuk membiarkan mereka tidak terkendali. " [Ryouma] 

"Bukankah itu umumnya disebut sebagai 'membiarkan ikan berenang'? Anda mungkin 
sebenarnya lebih cocok menjadi penyelidik daripada saya, Bos. " [Yurdum] 



"Saya hanya bagus di sisi administrasi pekerjaan. Anda jauh lebih baik dalam 
berkomunikasi dengan orang-orang. Kami sudah bersama baru-baru ini, dan saya dapat 
melihat seberapa baik Anda bergaul dengan siapa saja. " [Ryouma] 

"Betulkah? Aku hanya berbicara normal, meskipun. Ini jauh lebih mudah daripada 
berbicara dengan bangsawan... Selain itu, ada banyak orang yang jauh lebih baik dalam 
bersosialisasi dan memahami orang daripada aku di antara para bangsawan. Sebenarnya, 
itu adalah keterampilan dasar sejauh menyangkut para bangsawan. " [Yurdum] 

"Uwaah ..." [Ryouma] 

Memikirkan hidup seperti itu saja membuatku muak... Apa Elia baik-baik saja? 

Sekarang, dia seharusnya sudah muncul di pesta dengan duke dan duchess... Dia pasti 
sudah bekerja keras. 

Secara tidak sengaja, saya menyatukan kedua tangan saya dalam doa untuknya. 

Saat Yurdum-san dan aku terus mengobrol, suasana berangsur-angsur menjadi lebih gelap. 
Kita harus mengubah topik. 

"Kamu berasal dari keluarga bangsawan, kan? Apakah Anda akrab dengan desas-desus 
atau keadaan di sekitar para bangsawan? Saya benar-benar tidak tahu apa-apa dalam hal 
itu. " [Ryouma] 

"Saya tidak terlalu berbeda dari seseorang yang kabur dari rumah, jadi saya tidak bisa 
mengatakan apa-apa tentang kejadian beberapa tahun terakhir ini. Jika ini tentang hari-
hariku di akademi, aku bisa menjawab sampai batas tertentu. Itu akan tergantung pada apa 
yang ingin Anda tanyakan. " [Yurdum] 

"Apa yang harus ditanyakan, hmm... Saya pikir apa saja akan menjadi informasi baru bagi 
saya. Oh, bagaimana dengan ini, apakah Anda tahu tentang keluarga yang memiliki dendam 
dengan keluarga Jamil yang terkait dengan kebakaran? [Ryouma] 

"..." [Yurdum] 

Untuk sesaat, Yurdum-san tidak tahu harus berkata apa. 

"Kenapa tiba-tiba?" [Yurdum] 

"Kelanjutan dari topik pagi ini. Jika musuh ingin membuat masalah di Gimuru, mengapa 
'pembakaran' menjadi metode pertama yang mereka coba? Itu adalah pertanyaan yang ada 
di pikiran saya untuk sementara waktu sekarang. Tentu saja, sangat mungkin bahwa apa 
pun akan dilakukan selama mereka dapat menyebabkan keributan, itu tidak seolah-olah, 
itu harus terkait, tapi tetap saja ... Ada yang terlintas dalam pikiran? [Ryouma] 



"...Saya tidak tahu apakah mereka menyimpan dendam atau tidak, tetapi ada satu keluarga 
yang memiliki insiden dengan adipati terkait dengan kebakaran, mantan Gunung Berapi 
Marquis." [Yurdum] 

Itu nama baru. Dan... 

"Dengan 'mantan', kurasa dia bukan marquis lagi?" [Ryouma] 

"Ya, karena beberapa keadaan rumit, marquis diturunkan menjadi hitungan. Ceritanya 
panjang, tapi keluarga Jamil・・ terlibat dan---" [Yurdum] 

Yurdum-san berbicara tentang bekas Gunung Berapi Marquis sampai kami berhasil 
mencapai gerbang utara. 

Mungkin karena itu angin malam ini terasa lebih dingin dan... sepi... 



Chapter 254.1 
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"Ryouma-sama, sudah hampir waktunya untuk janjimu." [Riviola] 

"Terima kasih, aku akan pergi kalau begitu." [Ryouma] 

Saya telah bekerja di rumah sakit sejak pagi ketika pelayan, Riviola-san, memanggil saya. 

Hari ini kita akan menggunakan salah satu ruang rapat departemen keamanan untuk 
mendiskusikan makanan yang diawetkan yang telah kita teliti saat makan siang dengan 
Serge-san dan yang lainnya, jadi aku segera membersihkan diri, mengucapkan selamat 
tinggal pada Dr. Mafral, dan kemudian meninggalkan rumah sakit. . 

Beberapa persiapan memang harus dilakukan, tetapi sebagian besar sudah diurus oleh 
pelayan, jadi yang harus saya lakukan hanyalah memeriksa pekerjaan mereka. 

Tak lama kemudian presiden Perusahaan Morgan, Serge-san, presiden Perusahaan Saionji, 
Pioro-san, dan istrinya, Kurana-sana, tiba. 

"Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membuatnya hari ini." [Ryouma] 

"Dan terima kasih telah mengundang kami." [Serge] 

"Saya sudah menantikan pertemuan ini." [Pioro] 

"Ryouma-han, sudah lama." [Kurana] 

"Sudah lama memang, Kurana-san. Ayo, silakan duduk. " [Ryouma] 

Saatnya makan siang dimulai. 

"Kami memiliki beberapa pilihan untuk makan siang hari ini. Sebagian besar masih 
eksperimental, jadi tidak terlalu bervariasi, tetapi sebagai pengganti variasi, porsinya jauh 
lebih besar dari biasanya. Silakan pilih yang Anda suka." [Ryouma] 

Di atas meja ruang pertemuan ada tiga kotak kayu. Di dalamnya ada beberapa kantong 
mengkilap dengan kertas terlampir yang mengidentifikasi nama hidangan dan tanggal 
produksi. 

"Oh! Ini sedikit berbeda dari biasanya, tapi ini kain tahan air, bukan? Makanan di dalamnya 
cair, tapi dengan kantong yang terbuat dari bahan yang tidak bisa dilewati cairan, bahkan 
makanan berbahan cair pun bisa disimpan, meski hidangan ini sepertinya bukan jenis 
acar." [Serge] 



"Tas itu bukan satu-satunya hal yang berbeda, aku mengambilnya? Lagi pula, ini sepertinya 
sudah dibuat dua bulan yang lalu. " [Pioro] 

"Yang ini dibuat tiga bulan lalu." [Kurana] 

Para tamu memilih hidangan mereka sambil mengobrol di antara mereka sendiri. 

Hidangan utama untuk makan siang hari ini adalah prototipe makanan yang diawetkan, 
Paket Retort! 

Seperti yang Serge-san sebutkan, lapisan yang digunakan dalam kantong dibuat dengan 
rasio cairan pengerasan yang lebih besar dari biasanya. Selanjutnya, dengan menambahkan 
kumparan aluminium, kain yang dihasilkan tidak hanya tahan terhadap air, tetapi juga 
memiliki ketahanan panas yang sangat baik dan sifat menghalangi cahaya. Kain tersebut 
kemudian dapat dibuat menjadi tas atau Kantong Retort. Piring yang sudah jadi disimpan 
di dalam, kemudian udara dikeluarkan dan kantong disegel, di mana 'presto cooker' yang 
dibuat khusus oleh Dinome's Workshop digunakan untuk mensterilkan kantong dengan 
panas. 

Meskipun bahan-bahannya berbeda dari Retort Pack dari Bumi, prosedurnya sendiri 
hampir sama persis. Mempertahankan suhu tinggi dan tekanan tinggi saat memasak itu 
sulit, dan sebenarnya, saya sudah mencobanya berkali-kali bahkan sebelum pergi ke 
Wilayah Fatma, tetapi semuanya sia-sia. Untungnya, dengan diperkenalkannya pressure 
cooker, masalah ini telah terpecahkan. 

Saya telah mencoba membungkus panci dengan sihir penghalang untuk menerapkan 
tekanan, tetapi hasilnya adalah terlalu banyak tekanan, mengakibatkan panci meledak, atau 
panas diatur terlalu banyak, mengakibatkan panas yang tidak mencukupi dan kegagalan 
untuk mensterilkan piring. 

Ketika saya sudah lebih terbiasa dengan Sihir Penghalang dan penghalang saya menjadi 
cukup kuat sehingga bahkan saya tahu mereka telah meningkat, saya mulai berhasil 
sesekali, tetapi sebagian besar masalah keberuntungan. Pada akhirnya, itu lebih 
merupakan latihan untuk meningkatkan Sihir Penghalangku dan lebih sedikit eksperimen 
untuk mewujudkan Paket Retort. 

Namun semuanya berubah ketika pressure cooker dari Dinome's Workshop tiba. Dengan 
itu, saya bisa memasak pada suhu tinggi dan tekanan tinggi, memungkinkan saya membuat 
Paket Retort dengan aman tanpa merusak kantong, sambil memastikan sterilisasi yang 
memadai. Saya tidak punya apa-apa selain rasa terima kasih dan rasa hormat kepada 
Dinome-san karena membuatkan pressure cooker untuk saya. 

Berkat dia, saya dapat menciptakan sesuatu dengan kualitas yang jauh lebih tinggi 
daripada yang mungkin. 



Produksi massal masih belum memungkinkan, tetapi kami masih dalam tahap uji coba, jadi 
itu tidak menjadi masalah. 

"Aku sudah mengidentifikasi item makanan saat dibawa ke sini dengan mantra Identifikasi, 
jadi aku bisa menjamin bahwa itu layak untuk dikonsumsi. Jika terjadi sesuatu yang tidak 
mungkin terjadi, kami memiliki rumah sakit di gedung ini." [Ryouma] 

"Mengangkat topik rumah sakit hanya membuatku semakin khawatir." [Pioro] 

Pioro-san tertawa, lalu memilih item tertua dari pilihan. Sebagai presiden perusahaan yang 
menangani makanan, dia pasti penasaran dengan rasa makanan yang diawetkan untuk 
waktu yang lama. Istrinya, Kurana-sana, memilih hidangan yang berbeda, tetapi dia juga 
memastikan untuk memilih yang tertua. 

"Aku akan pergi dan memanaskan ini lagi." [Rurunez] 

Pembantu, Rurunez-san, mengambil kantong yang mereka pilih, dan menempatkannya di 
dalam pot yang telah diletakkan di atas alat ajaib yang mirip dengan kompor meja. 

"Yang tersisa hanyalah menunggu makanan dipanaskan kembali, jadi bagaimana kalau kita 
membicarakan hal lain sementara itu?" [Ryouma] 

Pelayannya, Lilian-san, muncul dengan waktu yang tepat untuk membawakan air panas, 
sementara Riviola-san membawa cangkir transparan yang terbuat dari lembaran cairan 
yang mengeras. Meskipun saya telah menjelaskan kepada mereka sebelumnya apa yang 
harus mereka lakukan, ketika sampai pada hal yang nyata, gerakan mereka begitu 
sempurna sehingga tidak ada tempat tersisa bagi saya untuk membantu. 

"Mari kita minum teh dulu, ya?" [Ryouma] 

"Cangkir-cangkir ini... Itu sama dengan yang kulihat saat upacara pernikahan, kan? Bahkan 
tanpa warna, saya harus mengatakan bahwa itu benar-benar sesuatu... Meskipun saya kira 
yang benar-benar penting di sini bukanlah cangkirnya tetapi isinya." [Serge] 

"Masukkan ke dalam cangkir, lalu keluarkan. Ada sepanci air panas juga, jadi aku yakin 
kamu juga harus menuangkannya." [Pioro] 

"Ada garis di dalam cangkir. Silakan tuangkan sampai titik itu. " [Ryouma] 

"Izinkan saya." [Kurana] 

Kurana-san dengan elegan mengambil panci kaca dan menuangkan air panas untuk 
mereka. 

Dalam sekejap mata, aroma harum kopi memenuhi ruangan. 

"Wah, harum sekali. Ini seperti 'kafe', tapi tidak." [Serge] 



"Ini adalah teh yang dibuat dari akar Bunga Dante. Itu diminum sebagai obat di beberapa 
daerah. " [Pioro] 

"Seperti yang diharapkan darimu, Pioro-san. Dan Serge-san juga, aku terkejut kau bisa 
mengerti begitu banyak hanya dari baunya. Saya ingin membuat teh hitam untuk acara ini, 
tetapi rasanya tidak cocok dengan saya, jadi saya membuat Dante Tea sebagai gantinya." 
[Ryouma] 

Sejujurnya, saya tidak terlalu sensitif terhadap perbedaan kecil antara makanan. Faktanya, 
lidah dan hidung saya sama sekali tidak mengerti tentang perbedaan Dante dan kopi. Saya 
belum pernah minum kopi sejak datang ke dunia ini, tetapi saya yakin siapa pun dapat 
dengan mudah membodohi saya tentang di mana biji kopi tertentu diproduksi bahkan jika 
saya dapat mencium baunya sendiri. 

Saya kira Pioro-san tidak mampu menjadi seperti itu, meskipun, menjadi presiden 
perusahaan dan sebagainya. Mereka memang menyebutkan Kaffee sebelumnya. Mungkin 
aku harus meminta Pioro-san untuk mengirimiku lain kali. 

Sementara saya memikirkannya sendiri, tamu saya mencicipi Kopi Dante instan saya. 
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"Rasanya juga tidak buruk." [Serge] 

"Memang. Tapi sepertinya Anda tidak hanya membuat bubuk daun teh. " [Pioro] 

Teh yang saya siapkan untuk mereka adalah reproduksi ajaib dari metode kering-beku 
untuk menghilangkan kandungan air dan mengubah daun teh menjadi bubuk. Ada banyak 
poin menarik untuk produk semacam itu, tetapi sedikit lebih bernuansa apakah itu benar-
benar dapat menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menyamai biaya produksi atau 
tidak. Itu sebabnya... 

"Akan beruntung jika ini bisa terjual juga, tetapi metode produksinya yang bermasalah. Ini 
adalah penerapan teknologi farmasi, tetapi bagaimana jika hal yang sama dapat dilakukan 
untuk hidangan lainnya? Tentu saja, dengan asumsi bahwa hidangan tersebut bisa 
diminum setelah disiram air panas dan rasanya akan sedikit berubah meski diawetkan." 
[Ryouma] 

"Itu akan menarik." [Serge] 

"Metode ini menghilangkan kandungan air tanpa pemanasan, sehingga harus bisa 
diterapkan pada banyak hal. Sup diberikan, tetapi juga harus bisa digunakan untuk nasi 
rebus dan dimasak, mie, dan kacang. Ini juga harus berguna untuk mengeringkan bumbu 
dan buah-buahan. 

Tapi tentu saja, itu bukan tanpa kekurangannya. Saya pribadi membuat ini menggunakan 
sihir saya sendiri, tetapi jika kami ingin memproduksinya secara massal, kami 
membutuhkan pengrajin alat sulap untuk membuat alat dengan efek yang sama, dan 
kemudian terus mengisi bahan bakar alat itu dengan batu ajaib yang berharga. Konsumsi 
mana cukup tinggi, jadi biaya metode produksi pasti akan bertambah. Pada akhirnya, 
produk yang dihasilkan akan menjadi sebuah kemewahan." [Ryouma] 

Batu ajaib es akan dibutuhkan untuk metode beku-kering, tetapi batu ajaib seperti itu 
mahal bahkan ketika kecil. Tak perlu dikatakan, alasannya karena batu seperti itu sering 
digunakan untuk mengawetkan makanan dan untuk pendingin ruangan. 

Mereka sangat penting bagi bangsawan dan restoran kelas atas selama musim panas, jadi 
mereka membelinya dengan harga tinggi, menyebabkan permintaan tinggi sepanjang 
tahun. Konsumsi batu es memang turun selama musim dingin, tapi batu es juga bagus 
untuk mengawetkan barang, jadi meski begitu harganya tidak turun banyak. 

Batu ajaib atribut netral juga dapat mengoperasikan alat sihir atribut es, tetapi efisiensi 
mana akan menurun. Meskipun masih akan bervariasi dari batu ke batu dan alat ke alat, 



tetapi perbedaannya dibandingkan dengan batu ajaib es sangat besar sehingga hanya tiga 
kali lebih buruk sebenarnya dianggap baik. 

Juga, spray-dry sebenarnya lebih umum digunakan daripada freeze-dry saat membuat teh 
bubuk, tetapi ketika saya berkonsultasi dengan Dinome-san tentang membuat alat seperti 
itu, dia mengatakan bahwa itu akan lebih rumit dan mahal daripada alat freeze-dry, dan 
konsumsi batu ajaib akan meningkat juga. 

"Walaupun mahal, asalkan produknya bagus, mungkin masih bisa dipasarkan oleh orang 
kaya dan bangsawan. Faktanya, ada banyak orang yang tidak makan makanan yang 
diawetkan, dan lebih suka membawa bahan-bahan dan koki, tetapi tentu saja, itu bukan 
sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. 

Tapi ya, jika ini ingin tersedia untuk masyarakat umum, cara yang terjangkau untuk 
memproduksinya secara massal perlu ditemukan, dan kemudian mereka perlu dijual 
dengan harga yang bahkan masyarakat umum mampu, sambil tetap menghasilkan 
keuntungan. . Saya yakin itu arah yang Anda pikirkan. Dalam hal itu, makanan Anda yang 
diawetkan lebih layak daripada teh ini. " [Pioro] 

"Tepat." [Ryouma] 

"Huh~ Kamu mengatakan begitu banyak untuk mendapatkan perhatian kami, namun... 
Kamu seharusnya tidak terlalu menggoda kami, Ryouma." [Pioro] 

"Fu fu fu... Itu hanya berarti kita akan menjadi sangat keras ketika meneliti makanan baru 
yang diawetkan yang 'layak'." [Kurana] 

"Ha ha ha ..." [Ryouma] 

Saya yakin dengan Paket Retort saya. Bahkan, itu melebihi harapan saya sendiri. 

Meskipun aku harus mengatakan bahwa memiliki kecantikan sekaliber Kurana-san 
tersenyum padaku seperti itu benar-benar membuat seseorang gugup. Ini juga sedikit 
menakutkan... 

"Yah, ini masih dalam tahap uji coba, jadi aku benar-benar akan berterima kasih jika kamu 
bisa menelitinya dengan seksama. Itu sudah terbentuk, tapi saya yakin masih ada ruang 
untuk perbaikan." 

Sementara kami berbicara seperti itu, prototipe Retort Pack akhirnya selesai dipanaskan. 

"Maafkan gangguan. Makanan telah selesai dipanaskan. Mereka panas, jadi harap berhati-
hati." [Pembantu] 

Tiga pelayan mengatur meja dengan piring yang dalam dan membagikan kantong yang 
kami pilih. 



Pertama, saya memotong bagian atas kantong saya dengan pisau, lalu menuangkan isinya 
ke piring saya. 

Ada lapisan yang mirip dengan lembaran cairan yang mengeras di kain, jadi sulit 
membukanya dengan tangan kosong. 

Setelah melihat bagaimana saya membuka kantong saya, ketiga tamu mengikuti dan 
membuka paket retort mereka dengan pisau, lalu mereka menuangkan isinya ke piring 
mereka dan memeriksanya. 

"Ohh... Apakah ini benar-benar dibuat beberapa bulan yang lalu? Tidak hanya tidak busuk, 
tetapi juga mengeluarkan aroma yang begitu lezat. Hampir seolah-olah itu dibuat baru-
baru ini. " [Serge] 

Serge-san secara terbuka menunjukkan minatnya, tetapi dua lainnya, yang berspesialisasi 
dalam menangani makanan, diam-diam dan dengan cepat mengambil sesendok mereka 
untuk dicicipi. 

Mereka menghabiskan beberapa detik untuk benar-benar mencicipinya sebelum 
mengangguk dengan lembut. 

"Lezat. 'Hidangan' yang tepat." [Pioro] 

"Ya, tidak seperti makanan dendeng atau acar." [Kurana] 

"Kalau begitu, aku akan makan sendiri... Oh! Ketika saya menjajakan, saya sering harus 
makan makanan yang diawetkan, tetapi saya muak dengan itu, jadi saya mencoba memasak 
makanan asli, bahkan berkali-kali, tetapi hasilnya tidak pernah benar-benar baik. Mereka 
selalu berakhir dengan rasa yang sederhana dan berantakan. Seandainya ini ada di 
pasaran, saya kemungkinan akan membelinya meskipun harganya sedikit mahal. Untuk 
bisa mempertahankan rasa yang enak ini selama tiga bulan, itu luar biasa." [Serge] 

"Sebenarnya untuk masa simpan, kami baru memulai 'produksi' prototipe sekitar tiga 
bulan yang lalu, jadi yang paling lama kami miliki hanya tiga bulan, tetapi dalam 
praktiknya, mereka seharusnya bisa bertahan lebih lama. Asalkan tidak ada kerusakan 
pada kantong, kami berharap tidak akan ada banyak perubahan rasa bahkan setahun dari 
produksi." [Ryouma] 

Setelah mencicipi makanannya, suami istri Saionji itu menceritakan kesan singkat mereka, 
lalu Serge-san menggali dan memberikan kesan tersendiri. 

Sepertinya ada kesalahpahaman mengenai umur simpan, jadi saya mengklarifikasinya 
untuk mereka, menyebabkan mereka membuka mata lebar-lebar. 

"Satu tahun, ya. Itu cukup lama." [Pioro] 

"Kami belum mengujinya, tetapi secara teoritis, itu seharusnya mungkin." [Ryouma] 



Lagi pula, ada preseden di Jepang yang beredar, jadi selama saya bisa memahami poin 
utama dan mereproduksi teknologi dengan baik, itu harus bisa bertahan selama itu. 

"Juga..." [Ryouma] 

"Sudah siap." [Pembantu] 

Pelayan yang efisien membawa pot yang telah mereka siapkan. 

"Di dalam panci ini ada kentang dan kacang yang direbus dalam air yang diawetkan dengan 
cara yang sama seperti masakan itu, tapi tanpa bumbu apa pun." [Ryouma] 

Metode produksinya sama, tetapi lebih cocok disebut Paket Rebus daripada Paket Retort. 

Jika Anda menambahkan 'dasar sup' beku-kering ke dalam sup dan mencampurnya, Anda 
akan mendapatkan 'sup kentang dan kacang instan'. 

Anda juga bisa memasukkannya ke dalam mie kering yang telah direbus di panci lain dan 
menambahkan saus retort, dan tiba-tiba, Anda memiliki 'pasta saus tomat'. 

Saya yakin mereka sudah menyadarinya, tetapi dengan menunjukkan kepada mereka dua 
hidangan lagi yang disiapkan begitu cepat, mereka seharusnya mengerti bahwa Retort Pack 
tidak hanya bagus untuk mengawetkan makanan. Benar saja, tatapan mereka padaku 
sudah tumbuh lebih kuat. 

"Teknologi ini dapat digunakan sebagai makanan untuk perjalanan jarak jauh, tetapi juga 
dapat digunakan untuk menyimpan makanan untuk keadaan darurat, untuk memberikan 
jatah kepada para petualang dan tentara, dan dengan mengubah isinya, mereka juga dapat 
digunakan untuk menyediakan makanan bagi para petualang. bangsawan atau orang sakit 
yang membutuhkan diet ketat." [Ryouma] 

Ketika saya sakit dan tidak bisa memasak sendiri dengan mudah, memiliki 'bubur' yang 
mudah dimakan adalah penyelamat. 

Ada hal-hal yang orang tidak bisa makan saat sakit, dan menyiapkan makanan saat berada 
di bawah batasan seperti itu adalah upaya yang melelahkan dan memakan waktu. 

Bahkan lebih sulit untuk membuat makanan seperti itu terasa enak. 

Mungkin itu bukan masalah besar bagi orang kaya atau bangsawan yang mampu menyewa 
koki khusus. Tetapi bagi orang lain, kehidupan sehari-hari mereka akan menderita. 
Manusia tidak bisa hidup tanpa makan, sehingga masalah makanan menjadi masalah bagi 
manusia selama masih hidup. 

Dalam hal itu, saya yakin teknologi pengawetan makanan ini akan memiliki efek yang kuat. 
Setidaknya, saya sangat percaya itu. 



Itu sebabnya... 

"Saya juga akan membicarakan hal ini dengan keluarga Jamil. Sayangnya, mereka sedang 
sibuk sekarang, jadi baru tahun depan saya bisa melapor kepada mereka. Meskipun 
bagaimanapun, lebih banyak tes perlu dilakukan, dan kita masih perlu melihat dengan 
tepat berapa lama makanan dapat diawetkan. " [Ryouma] 

Setelah saya memiliki lebih banyak data, saya dapat menjual metode produksi dan hak 
kepada keluarga adipati. Saya tidak keberatan jika mereka mengelolanya sendiri 
sepenuhnya, pada kenyataannya, mungkin lebih baik seperti itu. Hak atas Retort Pack 
terlalu besar untuk orang biasa tanpa gelar bangsawan. 

"Tetapi jika produksi ini sebagai barang makanan disetujui, saya ingin meminta bantuan 
semua orang. Bagaimana menurutmu?" [Ryouma] 

Rupanya, mereka sudah mengambil keputusan. 

"Tidak mungkin kami menolakmu, kan? Aku tidak tahu keputusan seperti apa yang akan 
diambil oleh sang duke, Reinhart-sama, tapi selama keputusan untuk menjual tetap 
berjalan, kami akan mendukungmu dengan seluruh kekuatan kami!" [Pioro] 

"Makanan memang di luar bidang keahlian saya, tapi saya pasti bisa terlibat dalam 
pendistribusian dan pengembangan pouch yang menggunakan kain waterproof. Kami baru 
saja membangun pabrik, tetapi tampaknya kami mungkin perlu membangun lebih banyak 
lagi." [Serge] 

Serge-san dan Pioro-san menjawab dengan senang hati. 

Serge-san bahkan menambahkan lelucon di akhir sana. Dia tampaknya bersemangat. 

"Menurut Anda, berapa banyak waktu persiapan yang diperlukan jika kantong itu akan 
diproduksi secara massal?" [Ryouma] 

"Jika hanya sejumlah kecil prototipe, kami dapat memulai kapan saja, tetapi produksi 
massal kemungkinan akan mulai musim semi tahun depan dan seterusnya. Pabrik sudah 
dalam kapasitas maksimal hanya mengerjakan kain tahan air biasa, jas hujan yang dibuat 
darinya, dan produk karet seperti anti slip yang Anda ceritakan baru-baru ini. " [Serge] 

"Seperti yang kupikirkan, semua orang memprioritaskan berurusan dengan salju." 
[Ryouma] 

"Ya... Tapi untungnya banyak permintaan, jadi tidak ada masalah dengan pembiayaan. 
Setelah permintaan pasokan salju mereda, saya yakin kami akan dapat mengalokasikan 
orang untuk kantong Anda. Faktanya, saya akan bersiap sekarang, sehingga kami dapat 
memobilisasi segera setelah perintah adipati keluar. " [Serge] 

"Begitu, tapi tidak ada alasan untuk terburu-buru." [Ryouma] 



Setelah itu kami melanjutkan untuk meneliti rasa dari Retort Pack, sambil membicarakan 
kegunaan dan cara menjualnya. Serge-san dan saya juga berbicara tentang produk yang 
dapat diproduksi di pabriknya. Seperti itu saya berkonsultasi dengan tiga tamu saya 
tentang berbagai hal sambil menikmati makanan yang damai. 

Tetapi bahkan pertemuan kecil kami akhirnya berakhir. 

"Terima kasih untuk hari ini." [Ryouma] 

"Jangan menyebutkannya, itu enak! Belum lagi, seru!" [Pioro] 

"Ryouma-han, terima kasih banyak untuk hari ini." [Kurana] 

Masa-masa indah selalu berlalu dalam sekejap mata. 

Ini mungkin akan menjadi pertemuan terakhir kami untuk tahun ini. 

Rasanya menyesal ketika saya memikirkannya seperti itu, tetapi semua orang benar-benar 
sibuk. 

Karena itu aku merasa setidaknya aku harus melihat mereka pergi, jadi aku meninggalkan 
ruangan bersama mereka, tapi kemudian... 

"Morgan-dono, apakah kamu sudah selesai?" [???] 

Di luar pintu ada lima pria bersenjata menunggu. Mereka telah mengepung pintu ke ruang 
pertemuan. 



Chapter 255.1 
Volume 3 Bab 255: Operasi Mulai (1/2 Orang-orang yang mengelilingi pintu dilengkapi 
dengan pedang, surat berantai, dan mantel yang serasi dengan elang yang disulam dengan 
benang emas, yang menunjukkan bahwa mereka semua berasal dari kelompok yang sama. 

Jika ingatanku tidak mengkhianatiku, mereka seharusnya menjadi pengawal yang disewa 
Serge-san. Saya mengenali desain di mantel mereka dan pria yang memanggil kami. 

"Maaf membuatmu menunggu. Oh, benar, Ryouma-sama." [Serge] 

Setelah menanggapi pria yang memanggilnya, Serge-san menoleh ke arahku. 

"Saya yakin saya belum memperkenalkan mereka kepada Anda. Ini adalah anggota Wild 
Golden Falcons, kelompok tentara bayaran yang saya sewa untuk menjaga toko saya dan 
memastikan keselamatan saya. " [Serge] 

"Wakil pemimpin Wild Golden Falcons, Yashma, siap melayani Anda." [Yasma] 

"Terima kasih atas perkenalan yang sopan. Saya Ryouma Takebayashi. Aku yakin kita 
pernah bertemu sebelumnya di depan Perusahaan Morgan. Saya menerobos masuk dengan 
sangat tidak terduga saat itu, namun Anda masih memperlakukan saya dengan sopan. 
Terima kasih untuk itu." [Ryouma] 

"Saat itu, tugas kami adalah menjaga Perusahaan Morgan. Wajar jika kita sesedikit 
mungkin ikut campur dalam operasi perusahaan sambil menjalankan tugas kita." [Yasma] 

Kecuali mereka melihat perlu, mereka tidak akan mengatakan apa-apa dan tidak akan 
melakukan apa-apa. Itu adalah jenis sikap profesional yang mereka miliki. Mata kelima 
tentara bayaran, termasuk Yashma, terasa agak kasar, tapi itu mungkin karena mereka 
masih bekerja. Bukannya mereka sedang bermusuhan, dan sikap mereka juga tidak buruk. 

Kami tidak berbicara lebih dari itu, dan suami dan istri Saionji, Serge-san, dan saya, semua 
pergi ke luar dengan lima pendamping. Sepanjang jalan, Yashma secara alami berjalan di 
sebelah Serge-san, sementara aku berjalan di sisi lain, dan empat tentara bayaran yang 
tersisa berjalan dalam formasi yang mengelilingi kami. 

Mereka memberikan perhatian khusus pada ruang di antara kami, memastikan untuk tidak 
ikut campur dalam percakapan kami, sementara mereka diam-diam bekerja bersama dan 
mengawasi semua orang di sekitar kami -- mereka yang lewat dan yang agak tersembunyi. 
Mereka melakukan pekerjaan mereka dengan sangat alami sehingga saya tidak bisa tidak 
terkesan. Jadi beginilah cara kerja kelompok tentara bayaran kelas satu. 

Akhirnya, kami tiba di pintu masuk tempat resepsi umum. Itu dulu- 

"――" 



---Bahwa udara tiba-tiba berubah. 

Seolah-olah bau sampah tiba-tiba bercampur di dalam udara segar itu, mengirimkan 
sentakan samar listrik ke atasku, seperti serangga yang merayap di tubuhku. 

Itu adalah ketidaknyamanan yang sedikit namun intens sehingga -- sebelum saya 
menyadarinya -- pikiran saya terpesona. 

"Seseorang mengincar kita." 

"Berjaga-jaga!" [Yasma] 

Pemimpin tentara bayaran memperhatikan sesuatu juga, dan dia segera memberikan 
perintah yang tajam. 

"Di kanan!" [Ryouma] 

Ada beberapa akuarium yang ditanam di dekat pintu masuk sebagai hiasan. Di ruang 
antara akuarium itu ada mana berbentuk manusia yang tidak bisa dilihat・・・・・・ 

dengan mata manusia. Di dalam tangan mana yang berbentuk manusia itu ada sebuah 
pisau, dan pisau itu langsung mengarah ke Serge-san・・・・・・・. 

Sambil secara refleks memanggil, saya menarik lendir kawat, yang melingkar di lengan kiri 
saya, dan melemparkannya seperti bola. Musuh jatuh ke depan untuk menghindari slime 
kawat, tetapi dengan melakukan itu, dia menimbulkan suara yang tidak wajar. 

Orang normal mungkin tidak bisa melakukan apa pun, tetapi bagi tentara bayaran kelas 
satu dari Wild Golden Falcons, itu lebih dari cukup untuk mengetahui di mana musuh 
berada. 

"Berhenti!" 

Dua tentara bayaran yang menjaga sisi kami membentuk dinding untuk melindungi kami, 
tapi mereka tidak bisa dengan tepat・・・・ menentukan lokasi musuh. Seorang manusia 

buas mungkin bisa menentukan lokasi dari suara dan baunya, tetapi musuh telah 
menyadari bahwa dia telah diperhatikan dan telah mengubah cara dia bergerak. 

Tentara bayaran tidak bisa menentukan lokasi musuh yang tepat, jadi mereka tidak bisa 
menyerang sembarangan, tapi karena itu, sebuah celah dibuat, memberi musuh 
kesempatan untuk menyerang. 

Setelah menyerah untuk mendekat, musuh mencoba melemparkan pisau ke Serge-san 
sebagai gantinya. 

(Tidak di jam tangan saya.) 



Tepat sebelum aku mengeluarkan Iron Slime di ikat pinggangku, Yashma, wakil pemimpin 
tentara bayaran, berdiri di depan Serge-san. Setelah melihat bahwa lintasan pisau itu 
sekarang terhalang, aku mengeluarkan katanaku dan melemparkannya. 

"GUU!" 

Saat suara logam berbenturan bergema, darah segar berserakan. 

Dengan itu, mantranya juga harus dihilangkan. Benar saja, ruang itu terdistorsi, dan 
seorang pria dengan pakaian yang menyerupai celana ketat seluruh tubuh muncul. 

"Diamankan!" 

Kemudian seorang tentara bayaran bergulat dengan pria itu dan mencekiknya dari 
belakang. 

Tidak dapat memberikan perlawanan apa pun, pria itu tersingkir dan ditangkap. 

Saya merasa aneh betapa lancarnya semuanya, tetapi saya tidak dapat menemukan orang 
lain dengan Mana saya, dan saya juga tidak dapat merasakan musuh lain. 

Untuk sementara, seharusnya tidak ada masalah lagi. Jika demikian, maka apa yang terjadi 
selanjutnya adalah akibatnya. 

Masalahnya mungkin telah diselesaikan dengan cepat, tetapi masih tidak ada perubahan 
fakta bahwa pertempuran baru saja pecah di siang bolong tepat di depan pintu masuk yang 
sibuk. 

Secara alami, orang-orang akan berteriak. 

Serge-san dan suami istri Saionji tidak membuat keributan, tetapi mereka tampak terkejut. 

Yashma of the Wild Golden Falcons juga menatapku. 

"...Bagaimana kalau kita kembali sekarang? Kita juga tidak bisa meninggalkan pria ini di 
sini." [Ryouma] 

Sementara itu, saya memberi tahu mereka bahwa kami perlu mendiskusikan bagaimana 
mendekati ini. 



Chapter 255.2 
Bab 255: Operasi Mulai (2/2) Pada malam hari ketika Serge diserang, di dalam ruang 
resepsi sebuah toko tertentu di Gimuru, ada dua pria di tengah percakapan yang 
mengganggu. 

"Bagaimana kabarmu, Wanz?" [Pria] 

"Semuanya seperti yang dinyatakan dalam laporan." [Wanz] 

"Bahkan tidak seminggu untuk mempersiapkan, namun semua yang diperintahkan 
dilakukan dengan sempurna, ya. Saya yakin beberapa orang tidak senang dengan kami 
yang mengambil alih komando." [Pria] 

"Kau benar di keduanya. Kami sudah mengintai di kota ini untuk waktu yang lama 
mempersiapkan. Bulan untuk yang terbaru, dan tahun untuk yang paling sedikit. Tetapi 
ketika usaha kami akan membuahkan hasil, perintah itu tiba-tiba berubah. Selain itu, 
kalian, yang membawa perintah baru secara tiba-tiba, juga akan menjadi orang yang 
mengambil alih komando operasi. Secara alami, akan ada orang yang tidak bahagia. 

Tapi meskipun cara kami melakukan sesuatu mungkin berbeda darimu, pada akhirnya, 
kami juga milik Dark Guild. Perintah dari atas adalah mutlak. Selama ada perintah, kami 
akan mengikutinya bahkan jika itu berarti melakukan yang terbaik di bawah Anda. " 
[Wanz] 

"...Begitu, itu benar. Kalau begitu, dengan asumsi bahwa rencananya sudah siap, saya punya 
pertanyaan yang ingin saya buat. " [Pria] 

"Apapun yang kamu mau." [Wanz] 

"Ceritakan semua yang kamu ketahui tentang anak laki-laki bernama Ryouma 
Takebayashi." [Pria] 

Ketika pria itu mengatakan itu, ekspresi Wanz menegang. 

"Aku yakin aku sudah membuat laporan tentang bocah itu." [Wanz] 

"Dan laporanmu telah diterima. Anggap ini semacam konfirmasi. Ceritakan semua tentang 
dia, sampai ke detail terkecil. Karena bagian dari perintah baru kami -- selain dari rencana -
- adalah pembunuhan anak itu." [Pria] 

"Oh? Anda akan membunuhnya? Anda dan anak buah Anda melawan anak kecil? Bicara 
tentang berlebihan. Aku hampir merasa kasihan padanya." [Wanz] 

Meskipun mengatakan itu, wajah Wanz dipenuhi dengan kegembiraan. 



"Kami juga berpikir begitu, tapi perintah adalah perintah, dan selain itu, anak laki-laki itu 
terlalu pandai dalam sihir untuk dianggap sebagai anak laki-laki biasa." [Pria] 

"Dia berkeliling setiap pagi menyekop salju dengan mantra airnya yang besar. Saya tidak 
tahu seberapa bagus dia dalam pertempuran, tetapi dia tampaknya memiliki banyak mana. 
Dan kudengar dia berhasil membuat beberapa petualang nakal tunduk pada kekuatannya 
juga, tapi bahkan seorang amatir sepertiku bisa mengatakan bahwa para petualang itu 
benar-benar pemula dibandingkan denganmu dan anak buahmu. Yah, dia menguliahiku 
dengan cukup arogan, dan menghalangi jalanku juga, jadi... Dia tahu bagaimana berbicara 
besar? Itu mungkin sejauh keterampilannya pergi. " [Wanz] 

"...Apakah hanya itu yang ada padanya?" [Pria] 

"Apa maksudmu?" [Wanz] 

"Salah satu orang kami pergi untuk membunuh presiden Perusahaan Morgan, tetapi pria 
itu belum kembali, sementara keselamatan presiden telah dikonfirmasi. Aman untuk 
berasumsi bahwa dia gagal. " [Pria] 

"Presiden Perusahaan Morgan tampaknya sangat terlibat dengan keluarga duke dan bocah 
itu, jadi dapat dimengerti bahwa dia akan menjadi sasaran. Tapi bagi bocah itu untuk 
mencegah pembunuhan itu? Presiden memiliki merc dari Wild Golden Falcons di 
sekelilingnya sepanjang waktu. Jika ada yang menghentikan sesuatu, itu pasti mereka." 
[Wanz] 

"Kami sadar tentang Wild Golden Falcons. Itu sebabnya kami menyiapkan 'pedang tak 
terlihat' yang bisa membunuh target bahkan saat berada di bawah perlindungan tentara 
bayaran. 

Lokasi penyerangan adalah perusahaan keamanan Ryouma Takebayashi. Menurut intel 
kami, mereka seharusnya makan bersama. Selain itu, instruksi kami secara eksplisit 
menyatakan bahwa presiden perlu dibunuh dengan cara yang akan segera diketahui oleh 
Ryouma Takebayashi. Mereka ingin kita membawanya ke tempat kejadian jika 
memungkinkan, jadi kemungkinan dia ada di sana." [Pria] 

"Bahkan saat itu, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu yang mungkin 
berhubungan dengan kemampuan bertarungnya. Mungkin, dia melakukan sesuatu dengan 
sihirnya, tapi menurutku dia masih tidak bisa menghentikan Pedang Tak Terlihat. 

Saya pikir Wild Golden Falcons masih merupakan penyebab yang paling mungkin dalam 
menghentikan serangan. Tidak aneh untuk menduga bahwa perusahaan keamanan 
mungkin juga menyewa petualang tingkat atas. Jika tentang itu, maka saya masih memiliki 
beberapa informasi yang dapat saya bagikan. " [Wanz] 

"Kalau begitu mari kita dengarkan." [Wanz] 



Seperti itu, Wanz mempresentasikan informasi yang dia ketahui kepada pria itu satu demi 
satu. 

"Yah, hanya itu yang aku tahu." [Wanz] 

"...Begitu, kamu melakukannya dengan baik." [Pria] 

Saat dia kehabisan hal untuk dikatakan adalah saat hidupnya akan berakhir. 

"K-Kenapa..." [Wanz] 

Pisau kecil yang disembunyikan pria itu telah berhasil menembus perut Wanz. 

"! ...K-Bukankah... Kamu... Akan menyelamatkan..." [Wanz] 

"Jika aku tidak mengatakan itu, kamu akan melarikan diri tanpa menyelesaikan persiapan. 
Saya hanya ingin mendapatkan yang terbaik dari orang yang tidak berguna." [Pria] 

"T-Tidak... Seseorang... Selamatkan..." 

Wanz berusaha keras untuk mengeluarkan suara itu, tetapi suara itu tidak mencapai siapa 
pun kecuali pria di depannya, dan kemudian... Dia mati. 

Setelah mengkonfirmasi kematian Wanz, pria itu mengeluarkan pisau dan 
membersihkannya dengan pakaian Wanz, lalu membuka pintu. 

Di sana, muncul seorang pria yang mengenakan pakaian yang terlalu mirip dengan 
pembunuh Wanz, seorang pria yang tampak seperti pedagang keliling yang tidak 
mengesankan. 

"Saya selesai. Anda?" [Pria 1] 

"Saya telah memasang barang-barang itu di seluruh toko. Kantor akan menjadi titik asal." 
[Pria 2] 

"Kalau begitu, aku akan membawa mayatnya ke sana. Untuk amannya, ruangan ini juga 
harus dilumuri minyak." [Pria 1] 

"Baiklah... Jadi, bagaimanapun juga, Wanz sudah selesai." [Pria 2] 

"Dia tampaknya menyadari betapa tidak bergunanya dia karena gagal melaksanakan 
perintahnya, tetapi dia masih berpegang teguh pada harapan, berpikir bahwa dia akan 
mampu bertahan selama dia menunjukkan nilainya. Namun untuk semua itu, dia hampir 
tidak bisa menyajikan informasi baru. Pada akhirnya, yang saya dapatkan darinya hanyalah 
opini yang dipenuhi dengan kesombongan yang tidak perlu." [Pria 1] 



"Dia pasti membayangkan dirinya menjadi anggota Guild Kegelapan, jadi dia pikir 
setidaknya dia bisa menjelaskan dirinya sendiri. Tapi sejauh yang kami ketahui, dia 
hanyalah pion sekali pakai. " [Pria 2] 

"Jika dia mengerti sebanyak itu, maka kita mungkin masih berguna untuknya, tapi... 
Sekarang semuanya adalah air di bawah jembatan. Lebih penting lagi, apakah Pedang Tak 
Terlihat belum kembali?" [Pria 1] 

"Bahkan laporan reguler terakhir mengatakan bahwa dia belum kembali." [Pria 2] 

"Begitu... Bahkan jika ada sesuatu yang salah dalam komunikasi kita, penawarnya tidak 
akan tepat waktu lagi. Kita hanya harus melaksanakan rencana tanpa dia. Kami akan 
menggunakan pion sekali pakai sebanyak yang diperlukan. Dan sementara ada 
kemungkinan pihak ketiga ikut campur, kita juga harus mewaspadai Ryouma Takebayashi. 
Hubungi saya jika ada gerakan. Operasi dimulai sekarang." [Pria 1] 

"Dipahami." [Pria 2] 

Kedua pria yang tampak seperti pedagang keliling dengan cepat membawa mayat Wanz. 
Ketika mereka kembali berikutnya, mereka memiliki sebotol penuh minyak yang mereka 
sebarkan di seluruh ruangan, lalu mereka menanggalkan pakaian mereka dan pergi. 

Tak lama kemudian, yang tersisa dari Wanz hanyalah mayat yang tidak berbicara apa-apa, 
tapi butuh waktu lama sebelum ada orang yang menemukannya. 



Chapter 256.1 
Bab 256: Awal Keributan Besar (1/2) Sedikit lebih dari setengah hari setelah percobaan 
pembunuhan Serge, ketika malam telah larut dan hari telah berubah, pada jam ketika 
kebanyakan orang tertidur, ketika awan tebal menutupi bulan dan bintang-bintang, di 
dalam kota gelap Gimuru yang menunggu datangnya fajar, lampu-lampu kecil berkelap-
kelip. Berkelap-kelip, berkelap-kelip, lampu menyala, dan kemudian dengan gemuruh 
gemuruh seperti kilat, orang-orang dibangunkan untuk pagi yang masih terlalu dini. 

"Apa!?" [Pria] 

Terbangun oleh raungan yang menggelegar itu, seorang pria mendapati dirinya melihat 
sekeliling dengan bingung. Ketika matanya melihat ke luar jendela, dia terkejut, tetapi itu 
hanya berlangsung beberapa detik sebelum dia tersentak. 

"Hai! Bangun! Semuanya, bangun!!" [Pria] 

"Untuk apa semua keributan itu? Apa kau tidak tahu ini sudah larut malam?" [Wanita] 

"Sekarang bukan waktunya untuk tidur! Rumah di seberang terbakar!" [Pria] 

Mendengar itu sang istri langsung bergegas menghampiri anaknya yang masih mengucek-
ngucek matanya di tempat tidur, sedangkan sang suami berlari keluar untuk memanggil 
tetangga. Dalam sekejap mata, kebingungan dan ketakutan menyebar di antara warga, 
berteriak dan berteriak minta tolong saat mereka berdiri di sekitar rumah yang terbakar. 

Pemandangan seperti itulah yang dengan cepat menyebar saat fajar menyambut Gimuru. 

"Air! Buka tangki air! Buru-buru!" [Penduduk 1] 

"Apakah ada yang hilang!? Bangunkan siapa pun yang masih tidur bahkan jika Anda harus 
memukulnya! " [Penduduk 2] 

"Bawa anak-anak ke tempat yang aman!" [Penduduk 3] 

"Seseorang memanggil penjaga!" [Penduduk 4] 

"I-Ini mengerikan!" [Pria 2] 

"Kami bisa melihatnya sendiri, terima kasih! Cepat dan bergerak!" [Penduduk 5] 

"I-Bukan itu! Bukan apinya. Maksud saya, itu adalah api, tapi... Ada api di seberang toko 
juga, dan ada bangunan lain yang juga terbakar. Ini bukan hanya di sini! Mereka 
membutuhkan orang di sana juga, jadi kita tidak bisa mendapatkan bantuan! Para penjaga 
berlari ke mana-mana! Mereka tidak bisa langsung datang membantu!" [Pria 2] 



Ketika seorang pria terengah-engah setelah berlari ke sini memberi tahu mereka bahwa, 
para tetangga yang telah menyaksikan api menjadi semakin bingung. Ekspresi 
keputusasaan muncul pada mereka ketika kesadaran muncul pada mereka bahwa api yang 
mencapai rumah mereka sendiri hanyalah masalah waktu. 

Itu dulu- 

"Bersihkan jalan!" 

---Bahwa 'suara anak laki-laki' dan 'suara air' -- cukup keras untuk meredam suara-suara di 
sekitarnya -- mencapai mereka. Ketika orang-orang yang mendengar itu menoleh ke 
arahnya, aliran 'sungai' yang kuat dapat terlihat mengalir di jalan yang jauh, yang di 
atasnya adalah 'perahu'. Apalagi di atas perahu terlihat dua orang, salah satunya adalah 
'anak laki-laki' yang berpakaian aneh. 

Dengan semua yang disajikan di hadapan mereka, identitas bocah itu tidak bisa lebih jelas. 

Tidak lama setelah kenalan yang kebetulan ada di sana memanggil, arus yang kuat dan 
perahu yang Ryoum tumpangi melewati jalan yang dibersihkan untuk tergelincir tepat di 
depan gedung yang terbakar. Dalam sekejap mata, arus kuat yang membawa perahu naik 
tinggi ke langit, mengalir ke gedung seperti air terjun... Atau begitulah tampaknya, tetapi 
kemudian salju dan lumpur yang menumpuk di tanah berkumpul bersama untuk menutupi 
bangunan. 

Seolah-olah lendir raksasa mencoba menelan bangunan itu, dan setelah menyelimuti 
bangunan itu, air berlumpur menggeliat beberapa kali. Dan setiap kali, api akan semakin 
lemah. Hanya dalam beberapa lusin detik, api besar itu padam. 

Melihat ancaman sebelum mereka ditangani, ekspresi lega muncul pada orang-orang yang 
berkumpul. Tapi diwaktu yang sama. 

"Hei kau!" [Pria 2] 

Seorang pria dengan tidak sabar memanggil Ryouma, yang masih berada di atas kapal. 
Itulah pria yang memberi tahu orang-orang yang berkumpul di sini tentang keadaan kota 
yang mengerikan. Dengan tatapan putus asa, pria itu berlari ke perahu yang dinaiki 
Ryouma, dan mulai berteriak. 

"Hanya apa yang terjadi!? Bukankah ada kebakaran di seluruh kota!? Anda bekerja dengan 
penjaga, kan!? Jika Anda tahu sesuatu, beri tahu kami! Saya bersyukur Anda memadamkan 
apinya, tetapi tidakkah menurut Anda cara Anda melakukan sesuatu terlalu kasar? 
Bagaimana jika masih ada orang di sana--- Eek!" 

Pria itu mulai mengoceh terus menerus, tetapi kemudian dia tiba-tiba mundur. Di ujung 
tatapan pria itu adalah mata Ryouma yang tidak bisa dibaca dan tidak manusiawi. Dengan 
bencana yang sudah padam, lingkungan sekitarnya sekali lagi menjadi gelap. Karena itu 



satu-satunya yang memperhatikan mata itu adalah pria yang mengoceh, tetapi reaksinya 
yang tiba-tiba membuat yang lain memperhatikannya juga. 

"Bos, matamu menakutkan. Aku tahu sulit mengendalikan mantramu, tapi..." [Yurdum] 

"Maaf, sepertinya aku sedang melotot." [Ryouma] 

Yurdum, yang bersama Ryouma di atas kapal, menyela dari samping, mendorongnya untuk 
membuat tanggapan tidak hanya untuk pria itu tetapi juga untuk setiap orangkan demikian 
juga. 

"Tidak ada seorang pun di dalam gedung. Saya mengkonfirmasinya sebelumnya dengan 
sihir saya, jadi harap tenang. Adapun situasi saat ini, satu-satunya hal yang saya tahu 
sekarang adalah bahwa 'api telah berkobar di seluruh kota'. Percaya bahwa memadamkan 
api adalah prioritas di atas segalanya, saya langsung bertindak secepat mungkin. Namun, 
perusahaan keamanan saya saat ini bekerja dengan para penjaga dan guild petualang 
untuk menyelidiki masalah ini dan mengatasi kebakaran tersebut." 

Dengan ancaman tepat sebelum mereka pergi dan kata-kata itu, kecemasan mereka 
berkurang, tetapi itu tidak cukup bagi mereka untuk merasa tenang. Tapi Ryouma belum 
selesai. 

"Aku tidak akan memintamu untuk bersantai! Faktanya, perlu diketahui bahwa kita sedang 
berada dalam krisis, dan bertindaklah dengan mengutamakan keselamatan! Selain itu, jika 
memungkinkan tolong bantu dalam mengevakuasi orang lain dan dalam upaya 
memadamkan api juga! Semakin banyak membantu semakin baik! Mari kita lakukan yang 
terbaik untuk keluar dari krisis ini bersama-sama!" [Ryouma] 

Dengan suara yang tidak akan tenggelam oleh semua keributan itu, Ryouma membungkuk 
dalam-dalam. 

Pada saat itu, orang-orang yang bingung akhirnya mulai bergerak. 



Chapter 256.2 
Bab 256: Awal Keributan Besar (2/2) "Tapi tentu saja! Aku juga akan membantu!" 
[Penduduk 1] 

"Kita tidak bisa membiarkan yang lain begitu saja!" [Penduduk 2] 

"Terima kasih banyak! Perusahaan keamanan dan rumah sakit di sebelahnya siap 
menerima pengungsi dan orang yang terluka. Jika Anda yakin itu perlu, jangan ragu untuk 
menggunakan layanan mereka!" [Ryouma] 

Saat orang-orang mulai bergerak dengan tergesa-gesa, Ryouma menoleh ke pria yang tadi. 

"Hai." [Ryouma] 

"K-Kamu berbicara denganku?" [Pria 2] 

"Maaf, tapi bisakah saya meminta Anda pergi ke kantor penjaga untuk memberi tahu 
mereka bahwa api di sini sudah ditangani?" [Ryouma] 

"I-Jika hanya itu, maka tentu saja." [Pria 2] 

"Terima kasih banyak! Kalau begitu, silakan lanjutkan. " [Ryouma] 

"Hah?" [Pria 2] 

"Aku akan pergi ke api berikutnya, jadi aku bisa membawamu sampai saat itu. Ini lebih 
cepat dengan cara ini. " [Ryouma] 

Ryouma sepertinya tidak akan menerima jawaban tidak, tetapi tidak ada yang menegurnya 
karena mereka sedang dalam keadaan darurat. Jika ada, mereka hanya mendesak pria yang 
ragu-ragu dengan mata mereka untuk 'cepat dan pergi'. 

Mungkin karena dia tidak tahan dengan tekanan diam itu, pria itu bergegas ke sisi Ryouma 
dan melompat ke atas perahu. 

"Ayo pergi!" [Ryouma] 

Saat Ryouma mengatakan itu, air berlumpur yang menyelimuti bangunan itu runtuh dan 
meletus seperti gelembung, memungkinkan air mengalir sekali lagi dan mengangkat 
perahu kecil itu untuk bergerak. Saat perahu berangsur-angsur bertambah cepat, Yurdum 
memanggil pria yang baru saja naik ke perahu. 

"Maaf soal itu. Bosnya agak kuat di sana, bukan? " [Yurdum] 



"Tidak, aku juga minta maaf karena bersikap kasar sebelumnya. Saya kehilangan akal 
karena situasinya." [Pria 2] 

"Aku senang kamu sangat pengertian. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, 
mengendalikan mantra ini saja sudah menjadi beban berat bagi bos." [Yurdum] 

"... Apakah itu melelahkan?" [Pria 2] 

"Yah begitulah. Dia menggunakan begitu banyak mana, namun dia perlu mempertahankan 
kontrol yang tepat sambil mempertahankan kecepatan ini. Dia akan menyebabkan 
kecelakaan jika dia tidak fokus, jadi dia bahkan tidak bisa berbicara saat menggunakannya. 
Itu sebabnya saya naik ke sini bersamanya untuk membantu ... Ups, tidak bisa banyak 
bicara sekarang, saya punya pekerjaan yang harus dilakukan. [Yurdum] 

Saat dia mengatakan itu, Yurdum mulai bekerja di bagian belakang lambung kapal. 

"..." [Yurdum] 

Saat pria itu memandang Yurdum dan Ryouma secara bergantian, dia mulai mengamati 
mereka. Ketika dia yakin bahwa baik Yurdum maupun Ryouma tidak memperhatikannya, 
dia meraih pisau di pinggangnya, dan kemudian menusuk punggung Ryouma dengan itu, 
tetapi pada saat itu--- 

"Gyaa!?" [Pria 2] 

---Ryouma yang seharusnya sibuk dengan mantranya tiba-tiba berbalik dan menyerang ke 
bawah dengan slime kawat, mengenai pergelangan tangannya. 

Saat pisau jatuh dari tangannya, Yurdum menangkap lengannya dari belakang dan 
mendorong wajahnya ke lantai. 

"K-Kenapa..." [Pria 2] 

"Kami mewaspadaimu sejak awal. Kami pikir akan ada agen di suatu tempat." [Ryouma] 

Saat Ryoum mengatakan itu, dia dengan cepat melilitkan slime kawat di leher pria yang 
tidak bisa bergerak itu dan mencekiknya. 

"Kurasa...pujian sudah beres? Anda yakin Anda tidak perlu menanyakan apa pun padanya? 
" [Yurdum] 

"Kami tidak punya waktu, dan dari cara dia bertindak, dia mungkin hanya pion sekali pakai. 
Saya ragu dia memiliki informasi yang berguna. " [Ryouma] 

"Jika dia tahu sesuatu yang penting, dia pasti sudah dalam pelarian dengan pemandu 
sekarang atau dia akan ditangani... Bagaimanapun juga, dia tidak akan ada di sana. Akan 



menyelamatkan kita dari banyak masalah, meskipun, jika hanya menangkapnya sudah 
cukup untuk mendapatkan seluruh rencana. " [Yurdum] 

"Pekerjaannya mungkin membuat orang lebih cemas dan membuat segalanya lebih kacau. 
Dia bertengkar dengan kami, tetapi pertemuan kami tampaknya hanya kebetulan... 
Kemungkinan besar, kami menghalangi pekerjaannya akan menempatkan dia di sisi buruk 
bosnya, jadi untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia harus mencapai sesuatu, dan saat 
kami menunjukkan kepadanya sebuah celah, dia melompat untuk itu, hook, line, dan 
sinker." [Ryouma] 

"Mungkin sesuatu seperti itu. Tapi tetap saja... Aku terkejut kau melihatnya. Orang ini 
mungkin berspesialisasi dalam infiltrasi. Tindakannya barusan, perilakunya sampai 
sekarang persis seperti yang diharapkan dari situasi ini. " [Yurdum] 

"Tentang itu, sepertinya aku secara tidak sengaja mengambil skill 'Sense Malice' dan 'Sense 
Hostility' hari ini, oh tunggu, itu sudah kemarin. Saya pikir itu pasti ketika Serge-san 
diserang saat makan siang? Penjaga bernama Yashma menunjukkannya kepada saya 
setelah itu, dan ketika saya memeriksa Papan Status saya, saya melihatnya ada di sana. 
Tapi aku sudah lama tidak memeriksanya, jadi aku mungkin sudah mendapatkannya 
kembali saat pertama kali kita bertemu." [Ryouma] 

"Ah, kamu sangat tegang saat itu, ya, Bos? Anda tidak menyadarinya, tetapi Anda mungkin 
menjadi sensitif terhadap kebencian dan permusuhan di kota." [Yurdum] 

"Ah, ledakanku saat itu mungkin karena aku belum pernah terkena kebencian dan 
permusuhan baru-baru ini. Lagipula, banyak orang di sekitarku sekarang sangat lembut. Ini 
seperti bagaimana orang yang kelaparan tidak bisa makan banyak makanan secara tiba-
tiba." [Ryouma] 

Ketika sejarah memalukannya diangkat, senyum masam muncul di Ryouma, tetapi Yurdum 
melihatnya secara berbeda. 

"Tapi berkat itu kamu bisa menghentikan serangan siang ini, kan? Itu berhasil dengan baik 
pada akhirnya, bukan? " [Yurdum] 

"Itu benar, tetapi keberuntungan juga berperan di dalamnya karena kemampuan musuh 
kebetulan lemah terhadap kombinasi 'menggenggam tubuh mana' -- yang telah aku latih di 
rumah sakit baru-baru ini -- dan 'teknikku yang menggunakan slime. untuk mendeteksi 
musuh'. [Ryouma] 

"Mempelajari Sense Malice dan Sense Hostility dengan sengaja itu sulit, jadi orang-orang 
dengan skill seperti itu sering disukai dalam hal pekerjaan pendamping. Tidak ada 
salahnya mempelajarinya. Tetap saja, aku terkejut mengetahui bahwa kemampuan 
pendeteksian slime begitu hebat. Aku belum pernah mendengar tentang itu sebelumnya." 
[Yurdum] 



"Sulit kecuali seseorang sangat cocok dengan mereka. Dan jika Anda tidak terbiasa, itu akan 
membuat kepala Anda sakit, jadi kemungkinan besar tidak mudah digunakan. Aku masih 
bisa bertahan, tapi ketertarikanku pada slime sepertinya memainkan peran besar dalam 
hal itu." [Ryouma] 

"Menurutku tidak ada orang yang lebih bersemangat darimu dalam hal slime, Boss. Paling 
tidak, saya belum pernah melihatnya. " [Yurdum] 

"Sebenarnya ada beberapa orang yang bersemangat dalam hal itu. Saya ragu Anda tahu 
tentang mereka, tetapi tiga karyawan di toko cabang binatu kami semuanya dulunya adalah 
peneliti lendir. " [Ryouma] 

"Betulkah?" [Yurdum] 

"Yah, aku tidak bermaksud kehilangan gairah, tapi yang lebih penting, kita hampir sampai 
di lokasi berikutnya." [Ryouma] 

"Baik. Sepertinya aku harus bekerja disini jugakan." [Yurdum] 

"Ayo lakukan semua yang kita bisa." [Ryouma] 

Saat Ryouma mengatakan itu, dia semakin mempercepat perahunya saat dia mengalihkan 
pandangannya ke langit yang gelap. 



Chapter 257.1 
Bab 257: Pergerakan di Seluruh Kota (1/2) 

Volume 3 Bab 256: Awal Keributan Besar (2/2) 

"Dari semua tempat, saya tidak percaya bahwa halaman kayu adalah sumber api! Apa yang 
sedang dilakukan manajer!?" [Warga kota 1] 

"Apinya terlalu kuat! Tempat ini sudah selesai!" [Warga kota 2] 

"Jangan menyerah! Paling tidak, kita perlu menjaga agar api tidak menyebar! " [Warga kota 
3] 

"Sial, aku tidak bisa mendapatkan pijakan yang baik karena salju." [Warga kota 4] 

Ryouma menggunakan mantra dan berlari melalui kota untuk memadamkan api, tetapi 
jumlah kebakaran di seluruh kota terus meningkat. 

Tidak peduli berapa banyak mantra tidak standar yang memanfaatkan karakteristik lendir 
yang mungkin dimiliki Ryouma, tidak ada cara baginya untuk menangani begitu banyak api 
di area yang begitu luas sendirian. 

Namun itu adalah tempat seperti ini yang di tuju oleh sebuah kereta. 

"Kami juga akan membantu!" [Asagi] 

"Oh! Kalian para petualang!?" [Warga kota 1] 

"Air! Apa ada orang yang bisa merapal mantra air!?" [Warga kota 2] 

"Setiap orang! Tidak ada yang perlu dikhawatirkan! Raypin!" [Asagi] 

"Kau tidak perlu memberitahuku. Sudah waktunya untuk Rencana B regu penyihir angin, 
de aru!" [Raypin] 

Ketika orang di samping pengemudi, Asagi, seorang Petualang A-Rank angkat bicara, 8 
penyihir termasuk Raypin melompat turun. Mereka menyebar di sekitar gedung yang 
terbakar dan -- secara berurutan -- mulai melantunkan mantra. 

"Hai! Apakah Anda baru saja mengatakan 'penyihir angin'!? Apakah Anda main-main!? Jika 
kamu menggunakan mantra angin sekarang, api akan menyebar―!" [Warga kota 1] 

"Argumenmu masuk akal, tapi aku harus memintamu untuk tetap diam dan menonton, de 
gozaru. Mereka tidak akan melakukan hal buruk." [Asagi] 



Ketika pria itu mencoba mendekati Raypin, Asagi dengan cepat bergerak untuk 
menghentikannya, membeli cukup waktu bagi para penyihir untuk menyelesaikan 
pekerjaan mereka. 

Jadilah dinding yang memisahkan udara.』 

Jadilah perisai yang menghalangi api. 

Dua lapisan sihir penghalang dikerahkan di sekitar api. Penghalang-penghalang ini 
memutus sirkulasi udara, dan memutus oksigen yang dibutuhkan agar api dapat menyala, 
menghentikan kobaran api dan asap serta percikan api yang menyebar dari penyebaran 
api. 

"Seolah-olah saya hanya bisa menonton! Ini bukan waktunya untuk bermain-main--- Hah?" 
[Warga kota 1] 

Pria yang Asagi hentikan akan menimbulkan keributan yang lebih besar, tetapi suaranya 
berangsur-angsur menjadi lebih lemah. 

Karena alasan dia untuk bertindak, api yang menyala-nyala, berangsur-angsur padam dari 
tepat di depannya. 

Itu terlihat jelas oleh semua orang yang berkumpul, dan mereka menyaksikan, tercengang, 
saat api berangsur-angsur mati. 

"K-Kenapa kamu bisa mematikan api begitu cepat? Itu sangat besar, namun menghilang 
begitu saja. " 

"Aku sendiri juga tidak mengerti detailnya dengan baik, tapi rupanya, menggunakan sihir 
penghalang dengan cara ini bisa menghasilkan efek ini." [Asagi] 

Asagi langsung memberitahunya bahwa itu karena mantra yang mereka gunakan. 

Ketika orang-orang mendengar itu, dan berita itu menyebar, orang-orang bersorak. 

"Wow! Kalian luar biasa!" [Warga kota 1] 

"Terima kasih!" [Warga kota 2] 

"Apinya mungkin sudah melemah, tapi belum padam! Ada tempat lain yang terbakar juga! 
Simpan ucapan terima kasihmu untuk nanti, de gozaru!" [Asagi] 

"Tepat! Jadi tolong serahkan tempat ini kepada kami, dan kalian jaga daerah lain! Kita akan 
pergi segera setelah api ini benar-benar padam, de aru!" [Raypin] 

"Baik! Mari kita lakukan!" [Warga kota 1] 



"Kami akan pergi juga!" [Warga kota 2] 

"Kami mengandalkanmu, de aru! Juga, ini tidak banyak, tapi... 'Konduksi Panas'!" [Raypin] 

Setelah orang-orang memperbarui moral mereka, Raypin membacakan mantra pada 
mereka. 

Tiba-tiba, salju yang menumpuk di bawah kaki mereka mencair, memperlihatkan jalan 
batu di bawahnya. 

"Ini akan membuat Anda lebih mudah berjalan." [Raypin] 

"Wow!? A-Baiklah, ayo pergi!" 

Seperti itu, orang-orang dengan semangat baru dapat melarikan diri dalam kelompok-
kelompok kecil. 

Sekarang, hanya kelompok Raypin yang tersisa. 

"... Mantra terakhir itu tidak perlu, kan?" 

"Selama masih ada orang yang mengintai, mencoba menghasut ketakutan dan 
menyebarkan kebingungan, saya percaya yang terbaik adalah memberi orang sesuatu yang 
bisa mengangkat semangat mereka tidak peduli seberapa kecil, de aru." [Raypin] 

"Aku tidak bisa menyangkal itu, tapi kamu hanya memiliki begitu banyak mana." [Asagi] 

"Tidak perlu khawatir tentang itu. Karena bagaimanapun juga, Ryouma berhasil 
mendapatkan banyak ini, de aru." [Raypin] 

Raypin membuka mantelnya yang tebal untuk memperlihatkan lima wadah seperti tabung 
reaksi yang dipasang di lapisan mantelnya. 

"Ramuan mana." [Asagi] 

"Jenis yang menggunakan Running Mash mahal juga. Mereka sangat efektif, tetapi begitu 
juga harganya. Namun dia mengatakan kepada saya untuk menggunakannya tanpa 
cadangan jika diperlukan. Selain itu, penelitian mungkin menjadi fokus saya, tetapi saya 
masih seorang petualang A-Rank. Saya tahu cara menggunakan mana saya. 

Mantra itu barusan tidak menghasilkan panas. Sebaliknya, saya hanya mengarahkan panas 
dari lokasi kebakaran ke jalan melalui mana. Dengan kata lain, saya hanya mengambil 
keuntungan dari panas api, dan saya hampir tidak menggunakan mana sama sekali. Jika 
ada, itu seharusnya berkontribusi pada melemahnya api, de aru." [Raypin] 

"Apakah itu dari Ryouma juga?" [Assagi] 



"Tepat. Sebagai imbalan atas kerja sama kami, Ryouma telah dengan murah hati 
menawarkan 'pengetahuan ilmiahnya' tentang api -- hal yang kami sebut sebagai 
kebenaran logika atau bagian dari esensi sihir. 

Sebagai penyihir yang berurusan dengan api, saya memiliki pengetahuan dari pengalaman 
saya sendiri, tetapi perspektif berbeda yang ditawarkan oleh teori adalah hal yang 
berharga. Dan memang bahkan mantra penghalang yang disiapkan dengan tergesa-gesa 
mampu melakukan banyak hal. Karena dia bersedia membayar dengan sangat murah hati, 
itu benar bahwa saya melakukan segalanya dengan kekuatan saya, de aru. " [Raypin] 

"Sepertinya Ryouma serius dalam melindungi kota. Bagaimanapun, saya baik-baik saja 
dengan apa pun yang Anda lakukan selama itu tidak mengganggu tujuan utama kami 
menangani api. " [Asagi] 

"Untuk itu, aku akan mengandalkanmu untuk menjaga kami juga, de aru." [Raypin] 

Sementara mereka berbicara seperti itu, kereta baru tiba. 



Chapter 257.2 
Bab 257: Pergerakan di Seluruh Kota (2/2) Orang yang naik kereta itu dari perusahaan 
keamanan. 

"Maaf membuatmu menunggu. Tim Keamanan 7 sekarang akan mengambil alih 
pengawasan daerah ini. Perintah meminta Anda menuju ke lokasi berikutnya. " [Anggota 
Tim Keamanan 7] 

Saat itu, orang yang turun dari kereta mengambil alih pengawasan daerah tersebut, 
sementara kelompok Asagi naik kereta. Setelah kusir memastikan bahwa semua orang 
sudah naik, dia segera pergi. 

Sebuah unit khusus yang dikenal sebagai 'Magical Fire Brigade' dibentuk untuk menangani 
kebakaran di seluruh Gimuru. Unit khusus ini terdiri dari penyihir yang mempelajari 
mantra yang berhubungan dengan api. Mereka sebagian besar dikirim ke daerah-daerah di 
mana api paling kuat. 

Adapun tempat-tempat mereka tidak dikirim ke ... 

"Selamatkan aku, batuk, batuk... Ue." [Suami] 

"Suami!! Tunggu aku, aku akan menyelamatkanmu!" [Istri] 

"Istri, jangan! Anda hanya akan terbakar jika Anda masuk! " [Suami] 

"Berangkat! Aku tidak bisa begitu saja melihat suamiku mati!" [Istri] 

"Tenang! Hei, seseorang mengulurkan tangan!" [Warga kota 5] 

"TIDAKOOOO!!" [Istri] 

Di sebelah rumah bobrok yang terbakar ada rumah lain yang terbakar. Asap dan api 
terlihat mengepul dari jendela lantai dua, dan ada seorang pria yang memohon bantuan 
dari loteng. Di luar adalah istrinya. Melihat dia menderita sudah cukup untuk mengirimnya 
bergegas ke dalam api, tetapi ada orang-orang di sekitar untuk menahannya. Situasinya 
begitu putus asa, dan orang-orang bahkan mulai berpikir untuk menyerah, tetapi kemudian 
mereka muncul. 

"Apakah ini tempatnya!?" [???] 

"A-Siapa kalian!?" [Warga kota 6] 

Ketika warga kota dalam keadaan darurat, 10 pria muncul di gerobak besar yang ditarik 
oleh kuda. Mereka mengenakan helm dan mengenakan pakaian aneh yang diwarnai merah 
menyala. Mereka bahkan memiliki topeng aneh yang tergantung di bahu mereka. 



Pakaian itu tidak lain adalah seragam pemadam kebakaran yang Ryouma lakukan yang 
terbaik untuk dibuat ulang dari ingatan. Karena dibuat dengan menggabungkan bahan-
bahan monster beast dan alat sulap, mereka sangat tahan panas. Namun, tidak ada yang 
bisa menyangkal bahwa mereka terlihat tidak pada tempatnya. 

Karena itu semua orang menatap mereka dengan curiga. 

"K-Kamu dari Pasukan Macho." [Istri] 

"Ya. Kami dari perusahaan keamanan. Harap tenang, kami akan menyelesaikan masalah ini. 
Apakah ada orang lain yang perlu diselamatkan selain pria itu di sana? " [Pemimpin 
Pemadam Kebakaran] 

"I=Hanya dia! Dia satu-satunya yang tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Kami mencoba 
memadamkan api di sebelah, dan kami pikir akan lebih mudah untuk membuang air dari 
atas, jadi kami semua membawa air ke atas, tetapi kemudian beberapa bajingan aneh tiba-
tiba melemparkan sesuatu, dan nyala api semakin besar." [Warga kota 5] 

"Mengerti, tidak apa-apa sekarang. Apakah semuanya sudah siap!?" [Pemimpin Pemadam 
Kebakaran] 

"Kita bisa mulai kapan saja!" [Pemadam kebakaran 1] 

Saat pemimpin pemadam kebakaran meneriakkan itu, anggota lain mengeluarkan kuda 
dari kereta dan mendorong kereta ke arah pria yang harus mereka selamatkan. 

"Baik! Perpanjang tangga・・・!" [Pemimpin Pemadam Kebakaran] 

Atas perintahnya, sebuah tangga raksasa direntangkan dari bagian belakang kereta. 

Tangga itu sudah cukup besar dan panjang, tetapi ketika bagiannya yang terlipat 
diperpanjang, panjangnya menjadi dua kali lipat, dan platform di bawah dan di depan 
kereta dengan cepat memperkuatnya. 

Petugas pemadam kebakaran memindahkan kereta sampai ujung tangga itu bisa mencapai 
orang yang berpegangan erat-erat. 

Kemudian setelah mengamankan beberapa kait, dua anggota brigade segera berlari 
menaiki tangga dan memindahkan pria yang panik ke tangga untuk mengamankannya. 

"...Mereka melakukannya! Mereka menyelamatkannya!" [Warga kota 5] 

"Syukurlah, Bu! Suamimu aman!' [Warga kota 6] 

"H-Hubbyyyy!!" [Istri] 



Sang suami meminjam bahu seorang anggota brigade untuk menuruni tangga dengan 
lembut. Setelah melihat itu, orang-orang menghela nafas lega dan memberikan sorakan 
besar untuk pemadam kebakaran. 

Tapi tugas mereka belum selesai. Mereka tidak datang ke sini hanya untuk menyelamatkan 
orang. 

"Tolong mundur selangkah! Jangan mendorong!" [Pemadam kebakaran 1] 

"Apinya belum dipadamkan! Silakan bekerja sama dengan kami demi keamanan! " 
[Pemadam 2] 

"Nyonya, silakan datang ke sini! Aku akan membawa suamimu ke rumah sakit!" [Pemadam 
3] 

Sekitar setengah dari petugas pemadam kebakaran harus mengangkat suara mereka agar 
tidak tenggelam oleh semua sorak-sorai. Mereka meminta agar orang-orang bekerja sama 
dengan mereka untuk memastikan keselamatan semua orang. 

"Pemeriksaan peralatan!" [Pemimpin Pemadam Kebakaran] 

"Pemeriksaan peralatan, bagus!" [Pemadam Kebakaran] 

"Pemeriksaan masker!" [Pemimpin Api] 

"Pemeriksaan masker、 bagus!" [Pemadam Kebakaran] 

"Mengenakan biaya!" [Pemimpin Api] 

Tak lama, setengah dari petugas pemadam kebakaran menyerbu ke dalam gedung dari 
lantai pertama. 

Orang-orang yang memperhatikan itu mulai membuat keributan, tetapi tidak akan ada 
masalah. 

Tim yang menyerang mengenakan alat pelindung, dan mereka juga mengenakan topeng 
khusus tepat sebelum melompat ke gedung yang terbakar. 

Topeng khusus ini dilengkapi dengan 'alat ajaib yang menghasilkan udara' untuk 
memungkinkan pernapasan bahkan di dalam struktur yang terbakar, serta 'alat ajaib 
pendingin' untuk melindungi dari luka bakar pernapasan. 

Ryouma sama sekali bukan spesialis, tapi dia bekerja sama dengan pengrajin yang 
menangani bahan monster dan alat sulap untuk membuat peralatan ini. Mereka juga harus 
menyelesaikan desain dalam waktu singkat, namun meskipun demikian, mereka berhasil 
menghasilkan peralatan yang dapat melindungi tubuh manusia dari kebakaran, meskipun 
dalam waktu singkat. 



Petugas pemadam kebakaran harus berurusan dengan api selama waktu itu. 

Saat petugas pemadam kebakaran berkomunikasi satu sama lain melalui gerakan tangan, 
mereka mengangkat tabung yang terhubung ke alat ajaib di punggung mereka, dan 
mengaktifkannya. Alat-alat ajaib ini dilekatkan pada tangki yang berisi 'air yang dicampur 
dengan bahan pemadam api', dan ketika mereka mengaktifkannya, air itu menyembur 
keluar. Ya, dengan kata lain, 'alat pemadam kebakaran'. 

Kalium karbonat dapat dengan mudah diekstraksi dari abu tanaman dan vegetasi, dan 
ketika air dicampur, itu bisa sangat meningkatkan efek pendinginan air. Menghadapi solusi 
seperti itu, nyala api yang mengaum terlalu mudah memudar. 

Tentu saja, itu saja tidak cukup untuk memadamkan api struktural, tetapi sementara tim 
penyerbu memadamkan api di dalam, lebih banyak tim pemadam kebakaran telah 
berkumpul di luar. Ketika gerobak air dengan tangki air raksasa dan bukannya tangga 
raksasa tiba, laju api padam meningkat secara dramatis baik di dalam maupun di luar 
rumah bobrok itu. Melihat itu, orang-orang menjadi lebih nyaman. 

"Tolong bersihkan jalan! Kami sedang mengangkut yang terluka! Bersihkan jalan!" 
[Pemadam kebakaran 4] 

"Yang terluka yang bisa berjalan, silakan datang ke sini! Kami juga menerima pengungsi!" 
[Pemadam kebakaran 5] 

"Lebih banyak gerbong akan datang! Tidak perlu terburu-buru!" [Pemadam kebakaran 6] 

Tapi pekerjaan pemadam kebakaran masih jauh dari selesai. 

Sebagian besar dari mereka belum lama berada di Gimuru dan tidak memiliki hubungan 
yang mendalam dengan orang-orang di sini, namun meskipun demikian, pemikiran untuk 
dapat menyelamatkan satu orang lagi di depan mereka membuat mereka bergerak. 

Apa yang dilakukan orang-orang Gimuru? 

Tentu saja, mereka tidak hanya berdiri diam, menyaksikan kota mereka terbakar. 

"Ara!! Dan itu yang terakhir aku akan melihatmu!" [Tunggak 1] 

"Baik! Kami menyingkirkan mereka! " [Tunggak 2] 

"Kita juga sudah selesai di sini!" [Tunggak 3] 

"Apakah ada kebakaran di tempat lain !?" [Tunggak 4] 

"Ada api di sini! Dan ada api lain di sana juga!" [Warga kota 7] 



"Apa!? Kita pergi sekarang! Hai! Jika ada di antara kalian bajingan yang bebas, ayo bantu! " 
[Tunggak 4] 

"Aku bersumpah jika aku menemukan orang yang bertanggung jawab atas ini, aku akan 
menghancurkannya sampai mati!" [Mencurigakan 5] 

"Seseorang tolong! Ada kakek yang tidak bisa pindah ke sini!" [Warga kota 6] 

"Aku akan pergi!" [Tunggak 7] 

Orang-orang kota semua melakukan apa yang mereka bisa untuk membantu dalam upaya 
memadamkan api dan mengevakuasi sesama mereka. 

"Penjahatnya ada di sini!" [Tunggak 8] 

"Ck!" [Pidana] 

Seorang pelaku pembakaran sedang membakar tempat sampah di gang sempit ketika ia 
ditemukan oleh seorang warga Gimuru. Dia buru-buru mencoba melarikan diri, tapi ... 

"Kau tidak akan kemana-mana." [???] 

"Apa--- GAH!?" 

Ketika jalan melalui gang berbelok, seorang pria tiba-tiba muncul seolah-olah dia telah 
menunggunya. Tiba-tiba, ujung tombak pria itu masuk ke perutnya, dan kemudian 
gagangnya mengayun lurus ke bawah menuju kepalanya. Dengan dua serangan berturut-
turut mendarat dengan bersih padanya, si pembakar hanya bisa pingsan tanpa bisa 
melawan. Orang-orang yang telah memadamkan api menyusul dari belakang. 

"Jeff! Anda melakukannya! [Tunggak 8] 

"Lebih tepatnya, cepat dan tangani apinya, jadi kita bisa menyerahkan orang ini ke 
keamanan, tapi bicara tentang iblis, orang kita sudah ada di sini." [Tunggak 9] 

"Permisi, kamu Jeff-dono, Petualang B-Rank, ya? Apakah Anda yakin bahwa pria ini adalah 
seorang pembakar?" [Penjaga] 

"Ya, orang ini melihatnya, dan ini seharusnya lebih dari cukup sebagai bukti." [Jeff] 

Saat Jeff menggeledah tubuh penjahat dengan ujung tombaknya, alat ajaib dan botol yang 
berbau minyak berguling. 

"Saya dapat melihat bahwa dia pasti tertangkap basah. Anda dapat meninggalkan orang ini 
untuk saya. Anda bisa menangani api sendiri, kan? " [Petugas keamanan] 

"Tidak masalah, kan?" [Jeff] 



"Serahkan saja pada kami! Api kecil seperti itu tidak bisa kita tangani!" [Mencurigakan 9] 

Saat pria itu mengatakan itu, dia bergabung dengan perang melawan api sendiri. 

Setelah melihat itu, orang dari penjaga membawa pelaku pembakaran itu pergi. 

Jeff melihat ke langit sekali, dan kemudian berlari ke jalan yang berbeda. 

Orang-orang Gimuru berjuang melawan api yang naik satu demi satu, masing-masing dari 
mereka melakukan yang terbaik dengan caranya sendiri. 



Chapter 258.1 
Bab 258: Di dalam Kamar Perusahaan Keamanan (1/2) "Kebakaran baru telah dikonfirmasi 
di utara. Ini harus diidentifikasi sebagai Utara #4. North #3 telah ditangani oleh tim 
pertama yang datang, dan tim berikutnya juga telah tiba. Evakuasi orang-orang telah 
tertunda, namun. " [Staf 1] 

"Timur #5 telah padam." [Staf 2] 

"Selatan #8 juga telah padam." [Staf 3] 

"Lebih banyak kebakaran terjadi di utara... Kirim kru pembersihan dan tim untuk 
mengamati dua area yang sekarang terkendali. Sebagai gantinya, kirim petugas pemadam 
kebakaran menuju ke Timur #5 dan Selatan #8 ke utara. Kita bisa mengirim seseorang dari 
keamanan ke gerbong kosong untuk memimpin evakuasi, tapi berapa banyak orang yang 
kita butuhkan? Akankah dua tim cukup? Jill?" [Hyuzu] 

"Dua seharusnya cukup, bagaimanapun juga ada tim tindak lanjut. Adapun gerbong, kami 
akan mengirimkan yang tersedia secara bergantian. Saya lebih peduli tentang ketersediaan 
tempat penampungan. Bagaimana situasi tempat penampungan? " [Jil] 

"Tempat penampungan di utara dan barat baik-baik saja, mereka masih punya banyak 
ruang. Tempat penampungan timur dan selatan masih dapat menerima lebih banyak 
pengungsi, tetapi mereka perlahan-lahan terisi." [Staf 4] 

"Kalau begitu, kirim pengungsi dari utara ke tempat perlindungan utara. Siapkan juga 
tempat penampungan evakuasi sementara. Lokasinya, seperti yang kami rencanakan, 
adalah tanah kosong di lokasi bekas perkampungan kumuh yang dihancurkan Ryouma." 
[Jil] 

"Seorang pembakar kecil yang ditemukan di barat telah ditangkap. Dia sudah diserahkan 
kepada para penjaga." [Staf 5] 

Meskipun kota hiruk pikuk di tengah kobaran api yang mengancam mereka, di dalam ruang 
konferensi perusahaan keamanan itu ada banyak laporan dan instruksi. 

Di tengah ruangan ada sebuah meja besar, di atasnya terdapat peta rinci kota yang cukup 
besar untuk memenuhi seluruh meja. 

Banyak orang berkumpul di sekitarnya, dan setiap laporan yang datang akan membuat 
bendera kecil dan pion bergerak. 

Hyuzu, penanggung jawab perusahaan keamanan, dan Jill, komandan kedua, mengawasi 
bawahan mereka saat mereka membagikan instruksi. Perintah yang mereka berikan 
dengan cepat dicatat oleh anggota staf yang berdiri di belakang mereka, dan dikirim ke 



depan beberapa kandang monster kecil yang dipasang di sepanjang dinding ruang 
pertemuan. 

Ruangan itu sunyi tetapi penuh dengan ketegangan. 

"Tolong maafkan gangguan kami." [Rurunez] 

Dan kemudian tiga pelayan, yang telah dikirim ke sini oleh adipati seperti Hyuzu dan Jill, 
memasuki ruangan. 

Tiga pelayan mendorong gerobak kecil, dan mereka membagikan minuman kepada orang-
orang ini dengan penuh kecemasan. 

"Terima kasih, Rurunez. Hei, Jill, minumlah. Kami mungkin akan berada di sini untuk waktu 
yang lama." [Hyuzu] 

"...Ya. Tidak baik juga menjadi terlalu tegang. " [jill] 

Jill juga punya, tapi ekspresinya tetap kabur. 

Melihat itu, Hyuzu untuk sementara meninggalkan Rurunez yang bertanggung jawab atas 
situasi tersebut, sementara dia diam-diam bertanya pada Jill ada apa. 

"Hei, Jill. Kenapa wajah murung? Anda sudah seperti itu untuk sementara waktu sekarang. 
Ini bukan situasi yang menyenangkan, saya tahu, tetapi Anda menanganinya dengan baik, 
bahkan lebih baik dari biasanya." [Hyuzu] 

"...Ya. "Unit komunikasi" yang diusulkan Ryouma dari penjinak monster yang dapat 
menggunakan Persepsi Bersama dengan familiar, dan pembangunan "jaringan transmisi 
informasi" yang dibangun melalui itu, dan semua basis pemantauan dan penghubung yang 
didirikan di seluruh kota memungkinkan kita untuk dengan cepat mengetahui apa yang 
terjadi di lapangan, serta untuk berbagi informasi dan bekerja sama dengan guild, penjaga, 
dan kantor pemerintah." 

"Ryouma menyebutkan sesuatu tentang 'Operator Telepon' atau semacamnya, kan? Saya 
tidak bisa menggunakan Monster Taming, dan saya tidak tahu apa arti kata itu, tapi sangat 
mengesankan bahwa begitu banyak yang bisa dicapai." [Hyuzu] 

"Telepon adalah ... alat komunikasi yang sangat tua yang diyakini telah ada di zaman kuno. 
Dikatakan bahwa mereka bisa secara instan menjembatani komunikasi bahkan antar 
negara yang jauh.. Seharusnya, mereka adalah alat sihir yang menggunakan sihir dimensi, 
tapi diragukan apakah mereka benar-benar ada. Ryouma pasti terinspirasi oleh itu. 

Bagian tersulit dari lamarannya adalah mengumpulkan cukup banyak penjinak monster 
yang bisa menggunakan Persepsi Bersama. Dan kami harus menyiapkan cukup banyak 
orang untuk penggantinya juga, sehingga mereka dapat bekerja secara bergiliran, tetapi 
setelah melewati rintangan itu, yang menunggu kami adalah jaringan informasi cepat yang 



memungkinkan kami mengetahui situasi di lapangan dengan sedikit atau tanpa penundaan 
di semua. 

Namun, pada akhirnya, kami hanya dapat mewujudkan ini karena cadangan sumber daya 
keuangan Ryouma yang sangat besar dan ketersediaan penjinak monster yang bekerja 
sebagai tukang pos karena hujan salju lebat yang melanda baru-baru ini... Sungguh 
menakutkan memikirkan apa yang akan terjadi jika hari ini datang tanpa jaringan 
informasi ini." [Jil] 

"Aku juga tidak ingin memikirkan itu. Tetapi jika Anda tahu bahwa Anda memiliki sesuatu 
yang sangat dapat diandalkan, mengapa Anda terlihat seperti itu? Kamu terlalu tegang, 
bung. " 

"Betulkah? ...Mungkin karena aku merasa sedikit... tidak layak akhir-akhir ini." [Jil] 

"Tak layak? Aku mengerti. Anda khawatir tentang apa yang dikatakan penjaga Serge." 
[Hyuzu] 

Itu adalah percakapan yang terjadi setelah percobaan pembunuhan terhadap Serge. 

Kelompok Ryouma telah kembali ke ruang pertemuan yang mereka gunakan untuk pesta 
makan malam mereka belum lama ini, dan Hyuzu dan penjaga lainnya juga datang. Mereka 
mengadakan pertemuan untuk membahas rencana mereka. 

Mereka sudah menyiapkan banyak rencana darurat sebanyak yang bisa mereka prediksi, 
jadi pertemuan itu berakhir dengan pemahaman bahwa karena musuh telah menyerang 
mereka secara langsung, dan taktik mereka jelas berbeda kali ini, kemungkinan besar itu 
akan terjadi. mereka telah melepas sarung tangan dan bersedia melakukan apa saja untuk 
mencapai tujuan mereka, tidak repot-repot melakukan hal-hal dengan tenang lagi. 

Setelah pertemuan, ada juga percakapan tentang memastikan keselamatan mereka, seperti 
Serge pindah ke tokonya, dan suami-istri Saionji yang perlu meningkatkan jadwal mereka 
untuk meninggalkan kota sesegera mungkin... Saat itulah Jill menyarankan bahwa Ryouma 
juga menunggu di suatu tempat yang aman, dan dia bahkan mendekati Yashma, wakil 
pemimpin kelompok tentara bayaran, untuk bertindak sebagai pengawal sementaranya, 
tetapi segera ditembak jatuh. 



Chapter 258.2 
Bab 258: Di Dalam Kamar Perusahaan Keamanan (2/2) 

Percakapan yang terjadi kurang lebih seperti ini. 

"Bisakah kamu memberitahuku kenapa? Saya tidak mendapat kesan bahwa kami dapat 
membuat siapa pun mendengarkan kami selama kami membayar cukup uang, tetapi kami 
bermaksud untuk memberi Anda imbalan yang mahal. Apakah tidak ada ruang untuk 
negosiasi?" 

"Sayangnya, saya tidak berniat mengubah jawaban saya sebelumnya. Ada tiga alasan 
mengapa. 

Pertama, karena aturan grup. Kami telah melakukan tugas memberikan keamanan untuk 
Perusahaan Morgan dan presidennya, Serge-dono. Memang ada tentara bayaran yang 
mengambil banyak pekerjaan pada saat yang sama atau lebih lambat jika memungkinkan, 
tetapi kelompok kami melarangnya. Bagi kami tentara bayaran, kepercayaan adalah hidup 
kami, dan kami melakukan yang terbaik untuk memenuhi pekerjaan yang kami terima 
terlebih dahulu. 

Kedua, karena tekad target kita. Kita tidak pilih-pilih tentang siapa yang kita lindungi 
selama kita diminta dan dibayar untuk melakukannya, tapi tetap saja ada yang tidak mau 
dilindungi. Ada berbagai alasan untuk ini, tetapi yang paling menyusahkan adalah mereka 
yang "tidak menyadari bahwa mereka sedang dilindungi. Lebih buruk lagi adalah mereka 
yang percaya diri mereka terampil, sementara setengah matang. 

Sekarang, saya tidak mengatakan dia, tetapi proposal tidak akan dibuat dengan 
persetujuannya. Bahkan, dia sendiri secara aktif berusaha menghadapi masalah yang dia 
yakini akan muncul. Sangat sulit bagi kami untuk melindungi seseorang yang berniat 
melompat ke mata badai." [Yasma] 

"..." [Jil] 

"Dan terakhir, saya telah menilai bahwa dia tidak membutuhkan perlindungan." [Yasma] 

"Dia tidak membutuhkan perlindungan?" [Jil] 

"Dia secepat kita sebelumnya, tapi bahkan lebih cepat dalam hal menangkap lokasi musuh. 
Dari cara dia bertindak selama serangan, hasil Penghakimannya, dan sekilas 
kemampuannya yang bisa aku amati... Aku berpendapat bahwa dia lebih dari 'mampu' 
untuk melindungi dirinya sendiri. Saya katakan sebelumnya bahwa melindungi seseorang 
dengan keterampilan setengah matang akan terbukti merepotkan, tetapi jika orang itu 
cukup mampu, tidak ada gunanya kita keluar dari cara kita untuk menjaganya. 



Juga... Ini hanya dugaan dari pihak saya, tapi saya menganggap Anda kurang pengalaman 
dalam pertarungan kelompok dan tidak melakukannya dengan baik di dalamnya?" [Yasma] 

Yashma menanyakan pertanyaan itu kepada Ryouma, dan Ryouma mengangguk, terkesan 
bahwa dia bisa mengerti sebanyak itu dalam waktu yang singkat. 

"Dan itu. Jangankan melindunginya, koordinasi yang buruk di antara kita kemungkinan 
akan membuatnya tersandung. Saya tidak pernah berpikir saya akan merasa seperti ini 
tentang seorang anak yang bahkan mungkin tidak setua saya, tetapi jika dia ingin 
bergabung dengan Wild Golden Falcons sebagai tentara bayaran, maka dengan otoritas 
wakil pemimpin, saya akan membebaskannya. dari ujian masuk, dan menyambutnya 
dengan tangan terbuka. Itulah seberapa mampu saya percaya dia, dan betapa sedikit saya 
percaya bahwa dia perlu dilindungi. Tentu saja, karena kamu adalah seseorang yang dekat 
dengannya, aku bisa bersimpati dengan perasaanmu." [Yasma] 

Ketika Hyuzu menunjukkan bahwa percakapan seperti itu telah terjadi, Jill menghela nafas. 

"Bukan hanya itu. Yurdum juga memberitahuku bahwa aku terlalu protektif." [Jil] 

"Ah, dia melakukannya, bukan? Dan?" [Hyuzu] 

"...Aku selalu berpikir bahwa tidak apa-apa bagi Ryouma untuk hidup sebagai anak normal. 
Saya selalu berpikir bahwa tidak apa-apa baginya untuk mengandalkan orang dewasa 
seperti kita karena dia masih anak-anak. Bahkan, saya masih melakukannya. 

Tapi tahukah Anda, mungkin saya sebenarnya secara tidak sadar telah menuntutnya untuk 
'bersikap seperti anak normal'. Bukannya Ryouma tidak mengerti bahwa kita peduli." [Jil] 

"Oh, ya, pasti. Ryouma meminta maaf ketika dia menolak tawaran kami untuk 
melindunginya juga." [Hyuzu] 

"Dengan sihirnya, dia bisa memadamkan api dengan kemanjuran yang tidak bisa kami 
tandingi. Jika kita melihat situasi dengan tenang, kita tidak punya pilihan selain 
menggunakan orang-orang dan sarana yang tersedia bagi kita. Ryouma mungkin juga 
berpikir begitu. 

Terserah saya apakah saya khawatir atau tidak, tetapi mengingat bagaimana saya meminta 
seseorang untuk melindunginya tanpa memikirkan bagaimana perasaannya, saya merasa 
bahwa saya harus sedikit merenung. 

Tapi sekarang bukan waktunya untuk itu." [Jil] 

"Jadi itu karena kepalamu dipenuhi dengan itu sehingga kamu tampak terlalu tegang." 
[Hyuzu] 

"Jika aku melihatmu seperti itu, maka itu pasti masalahnya. Saya tidak bisa memikirkan 
alasan lain. Aku akan berhati-hati." [Jil] 



"Berhati-hatilah. Saya mengatakannya sebelumnya juga, tetapi ini kemungkinan akan 
memakan waktu cukup lama. Jika Anda lelah di sepanjang jalan, itu akan menjadi masalah. 
Anda dan Ryouma dapat berbicara dari hati ke hati setelah ini selesai. Itu jauh lebih mudah 
dipahami daripada membaca buku teks tentang pengasuhan anak Untuk apa kamu 
membuat wajah itu? " [Hyuzu] 

"Kenapa kamu tahu itu? Bahwa aku sedang membaca buku teks tentang pengasuhan 
anak?" [Jil] 

"Hah? Jill, kamu juga membacanya?" [Hyuzu] 

"Apa?" [Jil] 

Saat keheningan aneh melintas di antara keduanya, Rurunez menyela. 

"Maaf mengganggu pembicaraanmu, tapi Hyuzu sepertinya sedang membicarakan buku 
yang sedang kubaca. Ini masalah masih jauh, tapi aku sudah membaca demi masa depan. 
Hyuzu mengintip buku itu, dan menyebutkan itu sulit dimengerti. Benar?" [Rurunez] 

"Ya. Namun, dari penampilan Anda, saya kira Anda juga membaca, ya. Kamu pergi sejauh 
itu hanya untuk berurusan dengan Ryouma? " [Hyuzu] 

Saat dia mengatakan itu, wajah Jill memerah. 

"Kau tahu, Jill, mungkin istilah 'overprotective' memang cocok untukmu." [Hyuzu] 

"Pufu!" [Staf 1] 

"!?" [Jil] 

Sementara Jill dibuat terdiam oleh ucapan Hyuzu, suara sesuatu yang keluar terdengar. 

Jill mendapati dirinya berbalik, dan di sana, dia melihat salah satu penjinak monster di 
samping peta tampak seperti sedang tersedak. 

Apalagi ada beberapa orang lain yang bahunya gemetar. 

Rupanya, seluruh percakapan mereka telah didengar. 

Ruangan yang tadinya tegang kini dipenuhi suasana hangat. 

"*Batuk! Ah, permisi. Tapi, ya, sementara terlalu banyak ketegangan itu buruk, terlalu 
santai juga buruk. Saya mendorong Anda semua untuk menjaga diri Anda seimbang." [Jil] 

Ketika Jill mengatakan itu, para penjinak monster di ruangan itu secara kolektif fokus pada 
pekerjaan mereka seolah-olah mereka tidak sabar untuk memakan peta. 

Namun, suasana di ruangan itu tetap santai. 



"Jadi pada akhirnya, haruskah saya menganggapnya sebagai hal yang baik bahwa saya bisa 
membuat staf komunikasi bersantai?" [Jil] 

Jill masih merah padam saat dia menggumamkan itu, tetapi tidak ada yang menjawabnya, 
dan pertukaran informasi yang tenang berlanjut seolah-olah tidak ada yang terjadi. 



Chapter 259.1 
Bab 259: Perlindungan Toko (1/2) 

Pria yang Dijemput oleh Para Dewa -- Volume 3 Bab 258: Di Dalam Kamar Perusahaan 
Keamanan (2/2) 

Kira-kira 3 jam setelah awal serangan. 

Sementara orang-orang yang melindungi kota dan orang-orang yang menyerangnya terus 
bermain kucing dan tikus, Ryouma, yang berlari di sekitar kota dengan perahu kecilnya, 
menyadari sesuatu dan berbalik, tetapi segera setelah itu, dia melihat ke depan dan 
mempercepat. 

"Apa masalahnya?" [Yurdum] 

"Slime yang saya tempatkan oleh binatu dan Pabrik Pengolahan Sampah bereaksi. 
Tampaknya musuh telah datang." [Ryouma] 

"Jadi akhirnya sampai pada titik ini, ya. Anda yakin tidak perlu pergi ke sana?" [Yurdum] 

"Ada banyak masalah di tempat lain juga. Tampaknya musuh yang bersembunyi akhirnya 
mulai bergerak." [Ryouma] 

Ryouma mengeluarkan wadah yang terlihat seperti tabung reaksi dari mantelnya, dan 
dengan cepat meminum obat pemulihan mana di dalamnya, memasok mana ke slime yang 
telah berasimilasi dengan aliran berlumpur yang membawa perahu untuk lebih 
meningkatkan kecepatan mereka. 

"Fei-san dan yang lainnya ada di sana untuk mengawasi toko, dan kami sudah mengambil 
tindakan pencegahan untuk melindungi non-kombatan. Menunda respons kita kepada 
orang lain justru merupakan keinginan musuh. Lebih penting lagi, apakah Anda siap 
bertarung? " [Ryouma] 

"Tapi tentu saja." [Yurdum] 

"Kalau begitu, kita akan terus seperti ini dan terjun langsung!" [Ryouma] 

Tepat setelah Ryouma mengatakan itu, perahu meluncur ke lokasi kebakaran seperti mobil 
tergelincir di jalan beku, menabrak sekelompok orang, yang tampak seperti petualang, 
menyerang orang-orang yang memadamkan api. 

"Wah! Saya tahu kita dalam keadaan darurat dan sebagainya, tetapi tidak bisakah Anda 
mengecewakan kami dengan cara yang lebih aman !? " [Yurdum] 



Yurdum mengeluh ketika dia mendarat di tanah, tetapi dia tahu bahwa tidak ada yang bisa 
membantunya. Begitu dia mendarat, dia langsung menabrak salah satu penyerang di 
sebelahnya. 

Kekacauan kota tidak menunjukkan tanda-tanda akan tenang, dan pertempuran ini juga 
hanyalah puncak gunung es. 

Sementara itu, di jalan yang menghadap ke binatu Hutan Bambu, pria yang bertanggung 
jawab atas keamanan toko, Sapi, berhadapan dengan 20 petualang, menimbulkan suasana 
yang mengancam. 

"Seperti yang kami katakan, kami datang ke sini untuk membantu keamanan toko ini. Anak 
itu yang diminta Ryouma kepada kita." [Petualang 1] 

"Saya belum diberitahu tentang hal seperti itu. Meninggalkan." [Sapi] 

"Seolah-olah ada yang bisa menghubungimu dengan kota seperti ini. Konfirmasikan dengan 
atasan Anda. " [Petualang 1] 

"Tidak ada yang perlu dikonfirmasi. Pemilik telah sepenuhnya mempercayakan 
perlindungan toko kepada saya. Dia juga memberitahuku bahwa tidak akan ada bala 
bantuan, dan dia juga tidak akan datang ke sini." [Sapi] 

"Yah, pesananmu bisa saja berubah---" [Petualang 1] 

"Cukup." [Petualang 2] 

Saat pria itu terus berdebat bahwa mereka harus diizinkan masuk, salah satu petualang 
menghunus pedangnya. 

"H-Hei!" [Petualang 1] 

"Diam sudah. Bagaimanapun, rencananya akan berakhir seperti ini. Itu akan 
menyelamatkan kita dari banyak masalah jika kamu baru saja membuka pintu dengan 
patuh, tapi itu tidak masalah bahkan jika kamu tidak membukanya. Kami hanya harus 
membunuhmu." [Petualang 2] 

"B-Benar... Kita tidak punya waktu untuk berbicara disini... Akan menjadi masalah jika 
orang-orang datang." [Petualang 1] 

Ketika pria itu mengatakan itu, pria lain juga mengeluarkan senjata mereka. 

Cahaya yang keluar dari toko terpantul dengan curiga. 

Ox diam-diam memperhatikan mereka saat dia berbicara. 

"Kau akan membunuhku? Apa aku mendengarnya dengan benar?" [Sapi] 



"Hah! Aku tidak tahu di arena pertarungan mana kamu menjadi mantan juara, tapi kamu 
bahkan tidak bisa menggunakan dua pedang yang kamu banggakan hanya dengan satu 
tangan, kan? Dengan begitu banyak dari kita yang mengelilingi Anda, ini akan menjadi 
sepotong kue! Dapatkan dia!!" [Petualang 2] 

"Ya!" [Petualang] 

Orang-orang itu secara bersamaan mengepung Ox, dan yang pertama menyerang tidak lain 
adalah orang yang memberi perintah. 

Dia memegang pedangnya di atas kepalanya, dan menebas ke bahu kanan Ox, tetapi pedang 
itu tidak bisa mencapai dagingnya, dan malah dihancurkan saat suara bernada tinggi 
bergema. 

Dalam sekejap mata, pedang Ox telah terhunus di atas kepalanya dalam genggaman tangan. 

"Hah?" [Petualang 2] 

"Kamu perlu berlatih lebih banyak." [Sapi] 

"Panjang!?" [Petualang 2] 

Saat dia mengubah genggamannya pada pedangnya menjadi genggaman overhand di 
udara, pedang seperti ular itu menukik ke bawah menuju bahu kanan pria itu. 

Dia telah memukulnya dengan bagian belakang pedang, tetapi ketika sebongkah logam 
seperti pedang digabungkan dengan kekuatan gravitasi dan kekuatan Ox, kekuatan yang 
dihasilkan hanya bisa menghancurkan. Menghadapi kekuatan itu, bantalan bahu sederhana 
yang dikenakan pria itu tidak memberikan perlawanan, dan tulang selangkanya dengan 
mudah hancur, dampaknya bahkan mencapai paru-parunya. 

Tangisan kesedihan muncul dari pria itu saat dia secara refleks mundur, tetapi dia 
mengacau, dan jatuh ke tanah, memaksanya merangkak dengan satu-satunya lengan 
kirinya yang berfungsi. 

Ox hanya melirik pria itu sekali sebelum menangkis tombak yang menusuknya dari 
samping dengan pedangnya, dan meluncur ke arah si spearman untuk dengan cepat 
mematahkan tangan yang memegang tombak itu. 

Sebuah pisau datang ke arahnya dari belakang, tetapi dengan satu langkah ke depan, dia 
mengubah posisi, dan kemudian menggambar lingkaran besar untuk menghancurkan 
lengan musuh dari atas, mengirim pukulan itu terbang untuk mengenai pria itu tepat di 
rahangnya, meluncurkannya langsung ke arah mereka. pengangkutan. 

Hanya dalam beberapa detik, tiga rekan mereka telah ditangani, dan sisanya berdiri di sana 
ketakutan. 



"Apa? Tidak datang? Memang benar aku kehilangan tangan kiriku, tapi aku masih bisa 
mengayunkan pedang dengan tangan kananku. Anda datang mengetahui itu, kan? " [sapi] 

"Cih, kumpulkan dia! Jika kita menyerang pada saat yang sama, satu pedang bukanlah apa-
apa!" [Petualang 1] 

"Lelucon apa." [Sapi] 

Saat salah satu pria mengangkat suaranya, pria yang tersisa mencoba untuk bergerak, 
tetapi pedang lain yang dimiliki Ox menebas mereka. 

Pedang itu telah melompat keluar dari sarungnya dengan sendirinya dan tersapu seperti 
kipas di depan orang-orang, lalu ia membentuk busur besar dan menetap di mana tangan 
kiri Ox yang hilang berada. 

"Pedang itu melayang." [Petualang 1] 

"Ck! Itu mantra!" [Petualang 3] 

"Tapi beastmen seharusnya tidak memiliki banyak mana! Dia seharusnya tidak bisa 
mempertahankannya terlalu lama! " [Petualang 4] 

"Yang berarti aku harus menyelesaikan ini dengan cepat." [Sapi] 

Saat itulah -- untuk pertama kalinya -- Sapi berinisiatif. 



Chapter 259.2 
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Orang-orang itu telah menyebar ke kedua sisi untuk mengelilinginya, jadi Ox melemparkan 
pedang kirinya ke kiri tengah, sementara dia sendiri bergegas ke salah satu pria di sebelah 
kanan. Pria itu berhasil menepis pedang Ox, tetapi pedang kirinya kembali dan mengenai 
kepalanya dengan keras. 

Ox menciptakan teknik ini karena keengganannya untuk berpisah dengan pedang 
meskipun kehilangan tangannya. Namun, setelah bertemu Ryouma dan mendapatkan 
Ramuan Regenerasi Mana, dia mampu mengatasi kelemahan kumpulan mana yang kecil, 
memungkinkan dia tidak hanya bertahan lebih lama, tetapi juga membawa pelatihannya ke 
level lain. 

"S-Selamatkan aku!" [Petualang 1] 

"Kamu keparat! Itu berbahaya!" [Petualang 3] 

"Gyaaaa!" [Petualang 4] 

Pedang kiri dikendalikan melalui sihir, sehingga memiliki jangkauan yang jauh lebih luas 
dibandingkan dengan pedang biasa. Melalui itu, Ox bisa menekan orang-orang di 
sekitarnya, sambil mengalahkan mereka yang terisolasi. 

"Aku tidak hanya akan berdiri di sini dan menunggu kematianku!" [Petualang 5] 

Salah satu pria tahu bahwa dia bukan tandingan Ox, jadi dia mempertaruhkan segalanya 
pada satu serangan terakhir, tetapi pedangnya diblokir oleh pedang kanan Ox. Kadang-
kadang, dia akan menangkis serangan musuh dengan tekniknya yang cermat; kadang-
kadang, dia akan mengandalkan lengannya yang kuat untuk menangkisnya. 

Pedang kiri menyerang, sedangkan pedang kanan melindungi. Kedua pedang yang menari 
dengan bebas menelan musuh seperti angin puting beliung. 

"..." [Sapi] 

Tidak hanya para pria gagal untuk bertukar pukulan dengan Ox, mereka bahkan tidak bisa 
mendekatinya. Ketika lebih dari setengah jumlah mereka tidak mampu bertarung, pria 
terjauh darinya mulai mengumpulkan mana ke tangannya. 

"Fireba---!?" [Petualang 6] 

Tapi mantranya tidak bisa diselesaikan. 

"A-Jarum apa ini? Uu..." [Petualang 6] 



Rasa sakit yang tiba-tiba muncul dari bahunya menghentikan doanya. Ketika dia 
memeriksanya, dia melihat bahwa jarum tipis telah menembusnya. 

Dalam waktu singkat itu, rasa sakit dan mati rasa yang hebat menyerang lengannya. 

"Apa yang terjadi? Ada apa dengan asap ini!?" [Petualang 7] 

Salah satu temannya memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dengannya dan 
mencoba untuk memanggil, tetapi sesuatu yang lebih aneh terjadi. 

Kepulan asap tebal tiba-tiba menutupi mereka dari belakang, dan dengan gelapnya malam, 
pandangan mereka yang sudah terbatas menjadi semakin terbatas. 

Ada api yang berkobar di seluruh kota, jadi tidak aneh jika bau api dan asap mencapai 
mereka. Tetapi karena perhatian mereka terlalu terfokus pada Sapi, mereka tidak 
menyadari bahwa ini adalah satu-satunya tempat・・・・・・・ yang diselimuti asap. 

Mereka memang berpikir bahwa itu jelas buatan, tetapi pada saat mereka menyadari 
bahwa ada sesuatu yang terjadi, semuanya sudah terlambat. 

"Oh tidak---" [Petualang 8] 

"Gua!" [Petualang 9] 

"Siapa ini! Keluar dan tunjukkan dirimu!" [Petualang 10] 

Jarum yang meneriakkan asap menusuk ke anggota tubuh pria satu demi satu, membuat 
mereka lumpuh. 

Mereka mencoba mencari tahu lokasi musuh dari lintasan yang diikuti jarum, tapi... 

"Gha!" [Petualangan 8] 

"Apa--- Uu ..." [Petualang 9] 

Dolce dan Fel memasuki keributan. Mereka berdua adalah petugas keamanan seperti Ox. 

Dolce menggunakan tombaknya untuk memukul kepala pria di dekatnya sebelum 
bersembunyi di balik asap, sementara Fei diam-diam mengambil seorang pria dari 
belakang dan menyeretnya ke dalam asap. Orang-orang lainnya dapat dimengerti terkejut 
dengan munculnya dua musuh baru, tetapi itu hanya memungkinkan lebih banyak jarum 
racun untuk menyerang mereka. 

Selain itu, Ox tidak pernah berhenti mengalahkan satu demi satu. 

Sekarang, hanya tiga orang yang masih bisa bertarung. 



"Sial!" [Petualang 10] 

"Ah, hei! Jangan lari!" [Petualang 11] 

"Mereka akan membunuh kita!" [Petualang 12] 

"Diam! Kita akan mati dengan cara apa pun, jadi sebaiknya kita lari! " [Petualang 10] 

Sekarang semuanya telah mencapai titik ini, mereka telah menilai bahwa tidak ada harapan 
untuk kemenangan. 

Salah satu pria berlari menuju dinding asap. Rekan-rekannya menyuruhnya berhenti, tapi--
- 

"Gyaaaa!!" [Petualang 10] 

---jeritan bergema begitu dia memasuki asap. 

"Tidak bisakah kamu ... melepaskan kami?" [Petualang 11] 

"Sialan, apa-apaan orang-orang ini!? Kenapa orang-orang seperti ini mengawasi toko 
kecil!? Kami dapat menghindari perbudakan, tetapi sekarang, ini yang kami dapatkan? Ini 
adalah jebakan! Kami sudah pernah! Kita semua pernah mengalaminya!!" [Petualang 12] 

Dari dua yang tersisa, satu menyerah, sementara yang lain mulai kehilangan akal. 
Keduanya tidak lagi mampu melakukan perlawanan, mereka tak lama kemudian 
ditundukkan. 

"Aku memeriksa di sekitar toko, dan sepertinya tidak ada musuh lagi." [Leelin] 

"Saya mengerti. Terima kasih, Leelin-dono. Bantuan Anda sangat membantu. Tentu saja, 
bantuanmu juga, Fei-dono, Dolce-dono." [Sapi] 

"Saya ragu hasilnya akan berubah bahkan jika kami tidak bergabung." [Dolce] 

"Serangan jarak jauh merepotkan. Dan saya juga tidak berpengalaman dalam menangkap 
musuh yang melarikan diri. Sendirian, aku mungkin tidak kalah, tapi musuh yang fokus 
kabur mungkin bisa kabur." [Sapi] 

"Lagipula, tidak ada acara di arena pertempuran yang melibatkan penangkapan seseorang. 
Tapi kami mengkhususkan diri dalam hal itu lebih dari pertempuran. Kami memiliki slime 
yang kami pinjam dari bos juga, jadi itu sangat mudah." [Fei] 

Fei mengatakan itu sambil terkekeh sebelum mengalihkan perhatiannya ke tabung bambu 
yang diikatkan di pinggangnya. 



Pada saat berikutnya, asap yang menutupi sekeliling mereka memasuki lubang tabung 
bambu seolah-olah itu hanyalah benang yang dipintal olehnya. 

Asap itu sebenarnya tidak lain adalah Smoke Slime yang berevolusi dari Ash Slime. 

Biasanya terlihat seperti tumpukan atau gumpalan abu seperti lendir abu, tetapi 
partikelnya cukup ringan untuk mengapung di udara. Kemampuan mereka mirip dengan 
ash slime dan sand slime, jadi mereka bisa menyebar dan berkumpul sesuka hati. 

Melalui itulah Fei dapat membuat layar asap yang dapat dimanipulasi sesuka hati. 

"Aku juga bisa mendapatkan jarum racun sebanyak yang aku mau, jadi itu sangat 
meyakinkan. Menyesuaikan jumlah racun agak merepotkan, tapi itu masalah kecil. " [Leilin] 

Leelin tertawa sambil memamerkan gelang di pergelangan tangan kanannya. 

Itu adalah Sting Slime yang berevolusi dari racun slime. 

"Mereka juga bagus untuk menangkap orang. Siapa sangka suatu hari nanti aku akan 
membuat kontrak dengan slime?" [Dolce] 

Di bahu Dolce ada Spider Slime yang berevolusi dari slime lengket. Itu bisa mengeluarkan 
benang bahkan lebih tahan lama daripada slime lengket. Karena benangnya, orang yang 
mereka tangkap tidak bisa bergerak sedikit pun. 

Dolce tidak bisa menggunakan sihir apa pun ketika dia pertama kali dipekerjakan. Itu 
bukan karena kumpulan mana-nya kecil atau karena dia tidak memiliki bakat, melainkan, 
dia lahir di daerah kumuh dan tidak memiliki guru, jadi pikiran itu bahkan tidak pernah 
terlintas di benaknya. 

Tetapi ketika dia terus bekerja sebagai keamanan di Hutan Bambu, keuangan dan 
waktunya secara bertahap terbuka cukup baginya untuk melakukan apa yang dia inginkan. 
Dolce memilih untuk menggunakan waktu luangnya untuk memperkuat dirinya, dan mulai 
berlatih sihir dengan harapan setidaknya bisa menggunakan mantra penguatan dasar. 

Selain itu, ada banyak orang di dekatnya yang bisa dia mintai saran, dari Maria dan 
Ryouma, yang mengelola slime toko, hingga Fei dan Leelin, yang belajar sihir karena 
pekerjaan terakhir mereka. 

Hasilnya, Dolce bisa mempelajari sihir dasar, dan atas rekomendasi Ryouma, membuat 
kontrak dengan lendir laba-laba. Fei dan Leelin sama-sama mempelajari dasar-dasar 
Monster Taming, dan dengan Dolce, mereka semua berhasil memperkuat diri. 

"Asisten manajer dan yang lainnya ada di 'ruangan khusus' yang disiapkan bos, jadi kita 
hanya perlu fokus mencegat musuh. Namun, sejauh ini mereka semua setengah-setengah. " 
[Sapi] 



"...Orang-orang ini mungkin petualang, tapi mereka mungkin berada di bawah. Mereka 
mungkin tidak dapat menghasilkan cukup uang dan harus meminjam uang dari pemberi 
pinjaman yang curang." [Dolce] 

"Orang-orang yang mencoba menyelinap ke asrama dari belakang juga berteriak tentang 
hutang." [Leelin] 

Ketika Dolce mengatakan itu, Leelin menyebutkan kata-kata yang dia dengar dari seorang 
penyerang. 

Dolce melirik penyerang terikat yang tidak sadarkan diri, lalu melanjutkan. 

"Ketika saya masih kecil, saya mendengar dari orang dewasa di daerah kumuh bahwa 
pemberi pinjaman yang curang terkadang terhubung dengan pedagang budak ilegal... 
Pedagang budak seperti itu tidak menghargai hak budak. Tempat mereka menjual budak 
mereka juga tidak bagus. Mereka juga sangat ketat dalam menagih, dan jika mereka tidak 
bisa menagih darimu, mereka akan tanpa henti mengejar keluarga dan kerabatmu, jadi 
sulit untuk melarikan diri." [Dolce] 

"Begitu... Meskipun aku pikir itu salah mereka karena meminjam uang dari seseorang 
seperti itu sejak awal... Aku tidak bisa tidak bersimpati dengan mereka sebagai seseorang 
yang juga menjadi budak karena hutangku." [Sapi] 

Setelah percakapan singkat, mereka berempat memutuskan untuk bergiliran beristirahat 
untuk mempersiapkan diri untuk serangan berikutnya. 

Sapi menunggu sendirian di depan toko hingga penjaga datang dan menjemput orang-
orang yang mereka tangkap. 

(Saya benar-benar beruntung dijual ke pedagang budak yang layak, ya. Saya bahkan 
menghasilkan cukup untuk diri saya sendiri ...) 

Saat dia merenungkan nasib baiknya sendiri, dia memperbarui sumpahnya untuk 
melakukan yang terbaik untuk melindungi toko dan karyawannya. 

Dengan cara dia sekarang, akan sulit untuk melewatinya dan merusak toko atau melukai 
karyawan. 

Menyerang dari belakang atau mencoba serangan mendadak juga tidak akan berjalan 
dengan baik karena dua mantan pembunuh berjaga-jaga. 

Dolce dengan kekuatan barunya dan slime juga ada di sana. 

Itu sebabnya, bahkan tanpa Ryouma, Pencucian Hutan Bambu memiliki perlindungan yang 
lebih dari cukup. 



Chapter 260 
Bab 260: Perlindungan Pabrik Pengolahan Sampah "Itu harus dilakukan untuk saat ini, 
tetapi pastikan untuk diperiksa di rumah sakit nanti." [Ryouma] 

"Ah, terima kasih. Anda menyelamatkan saya ... "[Townsman 1] 

"Bos, kita sudah selesai di sini juga. Untungnya, tidak ada yang terluka parah." [Yurdum] 

Setelah Ryouma dan Yurdum menekan para petualang yang menyerang penduduk kota, 
mereka menerangi tempat itu dengan sihir ringan dan kemudian melakukan pertolongan 
pertama pada orang-orang di sana. 

"Terima kasih untuk bantuannya. Saya tidak memperhatikan dengan cermat, tetapi Anda 
cukup terampil. " [Ryouma] 

"Aku pernah bercita-cita menjadi seorang ksatria, jadi pertolongan pertama yang 
sederhana ada di depanku." [Yurdum] 

Sementara mereka berbicara seperti itu, suara rintihan kuda mencapai mereka dari 
kejauhan. 

"Apakah mereka disini?" [Yurdum] 

"Sepertinya begitu. Sekitar tiga gerbong, sepertinya. " [Ryouma] 

Ryouma bisa melihat cahaya dari tiga gerbong yang mendekati mereka dari kejauhan. 

Ketika ketiga gerbong itu cukup dekat untuk dilihat, kusir yang memimpin memanggil. 

"Kami dari penjaga! Apakah semua orang baik-baik saja!?" [Penjaga 1] 

"Kita semua baik-baik saja entah bagaimana!" [Warga kota 1] 

"Cepat datang!" [Warga kota 2] 

Ketika kusir memanggil, ekspresi lega muncul di wajah orang-orang. Mereka memandu 
kereta, dan ketika kereta mencapai tujuannya, orang-orang di dalamnya segera bergerak 
untuk menghadapi situasi. 

"Kami diberitahu bahwa ada sekelompok perusuh di sini. Apakah tumpukan mayat itu akan 
menjadi perusuh itu? " [Penjaga 1] 

"Ya! Keduanya berurusan dengan mereka! " [Warga kota 1] 



"Saya mengerti. Kami akan mengambil hak asuh mereka kemudian. Di antara kalian yang 
membutuhkan perawatan, silakan naik kereta berikutnya. Kamu pasti Ryouma-kun." 
[Penjaga 1] 

"Ya, Ryouma Takebayashi." [Ryouma] 

"Aku punya pesan untukmu dari markas besar perusahaan keamanan. 'Semakin sedikit 
kebakaran yang muncul, tetapi ada banyak yang terluka. Rumah sakit membutuhkan 
bantuan.'" [Penjaga 1] 

"Saya sudah menerima pesannya. Aku akan segera menuju rumah sakit. Saya akan 
menyerahkan semuanya di sini untuk Anda. " [Ryouma] 

Seperti itu, Ryouma dan Yurdum menuju rumah sakit yang terhubung dengan markas 
besar perusahaan keamanan. 

Sementara itu, sebuah gerobak tertutup dan lima orang memasuki Pabrik Pengolahan 
Sampah. 

Mereka mengeluarkan guci demi guci minyak dari gerobak, dan menuangkannya ke lubang 
masukan sampah berjejer di lantai dan sampah yang belum diproses menumpuk di 
sampingnya. 

"Itu harus menjadi segalanya." [Pria 1] 

"Yang tersisa hanyalah menyalakan api. Menjauh dari jaringan." [Pria 2] 

Saat salah satu pria mengatakan itu, mereka semua menjauhkan diri dari port input 
sampah, dan kemudian mengucapkan mantra api. Saat bola api kecil muncul di telapak 
tangan pria itu, tumpukan sampah yang berserakan dan yang sudah dimasukkan ke dalam 
grid terbakar. 

"Ayo pergi dari sini――Hah?" [Pria 1] 

Ketika orang-orang melihat bahwa api telah menyebar, mereka segera melarikan diri, 
tetapi api tiba-tiba meledak tinggi ke udara, menyebabkan mereka berhenti. 

"Kenapa apinya begitu kuat?" [Pria 2] 

"I-Seharusnya tidak sekuat ini bahkan dengan semua minyak itu." [Pria 3] 

"Mungkin ada sesuatu yang mudah terbakar di dalam lubang. Atau mungkin slime di 
dalamnya terbakar. Beberapa monster tipe tumbuhan menyimpan minyak di dalam tubuh 
mereka, kan?" [Pria 4] 



"Oke, tapi bagaimanapun juga, itu tidak masalah. Kami telah melakukan pekerjaan kami. 
Jadi kita harus cepat pergi dari sini. Orang-orang pasti akan datang, dan tidak lucu jika kita 
terjebak dalam api yang kita mulai――" [Man 5] 

Salah satu laki-laki itu sedang terburu-buru teman-temannya untuk pergi dari tempat ini, 
tapi dia tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Saat dia hendak naik kereta, dia tiba-tiba melihat 
dari sudut matanya sebuah 'tentakel transparan' menggeliat. 

Itu tebal seperti batang kayu, dan ketika mencapai cukup tinggi untuk mencapai langit-
langit, ia membungkukkan tubuhnya seperti ular ketika mengangkat kepalanya, dan pada 
saat berikutnya, mengikis sampah yang terbakar seolah-olah sedang menjilati api. , 
mengambil semua sampah yang terbakar ke dalamnya. 

"---Menjauh dari kereta!!" [Pria 5] 

"Uu!?" [Pria 1] 

"Guo!?" [Pria 2] 

Tentakel terus berjalan untuk menyerang para pria. Orang-orang itu berhasil menghindari 
serangan langsung, tetapi puing-puing dari berbagai ukuran yang tumpah dari tentakel 
raksasa menghantam tubuh mereka, sementara berat tentakel raksasa menghancurkan kap 
dan rangka kereta, menyebabkan retakan menyebar ke mana-mana. 

"Hihiiiiinnn!?" [Kuda 1 dan Kuda 2] 

"Ah! Tenang!" [Pria 3] 

Suara dan dampak dari itu menyebabkan kedua kuda yang terhubung ke kereta menjadi 
panik. Mereka tidak terlalu gentar menghadapi semua nyala api itu, tetapi tiba-tiba, mereka 
benar-benar panik, menyebabkan poros kereta yang rusak patah, memungkinkan mereka 
berlari keluar melalui pintu. Salah satu pria mencoba meraih kendali salah satu kuda. 

"Hah... A-AHHHH!" 

Tapi tentakel yang berbeda tiba-tiba melilit kakinya, dan perlahan menyeretnya ke port 
input sampah yang terbakar. 

"Berangkat! Lepaskan saya! Sial!" [Pria 3] 

Pria itu mengeluarkan pisaunya dan dengan putus asa mencoba memotong tentakelnya, 
tetapi pisaunya terus tergelincir. Tidak hanya dia tidak bisa memotongnya, dia bahkan 
tidak bisa membuat lubang seukuran jarum. 

"Mengapa!? Kenapa tidak dipotong!?" [Pria 3] 

Tak lama, dia tepat di pelabuhan input sampah. 



Kakinya adalah yang pertama hangus sebelum api dengan cepat menyebar dari sepatunya 
ke pakaiannya, dan kemudian ke seluruh tubuhnya. 

"UWAaAaAah! Itu panas! Selamatkan aku!" [Pria 3] 

Pria itu menggeliat sambil berteriak minta tolong. 

"Kami tidak punya waktu untukmu! Pergi saja dan mati sendiri! " [Pria 4] 

Tapi empat sisanya meninggalkannya begitu saja. 

Pertama-tama, mereka hanyalah sekelompok pria yang kebetulan menerima perintah yang 
sama. 

Mereka bukan teman, mereka tidak memiliki ikatan, mereka hanya di sini untuk 
menyelamatkan diri. 

"Ada berapa slime raksasa ini? Mereka keluar dari lubang lain juga. Kami benar-benar 
dikelilingi! Apa tidak ada tempat dimana kita bisa keluar!?" [Pria 5] 

"Ini juga tidak bagus! Jika bilahnya tidak berfungsi, lalu bagaimana dengan membakar 
tentakelnya dengan api!?" [Pria 1] 

"Itu tidak akan berhasil. Itu hanya akan membakar permukaan sedikit, dan mereka akan 
segera pulih." [Pria 2] 

"Tidak peduli seberapa besar itu, slime akan mati begitu intinya dihancurkan! Temukan 
nukleusnya!" [Pria 4] 

Keempat pria itu melihat ke sekeliling mereka untuk mencari inti slime, tetapi satu-satunya 
hal yang terpantul di mata mereka adalah sisa-sisa kereta tertutup dan diri mereka sendiri. 
Serta lingkaran tebal・・・・・・・・・・ tentakel yang menggeliat di atas satu sama 

lain. 

"Jika nukleus tidak ada di sekitar kita, bukankah itu berarti mereka akan datang dari 
bawah!?" [Pria 5] 

"Uh, bukankah lingkaran tentakel ini semakin besar? Ini pada dasarnya hanya satu tembok 
raksasa sekarang! Mungkinkah? Itu tidak besar karena jumlahnya banyak, tapi karena 
slime yang satu ini sebenarnya lebih besar dari ini!?" [Pria 1] 

"Ini konyol! Seberapa besar benda ini!?" [Pria 2] 

"Memang benar itu besar, tapi jika hanya pada level ini, maka... 'Body Reinforcement' ! 
UoOOOO!!!!" [Pria 4] 



Salah satu pria memperkuat dirinya dengan sihir Penguatan Tubuh, lalu lari dan melompat 
dari sisa-sisa kereta untuk mencoba dan melewati lingkaran tentakel. Lompatan itu cukup 
tinggi sehingga dia bisa dengan mudah melompati tembok yang memisahkan rumah, tapi... 

"Pu!?" [Pria 4] 

Ketika dia mencoba melompati tentakel, sebuah tentakel baru terentang dan mengenainya, 
tetapi dia tidak jatuh, dan tentakel itu malah mulai menyerapnya. 

"S-Hentikan! Biarkan aku pergi!" [Pria 4] 

"Mereka mungkin hanya beberapa slime, tapi mereka masih familiar bagi seseorang, ya... 
Ku---" [Man 5] 

Saat kurcaci di antara mereka sampai pada kesimpulan bahwa melompat adalah hal yang 
mustahil, dia tiba-tiba berjongkok. 

"Hai!?" [Pria 1] 

"Apa masalahnya!?" [Pria 2] 

"Kepalaku... Tiba-tiba..." [Man 5 (Dwarf)] 

"Ck! Ini bukan waktunya untuk mengeluh tentang sakit kepala!" [Pria 1] 

"Sakit kepala? Jangan bilang... Racun!?" [Pria 2] 

"Aku tidak ingat pernah diserang oleh... Uuu..." [Dwarf Man] 

Tapi sebelum pria itu selesai mengatakan itu, dia kehilangan kesadaran. 

"Sial! Ada apa dengan monster ini! Aku tahu tempat ini akan bau, tapi tidak ada yang 
pernah mengatakan benda ini akan ada di sini!" [Pria 1] 

"Jangan menyerah pada keputusasaan!" [Pria 2] 

"Diam!" [Pria 1] 

Tanpa jalan keluar, pria itu frustrasi, dan dia mulai melemparkan sisa-sisa kereta yang 
berguling ke atas kakinya. Roda, perlengkapan logam, dan potongan kerangka kap mesin 
yang terbakar dilemparkan ke tentakel saat dia mengambilnya, tetapi semuanya 
dibelokkan atau diserap, usahanya sia-sia. 

Efek apa pun yang paling banyak adalah mengidentifikasi dirinya sebagai musuh. 

"Ketika pekerjaan ini berakhir, aku akan bangkit! Untuk itu, aku tidak peduli apakah itu 
slime atau penjaga, aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalanku! Aku tidak 
akan mati di tempat seperti ini---" [Man 1] 



Tapi meraung sekuat tenaga, api yang mengamuk segera menyerangnya. 

Dalam sekejap mata, pria itu diselimuti api, dan bahkan tanpa sempat berteriak kesakitan, 
dia mati. 

Kemungkinan pria itu sendiri bahkan tidak menyadari apa yang telah terjadi. 

Satu-satunya pria yang tersisa adalah pria yang mencoba menenangkan pria itu dan nyaris 
tidak menghindari kobaran api. Dia melihat semua yang telah terjadi, tetapi kekurangan 
oksigen mulai membuat matanya kabur. 

"Api, bukan, angin yang membakar・・・・? ...Memikirkan hal seperti ini akan ada di sini... 

Tidak heran keamanannya sangat lemah... Jika hanya akan seperti ini, maka akan jauh lebih 
baik untuk melarikan diri ke negara lain... Kemungkinan berhasil... telah jauh... lebih 
tinggi..." [Man 2] 

Saat orang terakhir yang berdiri menyuarakan penyesalannya, dia juga kehilangan 
kesadaran. 

Dengan pabrik pengolahan yang tenang sekali lagi, tentakel menyebar dan memakan 
semua yang tersisa. 

Dengan cara itu, semua elemen berbahaya ditangani, dan tentakel kembali ke tempatnya 
semula, hanya menyisakan pabrik pemrosesan yang sangat normal dan teratur. 

Satu-satunya perbedaan adalah sedikit bau arang yang tersisa. 



Chapter 261.1 
Bab 261: Medan Perang yang Dikenal sebagai Rumah Sakit (1/2) Pada jam itu ketika 
matahari pagi akan terbit di tengah langit yang gelap, Ryouma bergegas ke rumah sakit 
hanya untuk menemukan seluruh tempat itu penuh dengan orang. 

Ada barisan gerbong yang tak berujung di luar gerbang, dan orang-orang yang terluka 
datang satu demi satu. Para dokter yang dievakuasi telah berkumpul di dekat pintu masuk 
rumah sakit dan menentukan prioritas pasien sesuai dengan kondisi mereka. 

Ryouma melihat wajah yang familier di antara para dokter itu, jadi dia memanggilnya. 

"Hector-san! Aku datang untuk membantu!" [Ryouma] 

"! Siapkan dirimu dan pergi ke ruang periksa melalui ruang istirahat! Dr. Mafra ada di 
sana!" [Hector] 

"Mengerti! Yurdum-san, tolong beri tahu kelompok Hyuzu-san tentang masalah itu, lalu 
tolong bantu di mana pun kamu bisa!" [Ryouma] 

"Oke!" [Yurdum] 

Setelah mengatakan itu, Ryouma melakukan apa yang diperintahkan dan pergi ke ruang 
ganti. Dia melewati banyak orang yang terluka di rumah sakit di sepanjang jalan. 

Suara keras yang bisa disalahartikan sebagai teriakan marah bisa terdengar di ruang 
tunggu dan di lorong, dan orang-orang yang menunggu perawatan harus menunggu 
dengan cemas sambil menahan rasa sakit. Staf medis dan relawan berlari kesana kemari 
tanpa istirahat. 

Ryouma berlari ke ruang ganti untuk membantu sesegera mungkin, "Ugu! uU! GUU!" 
[Pasien 1] 

"Tahan dia!" [Dokter 1] 

"Pendarahan tidak akan berhenti!" [Dokter 2] 

"Cepat dengan sihir penyembuhan!" [Dokter 3] 

Setelah berganti pakaian bersih dan mengenakan jas lab, Ryouma mengambil tiga slime 
dan memasuki bangsal tempat pasien yang paling sakit dirawat. Dengan pasien menjerit 
kesakitan, dokter menderu perintah, dan jejak kaki berdarah yang tersisa dari darah yang 
menetes ke lantai, pemandangan di hadapannya hanya bisa digambarkan sebagai tragis. 

"Ryouma-kun! Kami membutuhkan bantuanmu!" [Dr. Mafra] 



Ketika Dr. Mafral melihat kedatangan Ryouma, dia segera memanggilnya dan menyuruhnya 
masuk ke ruang pemeriksaan. 

"Pasien berikutnya akan segera datang, jadi gunakan sihir penyembuhanmu dengan tepat. 
Saya akan menginstruksikan Anda di mana harus membuangnya. Ada banyak orang, jadi 
aku mengandalkanmu, oke?" [Dr. Mafra] 

"Dipahami." [Ryouma] 

"Menguasai! Mereka akan segera mentraktirmu! Jadi bertahanlah sedikit lebih lama! 
Tetaplah bersama kami, Guru!" [Pengrajin Magang] 

Beberapa detik setelah Ryouma mengangguk, seorang pria berlumuran darah dibawa ke 
ruang pemeriksaan dengan tandu. Laki-laki itu sudah tidak sadarkan diri sebelum dibawa 
masuk. Ada luka sayatan sebilah pedang di bagian atas lengan kirinya, dan ada anak panah 
yang tertancap dalam di paha kanannya; poros sudah dipotong untuk membuatnya lebih 
mudah untuk bergerak. 

Keduanya segera menilai kondisi pasien dan memulai prosedur. 

"Tunggu!" [Pengrajin Magang] 

Tapi sebelum mereka bisa, sebuah suara memanggil mereka, meminta mereka untuk 
menunggu. 

Ketika mereka menoleh ke arah asal pasien, pria yang menemani pasien itu menempel di 
pintu ruang periksa. Wajahnya pucat dan ada air mata di matanya. Jika bukan karena staf di 
luar yang menangkapnya, dia pasti sudah memasuki ruang periksa. 

"Biarkan aku lewat!" [Pengrajin Magang] 

"Hanya staf yang bisa memasuki ruangan ini!" [Staf 1] 

"Kenapa ada anak di sana!?" [Pengrajin Magang] 

Pria itu mengabaikan staf dan hanya berteriak sambil menunjuk Ryouma. 

"Jangan bilang kamu berencana untuk membiarkan seorang anak memperlakukan tuanku!? 
Saya tahu ada pasien lain juga! Tapi setidaknya dapatkan dokter yang tepat・・・・・・

・・ untuk melihatnya! Tolong, aku mohon!" [Pengrajin Magang] 

"Ryouma-kun, abaikan dia dan mulai perawatan dengan kaki kanan. Aku akan 
menanganinya." [Dr. Mafra] 

"Dipahami." [Ryouma] 



Ryouma mengambil peralatan yang diperlukan atas instruksi Dr. Mafral, dan pria itu 
berjuang lebih keras lagi. 

"Tunggu!" [Pengrajin Magang] 

"Tolong tenang. Kami akan melakukan yang terbaik untuk merawat pasien. Itu juga berlaku 
untuk pasien ini." [Dr. Mafra] 

"Lalu kenapa kamu tidak melihat tuanku !?" [Pengrajin Magang] 

"Karena kami harus menghentikan Anda dari mencoba menghalangi perawatan pasien." 
[Dr. Mafra] 

"Kamu lebih suka menghentikanku daripada anak itu !?" [Pengrajin Magang] 

"Perawatan paha kanan selesai. Mulai perawatan lengan kiri." [Ryouma] 

Segera setelah pria itu menangis dan memohon kepada Dr. Mafral, suara Ryouma, 
melaporkan selesainya satu perawatan, bergema di dalam ruang pemeriksaan. 

"Persetan perawatannya sudah habis--- ...Ah!" [Pengrajin Magang] 

Itu bahkan belum beberapa detik sebelum perawatan dimulai, jadi pria itu akan menyerang 
Ryouma, tetapi kemudian dia melihat panah yang tercabut dan kaki kanan tuannya yang 
tidak terluka. Terlebih lagi, luka di lengan kiri dengan cepat menutup di bawah tangan 
Ryouma. 

Itu adalah kecepatan yang bahkan seorang amatir seperti dia bisa mengerti, belum lagi staf 
menahannya. Pada saat itu, pria itu menarik napas lega, dan kemudian kehilangan semua 
kekuatan dan pingsan. Tetapi seorang anggota staf lain yang datang berlari untuk 
membantu menekannya menangkapnya dan mencegahnya jatuh. 

"Apakah kamu sudah sedikit tenang?" [Dr. Mafra] 

Dr. Mafral berbicara kepada pria itu dengan tegas namun tenang. 

"Ah iya. Anak itu adalah..." [Pengrajin Magang] 

"Dia seseorang yang saya ajar. Apakah Anda seorang pengrajin? " [Dr. Mafra] 

"Saya seorang tukang kayu magang. Tuan adalah tuan, jadi..." [Pengrajin Magang] 

"Dia juga magang, tapi dia unggul dalam sihir penyembuhan dan mungkin lebih baik 
daripada murid lain dalam hal trauma fisik・・・・・・・・・. 



Dia masih muda, jadi saya bisa mengerti mengapa Anda cemas dengannya, tapi yakinlah. 
Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa tuanmu dibawa ke 
kesehatan. [Dr. Mafra] 

Kata Dr. Mafral sambil menjamin keterampilan Ryouma. 

Sebagai tanggapan, mata pria itu yang berkaca-kaca berkedip beberapa kali, dan kemudian 
dia membungkuk dalam-dalam. 

"Aku akan mempercayakan semuanya padamu! Dan terimalah permintaan maafku! Saya 
panik ketika saya melihat tuannya berlumuran darah. Aku sangat menyesal! ...Tolong jaga 
tuannya!" [Pengrajin Magang] 

"Perawatan lengan kiri selesai." [Ryouma] 

Permintaan maaf itu datang pada saat yang sama saat Ryouma menyelesaikan perawatan 
lengan kiri master pengrajin. 

Sambil merapal mantra pemulihan stamina pada master pengrajin, Ryouma memeriksa 
dosis Ramuan Pembentuk Darah Instan yang telah disiapkan, dan Dr. Mafral juga kembali 
merawat pasien. 

Tetapi bahkan setelah pria itu dikawal pergi oleh staf, bangsal tetap sibuk seperti biasanya. 

Ryouma tidak terpengaruh oleh gangguan magang dan mengurus semuanya dengan cepat 
dan acuh tak acuh, sementara Dr. Mafral menangani halangan dengan tegas namun tanpa 
mengabaikan untuk dengan lembut mengatasi kekhawatiran pria itu. 

Di tengah semua kesibukan di dalam rumah sakit, para pasien, keluarga, dan staf yang 
melihat episode kecil itu semuanya bisa mendapatkan rasa aman berkat Ryouma dan Dr. 
Mafral. 



Chapter 261.2 
Bab 261: Medan Perang yang Dikenal sebagai Rumah Sakit (2/2) 

Ryouma dan Dr. Mafral terus merawat para pasien, dan tak lama kemudian, mereka 
mencapai titik di mana mereka bahkan tidak dapat mengetahui berapa banyak pasien yang 
ada lagi. Meskipun arus masuk pasien belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, 
rumah sakit telah tenang. sampai batas tertentu. 

"Permisi. Dr. Mafral, Dr.・・ Ryouma. Silakan makan selagi tidak banyak pasien." [Dokter 

1] 

Tepat ketika mereka menyelesaikan prosedur, salah satu dokter memberi tahu mereka itu. 

"Sudah jam segini? Terima kasih telah mengingatkan kami. Ryouma-kun, ayo pergi." [Dr. 
Mafra] 

"Baik. Kami akan menyerahkan semuanya kepada Anda untuk sementara waktu. " 
[Ryouma] 

Ryouma dan Dr. Mafral mengucapkan terima kasih kepada dokter yang masuk ke ruang 
periksa dan menuju ke ruang istirahat di belakang ruang periksa. Empat residen medis dari 
keluarga adipati juga ada di sana. 

"Kerja bagus di luar sana." [Ryouma] 

"Kamu juga istirahat?" [Dr. Mafra] 

"Ya ..." [Hector] 

"Para dokter kota telah mengatur agar kita beristirahat dulu." [Clarissa] 

Hector-lah yang pertama kali menanggapi kata-kata Ryouma dan Dr. Mafral, tetapi 
suaranya memiliki nada yang lebih gelap dari biasanya, dan Clarissa harus menambahkan 
beberapa kata untuk melengkapi jawabannya. Dua yang tersisa hanya memberi busur kecil. 
Tint yang berorientasi pada olahraga makan dengan lahap, sementara Isabella makan 
dengan tenang dan anggun, tetapi keduanya memiliki rambut acak-acakan yang basah oleh 
keringat, menunjukkan kelelahan mereka. 

"Bagus, semua orang ada di sini. Ini waktu istirahat, tapi mari kita lanjutkan dan berbagi 
informasi yang kita miliki. Kami perlu membuat pengaturan terutama untuk daerah-daerah 
yang mungkin kekurangan pasokan medis atau tangan." [Dr. Mafra] 

Kata Dr. Mafral sambil mengambil sandwich dari piring besar. Mereka berempat saling 
melirik, dan yang pertama berbicara adalah Isabella. 



"Kalau begitu, aku akan mulai. Saat ini, masih banyak pasien yang menunggu pengobatan, 
namun angka pasien yang dirawat terus menurun. Selain itu, rasio mereka yang mengalami 
cedera berat lebih kecil, dan sebagian besar pasien mengalami cedera ringan atau cedera 
non-fatal. 

Kami tidak dapat merawat pasien dengan luka ringan dalam jumlah yang sangat besar, 
tetapi kami dapat merawat mereka yang mengalami luka serius dengan bantuan rumah 
sakit dan pusat perawatan yang telah dievakuasi. Adapun daerah yang kekurangan tenaga 
atau pasokan medis, kemungkinan akan lebih menjadi masalah bagi mereka yang 
menangani cedera ringan. Clarisa." [Isabella] 

"Ya... Tenaga medis kota telah menawarkan untuk bekerja sama dengan kami, dan 
perawatannya sendiri telah dilakukan tanpa masalah. Namun, seperti yang diharapkan, ada 
waktu tunggu yang lama, dan semua orang gelisah karena keributan di luar, sehingga ada 
cukup banyak orang yang menyebabkan keributan karena mereka tidak bisa menunggu. 

Kami tidak kekurangan pasokan medis. Perban dan seprai yang berlumuran darah dapat 
dengan mudah dibersihkan dengan bantuan slime pembersih, dan alat perawatan dapat 
disterilkan lebih lanjut dengan merebusnya, jadi mengisi kembali persediaan kami tidak 
membutuhkan banyak waktu dan tenaga." [Clarissa] 

"Kami memiliki banyak obat... Faktanya, kami memiliki begitu banyak sehingga ketika kami 
menunjukkan kepada apoteker penyimpanan kami, mereka berkata, 'Mengapa Anda 
memiliki begitu banyak persediaan?' Kami memiliki banyak ramuan obat berkat sihir 
Ryouma dan lendir gulma, dan saya juga telah mengkonfirmasi bahwa cairan obat dari 
lendir obat dapat digunakan, jadi setelah menggunakannya untuk menghasilkan segala 
macam obat... Stok kami harus baik-baik saja kecuali hal yang tidak terpikirkan terjadi." 
[Hector] 

"Saya percaya tempat penampungan memiliki lebih banyak kekhawatiran dalam hal 
persediaan. Saya dengar ada tenaga medis yang mengungsi ke sana dan sedang melakukan 
perawatan medis." [Warna] 

Saat Isabella, Clarissa, Hector, dan Tint masing-masing mempresentasikan informasi 
mereka, Ryouma mengingat beberapa hal yang dia lihat atau dengar saat dia memadamkan 
api. 

"Saya juga punya informasi untuk dibagikan. Ini belum dikonfirmasi, tetapi kemungkinan 
situasi ini akan berlanjut untuk waktu yang lama. Departemen keamanan seharusnya 
sudah diberitahu, tetapi beberapa penyerang yang mengganggu upaya pemadaman 
kebakaran menerima instruksi untuk -- dengan kata-kata mereka sendiri -- 'Melukai 
sebanyak mungkin orang. Kami belum diperintahkan untuk membunuh siapa pun, jadi 
kami tidak pernah berniat membunuh siapa pun.'" [Ryouma] 

Ketika Ryouma melaporkan itu, mata semua orang berubah. 



"Orang-orang yang mengaku seperti itu tidak terbatas pada satu atau dua orang saja. Tentu 
saja, kata-kata mereka tidak bisa dianggap remeh karena ini adalah orang yang sama yang 
membuat kekacauan di kota ini, dan sangat mungkin mereka hanya memohon untuk diri 
mereka sendiri atau telah diperintahkan untuk mengatakannya." [Ryouma] 

"Dengan kata lain, kamu tidak bisa menilai pengakuan mereka sebagai kebohongan?" [Dr. 
Mafra] 

"Ya. Jika pengakuan mereka benar, maka orang yang memberi perintah hanya bisa menjadi 
orang di balik semua kekacauan ini. Saya ragu orang-orang seperti itu akan sangat peduli 
dengan kehidupan manusia. Dengan demikian, harus ada manfaat bagi mereka dalam 
menyelamatkan nyawa orang. Menurut pendapat saya, keuntungan itu terletak pada 
melelahkan tenaga dan persediaan kami dengan memaksa kami untuk merawat semua 
yang terluka. " [Ryouma] 

Mungkin karena hal seperti itu tidak dapat dimaafkan baik sebagai manusia maupun 
sebagai dokter, mata kelima dokter menjadi intens. Itu terutama terlihat untuk Tint yang 
berdarah panas, karena wajahnya memerah dan jelas bahwa dia membenci seseorang yang 
tidak ada di sana. 

"Akan lebih baik jika itu ternyata hanya khayalan di pihakku, tapi itu menggangguku, jadi 
aku menyebutkannya." [Ryouma] 

"Mengantisipasi kemungkinan kejadian adalah bagian penting dari perawatan medis juga. 
Misalnya, hanya karena kami menimbun banyak persediaan sebelumnya sehingga kami 
dapat menggunakan sebanyak yang kami inginkan tanpa masalah sekarang. " [Dr. Mafra] 

Seperti yang Dr. Mafral tunjukkan bahwa perhatian Ryouma tidak sia-sia, lanjutnya. 

"Kami perlu mengkonfirmasi persediaan dan orang-orang yang terluka di tempat 
penampungan di seluruh kota. Kami akan menyediakan persediaan ke tempat 
penampungan yang kekurangan, dan kami harus mendekati tempat penampungan lagi 
untuk melihat apakah mereka mau menerima pasien dengan luka ringan. 

Kami tidak melakukan ini untuk menukar pasokan untuk layanan mereka, tetapi 
kemungkinan akan lebih mudah bagi tempat penampungan untuk menerima pasokan 
dengan melakukannya, dan mereka yang cedera ringan dapat dirawat lebih cepat daripada 
jika mereka bersikeras untuk menerima perawatan di sini. ." [Dr. Mafra] 

Bagaimana menurutmu? Mafral bertanya dengan matanya, tetapi tidak ada yang tidak 
setuju. 

"Kalau begitu, aku akan pergi ke depan dan menghubungi mereka. Saya akan kembali 
secepat mungkin, tetapi tidak perlu menunggu saya. Tolong terus lakukan yang terbaik." 
[Dr. Mafra] 



Saat Dr. Mafral mengambil sepotong sandwich dengan satu tangan, dia mengatakan itu dan 
dengan cepat meninggalkan ruang istirahat. 

"...Aku bersyukur dia bekerja dengan cepat, tapi... Apakah tidak apa-apa baginya untuk 
tidak beristirahat?" [Ryouma] 

"Jangan khawatir, Ryouma-kun. Dokter memiliki pengalaman beberapa kali lebih banyak 
daripada kita semua, dan selain itu, itu juga perlu. Lebih penting lagi, saya mendengar Anda 
telah benar-benar bekerja keras. " [Isabella] 

"Ini sebagian besar berkat anak-anak kecil ini. Saya hanya bisa memberi tip kepada para 
profesional medis penuh waktu." [Ryouma] 

Ryouma mengelus penyembuhan slime di bahunya dan tertawa. 

Alasan Ryouma bisa berpartisipasi dalam perawatan pasien dengan luka parah sebagian 
besar karena keberadaan sihir penyembuhan -- yang dari sudut pandang akal sehat Bumi 
adalah cheat yang cukup besar -- dan karena pendidikan yang dia terima tentang 
pengobatan trauma di bawah Dr. Mafral, meski singkat. 

Faktor kontribusi utama lainnya adalah penerapan 'Slime Vision', yang dia temukan secara 
tidak sengaja, memungkinkan dia untuk memahami kondisi spesifik dari bagian yang 
rusak. 

"Slime membantu terlalu yakin, tapi kamu harus lebih percaya diri, Ryouma-kun!" [Warna] 

"Para dokter kota juga terkejut, Anda tahu? Mereka bilang kamu masih sangat muda, tapi 
kamu sudah sangat baik." [Isabella] 

"Paling tidak, kamu pasti lebih baik dariku dalam membuat sayatan dan mengeluarkan 
benda asing... Hmm, ada tips mungkin?" [Hector] 

"Apakah tubuhmu baik-baik saja? Kudengar bebannya bisa dikurangi dengan hanya fokus 
pada pasien dan bagian yang sakit, tapi bukannya tidak ada beban sama sekali, kan? 

" [Clarissa] 

"Terima kasih. Saya menggunakan semua yang dapat saya gunakan sekarang dan 
melakukan apa pun yang saya bisa. 

Adapun sayatan dan ekstraksi benda asing... Saya selalu mengkhususkan diri dalam 
menangani peralatan makan. Saya tidak yakin apakah tidak apa-apa untuk 
mengelompokkan mereka semua ke dalam kategori yang sama, tetapi keterampilan saya 
dalam memotong mungkin karena kemahiran yang saya peroleh dengan menguliti dan 
memotong mangsa yang tertangkap di hutan. 



Tubuhku baik-baik saja. Memang benar bahwa itu bukan seolah-olah tidak ada beban apa 
pun, tetapi saya telah menangani sebanyak ini di masa lalu. Jika saya merasa seperti itu, 
saya bahkan bisa begadang selama 2 atau 3 malam. Ada banyak obat pemulihan mana juga. 
Dalam kasus terburuk, saya bisa menggunakan mantra pemulihan stamina untuk membuat 
diri saya terus berjalan. [Ryouma] 

"Tidak, itu jelas berlebihan... Kalau dipikir-pikir, Ryouma-kun, kamu ada di luar sebelum 
dipanggil ke rumah sakit kan? Kami bertemu di pintu masuk juga. " [Hector] 

"Ya, saya membantu upaya pemadaman kebakaran dan melawan para penyerang." 
[Ryouma] 

"Sejak kapan?" [Hector] 

"Sejak tadi malam, tepat setelah bom pertama." [Ryouma] 

"Apakah kamu tidur sebelum itu?" [Hector] 

"Aku tidur siang." [Ryouma] 

Saat Ryouma dengan mudah menjawab sambil mengemil sandwichnya, dan keempat 
residen medis secara bertahap menyadari bahwa Ryouma tidak bercanda, mereka semua 
memikirkan hal yang sama. 

(Anak ini sepertinya akan pingsan sebelum Anda menyadarinya.) 

Meskipun mau bagaimana lagi mengingat situasinya, mereka masih dengan lembut 
mengingatkan Ryouma untuk tidak memaksakan dirinya terlalu keras. Pada saat yang 
sama, mereka diam-diam memutuskan untuk bekerja lebih keras. 

Meskipun kegelisahan yang mereka rasakan sebelum memainkan peran juga, karena 
mereka juga belajar di bawah Dr. Mafral, masuk akal jika Ryouma akan menjadi 'adik 
bungsu' dari kelompok belajar mereka. Karena anak laki-laki seperti itu menggiling 
tubuhnya menjadi debu hanya untuk merawat pasien, sebagai kakak laki-laki dan 
perempuan, mereka tidak mampu menampilkan tampilan yang mengecewakan. 

Kakak-kakak dan saudari seperti itu meyakinkan Ryouma, tetapi tak lama kemudian, 
saatnya untuk kedamaian singkat mereka berakhir. 

"Permisi! Para penjaga memiliki banyak orang yang terluka, dan mereka membawa mereka 
sekarang! Silakan bersiap-siap untuk menerimanya! " 

Dimengerti.[Semua] 

Maka, perjuangan panjang mereka dilanjutkan sekali lagi. 

Isabel ke Isabella. Nama itu diubah di RAWs. 



Chapter 262 
Bab 262: Pulang untuk Sekarang 

Baru pada hari berikutnya kata itu sampai padanya. 

"Istirahat?" [Ryouma] 

"Ya. Dengan semua penangkapan dan penggerebekan, tidak ada kebakaran atau serangan 
baru yang dilaporkan sejak tadi malam. Saat ini, penduduk adalah masalah yang lebih besar 
daripada musuh." [Lilian] 

"Aku memang mendengar tentang itu sedikit. Rupanya, ada beberapa kerusuhan." 
[Ryouma] 

Pembantu, Lilian, telah mampir untuk memberikan laporan tentang situasi kota. 

"Mereka mengaku sebagai Vigilantes・・・ yang telah mengangkat senjata untuk kota dan 

keluarga mereka, tetapi yang mereka lakukan hanyalah mengalahkan orang-orang yang 
mereka kenal sebagai "musuh" dengan jumlah yang banyak. Penjarah yang mencuri 
makanan dan uang dari rumah dan toko di kota juga mulai bermunculan." [Lilian] 

"Orang-orang yang terluka oleh mereka mulai muncul di rumah sakit juga -- seperti mereka 
yang membantu evakuasi dan upaya pemadam kebakaran yang dikira sebagai penyerang 
dan diserang. Kerusuhan tentu saja ada dalam kemungkinan, tetapi bagaimana dengan 
penyebabnya? " [Ryouma] 

"Kami tidak bisa memberikan jawaban pasti sampai kami selesai menginterogasi para 
tersangka. Namun, kemungkinan beberapa tersangka, terutama mereka yang bersedia 
mengambil inisiatif untuk melawan, telah menjadi sasaran "sihir sugesti". Ada juga sedikit 
keraguan bahwa ada orang-orang di belakang layar yang menghasut dan menyediakan 
persediaan." [Lilian] 

"Jadi itu benar-benar disebabkan oleh seseorang ..." [Ryouma] 

Ryouma menghela nafas lelah. 

"Mereka benar-benar meninggalkan kita dengan hadiah yang berantakan... Apakah aman 
untuk menganggap bahwa musuh utama kita sudah pergi?" [Ryouma] 

"Sepertinya aman untuk melakukannya. Beberapa dari pasukan mereka kemungkinan 
masih mengintai, jadi kita harus tetap waspada, tetapi pihak berwenang lebih suka bekerja 
sama dengan pembersihan daripada dengan masalah baru yang muncul. Itu termasuk 
membersihkan rumah yang terbakar dan mendirikan perumahan sementara untuk orang-
orang di pusat-pusat evakuasi. 



Untuk itu, pastikan untuk mendapatkan istirahat yang cukup sekarang selagi bisa." [Lilian] 

Jadi itu sebabnya dia memanggilnya ke ruang penyimpanan kosong ini, Ryouma menyadari. 

Lilian pasti menganggap itu sebagai keengganan, karena matanya dipenuhi dengan tekad 
ketika dia melanjutkan. 

"Aku yakin mereka terlalu mengandalkanmu, tapi Ryouma-sama, kamu dan slimemu 
terlalu besar untuk diabaikan. Jadi pastikan untuk mendapatkan istirahat yang baik 
sehingga Anda dapat menggunakan kekuatan Anda saat dibutuhkan. 

Anda belum tidur nyenyak sejak malam tiga hari lalu karena upaya pemadam kebakaran 
dan rumah sakit, kan? Anda juga terus mengandalkan obat pemulihan mana. Mungkin tidak 
ada masalah sejauh ini, tetapi itu tidak berarti itu baik untuk tubuh Anda. Ryouma-sama, 
apakah itu di medan perang atau di rumah sakit, sangat penting untuk memulihkan mana 
dengan beristirahat. " [Lilian] 

"Oke. Aku akan istirahat kalau begitu." [Ryouma] 

"Hah?" [Lilian] 

Tidak mengharapkan Ryouma setuju begitu saja, Lilian menemukan dirinya di tempat yang 
tak terduga. 

"Apa masalahnya? Kamu terlihat seperti sedang melihat sesuatu yang aneh." [Ryouma] 

"Aku tidak menyangka kamu akan setuju begitu saja." [Lilian] 

"Seberapa gila kerja yang kalian anggap aku?" [Ryouma] 

"Kesampingkan kemampuan dan karaktermu, kamu tidak terlalu bisa dipercaya dalam hal 
'beristirahat'." [Lilian] 

"Pembersihan akan memakan waktu cukup lama, jadi aku berniat untuk beristirahat 
dengan benar ketika ada kesempatan." [Ryouma] 

"Kalau begitu, aku lebih baik menyiapkan kamarmu sebelum pikiranmu berubah." [Lilian] 

"Sebenarnya, sebaiknya aku kembali ke tambang yang ditinggalkan. Saya akan dapat 
beristirahat dengan baik di rumah saya, dan kami tidak berada dalam situasi di mana kami 
mampu mengeluarkan upaya hanya untuk menyiapkan kamar untuk saya. " [Ryouma] 

"Ini untuk membantumu beristirahat. Itu tidak sia-sia. Musuh seharusnya masih memiliki 
beberapa kekuatan yang tertinggal. Aku tahu kamu punya masalah dengan Yurdum-sama, 
dan kamu kuat, tapi masih berbahaya untuk meninggalkan kota sendirian." [Lilian] 

Lilian tidak akan menyetujui idenya, jadi Ryouma harus membujuknya dengan senyuman. 



"Jangan khawatir. Peraturan untuk mengakses kota telah diperketat, dan aku bisa langsung 
pulang melalui Dimension Magic. Bahkan jika sisa pasukan musuh berhasil mencapai 
tambang, akan ada slime yang menunggu mereka, dan bahkan sebelum itu, mereka pasti 
akan muncul di jaringan pengawasan. Aku juga bisa lari ke kota dengan Sihir Dimensiku 
jika mereka berhasil sampai ke rumahku." [Ryouma] 

"Tentu saja sulit untuk menangkap penyihir dimensi yang melarikan diri, dan aku yakin 
slimemu dan jaringan pengawasanmu bisa diandalkan, tapi..." [Lilian] 

"Ada juga tanaman dan tanaman obat yang saya tanam di sana, jadi saya ingin 
membawanya. Kota dan guild memiliki banyak stok, tapi tidak ada salahnya untuk memiliki 
lebih banyak lagi, kan?" [Ryouma] 

"Itu benar. Belum ada masalah, tetapi persediaan di masa depan tentu menjadi perhatian. 
Di antara bangunan yang mengalami kerusakan adalah gudang dan toko yang berhubungan 
dengan makanan, dan musim tidak membuatnya mudah untuk mendapatkan makanan." 
[Lilian] 

"Sebagian besar hasil bumi yang saya miliki di rumah adalah kentang dan beberapa jenis 
sayuran. Saya tidak memiliki jumlah pasti, tetapi seharusnya ada cukup untuk mengisi satu 
atau dua gudang dari distrik gudang. " [Ryouma] 

Ketika Ryouma memberi tahu dia berapa banyak hasil yang dia miliki, Lilian terkejut dan 
bertanya. 

"Apakah kamu benar-benar memiliki sebanyak itu?" [Lilian] 

"Aku bertani dengan susah payah setiap hari sebagai bagian dari pelatihan sihir dan studi 
pertanianku, dan para goblin juga membantu. Beberapa slime pemulung juga berevolusi, 
sehingga membuat segalanya lebih efisien juga. 

Saya ingin membahas lebih detail jika bukan karena situasinya, tetapi yang penting adalah 
ada banyak makanan di rumah, dan dengan kondisi yang tepat, hasilnya bisa lebih 
ditingkatkan." [Ryouma] 

"Makanan sebanyak itu pasti akan sangat membantu. Tetapi jika Anda memiliki sebanyak 
itu, maka tidakkah Anda memerlukan bantuan untuk mengangkutnya? " [Lilian] 

"Aku punya slime dan goblin untuk itu, jadi tidak apa-apa." [Ryouma] 

"...Itulah yang kau katakan, tapi kenyataannya kau hanya berniat untuk bekerja tanpa ada 
yang melihat, kan?" [Lilian] 

"Tentu saja tidak! Aku akan beristirahat dengan benar. Jika Anda mau, saya bahkan bisa 
berbaring di tempat tidur sambil menggunakan Persepsi Bersama untuk memerintahkan 
para goblin untuk mengangkut semuanya. Jumlah mereka telah meningkat baru-baru ini, 



dan ada 32 dari mereka sekarang, jadi mereka akan menyelesaikan pekerjaan dalam 
sekejap." [Ryouma] 

"Aku merasa seolah-olah menggunakan Persepsi Bersama akan membuatmu lelah, tapi... 
Baiklah, aku mengerti." [Lilian] 

"Terima kasih atas pengertian Anda. Saya akan memberi tahu Dr. Mafral tentang situasinya, 
dan jika mereka tidak membutuhkan bantuan lagi, saya akan pergi." [Ryouma] 

Itu sedikit memaksa, tapi dengan cara itulah Ryouma meyakinkan Lilian. 

Mereka meninggalkan gudang untuk mengunjungi ruang pemeriksaan tempat Dr. Mafral 
berada. 

"――Dan itulah intinya." [Ryouma] 

"Oke. Kami mulai memiliki lebih banyak kelonggaran, dan mendukung mereka yang telah 
menyelesaikan pekerjaan mereka juga merupakan pekerjaan penting, jadi serahkan saja 
pekerjaan ini kepada kami, dan pergilah ke tempat yang kamu butuhkan, Ryouma-kun." 
[Dr. Mafra] 

"Terima kasih. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang." [Ryouma] 

Seperti itu Ryouma bisa meninggalkan rumah sakit. 

"Maaf membuatmu menunggu. Saya mendapat izin Dr. Mafral, jadi saya bisa pulang 
sekarang. Saya harus membawa produk dan barang-barang lainnya ke Rumah Dimensi 
saya, jadi apakah tidak apa-apa jika saya kembali besok? " [Ryouma] 

"Ya. Tidak apa-apa. Harap pastikan untuk banyak istirahat. Anda runtuh hanya akan 
menjadi penghalang untuk pembersihan, dan itu juga hanya akan merepotkan orang-orang 
yang dikirim oleh adipati. Itu juga akan membuat saya secara pribadi khawatir. " [Lilian] 

"Ketika Anda mengatakannya seperti itu, saya benar-benar merasa menyesal ... Saya akan 
beristirahat dengan kemampuan terbaik saya." [Ryouma] 

Ryouma dan Lilian sedang berbicara di luar ruang pemeriksaan, agar tidak mengganggu 
pekerjaan para dokter, dan segera setelah dia mengatakan itu... 

"Uwaah!?" [Pasien] 

"Tolong tenang!" [Staf 1] 

Keributan dimulai di belakangnya, jadi Ryouma berbalik. Seorang pria sedang dibawa 
dengan tandu. 



Pria itu kemungkinan besar baru saja menyelesaikan perawatan dan dibawa keluar dari 
ruang periksa. Dia ditutupi perban dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan faktanya, ada 
lebih sedikit tempat yang tidak ditutupi perban. Dia pada dasarnya adalah seorang mumi. 

Meskipun begitu, pria itu mati-matian berusaha keluar dari tandu dan menuju ke luar. 

Secara alami, Ryouma tidak bisa hanya melihat itu terjadi, jadi dia akan menghentikan pria 
itu ketika--- "Tidur Kabut!" [Isabella] 

"Ah." [Ryouma] 

---Pintu ruang periksa terbuka, dan Isabella melantunkan mantra racun. 

Pada saat berikutnya, kabut tidur yang dihasilkan secara ajaib menyelimuti pria itu, dan 
kemudian dia pingsan seperti boneka yang talinya telah dipotong. Namun, sebelum dia bisa 
menyentuh tanah, Isabella mendukungnya dan menyerahkannya kepada staf yang 
bertanggung jawab untuknya. 

"Astaga..." [Isabella] 

"Itu dilakukan dengan baik." [Ryouma] 

"Oh, Ryuuma-kun. Anda berada di luar, ya. " [Isabella] 

"Siapa itu?" [Ryouma] 

"Rupanya, seseorang yang menyaksikan beberapa anak diculik." 

Isabella melihat sekeliling sebelum mengatakan itu pada Ryouma dan Lillian dengan suara 
pelan. 

"Penculikan?" [Ryouma] 

"Kedengarannya menggelisahkan." [Lilian] 

Tatapan Ryouma dan Lilian menajam, dan Isabella juga tidak menyembunyikan 
ketidaksenangannya. 

"Saya tidak tahu detailnya, tetapi dia bergumam tidak jelas, memanggil nama, selama 
perawatannya, jadi dia mungkin mengenal mereka. Berjalan seharusnya masih sulit 
baginya, tetapi kesadarannya dipulihkan oleh mantra penyembuhan, dan dia berakhir 
seperti itu. 

Kami telah menghubungi penjaga, jadi saya yakin mereka akan menangani masalah ini, 
tapi... Semoga mereka bisa membawa anak-anak itu dengan selamat." [Isabella] 

Begitu dia mengatakan itu, pasien lain dibawa masuk. 



"Kalau begitu, aku masih punya pasien untuk dilihat." [Isabella] 

"Maaf menahanmu, dan terima kasih banyak." [Ryouma] 

Setelah melihat Isabella kembali ke ruang periksa, Ryouma melirik pria yang diangkut 
dengan tandu. 

Itu tidak luput dari Lilian. 

"Nah, aku harus pulang, jadi..." [Ryouma] 

"Ryouma-sama, kamu berencana mencari anak-anak itu, kan?" [Lilian] 

Untuk sesaat, senyum tidak wajar pada Ryouma membeku. 

"... Bagaimana kamu mengetahuinya?" [Ryouma] 

"Itulah yang saya maksud ketika saya mengatakan bahwa Anda tidak dapat dipercaya 
untuk beristirahat. Insiden penculikan tentu saja mengkhawatirkan, tetapi para penjaga 
sudah menanganinya, dan pertama-tama, diragukan bahwa pencarian secara acak akan 
membantu. Kecuali tentu saja Anda tahu di mana para penjahatnya?" [Lilian] 

"Yah, aku punya firasat." [Ryouma] 

"...Benarkah itu? Yah, saya tidak berpikir Anda seseorang yang akan berbohong seperti itu. 
" [Lilian] 

"Saya juga mengumpulkan informasi tentang kota dengan cara saya sendiri, jadi saya tahu 
beberapa tempat yang mencurigakan atau sulit dijangkau orang. Namun, saya tidak 
memiliki bahan apa pun yang dapat menggerakkan para penjaga, jadi saya berpikir untuk 
memeriksanya di sepanjang jalan. Jika saya tidak menemukan apa-apa, saya akan patuh 
kembali. Saya tahu betul bahwa bukan tugas saya untuk menyelidiki kejahatan." [Ryouma] 

Ryouma tersenyum kecut meminta maaf namun tegas. 

Lilian membuat tampilan masam, dan setelah beberapa detik hening, menghela napas 
dalam-dalam. 

"Paling tidak, bawa beberapa orang yang bisa bertarung denganmu, dan terlepas dari 
hasilnya, lanjutkan perjalananmu setelah kamu memastikan apa yang ada dalam 
pikiranmu." [Lilian] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

"Adalah hal yang baik untuk dapat segera menanggapi suatu masalah, dan jika disertai 
dengan kompetensi, itu juga menenangkan, tetapi Anda harus belajar untuk merawat diri 
sendiri dengan lebih baik." [Lilian] 



"Aku benar-benar minta maaf... Oh, aku tahu, setelah semuanya beres, bagaimana kalau kita 
mengadakan pesta untuk menghargai usaha semua orang?" [Ryouma Tepat saat dia 
mengusulkan itu, dia menyadari sebuah masalah. 

"Ah, tapi itu sebenarnya akan membuat lebih banyak pekerjaan bagi para pelayan, bukan?" 
[Ryouma] 

"Ini akan menjadi Tahun Baru dalam tiga hari, jadi itu akan baik-baik saja setelah 
semuanya tenang sampai batas tertentu. Hyuzu-san atau seseorang mungkin akan 
mengemukakan ide itu begitu situasinya tenang, dan para penjaga perlu berterima kasih 
atas upaya mereka. " [Lilian] 

"Betulkah? Dalam hal ini, saya akan menantikannya. Tolong beri tahu semua orang 'Saya 
akan menemui mereka besok'. " [Ryouma] 

"Sangat baik. Kami akan menunggu kepulanganmu." [Lilian] 

Berbeda dengan senyum yang dipaksakan sebelumnya, kali ini Ryouma tersenyum secara 
alami dan tenang sambil berjalan cepat. 

Lilian melihatnya pergi, dan kemudian dia juga kembali ke posnya. 



Chapter 263.1 
Bab 263: Membuat Persinggahan (1/2) "Apa yang sebenarnya kamu pikirkan!?" [Pria 1] 

Di bagian tertentu kota Gimuru ada sebuah ruangan yang telah dibangun tanpa 
sepengetahuan siapa pun. Di dalam ruangan itu terdengar suara marah seorang pria. 

"Untuk apa kamu membawa anak-anak nakal itu ke sini !? Apa yang akan kamu lakukan 
jika seseorang mengejar kita, haah!?" [Pria 1] 

"Itu tidak bisa dihindari. Ada penjaga dan petualang di mana-mana, dan ada familiar yang 
menonton dari langit juga. Mereka akan segera menangkap kita jika kita kabur begitu saja." 
[Pria 2] 

"Itu tidak membuat apa yang telah kamu lakukan menjadi lebih baik! Anda terlihat oleh 
beberapa anak nakal, dan kemudian beberapa pria mendengarnya, jadi Anda harus 
mengeroyoknya, dan dalam kepanikan Anda, Anda akhirnya membawa anak-anak nakal 
itu! Apa gunanya mencuri kereta secara diam-diam!?" [Pria 1] 

"Haah? Jadi, apa -- maksudmu akan lebih baik jika kita tertangkap? Itu saja?" [Pria 2] 

Tanpa jendela dan sedikit ruang, itu adalah ruangan yang membuat orang merasa terjebak, 
dan juga ada udara suram di dalamnya. 

Di dalam ruangan itu ada dua pria yang saling melotot. 

"Sudah cukup." [Bos] 

"Tapi Bos ..." [Man 1] 

"Kamu tidak salah, tapi pikirkan lagi -- mengapa kita berada di ruang bawah tanah seperti 
ini?" [Bos] 

"...Untuk bersembunyi dari penduduk kota dan orang-orang baru yang dikirim oleh orang-
orang itu." [Pria 1] 

"Betul sekali. Orang-orang itu tidak bisa dipercaya. Jika kita hanya mengatakan ya untuk 
semua yang mereka minta, mereka hanya akan menggunakan kita dan kemudian 
membuang kita begitu kita memenuhi tujuan kita. Sedangkan untuk warga kota. tidak perlu 
dikatakan bagaimana nasib kita jika kita tertangkap oleh mereka. Tapi bagaimanapun, jika 
salah satu pihak mendapatkan kita dan kita membocorkan informasi, itu sudah berakhir 
untuk kita. Apakah aku salah?" [Bos] 

"...Tidak." [Pria 1] 



"Jadi, buang-buang waktu bagi kita untuk berdebat di antara kita sendiri sekarang. 
Bertahanlah. Dan Anda, Anda perlu memahami bahwa Anda telah membuat kesalahan yang 
tidak dapat dibatalkan. Tidak akan ada waktu berikutnya. Apakah saya membuat diri saya 
jelas? " [Bos] 

"Usu..." [Pria 2] 

Pria berjanggut yang mereka sebut sebagai bos masuk untuk menenangkan kedua pria itu. 

Ketika rekan mereka yang lain melihat itu, mereka akhirnya bisa menghela nafas tegang. 

Ruangan tempat mereka berada tidak memiliki jendela dan berorientasi vertikal. Itu sangat 
ketat sehingga penasaran apakah orang dewasa bahkan bisa merentangkan tangan mereka 
ke samping. Namun 13 pria berkumpul di ruang sempit itu dan dua di antaranya bahkan 
berdebat. Itu wajar bahwa mereka akan menemukan hal seperti itu untuk mencekik. 

"Apa yang akan kita lakukan dengan anak-anak itu? Aku meninggalkan mereka di toilet 
untuk saat ini, tapi..." [Man 2] 

"Kami tidak dapat mengirim mereka kembali, dan bahkan anak-anak dapat menjual koin 
yang layak. Ketika semuanya tenang, Anda berbicara dengan mereka sejak Anda 
membawanya ke sini. Jangan biarkan mereka lolos, oke? Jika mereka mencoba melarikan 
diri atau membuat keributan, maka bunuh saja mereka. Meskipun kita akan membutuhkan 
uang untuk melarikan diri, tidak ditemukan jauh lebih penting daripada sedikit uang 
receh." [Bos] 

"Usu." [Pria 2] 

"Tapi yang lebih penting adalah para pengejarnya... Bagaimana situasi di luar?" [Bos] 

"Familiar waspada, tapi tidak ada yang aneh seperti――" [Man 3] 

Seorang pria menanggapi bos, tetapi kata-katanya tiba-tiba terputus, menyebabkan semua 
mata tertuju pada pria itu. 

"Apa yang terjadi!?" [Bos] 

"Ryouma Takebayashi ada di dekat sini. dia adalah di luar pagar.kan." [Pria 3] 

"Apa!?" [Pria 4] 

"Apakah kamu tidak berjaga-jaga !?" [Pria 5] 

"Jangan panik! Hei, rumit. Berapa banyak pengejarnya?" [Bos] 

"...Sepertinya tidak ada. Dia mungkin hanya lewat." [Pria 3] 



"Lewat?" [Bos] 

Dia terlihat seperti sedang menyapu selokan. Dia bahkan tidak membawa senjata apa pun, 
hanya alat pembersih." [Pria 3] 

Ketika para pria mendengar itu, mereka saling memandang dan mencibir. 

"Jangan menakuti kami seperti itu, kawan." [Pria 5] 

"Dengan serius. Itu tidak lucu sekarang." [Pria 6] 

Mereka bahkan bercanda seperti itu, tetapi bos memiliki ekspresi kaku padanya, dan 
keringat bahkan terlihat meluncur di wajahnya. 

"Ambil barang-barangmu, dan juga anak-anak." [Bos] 

"Bos?" [Pria 7] 

"Buru-buru!" [Bos] 

"A-Ada apa tiba-tiba?" [Pria 8] 

"Kenapa dia harus membersihkan selokan di a waktu seperti inikan!? Sial, kedinginan tidak 
akan berhenti. Tidak diragukan lagi, kita dalam bahaya, kita harus keluar dari sini sekarang 
juga!" [Bos] 

"Dan lari kemana?" [Pria 9] 

"Di mana saja baik-baik saja! Di mana saja jauh lebih baik daripada berada di sini――!?" 
[Bos] 

Tetapi saat bos memberi perintah untuk melarikan diri, perubahan tiba-tiba terjadi di 
dalam ruangan. 

"Wow!?" [Pria 10] 

"Bau sekali!" [Pria 11] 

"Geh, toiletnya meluap――" [Laki-laki 12] 

"Bergerak!" [Bos] 

Orang-orang itu bingung ketika kotoran di ujung ruangan sempit yang panjang mulai 
meluap, tetapi bos memucat dan dia berlari untuk mencoba menutup pintu, tetapi pintu itu 
tidak mau bergerak. 

"Sial! Berhentilah linglung, bodoh! Kami sedang diserang!" [Bos] 



Bos mencoba membuat mereka bergerak, tapi--- 

"Guwah!?" [Pria 1] 

"A-Apa ini!?" [Pria 2] 

"Tanah bergetar!" [Pria 3] 

---Suaranya ditenggelamkan oleh suara sesuatu yang tergores dan teriakan rekan-rekannya 
dari tanah bergetar. Kemudian pada saat berikutnya, celah besar menembus dinding, dan 
pasir mulai membanjiri. 

"GU!" [Pria 4] 

Badai pasir yang tiba-tiba memaksa mereka untuk memejamkan mata, tetapi tidak butuh 
waktu lama sebelum mereka bisa membukanya lagi, karena sensasi pasir yang tersisa, dan 
udara segar dari luar menggantikannya. 

"B-Bos!" [Pria 5] 

"Ya, aku bisa melihat... Itu sihir itu, dan itu sama konyolnya seperti biasanya." [Bos] 

Ketika badai pasir yang tebal menghilang, yang menyambut mereka adalah reruntuhan 
tempat persembunyian mereka. Dinding, bangunan... semuanya telah hancur. Yang tersisa 
hanyalah laki-laki itu sendiri. 

Saat itulah anak laki-laki yang bertanggung jawab atas kekacauan ini, Ryouma, muncul. Di 
belakangnya ada banyak orang dewasa yang memegang senjata, dan lebih jauh di 
belakangnya adalah anak laki-laki yang diculik salah satu rekan mereka. 

Orang-orang itu segera mencabut pisau mereka dan bersiap untuk bertarung habis-
habisan. 



Chapter 263.2 
Bab 263: Membuat Persinggahan (2/2) 

Salah satu pria tidak ragu-ragu untuk mencalonkan diri untuk Ryouma. 

Mungkin dia ingin menyerangnya, atau mungkin dia ingin menyanderanya, tetapi apa pun 
yang ada dalam pikirannya tidak terjadi. 

"Jangan! Bertindak sembarangan akan―― "[Boss] 

"Gua!?" [Pria 6] 

Bos mencoba menghentikan pria yang mencoba bergerak, tetapi sebelum dia bisa, sebuah 
bola yang ukurannya sekitar dua kali lebih kecil dari bola bisbol menghantam lengan yang 
memegang pisau, dan kemudian sebelum pisau itu mencapai tanah--- 

"Apa!?" [Pria 6] 

---Pelipisnya, rahangnya, dan bagian belakang lutut kaki pivotnya semuanya terkena bola. 
Pria itu menjerit singkat, dan kemudian ambruk ke selokan di dekat kakinya. 

"Sungguh kematian yang sia-sia." [Bos] 

"Dia tidak mati." [Ryouma] 

Ryouma menyangkal bahwa pria itu telah meninggal. 

Di sampingnya ada empat bola misterius yang telah menyerang pria itu. Suara 'Pon-pon' 
bergema saat mereka memantul di dekat Ryouma. Seolah-olah mereka menunjukkan 
bahwa mereka ada di sana untuk melindunginya. 

Sphere ini sebenarnya adalah Rubber Slime, varian slime baru yang berevolusi dari Latex 
Slime, varian slime yang digunakan untuk memproduksi produk karet, seperti produk anti 
slip. Seperti namanya, Rubber Slime adalah slime yang tubuhnya terbuat dari karet. 

Dan seperti karet, ia dapat mengubah sifat fisiknya dengan menambahkan bahan-bahan 
seperti belerang atau karbon ke dalamnya. 

Ryouma menggunakannya untuk mengubah slime karet menjadi peluru karet. 

Dengan mengubah kekerasan dan elastisitas slime, mereka bisa memantul dari tanah dan 
dinding dengan kecepatan tinggi seperti bola cepat, dan meskipun mereka mungkin 
terbuat dari karet, mereka masih memberikan banyak pukulan saat dipukul. Terutama, 
ketika mereka memiliki massa. 



Ryouma ahli dalam seni bela diri, dan menurutnya, lendir karet yang memantul lebih dari 
cukup kuat untuk melumpuhkan manusia. Jika kekuatan di balik kekuatan mereka dapat 
secara efisien ditransmisikan ke titik vital, maka mereka bisa melumpuhkan seseorang 
dalam satu pukulan bahkan melalui baju besi. 

Faktanya, karena serangan mereka tidak fatal, bahkan jika mereka secara tidak sengaja 
mengenai warga sipil, kerusakan yang mereka timbulkan akan jauh lebih sedikit 
dibandingkan dengan mantra dan panah. Kemungkinannya adalah bahwa setiap 
kecelakaan dengan mereka akan berakhir dengan luka ringan, membuat mereka sempurna 
untuk melakukan penangkapan di kota. 

Tapi Ryouma tidak perlu menjelaskan itu kepada mereka, dan itu tidak terlalu penting bagi 
para penculik ini. 

Ryouma mempertahankan ketenangannya saat dia memperingatkan para pria. 

"Aku akan mengatakan ini sekali saja. Jatuhkan senjatamu dan menyerahlah dengan 
patuh." [Ryouma] 

"Hah... Kau terlalu lembut. Bagaimanapun itu akan berakhir bagi kita jika kita tertangkap. 
Pria, bubar!!" [Bos] 

Dengan teriakan dari bos, orang-orang di bawahnya semua berlari. 

Ryouma dan orang dewasa ada di depan, tetapi tidak ada tanda-tanda orang di tempat lain. 
Bos para penjahat tidak begitu optimis untuk percaya bahwa mereka tidak dikepung, tapi 
mungkin, beberapa dari mereka mungkin bisa melarikan diri jika mereka menyebar, jadi 
anak buahnya berlari dengan harapan bahwa mereka mungkin termasuk di antara mereka. 
, tetapi bosnya sendiri hanya memegang pisaunya dan mengenakan ki. 

Meskipun dia menolak tawaran Ryouma, dia sudah menyerah untuk melarikan diri. 
Sebaliknya dia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya dalam konfrontasi dengan 
Ryouma, tapi--- 

"!" [Ryouma] 

---Kakinya tidak mau bergerak. Bukan karena kotorannya, bukan, ada sensasi di sana yang 
jelas berbeda. Jadi dia melihat ke bawah ke kakinya, dan di sana dia melihat kotoran 
memegang kakinya dengan 'tangan manusia'. 

"Ck!" [Bos] 

Tanpa ragu-ragu, dia merobeknya dan berlari ke Ryouma. Hanya satu pukulan, jika dia bisa 
menyerempetnya, maka bahkan jika itu hanya sesaat, dia mungkin bisa mengulur waktu 
untuk dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menang, tetapi 
sebagai manusia, dia harus melakukan ini demi harga dirinya yang bodoh -- dia akan 
menancapkan pedang di tangannya ke anak laki-laki di depannya. 



Itu adalah perjuangan sia-sia dari orang bodoh, namun dia memperkuat dirinya sebanyak 
yang dia bisa dan terjun ke depan, merobek tangan yang meraihnya dan menyingkirkan 
tangan yang menghalangi jalannya. 

Meski terlihat seperti manusia, tangan yang terbuat dari air tetaplah air. Meskipun mereka 
menawarkan sedikit perlawanan, mereka kembali tidak peduli berapa kali mereka 
dipotong. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya telah dicengkeram, dan kakinya 
tersangkut di lumpur. 

Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan, tidak ada jalan untuk melarikan 
diri dari tempat itu lagi. 

"Sial!" [Pria 1] 

"Berangkat!" [Pria 2] 

Tapi bukan hanya dia yang diserang oleh tangan air. Bawahannya melawan dengan sekuat 
tenaga, tapi sudah terlambat. Tempat yang dulu mereka sebut sebagai tempat 
persembunyian mereka telah berubah menjadi rawa yang terus meluas seiring dengan 
meningkatnya limbah. 

Tangan yang tak terhitung jumlahnya terulur dari rawa, dan dengan bau kotoran yang 
menyertai mereka, tangan-tangan itu tampak tidak berbeda dengan roh jahat yang 
menyeret mereka, para pendosa, ke dalam neraka. Jalan itu bahkan tidak 10 meter jauhnya 
dari pria itu. Biasanya, itu akan menjadi jarak yang tidak penting, tetapi sekarang, itu 
terlihat tidak berbeda dari tepi seberang sungai besar. 

"Ku ..." [Laki-laki 3] 

Perlawanan mereka sia-sia, suara orang-orang itu mati satu demi satu. 

Seluruh rawa adalah musuh mereka, dan tidak ada jalan keluar. 

Tak lama, mereka semua tenggelam ke dalam rawa itu. 

"...Monster..." [Bos] 

Pada akhirnya, bahkan bosnya tenggelam, hanya menyisakan Ryouma yang berdiri santai 
di atas rawa itu dengan tangan yang tak terhitung jumlahnya tunduk padanya. 

"Mereka cukup tangguh, ya... Hmm, apa yang mereka lakukan?" [Ryouma] 

Setelah menekan para penculik, saya memanggil orang-orang yang berkumpul karena 
sinyal yang saya berikan dan berbalik, tetapi sebagian besar orang berdiri jauh. 

"Yurdum-san, menurutmu apa yang mereka lakukan?" [Ryouma] 



"Berlindung dari mantramu, bos. Aku tahu seberapa tepat mantramu, tapi tidak, dan 
mantramu cukup menakutkan untuk khawatir terjebak di dalamnya. Juga, mantra rawa 
milikmu ini tidak hanya menakutkan, tetapi juga bau surga yang tinggi. Sejujurnya, jika 
saya bukan penjaga Anda, saya tidak akan berada di dekat sini. " [Yurdum] 

"Ah, aku mengerti. Mungkin karena aku fokus untuk 'menangkap' mereka, tapi aku tidak 
benar-benar berusaha membuat semuanya menjadi menyeramkan..." [Ryouma] 

"Semua baik-baik saja itu berakhir dengan baik, bukan? Lebih penting lagi, Anda 
menangkap mereka, kan? Mereka tidak mati atau apa? Maksudku, mereka tampak seperti 
tenggelam bagiku." [Yurdum] 

"Saya meninggalkan mereka dengan udara. Saya bisa menutupi mulut dan hidung mereka 
juga jika saya mau, tetapi kali ini, saya hanya membuat mereka tidak bisa bergerak dengan 
tekanan air." [Ryouma] 

"Kalau begitu, lebih baik kita segera menahan mereka. Hei, kita sudah selesai di sini!" 
[Yurdum] 

Yurdum-san mengangkat suaranya, dan orang-orang di belakang berlari. 

"Saya akan secara bertahap menarik kembali rawa, jadi tolong amankan para penculik." 
[Ryouma] 

"U-Mengerti. Tapi bung, ini benar-benar bau..." [Penjaga 1] 

"Yah, itu adalah limbah dan lumpur. Lebih penting lagi, bagaimana kabar anak-anak? 
Apakah mereka tidak terluka?" [Ryouma] 

"Ah, mereka baik-baik saja. Mereka diikat, tetapi mereka tidak terluka. Kami sudah 
mengirim mereka ke rumah sakit." [Penjaga 1] 

"Begitu, itu bagus ..." [Ryouma] 

"Kalau begitu, kalau begitu, permisi." [Penjaga 1] 

Para penjaga yang dikirim ke sini menyambut saya dan lari untuk melakukan pekerjaan 
mereka. 

Saya menarik kotoran dan lumpur sedikit demi sedikit dan membawanya kembali ke 
saluran pembuangan. 

"Apakah kamu baik-baik saja, Aniki?" [Tunggak 1] 

"Kamu sedikit terhuyung-huyung." [Tunggak 2] 



"Oh, aku hanya menghabiskan sedikit. Ini bukan masalah besar. Bagaimanapun, terima 
kasih banyak atas bantuanmu." [Ryouma] 

"Tidak ada gunanya berterima kasih kepada kami." [Tunggak 3] 

"Lagipula, yang kami lakukan hanyalah berdiri di sini." [Tunggak 4] 

Para petualang nakal tertawa. Mereka juga membantu menemukan para penculik. Saya 
harus mengandalkan dua jenis slime yang memakan kotoran dan lumpur, dan saluran 
drainase di seluruh kota untuk memeriksa tempat-tempat yang ada dalam pikiran saya, 
jadi saya senang mendapat bantuan yang sudah dikenal. 

Tapi seperti yang diharapkan, itu sedikit melelahkan. Untungnya, informasi yang saya 
berikan memungkinkan saya untuk mempersempit ruang lingkup pencarian, dan kami 
dapat menemukannya. 

"Aku terkejut mereka menggunakan gudang sewaan・・・・ seperti ini untuk tempat 

persembunyian mereka. Selain itu, dari kelihatannya, mereka merombak interior dan 
membangun ruang tersembunyi di antara dinding." [Tunggak 1] 

"Ya, sepertinya musuh sudah bersiap cukup lama sekarang. Mereka merombaknya, jadi 
orang-orang yang terkait dengan gudang sewa ini mungkin juga bekerja sama dengan 
mereka. Yah, itu tugas para penjaga, jadi serahkan saja pada mereka." [Ryouma] 

Sementara kami berbicara seperti itu, para penjaga selesai menangkap semua penculik. 

Saat mereka mengemasnya ke dalam kereta, saya mengucapkan selamat tinggal kepada 
pemimpin penjaga di sini. 

"Aku akan pergi kalau begitu. Jika pemilik gudang sewa ini menuntut ganti rugi atau 
mengajukan biaya, silakan hubungi saya atau perusahaan keamanan. Ini mungkin keadaan 
darurat, tetapi saya mengerti bahwa saya masih melakukannya secara berlebihan. " 
[ryouma] 

"Saya akan memberi tahu petinggi. Terima kasih banyak telah membantu kami menangkap 
para penculik ini." [Pemimpin Penjaga] 

Pemimpin penjaga meluruskan posturnya dan membungkuk padaku. Ketika penjaga lain 
memperhatikan itu, mereka bahkan membungkuk kepada para pemuda dan Yurdum-san. 
Setelah itu saya menggunakan Dimension Magic untuk melanjutkan perjalanan, dan setelah 
keluar dari gerbang utara, saya menggunakan Dimension Magic untuk pulang. 



Chapter 264.1 
Bab 264: Kesadaran Diri dan Perubahan (1/2) "Aku mengandalkanmu kalau begitu." 
[Ryouma] 

Gobu!』 

Setelah kembali ke rumah, Ryouma mengumpulkan para goblin dan memberi mereka 
beberapa perintah atas makanan ringannya, lalu dia mandi untuk menghilangkan keringat, 
dan kemudian langsung pergi ke tempat tidur untuk mencoba dan tidur, tapi sayangnya, 
dia tidak bisa' tidak mendapatkan apapun. 

Bahkan sekarang dia terus memadamkan api, menyelamatkan orang, memberikan 
pengobatan, mencari penculik, berlari keliling kota, dan menggunakan sihir. Kelelahan fisik 
dan mentalnya menumpuk karena Persepsi Bersamanya dengan slime, namun dia tetap 
tidak bisa tidur. 

Sebaliknya, pikiran Ryoma dipenuhi dengan berbagai pikiran yang terus bermunculan dan 
menghilang. 

Kadang-kadang dia akan tertidur, tetapi dia akan segera bangun, dan pada akhirnya... 

(Saya tidak bisa tidur.) 

Jadi Ryouma bangun dari tempat tidur, mengeluarkan cangkir dan tas kecil dari lemari di 
sebelahnya, dan kemudian mengambil sendok dari tas dengan sendok yang disertakan, 
menuangkannya ke dalam cangkir bersama dengan air panas yang dia hasilkan dengan 
mengeja. 

"Fu... Di saat seperti ini, inilah sahabatku." [Ryouma] 

Itu tidak lain adalah resep obat keluarganya yang dia suka minum sejak kehidupan masa 
lalunya. Sebagai campuran akar dandelion panggang, mugwort Jepang, Daun Pohon 
Maidenhair, dan beberapa tumbuhan liar lainnya, ini adalah salah satu minuman terbaik 
yang bisa dibuat di dunia ini. 

Dulu aku selalu--- Tidak, aku benar-benar tidak seharusnya... Itu sudah lebih sering terjadi 
akhir-akhir ini, aku tahu. kan 

Sejak kota menjadi lebih kacau, Ryouma mulai mengingat lebih banyak tentang masa 
lalunya. Meskipun itu belum mencapai titik di mana dia memikirkannya setiap hari, dia 
tidak bisa tidak memikirkan kehidupan masa lalunya pada saat-saat seperti ini ketika dia 
tidak bisa tidur. 



Tapi sekali lagi, semua orang mengalami saat-saat seperti ini, jadi dia mungkin hanya lelah. 
Itu sebabnya dia tidak pernah benar-benar memperhatikannya, tetapi keadaan hari ini 
berbeda. 

'Jika Anda sendirian di tambang Anda tiga hari sebelum akhir tahun, Anda mungkin bisa 
menghilangkan keraguan Anda.' [Sereriputa] 

Seorang dewa bernama Sereriputa pernah mengatakan itu padanya, jadi dia tidak bisa 
tidak bertanya-tanya. 

"Apakah dia membicarakan ini?" [Ryouma] 

Satu pertanyaan akan mengarah ke pertanyaan lain, dan tak lama kemudian, semakin 
banyak pertanyaan mulai bermunculan. 

Tetapi jika mengenang adalah 'keraguan', maka situasi seperti apa yang akan 
membebaskannya darinya? Pertama-tama, apa sebenarnya yang dia khawatirkan? Apa 
penyebab dari itu semua? Apakah kekhawatirannya menjadi alasan dia terus memikirkan 
masa lalu? Atau apakah dia khawatir karena dia terus memikirkan masa lalu? 

Tetapi dengan pikiran dan tubuh yang kelelahan, dia gagal mengumpulkan pikirannya. 

Ryouma duduk di tempat tidur dan menyesap dengan linglung. 

(Pertama-tama, mengapa Sereriputa memberitahuku itu? Dewa-dewa lain juga ada di sana, 
tapi dia berusaha keras untuk memastikan bahwa aku akan menjadi satu-satunya yang 
mendengar kata-kata itu.) 

Mengingat kepribadian Sereriputa yang berjiwa bebas, Ryouma berpikir bahwa dia bukan 
seseorang yang mudah untuk dihadapi, tetapi pada saat yang sama, dia percaya bahwa dia 
bukan tipe orang yang suka berbohong. 

"... Fufu." [Ryouma] 

Pada akhirnya, dia tidak dapat menemukan jawaban, dan dia malah tersenyum. 

(Yah, saya kalah! Tapi Anda tahu, saya tidak berpikir itu penting. Saya tahu saya cenderung 
mengenang, tetapi semua hal itu adalah masa lalu, dan saya tahu tanpa ragu bahwa saya 
senang dengan hidup saya sekarang. Saya tidak kekurangan uang, saya memiliki atap di 
atas kepala saya, pakaian untuk menghangatkan saya, dan banyak makanan... Saya 
menghasilkan uang dari pekerjaan petualang dan usaha keras saya. Mata pencaharian saya 
tidak dapat biar lebih stabil, dan di atas itu, aku bisa memuaskan rasa penasaranku dengan 
penelitian slimeku. Sekarang aku juga mengenal banyak orang, dan meskipun tentu saja 
tidak semua dari mereka baik, banyak dari mereka yang baik. Jika ini bukan kebahagiaan, 
lalu apa?) 



Daun Pohon Maidenhair yang dia gunakan untuk minumannya dikumpulkan oleh bocah 
petualang bernama Berk. Lemari tempat dia mengambil cangkirnya juga dihiasi dengan 
batu dari anak laki-laki itu, Niki, yang menjadi temannya selama perjalanannya ke Wilayah 
Fatma. 

Jumlah hal di kamarnya yang 'berhubungan dengan orang lain' meningkat. 

Dia juga memiliki banyak hal ketika dia bersembunyi di Hutan Gana, tapi itu semua adalah 
hal yang dibuat oleh Ryouma sendiri. Dia benar-benar mandiri saat itu, jadi dia harus 
menyediakan semuanya sendiri. 

"Saya tidak suka bagaimana kedengarannya, meskipun. Itu membuatku terdengar sangat 
kesepian. Saya memiliki slime untuk menemani saya saat itu, jadi tidak seperti saya 
sendirian ... Meskipun saya kira memperlakukan slime sebagai pengganti orang mungkin 
sebenarnya membuat saya tampak lebih kesepian. 

Tidak tidur dengan benar dan begadang semalaman kemungkinan besar merupakan 
kebiasaan yang dia ambil saat tinggal sendirian. Ryouma menertawakan gumamannya 
sendiri. Sepertinya dia lebih tegang dari biasanya. 

(Saya tidak pernah bermimpi akan menjalani kehidupan seperti ini. Benar-benar seperti 
hidup di dalam novel ringan, seperti hidup dalam mimpi... Oh, mungkin ini yang dia 
maksud.) 

Tiba-tiba, terpikir oleh Ryouma bahwa ini mungkin yang dimaksud Sereriputa dengan 
'keraguan'. Itu bukan tentang ketidakbahagiaannya tentang keadaannya saat ini, tetapi--- 
kebahagiaankan alih-alih. 

(Kalau begitu, saya mengerti. Jika ini benar-benar mimpi, maka saya tidak ingin kembali ke 
kehidupan lama saya bahkan jika saya bangun.) 

Ryouma mengingat kembali saat dia bertemu dengan kelompok Gayn untuk pertama 
kalinya. Ketika mereka memberi tahu dia bahwa dia telah meninggal, dia tidak terlalu 
peduli apakah dia sedang bermimpi atau tidak. Itulah betapa kecilnya keterikatan yang dia 
miliki dengan kehidupan masa lalunya, dan keputusannya untuk bertransmigrasi saat itu 
juga yang membawanya ke kehidupannya saat ini. 

(Rasanya seperti dibuang ke tengah lautan dan harus terus berenang karena berhenti 
berarti tenggelam, hidup tanpa harapan atau visi untuk masa depan. Meskipun saya masih 
agak lebih baik sejak saya mencari nafkah, situasi saya adalah cukup tidak stabil sehingga 
saya takut hanya satu hal yang salah. Itu sebabnya saya pikir saya akan berakhir seperti 
penjahat di TV atau internet. Saya tidak menganjurkan mereka, tidak, tetapi setiap kali saya 
melihat komentar, saya merasa seperti mereka mengkritik saya, dan itu membuat saya 
sedih. Saya tidak ingin mati. Tapi bukankah lebih baik mati saja? Bukankah dunia akan 
lebih baik jika saya mati saja? Pikiran seperti itu terus menghantui saya saat saya 
memperbudak tubuh saya untuk melindungi kehidupan sehari-hari saya.) 



Ryouma mengingat kata-kata tuan muda dari perusahaan perdagangan budak yang dia 
makan bersama. 

'Saya merasa bahwa untuk melindungi hidup Anda saat ini, Anda secara tidak sadar telah 
berusaha menjadi 'anak yang baik' dengan mendengarkan apa yang orang dewasa katakan 
... Meskipun Anda tampak sangat bahagia sekarang, Anda juga tampak terkekang.' [Orest] 

"Ha ha, dia benar-benar memukul paku di kepalanya, bukan? ...Aku mengerti sekarang. 
...Semua orang di sekitarku baik, dan hidup berjalan dengan baik, jadi kupikir aku bisa 
dilahirkan kembali dalam arti yang sebenarnya... Tapi pada akhirnya, aku tidak banyak 
berubah di dalam." 

Meskipun Ryouma berbicara seolah-olah dia telah tercerahkan, kata-kata yang dia ucapkan 
terdengar pesimis. Namun secara internal, dia juga yang paling tenang, dan senyum yang 
muncul di wajahnya bukanlah ejekan diri. Saat dia meminum sisa cangkirnya, berbagai 
pikiran yang muncul berhenti, dan Ryouma kembali ke tempat tidur--- 

"Jadi mereka datang, bagaimanapun juga." [Ryouma] 

---Saat dia hendak kembali ke tempat tidur, batu lendir di sekitar tambang yang 
ditinggalkan memberitahunya tentang kelompok yang mendekat. 

"Saya kira orang-orang ini adalah bagian dari 'keraguan' saya juga? Aku mengerti sekarang, 
tapi... Dengan ini, semua orang mungkin akan khawatir lagi." [Ryouma] 

Saat senyum bermasalah tapi bahagia muncul padanya di ruangan yang remang-remang 
itu, Ryouma meraih katana di samping tempat tidurnya. Dia tidak dalam kondisi 
terbaiknya, tidak, tetapi ada api dalam dirinya yang tidak ada sebelumnya. 



Chapter 264.2 
Bab 264: Kesadaran Diri dan Perubahan (2/2) 

Awan menutupi langit, menutupi bulan dan bintang, sementara salju menutupi jalan 
menuju tambang. 

Tambang, sekarang menjadi pulau di malam hari, didekati oleh kebencian dari hutan. 
Mereka berjumlah 30 dan 2. 

30 yang merupakan mayoritas berpakaian hitam, membuatnya lebih mudah untuk berbaur 
dengan gelapnya malam. Mereka membawa di punggung mereka apa yang tampak seperti 
ransel saat mereka berjalan dengan waspada. 

Adapun dua lainnya di belakang, mereka dilengkapi dengan baju besi berat dan helm, dan 
dapat dengan mudah berjalan melalui hutan meskipun pedang besar dua tangan, yang 
disebut Zweihander, di punggung mereka. 

Tak perlu dikatakan, mereka adalah kelompok yang tidak bisa lebih curiga, dan saat 
mereka mulai menuju hutan, suara riang terdengar. 

"Ah." [Ryouma] 

[Kelompok Mencurigakan] 

"Hai, tes, tes. Bisakah kamu mendengarku? Ini Ryouma Takebayashi. Saya berbicara kepada 
Anda orang-orang yang mendekat dari hutan. Anda di sini untuk membunuh saya, kan? 
Yah, aku tidak akan lari, jadi cepatlah datang. Aku disini." [Ryouma] 

Segera setelah itu, bagian dari tambang gelap gulita yang ditinggalkan secara bertahap 
menyala. 

Itu tidak lain adalah area terbuka yang pernah digunakan untuk misi penaklukan, dan titik 
drop off untuk bijih yang ditambang di masa lalu. Saat ini, keranjang api yang diatur dalam 
lingkaran menerangi tempat itu, dan di tengahnya berdiri Ryouma. 

"Aktifkan itu！" 

Masih ada jarak di antara mereka, tetapi sumber cahaya dan target yang cukup dekat untuk 
terlihat muncul. Salah satu pria menyipitkan matanya dan dengan tenang memberikan 
perintah. Para pria berpakaian hitam secara bersamaan meraih kotak di punggung mereka, 
dan dengan cepat mengaktifkan alat ajaib. 

"Tidak ada gunanya bersembunyi lagi ..." [Ryouma] 

Ryouma memanggil, tapi suaranya terpotong di tengah jalan. 



Gelombang mana yang dilepaskan oleh alat ajaib telah meniadakan mantra angin yang 
memungkinkan suaranya mencapai mereka. 

Karena itu, keheningan kembali ke hutan, tetapi pada saat berikutnya, salah satu pria 
berpakaian hitam memberi perintah. 

"Buru-buru." 

Itu adalah perintah singkat, tetapi pria berpakaian hitam tetap mematuhinya, dan sebagian 
dari mereka melanjutkan. 

Jika ada jebakan di depan, mereka bahkan akan menggunakan nyawa mereka untuk 
menghilangkannya, semua itu agar mereka bisa mengirim orang-orang di belakang mereka 
ke target mereka secepat mungkin. Mereka datang ke sini dengan tekad sebesar itu, tapi 
sayangnya, semuanya akan sia-sia. 

Karena tidak ada jebakan dan tidak ada yang bisa disebut 'penghalang' yang menemui 
mereka. Mereka mencapai Ryouma dengan selamat. Terlebih lagi, Ryouma sendiri tidak 
melarikan diri. Dia hanya berdiri di sana di tengah keranjang api. Di sana, di mana salju 
mencair dan rumput dipangkas, dia berdiri dengan katana terhunus. 

Tapi itu tidak banyak menenangkan para pria, dan faktanya, mereka menjadi lebih 
waspada. 

"Jadi kamu berhasil. Anda sebenarnya tidak diterima di sini, dan ini mungkin tidak akan 
didengar, tapi sebaiknya saya bertanya. Apakah Anda memiliki niat untuk menyerahkan 
diri Anda sendiri? " [Ryouma] 

"Pertanyaan yang bodoh. Apakah kamu tidak mengerti situasimu?" [Penyusup 1] 

"Aku tahu kau mengejar hidupku. Aku disuruh lari jika terjadi sesuatu, tapi... Akan menjadi 
masalah jika kamu akhirnya pergi ke kota, jadi aku akan menghadapi kalian semua 
sendirian." [Ryouma] 

Kata-kata itu tidak berbeda dengan deklarasi perang. 

Namun dalam situasi di mana pertempuran bisa pecah kapan saja ... 

"Fuh! Sungguh badut! Hah, Anija!" [Otouto Lapis Baja] 

"Memang, Otouto. Siapa yang mengira dia benar-benar akan memilih untuk menghadapi 
kita. " [Anija Lapis Baja] 

"Tunggu, ini mungkin jebakan." [Penyusup 2] 



Yang tertawa adalah dua pria berbaju zirah. Dengan pedang dua tangan sebesar mereka,, 
mereka terus berjalan maju. Seorang pria berpakaian hitam di dekatnya mencoba 
menghentikan mereka, tapi... 

"Kami sendiri bukan amatir, dan berurusan dengan bocah itu adalah tugas kami." [Otouto 
Lapis Baja] 

"Kalian lihat saja dari belakang." [Anija Lapis Baja] 

Atas perintah mereka, pria berpakaian hitam itu mundur. 

"Apakah hanya kalian berdua yang akan melawanku?" [Ryouma] 

"Fu... Rupanya, kamu sudah cukup menjadi penghalang, jadi mereka meminta kami untuk 
membunuhmu jika masalah di kota sedikit mereda." [Otouto Lapis Baja] 

"Orang-orang di belakang menyiapkan panggung, sementara yang di depan memastikan 
tidak ada orang, tidak ada yang menghalangi." [Anija Lapis Baja] 

"Itu banyak usaha untuk satu anak. Kurasa itulah alasan kenapa kita tidak bisa 
menggunakan sihir juga?" [Otouto Lapis Baja] 

"Awalnya aku juga tertawa, tapi kenyataan berkata lain." [Anija Lapis Baja] 

"Sepertinya ini akan lebih menyenangkan dari yang kukira, Anija. Fakta bahwa dia 
menghadap kita secara langsung menunjukkan dia punya nyali... Dan sepertinya dia juga 
tidak menggertak. Menarik." [Otouto Lapis Baja] 

Ingin tahu apa yang dipikirkan Ryouma, tetapi dia menghela napas dalam-dalam. 

"Itu akan menghemat banyak usahaku jika kamu adalah tipe orang yang langsung 
melompat ke arahku karena aku masih kecil." [Ryouma] 

"Kami melakukan pekerjaan rumah kami dan mengumpulkan apa yang kami bisa tentang 
Anda. Bahkan kamu tahu bahwa ada alasan bagi orang-orang untuk mewaspadaimu, kan?" 
[Anija Lapis Baja] 

Ketika yang lebih tua dari keduanya mengatakan itu, Ryouma membuat wajah bermasalah. 

"Ah... aku yakin ada, tapi aku melakukannya secara berlebihan dalam banyak hal sehingga 
aku tidak yakin yang mana yang membuatmu tersandung. Sihirku sudah disegel, jadi 
apakah itu menghajar para petualang nakal itu? Tapi tidak mungkin sesuatu dengan level 
itu--- Ah! Mungkinkah? Apakah saya mengacaukan suatu tempat lagi? " [Ryouma]" 

"Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, tapi tidak mungkin beberapa anak sombong 
cukup untuk mendapatkan perhatian kita." [Anija Lapis Baja] 



"Kamu mengeluarkan bandit di Hutan Gana, kan?" [Otouto Lapis Baja] 

Ketika yang lebih muda dari keduanya mengatakan itu, Ryouma menyadarinya. 

"Oh, jadi kamu bersama mereka?" [Ryouma] 

"Kami tidak berhubungan langsung. Tapi itu cukup umum bagi orang-orang seperti kita 
yang perlu bersembunyi dari mata-mata untuk pergi ke gunung yang tidak akan dikunjungi 
orang normal. Untuk itu, ada broker informasi pasar gelap yang kami gunakan yang 
terhubung ke Dark Guild. Menurut mereka, para bandit yang mendekati Hutan Gana telah 
menghilang baru-baru ini." [Otouto Lapis Baja] 

"Dan karena kamu tinggal di Hutan Gana, dan kamu mengumpulkan hadiah untuk para 
bandit yang hilang itu, wajar saja jika kamu menjadi pelakunya. Selain itu, Anda terpapar 
pada niat membunuh yang begitu padat, namun Anda bertindak seolah-olah tidak ada yang 
salah. Hanya dari itu, tidak mungkin kamu bisa menjadi seorang amatir." [Anija Lapis Baja] 

Meskipun mereka bertiga berbicara dengan normal, mereka juga telah melepaskan aura 
yang mengintimidasi selama ini. 

Begitu besar tekanan yang mereka keluarkan sehingga bahkan tokoh-tokoh berpakaian 
hitam, yang telah melakukan segala macam kejahatan dan melalui begitu banyak adegan 
pembantaian, menjadi merinding. 

Jika bukan karena itu, mereka mungkin sudah menyerang Ryouma. 

Meskipun mereka hanya ditugaskan untuk membersihkan jalan, tidak ada alasan bagi 
mereka untuk tidak menyerang ketika sebuah celah muncul dengan sendirinya. 

"Aneh sekali. Seorang anak yang bahkan belum hidup seperempat dari usia kita memberiku 
kesan seorang pejuang yang ganas." [Otouto Lapis Baja] 

"Aku telah menebas terlalu banyak orang untuk dihitung, tapi ini pertama kalinya seorang 
bocah bisa berdiri di depan kita tanpa pedang terhunus tanpa menangis. Sebelum aku 
membunuhmu, katakan padaku. Mengapa Anda menghadapi kami sendirian? Apakah kamu 
tidak takut pada kami? Apakah kamu tidak takut mati?" [Anija Lapis Baja] 

"Hmm... aku tahu itu bukan pilihan yang paling cerdas, tapi sebelum aku menyadarinya, 
aku sudah ikut campur di banyak tempat yang tidak perlu. Saya telah gagal berkali-kali 
karena itu dan bahkan dijauhi, jadi saya sudah berpikir untuk berhenti berkali-kali, tetapi 
tidak ada yang bisa membantu. 

Adapun kematian, tidak ada gunanya mengemis untuk hidup saya di hadapan binatang atau 
alam, dan saya sudah dekat keduanya ketika saya tinggal di hutan. Dan selain itu, aku sudah 
mati sekali." [Ryouma] 

"Kamu sudah mati sekali?" [Otouto Lapis Baja] 



"Apa yang kamu katakan?" [Anija Lapis Baja] 

Mungkin karena mereka mengira dia bercanda, atau dia tidak berniat menjawab dengan 
serius, kedua bersaudara itu tidak senang, tapi Ryouma menambahkan sambil tersenyum. 

"Anggap saja sebagai kiasan. Sulit untuk dijelaskan, tetapi saya pernah menjalani 
kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Sekarang, bagaimanapun, saya puas. Itu 
sebabnya, dalam arti yang berbeda dari sebelumnya, saya tidak akan menyesal bahkan jika 
saya mati sekarang. Dan bahkan jika aku mati, jika aku bisa pergi ke tempat para dewa itu 
berada, maka itu mungkin tidak terlalu buruk." [Ryouma] 

Ryouma tidak memiliki sedikit pun keraguan saat dia mengatakan itu sambil tersenyum. 

"Tapi tentu saja, alasan terbesarnya adalah karena aku tidak punya niat untuk mati di sini. 
Saya ingin tetap tinggal di kota itu juga, dan saya tidak ingin membuat orang-orang yang 
merawat saya sedih." [Ryouma] 

"Sayangnya, itu tidak mungkin. Kami menerima pekerjaan, jadi kami tidak bisa kembali 
dengan tangan kosong. Jika ada orang yang tidak ingin kamu bersedih, maka kamu 
seharusnya berlari dengan sekuat tenaga." [Otouto Lapis Baja] 

"Tidak, jika dia ingin menghindari korban di kota dan di antara teman-temannya, maka ini 
adalah keputusan terbaik yang bisa dia buat." [Anija Lapis Baja] 

Namun meskipun disebut orang mati, senyum Ryouma tetap ada. 

"Itu hanya jika kamu menang. Kamu pergi keluar dari jalanmu untuk membawa alat sihir 
hanya untuk menyegel sihirku, tapi sayangnya untukmu, aku sebenarnya lebih baik dalam 
hal pedang. " [Ryouma] 

"Kalau begitu, kamu hanya perlu menunjukkan kepada kami seberapa bagus pedang 
milikmu itu. Kami pembunuh profesional, tapi kami juga dikenal sebagai, 'Saudara Pedang 
Kuat'. [Otouto Lapis Baja] 

"Tidak ada yang pernah melawan kami dan hidup." [Anija Lapis Baja] 

Saudara-saudaranya memasuki ring di mana rumput dipangkas, dan pada saat berikutnya, 
mereka dengan cepat mempercepat dan mengambil Ryouma dari sisinya. 

Tanpa sinyal apapun, pertempuran untuk hidup mereka dimulai. 

Tl Catatan: 

1. Anija hanyalah bentuk lain dari aniki. 

2. Saudara dari Pedang Kuat ditulis sebagai , dan karakter pertama itu berarti keras atau 
kuat atau jantan, jadi bisa juga diterjemahkan sebagai Saudara dari Pedang Keras/Jantan 



atau Saudara Pedang Keras/Pedang. Mungkin Saudara Pedang Manly terdengar lebih baik? 
Tapi aku ragu sepasang pembunuh bayaran akan memilih nama yang lucu. 



Chapter 265 
Bab 265: Keistimewaan Sejati Ryouma 

(Mengapa... Apakah dia hidup?) 

Percikan muncul saat pedang berbenturan, suara tarian mereka, bergema di dalam ring 
rumput, cahaya mereka menyatu dengan keranjang api. 

Ketika salah satu pria berpakaian hitam melihat saudara-saudaranya bergerak, dia berpikir 
dengan pasti bahwa Ryouma sudah mati. 

Saudara-saudaranya telah membawanya dari kedua sisi, dan Ryouma bahkan tidak bisa 
bereaksi, tapi... Dia hidup. 

Bukan hanya itu, dia melawan kedua pembunuh itu, dan pertukaran pedang yang intens 
pun dimulai. 

Saudara Pedang Kuat menggunakan pedang dua tangan sebesar orang dewasa. Ketika berat 
pedang mereka digabungkan dengan keterampilan mereka, saudara kandung itu bisa 
menghasilkan serangan dengan kekuatan yang sesuai dengan gelar mereka, 'Pedang Kuat'. 
Sebagai gantinya, pukulan serangan mereka jauh lebih besar daripada serangan pedang 
yang lebih ringan. 

Tetapi dengan menutupi seluruh tubuh mereka dalam ki, saudara kandung dapat 
meningkatkan kemampuan fisik mereka dan memperkuat peralatan mereka, 
memungkinkan mereka untuk melakukan gerakan yang tampaknya mustahil untuk 
peralatan mereka. Dengan mencocokkan waktu serangan mereka, mereka bisa menutupi 
celah satu sama lain; karenanya, pedang mereka bukanlah tipe lambat yang bisa dengan 
mudah dihindari. 

Namun pedang mereka tidak bisa mencapai Ryouma. 

Gerakan Ryouma sangat kecil sehingga -- untuk sesaat -- pria berpakaian hitam itu berpikir 
bahwa 'Ryouma bahkan tidak bisa bereaksi', tetapi sebenarnya, dia menggunakan kekuatan 
paling sedikit untuk menghindari serangan saudara kandungnya, dan hanya menangkis 
serangan itu. tidak bisa dihindari. Dia akan menenun di antara serangan dan bahkan akan 
melawan. 

(Harus ada batasan seberapa abnormal seseorang.) 

Semua orang yang berkumpul di sini tahu tentang informasi tentang Ryouma dan prediksi 
kekuatannya berdasarkan itu. Prediksi itu -- tentu saja -- termasuk kemungkinan bahwa 
Ryouma mungkin tahu seni bela diri, tetapi mereka percaya bahwa kekuatannya terletak 
pada sihir yang dia gunakan untuk membersihkan salju atau menghancurkan bangunan, 
dan mungkin, 'sihir familiar' yang dia tunjukkan menggunakan slime. . 



Lagi pula, dia tidak pernah menyembunyikan sihirnya dari siapa pun dan menggunakannya 
sepanjang waktu. Semua orang juga tahu bahwa dia telah menjinakkan banyak slime, dan 
meskipun slime mungkin lemah secara individu, mereka percaya bahwa mereka dapat 
menjadi penghalang dalam jumlah besar. 

Dibandingkan dengan itu, hanya ada sedikit atau tidak ada informasi tentang seni bela 
dirinya. Selain menekan sekelompok petualang nakal dan beberapa rumor, ancaman seni 
bela diri yang ditimbulkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sihirnya. 

Selain itu, mengingat usia Ryouma, akal sehat menyatakan bahwa seni bela diri tidak 
mungkin lebih baik daripada sihirnya. 

Sihirnya cukup bagus untuk menganggap bahwa berjam-jam pasti telah dihabiskan untuk 
mencapai levelnya di usianya. Kesan seperti itu bahkan akan jarang, namun itu adalah 
kesan umum untuk sihir anak laki-laki itu, jadi berapa banyak orang yang bisa melihatnya 
dan percaya bahwa seni bela dirinya akan lebih baik? 

Pada akhirnya, apakah ada orang -- siapa pun -- yang bisa melihat bocah 10 tahun ini dan 
percaya bahwa dia setara dengan pria yang telah berlatih selama hampir 40 tahun? 

Mereka tidak lalai dalam persiapan mereka. Mereka membawa alat sihir untuk menyegel 
sihirnya, membawa Saudara Pedang Kuat yang terampil, dan bahkan menyiapkan 
dukungan. Apakah lawan mereka anak normal,・・・・・・・・・・, pekerjaan ini sudah 

lama berakhir. 

"Tidak!" [Anija] 

"Ku!" [Otouto] 

Bahkan tidak setengah menit telah berlalu sejak pertempuran mereka dimulai. Yang lebih 
tua dari dua bersaudara itu menyerang, tapi dialah yang mengeluarkan erangan itu. Dia 
melompat kembali lebih dulu dengan tangan kiri di wajahnya sebelum adiknya 
menjauhkan diri dari Ryouma juga dan mengikutinya. 

"Aniya." [Otouto] 

"Itu hanya menyerempet perlengkapan logam." [Anija] 

Pelindung wajah kakak laki-laki itu miring karena alat kelengkapan di sisi kanan rusak, jadi 
dia memutuskan untuk merobeknya sama sekali. 

Saat pas lainnya juga pecah, wajah seorang pria dengan pipi bersisik terungkap. 

"Sisik itu... Kamu kadal naga?" [Ryouma] 

"Tidak seperti kenalanmu, aku tidak lahir di desa. Apakah pedang itu benar-benar slime?" 
[Anija] 



"Kamu juga tahu tentang Asagi-san dan slime katana-ku, sepertinya kamu sudah 
mengerjakan PR-mu." [Ryouma] 

Ryouma menggunakan slime sebagai senjatanya seperti biasa. Tapi kali ini, dia tidak 
menggunakan Iron Slime tetapi evolusinya, Steel Slime. Tidak ada perubahan pada 
kemampuannya, tetapi lebih tahan terhadap tekukan dan patah, kedua sifat yang 
membuatnya lebih cocok untuk pisau. 

"Kami mengumpulkan informasi tentang siapa saja yang mungkin menghalangi. Adapun 
katanamu, yang paling bisa kami temukan adalah bahwa kamu adalah 'Slime Fanatic' yang 
akan menggunakan slime untuk apa saja." [Otouto] 

"Kamu telah menerima pedang kami selama ini dan belum pernah terluka sekali pun. 
Tampaknya kami tidak punya pilihan selain mengubah evaluasi kami terhadap Anda. " 
[Otouto] 

"!" [Ryouma] 

Saat kedua bersaudara itu mengangkat pedang mereka, area di sekitar pedang mereka 
berkilauan samar. 

Itu adalah fenomena yang terjadi hanya ketika jumlah dan kepadatan ki melebihi level 
tertentu. 

Kilau seperti kabut yang menutupi senjata itu meramalkan sejumlah besar ki di balik 
teknik mereka. 

"Lihatlah, teknik rahasia dari Gaya Pedang Kuat!" [Anija] 

"Turun Wyvern !!" [Otouto] 

Saat pedang si bungsu turun, sebilah pedang terangkat dari kiai-nya, membentur tanah saat 
ditebas dengan raungan yang menggelegar. 

Ryouma dengan cepat menghindar ke samping, tapi... 

"Turun Wyvern !!" [Anija] 

Kakak laki-laki melepaskan serangannya; pedang tanpa belas kasihan, mengarah tepat ke 
celah itu setelah menghindar. 

Tetapi... 

[Otouto dan Anija] 



Mereka melihatnya. Pemandangan Ryouma mengangkat katananya yang berkilauan, dan 
kemudian seperti bayangan, sebuah pedang melesat untuk menemui pedang yang 
mendekat itu untuk menolak mangsanya. 

Tetapi tidak ada waktu untuk istirahat, karena saudara-saudara kandung sudah bergerak. 
Sekali lagi, pedang mereka berkilauan, dan kali ini, kedua pedang itu mengayun ke bawah 
secara bersamaan. 

Teknik Rahasia・"Wyvern Cross"！」」[Otouto dan Anija] 

Dengan gerakan simetris, mereka melepaskan pedang mereka, dan sepasang pedang 
menyilang menyerang Ryouma. Tapi Ryouma juga memegang pedangnya dalam posisi 
tinggi dan mengayunkannya ke bawah. Pada saat berikutnya, bilah yang lebih besar dari 
sebelumnya dipotong pada titik persimpangan kedua bilah itu untuk membatalkannya. 

"...Menakjubkan. Meskipun saya tidak bisa mengatakan saya terkejut bahwa Anda dapat 
menggunakan seni bela diri. [Anija] 

"Apakah kamu menyalin・・ teknik rahasia kami?" [Otouto] 

"Ini mungkin terdengar aneh datang dari musuhmu, tapi... Teknikmu dieksekusi dengan 
sangat rapi sehingga membuatnya mudah dimengerti. Itu dibuat untuk model yang bagus. " 
[Ryouma] 

Ketika Ryouma mengangguk dan bahkan memuji teknik mereka, wajah yang lebih tua 
menjadi lebih muram. Adik laki-laki itu kemungkinan memiliki ekspresi yang sama di 
bawah pelindung wajahnya. 

"Bagus sekali menyembunyikan keterampilan sebanyak itu sampai sekarang." [Anija] 

"Aku tidak pernah bermaksud menyembunyikannya, aku tidak lihai. Akan lebih tepat untuk 
mengatakan bahwa itu berhenti berkembang sebagai gantinya. " [Ryouma] 

"Berhenti berkembang?" [Anija] 

"Baik atau buruk, saya harus melakukan semuanya sendirian ketika saya berada di hutan, 
dan tidak ada mata yang mengintip saat itu. Jadi saya bisa hidup bebas tanpa 
mempedulikan apapun. Tetapi kota ada dalam masyarakat, dan masyarakat memiliki 
aturannya sendiri. 

Aturan dalam bentuk hukum, aturan tersirat, ada macam-macam... Tapi terlepas dari 
aturan itu, di mana tempatnya... Kekerasan sebagai solusi tidak disukai dan akan membuat 
seseorang dikeluarkan dari masyarakat. Itu sebabnya, meskipun saya mungkin 
berspesialisasi di dalamnya, itu bukan metode yang saya sukai. Tentu saja, itu juga karena 
lebih efisien bekerja dengan slime dan sihir." [Ryouma] 



"...Aku mengerti dari mana asalmu, tapi... Itu bodoh. Anda juga seseorang yang bisa dihitung 
di antara yang kuat. Untuk tujuan apa kamu harus digerakkan oleh omong kosong orang 
lemah dan berusaha memahami pikiran mereka?" [Anija] 

"Segala sesuatu di dunia ini ditentukan oleh kekuatan. Yang lemah bisa membuat suara 
sebanyak yang mereka mau, tapi kita bisa menebangnya kapan saja. Apakah kamu tidak 
mengerti itu?" [Otouto] 

Tapi Ryouma mengerti. 

"Bukan hanya kekerasan... Ada otoritas, kekayaan, karisma, dan kemampuan bernegosiasi 
juga. Ada berbagai macam, tetapi tidak ada yang bisa diperoleh tanpa kekuatan. Dalam 
konflik, kekalahan berarti kehilangan segalanya. Sedih memang, tapi itulah kenyataannya. 
Dan saya tahu bahwa jauh di lubuk hati, pemikiran untuk bisa membunuh jika saya merasa 
seperti itu juga mendukung saya. 

Jika aku tidak bertemu dengan keluarga Duke di Hutan Gana... Jika orang-orang yang 
kutemui di kota ini tidak menerimaku... Setidaknya aku tahu, aku tidak akan bekerja sama 
dengan pertahanan kota ini. Mungkin, saya bahkan mungkin berdiri di 'sisi itu' juga. 

Memang, keberuntungan tidak dapat diprediksi. Saya hanya beruntung." [Ryouma] 

Saat Ryouma mengucapkan kata-kata itu satu demi satu, tekanan yang terpancar darinya 
semakin berat. 

Saudara-saudara melangkah maju sebagai tanggapan. 

"Saya mengerti. Jadi tidak memiliki saksi mata sebenarnya lebih baik untukmu." [Anija] 

"Kamu kuat, tidak, kamu menjadi lebih kuat. Itu sebabnya kami harus membunuhmu di 
sini." [Otouto] 

Kilauan pedang mereka menyebar ke seluruh tubuh mereka. 

Mereka tidak hanya mempertaruhkan hidup mereka dalam pertempuran ini, tidak, mereka 
akan menjatuhkan Ryouma bahkan jika mereka harus mengorbankan diri mereka sendiri, 
dan untuk itu, mereka memberdayakan diri mereka sendiri tanpa memperhatikan 
konsumsi mereka. 

Memang, mereka melihat Ryouma dalam cahaya baru, untuk kali ini, mereka benar-benar 
menggunakan semua yang mereka miliki. 

""Bertarung!!"" 

Saat cahaya keranjang api terpantul di baju besi mereka, kedua bersaudara itu 
menjatuhkan trik murahan dan bertarung dengan semua yang mereka miliki. 



Terhadap pedang yang begitu kuat, menerima serangan mereka hanya bisa mengakibatkan 
senjata seseorang terbelah bersama dengan dagingnya, jadi Ryouma sepenuhnya 
mengabdikan ki-nya pada katananya, tanpa menutupi・・・・・・ tubuhnya dalam ki 

meskipun armor saudara kandungnya diperkuat. 

Dia akan melawan mereka dengan gerakan paling sedikit dan ilmu pedang murni. 

Kedua belah pihak menginginkan pembunuhan instan, dan pertempuran mereka semakin 
intens dengan setiap bentrokan. 

Saat semangat mereka berbenturan dan kilau mereka menyatu, semuanya tampak berubah 
menjadi pilar yang menjangkau langit. 

Sayangnya, pertempuran mereka tidak bisa berlanjut lama, dan akhirnya datang tanpa 
pemberitahuan. 

"GU!?" [Otouto] 

Penjaga katana menerima pedang turun untuk menangkisnya, dan kemudian pukulannya 
menyerang untuk menembus baju besi yang lebih muda. Tentu saja, itu tidak cukup untuk 
berakibat fatal atau melumpuhkannya. 

Tapi jeda yang dibawanya cukup untuk berakibat fatal. Untuk saat tarian halus bersaudara 
itu berakhir, sebuah celah besar muncul dengan sendirinya. 

Yang lebih tua mengirim serangan menyapu dari belakang untuk mengambil kepala 
Ryouma, tetapi Ryouma menerimanya dan mengendurkan lengannya saat mereka bertukar 
tempat, dan kemudian dengan gravitasi dan momentum yang membawa katananya, dia 
menutupi tubuh pedang dengan miliknya untuk mengubahnya. tentu saja, dan saat pedang 
itu lewat di depan dada Ryouma, katananya naik untuk mengklaim lengan yang lebih tua. 

Di tengah darah segar, pedang yang lebih tua jatuh. 

Pedang yang lebih muda datang ke leher Ryouma, tapi itu terlambat sesaat, dan satu-
satunya akhir yang menunggunya adalah pemeragaan adegan sebelumnya. Darah mengalir 
keluar dari jahitan baju besinya, dan lengan yang mengayunkan pedangnya yang kuat jatuh 
lemas. 

"...Ha, ha ha... Jadi, kita kalah." [Anija] 

"Sepertinya begitu... Maaf, Anija." [Otouto] 

"Jangan khawatir, Otouto." [Anija] 

Dengan lebih dari setengah lengan mereka terpotong, darah mengalir keluar dan menguras 
sisa kekuatan mereka. Mereka mengerang saat mereka jatuh, tetapi bahkan saat mereka 
berlutut, tatapan tajam mereka tidak pernah meninggalkan Ryouma. 



"... Hebat sekali, serangan ke organ vital." [Anija] 

"...Aku ingin melawan, tapi tanganku bahkan tidak mau bergerak. Ini benar-benar 
menyegarkan." [Otouto] 

Pilar yang berkilauan secara bertahap memudar; saat darah mereka terus mengalir, nyala 
api kehidupan mereka berkedip. 

Mereka mengumpulkan apa yang tersisa dari nyala api yang berkedip-kedip itu untuk 
ditanyakan. 

"Apa yang terjadi dengan yang berbaju hitam?" [Anija] 

"Mereka lari segera setelah kamu kalah. Dan saya pikir mereka juga akan menyerang." 
[Ryouma] 

Sekitar waktu itu, pergolakan kematian bergema dari arah mereka berlari. 

Ryouma terus memperhatikan saudara-saudaranya saat dia mengkonfirmasi situasi orang-
orang itu. Mereka mencoba lari, tetapi mereka terjebak dalam rumput liar berduri yang 
tumbuh di bawah salju dan segera tertelan ke dalam tanah. 

"Mereka baru saja terjebak dalam perangkap familiarku." [Ryouma] 

"Saya mengerti. Tidak heran... Kami tidak dapat menemukan... apapun..." [Anija] 

"Jadi kamu... menggunakannya untuk... mencegah kami... berlari..." [Otouto] 

Dengan suara bergetar, kedua bersaudara itu berbicara dengan jeda. 

Bagus sekali. [Anija dan Otouto] 

Sebelum akhirnya menawarinya dua kata itu dan pingsan. 

Armor berat mereka menimbulkan suara melengking yang menghilang ke pegunungan. 

Salju turun. 

Saat Ryouma dengan gesit mengayunkan katananya untuk menghilangkan darahnya, 
keheningan kembali ke malam tambang yang ditinggalkan itu. 



Chapter 266.1 
Bab 266: Peristiwa Setelah I (1/2) 

Sehari setelah serangan Saudara Pedang Kuat dan pria berpakaian hitam, saya melakukan 
seperti yang direncanakan dan mengisi Rumah Dimensi saya dengan barang-barang, lalu 
kembali ke kota, dan melaporkan kejadian tadi malam saat saya menyerahkan barang. 

Dapat dimengerti, orang-orang yang dikirim oleh adipati, terutama Lilian-san, yang saya 
yakinkan bahwa akan aman bagi saya untuk kembali, mengatakan kepada saya, "Kamu 
melakukan sesuatu yang sembrono lagi!" Tapi saya berhasil kembali dengan selamat, dan 
kota itu perlu bangkit kembali dengan cepat, jadi pada akhirnya, mereka menunda masalah 
ini. 

Untungnya, melenyapkanku adalah yang terakhir dari rencana musuh, dan tidak ada lagi 
serangan atau upaya untuk menghalangi kota yang dilakukan. Masih ada beberapa warga 
dan penjahat yang tertinggal, tetapi upaya dan dukungan berkelanjutan dari semua orang 
akhirnya memungkinkan, kota Gimuru menjadi stabil kembali. 

Untuk itu, saya mengambil berbagai pekerjaan penting, dan sebelum saya menyadarinya, 
seminggu berlalu. 

"Maaf mengganggu percakapan Anda, tapi ..." [Lilian] 

"Apa itu?" [Ryouma] 

Di kawasan bekas permukiman kumuh itu ada tempat yang sementara disebut Pangkalan 
Produksi Pangan. Aku sedang membantu di luar sana dengan produksi makanan tambahan 
dan pengiriman ketika Lilian tampak agak terburu-buru. Tepat ketika aku bertanya-tanya 
ada apa, ternyata Reinhart-san dan yang lainnya sedang berkunjung dari ibukota 
kekaisaran dan sudah berada di perusahaan keamanan. 

"Bukankah itu terlalu cepat? Kudengar Tahun Baru seharusnya menjadi periode penting 
untuk bersosialisasi dengan para bangsawan, tapi baru 4 hari sejak tahun baru dimulai." 
[Ryouma] 

"Mereka hanya menghadiri upacara yang paling penting dan meningkatkan sisa jadwal 
mereka. Saat ini mereka sedang diberi pengarahan oleh kantor pemerintah dan guild. 
Mereka memiliki pengaturan lain untuk ditangani setelah itu, tetapi mereka ingin berbicara 
dengan Anda dengan benar di malam hari. " [Lilian] 

"Saya mengerti. Saya tidak memiliki jadwal apapun, jadi saya akan menyelesaikan 
pekerjaan saya hari ini lebih awal. Waktunya seharusnya tepat pada saat saya selesai 
mengerjakan produk ini. " {Ryouma] 

"Sangat baik. Satu hal lagi, apakah Anda tahu di mana Yurdum-sama berada?" [Lilian] 



"Jika maksudmu Yurdum-san, dia ada di ruang sayur di lantai tiga." [Ryouma] 

"Tuan dan nyonya memiliki sesuatu yang ingin mereka diskusikan dengannya juga, jadi 
mereka ingin dia datang ke perusahaan keamanan." [Lilian] 

"Oh, begitu, jadi ada apa. Oke, aku akan membawamu padanya. Maaf, saya akan segera 
kembali." [Ryouma] 

"Baik. Kami akan melanjutkan pengiriman." [Pembantu Persekutuan] 

Setelah menyerahkan semuanya kepada helper dari guild, Lilian-san dan aku berjalan 
menaiki tangga dengan tanda peringatan yang bertuliskan 'Waspadalah Monster' atau 
'Dilarang Masuk'. 

"... Sungguh mengherankan setiap kali aku datang ke sini, tapi kamu benar-benar bertani di 
dalam gedung." [Lilian] 

Ini seperti menanam tanaman di dalam pot." [Ryouma] 

Saat kami menaiki tangga, Lilian-san ditarik ke sebuah ruangan tanpa jendela di mana 
tanah diletakkan dan cahaya dihasilkan oleh alat-alat ajaib di langit-langit. Di ruangan itu, 
di mana bahkan suhu dipertahankan, kentang ditanam, dan para goblin memanennya. 

Itu seperti pabrik produksi makanan modern, tetapi tidak ada teknologi tinggi dalam 
penampilannya, seolah-olah seseorang baru saja membawa tanah ke dalam bangunan 
beton tanpa pakaian dan mulai bertani. 

"Aku mengerti ini seperti rumah kaca, tapi masih terasa tidak enak... Maksudku, aku tidak 
percaya bahwa jenis slime baru yang kamu sebutkan baru-baru ini akan berubah menjadi 
ladang ini." [Lilian] 

"Saya juga kaget ketika scavenger slime berubah menjadi Composter Slime dan Fertile Soil 
Slime. Saya pikir tidak ada yang akan mengejutkan saya lagi, tetapi kemudian mereka 
berevolusi dalam hal itu. " [Ryouma] 

Slime Komposter menyerupai segumpal tanah, dan pupuk yang dihasilkannya telah 
berubah menjadi sesuatu seperti kompos. Ini juga memancarkan panas tinggi selama 
produksi. Sifat pupuknya telah berubah, dan sekarang, ia mengurangi kemungkinan 
"monsterifikasi" ketika tanaman dibuahi secara berlebihan. 

Ini kurang efisien dibandingkan dengan slime pemulung ketika mempercepat 
pertumbuhan melalui sihir kayu, tetapi pupuk yang berbeda selalu diterapkan tergantung 
pada tujuannya. Dengan mempelajari pertanian dan memahami cara terbaik menggunakan 
pupuk lendir pemulung dan kompos lendir lendir, kualitas tanaman dapat ditingkatkan. 



Adapun lendir tanah pupuk, itu juga terlihat seperti gumpalan tanah. Kemampuannya tidak 
jauh berbeda dengan slime air dan lumpur, tapi seperti namanya, tubuhnya kaya akan 
nutrisi yang cocok untuk pertumbuhan tanaman. 

Selain itu, mereka memakan pupuk komposter, dan mereka menyukainya ketika Anda 
mencampur sedikit pupuk lendir pemulung juga. Rupanya, kombinasi keduanya 
menghasilkan sinergi misterius yang meningkatkan efisiensi pertumbuhan. Memiliki 
tanaman merambat lendir gulma, seperti semanggi putih, yang dapat mengembalikan 
kesuburan tanah membuat mereka bahagia dan menghasilkan efek sinergis juga. 

Kurangnya pengetahuan pertanian saya adalah masalah, tetapi dengan slime yang 
berevolusi menjadi ladang ini, saya dapat lebih memahami keadaan tanaman dan memiliki 
waktu yang lebih mudah untuk menanamnya. 

Yang cukup menarik, slime tanah yang subur juga bisa berkembang menjadi slime tanah, 
begitu juga sebaliknya, dari soil slime menjadi slime tanah subur. Saya mengejar subjek itu 
lebih jauh dan menemukan bahwa lumpur lumpur dan lendir pasir yang lebih menyukai 
atribut bumi dapat berevolusi menjadi lendir tanah juga. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa evolusi slime bukanlah proses satu arah. Saya 
juga menemukan bahwa spesies yang berbeda dapat berbagi evolusi, membuatnya lebih 
mungkin bahwa kondisi evolusi mereka dipengaruhi oleh atribut pilihan mereka. 

Itu akan menjelaskan mengapa mereka memiliki begitu banyak evolusi. Sekarang, saya 
belum membuktikan hipotesis itu, tapi saya sudah kurang lebih yakin dengan itu. Jika 
evolusi slime direpresentasikan dalam diagram korelasi nama dan garis, diagram tersebut 
akan sangat rumit sehingga akan terlihat lebih seperti jaring daripada diagram. 

Tetapi jika demikian, bukankah evolusi slime benar-benar hanya perubahan keadaan? 
Dalam hal ini, apakah benar-benar tepat untuk menyebut evolusi mereka sebagai 'evolusi'? 
...Yah, itu topik untuk lain waktu. Lebih penting... 

"Itu dia, Yurdum-san!" [Ryouma] 

"Bos. Lilian-san juga bersamamu, begitu." [Yurdum] 

"Apa kabar?" [Ryouma] 

"Ini merupakan panen ketiga. Ini sebagian besar berkat slimemu, tetapi sekarang, kami 
telah menghasilkan cukup banyak panen untuk memulai toko. Para goblin melakukan 
bagian mereka, tapi itu sebagian besar karena hal itu." [Yurdum] 

Yurdum-san melihat ke arah para goblin yang sedang mengumpulkan sayuran dan 
tersenyum kecut. 

Di tanah bisa terlihat barisan parsnip raksasa yang disebut Passero dan sayuran berdaun 
yang terlihat seperti seledri dengan jarak yang sama. Biasanya, mereka harus menggalinya 



setiap kali mereka harus memanennya, tetapi ladang itu sendiri berlendir, jadi tanah hanya 
akan memberi jalan bagi mereka selama panen. 

Artinya, para goblin pertanian tidak perlu menggali sama sekali. Karena itu tidak ada 
kesempatan untuk mengacaukan dan merusak sayuran, dan yang harus mereka lakukan 
hanyalah mengambil sayuran yang akan keluar, membuat pekerjaan mereka jauh lebih 
mudah dan lebih cepat daripada pekerjaan pertanian biasa. Tanamannya juga sayuran akar 
jadi tidak ada kemungkinan kesalahan sedikit pun. 

"Cara mereka bertani... Sepertinya mereka mencoba berkelahi dengan petani sungguhan. 
Itu pasti nyaman, meskipun. " [Yurdum] 

"Itu sulit untuk disangkal, tapi... Lebih penting lagi, dan aku tahu ini agak mendadak, tapi 
Lilian-san membutuhkanmu untuk datang ke perusahaan keamanan." [Ryouma] 

Ketika saya memberi tahu dia bahwa adipati dan istrinya kembali dan mereka ingin 
berbicara, wajahnya berkedut. 

"Saya mengerti. Aku akan pergi. Tapi saya ingin mempersiapkan diri terlebih dahulu." 
[Yurdum] 

"Kami sudah menyiapkan pakaian di perusahaan keamanan, jadi kamu bisa berganti 
pakaian di sana." [Lilian] 

Yurdum mengikuti Lilian-san dengan ekspresi lemah lembut dan meninggalkan Pangkalan 
Produksi Makanan. 

Tapi sebelum mereka pergi--- 

"Sebelum kita pergi, harap ingat untuk menjaga dirimu dari melakukan sesuatu yang 
sembrono, Ryouma-sama." [Lilian] 

"Ya, ingatlah bahwa penyimpanan kota tidak kosong, jadi tanaman yang diproduksi di sini 
sebenarnya hanya asuransi." [Yurdum] 

---Mereka memastikan untuk mengingatkan saya untuk tidak melakukan sesuatu yang 
sembrono. 

Saya tahu ini salah saya, tetapi tampaknya kepercayaan saya dalam hal tidak sembrono 
telah mencapai titik terendah. 



Chapter 266.2 
Bab 266: Peristiwa Setelah Aku (2/2) Malam. 

Seperti yang dijanjikan, saya menyelesaikan pekerjaan saya lebih awal, dan kembali ke 
perusahaan keamanan, di mana saya kemudian segera diberikan audiensi dengan adipati. 

Saya tidak tahu apakah itu karena pengaturan mereka sebelumnya telah selesai atau 
mereka hanya menyediakan waktu untuk saya, tetapi bagaimanapun juga, tampaknya saya 
akan bertemu mereka lagi setelah waktu yang lama. 

Ada insiden itu baru-baru ini juga, jadi aku sedikit gugup, tapi aku tetap menuju ke ruang 
pertemuan kecil. Di luar ruangan ada penjaga yang berjaga-jaga. Zeff-san dan Camil-san 
berdiri di kedua sisi pintu masuk, jadi aku menyapa mereka, lalu mengetuk pintu. Saya 
menunggu jawaban sebelum masuk, dan ketika saya masuk, saya melihat adipati dan 
istrinya dengan ekspresi lelah tetapi lega. 

"Lama tidak bertemu." [Ryouma] 

"Ryouma-kun, untung kamu aman." [Reinhart] 

"Ayo, silakan duduk." [Elis] 

Saya yakin mereka pasti memiliki banyak hal yang ingin mereka katakan, jadi saya 
menerima undangan nyonya dan duduk di depan mereka berdua, sementara Rurunez-san 
menyajikan teh untuk kami. 

"Nah, Ryouma-kun. Ada sesuatu yang perlu kami sampaikan kepada Anda terlebih dahulu 
sebelum hal lain. Untuk semua upaya yang Anda lakukan sehubungan dengan kejadian ini, 
terima kasih banyak. Sungguh-sungguh." [Reinhart] 

Saat Reinhart-san mengatakan itu, dia dan nyonya membungkuk dalam-dalam padaku. 

"Tolong angkat kepalamu. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa selain bahwa 
saya hanya melakukan apa yang saya inginkan. Itu mungkin menguntungkan kota dan 
orang-orang pada akhirnya, tetapi saya bukan satu-satunya yang berkontribusi." [Ryouma] 

Aku benar-benar merasa seperti itu. Tentu saja, saya tidak akan mengatakan bahwa 
tindakan saya tidak ada artinya, tetapi setidaknya, saya tidak akan dapat mencapai begitu 
banyak hanya dengan diri saya sendiri. 

"Tapi karena kejadian ini, hidupmu sekarang dalam bahaya." [Reinhart] 

"Itu bukan karena kesalahanmu sendiri. Dan selain itu, kamu sudah mendengar 
laporannya, kan?" [Ryouma] 



Keributan terjadi ketika saya melaporkan bahwa saya diserang, jadi saya akhirnya 
berbicara tentang percakapan saya dengan Saudara Pedang Kuat, dan tentang hal-hal yang 
telah saya pikirkan untuk sementara waktu sekarang. Tentu saja, saya memastikan untuk 
memilih kata-kata saya dan mengatakan semuanya selembut mungkin. 

"Saya senang dan bersyukur bahwa Anda khawatir tentang saya, dan saya percaya dan 
yakin Anda semua dapat diandalkan. Tapi... Dalam hal pertarungan, aku percaya satu-
satunya yang bisa aku andalkan adalah 'diriku sendiri'. Begitulah di masa lalu, bagaimana 
hari ini, dan kemungkinan besar, bagaimana jadinya di masa depan." [Ryouma] 

Mengatakan ini sendiri akan terlihat sebagai arogansi dan memberi kesan buruk, jadi aku 
tidak akan pernah mengatakannya dengan keras, tapi... Aku cukup yakin aku punya bakat. 
Bukan jenis yang diberikan para dewa kepada saya, tetapi seni bela diri yang saya miliki 
dengan saya tumbuh di kehidupan masa lalu saya, hadiah untuk pertempuran. 

Sejauh yang saya ingat, saya selalu bisa memahami gerakan apa pun setelah melihatnya 
sekali. Tidak ada yang terlalu sulit untuk ditiru selama saya dapat memvisualisasikannya 
dalam pikiran saya, dan menguasai berbagai hal melalui latihan berulang juga tidak 
membutuhkan waktu lama bagi saya. Saya telah melihat berandalan dan seniman bela diri 
di TV, tapi jujur, saya tidak pernah berpikir saya tidak bisa menang melawan mereka. Satu-
satunya orang yang saya pikir tidak bisa saya kalahkan adalah ayah saya. 

Sekarang aku memikirkannya, alasan aku mempekerjakan Fei-san dan Leelin-san mungkin 
karena aku yakin mereka tidak bisa mengalahkanku, meskipun aku tidak benar-benar 
menyadarinya. Kalau tidak, tidak mungkin seseorang dengan kepekaan normal akan 
menyewa mantan pembunuh. 

...Sejujurnya, aku lebih suka berbakat dalam belajar atau memiliki bakat untuk bergaul 
dengan orang-orang dengan mudah... Tapi kurasa itu hanya aku yang memanjakan diriku 
sendiri. Bagaimanapun, saya bisa bertarung jauh lebih baik daripada anak-anak atau 
kebanyakan orang dewasa. Terlebih lagi ketika saya bekerja sama dengan mantra dan 
slime saya. Dan saya bangga akan hal itu. 

"Kamu... Tidak. Sebenarnya, aku sudah tahu sejak itu bahwa kamu bukan anak kecil yang 
perlu dilindungi. Anda tampaknya telah menyiapkan banyak asuransi, dan Anda berhasil 
kembali dengan selamat, jadi saya tidak akan mengatakan apa-apa tentang kejadian ini. 
Elize, kamu juga, oke? " [Reinhart] 

"Ya, dan saya yakin semua orang sudah mengatakan apa yang ingin saya katakan. Dan 
Ryouma-kun juga mengerti kekhawatiran kami. Jill juga bilang begitu, jadi aku percaya itu. 
Tapi Anda benar-benar harus berhati-hati. Jika Anda merasa perlu, jangan ragu untuk 
menghubungi kami, oke? Bisa jadi orang lain juga, bukan hanya kita." [Elis] 

Saya pikir percakapan itu tidak akan kemana-mana, tetapi mereka benar-benar segera 
berakhir. Tetapi karena mengkhawatirkan saya, nyonya masih memastikan untuk 
mengingatkan saya untuk bergantung pada orang lain bila perlu. 



"Elize, pada akhirnya, kamu masih mulai memberinya khotbah, bukan?" [Reinhart] 

"Oh maafkan saya. Itu baru saja keluar." [Elis] 

"Merupakan hal yang menyenangkan memiliki seseorang yang mengkhawatirkan saya. 
Saya percaya orang yang seharusnya meminta maaf di sini adalah saya, tetapi saya benar-
benar tidak bisa menyerah dalam hal ini." [Ryouma] 

Saya benar-benar minta maaf. Betulkah. 

"Jangan khawatir tentang itu. Apa yang ingin kamu lakukan mulai dari sini?" [Reinhart] 

"Apakah kamu akan meninggalkan kota? Kudengar kau menyerahkan manajemen tokomu 
ke bawahan Serge, tapi..." [Elize] 

Keduanya memiliki kecemasan tertulis di seluruh wajah mereka, tetapi saya tidak pernah 
berpikir untuk meninggalkan kota ini dan memutuskan hubungan. Saya hanya berencana 
untuk meningkatkan aktivitas saya sebagai seorang petualang. 

Saya awalnya bermaksud untuk itu menjadi pekerjaan utama saya, dan saya sudah 
menetapkan pergi ke Hutan Shurus Besar sebagai tujuan saya saat ini. Hanya saja 
kehidupan di kota dan orang-orangnya lebih menyenangkan daripada yang saya harapkan, 
jadi semakin sulit untuk pergi. 

Itu sebabnya saya akan mengurangi pekerjaan saya di kota. Dengan begitu aku bisa 
mengambil lebih banyak pekerjaan petualang juga. Saya akan sering pergi, jadi saya akan 
mendelegasikan wewenang saya di binatu kepada Carm-san dan menyerahkan semuanya 
pada keputusannya. 

Namun, saya akan tetap terlibat sebagai pemilik atau investor. Saya tidak berniat menutup 
toko atau meninggalkan gaya hidup saya saat ini. 

Ketika saya menjelaskan semua itu kepada keduanya, wajah mereka yang mendung 
menjadi cerah dan berubah menjadi lega. 

"Aku sudah menyiapkan banyak hal dalam hal makanan, obat-obatan, dan persediaan, jadi 
mulai sekarang, aku akan fokus untuk meningkatkan peringkatku sehingga aku akhirnya 
bisa berangkat untuk perjalanan ke Hutan Besar Shurus yang telah tertunda jadi. banyak. 
Adapun apa yang terjadi setelahnya, saya belum memutuskan, tetapi seperti yang telah 
saya sebutkan, saya tidak berniat menutup toko saya, dan ada masalah dengan Pabrik 
Pengolahan Sampah juga. 

Ketika saya selesai, saya akan kembali ke tambang yang ditinggalkan dan terus bekerja 
sebagai petualangan dengan kota ini sebagai markas saya." [Ryouma] 

"Saya senang mendengarnya. Ketakutan terbesar saya adalah bahwa saya mungkin secara 
paksa membawa Anda keluar dari hutan dan membuat Anda menderita." [Reinhart] 



"Tidak ada hal seperti itu. Saya sudah mengatakannya berkali-kali sekarang, tetapi 
kehidupan di kota benar-benar menyenangkan. Ini seperti mimpi. Hanya saja bukan sifatku 
untuk terlalu lama berada dalam mimpi itu. Lebih mudah bagiku untuk sedikit menjauhkan 
diri... Yah, aku benar-benar egois." [Ryouma] 

"Ada banyak orang yang tidak cocok dengan kota atau organisasi, kau tahu. Orang-orang 
seperti itu cenderung dikucilkan atau diasingkan, tapi... Kupikir itu bagian dari apa yang 
membuatmu menjadi dirimu, Ryouma-kun. Itu membuatku sedih bahwa kamu ingin pergi, 
tetapi mendengar bahwa kamu berencana untuk kembali membuat hatiku tenang. Anda 
harus menjalani hidup Anda seperti yang Anda inginkan." [Elis] 

Saat nyonya mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil teh hitam dan 
kue-kue. 

"Ryouma-kun, kamu juga harus memilikinya. Mereka adalah manisan panggang dari toko 
gula-gula populer di ibukota kekaisaran." [Elis] 

"Terima kasih. Saya akan memiliki beberapa kalau begitu. " [Ryouma] 

Saat aku memakan manisan itu, rasa manis dan aroma yang pekat menyebar di dalam 
mulutku. Mungkin karena kelezatannya, atau mungkin hanya karena senyum sang duke 
dan istrinya saat mereka makan, tapi bagaimanapun juga, suasana di ruangan itu menjadi 
cerah dan hangat, dan di akhirnya, kami hanya senang bahwa kami semua aman dan sehat. 



Chapter 267.1 
Bab 267: Peristiwa Setelah II (1/2) Kami mengobrol dengan ramah untuk beberapa saat, 
dan tak lama kemudian, kami masuk ke ayunan dan percakapan kami menjadi sangat 
hidup, tetapi saya memiliki pertanyaan sendiri yang ingin saya tanyakan. 

"Sebenarnya, saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah akan 
baik-baik saja?" [Ryouma] 

"Tapi tentu saja. Bagaimanapun juga, Anda adalah pihak terkait, jadi sudah sewajarnya 
kami melibatkan Anda." [Reinhart] 

"Nah, di mana kita harus mulai?" [Elize] 

"Yah, sebagai permulaan, insiden ini telah sepenuhnya diselesaikan sekarang, kan?" 
[Ryouma] 

"Ya, tidak akan ada masalah lagi terkait insiden ini. Lagipula, orang yang bertanggung 
jawab sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dengan bukti di tangan saya, saya memimpin 
ksatria ibukota kerajaan untuk menyerang istananya dan kemudian mengambil nyawanya 
dengan tangan saya sendiri. Anda tahu tentang pria yang bertanggung jawab atas seluruh 
kekacauan ini, kan? " [Reinhart] 

"Itu hanya spekulasi berdasarkan hal-hal yang aku dengar dari Yurdum-san, tapi jika aku 
tidak salah, pemimpinnya seharusnya adalah mantan Gunung Berapi Margrave dan kepala 
keluarga bangsawan saat ini, serta putra dari tuan tanah feodal. dari wilayah di mana 
Reinbach-sama mencapai prestasi sebagai 'Kontraktor Binatang Ilahi'." [Ryouma] 

Reinhart-san mengangguk dan menjelaskan. 

Singkatnya, dia berbicara tentang waktu ketika kepala keluarga Jamil sebelumnya, 
Reinbach-sama, berhasil menjadi Kontraktor Binatang Ilahi. Saat itu, margrave memimpin 
pasukannya untuk menangkis naga yang menyerang wilayah dan orang-orangnya, dan 
sementara dia berhasil sekali, naga terus menyerang, dan akhirnya, mereka tidak bisa 
menahan lagi, menyebabkan banyak orang mati, dan kota menjadi hangus di bawah api 
naga. 

Reinbach-sama akhirnya akan menyelesaikan masalahnya sendiri, tetapi sementara 
Reinbach-sama akan dikenang dan dihormati sebagai kontributor terbesar untuk menjadi 
Kontraktor Binatang Ilahi, satu-satunya hal yang menunggu margrave adalah fitnah yang 
menandai dia tidak kompeten. 

"Pertarungan antara para bangsawan adalah hal yang kejam. Para bangsawan militer 
mungkin telah mengadvokasi margrave, tetapi sebagian besar bangsawan istana, yang 
tidak tahu apa-apa tentang perang, dan para bangsawan yang memusuhi margrave dengan 



tidak bertanggung jawab berkomentar, 'Dia tidak bisa mempertahankan wilayahnya 
bahkan dengan semua prajurit itu, namun Reinbach-dono menyelesaikan semuanya 
sendirian'. 

Akibatnya, margrave yang sudah terluka kehilangan militer dan kekayaannya, dan saat 
itulah orang di balik insiden baru-baru ini lahir. Keluarga margrave harus menyerahkan 
wilayah mereka karena mereka tidak memiliki sumber daya untuk memperbaikinya, tapi 
itu sebenarnya hanya untuk saat ini. Sayangnya, bahkan itu berakhir dengan tragedi. " 
[Elis] 

"Wilayah mereka pada akhirnya dimaksudkan untuk dikembalikan kepada mereka, dan 
mereka sekali lagi dapat menyebut diri mereka sebagai rumah margrave. Dan seharusnya, 
bahkan ada pembicaraan tentang pernikahan dengan putri seorang marquis yang mereka 
putuskan secara pribadi, tapi... Putra margrave bahkan tidak senang dengan itu." [Reinhart] 

Rupanya, ketika Reinhart-san memasuki manor mereka dengan para ksatria, hanya kepala 
itu sendiri dan seorang pelayan tua yang ada di sana. Mereka sudah membuang semua 
barang berharga mereka, dan kepalanya bahkan meminum racun dan ramuan ajaib yang 
memperkuat kemampuan fisiknya, lalu menyerang Reinhart-san. 

Pada akhirnya, kepala menggunakan alat ajaib untuk membakar manor dalam upaya untuk 
menyeret semua orang ke sana bersamanya. 

"Ada bangsawan yang mendukungnya juga, tapi bangsawan itu tidak cukup kuat atau 
cukup berani untuk bermusuhan secara terbuka, dan beberapa dari mereka juga terkait 
dengan kejahatan lain, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk mencoba plot lain. 
Keterlibatan Dark Guild dan barang-barang berharga yang hilang dari Count's manor tentu 
saja menjadi perhatian, tapi kurasa kejadian sebesar ini tidak mungkin lagi bagi mereka. 
Juga, orang-orang kita tetap tinggal di ibukota kerajaan untuk melanjutkan penyelidikan 
dengan para ksatria, dan ada juga petunjuk dalam pembunuh yang menargetkan Serge." 
[Reinhart] 

Oh, benar, itu juga terjadi, bukan? Aku sudah benar-benar lupa, tapi pembunuh yang 
mengincar Serge-san saat ini dikurung di bawah tanah di sebuah ruangan khusus. 

Kami melucuti senjatanya setelah menangkapnya, dan meskipun ada sedikit masalah 
ketika racun slime mendeteksi bahwa dia telah menelan racun yang bekerja lambat 
sebelumnya, tim medis dapat memompa perutnya dengan meminta dia mengambil slime 
yang lebih bersih. seperti yang akan dilakukan oleh endoskopi. Karena tim medis datang 
tepat waktu untuk mengambil racun, dia seharusnya sudah bebas. 

Dia kelelahan, tapi tidak ada bahaya bagi hidupnya. Saya tidak tahu berapa banyak 
informasi yang bisa kami dapatkan darinya, tapi saya yakin dia akan menjadi sasaran 
interogasi yang keras. 

Sementara aku memikirkan itu, nyonya melanjutkan dengan ekspresi serius. 



"Lebih penting lagi, bukankah ada sesuatu yang lebih penting yang perlu kita diskusikan 
sekarang?" [Elis] 

"Seperti apa?" [Ryouma] 

"Seperti bagaimana bangsawan lain pasti akan mencoba dan memintamu setelah kejadian 
ini." [Elis] 

Benar, agak terlambat untuk menyebutkan ini, tetapi semua yang telah saya lakukan 
karena insiden ini telah menyebabkan nama saya tersebar di antara orang-orang di kota. 
Dan dengan bagaimana insiden ini dikatakan telah menarik perhatian bahkan para 
bangsawan, hanya masalah waktu sekarang sebelum nama dan perbuatanku sampai ke 
telinga mereka... Bahkan, mereka mungkin sudah tahu. 

"Ini bukan masalah yang bisa kami tinggalkan begitu saja, Baik sebagai individu atau 
sebagai bangsawan, jadi untuk menghindari masalah, kami ingin secara resmi mengundang 
Anda untuk menjadi spesialis keluarga Jamil kami." [Elis] 

"Benar, spesialis internal. Jika saya ingat dengan benar, Anda sebelumnya menawari saya 
posisi Spesialis Peringkat 3. " [Ryouma] 

"Itulah yang terjadi saat itu, tetapi kamu mengambil inisiatif untuk membantu 
menyelesaikan insiden ini dan bahkan masalah setelahnya, jadi aku percaya Spesialis 
Peringkat 2 akan lebih cocok sekarang. 

Terutama karena penelitian Anda tentang bidang lendir yang dapat menghasilkan dan 
memanen tanaman dengan efisiensi tinggi, dan penelitian Anda tentang suplemen nutrisi 
menggunakan ganggang dari lendir ganggang tidak akan terbatas hanya pada kejadian ini. 
Buah dari penelitian Anda memiliki potensi untuk menyelamatkan nyawa yang tak 
terhitung jumlahnya. Itu saja sudah lebih dari cukup alasan untuk menerima Anda sebagai 
spesialis kami." [Elis] 

"Yah, begitulah, jadi sekali lagi, kami secara resmi memperpanjang tawaran untuk 
menunjukmu sebagai spesialis rumah kami... Bagaimana menurutmu?" [Reinhart] 

Ini adalah tawaran yang bagus untuk saya, memang, dan ini jelas merupakan pilihan 
terbaik jika saya ingin menghindari masalah, tetapi saya tidak dapat memberikan jawaban 
langsung. 



Chapter 267.2 
Bab 267: Peristiwa Setelah II (2/2) Nyonya itu membuat ekspresi lembut tapi serius saat 
dia bertanya. 

"Jika Anda memiliki kekhawatiran atau jika ada sesuatu yang Anda inginkan, jangan ragu 
untuk menyebutkannya." [Elis] 

"Pertama-tama, saya tidak memiliki keluhan apa pun tentang bagaimana Anda 
memperlakukan saya. akulah masalahnya. Saya yakin Anda sudah pernah mendengarnya, 
tetapi saya sebenarnya adalah orang yang sangat egois. Mungkin, lebih dari yang Anda 
pikirkan. Jika saya dikenal sebagai 'spesialis duke' dan menyebabkan masalah, itu akan 
menjadi skandal bagi Anda, dan saya takut akan hal itu. [Ryouma] 

Sekarang saya memikirkannya, alasan saya mengasingkan diri di hutan dan sekarang 
tinggal di tambang yang ditinggalkan mungkin karena kekhawatiran bawah sadar saya 
terhadap kota dan hubungan saya dengan orang-orang. 

Bahkan di Jepang, tempat saya lahir dan besar, saya selalu merasa bahwa saya berbeda. 
Namun sekarang saya berada di negara asing dengan budaya dan kebiasaan berbeda yang 
berada di dunia yang sama sekali berbeda. Bisakah saya benar-benar berbaur di sini 
dengan sempurna? 

Selain itu, akal sehat, aturan, perspektif, dan nilai semuanya berubah seiring perubahan 
zaman. Meskipun dunia ini tidak memiliki jaringan informasi yang berkembang seperti 
dunia saya sebelumnya, masih harus ada perubahan lintas generasi. Akankah saya bisa 
mengikutinya? 

Jika saya masih muda... Tidak, bahkan ketika saya masih muda, saya sudah tidak sinkron 
dengan lingkungan saya. Saya berharap untuk tidak pernah mengatakan sesuatu yang 
terdengar kuno seperti 'anak-anak zaman sekarang', tetapi siapa yang dapat mengatakan 
dengan pasti seiring dengan bertambahnya usia saya? 

Di masa lalu, saya hanya akan memikirkan hal-hal optimis seperti 'Saya akan melakukan 
yang terbaik'. Saya akan sering gagal, tetapi meskipun demikian, saya hanya akan 
mengatakan bahwa saya akan melakukan yang lebih baik lain kali dan terus mendorong 
diri saya sendiri. Tetapi terlepas dari kata-kata optimis saya, saya tidak pernah benar-
benar mempercayai diri saya sendiri. 

Saya menyadari itu sekarang dan dapat mengatakan dengan keyakinan bahwa itu tidak 
mungkin bagi saya. Aku riang bahkan ketika pesimis. Jadi saya yakin tindakan saya akan 
mengundang ketidaksetujuan dari orang lain. Ini salahku, jadi aku hanya bisa menyalahkan 
diriku sendiri, tapi jika keluarga Duke menderita karena itu, jika aku membuat masalah 
pada orang-orang di sekitarku... Yah, aku benci itu. 



Namun dalam masyarakat, tidak jarang skandal seseorang melukai afiliasinya. 

Contoh yang representatif adalah lelucon jahat yang dibuat oleh pekerja paruh waktu yang 
secara teratur menjadi pembicaraan di internet di kehidupan masa lalu saya. 

Saya tidak ingin membalas rasa terima kasih keluarga Jamil dengan kejahatan. 

Itulah yang saya rasakan, jadi saya memilih kata-kata saya dengan hati-hati untuk 
mengatakan itu kepada mereka. Itu menyia-nyiakan niat baik mereka, tetapi untuk 
beberapa alasan, adipati dan nyonya tersenyum. 

"Aku tidak percaya aku masih mengatakan ini, tapi kamu benar-benar bisa berdiri sendiri 
sekarang bahkan tanpa kami, bukan? Jadi kamu lebih dewasa dari yang kami kira." [Elis] 

Saat nyonya mengatakan itu, sikapnya berubah. 

"Tapi kali ini, kami tidak akan menyerah. Saya katakan bahwa kata-kata perbuatan Anda 
sudah menyebar, kan? Jika kami bahkan tidak dapat memberi Anda imbalan yang layak 
untuk itu, tidak akan ada yang mau menjadi punggawa kami. Para bangsawan lain akan 
berbicara buruk tentang kita juga, dan reputasi kita akan terpukul. Jadi kami tidak punya 
pilihan selain membuat Anda menerima tawaran kami meskipun Anda tidak menyukainya. 
Anda mengerti, kan? Lagi pula, Anda tahu bahwa perilaku Anda memengaruhi orang-orang 
di sekitar Anda. " [Elis] 

"Untuk menambah itu, Anda mungkin lupa, tetapi ada persyaratan untuk mempertahankan 
posisi spesialis. Anda perlu melaporkan sejumlah kontribusi atau kemajuan penelitian 
setiap tahun. Dan sementara kami bermaksud untuk melihat masalah ini dari perspektif 
jangka panjang, posisi Anda akan dicabut jika Anda memberikan hasil yang terlalu sedikit. 
Tentu saja, Anda dapat dicopot dari pangkat Anda dan dikeluarkan jika Anda menyebabkan 
skandal juga, meskipun itu terserah kebijaksanaan saya. Jika ada lebih banyak kerugian 
daripada manfaat, maka sebagai bangsawan, saya tidak punya pilihan selain dengan cepat 
memutuskan hubungan kami. " [Reinhart] 

Tak henti-hentinya dan lalim, begitulah kata-kata sepihak Reinhart-san, tapi sementara aku 
yakin tidak semua yang mereka katakan adalah bohong, aku tahu bahwa mereka 
mengatakan semua itu demi aku. 

Mereka melakukan ini semata-mata untuk keuntungan mereka sendiri, jadi mereka akan 
menebasku jika aku menyebabkan masalah... Karena itu, aku tidak perlu khawatir akan 
menyakiti mereka dan seharusnya menerima tawaran mereka. 

Mereka pasti benci harus begitu kuat, namun mereka bertindak sejauh ini hanya untukku... 
Kalau terus begini, aku hanya akan mempersulit keadaan. Ini adalah proposisi yang 
menguntungkan bagi saya, jadi saya mungkin juga lipat. 

"Baik. Saya menerima tawaran Anda untuk menjadi spesialis keluarga Jamil." [Ryouma] 



Ketika saya mengatakan itu, ekspresi lembut muncul di duke dan nyonya sekali lagi. 

"Untunglah. Sekarang, kami membutuhkan Anda untuk menandatangani beberapa 
dokumen. Dan apa yang harus kami lakukan dengan bidang spesialisasi Anda? Kamu 
sepertinya melakukan banyak hal, jadi..." [Elize] 

"Kalau begitu, tolong jadikan 'penelitian lendir' sebagai spesialisasiku." [Ryouma] 

Seperti yang dikatakan nyonya, saya telah berkecimpung di semua bidang, tetapi fokus 
saya benar-benar dalam penelitian lendir. Jika saya disebut ahli dalam sesuatu, maka itu 
hanya bisa di slime. 

"Kupikir kau akan mengatakan itu." [Elis] 

"Apakah itu ide yang buruk?" [Ryouma] 

"Tidak pernah ada preseden, tapi seharusnya baik-baik saja. Selanjutnya adalah... Oh, 
benar, ada topik tentang putra Baron Verdure juga." [Elis] 

Siapa? Tapi kemudian wajah tertentu tiba-tiba muncul di pikiran. 

"Apakah ini tentang Yurdum-san?" [Ryouma] 

"Betul sekali. Kau tidak tahu nama keluarganya?" [Reinhart] 

"Kudengar dia bangsawan dan dia berasal dari keluarga baron, tapi dia bilang dia tidak 
memenuhi syarat untuk menamai rumahnya, jadi aku sengaja menghindari 
menanyakannya. Maaf menyela." [Ryouma] 

"Tidak apa-apa, tanyakan saja setiap kali ada sesuatu yang mengganggumu. Kembali ke 
topik, saya menyebutkan bahwa Spesialis Peringkat 2 akan diberikan status, dukungan 
keuangan, dan, jika perlu, tempat dan tenaga untuk melakukan eksperimen, bukan? Apa 
pendapat Anda tentang mempekerjakan Yurdum Verdure?" [Elis] 

"Yah, jika kamu akan mempekerjakan seseorang, maka seseorang yang kukenal seperti 
Yurdum-san memang yang terbaik, tapi bukankah dia punya majikan lain?" [Ryouma] 

"Tentang itu... Sebenarnya, kami akan merawatnya untuk sementara waktu. Yang Mulia 
mungkin mempercayainya, tapi dia pada dasarnya bekerja sebagai mata-mata, jadi sebagai 
permintaan maaf karena telah mengintip dan menyimpan rahasia, dia dipinjamkan kepada 
kita. Tapi tentu saja, itu bukan satu-satunya alasan." [Reinhart] 

Reinhardt-san dengan lembut membawa cangkir tehnya ke bibirnya dengan ekspresi 
sedikit lelah. Rupanya, ada semacam pertukaran, tetapi jika mereka mengatakan itu baik-
baik saja, maka itu pasti baik-baik saja, dan raja sendiri menyetujui, jadi seharusnya tidak 
ada masalah. 



Pertama-tama, saya adalah orang yang memilih untuk menempatkan Yurdum-san di 
samping saya meskipun tahu dia adalah mata-mata. 

"Ngomong-ngomong, dia akan bekerja di tempat kita untuk sementara waktu, tapi kita 
tidak bisa hanya memiliki seseorang yang tidak kita kenal selain kita. Sekarang, jika kita 
hanya akan mendorongnya ke suatu tempat, kupikir sebaiknya kita membuatnya bekerja 
untukmu." [Elis] 

"Selain itu, sepertinya dia benar-benar ingin bekerja denganmu. Anda memperlakukannya 
dengan baik, dan dia benar-benar pergi untuk melatih seni bela dirinya, jadi jika dia bisa 
tinggal di binatu Anda, maka dia akan dapat lebih mengasah keterampilannya juga. Atau 
begitulah yang dia katakan. " [Reinhart] 

"Aku mengerti, itu masuk akal. Kalau begitu, aku akan dengan senang hati menerimanya. 
Dia memiliki reputasi yang baik di toko, dan mulai sekarang akan sibuk, jadi dia akan 
sangat membantu." [Ryouma] 

"Kalau begitu mari kita lakukan. Ngomong-ngomong, karena dia dipercayakan kepada kita, 
dia tidak boleh membocorkan informasi apapun bahkan jika itu adalah rajanya sendiri, jadi 
kamu tidak perlu khawatir dalam hal itu." [Elis] 

"Setelah Anda menjadi spesialis, toko Anda akan diperlakukan seperti 'bengkel' atau 
'laboratorium', jadi pastikan untuk menggunakannya untuk keuntungan Anda." [Reinhart] 

Oh, itu sesuatu yang benar-benar harus disyukuri. Saya selalu berada di bawah 
perlindungan keluarga adipati, tetapi dengan secara resmi dipekerjakan sebagai spesialis 
mereka, dukungan saya sekarang lebih kuat dari sebelumnya, dan kepercayaan saya juga 
jauh lebih tinggi. 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

"Demikian juga, bagaimanapun juga, kami akan mendapatkan pengetahuanmu sebagai 
gantinya. Faktanya, Anda seharusnya menuntut lebih banyak dari kami. " [Reinhart] 

Jadi mereka berkata, tetapi saya benar-benar tidak bisa memikirkan apa pun. 

"Yah... Saat ini ada kekurangan kayu, terutama kayu bakar..." [Ryouma] 

"Kami sudah meminta bantuan sebanyak mungkin dari kota-kota tetangga. Penyihir 
dimensi keluarga kami juga membantu komunikasi dan transportasi, jadi persediaan akan 
segera tiba. Tapi itu bukan untuk dirimu sendiri, kan? Itu untuk kota." [Reinhart] 

"Tapi aku tidak bisa memikirkan hal lain selain itu sekarang." [Ryouma] 

"Tidak harus sekarang. Katakan saja ketika Anda membutuhkan sesuatu. Anda mengatakan 
begitu banyak tentang menjadi egois, tetapi Anda selalu memikirkan orang lain. " [Elis] 



Kali ini giliran mereka yang menatapku dengan heran, tapi sungguh, tidak ada kontradiksi 
antara tindakanku dan keegoisanku. 

"Justru karena aku egois aku menjadi seperti ini. Dengan cara yang sama bahwa orang yang 
benar-benar jahat tidak akan terlihat seperti orang jahat dari pandangan sekilas, orang 
yang egois tidak akan langsung terlihat egois. Lagi pula, orang akan menjauhkan diri dari 
seseorang yang egois, dan itu tidak akan membawa manfaat apa pun dalam jangka panjang. 
Lebih efisien untuk bertindak altruistik di permukaan untuk mendapatkan manfaat paling 
banyak. " [Ryouma] 

"Aku mengerti apa yang ingin kamu katakan, dan kamu tidak salah, tapi ..." [Reinhart] 

"Pada akhirnya, kamu hanya bekerja demi orang lain." [Elis] 

Duke dan nyonya menatapku seperti dua orang yang mengawasi seorang anak, lalu 
beberapa detik kemudian, kami tertawa terbahak-bahak. 

Itu berlanjut beberapa saat sebelum kami mulai menyetrika lebih banyak detail, dan tak 
lama kemudian, malam berlalu dengan damai... 



Chapter 268.1 
Bab 268: Peristiwa Setelah III (1/4) Hari berikutnya. 

"Bolehkah kita?" [Reinhart] 

Tadi malam saya resmi ditunjuk sebagai ahli Rumah Jamil. Hari ini, saya akan menemani 
Reinhart-san dan nyonya untuk memeriksa kota. Saat kami naik kereta dan duduk di 
kursinya yang nyaman, pelayan di luar menutup pintu dengan lembut, dan kereta 
berangkat. 

Kami mengobrol santai di sepanjang jalan, tetapi baik duke maupun istrinya fokus melihat 
kota melalui jendela. Meskipun mereka tidak jelas tentang hal itu dan mempertahankan 
postur yang elegan saat duduk, jelas bahwa mereka memeriksa suasana dan keadaan kota 
dari sudut pandang mereka. 

"Saya ..." [Elize] 

"Apakah ada masalah?" [Reinhart] 

Nyonya itu mengeluarkan suara, dan Reinhart-san segera menjawab. Tapi sama cepatnya, 
dia menggelengkan kepalanya. 

"Ada seseorang yang berpakaian seperti staf perusahaan keamanan di dekat sini, tetapi 
orang-orang di sekitarnya tampak cukup baik padanya." [Elis] 

"Dia mungkin seseorang yang bertugas di pemadam kebakaran." [Ryouma] 

"Oh, maksudmu orang-orang yang memadamkan api dengan peralatan tahan api milikmu 
itu?. Saya mengerti, tidak heran. " [Elis] 

Orang-orang itu menjadi pembicaraan di kota sekarang. Orang-orang akan mendekati 
mereka bahkan ketika mereka hanya berjalan-jalan, dan ketika mereka pergi keluar untuk 
minum, staf bar dan pelanggan akan membelikan mereka minuman. Bahkan ada orang 
yang menawari mereka anak perempuan untuk dinikahi. 

Mereka adalah orang-orang yang mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkan 
orang-orang dengan melemparkan diri mereka ke dalam api. Mereka mungkin memiliki 
peralatan tahan api yang ditingkatkan dengan sihir, tetapi tidak dapat disangkal bahwa 
mereka masih mempertaruhkan nyawa mereka. Jadi tidak heran jika orang-orang yang 
mereka selamatkan dan orang-orang kota sangat berterima kasih. 

...Sejujurnya, ketika saya menyusun proposal asli untuk pemadam kebakaran dan peralatan 
tahan api, saya tidak berpikir saya benar-benar harus berurusan dengan api sendiri. 



Bagaimanapun, saya hanya seorang pemula dalam pemadam kebakaran. Saya merujuk ke 
pemadam kebakaran di kehidupan saya sebelumnya untuk datang dengan peralatan, 
sedangkan pengetahuan, saya belajar dari seorang mantan petugas pemadam kebakaran 
ketika saya dipaksa untuk bergabung dengan kelompok pemuda di komunitas tempat saya 
tinggal. Dia mengatakan sesuatu tentang berada di Unit Ranger atau semacamnya, dan dia 
mengajari saya beberapa hal, tapi itu saja. 

Saya tidak berpikir saya benar-benar dapat meyakinkan karyawan perusahaan keamanan -
- banyak di antaranya adalah buruh yang awalnya tidak terkait dengan kota -- untuk 
melompat ke dalam api dengan pengetahuan yang dangkal dan peralatan yang dibuat 
dengan tergesa-gesa, tetapi yang mengejutkan, mereka secara sukarela untuk 
melakukannya sendiri. Saat saya berbicara tentang keefektifan peralatan dan berbicara 
tentang hasil aktual dan tujuan masa depan, Pasukan Macho angkat bicara, lalu orang lain 
juga mulai angkat bicara. 

Saya adalah orang yang datang dengan peralatan itu, tetapi saya akhirnya menjadi orang 
yang membuat mereka putus asa. Namun ketika kepercayaan pada peralatan tumbuh, dan 
karena semakin banyak orang menjadi sukarelawan, para pengrajin yang mengerjakan 
peralatan itu diramaikan, dan tak lama kemudian, melompat ke dalam api menjadi pilihan 
yang sebenarnya. Berkat kegiatan pemadam kebakaran baru-baru ini, para pengrajin 
bahkan mulai menawarkan ide untuk memperbaiki peralatan. 

Saya mungkin memiliki ide asli karena pengetahuan saya yang tidak jelas tentang 
pemadam kebakaran Jepang, tetapi sebenarnya pengrajin kota dan upaya petugas 
pemadam kebakaran yang mewujudkan ide itu. Ketika saya memikirkannya seperti itu, 
ketenaran mereka saat ini hanyalah hadiah yang mereka dapatkan untuk usaha dan 
semangat yang mereka tunjukkan. 

Tentu saja, para penjaga yang telah melindungi kota selama ini juga diakui, dan sementara 
orang-orang berhati-hati terhadap petualang untuk sementara waktu, kehormatan mereka 
yang mempertahankan kota juga dilindungi. Persekutuan Penjinak, Persekutuan Pedagang, 
dan kantor pemerintah juga berperan penting dalam menangani akibatnya, jadi orang-
orang di kota juga berterima kasih kepada mereka. 

"Hmm?" [Reinhart] 

"Apakah ada sesuatu yang menarik perhatianmu?" [Elis] 

"Tidak, aku hanya berpikir bagaimana ada begitu banyak orang kucing di sini. Aku ingin 
tahu apakah ada sesuatu yang terjadi?" [Reinhart] 

"Ah... Ada penginapan di dekat sini yang sering dikunjungi orang-orang kucing, jadi 
mungkin karena itu." [Ryouma] 

"Oh? Dari tampilan yang Anda buat, Anda tampaknya cukup terlibat dengan penginapan 
itu. " [Reinhart] 



Saya tidak tahu wajah seperti apa yang saya buat, tetapi Reinhart-san tidak salah. 

"Itu di bawah manajemen saya. Kami membangun sebuah penginapan untuk para pekerja 
dengan tempat tidur dan ruang yang sangat minim. Itu dimaksudkan hanya untuk menjadi 
tempat yang murah untuk tidur, tetapi untuk beberapa alasan itu menjadi sangat populer 
di kalangan beastmen kucing. " [Ryouma] 

Saya merujuk ke Hotel Kapsul -- yang jarang saya gunakan di kehidupan saya sebelumnya -
- untuk penginapan khusus ini. Saya tidak mengacu pada yang bergaya yang mulai populer 
sekitar waktu saya meninggal, tetapi yang kuno dengan fasilitas minimal. 

Meskipun kami berusaha keras untuk membuat tempat tidur menjadi empuk dengan 
menggunakan bulu-bulu halus dan juga menyediakan kedap suara di antara dinding, 
kamar-kamar pada dasarnya hanya tempat tidur susun yang berjejer di sebuah ruangan 
kecil. Sejujurnya, mereka hanya seperti kotak kecil, tapi rupanya, para beastmen kucing 
sangat menyukai betapa sempitnya ruangan itu. 

Saya pernah membawa petualang kucing-wanita, Miya-san, dan wanita-macan, Mizelia-san, 
dan pelayan, Rurunez-san, untuk mendapatkan pendapat mereka, dan mereka berkata, "Ini 
sangat pas, tapi itu benar-benar menenangkan. untuk beberapa alasan." Rupanya, pendapat 
saya tentang hotel kapsul sangat disukai oleh kepekaan kucing mereka. 

Adapun tamu dari ras lain, mereka hanya tinggal di sana karena murah atau karena mereka 
tidak punya tempat tinggal, jadi dalam arti tertentu, mereka sebenarnya adalah pelanggan 
yang awalnya kami targetkan; Namun, karena para beastmen kucing terus meningkat, tak 
lama kemudian, penginapan itu praktis berubah menjadi penginapan khusus kucing. Ada 
hotel kapsul seperti itu di dekatnya, jadi masuk akal jika ada begitu banyak kucing. 

"Aku memang mendapatkan laporan singkat tentang penginapan, tapi aku tidak tahu 
banyak tentang itu." [Reinhart] 

"Itu karena saya biasanya hanya menyerahkan operasi kepada karyawan saya. Paling-
paling, saya mungkin menunjukkan wajah saya dari waktu ke waktu, tetapi kecuali ada 
masalah dan seseorang menghubungi saya, saya biasanya berada di tempat lain untuk 
pekerjaan yang berbeda. [Ryouma] 

Mungkin, itu tingkat keterlibatan yang tepat bagi saya. 

Setelah itu, kami melanjutkan obrolan sambil melihat keluar jendela kereta untuk 
mengamati kota. Saya cukup yakin saya sudah memberi tahu mereka semua yang saya bisa 
di tempat, tetapi mereka menyebutkan ingin menyelidiki masalah saya nanti, jadi kami 
tidak bisa beristirahat bahkan saat di kereta. 

Setelah menghabiskan beberapa lusin menit di kereta kuda menyaksikan sang duke dan 
istrinya bekerja, tempat kami tiba adalah area di bagian utara kota di mana serangkaian 



unit perumahan sementara telah dibangun. Awalnya ada pedagang grosir besar di sini yang 
berurusan dengan kayu dan banyak gudang, tetapi mereka dibakar oleh api. 

Setelah bolak-balik antara kantor pemerintah dan pengelola, mereka memutuskan untuk 
menggunakan sisa kayu dan lokasi untuk membangun area perumahan sementara. Namun, 
masih dalam tahap pembangunan. Semua bangunan di daerah itu telah dihancurkan, tetapi 
mereka masih belum selesai membersihkan puing-puing. Bahkan, sebagian besar tanah 
masih tertutup puing-puing. 

Membersihkan itu akan menjadi pekerjaan saya berikutnya. Adapun Reinhart-san dan 
nyonya, mereka di sini sebagai anggota Jamil Ducal House untuk menyampaikan simpati 
mereka. 



Chapter 268.2 
Bab 268: Peristiwa Setelah III (2/4) Ada kerumunan orang di luar jendela kereta, seolah-
olah mereka berkumpul di sini hanya untuk menyambut sang duke. Kerumunan tidak 
hanya terdiri dari orang-orang yang tinggal di daerah perumahan sementara tetapi juga 
dari kota. 

"Aku akan pergi ke depan untuk bersiap." [Ryouma] 

Duke dan nyonya akan berdiri di depan kerumunan itu, jadi saya memberi tahu mereka 
dengan hormat. Mereka mengangguk kembali dengan tenang dengan cara yang sesuai 
dengan bangsawan, lalu dengan anggun keluar melalui pintu yang terbuka. 

Saya bertanya-tanya bagaimana perasaan orang-orang ketika mereka melihat adipati dan 
istrinya. Bahkan saat aku menajamkan telingaku, aku tidak bisa mendengar sorakan atau 
ejekan, hanya keheningan. Tapi dari apa yang bisa kulihat dari pintu, kerumunan itu 
sepenuhnya terfokus pada mereka. 

Saat keamanan mengawal kedua bangsawan, saya mengambil kesempatan sementara 
perhatian tertuju pada mereka untuk turun dari kereta dan menuju ke bisnis saya. 

"Silahkan lewat sini!" [Perwakilan Pemerintah] 

Saya bertemu dengan penanggung jawab tempat yang dikirim oleh kantor pemerintah dan 
memeriksa kemajuan mereka. 

"Di mana gerobak?" [Ryouma] 

"Ada lima gerobak menunggu di sepanjang jalan." [Perwakilan Pemerintah] 

"'Hmm... Mereka hanya akan mengangkut serpihan kayu, tapi kurasa lima tidak akan cukup. 
Kami berencana membuat batu bangunan dari puing-puing; tidak bisakah kita 
mendapatkan lebih banyak gerobak?" [Ryouma] 

"Kami tentu saja dapat meminta lebih banyak, tetapi tidak bisakah kami menukarnya 
begitu mereka selesai memuat? Saya dengar Anda ingin mengangkut kayu dan batu secara 
terpisah, tapi..." [Perwakilan Pemerintah] 

"Metode yang saya pikirkan berbeda dari biasanya, tetapi lebih efisien. Bagaimanapun, 
saya ingin agar gerobak dapat berbaris di sepanjang puing-puing. " [Ryouma] 

"Aku mengerti. Akan bermasalah jika kita menghalangi lalu lintas, dan ada peraturan lalu 
lintas yang harus dipertimbangkan juga... Kita akan membutuhkan waktu sampai pidato 
sang duke berakhir, tapi kita harus tepat waktu." [Perwakilan Pemerintah] 

"Terima kasih. Aku akan menyerahkannya padamu kalau begitu." [Ryouma] 



Kami mengerjakan detailnya setelah itu, tetapi sang duke masih belum kembali, jadi kami 
juga memeriksa urutan operasinya. 

"H-Hei, kamu." [???] 

"Hah?" [Ryouma] 

Sebuah suara pelan memanggilku dari belakang. Saya memang memperhatikan ada 
beberapa anak, tetapi saya tidak berpikir mereka akan memanggil saya. 

Ketika saya menoleh ke suara itu, saya melihat ada lima dari mereka. Empat dari mereka 
lebih kecil dari saya, dan yang termuda tampaknya berusia lima tahun, tetapi hanya satu 
dari anak laki-laki yang tampak seusia siswa sekolah menengah. Dia mungkin ditugaskan 
untuk mengawasi anak-anak ini. Aku merasa hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya 
juga, tapi... 

Dari sudut suara itu berasal, mungkin anak SMP yang memanggilku, tapi dia terus melirik 
ke sekelilingnya dengan gelisah. 

"Apakah ada masalah?" [Ryouma] 

"Ya! Di Sini!" [Anak 1] 

Ketika saya menjawab, yang menjawab adalah anak laki-laki yang paling dekat dengan 
saya. Dia mengulurkan tangannya ke arahku, dan di atasnya dapat ditemukan apa yang 
tampak seperti manusia salju sederhana tanpa wajah yang terbuat dari dua bola salju. 

"Apakah kamu memberikan ini padaku?" [Ryouma] 

"Ya! Terima kasih telah menyelamatkanku!" [Anak 1] 

"Menyimpan? Ah!?" [Ryouma] 

Saat itulah saya menyadarinya. Ini adalah anak yang sama yang diculik beberapa hari yang 
lalu. 

"Sepertinya kamu sudah pulih sejak saat itu." {Ryouma] 

"Ya! Ibu dan yang lainnya ada di sana saat aku bangun!" [Anak laki-laki] 

"Anak ini mendengar tentangmu dari orang tuanya, dan dia bilang dia ingin berterima 
kasih." [Anak yang lebih tua] 

"Aku mengerti, terima kasih. Kalau begitu, aku akan dengan senang hati menerima ini―― 
ya?" [Ryouma] 



Saya mengulurkan tangan untuk menerima hadiahnya untuk saya, tetapi manusia salju itu 
tiba-tiba bergerak. Saya yakin akan hal itu. Anak laki-laki itu tidak memindahkan manusia 
salju; itu bergerak sendiri, atau lebih tepatnya, bola salju di atasnya menghindari tanganku. 
Mungkinkah ini... 

"Ah, kamu tidak bisa melakukan itu!" [Anak laki-laki] 

"Yang ini tidak suka disentuh tangan." 

"Dia akan kabur jika kamu mencoba menyentuhnya secara langsung!" 

Ketika anak-anak mengatakan itu, saya yakin, jadi saya melanjutkan dan menggunakan 
Monster Identifikasi. 

Spesies: Lendir Salju Keterampilan: Penerbangan Lv1, Pelestarian Dingin Lv3, Lighten 
Lv10, Menyerap Lv1, Menyerap Lv3 "Jadi itu lendir! Apalagi bukan varian es, tapi varian 
salju! Itu pertama kalinya aku melihatnya!" [Ryouma] 

"Kami menemukannya saat bermain di salju. Mereka mendengar kamu menyukai slime, 
jadi mereka bersikeras memberikan slime ini kepadamu sebagai hadiah." [Anak yang Lebih 
Tua] 

"Tidak perlu terlihat menyesal, aku sangat senang menerima slime! Terima kasih banyak!" 
[Ryouma] 

"O-Oh... Kamu memang suka slime ya..." [Anak Tua] 

Saya berterima kasih kepada anak yang lebih tua, yang sangat peduli dengan orang-orang 
di sekitarnya, dan anak-anak, lalu saya membuat kontrak dengan Snow Slime. Lendir salju 
buruk dengan panas seperti lendir es, jadi saya membuat kotak dingin menggunakan 
puing-puing dan mantra saya. 

Saya tidak berpikir saya akan menjadi slime baru pada saat ini. Mungkin memiliki disposisi 
yang mirip dengan es slime, tapi aku penasaran apa yang membuatnya berbeda. Apa yang 
menyebabkannya bercabang? Tentunya, bukan hanya kelembaban dan suhu. 

Tapi saat aku berpikir bahwa... 

"Oh? Teman-teman?" [Elis] 

"Sepertinya kamu sedang bersenang-senang." [Reinhart] 

"Oh, kamu sudah kembali." [Ryouma] 

Reinhart-san dan Elize-san kembali lebih awal dari yang diharapkan. Orang-orang kota 
terlihat berkerumun di belakang mereka bersama dengan petugas keamanan. Tapi anak-



anak yang memberiku slime semuanya membuat wajah bermasalah, dan yang tertua di 
antara mereka menjadi pucat. 

"* Batuk, permisi, Yang Mulia, saya salah bicara. Karena beberapa keadaan, saya akhirnya 
menyelamatkan mereka baru-baru ini, jadi mereka datang ke sini untuk mengucapkan 
terima kasih. Mereka anak-anak yang baik. Mereka bahkan memberiku slime berevolusi 
yang berharga. Aku belum memastikan apakah slime itu bisa digunakan untuk apa saja, 
tapi itu adalah sampel berharga yang pasti akan berguna untuk penelitianku." [Ryouma] 

"Fu fu, begitu. Membantu penelitian Ryouma-kun berarti membantu Rumah Jamil kami, 
dan lebih jauh lagi, wilayah kami." [Reinhart] 

Reinhart-san berkata sambil tersenyum. Anak laki-laki juga tersenyum, tetapi hanya anak 
tertua yang membungkuk berkali-kali sehingga dia terlihat seperti mainan burung yang 
sedang minum. Duke tidak marah, tetapi lebih baik mengabaikan mereka karena 
pertimbangan hati anak itu. Selain itu, sekarang mereka ada di sini, kami memiliki 
pekerjaan yang harus dilakukan. 

"Yang Mulia, akankah kita mulai?" [Ryouma] 

"Aku tidak mencoba untuk membuatmu terburu-buru, tapi... Jika kamu sudah siap, maka 
kita bisa mulai. Pastikan anak-anak ini dibawa ke tempat yang aman." [Reinhart] 

"Dipahami! Sekarang, anak-anak, silakan lewat sini." [Keamanan] 

Atas perintah Reinhart-san, salah satu petugas keamanan dengan sopan membawa anak itu 
pergi. 

Saya berbelok ke kiri, dan di sana di jalan yang menghadap puing-puing lokasi toko kayu 
ada 10 gerbong berbaris. Saya bertanya kepada orang yang bertanggung jawab apakah 
kami bisa mulai membuang puing-puingnya, dan mereka bilang oke. Atau lebih tepatnya, 
mereka mengatakan mereka tidak mungkin membuat sang duke menunggu, jadi kami 
memulai operasi. 

"Kalau begitu, mari kita mulai." [Ryouma] 

Tugas hari ini adalah menyingkirkan puing-puing yang tersisa. Aku bisa membersihkan 
semuanya sekaligus dengan sihir slime, tapi aku ingin menggunakan metode yang berbeda 
hari ini. 

"Rumah Dimensi." [Ryouma] 

Itu adalah sihir dimensi yang sama yang sudah lama aku gunakan, tapi kali ini, tentakel 
raksasa, tebal, transparan keluar darinya. 



Chapter 268.3 
Bab 268: Peristiwa Setelah III (3/3) 

Kerumunan bergerak ketika mereka melihat seberapa besar itu, kemudian Kaisar 
Scavenger Slime, agregasi 10.000 slime, sepenuhnya mengungkapkan dirinya. 

"I-Ini sangat besar!" [Warga kota 1] 

"Slide yang sangat besar ..." [Townsman 2] 

"Mama! Lihat, slime besar!" [Anak 1] 

"Ya. Siapa sangka ada slime seperti itu juga." [Ibu] 

"Di mana dia menangkapnya?" [Warga kota 3] 

"Jangan tanya saya. Tapi itu anak itu, jadi tidak aneh jika dia memiliki satu atau dua slime 
yang aneh, kan?" [Warga kota 4] 

"...Ya itu benar." [Warga kota 3] 

...Kenapa ya. Meskipun terkejut, mereka entah bagaimana masih bisa menerimanya. 

Tapi bagaimanapun, saya sudah mencapai setengah dari tujuan saya untuk hari ini. 

Bahkan jika Emperor Scavenger Slime dibuat agar sesuai dengan penglihatan seseorang, itu 
akan tetap menjadi sebuah bola dengan radius sekitar 3 meter. Sebuah ruangan empat 
setengah tatami berukuran sekitar tiga meter di setiap sisinya, jadi panjang dan lebar slime 
itu sendiri akan setara dengan sekitar empat ruangan. Siapapun yang menjalani kehidupan 
normal tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat sesuatu seperti itu, 

itu sebabnya saya pikir saya bisa membuat dampak dengan menunjukkannya kepada 
mereka. 

Untuk menghindari masalah di masa depan, saya harus memberi tahu semua orang bahwa 
saya sudah menjadi spesialis adipati. Tetapi sementara tidak ada persyaratan usia untuk 
menjadi seorang spesialis, masih tidak dapat disangkal fakta bahwa saya terlalu muda, jadi 
tidak aneh bagi orang untuk mencurigai adipati favoritisme. 

Itu sebabnya saya memutuskan untuk menunjukkan kepada mereka salah satu pencapaian 
saya dengan cara yang mereka bisa 'mudah mengerti' dan mengangkat batasan saya untuk 
mengungkapkan agregasi slime kepada publik. 



Dalam arti tertentu, Anda bisa menyebut ini debut saya sebagai spesialis, tetapi tentu saja, 
pekerjaan adalah pekerjaan, jadi saya akan melakukannya dengan benar. Atau lebih 
tepatnya, saya harus melakukannya dengan benar karena semua orang menonton. 

"Aku mulai sekarang! Saya akan mulai dengan kayu, jadi gerobak di kepala, silakan bersiap-
siap!" 

Setelah mengatakan itu, saya memberi perintah, dan lendir pemulung kaisar membuat 
dirinya lebih besar dan menyebar ke seluruh situs yang tertutup puing-puing. 

"Slime dikenal lemah, tetapi mereka masih bisa mengangkat atau mendorong benda ringan 
dengan tubuhnya. Dan seperti yang Anda lihat, begitu mereka menjadi sebesar ini, mereka 
bahkan dapat mengangkat puing-puing atau kayu yang berat. Slime tidak memiliki organ 
indera, seperti mata atau telinga, tetapi mereka lebih dari mampu untuk melihat informasi 
eksternal dan mampu membedakan antara objek, jadi sesuatu seperti ini-- " 

Lendir raksasa itu mengambil puing-puing dari semua ukuran ke dalamnya, dan dalam 
sekejap mata, memilahnya dan meludahkannya kembali melalui tentakelnya, menumpuk 
batu yang digunakan untuk dinding dan struktur lain di dekatku, sementara potongan kayu 
yang digunakan untuk pilar dan struktur lainnya berbaris di belakang gerobak. 

Itu seperti mesin berat dengan ban berjalan. Dunia ini memiliki sihir, tapi aku yakin tidak 
normal bisa menghilangkan puing-puing dengan efisiensi sebanyak ini. Itu sebabnya para 
kusir yang mengira giliran mereka tidak akan datang dalam waktu dekat mulai panik. 

Saya merasa sedikit kasihan pada mereka, tetapi saya akan mempercepat lebih banyak lagi. 

Aku menghubungkan indraku dengan lendir kaisar, lalu sambil secara akurat memahami 
posisi dan keadaan puing-puing yang terkumpul, aku menggunakan sihir tanah. 

"'Buat Blok'." [Ryouma] 

Saat sejumlah besar puing diubah menjadi balok dengan ukuran tetap, lendir kaisar 
membawanya ke dalam tubuhnya. 

"Kami akan bekerja dengan batu bangunan pada saat yang sama, jadi harap siap untuk 
menerimanya!" 

Saat gunung puing dibersihkan, puing-puing berikutnya segera disiapkan dan diubah 
menjadi lebih banyak batu bangunan, dengan cepat mengisi gerobak dengan pecahan kayu 
dan batu bangunan, sementara bekas tempat pedagang grosir kayu menghilang tepat di 
depan mata semua orang. . 

Saya yakin pasti merasa senang menonton semua itu, dan nyatanya, keributan penonton 
berangsur-angsur berubah menjadi sorak-sorai. 

Satu jam kemudian. 



"Fuu ..." [Ryouma] 

"Terima kasih atas usahamu, Ryouma-kun." [Reinhart] 

"Kamu pasti kelelahan. Sini, minumlah." [Elis] 

"Terima kasih. Saya tidak terlalu lelah secara fisik dan juga tidak menggunakan banyak 
mana, tetapi seperti yang diharapkan, itu sangat menegangkan. Lagipula, itu benar-benar 
kerumunan yang cukup. " [Ryouma] 

Menurut pengarahan yang saya terima sebelum operasi, ada puing-puing yang setara 
dengan dua bangunan besar yang tersisa, tetapi pekerjaan itu hanya memakan waktu 
sekitar tiga puluh menit. Sayangnya, ada kekurangan gerbong untuk transportasi, jadi 
harus menunggu 30 menit lagi. Itu sangat sulit bagi saya saat itu karena orang banyak terus 
melihat saya sepanjang waktu. 

Saya tidak tahu apakah itu karena saya secara resmi menjadi spesialis adipati, tetapi cara 
semua orang memandang saya jelas berbeda. Mereka tidak memiliki kesan buruk tentang 
saya dan tidak bermusuhan atau antagonis, tetapi ditatap oleh mereka membuat saya 
merasa tidak nyaman ... 

"Maaf, tapi ini hanya untuk hari ini, jadi aku harap kamu melakukan yang terbaik." 
[Reinhart] 

"Tidak apa-apa karena aku tahu itu akan mencegah masalah di kemudian hari." [Ryouma] 

"Kamu tidak harus begitu bersemangat. Lebih penting lagi, pastikan untuk makan dengan 
benar dan mari kita lakukan yang terbaik di sore hari juga. Toko yang akan kita tuju 
selanjutnya juga berada di bawah administrasimu, kan?" [Elis] 

"Ya, tapi apakah kamu benar-benar pergi?" [Ryouma] 

Ini hampir jam makan siang, jadi mereka akan makan di luar hari ini, tapi... Kupikir pasti 
kita akan makan di restoran mewah seperti tempat Orest-san dan aku pergi. Sebaliknya, 
mereka sebenarnya ingin mengunjungi restoran dengan harga terjangkau, A Working-
Man's Friend, tempat saya berinvestasi. 

Seperti namanya, ini adalah restoran terjangkau yang ringan di dompet tetapi berat untuk 
perut. Makanannya tidak buruk dengan cara apa pun, tapi itu bukan toko yang akan 
dikunjungi bangsawan, belum lagi seorang duke. 

"Ini juga bagian dari pemeriksaan kami. Lagi pula, penting bagi kita untuk melihat sendiri 
jenis makanan yang biasa dimakan masyarakat." [Elis] 

"Selain itu, kami juga pernah bekerja sebagai petualang untuk sementara waktu, jadi kami 
sering mengunjungi kedai minuman di kota." [Reinhart] 



"Kalau dipikir-pikir, aku pernah mendengar sesuatu seperti itu sebelumnya." [Ryouma] 

Orang-orang Jamil pasti ramah meskipun bangsawan. Mungkin itu sebabnya mereka tidak 
benar-benar merasa seperti bangsawan meskipun menjadi bangsawan. 

"Betul sekali. Saya katakan sebelumnya bahwa keluarga kami memiliki tradisi mengirim 
kerabat kami untuk bepergian sendiri ketika mereka cukup besar, kan? Itu untuk membuat 
mereka memahami cara hidup masyarakat. Lagi pula, sejarah dipenuhi dengan cerita 
tentang orang-orang yang melakukan pemberontakan bersenjata karena pemimpin mereka 
tidak cukup memahami mereka." [Reinhart] 

"Jadi aku sudah mendengarnya." [Ryouma] 

"Lagi pula, apa yang akan orang pikirkan jika kita makan di restoran mewah saat kota 
sedang berjuang? Mereka mungkin bisa memahaminya di kepala mereka, tapi pasti ada 
orang yang tidak akan bisa menerimanya secara emosional." [Elis] 

"Yah, itu benar ..." [Ryouma] 

"Selain itu, bangsawan tidak ingin makan makanan mewah sepanjang waktu. Terkadang, 
kami ingin meluangkan waktu untuk menikmati rasanya juga. Jadi, di saat seperti ini, kita 
bisa pergi ke toko biasa. Ngomong-ngomong, apa yang paling laris di restoran itu?" [Elis] 

"Hmm... Secara pribadi, aku akan merekomendasikan Sprint Rabbit Meat dan Potato Stew, 
Potato Salad, Goblin Grass and Eggs, dan Tumisan dengan Sosis dan Tahu. Bagaimana 
menurutmu?" [Ryouma] 

Kami menekankan harga rendah, tetapi Anda tidak dapat benar-benar menjalankan bisnis 
hanya dengan menurunkan harga dan mengabaikan keuntungan. Ada banyak restoran lain 
juga. Jika kami menjual makanan yang sama dengan mereka tetapi dengan harga yang lebih 
rendah, kami hanya akan menyebabkan masalah bagi mereka, jadi kami mencoba 
membedakan diri dengan mengandalkan bahan-bahan yang tidak biasa untuk 
memungkinkan kami memotong harga. Ah, tapi tentu saja bahan-bahannya masih bisa 
dimakan dan legal. 

Misalnya, Rumput Goblin adalah tanaman mirip melon pahit seukuran okra. Rasanya 
seperti pare dan memiliki rasa pahit yang kuat, sehingga tidak banyak orang yang suka 
memakannya meski bisa dimakan. 

Disebut Rumput Goblin mungkin karena nilai gizinya, atau mungkin karena makanannya 
yang sederhana, atau mungkin hanya karena goblin suka memakannya. Orang-orang juga 
mengatakan bahwa memakannya merevitalisasi diri sendiri, jadi bisa jadi juga... Ini sangat 
tidak ramah anak, tapi rupanya, orang menggunakan istilah itu untuk merujuk pada 'benda' 
goblin. 



"Oh, aku sudah mengalami banyak hal selama hari-hariku sebagai seorang petualang, aku 
akan baik-baik saja. Rasanya akan tergantung pada hidangannya. " [Elis] 

"Kepribadian, saya lebih penasaran dengan tahu. Apa itu?" [Reinhart] 

"Tahu adalah makanan olahan kedelai. Caranya dengan menggiling kacang kedelai untuk 
mendapatkan sarinya, kemudian ditambahkan koagulan agar mengeras. Saya belajar 
bagaimana membuatnya kembali di Fatma." [Ryouma] 

Dengan belajar membuat tahu, saya tidak hanya bisa menggunakan kedelai apa adanya, 
sekarang saya juga bisa membuat tahu, okara, dan juga tepung kedelai. Mereka memiliki 
kecap yang digunakan untuk ikan di sana, jadi seorang transmigran Jepang mungkin 
pernah berkunjung di masa lalu. 

"...Kulihat perjalananmu ke Fatma membuahkan hasil." [Reinhart] 

"Hmm? Ya, itu adalah pengalaman yang bagus." [Ryouma] 

Aku bertanya-tanya apa yang terjadi sejak dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, 
tetapi Reinhart-san menatapku dengan senyum kebapakan. 

"Umm, apakah aku mengatakan sesuatu yang aneh?" [Ryouma] 

"Tidak sama sekali. Saya hanya berpikir bahwa yang terbaik bagi Anda untuk menjadi 
seperti itu. " [Reinhart] 

"Aku pikir juga begitu." [Elis] 

Saya tidak tahu apa yang dia bicarakan, tetapi tampaknya, nyonya itu mengerti. 

"Ryouma-kun, kamu mungkin tidak menyadarinya sendiri, dan mungkin itu tidak sebanyak 
ketika kamu berbicara tentang slime-mu, tetapi setiap kali kamu berbicara tentang hal-hal 
yang telah kamu lihat atau pengetahuan yang telah kamu peroleh, kamu selalu melihat 
seperti Anda bersenang-senang. " [Elis] 

"Yah, aku memang senang mencoba berbagai hal dan bereksperimen." [Ryouma] 

"Dan tidak apa-apa. Lihat sebanyak mungkin dunia ini dan pelajari sebanyak yang Anda 
mau. Pada akhirnya, saya yakin itu akan menguntungkan Anda, dan akibatnya, bagi kami 
juga. " [Elis] 

"Ya... Oh, kami sudah sampai." [Ryouma] 

Saat kereta perlahan melambat, suara riang terdengar dari luar. Rupanya, restoran itu 
cukup ramai saat makan siang. Ketika saya mengintip melalui jendela, ada barisan 
pelanggan yang menunggu di luar restoran. Restoran yang ramai itu penuh dengan orang-
orang yang tersenyum. 



Kota ini dan orang-orangnya pernah terluka parah, namun meskipun begitu, orang-orang 
terus berjalan maju. Apakah itu di kawasan bisnis atau daerah perumahan sementara, tidak 
ada satu orang pun yang ditemukan menangis di pinggir jalan. Semua orang berjuang 
dengan cara mereka sendiri untuk mendapatkan kembali hidup mereka demi hari esok. 

Mungkin tidak akan lama bagi kota ini untuk kembali seperti dulu. Saya bukan dewa, jadi 
saya tidak bisa melihat masa depan, tapi itulah yang saya rasakan. 

...Jika hidup seperti yang kuharapkan akhirnya membantu kota dan semua orang, dan jika 
aku bisa terus melakukannya, maka aku yakin tidak ada yang akan membuatku lebih 
bahagia. 

Jadi, saya sangat berharap, hari ini dan selamanya, bahwa saya akan dapat terus berjalan 
dengan semua orang dalam hidup saya ini. 



Chapter 269.1 
Bab 269: Akhir adalah Awal (1/2) 

Setelah adipati dan istrinya mengunjungi kota, rekonstruksi kota mulai berjalan dengan 
cepat. 

Perbekalan secara bertahap mulai berdatangan di Gimuru, dan pada saat akhir bulan, 
musim dingin yang keras akhirnya berhenti, dan salju yang menumpuk hampir setiap hari 
mencair, menghidupkan lalu lintas yang mulai macet, memulihkan distribusi barang. 

Pada saat itu, ada sedikit kebutuhan bagi saya untuk membantu rekonstruksi, jadi saya 
melanjutkan prosedur untuk mentransfer kepemilikan sambil menerima permintaan 
penaklukan yang dapat saya selesaikan di dekat kota. 

Seperti yang direncanakan semula, saya menyerahkan perusahaan keamanan, sehingga 
keluarga adipati dapat mengambil alih manajemennya. Hampir setengah dari personel 
yang disewa akan kembali ke kampung halaman mereka dengan upah mereka, sementara 
separuh sisanya akan dipekerjakan oleh keluarga adipati atau diperkenalkan dengan 
pekerjaan baru. 

Rumah sakit yang melekat pada perusahaan keamanan juga akan dipercayakan kepada 
adipati, tetapi manajemennya akan tetap berada di bawah kami untuk menyediakan 
tempat operasi bagi para pekerja medis yang tempat kerjanya rusak. Karena mereka akan 
berinteraksi dengan Dr. Mafral dan keempat penghuninya dan juga akan belajar sambil 
melakukan pekerjaan mereka, rumah sakit itu sedang dalam perjalanan untuk menyerupai 
rumah sakit universitas. 

Adapun binatu Hutan Bambu, saya masih memegang haknya, tetapi saya telah memberikan 
posisi lama saya sebagai manajer kepada Carm-san. Manajemen laundromat akan 
sepenuhnya dipercayakan kepadanya, jadi mulai sekarang, saya hanya pemiliknya, 
meskipun pada saat yang sama, saya juga akan menjadi kepala 'Departemen Penjualan' 
yang baru didirikan. 

Sebagai Kepala Departemen Penjualan, tugas saya adalah melakukan perjalanan ke 
berbagai kota dan menemukan lokasi baru untuk toko cabang, serta mencari cara untuk 
meningkatkan pelanggan kami. 

...Sejujurnya, pekerjaan itu benar-benar hanya saya berkeliling kota sambil melakukan 
pekerjaan petualang saya, dan kemudian melapor ke Carm-san ketika saya kembali tentang 
tempat mana pun dengan potensi atau ide yang mungkin saya temukan. Perubahan posisi 
saya benar-benar hanya dimaksudkan untuk memberi diri saya lebih banyak kebebasan, 
jadi tidak ada perubahan nyata dalam cara saya melakukan sesuatu. 



Kami telah mencoba bisnis lain, seperti Pabrik Pemrosesan Sampah, bisnis terkait 
konstruksi, restoran, dan bahkan hotel, jadi kami mempekerjakan orang untuk 
mengelolanya juga. Ada banyak manajer yang kehilangan toko mereka karena insiden 
baru-baru ini, jadi kami dapat memilih. Seperti kata pepatah, 'dari kejahatan datang 
kebaikan...' Tidak tepat mengutip itu, tapi saya pikir semua pihak akhirnya mendapat 
manfaat dari pengaturan ini. 

Kepercayaan saya telah meningkat sejak menjadi spesialis adipati, dan banyak orang 
melamar. Ternyata, orang-orang yang melamar tidak terbatas hanya para manajer saja. 
Karyawan dari toko mereka juga melamar, dan para penjinak monster yang berafiliasi 
dengan perusahaan keamanan dan guild penjinak juga melamar. 

Wawancara lebih merepotkan daripada prosesnya, tetapi berkat semua pelamar, kami 
dapat menemukan seseorang untuk mengurus toko yang baru saja lewat; kami juga 
mampu menambah jumlah karyawan di laundromat. Kebetulan, kami juga melatih 
karyawan baru untuk "Departemen Akuntansi", "Departemen Layanan Pelanggan", 
"Departemen Keamanan", dan "Departemen Manajemen Slime". Banyak orang yang kami 
rekrut dalam putaran rekrutmen ini memiliki pengalaman dalam manajemen dan layanan 
pelanggan, jadi beberapa dari mereka sangat terampil, dan mengajar mereka tidak 
menimbulkan kesulitan. 

Selain itu, orang-orang yang kami tugaskan untuk mengajar karyawan baru adalah orang-
orang dari kantor pusat di Gimuru dan tiga mantan peneliti slime yang dipekerjakan 
sebagai calon manajer cabang. Toko cabang Renauph menelepon pada waktu yang tepat 
untuk memberi tahu kami bahwa calon manajer telah menyelesaikan pelatihan mereka dan 
dapat dipercayakan dengan sebuah toko, jadi kami meminta mereka kembali untuk 
mengelola cabang sambil mempercayakan mereka dengan beberapa karyawan baru. 

Di bawah pengawasan mereka, karyawan baru akan mempelajari cara toko kami, dan 
begitu Carm-san menilai mereka dapat dipercaya, mereka yang dapat dipercayakan dengan 
cabang akan muncul juga. 

Tapi tentu saja, kami tidak akan memaksakan apa pun pada mereka. Jika mereka hanya 
ingin membuat cukup untuk membangun kembali toko mereka yang hilang, atau untuk 
mempertahankan mata pencaharian mereka, atau untuk mandiri, itu terserah mereka. 
Selama mereka tidak dengan sengaja merusak toko, atau melukai karyawan, atau mencuri 
slime pembersih, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. 

Untuk pendanaannya, saya menjadi spesialis Duke, jadi kami akan mendapatkan dana dari 
anggaran penelitian saya, dan ada juga kompensasi dari transfer kepemilikan. Meskipun 
dana tidak akan diberikan sekaligus, itu masih akan lebih besar dari semua pengeluaran 
kita sejauh ini, jadi ada banyak uang untuk dibelanjakan. Tentu bukan berarti kita bisa 
berpuas diri, tapi setidaknya kita tidak perlu khawatir soal pendanaan dalam waktu dekat. 

......Setelah menghabiskan dua bulan seperti itu, sudah waktunya untuk mulai mengabdikan 
diriku pada pekerjaan petualangku. 



Dengan mengandalkan teleportasi jarak jauh yang memanfaatkan Rimel Birds dan 
familiarku sebagai landmark, aku bisa melakukan pencarian apa pun yang aku inginkan. 
Beberapa quest penaklukan membutuhkan banyak orang untuk diterima, jadi aku harus 
membentuk party sementara untuk itu. 

Saya hanya memilih siapa pun yang bebas, tetapi meskipun demikian, anggota partai yang 
paling umum adalah Fei-san dan Yurdum-san karena mereka berdua adalah karyawan saya 
dan memiliki kualifikasi petualang. Yang paling umum berikutnya adalah para petualang 
nakal yang terus berhubungan denganku. Meskipun untuk pekerjaan di dekat kota, aku 
terkadang berpesta dengan kelompok Miya-san. 

Bagaimanapun, saya menghabiskan hari-hari saya seperti itu, hanya dengan satu pikiran 
mengerjakan peringkat saya, dan setelah tiga bulan, akhirnya ... 

"Kami telah mengkonfirmasi penyelesaian pencarian. Dengan ini, Anda telah lulus ujian 
promosi dan telah menjadi petualang C Rank. Selamat, Ryouma-sama." [Staf] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Dalam salah satu perjalanan saya, saya memenuhi persyaratan untuk ujian promosi, jadi 
saya mengikuti ujian, lulus, dan akhirnya menjadi petualang C Rank. 



Chapter 269.2 
Bab 269: Akhir adalah Awal (2/2) Sayangnya, promosi saya menyebabkan beberapa 
masalah juga. 

"Untuk memastikan, promosi ini melalui proses yang benar dan merupakan keputusan 
yang adil yang dibuat oleh Guild Petualang, kan?" [Ryouma] 

"Tapi tentu saja. Anda menyelesaikan pencarian Anda, dan sementara ada banyak 
pencarian penaklukan monster dan bandit di antara mereka, Anda mencapai hasil yang 
lebih besar dari yang dibutuhkan. Anda juga menyelesaikan ujian pertama baru-baru ini, 
dan dengan menyelesaikan ujian kedua hari ini, promosi Anda ditentukan untuk 
dibenarkan. Adapun insiden baru-baru ini, kami sangat meminta maaf――" [Resepsionis 
Wanita] 

"Saya tidak mencari permintaan maaf. Lagi pula, tidak sulit untuk melihat mengapa Anda 
meragukan saya, tetapi juga tidak dapat disangkal bahwa saya secara tidak bertanggung 
jawab dicap sebagai tidak jujur dan serikat ini bahkan mengajukan pembicaraan untuk 
menahan saya atau menghapus kualifikasi petualang saya. Akan bermasalah bagi saya jika 
Anda menemukan kesalahan saya setelah promosi saya, jadi ketahuilah bahwa jika itu 
terjadi, saya tidak punya pilihan selain mengandalkan otoritas adipati untuk melindungi 
diri saya sendiri. Demi kita berdua, izinkan saya menjelaskan bahwa saat ini saya tidak 
berniat menuntut siapa pun di sini." [Ryouma] 

Saya akhirnya memotong kata-kata gadis resepsionis, yang saat ini membungkuk kepada 
saya dengan wajah pucat, tetapi ketika staf dan petualang lain melihat apa yang terjadi, 
mereka menjadi lega. Berkat itu, udara yang tegang sejak datang ke sini sedikit mengendur. 

"Kalau begitu, aku akan melanjutkan dan memperbarui kartu guildmu. Tolong tunggu 
sebentar." [Resepsionis Wanita] 

Resepsionis yang bertanggung jawab mengambil kartu saya dan masuk ke dalam. Tidak 
akan ada yang bisa dilakukan untuk sementara waktu, jadi saya melihat sekeliling saya. 

"!" [Petualang 1] 

"Hei, ada apa dengan atmosfernya? Apakah bocah itu menyebabkan masalah―― 
"[Petualang 2] 

"Jangan menjalankan mulutmu dengan tidak bertanggung jawab, bodoh." [Petualang 3] 

Kecuali orang-orang yang tidak tahu apa yang terjadi ketika saya datang ke cabang ini 
untuk pertama kalinya, sebagian besar orang memalingkan muka ketika saya melihat 
sekeliling saya. 



Jika saya menyimpulkan keadaan yang menyebabkan situasi ini ... Saya telah bekerja 
sekeras yang saya bisa untuk mendapatkan promosi, tetapi jumlah pencarian yang saya 
selesaikan dan tingkat di mana saya menyelesaikannya sering mengarah ke meja 
resepsionis mencurigai saya selingkuh. Orang-orang akan menguping dan terlibat. 
Beberapa akan menjadi masalah di sana dan kemudian, sementara yang lain hanya akan 
menjadi masalah nanti, tetapi terlepas dari itu, saya harus menghadapinya dengan paksa. 

Kali ini, saya mendapat masalah dengan agakkan ketua guild yang keras kepala dan penguji 
jahat yang dia dukung. 

Sisa ceritanya kurang lebih sama, tetapi akhirnya menjadi cerita yang jauh lebih besar kali 
ini karena mereka menggunakan bagian pertama dari ujian promosi untuk mencoba dan 
mempermalukanku, mengatakan, 'jika kamu sangat baik, maka buktikan itu.' 

Saya tidak berpikir saya akan berakhir dalam situasi stereotip seperti ini di akhir 
kehidupan baru saya di dunia ini, tetapi ini sebenarnya telah terjadi berkali-kali sejak saya 
mulai melakukan yang terbaik untuk naik peringkat. Adapun tepatnya berapa kali ... 
Seharusnya belum mencapai dua digit di dalam guildkan. Jadi, sekitar 8 kali, kurasa. Lagi 
pula, itu cukup banyak terjadi baru-baru ini. 

Sejujurnya, meskipun menyebalkan, karena saya tidak memulai perkelahian dan tidak 
perlu menyelesaikan masalah dengan damai, itu sebenarnya sangat menggembirakan 
sepanjang waktu. Apalagi, hal ini hanya terjadi ketika saya berada di tempat yang tidak 
saya kenal. Itu bukan sesuatu yang terjadi di Gimuru atau di sekitarnya. 

Bahkan, orang-orang bahkan mulai memanggil saya 'Pembersih' akhir-akhir ini. Saya 
pernah mendengar bahwa ketika seseorang menjadi terkenal, orang kadang-kadang akan 
mulai memanggil mereka dengan nama kedua berdasarkan penampilan mereka atau hal-
hal yang mereka lakukan. Dalam kasus saya, saya berutang nama kedua saya untuk sering 
melakukan pencarian pembersihan karena binatu saya. 

Namun, para petualang dan pejabat guild yang tahu tentang kemampuan bertarung dan 
pencapaianku dalam pencarian penaklukan memiliki arti lain ketika mereka memanggilku 
dengan nama itu: 'pembersih yang membersihkan dunia monster dan bandit'. 

Agak memalukan, tapi itu bukti bahwa mereka mengakui kemampuanku. Ketika saya 
melihatnya seperti itu, saya dapat mengatakan bahwa segalanya berjalan baik untuk saya 
saat ini. 

"Maaf membuat anda menunggu." [Resepsionis Wanita] 

Resepsionis wanita kembali dan mengembalikan kartu guild saya... Saya tidak berpikir 
mereka akan memberi saya kartu palsu dan berisiko ditangkap karena pemalsuan, tapi 
saya memeriksanya untuk berjaga-jaga. Yah, setidaknya terlihat baik-baik saja dari 
pandangan sepintas, tapi sekali lagi, jika mereka benar-benar memiliki plot seperti itu, 
tidak masuk akal jika aku bisa melihatnya dengan sekilas. 



"Umm, apakah ada sesuatu yang membuatmu tidak puas?" [Resepsionis Wanita] 

"Tidak apa. Saya hanya merenungkan bagaimana saya akhirnya menjadi petualang C Rank. 
Terima kasih untuk bantuannya. Aku akan permisi sekarang." [Ryouma] 

Saya tidak menyimpan dendam dan saya tidak mencari permintaan maaf, tetapi saya tidak 
mempercayai mereka, jadi saya berjaga-jaga untuk berjaga-jaga. 

Resepsionis gugup karena itu, tapi aku hanya berterima kasih padanya dan meninggalkan 
guild. Aku menggunakan Sihir Dimensi untuk berteleportasi ke gerbang kota, lalu 
berteleportasi lagi ke tempat yang sebelumnya telah kukirimkan burung rimelku. 

"Oh? Kami sudah dekat kota berikutnya? Burung rimel sudah cukup jauh, ya. Mereka cepat 
seperti yang diharapkan." [Ryouma] 

Pirorororo』 

Saat ini saya sedang mendaki gunung berbatu yang tinggi. Saat saya melihat melewati jalan 
pegunungan yang suram di balik tebing curam untuk menatap tembok luar kota, burung-
burung rimel berteriak dengan nada tinggi seolah berkata, 'Bagaimana ini?' 

Sejujurnya, mobilitas mereka benar-benar sesuatu. Dari apa yang saya dengar, kota 
berikutnya berada di bagian paling barat negara ini, menjadikannya kota perbatasan. 
Apalagi jalur menuju ke sana merupakan jalan yang sulit terdiri dari tiga gunung yang 
ketinggiannya sangat berbeda, menyebabkan waktu tempuh di darat memakan waktu tiga 
hari bahkan saat terburu-buru. 

Burung-burung rimel dapat mengabaikan medan dengan terbang, jadi dapat dimengerti 
bahwa mereka akan bergerak lebih cepat, tetapi baru beberapa jam sejak saya mengirim 
mereka, mereka sudah menempuh jarak yang cukup untuk menempuh perjalanan tiga hari. 
Mereka benar-benar sangat membantu untuk saat-saat ketika saya sedang terburu-buru, 
seperti ketika saya mencoba untuk menaikkan peringkat saya. 

Jika seperti ini, maka bahkan jika orang-orang itu telah mengirim orang untuk mengejarku, 
aku akan tetap mengusir mereka. Terlebih lagi, saya sebenarnya cukup dekat sekarang 
sehingga saya bisa meluangkan waktu untuk berjalan dan masih sampai di kota paling 
barat, Teressa, sebelum matahari terbenam. 

Ada beberapa masalah, tetapi dengan akhirnya berhasil menjadi Petualang Peringkat C, 
Hutan Besar sekarang hanya berjarak beberapa langkah. Baik! Aku akan memberikan 
semuanya! 



Chapter 270.1 
Bab 270: Reuni dan Pertemuan (1/2) Saya menghabiskan beberapa jam berjalan di 
sepanjang jalan gunung sambil menikmati pemandangan yang suram. Tepat ketika saya 
mulai bosan dengan pemandangan berbatu dan suram, saya tiba di kota Teressa. Saya 
mungkin akan bermalam di sini. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah akan 
mendapatkan penginapan atau tidur di rumah dimensi. 

Ruang di dalam Rumah Dimensi saya sekarang memiliki rumah dan taman berkat slime 
saya dan usaha saya mengembangkannya setiap hari. Itulah mengapa sebenarnya lebih 
baik bagi saya untuk tinggal di sana di dalam hotel yang buruk. 

Tapi sekali lagi, saya sedang dalam perjalanan, jadi mungkin bukan ide yang buruk untuk 
menginap di penginapan lokal... Saya akan mencoba berjalan-jalan sebentar. Tidak akan 
terlambat untuk makan di suatu tempat terlebih dahulu sebelum memutuskan, jadi aku 
memasuki kota, tetapi setelah berjalan-jalan tanpa tujuan untuk beberapa saat, sebuah 
kereta menarik perhatianku. 

"Hmm? Apakah itu..." [Ryouma] 

Penginapannya terkesan mahal, dan di sampingnya ada tempat parkir hanya untuk 
gerbong. Ada pagar baja tinggi yang membatasi tempat itu dari jalan yang saya lalui, jadi 
saya pikir saya mungkin salah, jadi saya mendekat, tetapi ternyata, saya benar. 

Di sisi gerbong ada lambang Rumah Jamil. Selain itu, itu berbeda dari yang saya kendarai 
baru-baru ini. Saya pikir itu kereta yang sama dengan yang saya naiki ketika saya pertama 
kali meninggalkan Hutan Gana. 

Tapi kenapa bisa ada di sini? Jika aku mengingatnya dengan benar, Sebasu-san 
memasukkannya ke dalam Rumah Dimensinya. Apakah itu berarti Sebasu-san ada di sini? 
Tapi sekali lagi, itu adalah kereta rumah, jadi bisa saja orang lain---! 

"Oh, jadi kamu perhatikan." [???] 

Aku merasakan seseorang mendekat dari belakang, jadi aku berbalik hanya untuk 
menemukan seorang wanita berkacamata berkulit coklat dengan rambut perak sebahu 
berkibar tertiup angin. Dia berdiri di sana dengan senyum di wajahnya. Dia hanya berjarak 
3 meter dariku, tapi aku tidak memperhatikannya sampai sekarang. 

"Kamu memiliki intuisi yang cukup bagus, bukan?" [???] 

"...Dan siapa kamu?" [Ryouma] 

"Oh, waspada, bukan? Maaf, sepertinya aku sedikit menakutimu. Kamu melihat kereta itu 
dengan begitu saksama sehingga aku tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang kamu 
lakukan, lalu aku mendapat dorongan untuk sedikit menggodamu. " [???] 



Yah, aku tentu saja tidak merasakan permusuhan darinya... 

"Remilie-sama, jadi di sinilah kamu berada." [Pria] 

Suara laki-laki yang familiar memanggil dari belakang. Ketika saya menoleh ke sana... 

"Makan siang sudah disiapkan--- Oh? Ryouma-sama?" [Sebasu] 

"Sebasu-san!"" [Ryouma] 

"Hah? Kamu tahu Sebasu-chan?" [Remili] 

Sebasu-chan? Dia memanggilnya sekarang juga, bukan? ...Sepertinya wanita ini adalah 
kenalannya juga. Dalam hal ini, mungkin baik-baik saja. 

"Remilie-sama, bocah ini adalah teman kita, meskipun aku tentu tidak berharap untuk 
bersatu kembali dengannya di sini." [Sebas] 

"Teman? Dan dengan 'kita', saya kira dia bukan teman Anda sendiri. Reinbach juga? Wow..." 
[Remilie] 

Jadi, dia sebenarnya bukan siapa-siapa yang berbahaya, tapi siapa dia? Dia tampak muda, 
mungkin di suatu tempat di usia dua puluhan, bahkan mungkin di akhir masa remajanya. 
tapi dia menyebut Sebasu-san dan Reinbach-sama dengan chan. Latar belakangnya tidak 
diketahui... Tapi sekarang setelah aku melihatnya dengan lebih baik, aku harus mengatakan 
bahwa dia cukup cantik. 

Dia lebih tinggi dariku sekarang, tapi dia mungkin lebih kecil dari wanita dewasa. Jubah 
yang dia kenakan terbuka di bagian depan, jadi aku tahu dia memiliki sosok yang bagus 
juga. Terlepas dari tingginya, dia memiliki banyak hal untuk dibanggakan dalam hal 
dadanya, dan dia juga memiliki pinggang yang ramping. Dia memiliki sosok yang mirip 
dengan idola gravure di Bumi. 

Dia terlihat sehat, tetapi tubuhnya tidak terlihat seperti dilatih untuk bertarung, jadi dia 
mungkin tidak bertarung dengan senjata. Namun, dia ringan di kakinya. 

"Maaf membuatmu takut sebelumnya. Saya Remilie Clemmis, seorang penyihir." 

"Saya juga minta maaf atas perkenalan yang tertunda. Saya Ryouma Takebayashi." 
[Ryouma] 

"Aku yakin kalian berdua punya banyak hal untuk ditanyakan, tapi bagaimana kalau kita 
diskusikan di tempat lain untuk saat ini?" [Sebas] 

"Benar. Apakah kamu baik-baik saja dengan itu, Ryouma-kun?" [Remili] 

"Ya." [Ryouma] 



Sebasu-san ada di sini, jadi saya akan ikut untuk saat ini. Tapi kenapa Sebasu-san berada di 
tempat seperti ini? Ah, tapi jika Reinbach-sama ada di sini, mungkin dia hanya ikut-ikutan. 

Sebasu-san membawa kami ke sebuah kamar di penginapan. Sebasu-san hendak mengetuk 
pintu, tapi Remilie-san pergi ke depan dan membukanya sendiri, menarikku ke dalam 
kamar saat dia masuk. 

"Reinbach-chan, kamu punya tamu." [Remili] 

"T-Tunggu sebentar, ah, sudah lama." [Ryouma] 

Saya melihat Reinbach-sama segera setelah kami memasuki ruangan. Dia tampak 
bersemangat seperti biasanya, jadi meskipun aku bingung, aku menyapanya. Ada pria lain 
dari generasi yang sama dengan Reinbach-sama. Mereka pasti sedang mengobrol sambil 
bersantai di sofa. Mata mereka berbinar melihat kedatangan kami yang tiba-tiba. 

"Ryouma-kun? Kamu telah tumbuh sejak kita berpisah di Gimuru. Tapi kenapa kamu ada di 
sini?" [Reinbach] 

"Saya kebetulan lewat untuk pelatihan saya. Aku kebetulan melihat kereta rumahmu dan 
terkejut, lalu..." [Ryouma] 

Aku mendapati diriku menoleh ke Remilie-san, dan Reinbach-sama dan pria lain juga 
menoleh padanya, jadi dia memberikan penjelasan singkat. 

"Aku membawanya ke sini karena Reinbach-chan sepertinya mengenalnya." [Remili] 

Tapi tentu saja, itu tidak akan cukup menjelaskan, jadi setelah memperkenalkan diri, kami 
menjelaskan hubungan antara diriku dan Reinbach-sama, dan mereka juga menjelaskan 
mengapa mereka ada di sini. Rupanya, Reinbach-sama sedang dalam perjalanan dengan 
temannya, dan seperti yang diharapkan, Sebasu-san hanya menemani mereka. 

"Ngomong-ngomong, aku mendengar tentang apa yang terjadi di akhir tahun. Saya benar-
benar minta maaf bahwa Anda harus berurusan dengan kekacauan saya, tetapi saya tetap 
bersyukur bahwa Anda dapat mengurusnya. Dari lubuk hati saya, terima kasih telah 
bekerja sama dengan putra saya dan istrinya." [Reinbach] 

Ada kesedihan dan rasa sakit yang mendalam ketika dia menyebutkan kekacauannya, 
tetapi dia penuh rasa syukur ketika dia mengucapkan terima kasih kepada saya. Aku tidak 
mungkin mengerti seberapa besar masalah itu membebaninya, tapi aku yakin dia pasti 
sangat mengkhawatirkannya. 

Dia telah menyerahkan posisinya kepada putranya dan pensiun, jadi kepala saat ini, 
Reinhart-san, harus menjadi orang yang menangani masalah ini. 

Tidak peduli akar penyebab atau keadaan yang terlibat, jika Reinbach-sama bergerak, 
rumor pasti akan menyebar di antara bangsawan ketidakmampuan Reinhart-san. 



Saya yakin sebagai orang tua, Reinbach-sama tidak ingin reputasi putranya menurun, dan 
itu juga akan berdampak buruk bagi keluarga duke dalam jangka panjang. Itu sebabnya 
Reinbach-sama tidak bisa muncul sendiri. Meskipun tampaknya dia telah membantu 
sebanyak yang dia bisa di belakang layar. 
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"Juga. Hanya berkat semua dasar yang Anda buat sehingga rekonstruksi kota dapat 
berjalan dengan lancar. " [Ryouma] 

"Saya senang mendengarnya, tapi itu bukan hanya saya. Kedua orang ini juga membantu. 
Kami sudah saling kenal untuk waktu yang lama, jadi saya tahu mereka bisa dipercaya, dan 
mereka juga memiliki reputasi yang cukup baik, jadi mereka bisa menggantikan saya." 
[Reinbach] 

"Aku mengerti... Terima kasih banyak." [Ryouma] 

"Jangan menyebutkannya. Reinbach-chan akan membantuku juga sebagai pembayaran." 
[Remili] 

"Adalah tugas seorang ksatria untuk membantu orang lain. Terlebih lagi jika itu adalah 
teman." [Schieber] 

Orang yang menanggapiku adalah Remilie-san dan pria lain bernama Schieber Gardak. 
Rupanya, dia adalah 'mantan komandan ksatria' yang Reinbach-sama pernah bercanda 
merekomendasikan untuk menjadi penjaga toko saya, meskipun saya tidak yakin itu benar-
benar hanya lelucon. 

Schieber-san mengaku telah pensiun karena usianya, tapi fisiknya masih terlihat sangat 
kuat bagiku. Saya yakin dia juga harus terampil. Tapi aku tidak bisa merasakan tekanan 
apapun darinya. Meskipun akan bermasalah jika saya diintimidasi dalam pertemuan 
pertama kami, saya selalu membayangkan komandan ksatria untuk membawa udara 
serius, jadi itu sedikit mengecewakan. 

Adapun Remilie-san, rupanya, dia dulunya adalah penyihir istana, tapi yang benar-benar 
mengejutkan adalah dia sepertinya yang tertua di sini, karena dia sebenarnya dark elf, 
kerabat dekat dengan elf seusia itu. sedikit dibandingkan dengan usia mereka. 

Saya tidak yakin tentang usianya karena saya tidak bertanya. Schieber-san hampir 
terpeleset, tapi dia memelototinya dengan nafsu darah dan mana, jadi aku memutuskan 
untuk menghindari topik itu sama sekali. 

Ngomong-ngomong, aku mulai menyebut mereka dengan 'san'. Pada awalnya, saya 
menyebut mereka dengan 'sama', tetapi Remilie-san tidak menyukainya, dan Schieber-san 
mengatakan dia bukan komandan ksatria lagi, hanya orang tua bodoh yang pikun. 

Itu bukan sopan santun yang tepat, tapi karena Remilie-san membencinya, dan Sebasu-san 
mengatakan itu akan baik-baik saja, aku memutuskan untuk memanggil mereka dengan 
'san' saja. 



"Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang ke kota ini? Dari apa yang saya selidiki, tidak 
ada yang benar-benar layak dilihat di sini. " [Ryouma] 

...... 

"Ada labirin di dekat sini yang dikenal sebagai Kota Roh yang Berangkat. Dia memiliki 
sesuatu yang dia inginkan di sana, jadi kami akan membantunya mendapatkannya. Itu 
kompensasinya." [Reinbach] 

"Pernahkah Anda mendengar tentang ramuan itu, Kegelapan Abadi?" [Remili] 

"Ini adalah ramuan yang sering digunakan sebagai obat penenang atau obat tidur, tetapi 
obat ini sulit ditangani karena tergantung pada jumlah yang digunakan, itu juga bisa 
menjadi racun yang membuat orang berhalusinasi atau menderita." [Ryouma] 

"Kamu mendapat informasi yang baik, begitu, tapi Kegelapan Abadi bukan hanya obat." 
[Remili] 

Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tongkat hitam. 

"Staf ini dibuat di desa dark elf menggunakan kayu yang dicelupkan ke dalam kaldu 
Kegelapan Abadi dan dikeringkan berkali-kali. Kayu yang diperlakukan dengan cara itu 
membuatnya lebih mudah untuk menggunakan sihir gelap." {Remilie] 

"Wow ... Apakah kamu yakin tidak apa-apa mengatakan itu padaku?" [Ryouma] 

"Saya tidak keberatan, dan itu benar-benar tidak ada yang luar biasa karena hanya 
merendam kayu. Siapapun dengan Kegelapan Abadi akan melakukannya di rumah." 
[Remili] 

Saya pikir itu adalah teknik rahasia atau sesuatu, tetapi sepertinya bukan itu masalahnya. 

"Staf ini diberikan kepada saya ketika saya menjadi dewasa, dan saya telah 
mempertahankannya, tetapi seperti yang diharapkan, itu hampir mencapai batasnya." 
[Remili] 

"Begitu, jadi kamu mencari Kegelapan Abadi untuk membangun staf baru." [Ryouma] 

"Tepat." [Remili] 

"Bagaimana denganmu, Ryouma-kun? Mengapa kamu di sini? Aku yakin kamu akan bekerja 
di suatu tempat di dekat Gimuru." [Reinbach] 

"Sebenarnya, aku juga mencari Kegelapan Abadi dari Kota Roh yang Berangkat." [Ryouma] 



Meskipun saya sebutkan sebelumnya bahwa itu sebagian besar digunakan sebagai obat 
penenang, ada cara lain untuk menggunakannya juga. Secara pribadi, saya ingin 
menggunakannya untuk membuat pengusir serangga. 

Hutan Besar Shurus yang saya tuju, sesuai dengan namanya, penuh dengan pepohonan. 
Dengan kata lain, lingkungan yang panas dan lembab, di mana serangga dan monster 
mengintai di setiap sudut. Bepergian ke sana akan membutuhkan pengusir serangga yang 
efektif, dan salah satu bahan untuk tujuan itu adalah ramuan Kegelapan Abadi. 

Selain itu, Kota Roh yang Berangkat juga dipenuhi dengan mayat hidup. Hutan Besar 
mungkin tidak terlalu penuh dengan undead, tapi para petualang yang mati di dalamnya 
bisa berubah menjadi satu dan mulai mengembara, jadi perjalanan ini juga dimaksudkan 
sebagai pelatihan untuk membantuku menghadapinya. 

"Hmm, untuk pergi ke desa di dalam Hutan Shurus Besar, ya ..." {Schieber] 

"Memang benar kamu akan membutuhkan pengusir serangga dan cara menghadapi 
undead untuk pergi ke sana." [Remili] 

Ketika saya menjelaskan itu, keduanya mengerti dan sangat mengangguk. 

"Ya. Aku bisa menggunakan sihir ringan, tapi aku belum pernah mengalami pertarungan 
melawan undead yang tidak memiliki wujud, jadi aku berharap bisa mengumpulkan 
pengalaman di Kota Roh yang Berangkat." [Ryouma] 

"Oh? Kamu bisa menggunakan sihir ringan?" [Remili] 

"Ya. Tapi aku hanya mempelajari dua mantra: mantra pemula, Bola Cahaya, dan mantra 
pertahanan anti-mayat hidup, Tirai Suci." [Ryouma] 

"Aku akan mengatakan itu sangat brilian mengingat usiamu, tapi itu akan membuatnya 
bermasalah jika kamu kebetulan menjadi gerombolan undead. Paling tidak, kamu juga 
harus belajar sihir cahaya tingkat menengah." [Schieber] 

"Kalau begitu, bagaimana kalau aku mengajarimu sedikit tentang sihir cahaya tingkat 
menengah? Reinbach-chan sepertinya menyukaimu, dan jika kamu cukup berbakat untuk 
memperhatikanku bahkan saat berada di bawah pengaruh Hide, maka kamu seharusnya 
bisa belajar dengan cepat juga. Selain itu, kita menuju ke tempat yang sama dan memiliki 
tujuan yang sama, jadi kita bisa pergi bersama?" [Remili] 

Yah, aku bersyukur, tapi... Sembunyikan? Itu tidak ada di buku sihir yang aku dapatkan 
sebelumnya, tapi dari namanya, itu jelas mantra yang dimaksudkan untuk 
menyembunyikan diri. Jika dia mengatakan dia menggunakan itu, maka ... 

"Mungkinkah kamu menggunakan itu ketika kita pertama kali bertemu?" [Ryouma] 



"Ya, itu adalah sihir gelap tingkat menengah yang membuatnya lebih sulit untuk merasakan 
kehadiranmu. Itu tidak membuatmu menghilang, jadi itu tidak nyaman dan tidak populer." 
[Remili] 

"Remilie-sama adalah ahli dalam sihir gelap dan terang dan dikatakan sebagai penyihir 
yang brilian bahkan di antara para penyihir istana. Tidak mudah untuk bertemu penyihir 
yang lebih terampil darinya." [Sebasu] 

"Kepribadiannya bisa bermasalah, tapi keahliannya adalah yang sebenarnya." [Reinbach] 

"Itu tidak sopan... Tidak ada yang salah dengan kepribadianku." [Remili] 

"Yah, mungkin itu kepribadian yang baik." [Schieber] 

Reinbach-sama dan Schieber-san menatap Remilie-san dengan ragu, sementara Sebasu 
tetap berada di samping Reinbach-sama, tidak peduli. Aku akan senang jika dia bisa 
mengajariku tentang sihir ringan, tapi apakah itu baik-baik saja? 

"Kamu sudah bertemu, jadi kamu akan menderita terlepas dari apakah dia mengajarimu 
atau tidak, jadi Ryouma-kun, kusarankan agar dia mengajarimu." [Schieber] 

Apa artinya? Agak mengkhawatirkan, tetapi akan sia-sia untuk membiarkan kesempatan 
langka ini pergi. 

"Merupakan kehormatan bagi saya untuk meminta Anda mengajari saya cara-cara sihir 
ringan. Tolong ajari aku." [Ryouma] 

"Baiklah, sudah diputuskan kalau begitu! Itu tidak akan lama, tapi kita akan menjadi tuan 
dan murid, jadi panggil aku tuan." [Remili] 

"Menguasai? Sangat baik―― "[Ryouma] 

"Kamu juga bisa memanggilku 'onee-chan' saja." [Remili] 

Ketika aku hendak memberitahunya bahwa aku mengerti, sebuah lamaran tak terduga 
datang. Itu memalukan, jadi saya menolak. 

"Aku hanya akan tetap berpegang pada tuan." [Ryouma] 

"Eh, itu akan mempengaruhi motivasiku." [Remili] 

Remilie-san berkata dengan ketidaksenangan yang jelas. 

"Kaulah yang memintanya untuk memanggilmu tuan." [Schieber] 

"Aku yakin akan melelahkan berurusan dengan Remilie, tapi kamu harus mengabaikan 
kejenakaannya atau membiarkannya lewat. Semoga beruntung." [Reinbach] 



"Ryouma-sama, keterampilan Remilie-sama adalah hal yang nyata, jadi harap tenang." 
[Sebasu] 

Bagaimana aku harus mengatakannya... Remilie-san menganggapku sebagai orang yang 
benar-benar bebas. 

Reinbach-sama menyarankan satu hal lagi. 

"Oh, benar, Ryouma-kun. Bagaimana kalau menunjukkan kepada kami bagaimana Anda 
bertarung? " [Reinbach] 

"Oke. Maksudmu saat kita bertarung di Kota Roh yang Berangkat?" [Ryouma] 

"Itu juga, tapi bagaimana kalau berdebat sekali dengan Schieber di sini." [Reinbach] 

Dengan mantan komandan ksatria!? Schieber-san juga terkejut, dan dia bahkan bertanya 
pada Reinbach-sama apa yang dia pikirkan bahkan sebelum aku bertanya pada diriku 
sendiri, dan rupanya, Reinbach-sama ingin melihat kemampuanku sebelum aku pergi ke 
Hutan Shurus Besar. Saya juga bertemu Schieber-san untuk pertama kalinya, dan dia 
dulunya adalah komandan ksatria, jadi dia seharusnya bisa menilai kemampuan saya 
secara objektif. 

Ketika Reinbach-sama menjelaskannya dengan cara itu, Schieber-san menyetujui 
perdebatan itu, meskipun tampaknya dia hanya terkejut mendengarnya menyarankan itu 
tiba-tiba dan tidak secara khusus berencana untuk menolaknya sejak awal. 

Schieber-san juga menyebutkan bahwa dia akan dapat mengukur kemampuanku dengan 
lebih baik jika aku tidak tahu tentang kekuatannya sebelumnya. Meskipun tentu bagus 
untuk mengumpulkan informasi dan bersiap sebelum pertarungan, itu tidak cukup baik 
untuk bertahan dalam situasi di mana seseorang tidak bisa bersiap sebelumnya, jadi kami 
memutuskan untuk langsung bertarung. 

Karena itu, saya pergi ke depan dengan Sebasu-san untuk pergi ke luar kota ke tempat di 
mana kita bisa berdebat. Tidak seperti aku, yang baru saja tiba, Schieber-san tidak 
membawa senjata atau armor apapun, jadi dia harus bersiap terlebih dahulu. 

Tempat yang kami tuju adalah daerah berbatu yang biasa-biasa saja. Jika di sini, maka kita 
tidak perlu khawatir tentang lingkungan kita. 

Sebasu-san berteleportasi untuk membawa Schieber-san dan yang lainnya, jadi sementara 
itu, aku mulai bersiap... Lawanku adalah mantan komandan ksatria, jadi dia pasti kuat. 
Semua ini datang tiba-tiba, tapi aku harus melakukan yang terbaik agar Reinbach-sama dan 
yang lainnya tidak khawatir. 



Chapter 271.1 
Bab 271: Uji Coba Kekuatan (1/2) Setelah Sebasu dan Ryouma meninggalkan penginapan, 
Remilie bertanya. 

"Reinbach-chan, seberapa kuat anak itu?" [Remili] 

"Sejujurnya, saya tidak tahu. Saya telah melihatnya berlatih dan menggunakan sihir 
berkali-kali, tetapi saya belum pernah melihatnya bertarung secara langsung. Meskipun 
pada saat kami bertemu, dia sudah membunuh bandit. Kudengar dia juga membunuh 
pembunuh yang dikirim oleh Dark Guild dalam insiden terakhir. Dia pasti mampu, tapi aku 
tidak tahu sampai sejauh mana. Itu sebabnya saya ingin Schieber mengujinya." [Reinbach] 

"Aku mengerti... Omong-omong, Remilie." [Schieber] 

"Apa itu?" [Remili] 

"Tentang apa yang kamu bicarakan sebelumnya tentang sihir. Apakah dia memperhatikan 
Anda sendiri? Anda tidak membiarkannya? " [Remili] 

Senyum yang meragukan muncul di Remilie. 

"Khawatir?" [Remili] 

"Tentu saja. Anda selalu dipusingkan dengan penjaga kastilOP dengan menyelinap 
melewati mereka." [Schieber] 

"Aku tidak main-main. Itu adalah latihan keamanan yang tidak diumumkan. Erias-chan 
memberi perintah juga." [Remili] 

... "Itu benar, tapi itu sangat memusingkan bagi orang-orang yang bertanggung jawab atas 
keamanan. Kepala Penyihir Istana Kerajaan, para ksatria dan penjaga elit, dan aku... 
Karenamu, kami selalu harus memeras kepala. Memang benar bahwa upaya Anda 
berkontribusi pada penguatan keamanan, tetapi itu membuat saya ingin menggerutu setiap 
kali saya mengingat kembali hari-hari itu. " [Schieber] 

"Yah, itu air di bawah jembatan, jadi lupakan saja. Saya juga tidak berpikir saya akan 
diperhatikan. Aku menyelinap di belakangnya dan baru saja akan memeluknya ketika dia 
tiba-tiba melihatku. Dengan betapa waspadanya dia setelah itu, tidak salah untuk 
memanggilnya paranoid. Dia jauh lebih santai setelah dia bertemu Sebasu-chan dan 
berbicara dengan Reinbach-chan. Mungkin, jauh di lubuk hatinya, dia tidak percaya pada 
orang lain." [Remili] 

"Matamu setajam biasanya... Aku tidak mendengar tentang detailnya, tapi sepertinya dia 
tidak memiliki masa kecil yang baik. Ketika kami pertama kali bertemu, dia tersembunyi di 
kedalaman hutan jauh dari peradaban manusia. Dia memiliki perilaku dan ucapan yang 



tidak sesuai dengan usianya, dan dia memberi kesan bahwa dia bosan dengan hidup. Dia 
tampak lebih ceria sekarang daripada sebelumnya. " [Reinbach] 

"Hmm... Dia pasti punya masalah juga. Seharusnya aku tidak melihatnya sebagai anak kecil. 
Adapun sisanya, saya akan mencari tahu saat bertarung. " [Schieber] 

Schieber dengan cepat pergi ke kamarnya dan mulai bersiap untuk duel. 

Pemuatannya termasuk tombak yang dia gunakan sejak hari-harinya dalam pelayanan dan 
satu set baju besi berat yang dibeli setelah pensiun. Perangkat itu berat dan sulit untuk 
digunakan, tetapi dia dapat dengan cepat mengenakan semuanya, lalu dia meraih 
tombaknya dan memastikan sensasi di tangannya, dia bergumam pada dirinya sendiri. 

"Atau begitulah yang aku katakan, tapi... aku benar-benar benci berapa usia tubuh ini." 
[Schieber] 

Dia bisa mengayunkan tombak favoritnya seolah-olah itu adalah perpanjangan dari 
tubuhnya, tetapi seiring bertambahnya usia, tombak itu semakin lama semakin berat. Tak 
lama, dia tidak bisa mengayunkannya seperti sebelumnya tanpa bantuan ki, dan bahkan 
tekniknya secara bertahap kehilangan kecemerlangannya. 

Orang-orang di sekitarnya sering mengatakan kepadanya bahwa dia belum tua dan bahwa 
dia masih bisa melakukan pekerjaan yang terhormat, tetapi tidak ada yang bisa 
menghentikan penuaan tubuhnya. Bahkan dengan dukungan dari harapan yang dimiliki 
orang-orang untuknya, rasa kewajibannya, dan keinginannya, dia tahu bahwa tubuhnya 
dengan cepat mendekati batasnya. Itu sebabnya dia memutuskan untuk mengangkat 
penerus yang cocok, lalu mengundurkan diri dari posisinya sebagai komandan ksatria. 

Setelah itu, dia terus berjuang sekuat tenaga melawan tubuhnya yang menua dan menjaga 
keterampilannya tetap terpoles, tetapi penuaan bukanlah sesuatu yang bisa dilawan hanya 
dengan kemauan. Bahkan tadi malam, dia harus muntah saat minum. 

Remilie mendengarkan omelannya dari samping dan berbicara. 

"Begitulah waktu. Entah itu kamu atau aku... Kita hanya harus menerima itu. Meskipun saya 
pikir kerangka berpikir Anda akan memungkinkan Anda untuk menua lebih lambat. 
Turunkan kewaspadaan Anda, dan Anda akan memburuk lebih cepat. " [Remili] 

Seperti yang diharapkan dari peri gelap berumur panjang, Remilie memiliki pandangan 
yang agak filosofis. Schieber mungkin ingat bahwa dia adalah peri gelap karena dia 
tersenyum kecut. 

"Kamu, dark elf yang usianya sulit diketahui bahkan untuk dark elf, mengatakan itu 
padaku? Meskipun saya tidak tahu usia pasti Anda, saya cukup yakin Anda hampir dua kali 
usia saya, namun Anda tidak berubah sedikit pun sejak hari kita bertemu. Anda bergerak 
sama juga. Bahkan jika Anda memberi tahu saya bahwa Anda menua, saya rasa saya tidak 



bisa setuju. Saya bertanya kepada Anda sebelumnya apa rahasia Anda, dan Anda baru saja 
mengatakan kepada saya bahwa Anda berjiwa muda. Huh... Ini bukan waktunya untuk 
membicarakan ini. Saya harus fokus pada spar saya. " [Schieber] 

Setelah membersihkan dirinya dari pikirannya yang menyedihkan, mereka kembali. Sebasu 
sudah kembali saat itu, jadi mereka bisa langsung berteleportasi. 

Setelah melewati gerbang, mereka berteleportasi lagi dan tiba di daerah berbatu itu. Untuk 
beberapa alasan, sebagian dari tempat itu telah diratakan dengan bersih. Ryouma 
mendekat sambil dikelilingi oleh banyak slime. 

"Terima kasih atas kesempatan ini, Schieber-san." [Ryouma] 

"Aku juga akan berada dalam perawatanmu. Ngomong-ngomong, ada apa dengan slime dan 
tanah yang rata ini?" [Schieber] 

"Slime adalah familiarku, sedangkan tanah, aku membuat level dengan sihirku untuk 
membuatnya cocok untuk spar. Saya pikir akan lebih mudah bagi kami berdua jika saya 
membuat tempat yang mirip dengan tempat latihan. " [Ryouma] 

"Aku berterima kasih untuk itu, tapi apakah manamu akan baik-baik saja?" [Schieber] 

"Ya, aku mengandalkan slime bumi untuk itu." [Ryouma] 

Schieber mengangguk. 

"Saya mengerti. Apakah Anda akan baik-baik saja dengan aturan upacara perintah ksatria 
untuk spar ini? [Schieber] 

"Umm, bisakah kamu menjelaskan bagaimana kelanjutannya?" [Ryouma] 

"Kami bertarung satu lawan satu, jadi sihir sampai mantra perantara akan diizinkan. Kita 
bisa bertarung dengan senjata atau sihir, dan kita akan bertarung sampai pemenang 
ditentukan atau salah satu dari kita tersingkir. Saya tidak menyukai trik kotor, tetapi 
mereka yang tidak tahu tentang itu tidak akan berguna dalam pertempuran nyata. Sengaja 
mencoba membunuh lawan Anda dilarang, tentu saja, tetapi apa pun yang terjadi. Ini akan 
berbahaya tanpa penyembuh yang baik, tapi untungnya, Remilie ada di sekitar." [Schieber] 

"Aku bisa menggunakan sihir penyembuhan hingga tingkat mahir. Itu berarti saya dapat 
menyambungkan kembali anggota tubuh Anda bahkan jika Anda kehilangannya, sehingga 
Anda dapat merasa nyaman. Oh, saya juga akan memasang penghalang sederhana, jadi 
Anda tidak perlu khawatir menyakiti orang-orang di sekitar Anda. " [Remili] 

Ryouma terkejut tetapi tetap berdamai dan mengajukan pertanyaan. 

"Tentang senjatanya..." [Ryouma] 



Senjata yang dia pegang berputar sekali sebelum membentuk kembali bentuk pedang. 

"Aku menggunakan slime yang diubah untuk senjataku, apakah itu melanggar aturan?" 
[Ryouma] 

"Slime untuk senjata, ya... Tujuan dari spar ini adalah untuk melihat kemampuanmu, jadi 
kami akan menganggapnya sebagai pelanggaran jika kamu melakukan serangan slime. 
Tidak apa-apa jika kamu hanya menggunakannya sebagai senjata." [Schieber] 

"Terima kasih banyak." [Ryouma] 

Setelah memutuskan aturan seperti itu, Ryouma dan Schieber menggunakan senjata 
mereka dan saling berhadapan di atas panggung. Sebasu berdiri di antara mereka dan 
bertindak sebagai wasit. 

"Bertarung!" [Sebasu] 



Chapter 271.2 
Bab 271: Uji Coba Kekuatan (2/2) 

"Fu!!" [Ryouma] 

Saat sinyal diberikan, mereka bergerak secara bersamaan. Schieber melepaskan dorongan 
tajam, sementara Ryouma menutup jarak dan menghindar. 

Schieber tidak akan membiarkan itu terjadi, jadi dia mengayunkan ujung tombaknya, 
memaksa Ryouma untuk menjauhkan diri dan menembakkan panah api sebagai 
balasannya. 

Schieber tampaknya telah membaca itu, bagaimanapun, karena dia dengan mudah 
menghindari mereka saat menembak balik dengan bilah anginnya. 

Sihir dan senjata bentrok, tapi ini hanya pendahuluan, tidak ada pihak yang mau keluar 
dulu. Apakah penonton adalah orang lain selain trio yang menonton mereka, tidak ada yang 
akan percaya bahwa itu terjadi. 

Jejak sihir mereka bisa dilihat di tanah tempat mereka bertarung. Logam bertemu logam, 
seperti halnya sihir dengan sihir, untuk menghasilkan simfoni logam dan ledakan. Dengan 
pertukaran sengit seperti itu, tidak seorang pun kecuali yang paling berpengalaman yang 
bisa melihat ini apa adanya: mengukur keterampilan. 

Ryouma dan Schieber bisa mengetahuinya dari dorongan pertama, tetapi prajurit atau 
petualang biasa mana pun pasti tidak akan mendapat tanggapan apa pun. 

Di tengah-tengah pertukaran hiruk pikuk itulah Schieber memutuskan untuk bergerak. 

Dengan tombaknya terisi mana, dia mengayunkan lurus ke bawah ke bahu Ryouma. 

Ryouma mundur untuk menghindar, tapi dia bisa merasakan mana di balik serangan itu, 
jadi dia malah melompat ke kanan. 

... Pada saat berikutnya, angin puyuh naik dari tombak Schieber, sangat melukai tanah 
tempat Ryouma pernah berdiri. 

"Jadi kamu juga memperhatikan itu." [Schieber] 

"Pertandingan akan berakhir jika aku gagal menangkap mana di senjatamu sekarang." 
[Ryouma] 

Tombak Schieber adalah senjata ajaib yang dilengkapi dengan mantra pemula, Pemotong 
Angin, dan mantra perantara, Pemotong Tornado. Serangan barusan telah cukup lemah 
untuk tidak membunuh Ryouma, tapi itu akan tetap melumpuhkannya jika terkena. 



Kemampuan untuk memahami mana, kebijaksanaan untuk menilai apakah itu mantra atau 
pesona, dan kemudian eksekusi menghindar itu sendiri. Jika ada yang kurang, jika 
penilaiannya salah, maka Ryouma tidak akan bisa menghindar tepat waktu. Namun 
Ryouma menghindar, dan secara spektakuler juga, sehingga dia keluar tanpa cedera. 
Schieber memuji Ryouma pada dirinya sendiri dan memperbarui fokusnya. 

Tapi itu juga berlaku untuk Ryouma, dan kali ini, gilirannya untuk bergerak. 

"'Panah Api'" [Ryouma] 

Ryouma mengucapkan mantra dan menebas dengan pedangnya. Itu adalah hal yang sama 
yang dia lakukan sampai sekarang, tetapi tepat sebelum dia menebas dengan pedangnya, 
dia melemparkan Earth Needle tanpa mengucapkan mantra. 

"!" [Schieber] 

Ryouma telah membaca mantra dari kanan di depan dan bergerak untuk menyerang di 
mana Schieber hendak menghindar, namun ternyata keduanya adalah pengalih perhatian, 
dan jarum batu yang diam-diam melesat keluar dari kakinya adalah tujuannya. 

Schieber berhasil dengan tenang menghindari panah dan jarum, tapi itu menciptakan celah 
kecil. Dengan jarak di antara mereka yang tertutup seketika, Schieber tidak punya pilihan 
selain memblokir katana Ryouma dengan gagang tombaknya yang berpakaian ki. 

Dalam upaya untuk keluar dari situasi ini, Schieber segera melemparkan beberapa 
Pemotong Angin. Setelah menghentikan Ryouma, dia menjauhkan diri dan melepaskan 
bilah angin dengan tombaknya. 

Pada titik inilah sebuah pertanyaan muncul di dalam diri Schieber. 

(Aneh... Bocah ini mampu memblokir mantraku, tapi dia tidak menindaklanjuti setelahnya. 
Tidak, dia melakukan serangan balik, tapi ada penundaan yang aneh. Ilmu pedangnya 
sangat bagus, dan dia bahkan bisa melempar tanpa mantra, tapi ada yang aneh. 
'kecanggungan' pada tekniknya. Kupikir dia hanya membiarkan dirinya terbuka untuk 
memancingku, tapi itu terlalu mencolok untuk itu... Bocah ini mungkin...) 

Saat pertukaran mereka berlanjut, Schieber mendorong pembukaan untuk mengeluarkan 
Ryouma. 

(Begitu. Mungkin belum lama sejak dia belajar sihir. Ilmu pedangnya luar biasa, tapi 
sihirnya tampaknya otodidak. Itu sangat mengesankan mengingat usianya, tapi dia kurang 
pengalaman!) 

Mulai saat ini, Ryouma dirugikan. 

Masuk akal di dunia ini untuk melawan sihir dengan sihir, tetapi sihir tidak ada di Bumi, 
dan pedang yang dipelajari Ryouma tidak memasukkan sihir. 



Ryouma telah datang dengan merek sihirnya sendiri, tetapi baru empat tahun sejak dia 
datang ke dunia ini. Selain itu, dia hanya tahu mantra utilitas selama berada di hutan. Baru 
setelah dia pergi, dia mulai mempelajari mantra serangan. Bahkan belum lebih dari 6 bulan 
sejak dia mulai mengejar sihir tempur dengan serius. 

Dibandingkan dengan dia, Schieber selalu menjadi penghuni dunia ini. Dia tahu bahwa sihir 
dan pertempuran berjalan beriringan dan dilatih seperti itu selama beberapa dekade 
sebagai seorang ksatria. Baik itu dalam pelatihan sihir atau pengalaman tempur, Schieber 
berada bermil-mil di depan Ryouma. 

Hanya karena kemampuan Ryouma jauh di depan dibandingkan dengan lawan-lawannya 
sampai sekarang sehingga tekniknya yang tidak murni tidak menjadi halangan, tetapi 
Schieber cukup terampil dalam seni bela diri untuk melawannya dan juga lebih baik dalam 
sihir. Itu memungkinkan dia untuk melihat kelemahannya dan secara akurat 
memanfaatkannya. Saat Ryouma berjuang, Schieber akhirnya memiliki ruang untuk 
bernapas. 

Tetapi... 

"Apa!?" [Schieber] 

Situasi itu tidak berlangsung lama. 

Momen kerugian yang disebabkan oleh kurangnya pengalamannya dalam sihirnya sendiri, 
jadi setelah pertukaran singkat mereka, Ryouma memutuskan. 

'Jika menggunakan sihir hanya melemahkanku, maka aku tidak bisa menggunakannya.' 

'Aku akan memasukkan segalanya ke dalam pedang yang telah kulatih dan menantang 
orang ini.' 

Saat Ryouma memutuskan itu, cara dia bertarung berubah. 

Dengan chi melonjak ke seluruh tubuhnya, kecepatan dan ketepatan serangannya 
meningkat satu tingkat. 

Schieber menolak untuk kalah dan melawan, tetapi dia tidak bisa lagi bertarung dengan 
santai seperti sebelumnya. 

Sejak saat itu, pertempuran mereka menjadi semakin sengit. 

Schieber mengayunkan tombaknya secara diagonal ke bawah ke kanan untuk kepala 
Ryouma, sementara Ryouma mengambil setengah langkah diagonal ke kanan dan 
menggambar pukulan melingkar untuk menerimanya. Namun dia tidak berhenti dan terus 
melaju dengan mengambil langkah besar dengan kaki kirinya untuk memperpendek jarak, 
lalu menarik pukulan lagi untuk mencoba dan menuai kaki kiri Schieber. 



Sebagai tanggapan, Schieber memutar tubuhnya dan mundur, lalu mengayunkan 
tombaknya ke kaki Ryouma untuk menahannya. Ryouma mengelak dan menindaklanjuti 
dengan serangannya sendiri, jadi Schieber menghancurkannya dengan Pemotong 
Tornadonya, melubangi tanah dan menimbulkan awan debu. 

Ryouma entah bagaimana lolos, tapi Schieber menepis awan debu dan mulai menyerang 
lagi. 

Kedua prajurit itu bentrok dengan kekuatan dan teknik, dan tak lama kemudian, semua 
pikiran yang tidak berguna lenyap, dan Schieber dapat mengalami pemenuhan yang telah 
lama terlupakan itu sekali lagi. 

Tubuh yang dia yakini telah layu melonjak dengan kekuatan lagi, dan teknik yang dia yakini 
telah hilang memamerkan taring mereka sekali lagi. Sensasinya begitu menyenangkan 
sehingga Schieber mengayunkan tombaknya dan merapalkan mantranya dengan pikiran 
murni. 

Sayangnya, tidak ada festival yang berlanjut selamanya. Di tengah pertempuran sengit, 
kedua prajurit itu menjauhkan diri dan saling menatap mengintimidasi. Ini bukan 
pertempuran koreografi, tetapi mereka tetap memikirkan hal yang sama: pertukaran 
berikutnya akan menjadi yang terakhir. 

Ha!!」」[Ryouma dan Schieber] 

Dengan kiai yang kuat di tengah semua ketegangan, pertukaran terakhir dimulai. 

Ryouma memegang katananya dengan ujung menunjuk ke arah Schieber, lalu dia 
memusatkan semua ki-nya ke tubuh bagian bawahnya sebelum melesat keluar. Kekuatan 
kaki yang dihasilkan begitu eksplosif sehingga dia seolah langsung muncul di depan 
Schieber. 

Membandingkan kecepatan Ryouma, Schieber mengisi tombaknya dengan mana dan 
memanggil Pemotong Tornado kedua dengan gips tanpa nyanyian. Dengan dia dan senjata 
yang memanggil mantra, angin puyuh pedang bertiup dua kali lebih ganas, dan Schieber 
mendorong keluar dengan seluruh kekuatannya. 

Ujung tombaknya menjulur keluar seperti angin kencang, tapi saat Ryouma sepertinya 
sudah tertangkap, dia mengelak sejauh rambut. Sayangnya, margin sempit seperti itu tidak 
mungkin melindunginya dari angin pedang. Pipi, bahu, dan bagian kiri tubuhnya dipenuhi 
luka dangkal, sementara darah yang menetes semuanya terhempas. 

Tapi Ryouma tetap tidak gentar dan mengambil langkah lain untuk mencegah kerusakan 
lebih lanjut, lalu dia mengarahkan ki di bagian bawahnya ke seluruh tubuhnya dan 
mendorong keluar dengan serangannya sendiri. Serangan itu, yang mirip dengan serangan 
serudukan, mengambil keuntungan dari pembukaan tepat setelah serangan, tetapi Schieber 



memutar tubuhnya sebanyak yang dia bisa untuk turun hanya dengan luka dangkal di sisi 
kirinya. 

Dibawa oleh momentum serangannya, Ryouma melewati Schieber, tetapi dia menggunakan 
kaki dan pinggangnya yang diperkuat ki untuk menghentikan momentum itu dengan paksa 
dan berbalik. Dengan katana yang dia dorong keluar sekarang terangkat tinggi, dia 
menggunakan beban di kaki dan pinggangnya untuk melompat ke Schieber. 

Pada gilirannya, Schieber dengan paksa mengambil tombaknya dan bersiap untuk 
menerima serangan itu. 

Pada saat berikutnya, dua bilah melintas di bawah cahaya matahari terbenam dan darah 
menyembur keluar―― 
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