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Bab 0 Bab 0 -- Pahlawan Tidak Melakukan Perjalanan 

Hidup memiliki kekayaan dan kesulitannya. Saya percaya kata-kata lelaki tua Mito ini 
adalah perkataan yang bijak. Kehidupan memiliki gunung dan lembahnya. Justru karena 
seseorang memanjat kesulitan, seseorang dapat berlayar turun, dan jika seseorang terus 
menempuh jalan yang mudah, ia akan segera menemukan diri dikelilingi oleh lereng yang 
menanjak. Kesimpulannya adalah karena itu, seseorang harus bertahan melalui pendakian 
kehidupan, tetapi saya pikir berbeda. Ini yang saya pikirkan. Saya bisa berjalan di jalan 
setapak tanpa naik atau turun, dengan rasa sakit sedang dan kenyamanan sedang. 

Apa yang bisa saya lakukan, dan apa yang tidak bisa saya lakukan. Apa yang ingin saya 
lakukan, dan apa yang tidak ingin saya lakukan. Apa yang saya ingin orang lain lakukan, 
dan apa yang saya tidak ingin orang lain lakukan. 

Dengan memastikan semua itu, saya berjalan, mencari jalan yang cocok untuk siapa saya 
saat ini. Saya menjalani kehidupan yang stabil, tanpa mengambil risiko yang tidak perlu, 
tanpa mengumpulkan kebencian dari orang lain. Mungkin ada orang-orang di luar sana 
yang berpikir "apa yang begitu menyenangkan tentang kehidupan tanpa rasa sakit dan 
kesenangan," tapi tolong pikirkan tentang itu. Terlepas dari apa yang diinginkan atau tidak 
diinginkan seseorang, kehidupan akan selalu mengalami badai. 

Jalan surga yang tak dapat dipahami. Karena itu, seseorang harus menyematkan 
ketidakstabilan ke tingkat yang bisa dikendalikan. Itu praktis bagaimana saya menjalani 
hidup saya. Dengan tenang menganalisis kemampuan pribadi saya sendiri, batas, 
lingkungan sekitar, keadaan keuangan, dan hubungan, mengevaluasi mereka tidak terlalu 
banyak, atau terlalu sedikit, tanpa bertujuan terlalu tinggi atau terlalu rendah ...... itu adalah 
hidupku. 

Dengan begitu saya menikmati kehidupan yang moderat, pergi ke sekolah menengah di 
dekat rumah, lulus dari sekolah menengah yang sangat pribadi, dan melewati kehidupan 
kampus di sebuah perguruan tinggi yang tidak terlalu terkenal tetapi masih memiliki 
reputasi yang mirip dengan itu. Jika ini terus berlanjut, saya mungkin akan menjalani 
kehidupan kampus yang tidak terlalu buruk, mendapatkan pekerjaan yang tidak terlalu 
buruk, dan membangun rumah tangga yang tidak terlalu buruk dengan pasangan yang 
tidak terlalu buruk. Orang mungkin akan berpikir itu buruk, tetapi ini semua lancar bagi 
saya. 

Namun, rencana hidup saya dibatalkan. Itu terbalik oleh pria ini di depan mataku. 

"O, Pahlawan! Engkau datang untuk menjawab panggilan kami! " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Pria paruh baya dengan tubuh sedang. Umurnya mungkin di 40-an atau 50-an. Dia 
mengenakan jubah merah setebal mantel dan mahkota emas di atas kepalanya. Dia berdiri 
dengan anggun, ya, tidak peduli bagaimana penampilanmu, dia adalah [Raja]. Wanita muda 
yang tampak lembut di sisinya mungkin adalah [Ratu]. Dia mengenakan gaun mewah, dan 
tampaknya berusia sekitar tiga puluh tahun. 

Saya mencoba memeriksa lingkungan saya. Langit-langit yang terlalu tinggi, pilar marmer 
tersusun dalam barisan, dan karpet merah di bawahnya. 

Iklan Di kedua sisi ada tentara berdiri dengan seragam di perhatian, dan ada seorang pria 
yang tampak perdana menteri bercampur di antara mereka. Itu pasti sebuah aula audiensi 
istana kerajaan ... atau sesuatu seperti itu. Sesuatu yang Anda lihat dalam adegan pembuka 
RPG. Raja, istana kerajaan, lalu garis "O Hero" yang saya dengar beberapa waktu lalu. Hrm 
... sepertinya ini adalah salah satu dari "dunia-dunia itu". Tenang saat Anda terburu-buru, 
dan memperluas pandangan Anda untuk melihat yang tak terlihat. Saya berkomitmen 
setiap hari untuk berjalan di jalan datar. Bergegas tidak akan mengubah segalanya menjadi 
lebih baik, menutup mata atau menghentikan telingaku tidak akan membuat kenyataan 
sebelum aku menghilang. Karena itu saya harus terlebih dahulu berdamai dengan 
kenyataan sampai batas tertentu dan mengumpulkan kecerdasan. Pertama, kita amati. 

"A, kenapa itu terlihat? Apakah kamu marah kami memanggilmu? " 

Saat saya mengamati, raja berkata demikian, dengan ragu-ragu. Kemana martabat Anda 
pergi? 

"Tidak, aku tidak bisa memahami situasinya. Pertama, apakah Anda cukup baik hati untuk 
menjelaskan situasi saat ini? " " Y, Anda orang yang tenang. Aku iri ... " " Ahem. " Aku, bukan 
apa-apa!" 

Perdana menteri berdeham dan Raja mengangkat bahu dengan kaget. Melihat pertukaran 
itu, sang Ratu tertawa dan bahkan para penjaga tersenyum pahit. Dari rantai pertukaran 
ini, saya bisa melihat bahwa 'Raja yang tampak lembut' sebenarnya adalah 'Raja yang 
Lembut'. Dia tampaknya tidak memiliki ambisi untuk seseorang di puncak sebuah negara, 
tetapi sebagai negarawan, dia mungkin jenis Raja yang dicintai oleh rakyatnya. 

Setidaknya dia tampaknya bukan orang yang mengirim pahlawan ke tempat kematian 
tertentu atau membuang pahlawan begitu dia menganggapnya tidak berguna, yang 
melegakan. Tidak tidak, saya telah membaca novel web dengan cerita-cerita seperti itu 
baru-baru ini, lihat. Yah, Kings seperti itu akhirnya membalas dendam pada para pahlawan 
yang kembali pada mereka. Membaca cerita dengan plot seperti itu sangat menyegarkan 
tetapi jika Anda bertanya kepada saya apakah saya ingin mengalami sesuatu seperti itu 
jawabannya adalah pasti tidak. 

Sekarang aku sudah mengatakan ini, itu harus dimengerti, tapi aku menyadari bahwa aku 
adalah target dari [Pemanggilan Pahlawan] raja ini. Menghindari mata saya tidak akan 
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mengubah situasi. Oleh karena itu, setiap pemikiran klise seperti "Aku ingin tahu apakah 
ini mimpi" adalah buang-buang waktu. 

"Begitu? Apakah Raja Iblis datang untuk menyerang atau sesuatu? " " Kamu cepat mengerti. 
Seperti yang Anda katakan. " " ... " " O, oi, apa yang terjadi, Pahlawan. Tiba-tiba kuburkan 
kepalamu di tanganmu. " " Tidak ... jangan pedulikan itu. Saya hanya merasa sedikit pusing. 
" 

Itu aneh . Ini adalah perkembangan klise tapi itu menyakitkan kepalaku. Melihat bagaimana 
Raja Iblis datang menyerang, dia yakin punya waktu untuk memanggil Pahlawan, tunggu .... 

"Permintaan maaf . Tolong jelaskan situasinya. " Aku, benarkah begitu? Lalu saya akan 
jelaskan. " 

Maka dimulailah "Penjelasan Dunia yang membosankan dari Raja seperti dari pembukaan 
RPG lama". 

Pertama, tentang dunia ini sendiri, dunia ini terdiri dari benua Randia yang sangat besar 
dan pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya dari semua ukuran. Di benua Randia ada 
banyak negara kecil dan besar, dan selain manusia, ada berbagai ras therianthrope, elf, 
kurcaci, ogre, dan naga yang tinggal di sana. Di antara negara-negara ada yang rasnya 
hidup berdampingan tetapi ada yang memperlakukan ras mereka sendiri dengan baik dan 
melarang ras lain, atau yang di mana setiap ras "setara di bawah satu kaisar", negara-
negara ini mengangkat hegemoni dan berperang, tetapi karena pada tragedi mengerikan 
perang dunia enam puluh tahun yang lalu, negara-negara sejak saat itu mengikuti langkah 
kerja sama damai. 

Berikutnya adalah tentang Raja Iblis dan Ras Iblis. Sepuluh tahun yang lalu, di ujung paling 
utara benua Randia, ruang yang dikenal sebagai [Alam Iblis] muncul, dari sana berbagai 
jenis monster besar dan kecil keluar, menimbulkan kekacauan di banyak negara. Bangsa-
bangsa bersatu dan mengorganisir kekuatan hukuman ke Alam Iblis, tetapi itu 
dimusnahkan. Di Alam Iblis, ada [Makhluk Iblis] dengan kecerdasan rendah (atau mungkin 
tidak), dan [Iblis Balap] dengan kecerdasan tinggi dan kemampuan tempur yang kuat, 
tetapi penghancuran kekuatan hukuman disebabkan oleh Iblis Balap. Juga ada desas-desus 
yang belum dikonfirmasi tentang Raja yang memerintah atas Ras Iblis, [Raja Iblis]. 

Setelah perang ini, Balap Iblis melakukan invasi balik, Dunia Iblis yang pada awalnya hanya 
seukuran kerajaan kecil datang untuk menutupi seperlima benua. Saat ini, wilayah ini 
disebut [Wilayah Raja Iblis]. Invasi sekarang telah berhenti, tetapi alasannya adalah karena 
jumlah tentara yang dikirim ke setiap front memperluas wilayah itu tersebar, dan bangsa-
bangsa entah bagaimana dapat mempertahankan front. Namun, negara-negara tidak 
memiliki tenaga untuk menyerbu ke Wilayah Raja Iblis, dan jika pihak Ras Iblis 
berkonsentrasi pada satu daerah, daerah lain akan diserang, sehingga kebuntuan di antara 
mereka berlanjut. 
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Berikutnya adalah tentang negara ini. Negara ini adalah [Kerajaan Elfrieden], monarki 
menengah-kecil yang terletak di ujung paling timur benua. Itu sejak awal sebuah negara 
dibesarkan oleh berbagai ras yang bekerja bahu-membahu, dan bahkan dengan raja 
manusia ia menerima ras lain tanpa diskriminasi. Setiap ras dapat menikmati hak 
kewarganegaraan, hak pilih, dan hampir semua pekerjaan selain [Raja] terbuka untuk ras 
apa pun. Bahkan tampaknya perdana menteri menasihati Raja adalah manusia setengah-
peri. 

Karena tidak membatasi Wilayah Raja Iblis, ia menerima sedikit kerusakan dari serangan 
Demonic Creature, tetapi tidak memiliki kekuatan nasional sejak awal dan keuangannya 
juga tidak dalam kondisi yang baik. Selain kecukupan pangan yang rendah, para pengungsi 
yang kehilangan rumah karena ekspansi Wilayah Raja Iblis yang mengalir ke negara ini 
hanya memperburuk masalah. 

Juga, awan gelap tampaknya terbentuk di luar perbatasan. Hubungan dengan kekaisaran 
[Kekacauan Besar] tampaknya memburuk. Kekaisaran yang menawarkan domain terbesar 
di luar Wilayah Raja Iblis adalah negara yang memiliki perbatasan terpanjang dengan 
Wilayah. Itu juga bangsa yang memimpin invasi Wilayah Raja Iblis pertama. Untuk 
membenarkan kehormatan mereka, tampaknya mereka merencanakan invasi kedua, dan 
karenanya memaksakan permintaan yang tidak masuk akal yang disebut [Banding 
Dukungan Perang] pada bangsa-bangsa. Itu adalah pengganggu lingkungan, mengatakan, 
"Kita akan berperang, jadi beri kami uang dan persediaan. Jika Anda tidak melakukan apa 
yang kami katakan kami akan mengalahkan negara Anda. " 

Terakhir, tentang Pemanggilan Pahlawan yang membawaku ke dunia ini. Kekaisaran 
sebagai hal yang biasa mengirim [Banding Dukungan Perang] ke Kerajaan Elfrieden juga. 
Tampaknya permohonan itu berisi kata-kata, "Jika Anda tidak dapat membayar uang 
dukungan, Anda dapat menggunakan ritual Pemanggilan Pahlawan yang diwariskan di 
negara Anda, memanggil Pahlawan, dan mengirim Pahlawan itu ke Kekaisaran. "Jelas 
bahwa negara ini tidak memiliki dana cadangan untuk membayar dukungan, jadi jelas 
bahwa Pahlawan adalah tujuan mereka. 

Yang tidak jelas adalah apa harapan mereka, apakah mereka ingin menggunakan Pahlawan 
sebagai aset perang, atau mungkin membedahnya untuk belajar dan mengembangkan 
senjata baru, atau mungkin mereka tidak pernah mengharapkan sesuatu untuk memulai 
dan hanya ingin menggunakan kegagalan untuk menanggapi banding sebagai alasan untuk 
melampirkan kerajaan dalam sekali jalan. Menghadapi situasi ini, kerajaan memutuskan 
untuk setidaknya melakukan Ritual Pemanggilan Pahlawan. Apakah mereka akan 
memberikan Pahlawan atau tidak masih belum diputuskan, tetapi jika mereka berhasil 
memanggil Pahlawan dia akan menjadi kartu negosiasi mereka. Oleh karena itu, mereka 
tidak punya pilihan selain untuk menunjukkan bahwa mereka setidaknya menanggapi 
Banding dan melakukan Ritual. 

Juga, tidak ada seorang pun di negara ini 'mengharapkan Pemanggilan Pahlawan akan 
berhasil'. 
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BANG! 

"Haiii! Kami sangat menyesal!" 

Aku menginjak kakiku dan Raja melompat ketakutan. Terus? Apakah saya benar-benar 
dipanggil secara kebetulan, tanpa ada orang yang mengharapkan saya melakukan apa pun. 
Ini bukan masalah yang bisa Anda selesaikan dengan 'kami tidak berpikir itu akan berhasil, 

tehepero ☆'! Sialan, apa maksudmu Rencana Hidupku yang Tenang hancur karena sesuatu 
yang bodoh seperti itu !? 

"Tch .... Apa yang akan kamu lakukan? " 

"A, apa maksudmu apa?" "Apakah kamu mengirimku ke Kekaisaran atau tidak, tentu saja. " 
Mungkin itu bukan bahasa yang seharusnya saya gunakan untuk seorang penatua dan 
seseorang dalam strata sosial yang lebih tinggi, tapi tolong simpati. Ini adalah situasi yang 
dapat menentukan hidup dan mati saya jadi saya jelas akan kehilangan kesabaran. Belum 
lagi karena Kekaisaran dapat memutuskan hidup dan mati Kerajaan tidak ada artinya bagi 
saya untuk merendahkan diri. 

"Itu ... Kami bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Kami bingung. " 

Raja tampak sangat bermasalah. Ini agak tidak terduga. Saya benar-benar berharap dia 
berpegang teguh pada saya dalam air mata atau bersujud, "Kami takut pada Kekaisaran! 
Silakan pergi ke Kekaisaran demi negara kita! ". Raja ini tampak malu-malu. Meskipun 
menjadi summoner, dia tidak terlihat akan melindungi saya melawan keinginan 
Kekaisaran. 

"Kenapa kamu begitu bermasalah? Kamu takut dengan Kekaisaran kan? " " Kami takut! 
Kami takut jadi kami bermasalah! " " Dengan segala hormat, saya akan urus penjelasan dari 
sini. " 

Orang yang mengatakan itu adalah Perdana Menteri setengah peri. 

"Saat ini, perbedaan antara kekuatan kita dan kekuatan Kekaisaran sudah jelas. Ini tidak 
terlalu luas tetapi kami tidak mampu menentang Kekaisaran. Tapi untungnya, Pahlawan itu 
satu-satunya kartu negara kita yang tersisa. Jika kita memberikan kartu ini pergi, negara 
kita tidak punya sisa untuk bernegosiasi dengan Kekaisaran. Pada akhirnya, mereka akan 
merebut Pahlawan dan merobohkan negara kita tanpa ragu-ragu. " " Yah ... itu memang 
terjadi. " 

Oushuu Fujiwarashi melepaskan kartu yang dikenal sebagai Minamoto Yoshitsune adalah 
contoh yang bagus. Orang-orang yang menyerah dan memberikan wildcard mereka atas 
ancaman sementara tidak memiliki masa depan. Ah, tapi saya masih tidak yakin bahwa 
saya wildcard. Mereka bilang aku Pahlawan atau sesuatu, tapi aku ingin tahu apakah aku 
bangun untuk kekuatan khusus atau yang lain ... Aku akan bertanya berjaga-jaga. 
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"Sebenarnya, apa itu 'Pahlawan'? Saya tidak ingat menjadi seperti itu. " " Mereka 
mengatakan Pahlawan adalah 'orang yang menunjukkan jalan menuju perubahan zaman'. " 

Jadi, bukan orang yang 'mengalahkan Raja Iblis' .... 

"Bukankah itu terlalu jelas?" "Kami berada pada kurangnya data pada setiap tingkat. " " Jadi 
kamu melakukan upacara dengan kekurangan data itu. " " Kami sangat malu. " 

Alasan seperti dokumen tidak akan membuatku bahagia, kau tahu. Bagaimanapun, ini 
mengkhawatirkan. Tidak peduli apa yang akan saya lakukan, ada terlalu sedikit informasi. 
... . Karena itu, yang paling kita butuhkan sekarang adalah waktu. 

"...... Raja, aku punya proposal. " " Apa itu? Katakan apapun yang kamu suka. " " Saya ingin 
membahas apa yang akan kita lakukan setelah ini. Bukan berdiri di tempat terbuka seperti 
ini, tapi hati-hati, duduk di kursi. Mari kita lihat ... kita bertiga, aku, kamu, dan Perdana 
Menteri di sana. " " Hm. Bagaimana menurutmu, Markus? " " Baiklah, kurasa. " 

Ditanya oleh raja, Perdana Menteri yang bernama Markus menundukkan kepalanya. 

"Karena itu tolong kumpulkan materi mengenai negara ini. Fokus terutama pada materi 
yang berkaitan dengan perpajakan, pertanian dan perikanan, ekonomi dan industri, dan 
transportasi antar-kerajaan. Saya juga ingin materi tentang Pahlawan, tapi ... yah, mari kita 
tinggalkan itu untuk saat ini. " Dipahami. Kami akan mengumpulkan mereka segera. " 

Kemudian kesempatan ini dibubarkan untuk saat ini, dan saya secara resmi dipanggil ke 
kantor Raja. Saya duduk di sofa empuk, menghadap Raja dan Perdana Menteri Markus 
dalam konferensi demi konferensi. Untuk saat ini, kami membicarakan setiap hal yang 
mungkin kami bisa. Itu sebagian besar adalah pertemuan di mana saya membaca materi 
yang dikumpulkan dan bertanya tentang detail setiap menit, dan keduanya tiba-tiba 
bersemangat naik dengan rencana yang saya presentasikan. 

Akhirnya pertemuan berakhir, wajah Raja yang sangat cerah ketika dia meninggalkan 
ruangan itu bahkan sekarang menjadi topik hangat di antara para penjaga. Itu adalah wajah 
seorang pria yang telah mencapai resolusi, kata mereka. 

◇ ◇ ◇ 

Kemudian pada hari berikutnya, Raja yang telah mengumpulkan personel penting kastil di 
ruang audiensi, menoleh ke mereka dan dengan keras memproklamirkan. 

"Kami, raja ke-13 Kerajaan Elfrieden, Alberto Elfrieden, dengan ini menyatakan bahwa 
kami turun tahta kepada pahlawan yang dipanggil Soma Kazuya! Juga, dengan ini kami 
mengumumkan pertunangan antara putri kami Liecia Elfrieden dan Soma-dono! " 

Alasannya membisu. Setiap orang kehilangan kata-kata. Satu-satunya yang tetap tenang 
mungkin hanya Ratu dan Markus. Artinya, itu adalah pengumuman mengejutkan yang 
mengejutkan 'bahkan bagi saya. ' 
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◇ ◇ ◇ 

[Sketsa Karakter: Alberto Elfrieden] raja ke-13 dari Kerajaan Elfrieden, memerintah pada 
masa kemunculan Alam Iblis. Dia memiliki kepribadian yang sangat lembut dan dicintai 
oleh rakyatnya, tetapi di sisi lain, dia tidak memiliki ketegasan, dan tidak memiliki prestasi 
penting selama masa pemerintahannya. Namun, karena dia juga tidak membuat kesalahan 
penting, dia adalah eksistensi yang akan menyusahkan sejarawan kemudian apakah dia 
raja yang pintar atau yang bodoh. Namun demikian, fakta bahwa ia mengakui 
keterbatasannya sendiri, dan meskipun baru berusia lima puluhan turun tahta ke 
Pahlawan yang nantinya akan menjadi pendiri Kaisar Elfrieden Soma E. Elfrieden, 
mendorong jarum sedikit ke sisi pandai mengukur. 
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Vol. 1 - 1.1 
Bab 1.1 Bab 1 -- Penggalangan Dana A 

[Elfrieden Kingdom Capital Parnam] Itu adalah kota di mana [Castle Parnam], di mana 
Elfrieden Royalty tinggal, berada. Kota kastil di sekeliling Castle Parnam berkembang, 
tembok-tembok di sekeliling kota memunculkan citra negara-kota Eropa abad 
pertengahan. Atap bangunannya oranye seragam, penampilannya cocok dengan suasana 
klasik kota. 

Ada jalan-jalan utama yang membentang dari timur, barat, selatan, dan utara dengan Castle 
Parnam di pusatnya, masing-masing terhubung ke gerbang masing-masing, tempat kereta 
dan tunggangan binatang buas besar mengalir tanpa henti. Selain dari itu ada jalan-jalan 
batu kecil yang tak terhitung jumlahnya menjalankan garis radial dari kastil, dan ada lebih 
banyak jalan yang menghubungkan jalan-jalan itu bersama-sama, tampak seperti sarang 
laba-laba (atau mungkin serpihan salju) ketika dilihat dari langit. Di kedua sisi jalan itu 
berdiri distrik perbelanjaan dan distrik pengrajin, yang selalu ramai dengan orang. 

Hari ini adalah hari libur nasional, lebih jauh lagi hari libur merayakan penobatan raja 
baru, sehingga distrik perbelanjaan bahkan lebih sibuk daripada biasanya. Karena 
perubahan mendadak dalam pemerintahan, kota kastil berada dalam keadaan tegang 
untuk waktu yang singkat, tetapi begitu jelas bahwa raja yang dinobatkan adalah pahlawan 
yang dipanggil, bahwa raja tua itu menyerahkan takhta itu atas kehendaknya sendiri, dan 
bahwa pahlawannya adalah menikahi putri raja, Putri Liecia sehingga sebagai ayah mertua 
raja sebelumnya tidak akan diperlakukan dengan buruk, kekacauan diselesaikan dengan 
sendirinya. Itu karena mantan raja 'dicintai' selama masa pemerintahannya. 

[Nah, jika raja baik-baik saja maka saya kira baik-baik saja] [Pasti sulit dengan tekanan 
Kekaisaran dan semuanya. Aku senang dia bisa melepaskan beban itu dari bahunya] 
[Sekarang dia mungkin bisa santai. Bagus untuknya, ya] 

Itu umumnya ditafsirkan dengan baik seperti itu .... tampaknya sikap riang Raja adalah sifat 
nasional. Soma, yang memiliki takhta mendorong ke atasnya melawan kehendaknya, 
mengharapkan setidaknya satu gerakan oposisi untuk bangkit melawan perubahan yang 
tiba-tiba, tetapi ia mengambilnya tanpa perlawanan--- Bagaimanapun, pemandangan di 
Parnam hari ini adalah pemandangan manusia dan therianthrope dan kurcaci yang datang 
dan pergi dengan damai. ¹ «TN: Secara harfiah dia menganggapnya seperti mendorong 
ketiak» 

Sore itu, seekor kuda putih berlari di trotoar batu seolah memotong suasana damai. Yang 
mengendarai itu adalah seorang gadis cantik dengan seragam pakaian militer merah dan 
putih langsung dari [Mawar Versailles], rambut pirang platinum diikat kuncir kuda, 
berkibar di angin. Usianya sekitar 16-17. Kulit putihnya yang tampak transparan dan 
seragam militer yang ketat menekankan sosoknya yang seimbang. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Sosok gadis yang menunggang kuda putih pasti akan membuat gambar yang cantik. 
Melihatnya, orang-orang di sepanjang jalan secara spontan menghela nafas kekaguman dan 
mengangkat sorak-sorai ketika mereka menyadari bahwa dia adalah 'putri' negara itu. 

"Putri! Selamat atas pertunanganmu! " " Aku berharap kamu bahagia! " 

Tanpa mengetahui perasaannya yang sebenarnya, mereka memberinya sorakan yang 
hangat. Suara sorak-sorai mereka tidak mencapai telinganya dalam kondisi saat ini. 

"Ayah, Ibu, harap aman .... Aku datang untukmu . " 

Dia, Liecia Elfrieden, bergumam dengan wajah sedih. 

◇ ◇ ◇ 

"Ayah! Apa artinya ini!" 

Kamar Pribadi Kerajaan. Kamar besar yang sangat besar dan tempat tidur ukuran raja 
tidak bisa mendominasi, masing-masing dan setiap perabotannya dibuat dengan elegan. 
Biasanya, ruangan ini seharusnya menjadi kamar tidur pasangan kerajaan dan kamar 
pribadi, dan setelah penyerahan tahta itu seharusnya diberikan kepada Soma, tetapi Soma 
yang tidak menyukai masalah yang terlibat dalam bergerak memberi izin kepada pasangan 
kerajaan sebelumnya untuk melanjutkan menggunakannya sehingga keduanya masih di 
sini. Kebetulan, Soma masih belum memiliki kamar sendiri. Alasan dia memberi adalah 
karena saya tidak membutuhkannya sekarang. 

Pemandangan kehabisan nafas yang dilihat Liecia ketika dia membuka pintu-pintu besar 
adalah pemandangan orang tuanya di balkon yang terlampir menikmati teh sore yang 
halus dan memegang scone krim berbunyi "Ini, katakan aaah---" "Aaaaaah---". Liecia duduk 
dengan keras sesaat, tetapi segera berdiri dan mendekati raja sebelumnya dengan tatapan 
marah di matanya. 

"Aku, lari jauh-jauh ke sini dari patroli regionalku ketika aku mendengar tahta Ayah 

dirampas! Jadi kenapa kamu pergi [Sini, katakan Aaah--- ♪] dengan sangat hati-hati! " 

Seperti yang terjadi, selain gelar Putri (tunangan raja saat ini setelah turun tahta), ia juga 
lulus dari akademi militer dan memiliki gelar Perwira. Posisi sosialnya sendiri tidak terlalu 
tinggi, tetapi karena kelahirannya yang tinggi, dia sering mendapat perintah untuk 
berkeliling ke setiap pasukan regional untuk panggilan simpati dan sejenisnya. Dia berada 
di salah satu misi itu baru saja tetapi setelah mendengar pengunduran diri mendadak 
ayahnya, dia datang dengan tergesa-gesa. 

"Kami tidak benar-benar dirampas, kami turun tahta dengan kemauan sendiri" "Aku tidak 
peduli tentang itu! Mengapa Anda tiba-tiba meninggalkan tahta! " " Kami berbicara dengan 
pria itu dan percaya bahwa ia diperlukan untuk negara ini. Ini adalah sesuatu yang kami 
nilai sebagai satu dengan tanggung jawab menjaga negara. Kami tidak keberatan. " 
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Begitu dia membuat deklarasi itu, dia sepertinya menunjukkan sedikit martabat seseorang 
yang membawa kerajaan di pundaknya, sehingga Liecia enggan untuk menekan masalah ini 
lebih jauh. 

"Uuuh .... tetapi, untuk bahkan memutuskan perkawinan saya secara sewenang-wenang " " 
Anda bisa membicarakannya sendiri. Pertunangan itu awalnya adalah sesuatu yang 
diminta pihak kami padanya. Jika Anda tidak ingin Soma-dono tidak akan memaksa Anda 
untuk melakukannya. " " Motheeer " 

Iklan Liecia meminta bantuan ibunya, tetapi mantan Ratu tersenyum dan berkata. 

"Pergi, lihat Soma-dono dulu. Bagaimanapun, ini menyangkut hidup Anda, Anda harus 
memutuskan sendiri masa depan Anda. Kami akan menghormati apa yang Anda putuskan. 
" 

Jadi ini yang mereka sebut tidak memiliki pulau untuk berpegang teguh. Liecia 
merendahkan bahunya. 

◇ ◇ ◇ 

Liecia berjalan melewati kastil dengan langkah cepat. Dia meninggalkan kastil ini beberapa 
minggu yang lalu untuk melakukan patroli regional. Dia bertanya-tanya bagaimana 
keadaan kastil setelah dia tidak melihatnya selama berminggu-minggu, tetapi semua orang 
di kastil berlari. Para prajurit, para pelayan, para birokrat, dan bahkan para menteri 
semuanya berlari. Melihat menteri kabinet dengan perut bundar berkeringat dari dahinya 
menjadi "huff huff" saat dia berlari begitu nyata sehingga dia berdiri di sana dengan 
tercengang. 

Ini tidak pernah terjadi sebelumnya . Atmosfer kastil seharusnya sangat rileks sehingga 
Anda akan berpikir bahwa waktu mengalir lebih lambat di sini. Para pelayan dan menteri 
kabinet akan berjalan dengan lembut, dan itu seharusnya sangat sepi sehingga Anda dapat 
mendengar suara-suara para prajurit yang berlatih di halaman dari mana saja di kastil. 
Bukankah Liecia masuk akademi militer meskipun dia seorang putri karena dia muak 
dengan atmosfer seperti itu? 

Tapi lihat itu sekarang. Ke mana pun Anda pergi di kastil, Anda dapat mendengar langkah 
kaki seseorang. Liecia memanggil salah satu pelayan yang berlari kebingungan. 

"Boleh aku bicara sebentar denganmu?" "Ah, kenapa kalau itu bukan Putri. Apakah Anda 
memiliki sesuatu untuk saya lakukan? " " Ah, tidak ... Kastil tampak sibuk, apakah ada yang 
terjadi? " " Um, tidak? Tidak ada yang khusus " " Benarkah? Rasanya agak sibuk bagiku ... " " 
Ya. Ah, tapi itu mungkin efek dari raja baru. Melihat cara dia bekerja, rasanya tidak bisa 
dimaafkan untuk menyerahkan semua pekerjaan kepadanya. Saya juga merasa bahwa saya 
seharusnya tidak begitu lambat ... ah, saya di tengah-tengah sesuatu sekarang jadi tolong 
permisi. " T, begitu? Lakukan yang terbaik" 
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Melihat pelayan yang pergi dengan langkah cepat, Liecia menjadi tercengang. Hanya 
bagaimana raja baru itu bekerja bahkan membuat pelayan pergi sejauh itu! Orang seperti 
apa yang menjadi tunangan saya. Liecia sudah kehabisan akal. 

Ruang Urusan Pemerintahan Kerajaan. Ketika Liecia membuka pintu, hal pertama yang 
dilihatnya adalah segumpal kertas. Dokumen-dokumen itu ditumpuk tinggi dalam 
tumpukan, semuanya meluap dari sebuah meja besar yang tampaknya bisa memuat dua 
lelaki dewasa yang sedang berbaring. Bukan itu saja. Melihat sekeliling ada beberapa 
birokrat di meja panjang lainnya yang berjuang keras di depan bungkusan kertas yang 
serupa. 

Ketika Liecia menjadi tercengang, ada suara seorang pemuda dari balik gunung kertas. 

"Oi, orang yang baru saja masuk" "...................... Ae !? Apa!?" 

Dia mengeluarkan suara aneh saat dia sadar, tetapi pemilik suara itu sepertinya tidak 
memperhatikan. 

"Kamu, bisakah kamu membaca? Bisakah kamu melakukan aritmatika? " " D, jangan anggap 
aku bodoh! Saya telah menerima pendidikan yang layak! " " Bagus kalau begitu. Kemarilah 
dan bantu aku bekerja " " Bantu kamu !? Kamu pikir kamu siapa ... " " Jangan khawatir 
tentang itu, bantu aku. Ini adalah 'Royal Order'. " 

Ketika dia mengatakan itu, orang di balik gunung kertas berdiri dan akhirnya menunjukkan 
wajahnya. Ini adalah pertemuan pertama antara Soma dan Liecia yang baru saja 
bertunangan kemarin. Liecia kemudian menceritakan tentang kesan pertamanya bahwa 
dia adalah "seorang pria muda dengan mata lelah. " 

◇ ◇ ◇ 

Dalam cerita di mana seorang pahlawan dipanggil ke dunia lain, ada banyak kasus di mana 
pahlawan diberi kekuatan khusus setelah dipanggil. Dalam kebanyakan kasus, itu akan 
menjadi kekuatan untuk berhadapan sendirian melawan seribu atau kekuatan yang terlihat 
tidak berguna pada pandangan pertama tetapi sebenarnya adalah kekuatan luar biasa yang 
bisa menaklukkan dunia, yang disebut "ME STRONK" ²-jenis kekuatan . ² «TN: 俺 TUEEEE» 

Saya berpikir, jadi saya kira saya seharusnya mendapatkan kekuatan, dan tentu saja, saya 
tampaknya telah diberi kekuatan. Yang pertama adalah [Pemikiran Paralel Serentak 
Bersama]. Sekarang saya dapat memikirkan beberapa pikiran secara bersamaan. Saat 
mengadakan pertemuan tentang materi A, saya bisa memikirkan materi B di kepala saya. 
Saya merasa seperti saya mungkin bisa memenangkan pertandingan Shoutoku Taishi³ 
melawan 10 orang sekarang. ³ «TN: Pangeran Shoutoku (Shoutoku Taishi) dilaporkan 
dapat mengadakan percakapan dengan 10 orang secara bersamaan» 

Yang lainnya adalah [Telekinesis Lemah]. Saya dapat memindahkan barang dengan berat 
hingga 300 gram tanpa menyentuh, mengabaikan gravitasi. Semakin ringan objeknya, 
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semakin bebas saya dapat mengendalikannya, juga, bersama dengan Pemikiran Paralel, 
saya dapat memindahkan beberapa hal sekaligus. Sebagai nilai tambah, sangat 
menakjubkan bahwa saya dapat melihat dari sudut pandang yang menghadap ke luar dari 
sudut pandang normal saya. 

Kemudian untuk berbicara tentang apa yang dapat saya lakukan untuk benar-benar 
menunjukkan dua kekuatan ini, ia melakukan pekerjaan administrasi tiga kali lipat dari 
kecepatan normal. Sambil melihat ke tiga dokumen bersamaan dengan pemikiran paralel, 
saya bekerja dua pena dengan telekinesis lemah, dan bersama-sama dengan satu di tangan 
kanan saya, saya bekerja tiga pena untuk menandatangani setiap dokumen. Ya, saya 
membuat kemajuan. Bahkan, jika bukan karena kekuatan ini aku akan dimakamkan di 
tanah longsor dokumen sekarang. 

...... Ya, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Itu sama sekali bukan kekuatan ME STRONK. 
Singkatnya, gaya pemotretan doujin tertentu [kekuatan hanya cocok untuk dokumen]. Ya, 
kumuh. Meskipun itu berguna saat ini, tetapi ketika kamu berpikir bahwa alasan aku 
dipanggil adalah untuk melawan Raja Iblis yang bisa kamu katakan adalah "bagaimana ini 
terjadi !?" Bahkan jika itu bukan sihir yang cukup kuat untuk melawan sepuluh ribu musuh, 
setidaknya saya lebih suka mendapatkan sesuatu seperti keterampilan pedang yang bisa 
saya gunakan untuk mempertahankan diri. 

Untuk kembali ke pokok pembicaraan, ketika saya menggunakan kekuatan itu untuk 
memerangi gunung kertas, pintu kokoh itu ditendang oleh seorang gadis berpakaian 
militer. Dia memiliki wajah yang bagus, kulit putih transparan, rambut pirang platinum 
yang tergerai. Dia adalah gadis cantik yang harus saya temui selama masa damai saya pasti 
akan terpesona, tetapi bagi saya yang sudah begadang selama tiga malam saya tidak bisa 
lagi melihatnya sebagai gadis cantik tetapi hanya sebagai "tenaga kerja baru". Aku 
setengah-paksa mendudukkannya di sebelahku dan mendorong dua bundel kertas 
padanya. 

"Bandingkan dua dokumen ini dan ketika Anda melihat angka yang tidak cocok atau jumlah 
entri yang berbeda, beri tanda centang di atasnya. " Eh, apa? Pekerjaan macam apa ini? " " 
Apa katamu ...? Kami sedang menggali harta terpendam " 

Kataku sembarangan, melihat gadis berseragam bingung. 

"Harta yang terkubur?" "Lebih tepatnya, [Pengeluaran yang Tidak Dihitung]. Di satu sisi 
adalah [Daftar Permintaan Anggaran] dan yang lainnya adalah [Laporan Penghasilan dan 
Biaya]. Bahkan jika jumlah yang diminta sesuai dengan pengeluaran, jika ada lebih banyak 
entri pengeluaran dari yang direncanakan maka mereka harus menjadi investasi yang tidak 
berguna yang dibuat untuk menghabiskan anggaran, atau mungkin penggelapan 
menggunakan investasi sebagai penutup. Kami memberi tanda centang pada itu dan jika 
ada penipuan kami membuat tempat terkait membayar kerugian. Jika kami menemukan 
seseorang yang menggelapkan uang, kami akan meminta mereka membayarnya kembali, 
dan jika mereka tidak dapat mengembalikannya, kami menangkap mereka dan mengambil 
harta mereka. " " A, baiklah " 
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Mungkin merasa terancam oleh sikap seseorang yang baru saja melakukan all-nighter, dia 
melakukan apa yang saya katakan kepadanya. Persis seperti itu, setelah sekitar dua jam 
berlalu dengan dia bekerja diam-diam di sampingku, gadis berpakaian militer tiba-tiba 
berbicara kepadaku tanpa berhenti tangannya memeriksa tanda-tanda dokumen. 

"Hei" "...... Apa itu? Jika kamu lelah maka kamu bisa istirahat jika kamu mau. " " Bukan itu 
...... aku belum memberitahumu namaku. Saya Liecia Elfrieden, putri raja sebelumnya 
Alberto Elfrieden " 

Saat gadis itu mengatakan itu, tiga pena yang aku manipulasi berhenti. Aku menatap 
dengan mata lebar pada gadis yang menyebut dirinya Liecia. 

"...... Jadi kamu adalah puteri" "Aku tidak melihatnya?" "Yah, kamu memakai seragam 
militer. Tapi .... ya, kamu terlihat seperti satu " 

Sekarang setelah Anda menyebutkannya, dia memiliki kelas, membuat saya sadar akan 
penampilannya yang istimewa. 

"Aku ... Souma Kazuya. Saya bertindak sebagai raja saat ini untuk saat ini " 

Liecia memalingkan wajahnya ke arahku. Kami memandang sangat dekat satu sama lain. 
Tidak seperti saya yang baru saja terkejut, murid emasnya sepertinya sedang mengevaluasi 
saya. Setelah menatap sebentar, Liecia akhirnya membuka mulutnya. 

"Aku bukan putri lagi. Karena kamu merebut tahta, posisiku agak halus " " Merampas ...? 
Saya hanya punya tahta yang dilemparkan grosir kepada saya oleh ayahmu, Anda tahu! 
Meskipun aku hanya ingin menjalani kehidupan yang tenang ... Kenapa aku harus memikul 
beban berat ini " " ....... Apa yang terjadi? Aku tahu kamu pahlawan yang dipanggil, tapi 
kenapa tiba-tiba berubah menjadi penyerahan takhta " " Aku juga ingin tahu itu. Yang saya 
inginkan adalah menjaga diri saya tetap aman ... " 

Ketika saya dipanggil ke dunia ini saya berada di ambang dikirim ke Kekaisaran. Raja 
tampaknya tidak terlalu bersemangat untuk melakukannya, tetapi dia tidak punya rencana 
khusus lain, jika Kekaisaran mengajukan permohonan paksa lain, dia tidak bisa melakukan 
apa-apa selain mengirim saya ke sana. Lalu jika aku dikirim ke Kekaisaran pada akhirnya, 
tidak peduli ke arah mana nasibku berubah, tidak ada masa depan yang cerah yang terlihat. 
Untuk melindungi diri saya, saya perlu membuat mereka memilih untuk tidak mengirim 
pahlawan. 

Rencana yang saya sampaikan kepada raja adalah membeli waktu dengan "membayar uang 
dukungan", dan menggunakan waktu itu untuk menekan "negara kaya, kebijakan tentara 
yang kuat". Karena mereka berkata "jika Anda tidak dapat membayar maka cukup kirim 
pahlawannya", kami dapat membayar dan menyelesaikannya. Mereka kemudian akan 
kehilangan pretensi untuk mengganggu. Itu adalah upaya intimidasi tetapi karena itu 
bukan intimidasi nyata, aku menilai bahwa Kekaisaran akan peduli dengan kehormatan 
mereka dan tidak mendesak lebih jauh dari itu. Dengan waktu yang kita peroleh, kita akan 
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memajukan 'kebijakan tentara yang kuat negara kaya' dan membangun sebuah negara 
yang tidak akan menghasilkan bahkan jika Kekaisaran mengancam kita lagi. 

Tentu saja, keduanya keberatan. "Negara ini tidak memiliki dana untuk membayar uang 
dukungan," kata mereka. Namun, dengan bahan-bahan yang saya periksa, saya 
menunjukkan kepada mereka bahwa pembayaran dimungkinkan dengan menjual 
beberapa fasilitas pemerintah, menekan pengeluaran pemerintah, dan menyerahkan 'harta 
pribadi raja' sampai batas tertentu. Saya menghadiri program sarjana di bidang sosial 
ekonomi dan bermimpi menjadi pegawai pemerintah. Ini banyak dalam bidang keahlian 
saya. 

Raja tampak khawatir melihat rencana itu, tetapi Perdana Menteri Markus tampak 
bersemangat. Dia tampaknya menilai bahwa daripada mengirim pahlawan pergi untuk 
mempertahankan status quo, lebih baik bagi masa depan negara untuk mereformasi 
ekonomi. Saya merasa lega pada keinginan Perdana Menteri. Sebagai orang yang 
menyarankannya, saya mungkin diharapkan melakukan beberapa pekerjaan, mungkin 
sebagai petugas keuangan, membantu reformasi ... atau begitulah yang saya pikir. 

"Tapi kemudian mereka menjadikanku Raja." "Ah, um ... maaf kurasa" "Kamu tidak perlu 
meminta maaf. Sebenarnya, Anda adalah korban di sini, tiba-tiba diberi tahu bahwa Anda 
memiliki tunangan. " " Ya, itu benar ... tunggu, ya? Saya ingin tahu siapa di antara kita yang 
memiliki posisi lebih tinggi. Apakah buruk bahwa saya belum menggunakan bahasa yang 
sopan? " 

Di satu sisi kita memiliki mantan rakyat jelata, Raja saat ini. Di sisi lain kita memiliki 
mantan putri, kandidat Ratu saat ini. 

"....... Saya kira Anda bisa berbicara dengan santai " " ....... Benar " " Juga, jangan khawatir 
tentang pertunangan. Saya hanya menjaga takhta sekarang. Aku mungkin akan berhenti 
menjadi Raja dalam beberapa tahun " " Eh, kenapa !? " " Aku tidak berniat untuk melakukan 
lebih banyak pekerjaan daripada mendapatkan [uang dukungan] jadi aku tidak dikirim ke 
Kekaisaran untuk memulai. Sekarang setelah tahta diserahkan kepada saya, saya 
setidaknya akan menempatkan ekonomi negara di jalurnya, tetapi saya akan membiarkan 
orang memilih apa yang akan terjadi selanjutnya. Tentu saja, saya baik-baik saja dengan 
membatalkan pertunangan " 

◇ ◇ ◇ 

Liecia menatap Soma dengan mata terbelalak. 

(Tidak, tidak, dia dengan mudah mengatakannya tetapi apakah dia mengerti betapa 
sulitnya melakukannya) 

Bahkan Liecia yang terobsesi dengan militer yang tidak terbiasa dengan urusan 
pemerintah memahami situasi negara ini. Itu di ambang [sekakmat]. Rendahnya kecukupan 
makanan untuk memulai dengan, resesi, masuknya pengungsi dari invasi Raja Iblis, 
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kemudian tekanan dari Kekaisaran Kekacauan Besar.... semua adalah penyebab 
keprihatinan untuk ditangani. Kemungkinan besar, bahkan jika pemerintahan Raja 
sebelumnya berlanjut, itu hanya akan berlangsung beberapa tahun lagi. Seperti yang 
mungkin diharapkan dari lulusan akademi militer, Liecia dapat melihat hal-hal ini dengan 
mata tenang. 

Karena itu ia agak memahami tindakan ayahnya yang menyerahkan takhta kepada 
seseorang yang dianggapnya superior di tempat. Tetapi kemudian, dapatkah ia melakukan 
ini dengan menempatkan ekonomi negara ini di jalur yang benar? Jika katakanlah dia bisa, 
maka orang-orang akan membiarkan Raja yang mencapai prestasi seperti itu pensiun 
begitu saja. 

".... Jadi, Anda pikir Anda bisa mendapatkan uang dukungan? " " Hm? Ah, aku sudah 
mendapatkan uang dukungan untuk Kekaisaran. " " .............................. Eh? " " Aku sekarang 
mengumpulkan dana untuk reformasi. Terus terang, itu membutuhkan lebih banyak uang 
daripada membayar Kekaisaran " 

Tidak... . tunggu sebentar di sana! Sudah diamankan katanya? uang yang diminta 
Kekaisaran seharusnya sebesar sepertiga dari anggaran tahunan negara itu. Itu menyaingi 
total anggaran tahunan negara yang lebih kecil dan dia bilang dia sudah siap? 

"Di mana Anda menemukan jenis ..." "Saya telah menjual sekitar sepertiga dari harta di 
ruang harta" "" Kamar harta ...? Harta Karun Nasional !? " 

Dia benar-benar menjual Harta Karun Nasional !? Apa yang dia pikirkan! Saya menanyai 
Soma yang dengan acuh tak acuh melakukan sesuatu yang begitu keterlaluan. 

"Harta Karun Nasional milik seluruh negara yang kamu tahu! Menjual itu atas kemauanmu 
sendiri adalah pengkhianatan bagi orang-orang! " " T, sekarang, tenanglah. Karena Anda 
mengatakan itu milik negara maka bukankah akan dapat diterima menjualnya demi 
kesejahteraan seluruh bangsa? " " Ya, tapi .... Ada hal-hal di sana dengan signifikansi budaya 
dan sejarah " " Ah--- Saya sudah mengecualikan hal-hal itu. Barang yang saya jual adalah 
aset keras seperti permata dan ornamen " 

Soma melacak dan menyajikan sebuah katalog yang disusun bersama tentang Harta Karun 
Nasional dari tumpukan dokumen. 

"Saya membagi Harta Nasional menjadi [Grup A: barang dengan nilai budaya], [Grup B: 
barang tanpa nilai budaya tetapi memiliki nilai properti], dan [Grup C: orang lain], dan 
hanya menjual Grup B. Daripada menjual grup A, lebih baik memajangnya di galeri atau 
museum secara berkala untuk mendapatkan mata uang asing dalam jangka panjang. " " Itu 
mungkin benar, tapi ... grup C? " " Barang sihir, buku sihir, dan barang-barang. Saya 
sebenarnya tidak tahu bagaimana memperlakukan mereka. Mereka seperti senjata, bisa 
dikatakan. Saya tidak bisa hanya menjualnya atau memajangnya. Meskipun [set peralatan 
pahlawan] kelihatannya akan dijual dengan cukup banyak " " Tolong hentikan itu... " 
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Kamu masih pahlawan, bahkan untuk sesaat ... Ah, tapi kamu seorang Raja sekarang. 

"Tapi, jika kita memiliki uang sebanyak itu, bukankah kita harus mempersenjatai diri untuk 
bersiap menghadapi Kekaisaran? Saya diajar untuk [lebih baik berjudi 1000 yen dalam 
pertahanan nasional dari memberikan sepersepuluh dari rin⁴ di upeti] di akademi" "Untuk 
mengatasi itu pepatah aku memanggil pepatah cepat. [Waktu adalah uang] . Efeknya adalah 
dengan menawarkan uang dukungan perang sebagai pengorbanan, saya bisa memberi 
negara ini 'Waktu' yang sangat dibutuhkan. " " Ada apa dengan kalimatmu? " " Jangan 
khawatir tentang itu. Bagaimanapun, bahkan jika kita meningkatkan persenjataan kita, 
tidak ada artinya jika kita tidak menyelesaikan masalah rumah tangga kita. Selama masalah 
makanan dan pengungsi tidak terpecahkan, kami akan terus kehilangan dukungan populer. 
Jika itu terjadi kita akan menjadi negara yang rapuh sehingga Kekaisaran hanya perlu 
mengipasi nyala sedikit sebelum pemberontakan terjadi " "Tidak mungkin ... Orang-orang 
harus mengenali apa ancaman Kekaisaran itu" "Itu pandangan idealis. [Orang miskin tidak 
mampu bersikap sopan]. Bagaimanapun, tidak mungkin ada moral atau patriotisme dengan 
perut kosong. Tanpa ruang gerak untuk diri mereka sendiri, mereka tidak akan 
mengkhawatirkan orang lain " ⁴« TN: 1 rin = 1/1000 yen » 

Sorot mata Soma sangat dingin saat dia mengatakan itu. Itu adalah pandangan yang sangat 
realistis. Saya pikir itu sepertinya benar. Hanya saja ... saya tidak tahu. 

"Baiklah sekarang, haruskah kita kembali bekerja?" ".... " 

Aku merasa seolah dadaku mengencang dari tatapannya. 

◇ ◇ ◇ 

Kami melanjutkan selama satu hari lagi dan akhirnya dapat memperoleh sejumlah uang. 
Meskipun itu tidak akan membawa kita menuju kemakmuran, ia dapat bertindak sebagai 
dana untuk menekan reformasi. Mampu mengumpulkan dana sebanyak ini dari hanya 
wilayah yang dikontrol langsung tanpa menyentuh 'Tiga Duchies', saya pikir itu layak 
dipuji. 

Melihat sekeliling, ada mayat-mayat yang berserakan. Di antara para birokrat ada yang 
tidur telungkup di atas meja, dan ada juga yang tidur berbaring di kursi, memandang ke 
langit-langit. Sedangkan untuk diri saya sendiri, saya sudah begadang selama empat 
malam, tetapi dengan membagi kesadaran saya menjadi tiga menggunakan pemikiran 
paralel, saya dapat membiarkan mereka bergiliran tidur satu per satu sehingga saya tidak 
merasa lelah secara mental (meskipun karena secara fisik melelahkan, saya tidak mau ' 
tidak ingin sering menggunakannya) 

Sementara itu, di sofa Ruang Urusan Pemerintah, Liecia sedang berbaring tidur. Aku diam-
diam mendekat dan duduk di sandaran tangan sofa, menatap Liecia yang sedang tidur. 
Pada akhirnya dia membantu saya bekerja sampai hampir subuh. Dia pasti memiliki 
banyak hal untuk dikatakan setelah tiba-tiba mendapatkan tunangan, tetapi saya harus 
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berterima kasih padanya karena telah bekerja sama dengan pekerjaan saya terlepas dari 
semua itu. 

Aku menyikat kepala Liecia yang sedang tidur. Rambut halusnya meluncur di antara jari-
jariku. Perasaan gembira karena dilepaskan dari pekerjaan yang panjang mungkin ada 
hubungannya dengan ini. Tindakan memalukan itu cukup memalukan. 

"Mu--- ..." 

Liecia mengerang dan aku melepaskan rambutnya. Saat berikutnya, Liecia membuka 
matanya dan tiba-tiba duduk tegak. Dia masih mengantuk, tampak kosong di semua 
tempat. Saya tersenyum ketika saya memanggilnya. 

"Pagi Liecia" "Ah, pagi ... ya? Saya tidur ... " " Pekerjaan sudah selesai. Anda ingin tidur 
sedikit lagi? " " Ah, tidak. Saya baik . Sebaliknya, bagaimana dengan Anda Soma? Kau sama 
sekali tidak tidur, kan? " 

Sepertinya dia sudah benar-benar terjaga, dan aku benar-benar senang dia 
mengkhawatirkanku. Saya bangkit dari sandaran tangan dan melakukan peregangan 
berlebihan. 

"Aku berencana untuk tenang setelah ini, tapi ... oh, benar. Maukah Anda ikut dengan saya 
sebentar? " " Hm? Di mana? " " Berjalan sebelum tidur " 
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Vol. 1 - 1.2 
Bab 1.2 Bab 1 -- Penggalangan Dana B 

Tepat setelah fajar, kami berdua, Liecia dan aku, tersentak naik kuda. Sambil menghirup 
udara berkabut di pagi hari, kuda favorit Liecia, Celine, yang tidak peduli dengan bobot dua 
orang di atasnya, melompat ketika berlari. Kami mengendarai sepeda motor ganda, tetapi 
Liecia yang memegang kendali sementara yang memegang erat-erat di pinggang 
rampingnya di belakangnya adalah aku. 

"Whoa, jangan menekan perutku dengan kuat" "Tidak, yah, ini menakutkan, tahu?" 
"Menyedihkan. Bukankah biasanya orang yang seharusnya memegang kendali " " Tidak 
bisa membantu. Ini adalah pertama kalinya mengendarai kuda untuk saya " 

Orang Jepang modern, kelahiran Tokyo, Tokyo dibesarkan, tidak memiliki banyak peluang 
untuk menunggang kuda. Paling-paling, itu hanya sebatas mengendarai kuda poni dengan 
seorang pembantu di kebun binatang ketika aku masih kecil. 

"Adakah orang dewasa di negara ini, dari petani hingga bangsawan, dapat menunggang 
kuda, tahu?" "Sayangnya, negara tempat saya berasal memiliki banyak moda transportasi 
yang lebih nyaman." "Tetapi negara ini terutama menggunakan kuda. Karena kau ada di 
sini, kenapa kau tidak terbiasa dengan itu? " " ....... . ketika aku punya waktu " " Benar. ... jadi, 
kendaraan di negara Anda, saya pikir saya tertarik. " " Ya, ada kendaraan berbentuk kotak 
dengan roda yang dapat membawa sejumlah besar orang dalam sekali jalan ... " 

Sambil berbicara itu, kami terus berlari kencang. Mungkin sekitar 6 sekarang. Sudah 
waktunya bagi orang untuk akhirnya mulai bekerja. Distrik perbelanjaan tidak memiliki 
toko terbuka, dan hampir tidak ada pejalan kaki. 

Iklan Meninggalkan daerah perkotaan, kami akhirnya tiba di tembok yang mengelilingi 
kota. Kami berbicara dengan penjaga di sana dan pergi keluar melalui gerbang kecil di 
sebelah gerbang besar (buka jam 7 pagi) yang tidak Anda lihat di luar film fantasi asing. 
Negosiasi kali ini ditangani oleh Liecia. Raja yang baru dinobatkan mungkin tidak akan 
diizinkan keluar gerbang tanpa penjaga. Itulah sebabnya perwira militer Liecia pergi dan 
menghindari masalah yang mengatakan "Saya akan keluar atas perintah kerajaan" atau 
sesuatu. Setelah kami aman meninggalkan gerbang kastil, Liecia menggerutu. 

"Mereka menuliskannya sebagai perintah kerajaan. Sekarang bagaimana saya harus 
menjelaskan kepada atasan saya ... " 

Saya dengan sopan mengabaikannya. Kemudian dalam waktu singkat, kami akhirnya tiba 
di tempat tujuan. 

"....... berhenti disini" 
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Saya meminta Liecia untuk menghentikan kuda itu, dan dia menatap saya dengan wajah 
ragu. 

"Kamu ingin datang ke sini? Saya tidak bisa melihat apa pun kecuali bidang, " 

Seperti yang dikatakan Liecia, di mana pun kita melihat-lihat, tidak ada yang lain selain 
bidang hijau. Ladang hijau basah dengan embun sejauh mata memandang. Tempat ini... . 
tidak salah lagi. 

"Saya ingin Liecia melihat pemandangan ini" "Bidang ini? Yah, itu pasti cantik, basah 
dengan embun pagi dan semua itu ... " " Cantik .... ya Meskipun itu semua karena ini orang-
orang sekarat karena kelaparan. " " Apa? " 

Liecia membelalakkan matanya karena terkejut. Aku tersenyum mengejek. 

"Perhatikan baik-baik. Ladang yang tidak bisa dimakan ini adalah penyebab masalah 
pangan negara ini " 

◇ ◇ ◇ 

Bidang yang tidak bisa dimakan. Itulah yang Soma sebut sebagai ladang yang terbentang di 
depan mata kita, membuat senyum mengejek. 

".... . apa artinya itu? " " Artinya apa yang dikatakannya. Apa yang kami sebarkan di sini 
adalah semua [kapas] " " Kapas .... Ah! Itu yang kau maksud dengan termakan " 

Kapas adalah bahan baku untuk membuat benang kapas. Pastinya bukan untuk makan. 
Soma duduk di tempat dan menyangga sikunya di atas lutut. 

"Kesimpulannya, masalah pangan negara disebabkan oleh peningkatan ladang kapas ini. " 
... Hah?" 

Apakah dia baru saja mengatakan sesuatu yang menakjubkan barusan? Masalah pangan 
negara? Tidak memperhatikan kebingungan saya, Soma terus berbicara. 

"Aku menemukan ini ketika aku sedang memilah-milah dokumen, tetapi karena 
pembesaran Wilayah Raja Iblis permintaan untuk kebutuhan seperti pakaian meningkat. 
Secara alami, permintaan akan bahan baku, kapas, juga meningkat. Ketika harga kapas 
naik, Anda hanya bisa menjual apa yang Anda hasilkan, sehingga petani menghentikan 
budidaya makanan yang telah mereka lakukan dan secara simultan beralih ke kapas. 
Mereka [tanaman komersial] tidak dimaksudkan untuk dimakan tetapi untuk dijual, tetapi 
fakta bahwa petani tiba-tiba beralih ke pertanian hanya tanaman komersial menyebabkan 
kecukupan pangan negara ini menurun " ".... " 

Saya tidak tahu itu. Tidak, saya tidak pernah memikirkannya. Bertanya-tanya apa yang 
menyebabkan masalah pangan negara kita, saya dengan egois berpikir itu mungkin cuaca 
buruk, atau mungkin karena tanahnya buruk. Meskipun ada alasan yang pasti, meskipun 
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saya sudah tinggal di sini selama lebih dari sepuluh tahun, saya tidak menyadarinya sama 
sekali. Meskipun Soma yang hanya dipanggil ke sini beberapa hari yang lalu bisa melihat. 

"Untuk memperluas itu, penyebab resesi negara adalah sama. Karena kecukupan pangan 
kita rendah, kita tidak punya pilihan selain mengimpor dari negara lain, tetapi karena ada 
biaya transportasi untuk impor, harga bahan makanan tiba-tiba melonjak. Meskipun 
keuangan keluarga akan berada di bawah tekanan, mereka hanya dapat mengurangi biaya 
makanan. Jika mereka tidak makan, mereka mati, jadi tentu saja yang ditebang adalah 
barang-barang belanjaan mewah dan barang-barang mewah. Pembelian terkendali inilah 
yang menyebabkan resesi " 

Apa yang saya lihat. Jika saya seorang warga kota, saya hanya akan mengatakan Anda 
menuai apa yang Anda tabur dan itu saja. Tapi aku adalah seorang putri. Ketidaktahuan 
atasan adalah pembunuhan orang-orang di bawahnya. 

"Aku ... didiskualifikasi sebagai bangsawan" 

Karena kelelahan yang ekstrem, saya duduk dengan keras di tempat. Dalam hidup saya, 
saya tidak pernah merasakan ketidakberdayaan yang saya rasakan hari ini. Melihatku 
seperti itu, Soma mengerang "ah" dan "uh" lalu menjatuhkan tangannya ke kepalaku. 

"Jangan berkecil hati. Kita masih bisa tiba tepat waktu. Saya sudah mengamankan dana. 
Dengan uang ini, mari kita mereformasi pertanian dulu " " ....... Apa yang akan Anda 
lakukan? " " Membatasi pertanian tanaman komersial, menanam kembali ladang makanan, 
meningkatkan kecukupan pangan. Negara ini akan mendukung konversi dengan subsidi. 
Pertama kami menanam kedelai yang memiliki berbagai kegunaan dan kentang yang tahan 
terhadap gagal panen, dan akhirnya menambahkan sawah. Kemudian..." 

Soma berbicara tentang reformasi pertaniannya yang luas. Ada banyak kata yang tidak saya 
mengerti, seperti nasi atau nasi, tetapi wajahnya tampak bercahaya. Saya pikir saya 
mengerti mengapa ayah menyerahkan tahta. Dialah yang paling dibutuhkan negara ini saat 
ini. Tidak peduli apa yang diperlukan, kita perlu mengikatnya ke negara ini. ... . 
Pertunangan dengan saya mungkin salah satu dari ikatan itu. 

(.... Ini jelas bukan saatnya untuk mengatakan itu tidak lucu memutuskan perkawinanku 
secara sewenang-wenang) 

Soma mengatakan dia akan menyerahkan takhta begitu dia menempatkan ekonomi negara 
di jalurnya, tapi tidak mungkin aku bisa menerimanya. Membiarkan bakat langka 
meninggalkan layanan pemerintah adalah kegagalan negara. Saya perlu memastikan itu 
tidak terjadi apa pun yang terjadi. 

(Aku ingin tahu apakah aku bisa membuat fait accompli dan membuatnya bertanggung 
jawab .... tunggu! F, fait accompli ... berarti ... itu, kan ...?) 

Karena 'gambar' yang muncul di benakku, wajahku tiba-tiba memerah. 
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"Itulah sebabnya daerah pegunungan ... hey Liecia, kau mendengarkan?" "Hyes! Saya, saya 
mendengarkan " "? Entah bagaimana Anda terlihat merah? " " Ini matahari pagi! Jangan 
khawatir, teruslah bicara! " " ??? " 

Pipiku terasa panas. Saya pikir saya akan mati karena malu. Apa yang Soma katakan setelah 
itu tidak masuk ke telingaku sama sekali. 

◇ ◇ ◇ 

[Sketsa Karakter: Liecia Elfrieden] Putri Raja ke-13 Elfrieden, Alberto Elfrieden. Dia 
menikah dengan orang yang kemudian menjadi Soma E Elfrieden. Saat menjadi seorang 
putri, dia juga lulusan dari akademi militer dan personil militer kerajaan, dan dalam 
kapasitas itu, secara aktif mengambil perannya sebagai jembatan antara Soma dan Militer. 
Dia juga menunjukkan lebih banyak akal tentang urusan pemerintahan daripada ayahnya, 
sampai-sampai kemudian berspekulasi bahwa dia mungkin tidak memiliki hubungan darah 
dengannya. Dia akan selalu bersama Soma melalui kehidupannya yang penuh gejolak¹, 
mendukungnya dari samping, menjadi model Ibu Baik Istri dan Ibu Bijaksana. ¹ «TN: heh» 

Penyebab kekurangan pangan adalah konversi mendadak dari tanaman pangan menjadi 
tanaman komersial. Contoh terkenal dari hal ini adalah "sistem penanaman paksa²" yang 
diperkenalkan di Hindia Belanda. Saya mendengar bahwa karena koloni dipaksa untuk 
menanam tanaman komersial, kelaparan meletus dan banyak yang mati karena kelaparan. 
² «TN: Cultuurstelsel» 
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Vol. 1 - 2.1 
Bab 2.1 Bab 2 -- Pertama-tama Mari Kita Mulai × × A 

Diposting pada 2015/09/01 oleh LARVYDE44 Komentar 

Organisasi teknologi dunia ini sangat berantakan. Sebagai contoh, ilmu dan teknologi di 
Bumi berkembang dengan langkah-langkah "tenaga kerja → kincir angin / kincir angin → 
mesin uap → mesin pembakaran internal". Ketika Anda berpikir "Saya ingin terbang bebas 

di langit ♪", Anda harus memahami prinsip angkat dinamis dan membangun sistem 
propulsi untuk membuat pesawat terbang, dan Anda harus memahami teori mengapa Anda 
perlu membakar benda untuk membuat kerja sistem propulsi. Di Bumi, teknologi baru 
selalu dibangun di atas teknologi yang lebih rendah. 

Namun, dunia ini memiliki binatang ajaib dan ajaib. Jika Anda mengatakan "Saya ingin 
terbang bebas di langit", Anda dapatkan "ini, Anda mulai! Wyvern! "¹. Benar-benar 
mengabaikan bubuk mesiu dan mesin pembakaran internal, orang-orang di negara ini 
terbang di langit. Jika mereka cenderung, mereka bahkan bisa membuat api atau air atau 
kilat muncul dengan sihir, dan ada celah besar antara apa yang mereka bisa dan tidak bisa 
lakukan. ¹ «TN: Mengacu pada lagu pembuka anime Doraemon, yang berbunyi: Saya ingin 
terbang bebas di langit / Ini dia! Bamboocopter! » 

Mereka memiliki hal-hal yang mirip dengan truk, tetapi tanpa mesin pembakaran internal, 
mereka ditarik oleh binatang ajaib besar. Mereka memiliki kapal perang baja, tetapi 
mereka ditarik oleh naga laut besar. Mereka tidak memiliki listrik, tetapi malam negara itu 
cerah. Lampu jalan negara dipenuhi lumut bercahaya yang menyimpan cahaya di siang hari 
dan menerangi kota-kota di malam hari. Mereka tidak memiliki gas, dan mereka memasak 
dengan kayu bakar, perapian, dan sihir atribut api (atau alat sulap). Mereka tidak memiliki 
pipa air, tetapi sumur air dipasang di seluruh kota, dianugerahi lingkaran sihir atribut air 
untuk mengambil air dari bawah tanah. 

...... begitulah caranya. Ada banyak hal yang dilakukan negara ini dengan kekuatan sihir, 
bahkan tanpa ilmu pengetahuan. Di sisi lain, jika Anda meninggalkan binatang ajaib dan 
sihir, negara ini memiliki tingkat budaya yang rendah. Berbicara mengenai sejarah dunia 
kita, mereka mungkin berada pada malam zaman modern awal dan kematian abad 
pertengahan. Sistem feodal masih tetap ada, dan Revolusi Industri masih jauh. Itulah 
sebabnya pasti ada sesuatu yang saya, yang datang dari masa depan lima abad setelah 
Revolusi Industri, tahu bahwa dapat diubah menjadi uang. Itulah yang saya pikirkan. 

◇ ◇ ◇ 

"Kami akan melakukan reformasi pertanian tetapi tidak bisa dilakukan dalam sehari. Itulah 
sebabnya saya memutuskan untuk meningkatkan volume impor dari luar negeri untuk 
mengatasi masalah pangan " 
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Soma, yang duduk berseberangan denganku di sekitar meja panjang dan sempit, 
mengatakan hal itu dan menenggelamkan giginya ke roti panggang. Di atas meja ada 
sekeranjang roti panggang dan telur orak-arik dan chorizo ² dan salad di atas piring untuk 
dua orang yang berbaris. Sekarang saatnya sarapan. ² «TN: sosis babi» 

"Tapi katamu karena impor memiliki biaya transportasi sehingga menyebabkan pembelian 
yang terkendali" "Yup. Jadi untuk saat ini negara membeli dan menjualnya dengan harga 
lokal. Akan ada defisit tarif tetapi karena ini mendesak, kita harus mengatasinya. Saya ingin 
mendapatkan melalui ekspor untuk menebusnya, tetapi kita harus menemukan sesuatu 
untuk menggantikan penghasil terbesar, wol kapas " " Cukup macet, ya ... selain itu ... " 

Saya menyebutkan satu hal yang ingin saya komentari sejak beberapa waktu yang lalu. 

"Kenapa raja makan pagi di tempat seperti ini !?" 

Ini adalah aula kekacauan istana. Selain itu, itu adalah aula umum yang digunakan tentara 
dan para pelayan, dan apa yang Soma dan aku makan sekarang adalah Pagi Set A. Raja 
suatu negara berbaur dengan tentara dan memakan makanan prajurit. Seharusnya ada 
batasan untuk tidak bermartabat. 

"Pandangan aneh prajurit dan pelayan itu menyakitkan ..." "Jangan pedulikan mereka. Saya 
melakukan pemotongan di kastil. Kita tidak bisa membuang-buang uang untuk makanan " " 
Tidakkah Anda berpikir bahwa berhemat buruk bagi ekonomi? " " Itu jika Anda menimbun 
apa yang Anda hemat. Jika Anda menggunakan uang yang ditabung dengan benar, 
perekonomian akan berubah. " " Tetapi, Anda tidak harus makan di sini. " " Jadi, Anda ingin 
makan sarapan ini di meja raksasa itu? Rasanya kosong di sana, bukan? " " Yah, Anda 
mungkin benar, tapi ... " 

Tapi saya masih punya masalah dengan makan di sini di mana semua orang bisa melihat. 
Bahkan jika aku sudah terbiasa di akademi, untuk saat ini Soma adalah tunanganku jadi 
situasi ini terasa seperti kita mengadakan pertemuan di depan umum. Bagaimana saya bisa 
tetap tenang? 

Iklan "Haah ...... tapi jika kamu mengurangi biaya makanan maka kamu harus memberi tahu 
ayah dan ibu. Mereka berdua minum teh manis dengan kue " " Ah---, mereka baik-baik saja. 
Mereka semua [hadiah] dari penduduk kota " " Hadiah? " 

Jadi orang-orang kita dapat membeli sesuatu seperti itu. 

"Yah, mereka dari pemilik toko besar dan toko-toko yang dimiliki oleh bangsawan 
berpengaruh. Label [Royal Purveyor] membawa gengsi di negara ini. Mereka mengirim 
mereka cukup sering " " Jangan katakan negara ini! Kamu rajanya sekarang! " " Sebagai 
makanan mereka manis tapi mereka tidak menyimpan dengan baik. Saya tidak terlalu suka 
permen tetapi makanan adalah makanan, jadi saya memberikannya kepada pasangan 
kerajaan sebelumnya dan para pelayan dan meminta mereka menuliskan kesan mereka 
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dan yang berperingkat tinggi mendapatkan label [Royal Purveyor]. Mereka sangat populer 
" " Jadi itu sebabnya ... " 

Baru-baru ini para pelayan telah ribut tentang "ada yang salah dengan medan perang 
berat". Ada juga laporan bahwa pelayan telah bergabung dengan latihan tentara. Kita tahu 
mengapa, tetapi kita tidak bisa berhenti, jiwa perempuan mereka menjerit, mungkin. Saya 
harus berhati-hati juga. Sementara aku bersumpah dalam hatiku, Soma menunjukkan 
pandangan agak jauh. 

"A, ada apa?" "Tidak, yah ... Jika pengeluaran makanan kita semakin berbahaya, mungkin 
saja kita harus makan kue hadiah untuk tiga kali makan kita.... Hahaha ... [jika mereka tidak 
punya roti maka biarkan mereka makan kue], kurasa " " Tanpa memahami situasi yang 
sebenarnya, orang-orang akan memberontak ... " " Baiklah, kalian berdua terlihat seperti 
sedang bersenang-senang " 

Kami berdua menoleh dan melihat seorang pemuda mengenakan baju besi bergalur Royal 
Knight (sans helmet) berdiri di sana. Dia jangkung dan memiliki tubuh yang agak padat, 
bersama dengan rambut pirang lurus mereka membentuk topeng manis yang akan disukai 
wanita. 

"Aku berkata, jika itu bukan Ludwin-dono" "Lama tidak bertemu, putri. Tidak, mungkin aku 
lebih baik mengatakan Ratu sekarang " " Ah, um .... Saat ini aku juga tidak " 

Melihat pertukaran kami, Soma membuat wajah yang mengatakan "siapa?", Jadi aku secara 
resmi memperkenalkannya. Ludwin Arks. Meskipun usianya belum genap 30 tahun, ia 
cukup membedakan dirinya untuk dipercayakan dengan kepemimpinan Ksatria Kerajaan 
Elfrieden. Kapten Ksatria Kerajaan adalah posisi penting yang bertanggung jawab atas 
pertahanan ibu kota Parnam dan Kastil Parnam selama masa damai tetapi dalam keadaan 
darurat, mereka juga dipercaya untuk memimpin angkatan bersenjata di bawah kendali 
langsung Raja, [Pengawal Kerajaan]. 

Kebetulan, [Tiga Dukes] adalah tiga rumah ducal yang bertanggung jawab atas Angkatan 
Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara negara ini. Tiga Dukes saat ini adalah sebagai 
berikut. 

Jenderal Tentara Kerajaan Elfrieden, Duke Georg Carmine. Therianthrope berawak singa. 
Dengan perintah seperti amukan api, ia menyerang musuh-musuhnya. 

Laksamana Angkatan Laut Kerajaan Elfrieden, Duchess Ecksel Walter. Seorang mizuchi³ 
dengan bajak laut dalam leluhurnya. Seorang wanita pemberani yang mahir dalam perang 
laut dan politik. ³ «TN: Naga Laut» 

Marshal dari Angkatan Udara Kerajaan Elfrieden, Duke Castor Vargas. A Dragonewt 
(setengah naga setengah manusia). Bintang Angkatan Bersenjata Kerajaan, seorang Ksatria 
Naga yang menguasai langit. 
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Masing-masing dari mereka, sebagai ganti sumpah kesetiaan keluarga mereka kepada 
kerajaan, diberikan wilayah (adipati) di kerajaan dan diizinkan otonomi. Pada hari-hari 
setelah berdirinya kerajaan, sistem ini dilembagakan untuk mengurangi gesekan ras di 
negara ini yang dibangun dari berbagai ras yang berkumpul bersama, tetapi bahkan 
sekarang ketika semua ras hidup damai bersama sistem tetap. Sebagai gantinya untuk 
wilayah mereka mempertaruhkan nyawa seluruh keluarga mereka untuk melindungi 
negara tercinta mereka. 

Namun, Tiga Adipati saat ini tetap tentara mereka dan tetap di masing-masing wilayah 
mereka. Tiga Dukes yang menghormati raja sebelumnya, i. e. Ayah, masih belum mengenali 
Soma, yang memandang mereka seolah-olah telah mencuri takhta, sebagai Tuhan mereka. 
Ini menjadi gangguan bagi Soma. Wilayah Tiga Dukun yang disatukan membuat sepertiga 
negara, dan tanpa kerja sama mereka, reformasi yang dilakukan Soma akan terbukti sulit. 

Saya juga menulis surat berulang-ulang kepada Duke Carmine, atasan langsung saya yang 
merawat saya seperti putrinya sendiri, untuk bertemu dan berbicara dengan Soma, tetapi 
ia hanya menjawab dengan satu baris, "Saya masih tidak bisa mempercayainya". Pria itu 
fleksibel dengan taktik tetapi memiliki kepala yang keras. Saya yakin dia menunggu Soma 
untuk pergi menemuinya dan menundukkan kepalanya meminta kerja sama. Dia ingin 
semuanya dilakukan dengan baik seperti itu. Duchess Walter dan Duke Vargas mungkin 
sama. 

Tapi itu mungkin terlalu naif. Soma kehilangan kesabaran atas reformasi yang berjalan 
lambat. Jika Tiga Dukes akan memunggungi dia, dia akan berpikir untuk memunggungi 
mereka. Soma memiliki tekad untuk melakukan hal itu. Perutku sakit memikirkannya. 

Tanpa tahu apa yang kupikirkan, Soma berjabat tangan dengan Ludwin. 

"Aku Souma Kazuya. Untuk sekarang aku adalah raja. " " Baiklah, Pahlawan-Raja. Saya 
Kapten Ksatria Kerajaan Ludwin Arks. Cara kerja Anda telah menjadi rumor yang cukup di 
kalangan pejabat " " Lalu ketika Anda melihat mereka bergosip lagi, katakan kepada 
mereka untuk [mulai bekerja] " " Hahaha, mengerti. Ah, boleh aku sarapan denganmu? " " 
Aku tidak keberatan. Anda juga dapat melakukannya tanpa gelar kehormatan di luar acara 
formal " " Baiklah " 

Ludwin-dono mengambil nampan dengan sarapan dan duduk di sampingku. 

"Jadi, tentang reformasimu. Bagaimana kabarnya? " " Tidak baik ... Terutama masalah 
personel berbakat " 

Soma menggerutu saat dia menggigit roti panggangnya. 

"Aku hanya mengambil alih penasihat Raja sebelumnya sekarang. Artinya, orang-orang 
yang memungkinkan negara jatuh sejauh ini. Semua orang selain Perdana Menteri Markus 
tidak berguna " 
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Negara ini adalah monarki absolut raja. Pemerintahannya sangat mencerminkan keinginan 
raja. Ada majelis nasional di mana warga memiliki hak untuk memilih, tetapi itu adalah 
tempat di mana mereka memutuskan tagihan dan undang-undang untuk disarankan 
kepada raja, dan apa pun tagihan dan kebijakan memutuskan ada yang diusulkan kepada 
raja melalui mulut perdana menteri. Apakah itu akan diadopsi atau tidak, semua 
tergantung pada raja. Kemudian lagi, sementara itu mungkin benar, jika raja bertindak 
sebagai tanpa perhatian terhadap rakyat, ia akan kehilangan hati dan dihancurkan oleh 
tangan Tiga Dukes yang memegang militer. 

Kemudian, jika raja ingin menguji ukuran politik, dia bisa memanggil anggota dewan 
independen selain perdana menteri. Mereka seperti kabinet di negara-negara demokratis. 
Raja akan membuka konferensi dengan anggota dewannya dan menilai apakah suatu 
tindakan politik bermanfaat atau tidak. Pilihan personil sepenuhnya hak prerogatif raja. 
Dia bisa memanggil siapa pun dan betapapun banyak orang. Tentu saja jika terlalu banyak 
personel yang tidak kompeten diangkat, itu akan menyebabkan pertengkaran yang tak 
berkesudahan dan ia akan kehilangan kepercayaan rakyat. 

Biasanya, sebelum naik ke takhta (di negara ini yang akan menjadi pangeran), orang harus 
mengumpulkan orang-orang yang akan menjadi anggota dewan, tetapi Soma yang tiba-tiba 
dinobatkan tidak pernah melakukan hal seperti itu. 

"Bahkan Markus sudah melewati masa jayanya. Saya ingin jenis punggawa yang akan 
memeriksa apa yang saya inginkan diperiksa dan bertengkar apa yang ingin saya 
pertengkarkan " " Saya tahu, benar. Nasib atasan menginginkan bawahan yang hebat. " " 
Kamu juga? " " Ya. Sebagian besar lulusan akademi militer ingin bergabung dengan Tiga 
Tentara Ducal. Bagaimanapun, Royal Guard adalah penjaga ibukota. Itu tidak terlalu 
populer, kan, tuan puteri " " Ya.... itu benar . Teman sekelas saya kebanyakan pergi ke Three 
Ducal Army juga " 

Saya juga anggota tentara, tetapi karena Royalti, mau tidak mau saya bergabung dengan 
Royal Guard yang bertugas melindungi royalti. 

"Jadi saat itu terjadi, Pengawal Kerajaan saat ini penuh dengan orang-orang yang tersisa 
atau gagal. Bahkan ada ilmuwan gila liar dari divisi pengembangan senjata di antara 
mereka " " Ooh, aku ingin bertemu dengan mereka " 

Melihat Soma tertarik, Ludwin tersenyum pahit dan berkata, "Aku akan mengenalkanmu 
lain kali". Kami mengobrol sebentar, lalu berpisah dengan Ludwin-dono. Ketika saya 
sampai di kamar saya akan mencoba mengirim surat lain ke Duke Carmine, pikir saya. 

◇ ◇ ◇ 

Benar saja, perakitan personel adalah bisnis yang mendesak. Mungkin karena saya 
menyalahgunakan kemampuan saya tetapi tingkat keterampilan saya meningkat dan saya 
dapat melakukan pekerjaan satu orang lagi (pada dasarnya, pekerjaan empat orang) tetapi 
pada akhirnya hanya satu lagi saya. Saya tidak tahu apa yang tidak saya ketahui, dan saya 
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tidak memiliki kemampuan yang tidak saya miliki. ⁴ Yang saya butuhkan adalah orang-
orang yang tahu apa yang tidak saya ketahui, dan dapat melakukan apa yang tidak bisa 
saya lakukan. Saya akan membunuh untuk personil berbakat seperti itu. 

⁴ «TN: Itu jadi membingungkan ketika" Aku "jamak ...» Itulah sebabnya saya memutuskan 
untuk mengumpulkan personel. 

"Aku sedang berpikir untuk menggunakan Siaran Suara Kerajaan" "Yah, aku pikir itu akan 
membuat segalanya cepat ..." 

Siaran Suara Kerajaan adalah peralatan untuk mengirimkan suara Raja ke seluruh negeri. 

Sebuah bola berdiameter dua meter mengapung di tengah ruangan di dalam kastil yang 
disebut [Royal Voice Chamber]. Bola ini adalah benda yang sarat dengan sihir roh angin, 
sylph, dan roh air, undines, mengirimkan suara raja ke seluruh negeri. Di kota-kota di mana 
lingkungan penerima telah diatur, bahkan dapat menunjukkan citranya. 

Liecia tidak keberatan menggunakannya, tapi dia memiringkan kepalanya dengan ragu. 

"Tapi sekali lagi ini pertama kalinya seseorang mengumpulkan personel menggunakan 
Siaran Suara Kerajaan" "Bagaimana biasanya?" "Membuat orang menggunakan koneksi 
pribadi, atau menggunakan orang yang lulus tes tertulis" "Bukankah itu agak bias ? 
Seberapa baik literasi di negara ini? " " Setengah dari orang-orang dapat membaca. 3 dari 
10 bisa menulis " " Bukankah itu tidak berguna? Hanya 3 dari 10 orang yang bisa mengikuti 
tes " " Itu rata-rata untuk seluruh dunia, meskipun ... " 

Jadi inilah yang terjadi tanpa pendidikan wajib. Saya harus mengurus ini dengan cepat juga 
.... 

"Siapa pun dapat membaca dan menulis jika mereka mengambil pelajaran. Anda pikir saya 
akan mengumpulkan personel untuk menilai apakah mereka punya uang untuk pelajaran 
atau tidak? Tujuh puluh persen dari populasi! Berapa banyak berlian di negara ini yang 
akan dibohongi oleh negara " " ...... Aku tidak punya jawaban untuk itu " 

Liecia berkata, merasa malu. Tidak ada gunanya mengatakan hanya padanya. Negara ini 
pasti perlu berubah pada level fundamental. 

"Begitu? Kondisi apa yang akan Anda gunakan? " " Saya sudah memikirkan apa yang akan 
saya katakan. Sebenarnya, aku akan meminjam kata-kata pahlawan yang aku hormati " " 
Pahlawan? " " Ya, pahlawan yang tidak bermoral pada masa kacau--- " ⁵« TN: Cao Cao » 

◇ ◇ ◇ 

[Jika Anda memiliki bakat, saya telah menggunakan untuk Anda!] 

Di ibu kota, di kota-kota, di kota-kota, di desa-desa, suara Soma bergema, terbawa oleh 
keajaiban sylphs. Juga, di ibu kota, kota-kota, dan kota-kota besar, citra Soma 
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diproyeksikan. Ini berkat sihir undine yang dimuat ke [Siaran Suara Kerajaan]. Kabut 
ditaburkan ke udara menggunakan peralatan yang dipasang di setiap kota dan di sana 
tempat [Royal Voice Chamber] direproduksi menggunakan pembiasan. Dalam istilah 
modern, data gambar dari lokasi perekaman aktual diterima dan diproyeksikan ke layar di 
langit secara real time, atau sesuatu seperti itu. 

Gambarannya kasar tetapi orang-orang tergerak melihat raja baru untuk pertama kalinya. 
Beberapa orang bingung melihat masa mudanya, dan beberapa di penampilannya yang 
umum. Meskipun itu juga kesalahan Soma untuk melepaskan pakaian upacara, mengatakan 
itu adalah gangguan, dan hanya mengenakan mahkota. Hanya pemandangan Liecia yang 
berdiri kokoh di sampingnya memberi mereka ketenangan pikiran. 

Mereka telah mendengar bahwa mantan raja tidak secara paksa direbut, tetapi mereka 
masih merasa tidak nyaman sampai mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. 
Keindahan Liecia yang gagah sangat populer di kalangan masyarakat. Sementara itu, Soma 
melanjutkan pidatonya. 

[Countrymen, bangsa ini berada di ambang krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya! 
Masalah pangan serius, resesi ekonomi yang akan datang, masuknya pengungsi yang 
tanahnya dicuri oleh Raja Iblis .... ini semua adalah penyakit mematikan yang menjangkiti 
negara ini! Dan itu belum semuanya! Negara terbesar di benua itu, Grand Chaos Empire 
sedang meningkatkan pengaruhnya, memberikan dukungan perang pada negara-negara 
tersebut, memberi tekanan pada ekonomi mereka. Dan tidak hanya Kekaisaran, negara-
negara kuat mengambil kesempatan ini untuk menelan negara-negara yang lebih rendah, 
untuk negara yang tidak berdaya untuk bertahan hidup mereka harus mempertajam taring 
mereka] 

[Raja sebelumnya melihat bahwa kekuatannya sendiri tidak sesuai dengan tugas dan 
mempercayakan diri saya yang rendah hati dengan urusan negara. Untuk mengenali apa 
yang tidak bisa dia lakukan dan mempercayakan mereka kepada orang-orang yang bisa, 
bukankah dia orang yang mampu untuk memahami hal ini? Raja sebelumnya benar-benar 
layak disebut penguasa yang bijaksana di masa damai] 

Liecia sejenak memberinya tatapan dingin yang mengatakan "kamu tidak benar-benar 
bersungguh-sungguh, kan ...?", Tetapi tidak ada satu orang pun yang menyadarinya. 

[Tetapi ini adalah masa pergolakan, dan masa pergolakan tidak membawa raja yang suci, 
tetapi seorang raja yang berbau lumpur, seorang yang ulet! Bukan seorang bangsawan 
yang lebih baik daripada rata-rata dalam segala hal, tetapi orang yang tidak akan menyerah 
untuk bertahan hidup, orang yang berdiri di atas semua pada satu titik ini, karena 
keselamatan keluarga Anda dan perlindungan kekayaan Anda tergantung pada hasilnya! 
Itu sebabnya raja sebelumnya mempercayakan negara ini kepada saya! Kegigihan . Pada 
satu titik ini saja aku jauh melampaui raja sebelumnya!] 

[Saat ini, saya sedang melakukan banyak reformasi! Tetapi untuk itu ada kekurangan 
orang-orang berbakat! Jadi karena itu, sekarang, aku merekrut orang-orang berbakat!] 
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[Aku akan mengatakannya sekali lagi! Countrymen, jika Anda memiliki bakat saya gunakan 
untuk Anda! Masa kekacauan ini tidak membutuhkan orang-orang yang rata-rata lebih baik 
daripada yang lain, tetapi orang-orang yang menjulang lebih pada satu titik saja. Saya tidak 
akan menyebut bakat apa yang dipertanyakan. Saya juga tidak akan menyebut hal lain 
selain dari bakat itu. Jika Anda memiliki kebanggaan bahwa "Saya tidak akan kehilangan 
siapa pun dalam hal ini", maka berdiri di hadapanku!] 

[Pendidikan Anda, usia Anda, status sosial Anda, asal usul Anda, ras Anda, atau masalah 
gender Anda! Bukan apakah Anda dapat membaca atau menulis, bukan apakah Anda dapat 
melakukan aritmatika, bukan ukuran aset Anda, bukan apakah Anda sehat atau tidak, 
bukan kecantikan atau keburukan wajah atau sosok Anda, atau apakah Anda memiliki 
bekas luka pada tulang keringmu, tidak ada yang penting! Pada satu hal ini saja aku jauh 
melampaui yang lain, pada satu hal ini saja aku tidak akan kalah dari siapa pun di negara 
ini. Jika ada di antara kalian yang berpikir demikian, tunjukkan dirimu di hadapanku! 
Haruskah saya menganggap Anda berguna untuk negara saya akan menghujani Anda 
dengan rasa terima kasih dan menyambut Anda ke pengadilan saya!] 

Pidato keras raja baru itu membuat mata rakyat bersinar. Saat mendengarkan pidatonya 
yang bersemangat, setiap orang memeras otak mereka apakah mereka memiliki bakat yang 
melebihi orang lain. Namun, pada saat yang sama, mereka berpikir bahkan jika saya dapat 
menemukan sesuatu yang dapat saya lakukan lebih baik daripada orang lain, jika tidak ada 
gunanya maka itu tidak akan berguna. Perasaan itu, hampir pasrah, adalah pemecah 
gelombang terakhir bagi kegembiraan yang disebabkan oleh pidato yang bersemangat itu. 

Raja berkata dia menginginkan orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah negara. 
Mereka tidak berpikir bahwa bakat yang mereka miliki dapat berguna bagi kerajaan. 

[Saya yakin beberapa dari Anda ragu-ragu apakah bakat Anda akan berguna atau tidak!] 

Seolah memahami keraguan masyarakat, kata Soma. 

[Tapi itu bukan untukmu untuk memutuskan! Apakah bakat Anda adalah sesuatu yang 
dibutuhkan negara atau tidak, keputusan saya, Soma Kazuya, harus dibuat! Bahkan jika 
bakat Anda adalah sesuatu yang orang-orang sebut tidak berharga, itu tidak masalah! Saya 
akan menjatuhkan hukuman! Jadi jangan ragu! Datang sebelum aku dan tunjukkan padaku 
apa yang kamu punya!] 

Kemudian seolah menenangkan, Soma menarik napas. 

[Jika kamu masih ragu, ayo lakukan ini. Jika bakat Anda itu terbukti tidak ada 
bandingannya di kerajaan, saya akan menerbitkan "Mark of Peerlessness" di bawah nama 
Raja Elfrieden dan Anda akan menerima hadiah uang tunai. ... Apakah kamu bersemangat 
sekarang, orang-orang!] 
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Gambar yang diproyeksikan Soma membuat pompa pertama. Saat itu, tepuk tangan meriah 
dari setiap kota di negara ini. Itu adalah saat pemecah gelombang di hati orang-orang 
meledak. Ibukotanya tidak berbeda. 

[Oooh ... Aku bisa mendengar teriakan dari kota kastil dari sini. Antusiasme Anda luar 
biasa] 

Nada bicara Soma pecah, dan Liecia di sebelahnya bermasalah tetapi tidak ada yang 
memperhatikan. 

[Juga, saya tidak keberatan jika Anda mengedepankan diri sendiri atau orang lain. Jika 
Anda merekomendasikan orang lain, pemberi rekomendasi akan mendapatkan tiga 
persepuluh penghargaan. Seret keluar orang-orang yang akan bertindak menyendiri di 
masa krisis negara ini. Juga, untuk talenta yang diperebutkan seperti "ilmu pedang" atau 
"menyanyi", saya akan membuat Anda bersaing dengan orang lain sebelumnya dan 
memilih perwakilan jadi bersiaplah untuk itu. Baiklah ... sekarang saya telah mengatakan 
apa yang ingin saya katakan. ] 

Kemudian Soma, dalam Siaran Suara Kerajaan berakhir dengan kata-kata ini. 

[Lalu untuk kalian semua orang-orang berbakat, aku akan berada di ibukota Parnam untuk 
berjabat tangan denganmu] 

◇ ◇ ◇ 

"Ada apa dengan baris terakhir itu?" 

Setelah siaran berakhir, Liecia memelototiku dan aku tersenyum dan berkata, "Hanya 
mengikuti arus. " Nah sekarang, bagaimana reaksi orang-orang. Akankah personil yang 
saya inginkan datang. 

"Akan lebih bagus jika banyak orang datang" "...... Benar" 
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Vol. 1 - 2.2 
Bab 2.2 Bab 2 -- Pertama-tama Mari Kita Mulai × × B 

«TN: catatan kaki adalah pernyataan tanda kurung penulis sendiri yang mengambil lebih 
dari setengah baris (dan dengan demikian akan memutus aliran teks) kecuali saya secara 
khusus menandai mereka dengan blok« TN: ». » 

Dalam sejarah ada adegan yang akan dengan mudah diubah menjadi drama di era 
kemudian. Persyaratan untuk itu adalah Satu, itu harus menjadi titik balik dari suatu 
zaman. Dua, harus ada bintang yang cocok untuk sebuah drama. Ini adalah dua 
persyaratan. Dalam kasus Zaman Sengoku, itu adalah adegan Oda Nobunaga menari 
[Atsumori] sebelum pertempuran Okehazama. Dalam kasus Annals of Three Kingdoms, ini 
adalah adegan [Tiga Kunjungan] Liu Bei ke Zhuge Liang. Dalam kasus Roma, ini adalah 
adegan Kaisar [Alea Jacta Est] ketika ia melintasi Rubicon. 

Dalam hal itu, jika seseorang bertanya adegan mana di usia ini di mana Soma dinobatkan 
akan paling sering diubah menjadi drama, itu pasti akan menjadi tempat pertemuan 
personil ini. Dari lima anak muda berbakat yang berdiri di hadapan Soma atas 
panggilannya, hanya satu yang dia terima tanpa syarat. 

Dari sudut pandang Soma, pemandangan ini hanyalah salah satu dari eksploitasinya, tetapi 
dari sudut pandang orang tertentu, itu adalah kisah Cinderella yang mengubah hidup 
mereka terbalik, dan dari sudut pandang 'salah satu dari empat yang tersisa anak-anak 
yang melihat pemandangan itu berbeda dari yang lain ', itu adalah [titik balik dari suatu 
zaman]. 

Iya . Adegan ini memiliki 'tiga' aktor utama. 

◇ ◇ ◇ 

Saya khawatir berapa banyak orang yang akan datang, tetapi itu secara tak terduga sukses 
besar. Saya senang saya tidak membatasi jenis bakat dan juga membagikan hadiah uang 
tunai. Ibukotanya sekarang sangat macet dengan orang-orang sehingga mereka harus 
membuat batasan entri. Karena keadaan luar biasa, para pejabat sipil mulai dengan Markus 
telah dalam kegelisahan sejak pagi. 

Mengejutkan bahwa negara ini memiliki banyak orang berbakat, tetapi entah bagaimana 
tampaknya tidak demikian. Karena rekrutmen besar saya, penonton yang ingin melihat 
orang-orang seperti apa yang tertangkap mata Raja datang dalam jumlah besar, dan di 
mana ada orang, ada uang. Pedagang, melihat peluang bagus ini, juga berkumpul dan mulai 
mendirikan kios di jalan, dan kota benteng berubah menjadi sesuatu seperti festival. Situasi 
yang aneh itu menstimulasi ekonomi tetapi seperti itu, masalah pejabat sipil terus 
meningkat. 
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Nah, bagian utama, pengumpulan personil, tampaknya menjadi sukses besar. Dari talenta 
siap aksi hingga yang tidak terlihat berguna pada pandangan pertama, banyak talenta 
ditampilkan sendiri berdasarkan penilaian. Lima pejabat di pengadilan menilai apakah 
bakat yang ditampilkan itu unik atau tidak, dan jika bakat mereka diakui, mereka akan 
mendapatkan hadiah uang tunai, apa pun bakatnya. Liecia dan saya memantau semuanya 
dari ruang yang terpisah dan jika seseorang menarik minat kami, mereka akan dipilih. 

Sejumlah besar orang mengumumkan pencalonan mereka, tetapi di sisi lain jumlah 
'duplikat' secara proporsional tinggi. Bakat [Valor], [Public Entertainment], dan [Beauty] 
secara khusus diperebutkan sehingga mereka dilakukan di tempat yang berbeda untuk 
memutuskan [Nomor Satu] dari masing-masing. Tempat-tempat itu masing-masing 
ditetapkan sebagai [Turnamen Pertarungan Nomor Satu Kerajaan], [Kerajaan Bakat], dan 
[Grand Prix Elfrieden Bishoujo], yang memberikan suguhan istimewa kepada penonton. 

Kebetulan, saya kemudian menerima permohonan dari asosiasi pedagang untuk 
mengadakan acara ini di ibukota Parnam setiap tahun sekali untuk menarik wisatawan. 
Juga, desas-desus beredar bahwa [Elfrieden Bishoujo Grand Prix] benar-benar sebuah 
kontes untuk pemilihan selir Raja sehingga para bangsawan yang menginginkan ikatan 
pernikahan dengan raja mengirim gadis-gadis muda dalam kerabat mereka untuk 
berpartisipasi, tetapi itu tidak berhubungan sekarang jadi saya akan biarkan saja. Liecia 
tampaknya telah mendengar desas-desus dari suatu tempat, dan mengirimiku tatapan 
tajam.... 

◇ ◇ ◇ 

Penjurian yang saya prediksi akan memakan waktu satu hari diperpanjang selama tiga 
hari, itu pada hari keempat orang-orang dengan bakat yang membuat saya mengatakan 'ini 
dia' muncul di depan mata saya. Ada Liecia berdiri di sebelah saya, yang duduk di atas 
takhta, di sebelah kanan saya di tangga yang lebih rendah adalah Perdana Menteri Markus-
dono, dan di sebelah kiri berdiri kapten Ksatria Kerajaan Ludwin-dono. Ngomong-
ngomong, adegan ini disiarkan ke seluruh negeri menggunakan bola yang dibawa dari 
[Royal Voice Chamber]. ¹ Meskipun dia tunanganku, pernikahan kami belum diselesaikan 
sehingga dia tidak bisa duduk di kursi ratu 

Lalu di depan kami, ada lima anak muda yang mengantri. Salah satunya adalah seorang 
gadis muda berambut keperakan berambut elf bertelinga gelap berambut hitam. Salah 
satunya adalah seorang pemuda dengan seluruh tubuhnya ditutupi pakaian hitam, dengan 
wajah yang agak tidak tertarik. Salah satunya adalah seorang gadis berambut biru, cantik 
dengan cara yang berbeda dari keagungan Liecia, seorang dengan udara lembut. Salah 
satunya adalah seorang gadis kecil rumahan berusia sekitar sepuluh tahun dengan telinga 
rubah keluar dari kepalanya. Dan yang terakhir adalah seorang pria gemuk tidak jelas 
berkeringat keringat berminyak. 

"Yang mulia . Banyak orang berbakat di negara ini yang telah dipanggil Yang Mulia telah 
dicatat di arsip Kantor Kerajaan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menunjukkan 
bakat langka pada kesempatan ini " 
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Markus mengumumkan, dan kemudian ... Pria gemuk itu dengan penuh hormat 
membungkuk² seperti belalang melompat. Si cantik berambut biru membungkuk, setiap 
gerakan yang dia lakukan penuh rahmat. Gadis kecil bertelinga rubah itu meniru mereka 
dan membungkuk canggung. Pria muda berpakaian hitam itu melihat mereka dengan mata 
mengantuk dan membungkuk terakhir. Gadis bertelinga elf itu tetap berdiri. Melihat itu, 
orang-orang di sekitar menjadi kaget. ² «TN: sebenarnya lebih seperti kowtow» 

"Kamu berada di hadapan Yang Mulia Raja. Berlutut" 

Ludwin-dono memperingatkannya diam-diam, tetapi dengan amarah bercampur dalam 
suaranya, tetapi gadis bertelinga elf tidak peduli. Sebaliknya, dia menatap lurus ke mata 
saya dan menyatakan. 

Iklan "Aku mohon maaf atas adat istiadat suku kami. Para prajurit suku kami tunduk pada 
siapa pun kecuali tuan kami. Juga, itu adalah tanda kebajikan bagi wanita kita untuk 
menundukkan kepala kepada siapa pun selain suami mereka " " Tapi, " " Aku tidak 
keberatan " 

Saya memegang Ludwin, yang akan berdebat, kembali dengan tangan saya. 

"Kitalah yang memohon kerja sama mereka untuk negara. Saya tidak akan keras kepala " 
".... . Seperti keinginan Yang Mulia " 

Ludwin-dono mundur. ... Dia mengerti dengan baik. Tindakan itu agar tidak dipandang 
rendah oleh pihak lain, tetapi masih menunjukkan kemurahan hati Raja. Dia adalah aktor 
yang luar biasa. Karena itu saya akan tampil seperti yang diharapkan juga dan memainkan 
raja yang toleran. Saya berdiri dari tahta dan menghadap mereka. 

"Kalian semua mengangkat kepalamu, posisi kami di sini adalah sebagai orang yang 
mencari dukunganmu. Anda dapat meninggalkan formalitas dan merasa nyaman " 

Keempat perlahan berdiri. Aku menatap Markus, mendesaknya untuk melanjutkan. Markus 
mengangguk, membuka gulungan, dan mulai membaca. 

"Lalu aku akan mulai upacara untuk mengumumkan talenta yang diberkahi orang-orang ini 
dan memberikan hadiah mereka! Elf Kegelapan dari [Hutan yang Dilindungi oleh Dewa] 
Aisha Woodgard, melangkah maju! " " Ya " 

Kali ini gadis bertelinga elf dengan patuh melakukan apa yang diperintahkan. Yah, aturan 
seperti "Anda seharusnya tidak maju sebelum dipanggil" seharusnya tidak ada. Usia orang 
asing, pada umumnya, sulit untuk diceritakan jadi saya tidak tahu berapa usianya, tapi dia 
mungkin belum mencapai 20 tahun. Dia memiliki kulit coklat gelap dan rambut perak, 
ramping tetapi berotot, sehat. Dia memiliki ekspresi yang agak intens tetapi dia termasuk 
dalam kategori 'gadis cantik'. 
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[Dark Elf]. Milik kelas rakyat minoritas di Kerajaan Elfrieden, mereka adalah ras dengan 
kecakapan tempur tinggi. Mereka tinggal di Hutan Lindung Dewa daripada di kota-kota dan 
diizinkan otonomi sebagai pelindung hutan. Suku eksklusif dengan identitas suku tinggi.... 

Dengan kepura-puraan yang tenang, aku dengan mudahnya memanipulasi sarung tangan 
yang kutinggalkan di perpustakaan dengan kesadaran pisahanku dan mencari entri untuk 
Dark Elf di [Elfrieden Children's Encyclopedia] ³. Butuh waktu tetapi nyaman karena 
rasanya seperti memiliki mesin pencari di kepala saya. Kebetulan, [Dark Elf] di kerajaan ini 
bukanlah Elf yang jatuh dan kehilangan nikmat dari para dewa seperti dalam fantasi, tetapi 
hanya bahwa Elf dengan kulit terang dan rambut pirang disebut [Light Elf] dan yang 
dengan kulit gelap dan perak rambut itu disebut [Dark Elf]. ³ Karena itu ditujukan untuk 
anak-anak isinya dibuat pendek, favorit saya karena membiarkan saya mendapatkan 
informasi dalam waktu singkat 

"Dia menunjukkan bakat luar biasa dalam pertempuran dan sebagai pemenang [Turnamen 
Berjuang Nomor Satu Kerajaan] sebelumnya, kompetensinya benar-benar bisa disebut 
Nomor Satu Kerajaan, dia akan diberikan gelar itu!" 

Oooh ~, pemenang turnamen pertempuran itu. Harus sangat kuat. Tapi ada sesuatu yang 
membuatku penasaran. 

"Saya merekrut personel untuk negara ini, tetapi bisakah Anda meminjamkan kekuatan 
Anda ke negara ketika dibutuhkan? Saya membaca bahwa Elf Kegelapan hanya milik suku 
mereka. " " Ini bukan zaman di mana kita bisa hidup hanya dengan melindungi hutan. 
Tanpa negara, hutan akan berada dalam bahaya. Ada Dark Elf yang berpikir kita harus 
mengubah cara kita. Saya salah satu dari mereka " 

Aisha menyatakan itu dengan jelas. 

"Tetap ... Itu pandangan yang agak progresif untuk suku konservatif" "Tentu saja, kita 
diperlakukan sebagai bidat, tetapi jika kita terus berjalan seperti kita ... O Raja" "Apa itu?" 
"Aku tidak akan membutuhkan hadiah . Jadi tolong izinkan saya untuk berbicara dengan 
bebas " 

Ruangan itu gemerisik, karena Aisha mengajukan permohonan langsung kepada Raja. Jika 
waktu tidak berubah, itu akan menjadi pelanggaran modal bahkan di Jepang. Negara ini 
tampaknya sama. Liecia dan Ludwin-dono meraih pedang mereka tetapi aku menghentikan 
mereka dengan tanganku. 

"Aku akan mengizinkannya. Bicara " " Soma !? Itu ... " " Dia memiliki tekad. Sebagai Raja, 
aku harus mendengarkan. " " Aku berterima kasih. Kalau begitu aku akan bicara " 

Aisha lalu membusungkan dadanya. 

"Baru-baru ini serangan manusia ke Hutan yang Dilindungi oleh Dewa semakin meningkat! 
Mereka mengambil berkah dari hutan seperti jamur dan tanaman liar dan memburu 
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binatang hutan. Kami memahami bahwa ada masalah makanan tetapi jika kami kehilangan 
mereka maka giliran kami untuk kelaparan! Kami memberi hadiah kepada para penyintas 
tanpa pedang selain pedang. Kami sudah bentrok dengan mereka di beberapa lokasi di 
hutan. O King, tolong, entah bagaimana, kendalikan pengganggu manusia " " Begitu ... " 

Dengan kata lain, dia meminta saya untuk melarang manusia yang tidak makan untuk 
berburu dan berkumpul di hutan mereka. Masalah makanan semakin parah semakin Anda 
pergi ke daerah-daerah di mana distribusi terbatas. Jika ada hutan berlimpah di dekatnya 
mereka akan masuk bahkan jika itu berarti mengambil risiko serangan dari Dark Elf. 

"Saya mengerti . Sudah ada undang-undang untuk membatasi orang masuk dan 
meninggalkan Hutan Lindung Dewa sehingga saya tidak bisa membuat larangan lagi, tapi 
saya akan segera memberikan dukungan makanan untuk penduduk desa di sekitar hutan. 
Jika masih ada orang yang memasuki hutan, maka mereka akan ditetapkan sebagai 
pemburu liar dan akan dijatuhkan oleh pihak kita " " Terima kasih banyak " 

Seperti yang saya katakan bahwa Aisha meletakkan tangannya di dadanya dan menutup 
matanya sebagai ganti menundukkan kepalanya. Meskipun aku tidak tahu apakah itu tanda 
terima kasih atau kelegaan dalam menyelesaikan tugasnya. 

"Tapi Aisha, meskipun perburuan tidak diperbolehkan, jika kamu mempertimbangkan 
masa depan, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu harus berdagang dengan mereka yang 
berada di luar hutan? Saya yakin ada produk-produk dari luar yang akan menarik minat 
Anda? " " Itu mungkin benar, tapi ... pihak kita tidak ada yang memperdagangkannya untuk 
" " Bagaimana dengan kayu? Kamu secara berkala menipiskan hutan, bukan? " 

Karena mereka tinggal di hutan, mereka seharusnya tidak terlalu banyak menggunakan 
kayu, benar. Mereka akan banyak diminati di dunia luar, jadi bukankah mereka akan 
membuat barang dagang yang baik .... Saya pikir . 

"Berkala ... apa?" 

Aisha memintaku kembali dengan tatapan serius, aku tercengang sesaat. Eh? Mungkinkah 
dunia ini tidak melakukan penipisan berkala? 

"Menebang pohon dalam jumlah sedang untuk menjaga hutan, tapi ..." 

Aku berkata begitu sambil memandangi Liecia, Markus, dan Ludwin, tetapi semua orang 
menggelengkan kepala. Sepertinya ini adalah pertama kalinya mereka mendengarnya. 
Aisha juga sama. 

"Melindungi hutan.... dengan menebang pohon? " " Jelas, kan? Jika Anda meninggalkan 
pohon sendirian, mereka akan tumbuh sebesar mungkin dan menyebarkan daunnya jauh 
dan lebar. Daun-daun itu menghalangi sinar matahari sehingga pohon-pohon muda tidak 
bisa tumbuh. Juga ketika mereka berdekatan, mereka akan menghambat pertumbuhan satu 
sama lain, dan pada akhirnya itu akan menjadi hutan rapuh dari hanya pohon-pohon tua. 
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Hutan rapuh itu akan mudah dihancurkan oleh salju atau angin. Juga, karena sinar 
matahari terhalang, semak bawah akan layu dan tanah akan kehilangan retensi air dan 
rentan terhadap tanah longsor. Itu adalah akal sehat .... Baik?" 

Melihat sekeliling hanya ada orang yang menggelengkan kepala (secara horizontal) sebagai 
balasan. Huuuuuh? Aisha segera membungkuk di tempat. Dia membungkuk begitu dalam 
sehingga kepalanya menyentuh karpet dan sudah melakukan dogeza. 

"My Raja!" "W, apa itu?" "Maafkan aku karena penghinaan saya sebelumnya!" "Tidak, well, 
aku tidak benar-benar keberatan di tempat pertama, tapi ... tunggu, kau baik-baik saja 
dengan menundukkan kepala Anda ? " " Aku tidak keberatan! Saat ini juga, saya 
menawarkan Anda sebagai tuan saya, seluruh kesetiaan saya seumur hidup! " 

Tunggu tunggu apa yang dia katakan .... 

"Tolong manfaatkan kehidupan ini dengan cara apa pun. Saya mendedikasikan tubuh, hati, 
dan kesucian saya untuk Yang Mulia. Jika kau menyuruhku bertarung, aku akan bertarung. 
Jika Anda mengatakan kepada saya untuk mencintai, saya akan cinta. Jika Anda 
mengatakan kepada saya untuk menjadi gundik Anda, saya akan. Jika Anda mengatakan 
kepada saya untuk menjadi budak Anda, saya akan. Jika kamu menyuruhku mati aku akan 
mati " " Ada apa dengan dedikasi itu !? Apa yang terjadi dalam hitungan menit !! " " Tapi 
sebelum kau memerintahkanku untuk mati, tolong, dengarkan permintaan terakhirku! " " 
Hei, apa kau mendengarkan! Mengabaikan !? Kamu mengabaikanku !? " " Tolong, entah 
bagaimana, ikut aku ke hutan yang Dilindungi oleh Dewa sesegera mungkin! " 

Kemudian dia sekali lagi membenturkan kepalanya ke lantai. Liecia dan aku sedang 
ketakutan. ...... Saya tahu bahwa dogeza yang melukai diri sendiri hampir pasti merupakan 
ancaman. 

"Oke, aku dengar apa yang kamu katakan. Jadi kamu ingin membawaku ke Hutan Lindung 
Dewa, kan? " " Itu benar! Juga tolong ajari kami di hutan bahwa 'penipisan berkala'! Baru-
baru ini, Hutan Lindung Dewa telah menghadapi masalah yang disebutkan oleh Yang Mulia 
tadi. Pepohonan berkerumun menjadi layu, pohon-pohon muda tidak tumbuh, air menjadi 
berlumpur, dan bumi terkikis ketika ada angin atau hujan lebat. Saya akhirnya mengerti 
mengapa setelah Yang Mulia mengatakannya. " " Bukankah hutan yang dilindungi oleh 
Tuhan memiliki beberapa ribu tahun sejarah? Anda tidak menyadarinya sampai sekarang? 
" 

Atas pertanyaan saya, Liecia dan Ludwin dengan malu setuju. 

"Pohon-pohon di Hutan Lindung Dewa memiliki rentang hidup yang panjang untuk 
memulai. Jadi itu pergi tanpa pemberitahuan sampai sekarang ketika mereka mencapai 
akhir hidup mereka .... " " Itu juga bukan masalah orang lain. Gunung-gunung Elfrieden 
tidak menipis secara berkala atau apa pun sehingga mereka mungkin menghadapi situasi 
yang sama " " Jika mereka tidak terlalu bergantung pada hutan, mereka mungkin akan baik-
baik saja. Ketika pohon-pohon tua membusuk, pohon-pohon baru akan tumbuh, bahkan 
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jika hutan lenyap dari bencana alam, mereka akan dihidupkan kembali dalam sepuluh 
tahun. Lagipula, alam berjalan dalam siklus seperti itu. " " Tapi itu berakibat fatal bagi Peri 
Elf Hutan yang Dilindungi oleh Dewa, bukan? " 

Kamu benar . Mereka hidup di hutan itu sendiri sehingga begitu pohon menghilang mereka 
akan langsung menjadi pengungsi. Karena mereka menyebut diri mereka pelindung hutan, 
mereka seharusnya mengelolanya dengan lebih baik, sepertinya mereka tertangkap basah. 
... mendapatkan lebih banyak pengungsi itu menyebalkan, kurasa aku harus segera 
mengurus ini. 

"Baiklah . Saya akan mengunjungi Hutan Lindung Dewa dalam waktu dekat " " Oooh. 
Terima kasih banyak, Yang Mulia! " 

"Namun, ketika saat itu tiba aku ingin kamu membiarkan orang masuk sampai batas 
tertentu. Pengelolaan hutan adalah masalah seluruh negara. Saya akan mengambil 
kesempatan ini dan membuka kelas untuk membangun [Kehutanan] " " Seperti keinginan 
Yang Mulia " Aisha membungkuk dalam-dalam sekali lagi dan melangkah kembali ke 
tempat keempat lainnya. 

"Ludwin" "Ya" "Aku ingin kamu memeriksa disposisi Aisha. Saya yakin dengan kehebatan 
pribadinya, tetapi apakah dia bisa memimpin pasukan masih belum diketahui. Jika dia 
memang memiliki kualitas itu, minta dia mengambil komando pasukan, jika tidak aku akan 
mempekerjakannya sebagai komandan pengawal pribadiku dan anggota partai jika aku 
harus bertindak sebagai Pahlawan " " Ya. Dimengerti 

Kemudian, setelah memeriksa disposisi Aisha, Ludwin mengevaluasi bahwa "Dia memang 
memiliki kualitas seorang pemimpin. Namun, kualitasnya sebagai seorang prajurit tunggal 
melampaui itu, akan sia-sia menjadikannya seorang pemimpin ". Dia dapat digunakan 
sebagai pemimpin tetapi dia tampaknya menjadi penunggang kuda tunggal yang berguna 
yang dapat menandingi seribu orang seperti Lu Bu. Ngomong-ngomong, dia harus 
menunggu di sampingku sebagai pengawal pribadiku selama masa damai, dan jabatan 
resmi [Prajurit Angin Timur (Kochiji)] (permainan kata-kata [Hu Chi⁴ (Kochi)]) baru saja 
dibuat untuknya, dengan izin khusus untuk memasuki kamar tidur Raja sebagai pengawal 
satu-satunya. ⁴ «TN: Tiger Fool, alias Xu Chu, yang menjabat sebagai pengawal untuk Cao 
Cao» 

Jadi giliran Aisha berakhir, tapi aku sudah mengalami kesulitan dari yang pertama. Saya 
akhirnya membagikan hadiah, meskipun saya hanya bermaksud memanggil orang-orang 
yang tampaknya berguna .... 

(Mungkinkah masing-masing dari empat lainnya mungkin memiliki keadaan mereka 
sendiri?) 

Harapan saya setengah benar. 

◇ ◇ ◇ 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Lanjut . Hakuya Kwonmin-dono, melangkah maju " " .... Iya" 

Pria muda berkulit hitam yang santai melangkah ke depan memiliki mata mengantuk. 
Pakaian hitamnya tampak seperti pakaian untuk pendeta yang dimodifikasi secara paksa 
sesuai selera Asia, atau pakaian imam kuil Shinto yang diwarnai hitam, pakaian itu 
memberikan perasaan itu. Rambutnya pendek tapi acak-acakan, tampaknya tidak dirawat. 
Jika Anda melihat kulit putih dan perawakannya yang lemah, Anda akan mendapatkan 
kesan seperti orang dalam ruangan. Gerakannya lemas tetapi matanya yang mengantuk 
menatap lurus ke arahku. Entah bagaimana aku merasa seperti sedang dinilai. 

"Orang ini telah menunjukkan bakatnya dalam pengetahuan dengan rekomendasi! Dia 
telah menghafal hukum negara ini, pengetahuannya, ingatannya, diyakini tak ada 
bandingannya di seluruh kerajaan! " 

Jadi sesuatu seperti bisa membaca Six Codes⁵ dari memori. Itu tentu saja luar biasa. 
'Rekomendasi' harus berarti bahwa lamarannya secara paksa dibuat atas namanya oleh 
kerabatnya. ... apa ini . Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di balik ini. ⁵ «TN: Enam 
buku hukum yang membentuk badan hukum utama di Jepang, S. Korea, dan Taiwan » 

".... Bakat Anda luar biasa. Jika Anda mau, saya bisa merekomendasikan Anda ke pos di 
kantor kehakiman? " " Tidak, hanya hadiahnya saja yang akan diterima " 

Hakuya dengan singkat menolak rekomendasi saya. 

"Saya awalnya dipaksa mendaftar oleh paman saya yang sudah merawat saya, mengatakan 
[Anda berada di usia yang baik jadi jangan hanya membaca buku sepanjang hari, pergi dan 
buat diri Anda berguna bagi masyarakat], itu tidak sepertinya aku bisa memenuhi harapan 
tinggi apa pun. " " Dengan 'buku', maksudmu hukum? " " Tidak. Saya tidak pilih-pilih 
dengan genre. Saya membaca buku-buku hukum, sastra, atau teknik. Ini raison d'etre saya 
untuk menyerap segala pengetahuan yang tidak saya miliki. " " Saya mengerti " 

Apa ini . Ada sesuatu yang lebih dari ini seperti yang saya pikirkan. Saya merasa seperti 
kehilangan sesuatu. 

".... Kalau begitu, bagaimana dengan menjadi Pustakawan Perpustakaan Kerajaan? Mungkin 
ada buku-buku yang tidak beredar di kota di sana, Anda dapat dengan bebas memeriksa 
orang-orang dengan kekuatan Pustakawan " " Ooh, itu sangat bagus. Jika Anda berkata 
begitu, silakan silakan " 

Hakuya akhirnya menunjukkan wajah yang jelas-jelas bahagia. Sepertinya dia puas. Rebut 
setiap peluang emas. Daripada menyimpan kartu aneh seperti itu, lebih baik 
menambahkannya ke tangan saya. 

◇ ◇ ◇ 

"Selanjutnya, Gyna Doma-dono, melangkah maju" "Ya" 
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Berganti tempat dengan Hakuya, gadis cantik berambut biru melangkah maju. Umurnya 
kira-kira sama dengan Liecia, sekitar 17 atau 18, kecuali atmosfer yang dipakai Gyna 
membuatnya tampak lebih dewasa. Dia menundukkan kepalanya dengan anggun, 
mengibaskan rambutnya yang panjang dan berayun. Gaun one-piece-nya yang tipis tidak 
terlihat banyak tetapi menekankan garis femininnya. Aku akan terpesona jika bukan 
karena Liecia memelototi belati di sisiku. 

"Tidak, tidak apa-apa. Saya belum lupa tentang pekerjaan sehingga Anda bisa berhenti 
melotot " " Begitukah ... " 

Liecia memalingkan wajahnya dengan gusar. Markus membuat batuk dan melanjutkan. 

"Yang Mulia, orang ini menunjukkan bakat unik dalam lagu dan kecantikan. Dengan 
bakatnya, ia memenangkan [Grand Prix Elfrieden Bishoujo] dengan kecantikannya dan 
[Kerajaan Bakat] dengan lagunya. Memang, dia adalah penyanyi terbesar abad ini " 

Kedua!? Itu luar biasa . 

"Haa ~ .... jadi surga memang memberikan dua hadiah " " Saya tidak layak akan kata-kata 
seperti itu " 

Kata-kata saya bercampur dengan kekaguman dijawab oleh Gyna dengan suara yang jelas 
seperti bel. 

"Saya telah mendengar bahwa leluhur saya adalah Lorelei. Lagu ada dalam darahku " 

Lorelei. Monster laut yang memikat dan menenggelamkan pelaut menggunakan keindahan 
dan lagu mereka. Penampilannya yang indah dan rambut biru yang melekat jelas 
mengingatkan citra Lorelei. 

"Kemudian saya tentu harus mendengar suara menyanyi Anda" "Terserah" "Aku tahu. 
Karena adegan ini disiarkan ke seluruh Elfrieden oleh orb. Bagaimana kalau Anda 
menyanyikan lagu yang akan mengangkat suasana hati orang " " Lagu untuk mengangkat 
suasana hati orang ... bukan? " 

Gyna tampak agak bermasalah. 

"Lagu-lagu dari Lorelei yang diturunkan di keluargaku pada dasarnya adalah lagu-lagu 
sedih ..." "Ah---, jika kamu tidak diizinkan oleh hukum maka aku tidak keberatan kamu 
menyanyikan apa pun" "Tidak, aku hanya tidak tahu apa-apa lagu seperti itu. Jika aku 
mendengarnya sekali aku bisa langsung bernyanyi, " " Humm ... Ah, bagaimana kalau kita 
melakukan ini? " 

Saya mengambil pemutar musik portabel dari saku dada saya. Itu adalah salah satu dari 
beberapa hal yang saya miliki pada diri saya ketika saya dipanggil ke dunia ini. Karena 
baterai tidak dapat digunakan setelah baterai habis, saya membiarkannya sendiri sampai 
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sekarang, tetapi karena tidak memakan banyak ruang, saya selalu membawanya. Saya 
melangkah ke Gyna dan meletakkan earbud di telinganya. 

"Ini ... apa ini?" "Memainkan musik dari sana. Saya akan memainkannya sekarang " "! " 

Saat aku menyalakan sakelar, tubuh Gyna tersentak. Dia bingung pada awalnya, tetapi dia 
sepertinya sudah terbiasa dan tubuhnya mulai mengikuti ritme. Lima menit kemudian, 
ketika lagu berakhir, ia mengeluarkan earbud. 

"Aku sudah menghafalnya" "Jadi kamu benar-benar bisa mengingat hanya dengan 
mendengarkan sekali" "Ya. Saya akan bernyanyi nanti " 

Ketika saya kembali ke tempat duduk saya, dia membuka mulutnya dan dengan jelas 
menyanyikan lagu pembuka lagu itu. Mendengar lagu itu, aku tanpa sengaja tergelincir. 
Mengapa? Karena itu adalah [Ganbaranba] milik Sada Masashi. Omong-omong, saya tidak 
memasukkan lagu-lagu gelap jadi saya tidak repot-repot memeriksa judul lagu. Lagu ini 
[lagu semua orang] aneh dengan perbedaan termasuk dialek Nagasaki seperti rap dan 
[Denderaryuuba]. Tampaknya mereka melakukan senam dengan lagu ini di kota kelahiran 
Sada-san di Nagasaki. 

Tapi seperti yang diharapkan dari seorang Lorelei. Dia jelas menyanyikan bagian rap dialek 
Nagasaki yang aku yang lahir di Saitama tidak bisa mengerti sama sekali. Ngomong-
ngomong, aku mendengar dari Liecia kemudian bahwa dia bahkan tidak bisa memahami 
bagian-bagian dalam bahasa Jepang standar. Mampu memahami bahasa yang diucapkan 
oleh orang-orang di negara ini dan sebaliknya, membuat bahasa Jepangku yang dipahami 
dipahami menjadi kekuatan Pahlawan. Itulah sebabnya orang Jepang keluar dari mulut 
Gyna, bagi orang-orang di negara ini, kata-kata yang tidak dikenal. 

Meski begitu, meskipun maknanya tidak terlaksana, nada yang catchy menarik. Semua 
orang dengan senang hati mendengarkan acapella Gyna [Ganbaranba]. 

Di tengah tepuk tangan, Gyna yang menyelesaikan lagunya menundukkan kepalanya. 

Itu adalah lagu yang menyenangkan. Terima kasih banyak" 'Tidak, terima kasih atas seperti 
suara megah' 'Jika saya bisa, akan Mulia mengajari saya lebih dari lagu negara Anda?' "Saya 
tentu ingin kau bernyanyi. ... itu benar, saya ingin menambah jumlah bola yang kita miliki, 
dan jika kita tidak bisa, saya ingin mengubah Royal Voice Chamber menjadi sebuah studio 
rekaman, saya ingin dapat mengirimkan lagu-lagu Anda kepada orang-orang negara ini 
setiap saat " " Ya ampun. Itu seperti mimpi, Yang Mulia " " Saya akan mempercayakannya 
kepada Anda ketika saatnya tiba. Itu tujuan mulia " 

Gyna melangkah mundur, dan sekarang giliran gadis kecil bertelinga rubah itu. 
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Vol. 1 - 2.3 
Bab 2.3 Bab 2 -- Pertama-tama Mari Kita Mulai × × C 

"Mari kita lanjutkan, Tomoe Inui-dono dari Mystic Wolf Tribe, melangkah maju" "H, hyes!" 

Berbicara dengan suara gemetar, gadis kecil bertelinga binatang berusia sepuluh tahun itu 
melangkah maju, menggerakkan lengan kanan dan kaki kanannya secara bersamaan. Suku 
Serigala Mistik .... jadi itu adalah telinga serigala, bukan telinga rubah. Kulitnya yang 
terbakar matahari dan matanya yang besar dan bulat itu imut. Ekor lebatnya yang keluar 
dari pakaiannya yang tampak seperti suku tegang, kemungkinan karena ketegangan. Apa 
ini, sangat cantik. 

"Gadis muda ini memiliki kemampuan yang sangat langka untuk berkomunikasi dengan 
satwa liar. Setelah membawanya ke kandang kuda, ia dapat menebak dengan benar segala 
sesuatu mulai dari kondisi kuda hingga sejarah mereka. Menurut dirinya sendiri, dia 
mendengarnya dari kuda sendiri, hadiah yang benar-benar layak disebut hadiah ilahi " 

Kemampuan berbicara dengan binatang, kan. Orang lain yang benar-benar mengejutkan 
muncul. Sementara aku berpikir bahwa Liecia berbisik dari sampingku. 

"Negara Mystic Wolves berada jauh di utara. Seharusnya tidak ada di negara ini " " ... Jadi 
seorang pengungsi " 

Beberapa negara dilanda ekspansi Wilayah Raja Iblis. Orang-orang yang kehilangan negara 
mereka pergi ke selatan dan memasuki negara-negara di sana sebagai pengungsi yang 
menekan ekonomi. Setiap negara berurusan dengan mereka dengan cara mereka sendiri. 
Ada negara-negara yang secara proaktif melindungi mereka dan ada yang bekerja untuk 
mengusir mereka, tetapi bahkan negara-negara yang melindungi mereka menempatkan 
mereka pada pekerjaan kasar yang melelahkan seperti di tambang dan semacamnya atau 
menjadikan mereka sebagai prajurit untuk melawan Demon Race, jadi dari Dari sudut 
pandang para pengungsi, itu adalah neraka. 

Di Kerajaan Elfrieden kami, kami membuka kamp-kamp pengungsi di dekat ibu kota 
Parnam. Saat ini perawatan mereka sedang 'ditunda'. Memberi bantuan kepada pengungsi 
sementara warga negara kita kekurangan pasokan makanan hanya akan memicu 
pemberontakan. Yang mengatakan, mengusir atau menempatkan mereka pada kerja keras 
akan menimbulkan permusuhan para pengungsi. Akan mengerikan jika mereka menjadi 
teroris terselubung. Bahkan apa yang kita lakukan sekarang buruk untuk ketertiban umum, 
tetapi ada sedikit yang bisa kita lakukan sekarang selain mempertahankan status quo. 

Untuk membantu pihak lain, pertama-tama kita harus puas. Itulah yang saya rasakan baru-
baru ini. 
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"Yah, aku tidak akan kembali setelah mengatakan jika kamu hanya memiliki bakat yang aku 
gunakan untukmu. Jika mereka memiliki bakat, saya tidak keberatan apakah mereka warga 
negara kita atau negara lain atau pengungsi. Saya tidak punya ruang untuk pilih-pilih " " 
Anda bisa mengatakan itu lagi " 

Kemudian gadis kecil bertelinga serigala yang diperkenalkan sebagai Tomoe dengan malu-
malu membuka mulutnya untuk berbicara. 

"U .... umm .... Tuan King .... " " Hm? Apa itu? " " Um... .. uhh... .. Aku, aku ha.... Ada yang ingin 
saya katakan .... " 

Dia meremas suaranya, dia meremasnya. Jujur, saya hampir tidak bisa mendengarnya. 

"Ada yang ingin kau katakan? Aku tidak keberatan jadi bicaralah. " " Hyes ... um ... 
sebenarnya .... bergumam bergumam bergumam " " Hm, ada apa? Aku tidak bisa 
mendengarmu jika kamu tidak berbicara sedikit lebih keras ... " " Um .... SAYA...." 

Mata Tomoe menangis. Melihat seorang gadis yang masih bisa disebut gadis kecil dengan 
wajah seperti itu agak keras secara emosional. Apalagi adegan ini sedang disiarkan di 
seluruh negeri. Orang-orang akan mengatakan "raja membuat seorang gadis kecil 
menangis" di belakangku. 

"..... Baiklah baiklah. Aku akan ke sana jadi tolong jangan menangis " " Auu ... " 

Aku berjalan mendekati gadis kecil itu, penjaga yang Ludwin lihat dengan tajam, tetapi aku 
membungkamnya dengan tanganku, kemudian aku berjongkok dan meletakkan telingaku 
di dekat mulutnya. 

"Sekarang aku bisa mendengarmu. Ayo, bicaralah. " " Ya. Sebenarnya..." 

Saya mengatakan itu dan mendengarkan bisikan gadis itu, lalu ... 

"!?" 

Iklan Aku meragukan telingaku. Aku berdiri dan menatap mata Tomoe. 

"... Apakah kamu yakin?" "Y, ya" "Apakah kamu pernah mengatakan ini kepada siapa pun 
sebelumnya?" "T, tidak.... Saya belum " " Oke.... " 

Ini setengah meyakinkan dan setengah menjengkelkan mengingat apa yang akan terjadi 
setelah ini. Ini bukan tentang bakat langka lagi. Gadis kecil ini jelas merupakan 'bom' bagi 
negara ini. Saya harus segera mengambil tindakan. ..... Tenang, bernapas, bernapas. Jangan 
biarkan siapa pun di dalam ruangan melihat Anda bergetar. 

"Haa .... Saya sedikit lelah. Aku ingin istirahat sebentar sekarang " " Soma? " 
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Saya melihat orang-orang di sekitar, Liecia tampak bingung. Yang lain membuat tanggapan 
yang kira-kira sama, tetapi itu tidak masalah. Pertama-tama saya memberi isyarat kepada 
Liecia, Markus, dan Ludwin dengan mata saya dan mengangkat suara saya. 

"Kita akan istirahat setengah jam dari sekarang. Kami akan memberikan hadiah kepada 
dua orang yang tersisa termasuk gadis ini setelah itu. Gyna-dono " " Ya, apa itu, Yang Mulia? 
" 

Saya menelepon penyanyi lagu dan dia melangkah maju. 

"Adegan di ruangan ini sedang dilihat oleh seluruh negara melalui Siaran Kerajaan. Saya 
merasa menyesal membuat orang menunggu sementara kami beristirahat. Jadi saya 
bertanya-tanya apakah Anda bisa mengisi setengah jam dengan lagu-lagu Anda? " " Baiklah, 
Yang Mulia. Lagu adalah kebanggaan klan kami. Saya akan bernyanyi dengan sepenuh hati " 

Gyna membungkuk dengan anggun saat mengatakan itu. Saat itu, mata kami bertemu. 
Pandangan yang sepertinya telah melihat melalui sesuatu .... Sepertinya dia menduga ada 
sesuatu yang terjadi. Dia mengerti, tetap diam, dan melakukan seperti yang diminta, seperti 
wanita dewasa. Bahkan tanpa penampilan dan suara nyanyiannya, ini adalah jenis 
bawahan yang saya inginkan. 

"Baiklah, warga, sampai nanti" 

Karena itu upacara pemberian penghargaan dibekukan sebentar. 

◇ ◇ ◇ 

Sementara Gyna-dono membelikanku waktu, aku hanya mengumpulkan orang-orang yang 
bisa kupercayai di kantor. Orang-orang di sini hanyalah Aku, Liecia, Markus-dono, Ludwin, 
dan Tomoe. Kebetulan, saya memiliki Aisha yang bersumpah setia dan tidak akan 
meninggalkan sisi saya berjaga-jaga dari sisi lain pintu sehingga tidak ada yang 
mendengarkan kami. 

"Apakah ini benar-benar sesuatu yang harus kamu waspadai?" 

Liecia bertanya, bingung, dan aku hanya mengangguk. 

"Ini benar-benar situasi yang sial. Apakah ada orang di sini yang mendengar apa yang 
dikatakan Tomoe-chan? " " ... Saya tidak bisa mendengarnya. Suaranya terlalu kecil. " " Aku 
juga tidak mendengarnya. " " Aku juga " 

Ketiganya menggelengkan kepala mereka. 

"... Kalau begitu aku rasa aku tidak perlu khawatir tentang hal itu mencapai Siaran 
Kerajaan" "Aku pikir tidak apa-apa. Itu tidak terlalu sensitif " 

..... Fiuh. Itu melegakan. Itu satu hal di punggungku. 
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"Apakah seburuk itu?" "Ya. Ini benar-benar pengumuman yang mengejutkan " 

Mata semua orang tertuju pada Tomoe-chan, dia semakin menyusut. Sepertinya dia akan 
kesulitan menjawab jadi aku akan menjawabnya. 

"Kamu dengar dia bisa bicara dengan binatang, kan?" "Ya. Itu kemampuan luar biasa " " 
Sepertinya dia bisa berbicara dengan 'Makhluk Iblis' dengan itu " 

Saat aku mengatakan itu, ruangan itu membeku. Semua orang kehilangan kata-kata, 
membuka dan menutup mulut mereka seperti ikan mas. 

Nah, sebelum kita berbicara secara rinci tentang ini ada beberapa prasyarat pengetahuan 
yang perlu Anda ketahui. Yaitu, bahwa ada perbedaan antara apa yang disebut dunia ini 
[Makhluk Setan] dan apa yang kita sebut [Makhluk Setan] di dunia kita. Di dunia kita hal-
hal yang dikenal sebagai Makhluk Iblis adalah makhluk aneh yang bukan manusia atau 
hewan, tetapi di dunia ini [Mati] seperti kerangka atau zombie atau hantu, [Setan] seperti 
gargoyle atau liliths atau vampir, atau [Brute] seperti goblin atau Orc atau ogre disebut 
Makhluk Iblis, sementara setiap makhluk hidup lainnya disebut 'makhluk seperti makhluk 
normal yang mereka bentuk'. 

Secara konkret, Grizzlies Merah yang berukuran hingga 4 meter panjangnya adalah 
binatang, Kadal Monitor, bahkan jika Anda hanya dapat melihatnya sebagai dinosaurus, 
adalah kadal, Semut Raksasa ukuran orang adalah serangga, dan Pelahap Manusia yang 
memakan manusia masih merupakan tanaman. Selain itu, makhluk tipe lendir yang dapat 
membelah dan bergabung dan mencairkan juga (meskipun saya tidak setuju) diperlakukan 
sebagai binatang. Ngomong-ngomong, Naga dan sejenisnya disebut [Binatang Suci] dan 
diperlakukan berbeda. 

Alasan ini tidak disebut Makhluk Iblis adalah bahwa mereka sudah ada di sini di dunia ini 
sebelum wilayah Raja Iblis muncul. Justru karena mereka adalah bagian dari ekosistem 
dunia ini maka habitat mereka dapat diisolasi dari manusia. Praktis, kuda-kuda di dunia ini 
adalah apa yang kita kenal sebagai sleipnir dan hewan peliharaan seperti sapi atau babi 
atau ayam, semua juga memiliki fitur yang diatur seperti monster. 

Kembali ke topik, ini berarti bahwa apa yang Tomoe maksudkan bukanlah binatang, tetapi 
[Makhluk Iblis] seperti mayat hidup atau setan atau binatang buas. Liecia mendekati 
Tomoe. 

"Apa yang kamu bicarakan dan tentang apa !?" "Aku, itu adalah Kobold-san. Tidak seperti 
kita .... mereka memiliki kepala anjing utuh, bukan hanya telinga, tapi ... sehari sebelum 
mereka menyerang desa kami, mereka berkata [kita tidak bisa menyerang orang dari 
keluarga yang sama, jadi larilah]. Itu adalah keajaiban bahwa saya bisa mengerti apa yang 
dikatakan kobold-san, tapi .... terima kasih untuk itu kami diselamatkan dari bencana ... " " 
Yang berarti .... tidak hanya Demon Race, tetapi juga Makhluk Iblis memiliki kemampuan 
untuk alasan " 
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Ludwin berkata begitu, mengerang. Menurut akal sehat dunia ini, Makhluk Iblis tidak 
memiliki kesadaran yang cukup baik untuk berbicara. Itulah alasan mengapa mereka 
dianggap seperti belalang yang merusak tanah dengan "makan" sebagai satu-satunya 
tujuan atau senjata tak berawak mereka yang digunakan oleh Demon Race yang suka 
perang. 

Basmi belalang yang berkerumun. Hancurkan senjata berbahaya. Belalang dan senjata 
tidak akan datang untuk membalas dendam atas rekan-rekan mereka yang jatuh. Karena 
itu, jangan ragu dan musnahkan mereka. 

... Perang melawan Makhluk Iblis di dunia saat ini umumnya dilakukan dengan pemikiran 
itu. 

Tetapi jika Makhluk Iblis itu memiliki kemampuan untuk alasan seperti kata Tomoe, maka 
Manusia tanpa disadari telah memasuki [Perang] dengan Makhluk Iblis. Pertengkaran 
perang dengan nol saluran untuk dialog. Kemanusiaan terbungkus dalam kebencian 
terhadap Makhluk Iblis karena membunuh keluarga mereka, membakar rumah mereka, 
dan mengambil tanah mereka. Tetapi jika ini adalah perang, maka ada kemungkinan bahwa 
sisi Makhluk Iblis juga menanggung dendam yang sama terhadap Kemanusiaan. 

"Jika ini bocor ke negara-negara ..." "Itu akan menjadi kekacauan" 

Aku menjatuhkan pundakku, begitu pula Liecia. Saya tidak berpikir semua Makhluk Iblis 
dapat beralasan. Melihat dari tindakan brutal yang sebenarnya mereka lakukan, yang 
seperti Kobold yang membiarkan Mystic Wolf Tribe berjalan mungkin hanya berjumlah 
segelintir. Tetapi mengetahui bahwa ada beberapa Makhluk Iblis yang seperti itu, maka 
Makhluk Iblis bukanlah musuh umat manusia. 

Saat ini, dalam menghadapi Makhluk Iblis bangsa-bangsa memiliki eksterior yang bersatu. 
Jika informasi semacam itu menyebar, ada kemungkinan bahwa akan muncul negara-
negara yang memprioritaskan keuntungan mereka sendiri dan bergandengan tangan 
dengan Wilayah Raja Iblis. Jika itu terjadi maka itu akan menjadi kejatuhan umat manusia. 

"Apakah kamu pikir Kekaisaran tahu tentang ini?" 

"..... Kurasa mereka belum melakukannya. Dengan kemampuan khusus Tomoe-chan, 
mereka secara bertahap akan mencapai saling pengertian. Bahkan jika mereka memiliki 
kontak, mereka seharusnya tidak dapat mendengar apa pun selain tangisan hewan. " " Yang 
berarti bahwa informasi ini sekarang berada di bawah monopoli negara kita. Benarkah..." 
Kami mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Benar-benar bom. Ini sesuatu yang berguna 
tetapi jika kita tidak menggunakannya dengan baik itu tidak akan berakhir hanya dengan 
luka bakar. 

"Aku, aku minta maaf ..." 

Menanggapi desahku, Tomoe-chan menyusut, yang diberikan Liecia padaku. 
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"Ah, tidak, aku tidak menyalahkanmu. Sebenarnya, saya pikir saya senang Anda datang ke 
negara ini. Saya ngeri memikirkan apa yang terjadi jika negara lain mendapatkan informasi 
ini " " Tetapi apakah Anda akan menyembunyikan ini? Jika kita ketahuan menyembunyikan 
informasi penting seperti ini, kita akan dicap sebagai musuh umat manusia, kau tahu. " " Ya, 
tentu saja. Ini tidak akan baik jika kita tidak menyembunyikannya dengan baik dan mereka 
pikir kita ambisius " 

Aku hanya bisa menahan kepalaku kesakitan atas apa yang ditunjukkan Ludwin. Liecia 
berkedip karena terkejut. 

"Kamu tidak ambisius?" "Ya dan tidak" "Yang mana itu !?" "Sebagai negarawan, aku tidak 
bisa mengatakan aku tidak punya. Bagaimanapun, situasi saat ini di mana kita berperang 
untuk saling memusnahkan tidak baik. Berjuang sampai satu sisi sepenuhnya dimusnahkan 
akan meninggalkan sisi lain di ambang kematian, juga. Saya kira kita perlu membocorkan 
informasi ini sedikit demi sedikit " 

Saya sudah memutuskan. Kataku sambil melihat ke sekelilingku. 

"Kami akan membocorkan informasi ke negara-negara sekitarnya bahwa [beberapa 
Makhluk Setan menunjukkan gerakan sistematis]. Jika kita membocorkan rumor yang 
mengatakan [mungkin beberapa Makhluk Setan punya alasan], negara-negara harus 
bergerak lebih hati-hati. Setidaknya mereka akan berusaha mencari tahu apakah gosip itu 
benar. "Tapi dengan cara itu, bukankah mereka akhirnya akan tahu apa yang kita ketahui? 
Jika itu terjadi maka bukankah tidak berguna menyembunyikan informasi? " " Tidak 
Markus. Kartu truf kami bukan informasi ini. Ini Tomoe-chan " " M, aku !? " 

Tomoe-chan melotot kaget dan aku mengangguk tegas. 

"Bahkan jika orang tahu bahwa Makhluk Iblis memiliki kecerdasan, kita memiliki 
kemampuan Tomoe-chan. Jika negara-negara ingin bernegosiasi dengan Makhluk Iblis kita 
dapat berbicara dengan mereka melalui Tomoe-chan sementara yang lain memikirkan cara 
untuk melakukannya. Ini adalah keuntungan besar " 

Saya tidak tahu seberapa jauh Elfrieden bisa bernegosiasi dengan sendirinya. Namun, 
dengan memiliki saluran pipa yang unik, kami dapat merebut semua hak dialog dari 
negara-negara dan menghindari situasi di mana kami tidak diberi hak untuk berbicara. 
Tanggung jawab kita akan meningkat, tetapi lebih baik daripada mempercayakan arah 
negara ini kepada orang lain. Kami tidak ingin masa depan kami diputuskan untuk kami di 
tempat yang tidak kami ketahui. 

"Jadi Tomoe-chan. Negara kita harus berlindung untukmu dengan semua kekuatan kami " " 
Hyes !? M, aku !? " " Ya. Saya dapat mengatakan tanpa berlebihan bahwa Anda jauh lebih 
penting daripada saya sekarang. Jujur saja, jika beberapa negara lain mengetahui hal ini 
dan membawa Anda pergi, negara ini sudah selesai untuk " " Tidak mungkin ... itu ... tidak 
mungkin benar? " 
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Tomoe-chan dengan gelisah melihat sekeliling tetapi tidak ada satu orang pun yang 
menegaskan. Tidak berlebihan untuk mengatakan Tomoe-chan memegang nasib negara ini 
di tangannya. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti tetapi negara lain mungkin bisa 
berpura-pura tidak mendengar apa-apa dan 'membuang' dia sekarang. Begitulah 
keberadaan 'krusial' Tomoe-chan. 

"Karena itu untuk memberi Tomoe-chan perlindungan terbaik, aku ingin kamu tinggal di 
kastil. Jika kami meninggalkan Anda di kamp pengungsian, kami tidak akan dapat 
melindungi Anda ketika saatnya tiba " " Au ... " " Silakan tunggu " 

Markus-dono mengangkat tangannya. 

"Bukankah agak mencurigakan untuk memiliki seseorang yang bukan bangsawan tinggal di 
kastil?" "Kalau begitu tolong pikirkan cara dia bisa dianggap bangsawan." "Kamu benar-
benar cepat mengatakan itu... Ada beberapa cara agar warga kota dianggap royalti. Salah 
satunya adalah membuatnya diadopsi oleh Yang Mulia, tetapi ini tidak mungkin karena 
Yang Mulia belum menikah. Pernikahan Anda dengan Putri akan membutuhkan beberapa 
tahun persiapan, juga " " Tapi Anda tahu ... " " Jangan memaksakan dia pada saya " 

Liecia mendengus dan memalingkan wajahnya. Bagi Liecia memiliki kehidupan rumah 
tangga dengan Tomoe-chan yang berusia sepuluh tahun sebagai anak perempuan segera 
setelah menjadi seorang istri adalah ... Aku benar-benar tidak bisa membayangkan. 

"Apakah ada cara lain?" "Yang Mulia bisa menikahinya sebagai selir" "Itu ... berbahaya 
dalam beberapa hal, bukan?" 

Dia gadis usia sekolah dasar, kau tahu? Backbe ○ rd-sama¹ akan tiba-tiba muncul sialan 
kau! ¹ «TN: http://knowyourmeme.com/memes/beako» 

"Untuk pernikahan politik usianya hampir tidak dalam batas yang diizinkan" "Tapi itu jalan 
keluar untukku secara mental!" "Soma ... Jika kamu menikah dengannya maka aku 
memutuskan pertunangan kami" "Mengapa kamu menyerangku !?" 

Entah bagaimana, bahkan Liecia menatapku dengan mata dingin. Saya tidak memiliki hobi 
seperti itu! 

"Ngomong-ngomong, tidak bisakah pasangan kerajaan sebelumnya mengadopsinya?" "Hm. 
Saya kira itu baik-baik saja. " " Tidak apa-apa! Saya selalu menginginkan seorang adik 
perempuan! " " Hawawawa " 

Tiba-tiba dipeluk oleh Liecia, Tomoe-chan menjadi panik. Liecia bahkan memakai wajah 
santai yang tidak pernah dia tunjukkan sampai sekarang. Mengenai hal itu, sebagai 
tunangan Liecia dia juga akan menjadi saudara tiriku, kan? Seorang saudara tiri loli yang 
bertelinga anjing ... terlalu banyak atribut. 

"Tapi, tapi, aku, aku punya keluarga" 
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Tomoe-chan berkata ketika dia lolos dari skinship yang terlalu dekat dengan kakak 
perempuannya. 

"Aku punya ibu dan adik lelaki kecil yang menunggu di perkemahan." "Ah, menjadi anak 
angkat hanya untuk posisimu jadi itu akan baik-baik saja. Jika Tomoe-chan menjadi 
saudara tiriku, ibumu dan adik laki-lakimu juga keluarga, jadi aku tidak keberatan kau 
tinggal bersama mereka di kastil. Biaya hidup mereka akan diatur di sisiku dan jika mereka 
ingin bekerja kita akan menemukan mereka pekerjaan di kastil " " Um.... dalam hal itu.... 
Baiklah" 

Tomoe-chan dengan gugup menerimanya. Fiuh. Sekarang saya merasa seperti menemukan 
tempat yang baik untuk beristirahat. Bukannya segalanya telah diselesaikan dengan damai 
tetapi saya menemukan sesuatu yang dapat saya jungkirbalikkan dengan status quo. Saya 
mengambil saudara tiri di jalan tetapi karena dia lucu maka semuanya baik-baik saja saya 
kira. 

"Sekarang kita harus segera kembali ke aula pertemuan. Kita seharusnya tidak membebani 
tenggorokan Gyna-dono lebih dari ini " 

Tiga puluh menit akan segera habis. Ini tentang batas untuk menunda sesuatu. 

"Mari kita hentikan hadiah untuk bakat ini hanya pada hadiah, jika kita tiba-tiba 
mengumumkan bahwa dia akan diadopsi oleh pasangan kerajaan sebelumnya, orang akan 
mencurigai sesuatu. Mari kita beri waktu dan mengumumkannya beberapa hari yang lalu. 
Saya ingin Anda semua bertindak dengan itu dalam pikiran. Mengerti? " " "" Yessir "" "" 

Kalau begitu, sekarang hanya ada satu orang yang tersisa. Aku ingin tahu bakat apa yang 
dia miliki. ... Saya harap dia tidak memiliki keadaan khusus. 
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Vol. 1 - 2.4 
Bab 2.4 Bab 2 -- Pertama-tama Mari Kita Mulai × × D 

«AN: Ini dimulai dengan POV orang lain. Permintaan maaf" 

Tiga puluh menit telah berlalu sejak Raja mengumumkan reses dan sekarang upacara 
penghargaan dilanjutkan. Ini giliran gadis kecil Mystic Wolf untuk menerima pujiannya. 
Saya menyaksikan adegan itu bersama dengan pemenang hadiah lainnya. 

"Bakatmu. Silakan gunakan itu demi negara kita " " H, hyesh! Undershtood! " 

... . dia tergagap, betapa imutnya. Aku ingin tahu apa yang dikatakan gadis kecil yang lucu 
itu untuk membuat 'ekspresi Raja berubah dan menyatakan reses'. Dia juga satu-satunya 
yang dipanggil saat istirahat. Ini pasti sesuatu yang penting, tapi aku saat ini tidak memiliki 
cara untuk mengetahuinya. 

Sejak saya tiba di sini saya telah mengamati Raja 'itu'. Dia tampak biasa. Desas-desus 
mengatakan dia dipanggil sebagai pahlawan, tetapi udara di sekelilingnya seperti orang 
biasa di jalanan. Dia tidak mengenakan mahkota, tidak memegang tongkat, dan 
mengenakan pakaian santai, meskipun desainnya tidak dikenal. Dia tidak terlihat seperti 
Raja bahkan ketika berdiri di depan takhta. Tetapi kemudian matanya akan bersinar 
dengan kilau raja setiap sekarang dan sekali lagi, sosok yang sangat sulit dipahami. 

Tindakannya sebagai Raja sampai sekarang mendapat tanda kematian, kurasa. Dia 
menunjukkan pikiran terbuka ketika menerima permintaan prajurit Elf Kegelapan dan juga 
mengungkapkan solusi untuk masalah yang dia alami tanpa membidiknya. Dia 
menunjukkan pertimbangan kepada orang-orang dengan 'kasus penyanyi Lorelei', 
mengabaikan 'sikap sengaja saya yang kurang ajar', dan lebih jauh lagi mempertimbangkan 
apa yang mungkin saya inginkan dan berikan kepada saya itu. Melihat kasus gadis kecil 
Mystic Wolf, dia tampaknya pandai beriklan. Dia memang memiliki beberapa poin yang 
tidak dimurnikan, tetapi yah, dia mendapat tanda lulus dengan ini banyak. 

Namun, ujian sebenarnya datang sekarang. 

Aku melihat ke arah lelaki gemuk yang berkeringat, mungkin keringat dingin atau keringat 
berminyak di sebelahku. Gilirannya untuk mendapat hadiah selanjutnya. Saya telah 
mendengar apa bakatnya dari pria itu sendiri. Maka sejauh yang saya tahu, bakatnya 
adalah 'bakat yang paling dibutuhkan negara ini'. Saya bertanya-tanya bagaimana Raja 
muda akan melihat dan menghakiminya. 

Apakah dia akan menunjukkan penghinaan kepada pria itu karena penampilannya yang 
tidak sedap dipandang, dengan perutnya yang bulat dan dagu yang sempurna. Atau 
mungkin dia akan menjadikannya bahan tertawaan di depan seluruh negeri. Atau mungkin 
dia tidak akan sejauh itu tetapi masih mengabaikan pentingnya bakatnya. 
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Jika dia melakukan semua itu maka aku tidak bisa tidak menganggapnya tidak berharga 
sebagai Raja. Saya tidak merasa ingin bekerja keras untuk mendapatkan penguasa yang 
tidak layak. Jika itu terjadi, saya pikir saya akan mengunci diri sebagai pustakawan dan 
kutu buku di Perpustakaan Kerajaan seperti yang dia rekomendasikan. 

"Mari kita lanjutkan, Poncho Pannacotta-dono dari desa Potte, maju!" "Y, ya!" 

Ketika Perdana Menteri Markus-sama berseru, lelaki gemuk bernama Poncho itu berjalan 
ke depan dengan perutnya yang bergetar. Ada kekek dari penonton yang melihat 
pemandangan lucu itu. membuat wajah bundar Poncho semakin merah. Bahkan Putri 
Liecia membocorkan senyuman seolah dia melihat sesuatu yang lucu. Lalu aku melihat ke 
arah Raja, dan dia memasang 'wajah serius'. Bukan yang tertawa atau tidak puas, hanya 
melihat wajah Poncho dengan serius. 

"Ini mungkin mudah dilihat tetapi bakat pria ini adalah 'makan'. Selama perekrutan kami 
saat ini, ada banyak orang yang mengedepankan bakat [Pemakan Besar] mereka tetapi 
tidak ada yang menang melawan pria ini. Juga, cintanya terhadap makanan di luar 
kebiasaan, ia telah berjalan di empat penjuru dunia mencicipi produk-produk lokal dan 
makanan lezat, orang itu sendiri mengklaim telah [memakan sebagian besar segala sesuatu 
yang dapat dimakan]. Simpan fakta bahwa ia telah menghabiskan semua asetnya untuk 
perjalanan kulinernya.... ahem Bagaimanapun, ini adalah bakat yang bisa dikatakan tidak 
ada bandingannya di negara ini .... " Aku sudah menunggu ini!" 

Raja bergerak sebelum Markus-sama selesai membaca. Dia kemudian berdiri di depan 
Poncho dan mengambil tangannya dengan raut wajah ceria. 

Iklan "Aku senang kamu menerima bandingku! Aku menginginkan orang yang cakap 
sepertimu! " " Dia .... ah... . . eh? " 

Ponco menjadi bingung. Otaknya tidak bisa mengejar kata-kata Raja. Ketika akhirnya dia 
mengerti, wajahnya sempit. 

"Y, Yang Mulia, kamu menungguku !?" "Itu benar! Pencarian bakat ini diadakan sebagian 
untuk tujuan mencari personil seperti Anda! Anda adalah orang yang akan menyelamatkan 
negara ini! Daripada orang berbakat lainnya, saya lebih senang Anda datang. Saya senang 
saya mengatakan kepada para pejabat untuk merekomendasikan orang-orang seperti Anda 
jika mereka melihat Anda. " " T, untuk melangkah sejauh itu ... apakah bakat saya benar-
benar penting? " " Ya, pengetahuan yang Anda peroleh dengan mencicipi produk lokal dan 
makanan lezat adalah kuncinya. untuk keselamatan negara " 

Diberitahu bahwa oleh Raja, Poncho membanjiri air mata dan keringat. 

"Aku .... semua orang memanggil saya gemuk dan babi ... mereka mengatakan saya 
membuang-buang uang untuk makanan ... Saya hanya bepergian karena saya ingin makan, 
dan saya tahu mereka benar ... dapatkah kerakusan saya ini benar-benar bermanfaat bagi 
negara? " 
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Raja memberi tepukan pada Poncho yang menangis di bahu. 

"Biarkan para pembenci mengatakan apa yang mereka sukai. Bahkan melakukan hal bodoh 
pun bisa menjadi bakat yang tepat jika Anda melakukannya dengan saksama! Kerakusan 
Anda dengan cara apa pun akan menyelamatkan negara ini! Jadi tolong beri saya 
pengetahuan Anda! " 

Karena dimohon dengan sungguh-sungguh oleh Raja, Poncho menyeka air matanya dengan 
lengan bajunya. 

"Y, ya! Jika saya ... tidak, pengetahuan saya² dapat digunakan, silakan gunakan dengan cara 
apa pun " ¹« TN: Oira » ²« TN: Watashime » 

Dia menjawab dengan penuh semangat. Melihat sekeliling, hampir semua orang tidak bisa 
memahami situasi dan terperangah. Satu-satunya yang tetap tenang adalah Markus-dono 
yang menunjukkan pengendalian diri yang dibudidayakan melalui tugasnya dan Elf 
Kegelapan Aisha-dono yang anehnya memiliki keyakinan penuh pada Raja, dan juga Gyna 
Dorma-dono yang entah bagaimana menatap Raja dengan mata yang menilai. Raja berbalik 
ke arah takhta dan berkata kepada Markus-dono. 

"Perdana Menteri! Ada kebiasaan di mana Raja memberikan "nama" kepada punggawa 
yang menunjukkan janji, kan? " " .... ah iya . Ada, tapi ... " " Lalu Ponco. Saya akan memberi 
Anda nama [Ishidzuka]. Itu adalah nama seorang 'penginjil pencari makanan yang tidak 
pernah puas'. Banggalah dan bekerja dengan nama itu " " Y.... ya pak! Terima kasih banyak!" 

Itulah saat Ponco Ishidzuka Pannacotta dilahirkan. 

Punggawa pertama Raja Soma yang dipekerjakan untuk dirinya sendiri adalah Poncho 
dengan selera makan tinggi. Saya ingin berteriak kegirangan. Penampilan yang bagus! Raja 
ini tahu di mana letak prioritasnya! Itu adalah ujian bagi Raja apakah dia akan 
mempekerjakan Poncho atau tidak. Bahkan jika dia tidak menyadari nilainya tetapi masih 
mempekerjakannya karena dia mungkin berguna di masa depan dia akan berlalu, dan saya 
menganggap dia gagal jika dia menolaknya hanya karena penampilannya, tetapi saya tidak 
pernah berpikir dia akan menyambutnya dengan ini luasnya. Ini salah perhitungan yang 
menyenangkan. 

Dia mungkin bisa menyelamatkan negara ini. 

Setidaknya dia adalah raja yang layak untuk dilayani. Saya merasakan kegembiraan yang 
mendidih dari dalam diri saya. ... Sepertinya saya tidak bisa membiarkan diri saya hanya 
kutu buku. "O King, boleh aku dengar telingamu?" 

◇ ◇ ◇ 

"O King, boleh aku dengar telingamu?" 
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Setelah semua hadiah telah diserahkan dan saya baru saja akan mengumumkan akhir 
upacara, pemuda berpakaian hitam Hakuya Kwonmin melangkah maju dan berlutut. 
Matanya yang mengantuk sekarang terbuka lebar. Saya kagum pada bagaimana suasana di 
sekitarnya telah banyak berubah. Aku punya firasat dan bertanya pada Hakuya. 

"Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan juga?" "Ya. Ini tidak sopan bagi saya tetapi saya 
telah direkomendasikan oleh orang lain untuk masalah ini, tetapi saya ingin membuat 
rekomendasi sendiri " 

Rekomendasi sendiri. Dia ingin mempromosikan dirinya sendiri? 

"Hm ...... Aku sudah memberimu posisi Pustakawan Arsip Kerajaan, kan? Dengan 
rekomendasi sendiri maksud Anda itu tidak cukup? Apa yang Anda inginkan? " " Jika saya 
boleh, maka saya ingin bekerja di bawah Yang Mulia " " Bukan sebagai pustakawan? " " Ya. 
Saya percaya bahwa pengetahuan saya dapat mendukung hegemoni Yang Mulia jika Anda 
mengizinkannya " " Ha ha ha " 

Dia dengan megahnya mengatakan 'hegemoni', dan dia berkata dia dapat mendukungnya 
dengan pengetahuannya, apa yang dia pikirkan, saya ingin tahu. Seorang ahli strategi yang 
mendukung militer dan diplomasi, atau seorang perdana menteri yang mendukung urusan 
dalam negeri, mungkin ... atau bahkan [Perdana Menteri] yang mendukung segala sesuatu 
seperti Zhuge Liang atau Cao Cao. Aku menatap Hakuya tepat di wajahnya. ³ «TN: Saishou  
宰相» ⁴ «TN: Joushou  丞相» 

"Ini menarik, tetapi apakah Anda memiliki bakat untuk itu?" "Saya percaya saya lakukan" 
"Tidak hanya membaca hukum?" "Maaf tapi saya percaya saya berkata [Saya sudah 
membaca banyak buku tentang Hukum, Budaya, dan Seni⁵]. Saya telah mengarahkan 
berbagai bidang studi ke kepala ini, dari Astronomi di atas ke Geologi di bawah ini " ⁵« TN: 
Teknik AKA » 

Entah bagaimana dia mengatakan hal-hal seperti Toyotomi Hideyoshi, ya ... tapi ini 
membuat perasaan tidak nyaman yang kujelaskan sebelumnya. Saya terjebak di bagian 
'membaca setiap buku' meskipun dia bisa membaca hukum. Dengan kata lain bakatnya 
tidak hanya berasal dari belajar hukum. Baginya, mampu melafalkan hukum hanyalah satu 
fragmen dari pengetahuan yang telah ia pelajari. 

"Mengapa kamu menyembunyikan bakatmu sebelumnya" "Karena aku ingin memastikan 
tuan yang aku layani layak" "Mengapa kamu mengungkapkan bakatmu sekarang" "Karena 
aku telah memastikan tuan yang aku layani layak" 

Penuh percaya diri. Apakah dia hanya berbicara atau dia punya sesuatu untuk ditunjukkan. 

...... Aku masih belum bisa menilai dengan baik sekarang. "Aku akan meninggalkanmu untuk 
Markus! Saya akan menempatkan orang ini di peringkat yang sesuai dengan 
kemampuannya. " " Dipahami " " Terima kasih banyak " 
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Markus dan Hakuya membungkuk serentak. Beberapa hari kemudian Markus datang 
dengan terburu-buru ke kantor saya sambil berkata, "Rajaku! Apa kau memberitahuku 
untuk mengajarimu cara menunggang naga terbang! ", Tetapi tidak mungkin aku bisa tahu 
itu sekarang. Ini adalah pertemuan kebetulan saya dengan pria yang kemudian disebut 
[Perdana Menteri Elfrieden di Black⁶] ⁶ «TN: 黒 衣 dapat menjadi" pakaian hitam "atau" 

orang yang menarik tali di belakang panggung "setelah pentas kabuki yang mengambil 
peran ini yang berpakaian hitam » 

◇ ◇ ◇ 

Dalam sejarah ada adegan yang akan dengan mudah diubah menjadi drama di era 
kemudian. Persyaratan untuk itu adalah Satu, itu harus menjadi titik balik dari suatu 
zaman. Dua, harus ada bintang yang cocok untuk sebuah drama. Ini adalah dua 
persyaratan. 

Dalam sejarah Elfrieden, peristiwa yang akan diperankan kembali dalam drama di era yang 
paling belakangan adalah [Pengumpulan Personel King Soma]. 

Adegan ini dikatakan memiliki tiga aktor utama. Dari sudut pandang Soma, pemandangan 
ini hanyalah salah satu dari eksploitasinya, tetapi dari sudut pandang Hakuya Kwonmin 
yang kemudian akan disebut [Perdana Menteri Hitam], itu adalah [titik balik suatu zaman], 
dan dari sudut pandang orang tertentu, itu adalah kisah Cinderella yang mengubah hidup 
mereka terbalik. 

Tetapi pendapat dibagi tentang siapa orang ketiga itu. Ada orang-orang yang menaruh 
perhatian pada Elf Kegelapan dari hutan yang menjanjikan kesetiaan kepada tuannya, 
Prajurit Angin Timur yang akan selalu berjaga di samping Raja, [Putri Prajurit Angin 
Timur] Aisha Woodgard. Ada orang-orang yang menyoroti orang yang ditemukan oleh Raja 
mempelajari lagu-lagu negara, yang melahirkan konsep [Lorelei], [Idol] Elfrieden, [Prima 
Lorelei] yang dicintai oleh Raja dan Rakyat, Gyna Dorma. Ada orang-orang yang menyoroti 
pengungsi dimana Raja Soma dan Ratu Liecia jatuh cinta pada pandangan pertama, yang 
mengantar sebagai saudara tiri pasangan itu, yang kemudian akan disebut [Putri Serigala 
Berbudi], Tomoe Inui. 

Tetapi untuk mengatakan siapa yang paling aktif, mungkin Ponco Ishidzuka Pannacotta. 
Cara orang yang diejek oleh orang-orang di sekitarnya sebagai seorang gendut dan makan 
makanan dalam jumlah besar mengambil [Pencarian Personil Raja] sebagai kesempatan 
dan mampu mengubah hidupnya, akan membangunkan orang-orang, lelah dengan beban 
kehidupan sehari-hari, menjadi kekuatan penuh dan diperankan kembali dalam drama 
berkali-kali. Meskipun disebut sebagai cerita Cinderella walaupun pria gemuk mungkin 
bukan orang yang tepat, dia tidak dibenci tetapi dicintai, dan mereka akan mengatakan itu 
tepat untuknya. 

Juga, karena fakta bahwa Raja menerima Ponco diteruskan ke seluruh kerajaan, itu 
memiliki efek sekunder yang tak terduga di mana orang-orang berbakat berkumpul di 
Elfrieden mengatakan, "Bahkan jika dia diangkat maka aku juga bisa ..." Pada tahun-tahun 
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berikutnya, sebuah pepatah berarti " jika kita harus memulai suatu tempat maka mari kita 
lakukan sesuatu yang bisa dijangkau ", akan dibuat dari peristiwa bersejarah ini: 

[Pertama mari kita mulai dari Ishidzuka] 

◇ ◇ ◇ 

"Hei Soma, pernah berpikir untuk kembali ke negaramu?" 

Malam itu, setelah pesta makan malam dengan pemenang penghargaan setelah upacara 
penghargaan. Liecia dan saya minum teh di kantor kerajaan yang sudah menjadi kamar 
pribadi saya⁷. Sangat mengherankan nyaman karena akan membuang-buang uang untuk 
sengaja membuat ruang untuk penggunaan pribadi saya, dan dengan cara ini saya bisa 
langsung bekerja setelah bangun. Meski aku berpikir cara berpikir itu agak workaholic-ish 
.... Ketika kami mengambil nafas, Liecia mengajukan pertanyaan itu kepada saya. ⁷ Saya 
biasanya tidur di tempat tidur di sudut ruangan. 

"Apa ini tiba-tiba, dan kita baru saja mencapai tonggak yang baik dengan mendapatkan 
uang dan personel juga," "Aku bertanya justru karena kita berada di tonggak sejarah.... Saya 
ingin tahu tentang itu " 

Liecia berkata sambil menelusuri tepi cangkirnya dengan jarinya dan matanya tertunduk. 

"Soma dipanggil keluar dari kenyamanan kami sendiri dan bekerja lebih dari yang kami 
harapkan. ... namun kami yang memanggil Anda tidak tahu cara mengirim Anda kembali. 
Kami yang terburuk, ya " " .... . " " Jika aku berada di posisimu, aku pikir aku akan marah. 
Jadi tidak aneh jika kamu marah, " 

Liecia mengangkat wajahnya dan menatap lurus ke mataku. 

"Jika Anda memiliki keluhan, beri tahu saya. Saya akan melakukan apa saja jika itu akan 
menebusnya. Jadi tolong, aku harap kamu tidak membenci negara ini, negara yang kamu 
kuasai " " ....... . Seorang gadis tidak seharusnya mengatakan hal seperti itu dengan mudah " 

Aku meletakkan tanganku di kepala Liecia. Sheesh ... kenapa kamu harus terlihat seperti 
kamu akan menangis. 

"Ketika seorang gadis mengatakan sesuatu seperti itu kepadaku aku merasa ingin 
menyerah pada nafsuku" "Um .... Jika saya boleh maka tolong lepaskan saya perangkat 
penyiksaan ... " " Kamu pikir saya orang seperti apa! " 

Saya tidak memiliki hobi semacam itu .... mungkin, saya pikir. 

"Jika aku didesak untuk bertanya maka aku ingin pelayan rok mini saja, kurasa" "....... jika 
Anda mau " " Jika kita punya uang untuk itu saya lebih suka memasukkannya ke dalam 
anggaran, "kataku dan tersenyum. "Lagipula, aku tidak merasa ingin kembali ke duniaku 
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selama ini. Tidak ada yang menungguku di sana juga .... " Maksudmu ..." "Aku tidak punya 
keluarga. Orang tua asuh saya -- kakek saya baru-baru ini .... " 

Kedua orang tua saya tampaknya telah meninggal sebelum saya menyadari dunia. Saya 
dibesarkan di rumah kakek-nenek dari pihak ayah sejak saat itu, tetapi nenek pergi ketika 
saya masih di sekolah menengah, dan kakek melanjutkan seolah-olah memastikan bahwa 
saya berhasil lulus dari universitas dengan matanya sendiri. Salah satu alasan mengapa 
saya lebih menyukai stabilitas adalah karena saya memiliki kesulitan untuk tidak pernah 
memiliki orang tua, dan saya ingin memberikan ketenangan pikiran kepada kakek dan 
nenek. Itulah sebabnya satu-satunya penyesalan saya adalah saya tidak bisa menunjukkan 
kepada mereka bahwa saya mendapatkan pekerjaan yang stabil. 

"Um ... maaf" "Tidak perlu minta maaf. ... Daripada menemukan cara untuk mengirim saya 
kembali, saya lebih suka Anda membawa kuburan keluarga saya di sini, saya kira. Saya 
tidak ingin kuburan kakek yang merawat saya dibiarkan tanpa pengawasan " " Saya benar-
benar akan membantu Anda dalam hal itu " 

Melihat Liecia menggenggam tangannya erat-erat, aku tanpa sengaja membocorkan 
senyum pahit. 

◇ ◇ ◇ 

[Sketsa Karakter: Markus Hatov] Setengah-elf yang layanannya mencakup dua masa 
pemerintahan Raja ke-13 Elfrieden dan Raja ke-14 Soma. Pada masa Alberto ia menjabat 
sebagai perdana menteri, memberikan nasihat kepada Raja, dan pada masa Soma ia 
memberikan jabatannya setelah [Black Eminence], Hakuya Kwonmin, menyimpangkan 
dirinya dan ia menjadi [Shichuu], sibuk bertugas menyusun Royal Pengadilan. Dia dengan 
lembut melewati pemerintahan Alberto dan sibuk selama pemerintahan Soma, dan karena 
pekerjaannya berubah ketika Raja yang berkuasa berubah, dia kemudian disebut sebagai 
[Air Istana Kerajaan]. ⁸ «TN: Shizhong / 侍中» 
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Vol. 1 - 3.1 
Bab 3.1 Arc Pengayaan Nasional 

Bab 3: Brunch Raja A Saat ini, keributan besar dari pertemuan orang-orang berbakat 
Souma telah tenang. Tapi sekarang, sebuah kisah hantu tentang tanah di dekat Elfrieden [1] 
Castle beredar secara massal. Menurut cerita, 『Di tengah malam, boneka manekin 

berkeliaran di sekitar』. Dalam cerita itu, peragawati adalah sejenis boneka dengan 

persendian di lengan dan kakinya, tidak memiliki wajah dan digunakan untuk menghias 
toko pakaian, namun peragawati ini mencengkeram pedang di kedua tangannya dan 
berburu monster sendirian malam demi malam. 

Kesaksian seorang petualang tertentu: 『Suatu hari, saya menerima sebuah pencarian 

untuk mengawal seorang pedagang dan berjalan di jalan raya pada malam hari, tetapi 
sayangnya kami dikelilingi oleh Zelrin [2], sebuah subspesies Gel. Meskipun mereka lemah 
secara individu, mereka sulit untuk bertarung dalam jumlah besar, tetapi pada saat yang 
sama, boneka manekin, memegang pedang di kedua tangan, terhuyung-huyung dari arah 
kastil dan mulai menyerang Zelrin. Kami menjadi takut akan pemandangan menakutkan itu 
dan mulai melarikan diri secepat mungkin. . . Sebenarnya apa itu? Really 

Kesaksian petualangan lain: 『Beberapa hari yang lalu. Saya menerima permintaan dari 

guild untuk mencegat sekelompok hobgoblin yang telah melintasi perbatasan dari utara 
dan menuju ke towads di selatan. Kami telah menunggu untuk menyergap mereka di 
lembah di rute perjalanan mereka, tetapi mereka tidak pernah tiba. Menjadi tidak sabar, 
kami kemudian melakukan pencarian, tetapi semua hobgoblin dibantai dan berdiri di sana, 
masih di tengah-tengah mayat mereka, adalah boneka manekin. Kawan pendekar 
pedangku, yang mengira itu adalah penguat monster baru, mulai menebasnya, tetapi jijik 
dengan gaya dua pedang boneka itu. Kawan penyihir saya mulai menyerangnya dengan api, 
tetapi ia gesit seperti rajawali, dan melarikan diri dari tempat itu dengan kecepatan yang 
luar biasa. Itu . . . mungkin semacam senjata tak berawak baru yang dibuat oleh Raja Iblis, 
tidakkah Anda setuju? 』 

Ada banyak penampakan, jadi meskipun itu disebut cerita hantu, hampir pasti "ada". 
Namun, pada saat guild petualang mulai mengenali keberadaannya dan secara resmi 
memberikan upaya penaklukan untuk menangkap manekin itu, laporan penampilannya 
tiba-tiba berhenti. Hari ini, orang-orang bertanya-tanya apakah rumor itu adalah lelucon 
yang disengaja oleh seseorang. 

◇ ◇ ◇ 

「. . . . . . dan begitulah kisah gosip yang beredar. 」(Liecia) 「 Eh. . . Apakah begitu . . . 

(dalam monoton) 」(Souma) 
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Liecia [3], yang duduk di tempat tidur, menceritakan sebuah kisah ketika saya sedang 
bersandar di sofa. Saya menjawab tanpa menghentikan tangan saya dan kemudian 
melanjutkan dengan "Jarum". Wajahnya menjadi agak cemberut. 

"Apa itu? Apakah Anda tidak tertarik dengan cerita seperti itu? 」(Liecia) 「 Tidak, tidak 

seperti itu. . . . . . 」(Souma) 「 Sebagai raja, saya pikir penting untuk menyelesaikan 

masalah potensial di tanah kastil. 」(Liecia) 「 Ah. . . . Maka itu akan baik-baik saja. Karena 

boneka manekin itu tidak akan pernah muncul lagi. . . 」(Souma) 「. . . . . . Bagaimana Anda 

tahu tentang itu? 」(Liecia) 「 Hmm, Yah. . . . Kamu tahu . . . 」(Souma) 

Saya membuat jawaban yang tidak jelas sambil terus mengisi "kapas". Akhirnya, setelah 
saya menjahit bagian belakang, itu akan lengkap. 

「. . . . . . Itu mengingatkanku . Apa yang telah Anda lakukan sepanjang waktu ini? 」(Liecia) 

「 Apa yang saya lakukan? Saya pikir Anda tahu setelah melihat itu. Ini menjahit. 」

(Souma) 「 Lalu, mengapa kamu sengaja melakukan menjahit di kamarku?! 」(Liecia) 「 

Tidak ada cara lain, kan? Karena kamarku lebih seperti kantor. . . 」(Souma) 

Berkat 『Berpikir Paralel Simultan Beberapa』 [4] dan 『Telekinesis』 [5] (skill up versi 

『Lemah Telekinesis [6]』, saya sekarang dapat memanipulasi objek yang memiliki berat 

yang sama dengan saya, tetapi hanya pada anorganik benda-benda dan bukan organisme 
hidup), saya sekarang dapat membuat pena terus bekerja sementara tubuh aslinya 
beristirahat. Namun, kamar saya, seperti biasa, masih ditetapkan sebagai kantor. Seperti 
yang diduga, tempat di mana pejabat pemerintah terus-menerus masuk dan keluar 
bukanlah tempat di mana seseorang bisa beristirahat. 

「Apalagi. . . . . . (Souma) 『Yang Mulia !!!! Yang Mulia, di mana Andauuuuuuuuuu?! 』

(Aisha) 「. . . . . . Karena itu DarkElfAisha hatiku tidak punya waktu untuk beristirahat. 」

(Souma) 「 Saya bisa bersimpati dengan Anda. . . . 」(Liecia) 

Saat ini, Aisha [7] tidak pernah lepas dari sisiku. Dark Elf memiliki hukum yang mereka 
banggakan yang mengatakan bahwa mereka akan melindungi dan tetap berada di sisi 
orang yang telah mereka janjikan kesetiaan sampai hidup mereka berakhir. Itu sebabnya 
saya mengakui posisi Aisha sebagai penjaga saya. Sekarang, setiap kali saya bekerja, setiap 
kali saya makan, setiap kali saya tidur, bahkan setiap kali saya di kamar mandi dan toilet, 
dia selalu berusaha mengatakan di sisiku. Meskipun itu adalah masalah bagi seseorang 
yang belum secara resmi dipekerjakan untuk berdiri di samping Raja, karena dia cantik dan 
sangat loyal, Pengawal Kerajaan di bawah Ludwin [8] telah memberikan persetujuan diam-
diam untuk perilakunya. Saat ini, bahkan orang yang membedakan dirinya sebagai Tangan 
Kanan saya, Hakuya [9], berkata: 

『Tidak masalah jika itu dengan Putri Liecia, Aisha-dono [10] atau Juna-dono [11], tolong 

cepat buat beberapa anak. Jika Anda memiliki beberapa anak, bahkan kelahiran mereka 
dapat menjadi kartu diplomatik yang dapat kita gunakan. 』(Hakuya) 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Dia mengatakan ini dengan suara tenang. Ya, bahkan dalam sejarah dunia saya sebelumnya, 
perkawinan diplomatik melahirkan 『Kekaisaran Tempat Sun Tidak Set Sets [12] atau 

Dinasti Rumah Habsburg, atau Empire Kekaisaran Ganda Austria-Hongaria』. Namun, saat 

ini untuk orang Jepang (bahkan jika mereka menikmati Harem Romance), gagasan tentang 
menghasilkan anak-anak demi rumah adalah konsep yang sudah ketinggalan zaman dan 
mereka menahan diri. [13] Rishia memelototiku dengan mata mencemooh. 

「Orang-orang dengan status sosial tinggi adalah magnet bagi wanita cantik, kan?」 

(Liecia) 「. . . Tolong tinggalkan aku keluar dari itu. Bahkan ketika saya akhirnya bisa 

beristirahat dengan baik. . . . . . Hah? Itu benar, di mana Tomoe-chan [14]? 」(Souma) 「 Ah, 

Tomoe bersama orang tua saya. Ibu [15] sangat mengaguminya. 」(Liecia) 

Sejak Tomoe-chan menjadi saudara tiri Liecia beberapa hari yang lalu, dia tinggal di kastil 
ini. Tentu saja seperti yang dijanjikan, dia bersama keluarga dan adik laki-lakinya. 
Ngomong-ngomong, ibu Tomoe-chan menjadi pekerja penitipan siang-hari dalam 
eksperimen yang baru saja diperkenalkan 『Castle's Day Care Nursery』 yang didirikan 

untuk merangsang kemajuan sosial perempuan. Ini juga dicampur dengan tugas Perawat 
Basah untuk merawat bayi bersama dengan merawat anak-anak orang lain. Karena 
masyarakat saat ini tidak memiliki konsep cuti hamil [16], jika pelayan kastil memiliki anak 
maka mereka harus pensiun. Kecuali jika mereka 'disentuh' oleh Raja, mayoritas pelayan 
akan berakhir dalam pernikahan. Tetapi dengan pembibitan ini, para pelayan muda dapat 
memiliki ketenangan pikiran untuk menemukan pasangan menikah, sehingga lembaga ini 
menjadi sangat populer. Pembicaraan telah menyimpang. . . Tapi pada dasarnya, Tomoe-
chan memiliki dua ibu di dalam kastil. Pada awalnya mereka agak bingung, tetapi saat ini 
keduanya menghargai dia sebagai putri mereka. Liecia berdiri dan meletakkan tangannya 
di belakang sofa tempat aku duduk saat dia mengintip tanganku dari belakang. 

「Bahkan jika Anda mengatakan Anda memiliki waktu luang, untuk menghabiskan waktu 

itu adalah menjahit. . . . . . Apakah itu mungkin, boneka mewah? 」(Liecia) 

Iklan 「Ah ini? Papapapan ♪ 『Mushashi Boy-kun』 ♪ 」[17] (Souma) Saya sudah selesai 

menjahit bagian belakang jadi saya mengambil boneka itu di tangan saya dan 
menyajikannya dengan cara yang mirip dengan robot robot tertentu mengeluarkan alat-
alatnya. [18] 

「Bocah Musashi?」 (Liecia) 「Ya. Dalam duniaku . . . Ini dapat dianggap sebagai hewan 

langka? 」(Souma) 

『Mushashi Boy-kun』 adalah karakter maskot [19] dari kota tempat saya tinggal; itu 

adalah [2] dua nada head [21] cacat dari pengikut Musashi, Monk Benkei. [22] Kepala 
ditutupi dengan kerudung putih dan mengenakan Juzu sepanjang pinggang [23] di 
bahunya. Itu adalah sosok Benkei yang benar-benar bermartabat. Namun, mengintip ke 
bawah alis tebal yang gagah itu adalah mata mirip biji manis yang benar-benar menghapus 
keagungan yang dimilikinya. Karena Celah itu [24] yang mencuri hati warga, tiba-tiba 
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menjadi populer. Ngomong-ngomong, kota tempat saya tinggal "sama sekali tidak ada 
hubungannya" dengan Biksu Benkei dari Musashi; alasan mengapa mereka memilih Benkei 
adalah karena prefektur Saitama sebelumnya disebut sebagai 『Tanah Musashi』 [25]. 

Saya memiliki pemikiran kasar seperti 「Lalu bukankah Miyamoto Musashi [26] atau 

Musashimaru [27] juga dapat diterima?」 Atau 「Apakah Anda ingin memperkenalkan 

enireSaitama jika Anda bundel sebagai Tanah Musashi?」. Tapi karena itu hanya karakter 

maskot; Aku harus benar-benar santai. Ngomong-ngomong, aku sudah menjahit boneka 
Ramashi Boy-kun setinggi 40 cm. 

「Kuh. . . Ini tak terduga terlalu lucu untuk membuatku marah. 」(Liecia) 「 Tidak terduga, 

kan? 」(Souma) 「 Tapi mengapa hal semacam ini? 」(Liecia) 「 Kemampuan saya benar-

benar serbaguna. Lihat . 」(Souma) 

Musashi Boy-kun di depan kami mulai bergerak dengan sendirinya. Kemudian ia mulai 
mematahkan tarian dengan tangan dan kakinya yang pendek. Kemudian, dengan kepalanya 
di lantai, kedua kakinya yang pendek menyebar dan mulai berputar seperti Spinning Back 
Kick [28]. Itu benar-benar dilakukan dengan terampil tetapi juga sangat nyata. Liecia 
membuka matanya sangat lebar dan tampak tercengang. 

「Noooiyaaa. . . . . . Apa ini⁉ 」(Liecia) 「 Dengan menggunakan 『Berpikir Paralel 

Bersamaan Simultan』 dan 『Telekinesis』 Saya dapat sepenuhnya memindahkan boneka 

ini seperti semacam klon. Rasanya seperti saya bisa merasakan diri saya di dalam boneka 
ini? 」(Souma) you Apakah Anda ingin menjadi pemain jalanan?」 (Liecia) 「Saya pikir itu 

ide yang bagus. Bisakah saya mendapatkan uang dengan cara itu setelah berhenti sebagai 
Raja? 」(Souma) 「 Jangan mengatakan hal-hal bodoh. Saya tidak akan memaafkan Anda 

jika Anda berhenti di tengah jalan! 」(Liecia) 「. . . Saya mengerti . Mari kita kesampingkan 

itu. 」(Souma) 

Saya menyerahkan dua pisau kepada Musashi Boy-kun. Kemudian Musashi Boy-kun, yang 
hanya terbuat dari kain biasa di luar dan seonggok kapas di bagian dalam, bisa menahan 
mereka seperti cara orang dewasa memegang pisau tempur. Musashi Boy-kun kemudian 
mengacungkan dua pisau seperti Musashi Miyamoto. Liecia kagum dengan itu. 

"Tidak mungkin . . . Ini boneka kan? 」(Liecia) 「 Tidak peduli apa pun yang diambil 

boneka itu, mereka masih dihitung sebagai bagian dari boneka itu. Saya merasa dia stres 
karena beratnya, tapi bonekanya tidak akan hancur oleh beratnya. Sebagai percobaan, saya 
memanipulasi boneka lain untuk membawa senjata dan bertarung dengan monster, tetapi 
tidak ada masalah dalam bertarung dengan mereka. 」(Souma) 「 Boneka dan monster, 

tunggu sebentar. . . Mungkinkah manekin yang dikabarkan adalah hasil dari tindakan 
Souma So uma (Liecia) 「Ah. Saya hanya bereksperimen dengan boneka berbeda di dalam 

kastil. 」(Souma) 
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Tetapi saya tidak pernah berpikir itu akan menjadi rumor. Meskipun aku sengaja berburu 
monster di malam hari untuk menghindari perhatian, tapi kupikir karena itu, itu menjadi 
cerita hantu yang tidak diinginkan. 

「Tetapi karena pertempuran yang sering terjadi dengan monster, aku telah menemukan 

sesuatu: Hanya dengan menerima poin pengalaman, gerakan boneka itu membaik. Boneka 
itu bahkan dapat menggunakan Keterampilan Pedang Ganda Tingkat Menengah 【Cut 

Rotasi Kecepatan Tinggi】 [29] 」(Souma) 

Segera setelah saya mengatakan itu, Musashi Boy-Kun menyebarkan kedua pisau di 
tangannya dan kemudian mulai berputar dengan kecepatan tinggi dengan efek suara 『

Gyuiin』. Itu tampak seperti gasing raksasa, tapi apa pun yang mendekatinya dari samping 

pasti akan terpotong menjadi dua. 

「Mungkin poin pengalaman dari boneka itu juga diberikan kembali ke tubuh nyata?」 

(Liecia) 「Lalu tidak bisakah itu dianggap sebagai kemampuan Cheat? Karena itu seperti 

poin pengalaman secara otomatis naik sendiri. 」(Souma) 「 Itu tidak terjadi? 」(Liecia) 「 

Sayangnya ya, tidak ada umpan balik titik pengalaman. Bahkan jika Doll bisa menggunakan 
skill, aku tidak bisa menggunakannya. Karena alasan itu, saya tidak benar-benar 
mendapatkan peningkatan kekuatan fisik atau spiritual. Berkat itu, tubuh nyata masih 
lemah. 」(Souma) 「 Lalu bagaimana kalau kamu sedikit melatihnya? 」(Liecia) 「 Kalau 

begitu aku pikir aku akan bisa menggunakan boneka itu lebih efektif. Bahkan jika aku 
sendirian, aku bisa sangat kuat, karena aku bisa mengelilingi diriku dengan tiga boneka 
kuat yang berdiri di sampingku. 」(Souma) 「Itu bukan bagaimana Pahlawan harus 

bertarung, kan? [30]」 (Liecia) 

Liecia memberi tahu saya dengan heran. Saya minta maaf untuk mengatakan tetapi saya 
tidak bisa membantah pendapatnya. Dalam genre fantasi dari dunia saya sebelumnya, saya 
berpikir bahwa "pekerjaan" saya dapat disebut 『Dalang』, 『Pengguna Boneka』 atau 『

Pembuat Boneka』 [31]. Inti utama dari jenis pekerjaan itu adalah 『Jenis Dukungan Kelas 

Menengah』. Itu sangat berbeda dari Pahlawan yang memberi lebih banyak kesan sebagai 

acker Tipe Penyerang Dekat dan Mid-Range 』. Nah, tampaknya di negara ini Pahlawan 

memiliki arti 『Seseorang yang Memimpin Zaman Reformasi』 [32]. 

「Melihatmu, gambar Pahlawan di dalam hatiku telah benar-benar hancur. 」(Liecia) 「 

Jangan khawatir. Saya juga merasakan hal yang sama. 」(Souma) 

Tidak hanya saya mengelola urusan dalam negeri negara selama sebulan, saya juga tidak 
benar-benar memiliki rencana selain mengelola urusan dalam negeri selama beberapa 
bulan ke depan. Bisakah aku benar-benar disebut "Pahlawan"? Tidak, saya "Satu"  ironi . 
Tiba-tiba, ketukan datang dari luar pintu. 

「Ya, masuk. 」(Liecia) 「 Maafkan aku 」(Serina) 
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Orang yang mengatakannya sambil menundukkan kepalanya adalah pelayan Liecia, Serina-
san. [33] Dia tiga tahun lebih tua dari Liecia dan mengenakan kacamata yang benar-benar 
cocok dengan penampilannya sebagai wanita yang cantik secara intelektual. Itu tidak 
berarti bahwa saya benar-benar mengenalnya, tetapi saya tahu dari kisah Liecia bahwa dia 
adalah seorang wanita yang dianggap Liecia sebagai kakak perempuan. Serina menatap 
wajahku dan kemudian dengan sopan membungkuk padaku. 

「Yang Mulia, Hakuya-sama ingin saya menyampaikan pesan kepada Anda:『 Poncho-

sama sudah mulai mengumpulkan semua orang. 』」 (Serina) 「Akhirnya tiba! Saya sudah 

menunggu ini sejak lama! 」(Souma) 

Saya segera berdiri dan mengambil tangan Liecia. 

「Ayo pergi, Liecia!」 (Souma) 「Eh? Mau-? Wha -- !? 」(Liecia) 

Kami meninggalkan ruangan secepat angin ketika Serina-san membungkuk dan melihat 
kami pergi. 

◇ ◇ ◇ 

Dalam perjalanan, kami menjemput Aisha dan kemudian pergi ke ruang konferensi di mana 
beberapa orang sudah berkumpul. Di tengah ruangan ada meja bundar tempat Hakuya 
(yang menggantikan posisi Marcus [34] sebagai Perdana Menteri), Tomoe-chan, Juna-san, 
dan akhirnya Poncho Ishizuka [35] duduk. Karena Ludwin dan Marcus sibuk dengan 
masalah lain, mereka tidak bisa segera datang, jadi semua orang yang berkumpul di sini 
adalah orang-orang berbakat yang telah saya jelajahi sebelumnya. 

「Yang Mulia. 」(Hakuya) 「 Ah, silakan duduk. Saya baru saja datang ke sini atas kemauan 

saya sendiri! 」(Souma) 

Melihat semua orang berusaha berdiri, aku mengangkat tangan untuk menghentikan 
mereka sebelum Liecia dan aku duduk. Hanya Aisha, yang karena alasan tertentu, segera 
berdiri di sampingku ketika aku duduk. Jujur, ini menggangguku, tetapi aku tidak bisa 
berbuat apa-apa padanya karena ketika aku menyuruhnya duduk, dia dengan tegas 
mengabaikan perintahku. Bukankah aku penguasa? . . . Baiklah, mari kita kesampingkan 
masalah ini untuk saat ini. 

「Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas upaya Anda datang ke 

tempat ini. 」(Souma) 「 T--tidak perlu untuk itu, Yang Mulia! Saya sangat menyesal telah 

menyebabkan ketidaknyamanan ini! 」(Ponco) 「 Yang Mulia, saya berharap Anda tidak 

menurunkan kepala Anda dengan mudah. 」(Hakuya) 

Hakuya, yang berdiri di samping Ponco yang kebingungan, mulai mengerutkan kening. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



「Jika seseorang seperti Yang Mulia, yang berdiri di atas orang lain, mulai merendahkan 

diri mereka sendiri, itu mungkin menyebabkan orang lain mempermalukan Yang Mulia. 」

(Hakuya) 「 Saya tidak perlu bertindak dengan cara yang begitu muluk dan menjaga 

martabat saya di sini. Bagaimanapun, saya pikir semua orang di sini sebagai teman, bukan 
sebagai punggawa atau warga negara. 」(Souma) 「 Saya pikir kata-kata itu tidak layak 

bagi kita, Yang Mulia. 」(Juna) 

Juna-san membungkuk dengan lembut. Juna-san berperilaku seperti itu benar-benar 
gambar sempurna. [36] Sebaliknya, Tomoe-chan sangat gugup sampai-sampai dia mulai 
mengoceh giginya. 

「A-Apa aku juga teman raja?」 (Tomoe) 「Itu salah. Tomoe-chan adalah ipar 

perempuanku, kan? 」(Souma) 「 Ah, itu benar. 」(Tomoe) 「 Ya. Karena itu, jangan rujuk 

aku sebagai Raja tetapi sebagai 『Nii』 sebagai gantinya. 」(Souma) 「 Ah, tidak adil! Lalu, 

panggil aku 『Oneechan』! 」(Liecia) 「 Etto. . . 」* Menatap kami dengan mata terbalik *

「 Souma-nii. Liecia-oneechan! 」[37] (Tomoe) 「 「ＹＥＳ ！！」 」(Souma) (Liecia) 

Melihat perilaku Tomoe-chan yang menggemaskan, aku dan Leichia secara spontan 
membuat Pose Nyali. [38] * plack !  plack *! Kepala kami langsung ditabrak harisen. [39] 
Orang yang melakukannya adalah Hakuya. 

「Kalian berdua berhenti melakukan hal bodoh ini, karena pembicaraan tidak dapat 

dilanjutkan seperti ini. 」(Hakuya) 「 「Kami mohon maaf (; _;)」 」(Souma) (Liecia) 

Kami memberikan permintaan maaf yang tulus. Ngomong-ngomong, harisen itu adalah 
sesuatu yang kuberikan pada Hakuya ketika dia mengambil posisi perdana menteri. 『

Ketika perilaku saya menjadi tidak tertahankan, jangan ragu untuk memukul kepala saya 
dengan ini. 』Dengan satu atau lain cara, niatnya adalah agar Hakuya formal tenang dengan 

lelucon yang tajam, tetapi, seperti yang diharapkan dari kejeniusan tak tertandingi dalam 
semua sejarah Elfrieden (menurut Marcus), ia menggunakan harisen dengan indah. 

「. . . Bagaimana perasaan Anda menjadi punggawa yang memukul kepala raja dengan cara 

yang bermartabat? 」(Souma) 「 Hati saya sedih dengan ini, namun ini juga merupakan 

"Keputusan Raja" 」(Hakuya) 

Hakuya menjawab dengan acuh tak acuh. Saya senang bisa melihat sisi jujurnya, kalau 
tidak saya akan menyesal jika dia berubah menjadi pengawas yang ketat. . . Saya khawatir 
tentang ini. 

「Mengesampingkan hal-hal itu, Yang Mulia. Bisakah Anda peduli untuk mencerahkan 

semua orang tentang tujuan pertemuan ini? 」(Hakuya) 「 Ah. Tepat sekali . . . Ponco 」

(Souma) 
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「Y-Ya!」 (Ponco) Mungkin karena dia dipanggil begitu tiba-tiba, Poncho yang gemuk 

menjatuhkan kursinya ketika dia berdiri. Tubuhnya yang bundar sama seperti sebelumnya, 
tetapi terlihat berbeda dari cara memandang penonton beberapa hari yang lalu; tubuhnya 
benar-benar gelap kecokelatan. Ada alasan untuk ini: baru-baru ini, dia benar-benar 
terbang di seluruh dunia. [40] 

「Sudahkah Anda menyiapkan apa yang saya minta dari Anda sebelumnya?」 (Souma) 「

Y-Ya! Terima kasih atas kerja sama Yang Mulia, tempat-tempat yang perlu saya kunjungi 
selama 20 tahun untuk dikunjungi, dapat dikunjungi hanya dalam beberapa hari. 」(Ponco) 

「. . . Apa maksudmu? 」(Liecia) 

Liecia tampak bingung. 

「Saya meminjamkan" Angkatan Udara 1 "[41] kepadanya untuk transportasi. 」(Souma) 

「 Aerfos. . . Apa? 」(Liecia) 「 Keluarga Kerajaan memiliki naga terbang, kan? Saya 

meminjamkan itu kepadanya. 」(Souma) 

Itu adalah naga terbang kerajaan yang digunakan raja saat bepergian ke luar negeri. Karena 
larangan tentara, tidak ada naga terbang lain, hanya naga. Karena transportasi cepat 
diperlukan untuk keperluan Ponco, saya meminjamkannya kepadanya. Ada keberatan 
tentang meminjamkan naga terbang eksklusif Royal Familys kepada orang biasa. Namun, 
karena itu tidak dapat diganti dengan salah satu naga terbang milik Angkatan Udara yang 
dipimpin oleh salah satu dari Tiga Dewa, Castor Balgas [42]; mereka terpaksa menerima 
keputusan ini. Sekarang, akan sia-sia untuk menentang pinjaman dan permintaan saya. 
Benarkah . . . Mereka menghalangi saya. 

「. . . Akan lebih bagus jika mereka dihancurkan. Tiga daerah kekuasaan Tuhan. 」(Souma) 

「 D-Jangan mengatakan sesuatu dengan begitu terburu-buru! 」(Liecia) 「 Bahkan jika 

aku memikirkan ini dengan serius? 」(Souma) 

Liecia menghela nafas ketika dia melihat ekspresiku. Saya bertanya-tanya wajah seperti 
apa yang saya buat sekarang. Bahkan Poncho dan Tomoe-chan menjadi takut karenanya. 
Mungkin ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan ini. [43] 

「Baiklah, Ponco, bisakah kamu tunjukkan kepada kami apa yang telah kamu kumpulkan?

」 (Souma) 「Y-Ya! Inilah yang Yang Mulia minta 『Bahan-bahan yang tidak digunakan di 

Masakan Negeri Ini』! 』(Ponco) 

Poncho mengatakannya sambil mengeluarkan tas besar itu dengan tergesa-gesa. Ya, saya 
memanfaatkan sebagian besar pengetahuan makanan Ponco dan menunjuknya untuk 
mencari bahan makanan. Melihat tas itu, Liecia membuka matanya lebar karena tak 
percaya. 

「Bukankah itu milik Keluarga Kerajaan yang berharga『 Tas Pahlawan Pegangan 』?!」 

(Liecia) 「Ah. Saya dapat menyimpan banyak hal tanpa mengubah penampilannya, itu 
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sebabnya tas ini nyaman untuk menyimpan bahan makanan karena tidak akan rusak. 
Karena saya pikir itu berguna untuk mengumpulkan bahan makanan, saya meminjamkan 
kepadanya. 」(Souma) 「 Itu sebabnya. . . . . Argh, terserah! 」(Liecia) 

Karena susu telah tumpah, Liecia menyerah dan menurunkan bahunya. 

「Jadi apa ini? Bahan-bahan yang tidak digunakan dalam masakan negara ini? 」(Liecia) 「 

Lebih tepatnya, ini adalah 『Makanan yang hanya dimakan di negara lain atau di daerah di 

negara kita dan bukan masakan yang sangat populer di negara ini』 」(Souma) 

Tempat yang berbeda memiliki barang yang berbeda, sehingga orang yang berbeda juga 
memiliki selera yang berbeda. Sesuatu yang tidak dimakan dan dibuang di satu tempat 
dapat dianggap sebagai kelezatan di tempat lain. Ini adalah kisah yang sering saya dengar. 
Bahkan di Jepang, ada beberapa daerah yang membuat kami terkejut. 「Eh? Hal semacam 

itu bisa dimakan ?! 」: Itulah yang diajarkan Ken * n di TV pada saya. [44] 

「Saat ini, negara kita sedang berubah dari menanam tanaman komersial, seperti kapas, 

teh dan tembakau, menjadi menanam tanaman pangan. Namun kami hanya akan 
mendapatkan hasil selama musim gugur. Untuk menjamin bahwa warga negara saat ini 
tidak kelaparan, kami membutuhkan langkah efektif segera. 」(Souma) 

Reformasi serius jangka panjang diperlukan untuk menyelesaikan masalah pangan secara 
fundamental. Namun, sementara itu mungkin ada orang yang menderita kelaparan dan 
mereka dalam bahaya kelaparan sampai mati jika itu berlangsung terlalu lama. Selain itu, 
orang-orang yang akan binasa terlebih dahulu akan menjadi orang-orang dengan vitalitas 
yang sedikit. Artinya, bayi yang membutuhkan nutrisi dalam jumlah besar. Anak-anak 
adalah harta negara. Negara yang tidak bisa melindungi anak-anaknya sendiri tidak akan 
memiliki masa depan. Namun, bahkan jika kami memberikan nutrisi kepada bayi di dalam 
Elfieden, akan ada beberapa bagian dari tanah yang tidak dapat dijangkau oleh bantuan 
negara. Itu sebabnya ketika kita sedang menjalankan rencana jangka panjang kita, kita juga 
memerlukan tindakan efektif jangka pendek jangka pendek. 

「Itu adalah bahan-bahan yang biasanya tidak dimakan?」 (Liecia) 「Makanan yang 

dimakan di negara lain tetapi tidak biasanya dimakan di negara ini: Jika kita memasukkan 
makanan itu ke dalam masakan, akan lebih sulit bagi orang untuk kelaparan, karena kita 
hanya akan meningkatkan ketersediaan makanan. 」(Souma) 「 Apakah sesuatu yang 

nyaman benar-benar ada? 」(Liecia) 「 Itu sebabnya kita perlu memastikannya. . . . Lalu, 

mari kita beralih dari tempat ini. 」(Souma) 「 Bergerak? Di mana? 」(Liecia) 

Aku tersenyum pada Liecia yang bingung dan berkata. 

「Kita perlu memeriksa apakah kita bisa menggunakan makanan atau tidak, jadi tempat 

yang harus kita kunjungi tentu saja akan menjadi ruang makan, kan?」 
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Catatan penulis (versi yang dicerna, karena saya terlalu malas untuk menerjemahkan 
semuanya): Penulis menyadari bahwa cheat Souma yang seharusnya hanya berguna untuk 
dokumen, sebenarnya dapat juga digunakan dengan cara OP seperti corong (referensi 
Gundam), tetapi penulis memutuskan untuk menentang menggunakannya dengan cara 
seperti itu. Jadi tidak ada Souma One-Man-Many-Doll-Army. Bab Berikutnya: MENCETAK 
MAKANAN! 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Bab selanjutnya akan keluar pada bulan Desember. Maaf Saya akan sangat sibuk di akhir 
November. 

[1] エ ル フ リ ー デ ン: Erufuriiden [2] ゼ ル リ ン: Zerurin [3] リ ー シ ア: Riishia. Nama 

ini mengingatkan saya pada seseorang, tetapi saya lupa siapa. [4] 複数 同時 並列 思考: 

Fukusuu Douji Heiretsu Shikou. [5] 念 動 能力: Nendou Nouryoku [6] 弱 念 動 能力: Jaku 

Nendou Nouryoku [7] ア イ ー シ ャ: Aiisha. [8] ル ド ウ ィ ン: Rudowin [9] ハ ク ヤ: 

Hakuya. [10] 殿 Dono: Cara sopan yang sangat formal untuk merujuk seseorang. Terutama 

digunakan dalam surat dan atau situasi resmi. Sebenarnya artinya Tuan / Tuan Feodal. [11] 
ジ ュ ナ: Juna. Ini seperti nama Korea. Larvyde mentransliterasikan nama ini sebagai Gyna. 

[12] Ingatlah bahwa Persatuan Pribadi antara Kerajaan Skotlandia dan Kerajaan Inggris 
yang melahirkan Kerajaan Inggris. [13] Ini mungkin menjelaskan salah satu alasan 
rendahnya angka kelahiran di Jepang. . . . [14] ト モ エ: Tomoe. ち ゃ ん: Chan. Cara 

informal yang akrab untuk merujuk anak atau seseorang yang lebih muda. [15] 母 上 

Hahaue: Nama sopan yang sangat formal untuk Ibu. Ini juga dapat diterjemahkan sebagai: 
Ibu Terhormat. [16] Mengacu pada periode waktu seorang ibu baru berangkat kerja setelah 
kelahiran bayinya. Di Indonesia, ini adalah tiga bulan dan dianggap sebagai cuti berbayar. 
[17] ム サ シ 坊 や く ん: Musashi Bouya-Kun. Bouya berarti Boy [18] Robot kucing itu 

adalah Doraemon. Ketika dia mengeluarkan alat dari saku 4 dimensi, akan ada BGM 
bermain dan dia akan mengatakan nama alat itu. [19] Yurukyara: Hampir setiap kota, 
perusahaan, dll di Jepang memiliki Karakter Maskot mereka sendiri, seperti halnya setiap 
universitas di AS memiliki maskot karakter untuk American Football atau sesuatu. . . . [20] 
Cacat: Istilah bahasa Jepang untuk karakter dengan proporsi yang tidak realistis; sebagian 
besar 1: 2 atau 1: 3, yang disebut karakter chibified dengan kepala besar. Seperti Gundam 
SD (1: 2) [21] Ini berarti bahwa tinggi maskot adalah dua kali tinggi kepala. [22] Benkei 
terkenal di Jepang karena menjadi lambang kesetiaan dan kehormatan. [23] 数 珠: Juzu 

atau tasbih Buddha. Persis seperti rosario yang digunakan oleh umat Katolik. [24] Gap: 
konsep karakter Jepang yang memiliki sisi tak terduga yang berbeda dari apa yang 
biasanya mereka tunjukkan kepada orang lain, terkait dengan konsep Jepang Honne dan 
Tatemae, seperti seorang gadis yang benar-benar pendiam, terdiri, dan selalu memelototi 
MC , tapi sebenarnya sangat pemalu dan suka hal-hal lucu. Adil. . . . buka diri Anda ke 
beberapa media populer Jepang. . . . [25] 武 蔵 Musashi juga merupakan nama untuk 

wilayah bersejarah yang terdiri dari Tokyo, Saitama dan Kanagawa. [26] Swordsman 
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Jepang Terkenal yang terkenal dengan dua gaya pedang [27] Sumo Wrestler Terkenal [28] 
「ス ピ ニ ン グ グ ー ー」 」」 」, Chun-Li pindah dari Street Fighter. [29] 双 剣 の 中級 

ス キ ル 【高速 回 転 斬 り】: Souken no Chuukyuu sukiru 【Kousokukaitenkiri】 [30] 

Pesta Pahlawan JRPG standar terdiri dari 4 orang: satu Pahlawan dan tiga kawan yang 
berdiri berdampingan ala Final Fantasy atau gaya Dragon Quest. Karena Liecia tidak 
mengetahuinya karena dia berasal dari dunia lain. Saya sebelumnya salah menerjemahkan 
baris ini. Terima kasih kepada anon baik yang menunjukkan ini. [31] Itu adalah 『人形 遣 

い n (ningyoutsukai) 、『 絡 繰 り 使 い K (Karakuritsukai) 、 『く ぐ つ 師』 

(Kugutsushi). Nama pekerjaan yang sama berbeda. [32] 『時代 の 変 革 を 導 く 者』: Jidai 

no henkaku o michibikusha. [33] セ リ ィ ナ: Serina. San. Cara sopan formal untuk merujuk 

seseorang. [34] マ ル ク ス: Marukusu. Entah itu Marx atau Marks, atau Marcus. [35] cho ン 

チ ポ ＝ イ イ シ ヅ cho Poncho Ishidzuka. Namanya berasal dari Ishizuka Hidehiko, salah 

satu acara selebriti gourmet paling terkenal di Jepang: Pertunjukan Gourmet 
"Extraordinary" Ishi-chan [36] Picture-perfect, kata sifat: kurang cacat atau cacat; ideal. 
[37] Mata terbalik dianggap imut di Jepang. 

'Onii Chan' 

[38] Pose kemenangan yang dipopulerkan oleh atlet terkenal, Nyali Ishimatsu. 

Terima kasih lagi, Kokoro. . . 

[39] Harisen adalah penggemar kertas yang biasa digunakan dalam komedi slapstick 
Jepang. Umm. . . ini dunia lain kan? Sekarang saya membayangkan Hakuya membawa 
harisen seperti Zhuge Liang membawa kipas. [40] Ini adalah permainan kata-kata dalam 
bahasa Jepang: 世界 中 を 飛 び 回 ら せ た Sekaijuu o tobimawaraseta. Bisa menjadi cara 

kiasan untuk mengatakan: "Mengitari seluruh dunia. "Atau" Bepergian ke seluruh dunia 
"seperti" 80 hari di seluruh dunia ". Pun adalah Tobi yang secara harfiah berarti Terbang. 
[41] Nama panggilan atau moniker untuk pesawat pribadi Presiden AS [42] ut ス ト ー ル 

＝ バ ル ut Kasutooru Barugasu [43] Waspadalah terhadap yang baik. Mungkin ekspresi 

wajahnya seperti Hinata Fuyuki di Keroro Gunso ketika dia marah. Sayang sekali yang tidak 
akan kita lihat adalah tentara boneka (corong) menebas tentara Three Lords. [44] Tidak. 
Saya tidak tahu seperti apa Program TV ini. . . Adakah pembaca yang tahu? Ini dimulai 
dengan Ken dan diakhiri dengan n, dan genre adalah dokumenter atau reality show kurasa. 
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Vol. 1 - 3.2 
Bab 3.2 Arc Pengayaan Nasional 

Bab 3: Brunch sang Raja B  Perspektif Souma  「Hei Souma. Saya tahu kita perlu 

menggunakan ruang makan, tapi. . . 」(Liecia) 「 Apa? 」(Souma) 「 Bukankah jumlah 

orang yang hadir terlalu rendah? 」(Liecia) 

Seperti yang ditunjukkan oleh Liecia, ruang makan saat ini dipenuhi dengan hiruk pikuk 
tidak seperti biasanya. 

Itu adalah ruang makan yang digunakan untuk orang-orang yang bekerja di dalam kastil 
seperti Pengawal Kerajaan, pelayan / pelayan dan bahkan raja sebelumnya, jadi tidak ada 
masalah bagi sejumlah besar orang untuk makan pada saat yang sama karena itu 
dilengkapi dengan 30 meja panjang. Namun, saat ini, kecuali satu meja panjang, setiap meja 
lainnya telah disisihkan untuk menciptakan ruang kosong yang luas. Meskipun demikian, 
jumlah ruang sebenarnya yang dibebaskan hanyalah area di sekitar meja panjang karena 
bagian lain sepenuhnya penuh dengan orang atau suku cadang mesin. Antara lain, kristal 
besar yang mencapai langit-langit mengambil ruang paling banyak. 

「Anda ingin menggunakan『 Siaran Kerajaan 』[1] lagi?」 (Liecia) 「Saya merasa akan 

sia-sia menggunakan metode yang mudah ini hanya untuk membaca proklamasi perang. 
Saya berniat untuk menggunakan ini secara rutin mulai sekarang. 」(Souma) 

Karena itu mirip dengan "Televisi", orang modern akan menyadari kekuatan Media Massa 
(baik atau buruk). Ini dapat mengirimkan informasi penting kepada warga dengan cepat 
dan juga dapat mengamankan dukungan warga melalui siaran program hiburan. 
Kelemahan dari metode ini adalah kenyataan bahwa tidak ada alat perekam, jadi harus 
selalu siaran langsung; juga gambar hanya dapat dilihat di kota (desa-desa hanya dapat 
mendengar audio). Tapi itu adalah sesuatu yang perlu kita tunggu sampai teknologi (sihir?) 
Berkembang cukup jauh untuk menyelesaikan ini suatu hari nanti. 

Ngomong-ngomong, aku berpikir untuk memulai program hiburan dengan mengadakan 「

Singing Contest」 terlebih dahulu. Karena Juna-san sudah diakui sebagai pemenang pada 

pertemuan orang-orang berbakat sebelumnya dengan mengalahkan banyak peserta 
lainnya, 「Kontes Menyanyi」 ini dapat dianggap sebagai debut idola atau penyanyi yang 

dapat mengamankan dukungan warga. Ngomong-ngomong, saya tidak bisa menghasilkan 
grup idola. Saat ini, ada kebutuhan untuk terus melakukan siaran langsung, jadi saya pikir 
lebih baik bagi semua orang untuk melakukan debut secara individual dengan mengatur 
jadwal rotasi. [2] Program penyiaran publik pertama Elfrieden. . . Mimpi terus berkembang. 

◇ ◇ ◇ 
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 Buku Teks Sejarah  Kemudian, Souma mendirikan departemen EBC (Elfrieden 
Broadcasting Company) [3] di dalam kastil untuk melakukan program penyiaran publik 
menggunakan sistem Royal Broadcast. Isinya terutama berita dan program lagu populer, 
tetapi kadang-kadang ada program memasak atau program komedi yang disiarkan di 
dalamnya. Konsep ini yang belum dipikirkan oleh siapa pun sampai saat itu sangat dicintai 
oleh warga. Namun, setelah ratusan tahun berlalu, setiap rumah tangga memiliki penerima 
siaran miniaturnya sendiri dan sistem Royal Broadcast diproduksi secara massal sampai 
dimungkinkan untuk memulai perusahaan penyiaran komersial, menyebabkan keberadaan 
EBC berkurang dari waktu ke waktu. Namun, itu bukan sesuatu untuk disesali, bahkan jika 
siaran publik EBC dianggap kuno dan ketinggalan zaman dengan pemirsa mengklaim 「

Bahkan jika itu pergi ke sana, tidak akan ada perbedaan」 atau 「Hanya orang tua yang 

menontonnya」, tetapi ini juga berfungsi sebagai bukti bahwa dunia memiliki benar-benar 

menjadi damai. [4] 

◇ ◇ ◇ 

 Perspektif Souma  「Apa yang kamu nyengir? Itu membuatku merinding, kau tahu? 」

(Liecia) 

Liecia menatap dengan mata dingin saat melihat saya menghitung ayam sebelum telur 
menetas [5]. . . . Saya tidak mungkin mengatakan bahwa "bukan apa-apa", kan? 

「Ngomong-ngomong, sejak saat ini, tujuannya adalah membuat masakan yang biasanya 

tidak dimakan di negara ini. Jadi bukankah lebih efisien jika kita juga mempublikasikannya 
kepada warga secara bersamaan? Untuk alasan itu, kami secara khusus mengundang 
semua gadis cantik ke tempat ini. 」(Souma) 「 Maksudmu Juna-san? 」(Liecia) 「 Itu juga 

termasuk Liecia-san. Dan juga Aisha-san dan Tomoe-chan. Bagaimanapun, mereka 
mengatakan bahwa ABC dari pemrograman yang sukses adalah Animal, Beauty and Child. 
[6] Keindahan tradisional: Liecia, kecantikan kecokelatan yang sehat: Aisha, kecantikan 
dengan pesona orang dewasa dan perempuan: Juna, dan kecantikan dan anak binatang 
serigala-telinga: Tomoe-chan. Karena semua keindahan luar biasa berbakat ada di sini, 
maka kita dapat dengan mudah menarik perhatian warga, bukankah Anda setuju? So 
(Souma) 「II. . . Saya juga termasuk. . . . 」(Liecia) 

Wajah Liecia memerah. Tiga lainnya membalas satu demi satu. 

「Ini akan menjadi kehormatan saya, Yang Mulia. 」(Juna) 「 Wha-! Jika itu adalah 

Tuhanku mengharapkan dari saya, maka saya akan mengabdikan diri untuk memenuhi itu! 
」(Aisha) 「 Hawawa [7], tetapi, saya akan melakukan yang terbaik! 」(Tomoe) 

Mereka menunjukkan keinginan mereka. Sementara itu, karena Hakuya segera memajukan 
persiapan untuk siaran, Poncho mengkonfirmasikan ulang bahan-bahan dengan terburu-
buru. Melihat ini, tampaknya kartu-kartu di tangan saya juga telah ditingkatkan. Secara 
alami, Anda tidak akan pernah memiliki terlalu banyak orang berbakat. [8] Saya kemudian 
menghadapi semua orang dan memberikan perintah. 
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「Lalu mari kita mulai dan mulai" On Air ". 」(Souma) 

◇ ◇ ◇ 

 Narator  Hari itu, semua kota di Kerajaan Elfrieden dipenuhi orang. 

"Tampaknya Pahlawan-Raja yang sebelumnya mengumpulkan semua orang berbakat di 
negara ini, berencana untuk menggunakan Siaran Kerajaan untuk sesuatu. "Itu sudah 
menjadi pembicaraan warga kota, sehingga mereka berkerumun di alun-alun air mancur 
(air mancur di alun-alun kota telah dilengkapi dengan alat untuk menyemprotkan kabut ke 
udara sehingga akan dapat memproyeksikan gambar dari Siaran Kerajaan). Penduduk desa 
yang hanya bisa mendengar audio juga sengaja mengerumuni kota terdekat untuk dapat 
melihat gambar juga, sehingga jumlah orang yang telah berkumpul sangat besar. 

Bagaimanapun, hiburan di dunia ini hanya sebatas perjudian di sebuah bar, jadi sejak 
siaran publik beberapa hari yang lalu, ini sekarang diakui oleh warga sebagai bentuk 
hiburan baru. Jika orang berkumpul, demikian juga uang; jika penonton berkumpul, 
demikian pula para pedagang. Setiap alun-alun di setiap kota dipenuhi dengan kios-kios, 
memberikan perasaan festival besar. Semua orang membentangkan tikar atau seprai di 
tanah dan duduk, dengan tidak sabar menunggu siaran dimulai. 

「Um-um. . . Mama, apa appen? 」(Random Girl) 「 Benar. Saya bertanya-tanya apa yang 

akan terjadi? 」(Ibu Acak) 

Seorang gadis muda dengan mata gelisah bertanya kepada ibunya yang menjawab sambil 
tersenyum. 

Iklan 「Semua orang terlihat sangat 'appy. Usia pasti 'iklan berubah, kan? 」(Acak Pak Tua 

A) 「 Yer benar. Di zaman kita, mustahil untuk berpikir bahwa kita dapat menikmati Siaran 

Kerajaan. 」(Random Old Man B) 

Di masa lalu, Siaran Kerajaan hanya digunakan untuk mendeklarasikan perang terhadap 
negara lain atau untuk mengumumkan bahwa "Angkatan Darat akan merilis proklamasi 
tentang kemajuan perang" (dengan kata lain, pengumuman tentara). Orang-orang tua, yang 
mengingat masa raja-raja di masa lalu, hanya akan menutup mata mereka secara diam-
diam. Selama zaman itu, dominasi negara ini telah meningkat dua kali ukurannya, namun 
populasinya, sebaliknya, menurun hingga hampir setengahnya. Satu-satunya kata yang 
keluar dari Siaran Kerajaan adalah 「Kami memenangkan Pertempuran XX!」 Atau 「

Sudah tentu bagi kami untuk terus berjuang untuk melampaui kematian terhormat XX!」, 

Dan propaganda perang serupa lainnya. Ketika orang-orang seusia itu mendengar Siaran 
Kerajaan, apa yang mereka bayangkan di kepala mereka adalah kata 「Kematian」. 

「Saya berdoa agar raja baru ini tidak akan menyebabkan para pemuda itu memegang 

gambar-gambar yang mengerikan seperti itu『 
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Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!! (Bersorak Bersorak) 

Suara kecil pria tua itu ditenggelamkan oleh desakan meletus. Siaran Kerajaan Ketiga pada 
masa pemerintahan Souma telah dimulai. 

◇ ◇ ◇ 

 Narator  Proyeksi menunjukkan seorang pria dan seorang wanita mengenakan pakaian 
lengkap dan seragam. 

『Hari baik untuk semua orang di Elfrieden!』 (Juna) 『Hari baik-baik』 (Ponco) 『Ini 

adalah program informasi dari Kastil Kerajaan Elfrieden:「 Makan Siang Cemerlang Raja 」

, disingkat menjadi「 Makan Siang Raja 」[9]. Tuan rumahnya adalah saya, Juna Dohma! 

[10] 』(Juna) 『 Po-Poncho Ishizuka Panacotta [11] akan melaporkan, ya! 』(Poncho) 『. . . 

Poncho-san, jangan terlalu gugup tanpa alasan! 』(Juna) 『 T-Ini bukan tanpa alasan, aku 

tidak terbiasa dengan ini. . . Juno-dono benar-benar mengesankan. Aku iri, ya. 』(Ponco) 『 

Itu karena saya harus bisa bernyanyi dengan baik di depan para tamu. Jika pemirsa 
mengunjungi kafe bernyanyi 「Lorelei」 di Parnam, tolong perlakukan saya dengan baik. 

』(Juna) 『 Tolong jangan masukkan iklan mencolok seperti itu! 』(Ponco) 

Ahahahahahaha! Seorang wanita cantik yang menyenangkan dan pria gemuk yang terburu-
buru benar-benar kontras satu sama lain. Orang-orang dekat air mancur tergoda untuk 
tertawa. 

『Baiklah, mari kita mulai penjelasan tentang tujuan program ini. 』(Juna) 『 T-Raja 

Keempat Belas (Sementara), Yang Mulia Souma Kazuya, ya! 』(Ponco) 

"Ooooooo" alun-alun menjadi berisik. Pada proyeksi adalah gambar raja muda yang 
mereka lihat pada saat pengumpulan bakat. 

『Karena aku belum dinobatkan menjadi raja, tidak perlu menyebutku sebagai Raja. . . Ha, 

salam semuanya. Ini adalah akting Raja saat ini, Souma Kazuya [12]. Sekarang saya ingin 
Anda mendengar tentang keadaan negara ini saat ini. . . 』(Souma) 

"Dia tidak terlihat seperti Raja", berbicara seseorang di kerumunan. Mau bagaimana lagi 
karena dia baru saja ditunjuk untuk itu. Tanpa mengetahui tentang ini, Souma memulai 
penjelasannya di depan papan tulis dengan bagan dan diagram keadaan negara saat ini. Dia 
secara khusus menguraikan tentang akar kekurangan makanan. 

『. . . dengan cara ini, kondisi saat ini disebabkan oleh tingginya permintaan untuk produk 

segar, penyebab utama masalah kekurangan pangan kali ini adalah karena petani berubah 
dari menanam tanaman pangan menjadi tanaman komersial seperti kapas. Tentu saja, ini 
bukan kesalahan para petani saja, tetapi juga para pedagang yang memaksa mereka untuk 
menjual tanaman ini, militer yang mendapatkan keuntungan darinya, dan akhirnya 
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keluarga kerajaan yang mengabaikan situasi ini. Saya meminta maaf kepada Anda semua 
untuk ini. 』(Souma) 

Setelah mengatakan ini, Souma menundukkan kepalanya. Seorang raja menundukkan 
kepalanya ke arah rakyatnya adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. 
Bahkan situasi ini adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang secara langsung disebabkan 
oleh pemerintahan Souma. 

『Sampai sekarang, negara kita akan berubah dari menanam tanaman komersial menjadi 

tanaman pangan, namun ini hanya akan menghasilkan musim gugur. Kami juga 
mempertimbangkan untuk mengimpor makanan dari negara lain. Namun, situasi ini tidak 
menguntungkan. Alasan pertama adalah karena kami akan berhenti mengekspor ekspor 
utama kami, yaitu kapas, kami juga tidak akan dapat memperoleh mata uang asing. Alasan 
kedua karena setiap negara lain memiliki situasi makanan yang sama dengan negara kita. 
Anda tidak dapat memberikan sesuatu yang tidak Anda miliki. 』(Souma) 

Isi pidato Raja sudah cukup untuk membuat warga tidak bersemangat. Namun, warga lebih 
terkejut daripada kecewa karena Raja membuat informasi ini tersedia untuk umum. 
Biasanya atasan tidak akan mengungkapkan informasi apa pun yang dimilikinya kepada 
bawahannya, karena informasi itu mungkin termasuk kesalahannya sendiri. Ada juga 
kesadaran bahwa subjek tidak akan memahami politik nasional sejak awal. Sebenarnya, 
bahkan jika isi penjelasan raja saat ini dapat dipahami oleh anak-anak sekolah dasar 
Jepang, hanya 30% dari penduduk Elfrieden yang akan dapat memahaminya. 

Namun, raja muda ini merilis informasi kepada publik. Orang-orang yang termasuk dalam 
kelas terdidik cukup terkejut. Mengapa dia melakukan sesuatu seperti mengungkap 
kesalahannya sendiri jika itu bisa membuatnya kehilangan otoritasnya atas warga negara? 

『U-Um. . . . Apakah itu sesuatu yang seharusnya disebutkan kepada warga? 』(Ponco) 

Poncho dengan takut-takut bertanya seolah-olah dia menjadi proxy dari suara warga. 
Namun, Souma tidak mengubah ekspresinya. 

『Karena seseorang yang merahasiakannya akan diragukan. Jika orang-orang akan 

meragukan apakah informasi berikutnya yang saya rilis akan bohong atau tidak, saya lebih 
suka menggunakan kepala saya sendiri daripada mengikuti kebohongan. Meskipun ada 
beberapa yang perlu saya sembunyikan karena alasan diplomatik, tetapi untuk urusan 
dalam negeri, kebijakan saya adalah untuk mengungkapkannya mulai sekarang. Saya ingin 
warga saya menggunakan kepala mereka. Apa yang harus dilakukan negara ini? Apakah 
kebijakan saya benar? Saya ingin semua orang memikirkannya bersama saya. 』(Souma) 

◇ ◇ ◇ 

「Ini adalah pertama kalinya ada raja seperti ini. . . 」(Warga Acak) 
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Gumam seseorang. Seorang raja yang ingin warganya juga berpikir tentang politik adalah 
sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika ada Assembly Majelis Nasional 
』[13] untuk mewakili kehendak warga, terus terang, itu hanya「 Majelis bagi warga 

negara untuk memutuskan apa yang harus dikatakan untuk naik banding o Raja 」. Apakah 

itu akan diadopsi atau tidak sepenuhnya tergantung pada keputusan Raja, sehingga isi 
banding mereka juga hanya sebatas 「Meminta koreksi harga pada XXX yang meningkat」 

atau 「Banding untuk pekerjaan umum」. Fungsinya seperti kotak komentar untuk 

pemerintah dan bukan tempat untuk membahas keputusan politik aktual. 

Pertama, bahkan sekarang sistem feodalistik seperti itu masih berakar dalam di negara ini. 
Atau dengan kata-kata yang lebih sederhana, sistem politik negara ini pada dasarnya 
adalah will Orang di bawah ini akan membayar 「Pajak」 kepada orang di atas dan orang 

di atas akan menjamin kehidupan dan properti orang di bawah. 』Warga negara akan 

membayar pajak kepada penguasa feodal, dan tuan feodal akan menjamin kehidupan dan 
properti warga. Para penguasa feodal (bangsawan) akan membayar pajak (scutage) ke 
Kerajaan -- sebagai pengganti kewajiban mereka untuk menyediakan layanan militer -- dan 
Raja akan menjamin kehidupan dan harta benda mereka (menjamin nyawa tidak hanya 
berarti perlindungan dari musuh asing tetapi juga menyediakan pekerjaan umum seperti 
meningkatkan infrastruktur dan sejenisnya). 

Masyarakat bertingkat lengkap. Meskipun ada risiko bahwa jika membusuk maka semua 
yang lain akan membusuk, tetapi jika Anda memikirkannya dari sisi lain, kecuali untuk 
penguasa, tidak perlu bagi warga untuk berpikir tentang politik, sehingga bisa disebut 
riang. sistem politik di mana warga hanya perlu memikirkan diri sendiri. 

Namun Raja muda ini berharap agar warga menggunakan kepala mereka. "Saya ingin 
semua orang memikirkannya bersama saya," katanya. Itu adalah momen kelahiran hak dan 
kewajiban baru di antara warga negara biasa: partisipasi publik dalam politik. Tentu saja, 
itu tidak berarti bahwa jalan itu dicontohkan. Selain itu, bahkan jika hak istimewa itu 
diberikan sekarang, karena tingkat pendidikan yang rendah di antara warga, jelas itu hanya 
akan jatuh ke dalam ochlocracy. [14] Namun, bijinya pasti telah tersebar. 

「Perubahan akan terjadi di negara ini mulai sekarang. . . . . 」(Random Old Man A) 「 Saya 

iri kepada generasi muda yang akan menyaksikan perubahan ini. 」(Random Old Man B) 

「 Apa yang Anda katakan, kami juga akan terus berjalan. 」(Acak Pak Tua A) 

Sambil menatap sosok raja muda itu, para lelaki tua itu tersenyum cerah. 

◇ ◇ ◇ 

Tanpa mengetahui bahwa ia telah membuat riak kecil, Souma melanjutkan penjelasannya. 

『Kita hanya bisa menunggu sampai musim gugur sampai masalah ini sepenuhnya 

diselesaikan dengan cara ini. Tentu saja, kami juga akan memberikan bantuan kami, namun 
akan sulit untuk memberikannya kepada setiap warga negara di negara ini, karena jumlah 
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sumber daya atau medan geografis. Lagipula, tidak semua orang hidup di dataran datar. 』

(Souma) 

Lagi pula, negara ini adalah negara tempat berbagai ras berkumpul. Di hutan adalah elf, di 
tebing curam adalah dragonewts, di gua-gua bawah tanah adalah para kurcaci, di garis 
pantai adalah duyung, bersama dengan ras lain yang tinggal di tempat-tempat di mana jalur 
pasokan tidak menyeberang. Orang-orang ini tidak akan dapat menerima bantuan, sama 
seperti orang-orang yang tinggal di desa-desa jauh di dalam pegunungan. 

『Itu sebabnya saya meminta warga saya, atau lebih tepatnya, ini adalah dekrit』 (Souma) 

Souma memotong pidatonya pada saat ini. Setelah menarik napas, dia menyatakan dengan 
jelas. 

『Sampai Musim Gugur, kalian semua harus selamat. 』(Souma) 

Nafas warga tersapu oleh kata-kata yang diucapkan Raja muda. Makna mereka sederhana. 
Namun, niat mereka yang sebenarnya tidak dapat disimpulkan. 

『Karena kami tidak memiliki cukup tangan seperti itu, sangat penting bagi Anda masing-

masing untuk bergerak agar dapat bertahan hidup. Pergi ke gunung, pergi ke sungai, pergi 
ke laut. Cari makanan, berkumpul dan bekerja sama. Bahkan jika Anda harus tunduk pada 
seseorang atau mencoreng diri Anda sendiri dengan aib. Sampai musim gugur tiba, saya 
menghimbau semua orang di sini untuk bertahan hidup. 』(Souma) 

Bisa dikatakan sebagai pengunduran diri tugas. Karena itu seolah-olah dia berkata 'lakukan 
yang terbaik' kepada orang-orang yang menderita. Namun, itu juga suatu kebenaran bahwa 
seseorang tidak akan dapat membantu diri mereka sendiri jika mereka juga tidak 
melakukan yang terbaik. Raja muda dengan tulus meminta maaf. 

『Aku mohon padamu, semuanya. Karena itu memiliki arti tidak merusak kehidupan orang 

lain, mungkin itu sulit. Namun saya ingin semua orang menyambut buah musim gugur 
tanpa menyerang atau mencuri dari orang lain, tanpa menyerahkan anak-anak untuk 
mengurangi jumlah mulut untuk diberi makan, tanpa meninggalkan orang tua, tanpa ada 
satu pun anggota keluarga yang hilang. Itu sebabnya siaran ini direncanakan sehingga bisa 
membantu meski hanya sedikit. 』(Souma) 

Souma mengangkat wajahnya dan mulai menjelaskan tujuan dari siaran saat ini. Untuk 
mengulur waktu hingga masalah makanan terselesaikan, siaran ini akan memperkenalkan 
bahan-bahan yang biasanya tidak digunakan dalam masakan negara ini dan menunjukkan 
cara memasaknya. Bahan-bahan itu adalah bahan yang bisa diperoleh dengan harga murah 
(karena mereka tumbuh secara alami di alam liar). Dan sekarang, untuk menunjukkan 
bahwa bahan-bahan itu di tempat ini benar-benar bisa dimakan, bahannya akan diubah 
menjadi masakan dan diperiksa. 
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Bahkan warga yang marah karena pernyataan Souma yang sebelumnya melepaskan tugas, 
setelah mendengar isi penjelasan Souma, bahwa amarah telah hilang. 'Raja ini benar-benar 
memikirkan kita', mereka sebenarnya bisa merasakan niatnya yang sebenarnya. 

『. . . . . . . dengan itu dikatakan, Poncho dan Juna-dono, saya percayakan kalian berdua 

untuk melanjutkan hosting dari sini keluar. 』(Souma) 

Menyelesaikan penjelasannya yang kasar, Souma duduk di kursinya. Souma tidak tahu ini, 
tetapi pada saat itu di alun-alun kerajaan, tepuk tangan bisa terdengar. Kata-kata Souma 
meninggalkan kesan mendalam pada warga yang menerimanya, jadi mereka secara 
spontan bertepuk tangan kepadanya. Tanpa Souma menyadarinya, dia sudah diakui oleh 
mereka sebagai Raja mereka. 

Pada proyeksi adalah Juna dan Poncho yang mengambil alih sekali lagi sebagai tuan rumah. 

『Kalau begitu, mari kita mulai dengan cepat. Poncho-san, apa bahan pertama? 』(Juna) 『 

Y-Ya! Bahan pertama adalah, INI! 』(Ponco) 

 Perspektif Souma  Kemudian Poncho mengeluarkan kotak tertutup kain. Kemudian Liecia, 
Aisha, Tomoe, dan aku berbaris dan duduk seperti komentator tamu di depan meja dengan 
kotak di atasnya. Itu adalah kotak besar yang mirip dengan tangki ikan. Kemudian Poncho 
melepas kain. 

◇ ◇ ◇ 

Di ruang makan Elfrieden Caste di Ibu Kota Palnam yang telah diubah menjadi studio 
rekaman langsung. 

"UU UU . . . 」(Aisha) 「 Kyaaaaaaaaaaaaaaaaa! 」(Tomoe) 「 A-Apa!? 」(Liecia) 

Ketika mereka melihat apa yang ada di atas meja, Aisha, Tomoe dan Liecia, semuanya 
berteriak dalam tiga cara yang berbeda sambil mundur dari meja. Sebaliknya, hanya Juna-
san dan aku yang tenang. Apa yang ada di dalam kotak di depan saya adalah, 

「Ini gurita. 」(Souma) 「 Jadi, ini adalah gurita. 」(Juna) 

Makhluk dengan tubuh lunak dan delapan tentakel yang menggeliat, itu adalah sesuatu 
yang sudah saya ketahui: 『Gurita』. Meskipun sapi atau babi itu terdistorsi secara 

fantastis dan memiliki cangkang seperti kura-kura, ini hanya gurita yang terlihat agak 
besar. Yah, bahkan di dunia fantasi, sesuatu seperti Oct Gurita Raksasa 』adalah sesuatu 

yang biasanya keluar. Saya berpikir, "Bagaimana saya harus menghakimi dengan standar 
fantasi?" . 

Ah, ngomong-ngomong, di negara ini, 『OctopusTako』 dipanggil 『Okato』, jadi kupikir 

itu terdengar mirip dengan Octopus. Tetapi karena kemampuan penerjemahan bahasa 
Pahlawan, saya hanya mendengarnya sebagai 『Gurita』. Jika bahan-bahan yang akan 
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keluar setelah ini adalah hal-hal yang menyerupai bahan-bahan dari Bumi, saya mungkin 
hanya menggunakan nama Bumi mereka untuk merujuk kepada mereka. 

「Eh? Negara ini tidak makan gurita? 」(Souma) 「 Bagaimana Anda bisa makan hal yang 

menjijikkan seperti ini? 」(Liecia) 

Liecia menatapku dengan mata tajam seolah-olah aku telah memberitahunya sesuatu yang 
sulit dipercaya. Tidak-tidak-tidak, ini hanya gurita, Anda tahu? Saya tidak bisa 
memahaminya. 

「Yah, karena penampilannya seperti ini, hanya dimakan di daerah pesisir tertentu. Kami 

bahkan memakannya di kota asal saya. 」(Juna) 

Juna dengan lembut memberikan penjelasannya. Bahkan di Bumi, ada negara-negara Eropa 
(kecuali Spanyol dan yang lainnya [15]) di mana gurita disebut "ikan todak" dan tidak 
menganggapnya sebagai makanan, jadi tidak dapat dihindari jika itu juga terjadi di sini. . . . . 
. Baik? 

「Tapi ini enak. 」(Souma) 「Begitukah ? [16] 」(Aisha) 

Saya membuang kata "Enak" dan Aisha segera menggigitnya. Saya tahu bahwa mencicipi 
makanan adalah bagian dari tugas pengawalnya, tetapi gadis ini secara tak terduga adalah 
seorang monster. Bukannya dia pelahap, tapi dia sangat menyukai makanan lezat, terutama 
permen, (penganan kelas atas disajikan dan didistribusikan kepada Raja atau pelayan), 
yang dia makan dalam jumlah besar sehingga membuat semua pelayan cemburu 「

Bagaimana dia bisa makan begitu banyak hal tetapi masih bisa mempertahankan proporsi 
tubuh seperti itu. . . 」. Saya menduga mungkin itu karena dia dibesarkan di tengah hutan, 

jadi dia jarang makan makanan manis. 

「Aah. Saya tahu bahwa beberapa orang pilih-pilih makan makanan mentah, tetapi jika 

Anda hanya menggosoknya dengan air garam dan merebusnya dengan air, itu cukup lezat, 
Anda tahu. Menyantapnya, memanggangnya, atau memasaknya dengan nasi juga 
merupakan pilihan yang lezat. 」(Souma) 「. . . 」(Aisha) 「 Aisha. Anda ngiler, Anda 

ngiler. 」(Souma) 「 Ulps! . . . pergi . . 」(Aisha) 「 Astaga. Selain itu, tinggi protein dan 

rendah kalori sehingga juga baik untuk diet. 」(Souma) 「 Mendengar itu, membuatku 

sedikit penasaran. . . 」(Liecia) 

Saya membuang kata "Diet" dan kali ini Liecia yang menggigitnya. Tidak-tidak-tidak, saya 
pikir Liecia harus menambah berat badan, Anda tahu? Sejak dia menjadi tentara, dia sudah 
cukup ramping. 

「Tapi, saya tidak berpikir Anda harus benar-benar peduli tentang itu. . . 」(Souma) 「 

Souma. . . Waktu kita kehilangan minat dan berat badan kita adalah ketika kita berhenti 
menjadi perempuan. 」(Liecia) 
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Dengan kata-kata itu, Liecia memperingatkan saya dengan ekspresi wajah yang jauh di 
wajahnya. Karena Juna-dono dan Tomoe-chan juga mengangguk kuat, maka kurasa itu 
pasti kebenarannya. Tapi, Aisha adalah satu-satunya dengan ekspresi 「meski begitu, aku 

ingin makan semua makanan」. . . . . . 

"Tepat sekali . . . lalu, haruskah kita melihat bagaimana itu akan dimasak? 」(Souma) 

Setelah kami pindah ke dapur yang terhubung ke ruang makan, gurita mulai dimasak. 
Meskipun juru masak di kastil berkata, 「Jika Anda bertanya kepada kami, kami akan 

dengan senang hati melakukannya. . . 」, Tapi karena saya suka memasak, saya malah 

memasak. Pertama saya meletakkan gurita di mangkuk besar, dan kemudian dengan pisau 
dapur, saya menghapus paruh, organ, kantung tinta dan bola mata (pada saat ini kelompok 
perempuan berteriak "Uwaa ..." tapi saya mengabaikannya). Lalu aku menggosok 
permukaan dengan garam sampai tekstur licin mengeras sebelum aku membilasnya 
dengan air. Jika bantalan isap masih mengandung lumpur, saya hati-hati 
membersihkannya. 

Dan kemudian saya meletakkan kaki-kaki itu di dalam panci berisi air mendidih dan 
merebus makhluk berbentuk gurita itu (toh itu masih gurita). Setelah melihat warna 
kuning yang kotor telah benar berubah menjadi warna merah ungu [17], saya kemudian 
membawanya keluar dan dengan itu, saya telah berhasil menyelesaikan "Boiled Octopus". 
[18] Setelah dingin sedikit, saya mengambil satu kaki penuh ke mulut saya. Ah bahkan 
seperti ini, rasanya enak. 

「Makan selagi panas! [19]」 (Souma) 「Wha -- !?」 (Liecia) 

Liecia dan yang lainnya terkejut melihat saya mulai makan tanpa ragu-ragu. Berdasarkan 
perasaan dari mengunyah sepotong, ya, tanpa keraguan, ini adalah rasa gurita. Rasa sedikit 
asin dari itu sangat lezat. Tapi itu hanya lezat; sangat disesalkan bahwa dunia ini masih 
tidak memiliki kecap! 

「. . . Bisakah itu benar-benar dimakan? 」(Liecia) 「 Apa yang kamu bicarakan, Liecia? 

Anda hanya perlu mengujinya, kan? 」(Souma) 「 Tidak, itu. . . hatiku masih belum siap. . . . 

」(Liecia) 「Begitukah ? Tapi ini enak, Anda tahu. 」(Juna) 

Melirik Liecia yang ragu-ragu, Juna juga mengunyah sepotong. 

"Ah! Juna-dono yang licik! Maka giliranku! 」(Aisha) 

Melihat itu, Aisha juga mulai memakannya. . . Tapi hey! Jangan mengunyah seluruh kepala! 
Berapa banyak pelahap Anda bisa? Sungguh Elf Gelap ini! 

「Whoa! Ketegasan ini sangat lezat! 」(Aisha) 「. . . begitu? 」(Souma) 
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. . . Ya, saya harus menenangkan diri. Saya mulai memotong gurita besar dan menutupinya 
dengan tepung terigu, telur, dan remah roti. Kemudian saya menusuk mereka dengan 3 
buah per tusuk sate dan melemparkan tusuk sate ke dalam panci penuh minyak panas. Aku 
menggorengnya sampai lapisannya berubah renyah dan berwarna coklat keemasan. Lalu 
saya menarik mereka dari wajan, dan menambahkan sentuhan akhir dengan saus mayones 
yang telah saya buat: campuran saus kental dunia ini, kuning telur dan cuka. Akhirnya 
selesai. 

「『 Gurita Tusuk Sate Goreng 』. . . atau semacam itu . Nah, jangan ragu untuk 

memakannya. 」(Souma) 

Saya memberi setiap orang satu tusuk sate. Liecia dan Tomoe-chan dengan gugup 
memasukkan mereka ke dalam mulut mereka. Namun, pada saat itu mencapai mulut 
mereka. 

「!? Apa ini? Lezat! 」(Liecia) 「 Ini benar-benar. . . sangat lezat! 」(Tomoe) 

Mata mereka terbuka lebar karena kelezatannya. Baik! Saya membuat pose berani [20] di 
dalam pikiran saya. 

「Ini sangat lezat. Terkandung oleh kerenyahan mantel adalah kesempurnaan gurita yang 

menakjubkan. 」(Juna) 「 B-Benar! Saya tidak pernah menyadari sebelumnya bahwa 

gurita akan cocok dengan sausnya! 」(Ponco) sauce Saus putih ini dan gurita digabung 

bersama. Ini adalah karya yang luar biasa, Yang Mulia. 」(Juna) 「 Ya, jadi Yang Mulia juga 

bisa memasak! Mengejutkan! Ya! 」(Ponco) 

Juna-san dan Poncho berbicara kata-kata yang mirip dengan reporter gourmet. Keduanya 
makan gurita dan benar-benar menikmati rasanya. Ngomong-ngomong, Aisha adalah, 

 chomp  chomp  mengunyah  mengunyah *. . . 

Dengan kecepatan menakutkan, dia mengosongkan tusuk sate yang diproduksi massal. . . . 
Ya, mari kita tinggalkan dia sendiri. 

◇ ◇ ◇ 

「. . . Hei Papa? 」(Anak acak) 「 Ya. Jika ini tentang gurita, hari ini kami juga menangkap 

banyak dari mereka di internet. 」(Ayah Acak) 「 Benarkah !? Saya ingin memakannya! 」

(Anak acak) 「 Ya benar. Kami selalu membuangnya, tapi mari kita coba memakannya. 」

(Ayah Acak) 

Di desa-desa pesisir, pembicaraan seperti itu lazim. 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 
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Umm. . . Saya tidak punya komentar lain selain, "Apakah ini Shokugeki no Souma?" 
Sekarang saya ingin makan beberapa gurita. * Buka kulkas  Tidak ada gurita tetapi ada 
beberapa cumi-cumi. cukup dekat* . [Catatan Editor: Secara pribadi saya suka bayi gurita. 
Mengunyah kaki & kepala setelah memakannya utuh sangat bagus! Cangkir hisap memiliki 
tekstur yang indah seperti lol lidah babi. ] 

Bab berikutnya akan keluar sebelum Natal! 

[1] oku 玉 音 放送 』Gyokuon Housou. "Gyokuon" berarti suara Raja  Kaisar dan Housou 

berarti "siaran". Punya saran yang lebih baik? [Editor: Mungkin Royal karena dia belum 
menjadi Kaisar, hanya Raja. ] Sepakat . [2] Seperti AKB48. Dengan banyak subkelompok 
mereka di mana "pusat" diputar setiap saat. [3] 「Ｅ ・ Ｈ ・ Ｋ （（エ フ ー ー ー ー ン 放
送 uf uf uf Erufuriiden Housou Kyoukai. Parodi NHK (Nippon Housou Kyoukai). Jadi saya 

menerjemahkannya sebagai parodi BBC (British Broadcasting Company) ibu dari banyak 
penyiaran publik di dunia. [Editor: Itu lucu, saya menyukainya. ] [4] Baiklah. . . Di beberapa 
negara penyiaran publik tidak begitu populer. [Editor: Penyiaran publik populer di beberapa 
negara? 88888] [5] Pepatah artinya: Anda tidak harus mengandalkan sesuatu sebelum hal 
itu terjadi. Anda seharusnya tidak mengharapkan semua harapan Anda terpenuhi. Dokumen 
aslinya adalah 捕 ら ぬ 狸 atau menangkap Tanuki, bentuk singkatan dari (捕 ら ぬ 狸 の 皮 

算 用 menghitung uang sebelum menangkap tanuki). [6] Souma hanya mengatakan yang 

sebenarnya. . . ABC itu penting. . . (jadi itu menjelaskan mengapa seri dengan Kemonomimi, 
Loli dan Bishoujo tua biasa mudah menjadi populer) [7] Reaksi bingung. Awawawawa. . . 
Sama seperti High Elf Aze dari Death March. [8] Ini adalah prinsip-prinsip Cao Cao yang 
ditiru oleh Souma. Cao Cao memusatkan perhatian pada merekrut orang-orang berbakat 
untuk memperkuat kekuatan kelompoknya. Dia bahkan menulis puisinya yang terkenal: 短歌
行. Di mana ia mengucapkan keinginannya untuk orang-orang yang lebih berbakat. Sungguh, 

Cao Cao adalah otaku untuk orang-orang berbakat. [9] JUDUL DROP. Jadi itu artinya makan 
siang. Saya selalu berpikir itu adalah "sarapan + makan siang" [10] ド ー マ = (Dooma) = 

Dohma. Sebenarnya saya hanya menyalin paste Romanisasi dari Darkstalker 3. [11] Saya 
baru sadar, Pana Cotta adalah puding Italia seperti hidangan penutup. [12] Akhirnya, 
namanya adalah: 相 馬 一 也, Souma Kazuya, itu lucu karena semua orang memperlakukan 

nama keluarganya sebagai namanya. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Souma 
lainnya (Souma Yukihira 創 真 行 平). [13] Kokumingikai 国民 議会. Kata majemuk dari 

Kokumin: Warga dan Gikai: Kongres  Majelis  Parlemen. [14] Mobokrasi atau Ochlocracy 
atau Mob Ritch Bitches! Itu tidak ada hubungannya dengan Aturan Mafia. Contoh modern 
yang terkenal: Kekuatan Rakyat di Filipina, Revolusi Velvet, Gerakan Reformasi 1998 di 
Indonesia, dan Mata Air Arab. Kelemahan dari ini adalah: Tirani mayoritas, langkah populis 
yang dapat merusak dalam jangka panjang, dan atau pertengkaran politik pasca-aksi. [15] 
Orang Spanyol akan makan apa saja! Di samping bercanda, gurita tidak benar-benar biasa 
dimakan di negara-negara Eropa di abad pertengahan selain dari beberapa komunitas Iberia 
dan Mediterania. Mungkin karena mereka menyerupai bayi Cthulhu. [Catatan Editor: Jadi itu 
semua kesalahan Alkitab  HP Lovecraft bahwa orang-orang kelaparan kelaparan. ] FUNFAK: 
Selain Jepang, Spanyol adalah negara tertinggi kedua dengan pemangsa gurita. [16] Setiap 
kali saya melihat Sounanoka, saya harus menahan diri untuk tidak mengubahnya menjadi 
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lelucon Touhou. [17] Fakta asyiknya warna berasal dari pigmen karotenoid yang 
dilepaskan ketika protein yang biasanya membawanya dinotasikan dari panas. [18] Gurita 
sebenarnya hanya "direbus" selama kurang dari 5 menit [19] Saya benar-benar ingin 
mengubahnya menjadi Happy Eating! [20] Pose nyali, pose kemenangan yang biasa dilihat 
di Jepang. 
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Vol. 1 - 3.3 
Bab 3.3 Arc Pengayaan Nasional 

Bab 3: Brunch Raja C  Perspektif Souma  「Bahan selanjutnya adalah ini!」 (Ponco) 

Setelah kami selesai memakan popular Gurita Tusuk Sate Goreng 』saya, kami kembali ke 

tempat duduk kami di mana Poncho membuka kotak yang sudah disiapkan dengan bahan-
bahan baru di depan kami. Setelah melihat bahan silindris panjang dengan warna cokelat 
dan ditutupi tanah di dalam kotak, 

「Apakah ini ..." root? "?」 (Liecia) 「Root, atau jadi apa yang saya pikirkan ...」 (Juna) 「

Tidak terlihat lezat ...... bisakah ini benar-benar dimakan? 」(Tomoe) 

Tanda tanya mengambang di atas kepala Liecia, Juna-san dan Tomoe-chan. Di samping itu, 

「Jadi, ini burdock [1]?」 (Souma) 「Ini burdock, oke.」 (Aisha) 

Saya tidak terkejut bahwa hanya Aisha dan saya tahu itu burdock. Ya, karena di negara 
barat, masakan burdock dikategorikan sebagai makanan yang tidak konvensional, jadi itu 
bukan sesuatu yang tidak biasa, tapi yang mengejutkanku adalah peri elf gaya barat Aisha 
tahu tentang itu. Boleh dikatakan, 

「Jika kita tidak makan semua yang bisa dimakan di hutan, kita akan segera kekurangan 

gizi.. (Aisha) 

Aisha mengatakannya dengan pandangan jauh di matanya. Situasi makanan di tempat itu 
mungkin menjadi penyebab peri gelap yang lapar ini. Tapi saya tidak tertarik dengan itu. 

「Jika sedang diperkenalkan, maka itu berarti bisa dimakan, kan?」 (Liecia) 

Aku mengangguk pada Liecia yang meminta konfirmasi. 

「Bisa dimakan, Anda tahu. Anda dapat menikmati rasanya seperti apa adanya atau Anda 

bisa memasaknya bersama dengan saus sehingga saus dapat meresap ke dalam dan 
kemudian Anda dapat menikmati teksturnya. Ini sebagian besar terdiri dari serat makanan 
yang tidak dapat dicerna, sehingga berarti dapat menjadi obat perut karena dapat 
merangsang pergerakan usus. Ini adalah sekutu yang membantu bagi orang dengan 
sembelit. 」(Souma) 「 ... Tolong jangan menyebutkan buang air besar atau sembelit saat 

kita sedang makan. 」(Liecia) 「 Karena itu membuat produk limbah lebih mudah keluar, 

tentu saja itu juga baik untuk kesehatan dan kecantikan. 」(Souma) 「 Uu ... s-jadi ketika 

Anda mengatakannya seperti itu, itu sangat menarik .... 」(Liecia) 

Kalau begitu, karena kita telah mengacaukan [2] Liecia, mari kita mulai mencicipi makanan. 
Kali ini cukup sederhana. Pertama, setelah membersihkan kulit yang tertutup lumpur 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



dengan pisau dapur, burdock dipotong menjadi potongan-potongan tipis panjang sebelum 
ditutup dengan tepung kentang, dan kemudian dibuang ke dalam panci dengan minyak 
yang sebelumnya saya gunakan. Setelah mereka digoreng dengan benar, mereka 
dikeluarkan dan dibagi menjadi dua bagian, satu bagian ditaburi sedikit garam dan satu 
lagi ditaburi sedikit gula, dan akhirnya, Chips Burdock Chips (keripik kentang dan rusk [3] 
gaya) 』selesai. Semua orang menggigit dan memberi reaksi, 

「Awa, renyahnya enak.」 (Liecia) 「Ini ... memang pasangan yang cocok untuk minum bir.

」 (Ponco) 

Liecia dan Poncho yang mengonsumsi bagian asin mengunyah mereka seperti mereka 
berada di bar makanan ringan. 

「Ketika dikunyah, minyak yang keluar mulai melarutkan gula, sehingga rasa manis 

menyebar dengan deras di dalam mulut.」 (Juna) 「Aku ingin kedua ibuku merasakan ini.

」 (Tomoe) 

Juna-san dan Tomoe-chan mencicipi bagian-bagian manis dan memberikan masing-masing 
komentar seperti gourmet dan komentar yang benar-benar kekanak-kanakan. ... Ngomong-
ngomong, Aisha adalah, 

「Jika Anda makan keduanya sekaligus, rasanya yang manis sangat renyah!」 (Aisha) 

... rakus melahap kedua bagian. ... Ya, saya juga tidak punya sesuatu untuk dikatakan kali 
ini. 

◇ ◇ ◇ 

Bahan-bahan selanjutnya yang bisa dimakan, Paw Kaki Beruang Merah 』,『 Hati Harimau 

Pedang 』, dan『 Grilled Salamander 』keluar, tapi aku menghentikan perkenalan mereka. 

Tentu saja, mereka adalah bahan-bahan yang biasanya tidak dimakan di negara ini, tetapi 
saya tidak ingin bahan-bahan yang hanya bisa diperoleh oleh para petualang. Jika 
kebetulan warga bisa mendapatkannya maka saya berharap mereka bisa memakannya 
tanpa menyia-nyiakannya, hanya agar warga tahu ini sudah cukup. Seperti yang 
diharapkan, aku juga tidak tahu resep cara memasak kaki beruang. 

Ah, ngomong-ngomong, ketika kami memilih bahan, kami mengecualikan bahan beracun 
seperti 「Buntal」 atau 」Jamur」. Saya tahu bahwa itu bisa dimakan dengan metode 

memasak yang tepat, tetapi jelas bahwa jika amatir yang kelaparan mendapatkan tangan 
mereka, maka itu bisa berakhir dengan bencana. Ya, bahkan bagian beracun itu bisa 
dimakan. Di Prefektur Ishikawa, ada 『Acar Pufferfish Ovary』 [4], bahkan Prefektur 

Nagano ada daerah yang terkenal memakan lalat jamur beracun agaric [5] ....... Nafsu makan 
manusia luar biasa, bukan? 
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Mari kita kembali ke cerita dan melihat bahan selanjutnya. Namun, itu adalah sesuatu yang 
membuat kami benar-benar tercengang. 

「Bahan selanjutnya adalah ini, ya!」 (Ponco) 「「 「「 「I-Ini ...」 」」 」」 (Semua 

orang) 

Kali ini mata semua orang muncul. Di dalam kotak yang dibuka Poncho adalah benda jiggly 
hijau kebiruan. 

「Ini ... Zelring [6], kan?」 (Souma) 

Itu adalah 『Zelring』: makhluk bertubuh lunak seperti lendir seperti jeli yang mendiami 

ladang di sekitarnya. Bahkan penampilan dan ekologinya memunculkan perasaan serupa 
dari kentang goreng kecil di RPG. Sifatnya, secara umum, adalah kelemahan mereka. Jika 
Anda memotongnya, ia mati. Jika Anda menghancurkannya, itu mati. Ia hidup dengan 
menempel pada makhluk lain (atau mayat mereka) dan menyerap nutrisi dari mereka dan 
tidak ada jenis kelamin saat mereka dikalikan dengan pembagian diri. Itu memberi kesan 
organisme mirip amuba uniseluler berubah menjadi ukuran yang lebih besar. Eh? Anda 
bisa memakannya? Itu bisa dimakan? 

"Tunggu sebentar! Zelring ini sudah mati kan? 」(Aisha) 

Aisha memperhatikan sesuatu yang tidak pada tempatnya. 

"Iya. Zelring ini sudah mati. 」(Ponco) 「 Tidak-tidak-tidak, itu aneh lho? Ini adalah 

pertama kalinya saya melihat Zelring yang sudah mati! 」(Aisha) 「 Ah, itu benar. Sekarang 

setelah Anda menyebutkannya, ini memang aneh. 」(Liecia) 

Liecia juga memperhatikan sesuatu dan memiliki pendapat yang sama. Tapi saya tidak 
melihat sesuatu yang aneh sama sekali ... 

「Jadi apa maksudmu-dattebayo? [7]」 (Souma) 「Bagaimana dengan nada itu ... Zelrings 

lemah, kau tahu? Jika Anda memotong membran permukaannya yang tipis dengan pisau, 
cairan tubuhnya akan  mengalir  mengalir keluar. Jika Anda memukulnya dengan sebuah 
klub, itu akan menjadi  percikan  dan memiliki hasil yang sama. Setelah itu, yang tersisa 
adalah genangan cairan berwarna hijau kebiruan. 」(Liecia) 「 Apakah itu benar? 」

(Souma) 「 Ya. Itu sebabnya "meninggalkan mayat yang baik di belakang" adalah sesuatu 

yang luar biasa. 」(Liecia) 

Aisha juga mengangguk pada kata-kata itu. Begitu ya, Aisha adalah seorang pejuang 
sementara Liecia adalah seorang prajurit, jadi mereka berdua memiliki pengalaman dalam 
memerangi Zelrings sehingga mereka bisa menganggapnya tidak pada tempatnya. 

「Jadi, lalu bagaimana Zelring ini bisa berakhir di keadaan ini?」 (Souma) 「Ada sedikit 

rahasia di baliknya. Saya diajar oleh suku barat kecil yang jauh, bahwa dengan menyerang 
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Zelring menggunakan batang tipis untuk menghancurkan inti mereka tanpa 
menghancurkan membran permukaan, setelah mati, tubuh akan tetap utuh. Ini disebut 『

Zelring yang baru saja dibunuh』 oleh penduduk setempat. 」(Ponco) 

Baru terbunuh, ya? Saya ingin tahu apakah itu seperti ikan yang baru saja dibunuh ...... tapi 
oh well, saya mengerti. Seperti yang diharapkan, sepertinya aku salah menilai itu sebagai 
organisme bersel tunggal yang besar. 

「Dan kemudian jika beberapa waktu telah berlalu setelah kami menghancurkan inti, 

cairan tubuhnya akan kehilangan likuiditasnya dan secara bertahap mengeras.」 (Ponco) 

「Sesuatu seperti rigor mortis, ya?」 (Souma) 「Ya. Selain itu, jika dibiarkan begitu saja, 

cairan tubuh akan menguap dan menjadi makanan kering. Setelah mati selama sekitar dua 
jam, tubuh akan menjadi padat sampai batas tertentu dan selama waktu ini, mungkin untuk 
menggunakannya untuk memasak. Itulah keadaan Zelring saat ini, ya 」(Ponco) 

Umm ... Saya mengerti bahwa itu bisa digunakan untuk memasak tetapi pertanyaannya 
adalah: Apakah mungkin untuk memakannya? 

Iklan Setelah itu, Poncho mengambil pisau dapur dan mulai memotong panjang Zelring. 「

Saat Zelring dalam kondisi ini, Anda dapat memotongnya secara longitudinal dengan pisau 
dapur tanpa merusak tubuh. Karena serat jaringan Zelring membujur di sepanjang 
tubuhnya, metode ini akan mempertahankan teksturnya lebih baik, ya. Better (Ponco) 

Ponco dengan terampil memotong Zelring menjadi potongan-potongan panjang yang tipis 
seperti dia membuat Ika Soumen [8]. Setelah itu, Poncho melemparkan mereka ke dalam 
panci berisi air mendidih. 

「Lalu kita tambahkan sedikit garam ke air mendidih dan rebus sampai mengeras.」 

(Ponco) 

Hm Entah bagaimana itu menyerupai soba atau udon asli. Itu direbus dan menjadi mie 
berwarna biru-hijau cemerlang yang menyerupai Cha Soba [9]. Kemudian, Poncho dengan 
mantap memasukkan jamur kering dan sesuatu seperti kombu [10] ke dalam panci 
mendidih. Apakah dia mencoba membuat dashi [11] darinya? Jadi dia membuat sesuatu 
seperti Nabeyakiudon [12] ... Akhirnya dia membumbunya dengan lebih banyak garam 
untuk meningkatkan rasa, dan menyajikannya dalam mangkuk sup. 

「Kamu di sini. 『Zelring Udon』. 」(Ponco) 「 Jadi itu benar-benar udon! 」(Souma) 「 

A-Apakah ada yang salah, Yang Mulia? 」(Ponco) 「 Ah, tidak, tidak apa-apa. 」(Souma) 

Ah itu benar, bahasa negara ini diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang di telinga saya. Jadi 
mungkin itu sesuatu yang lain dan saya mendengarnya diterjemahkan sebagai "Udon". 
Sangat membingungkan. Baiklah, mari kita tinggalkan masalah ini; di depan mataku ada 
udon gaya Kansai (hijau) dalam sup transparan. [13] 
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(Catatan penerjemah: Hoo ... Boy ... 4 baris ini adalah parodi CM Jepang ... Saya harap saya 

mendapatkan referensi produk yang tepat) Rubah Merah dan Green Zelring ♪ [14] Angin 

membuat pidato 『Ini adalah makanan? 』[15] Oh Zelring udon. Jadi ada sesuatu seperti 

ini. [16] Udon lezat, Zelring-chan ♪, Cemburu? [17] 

Saya hanya melarikan diri dari kenyataan ya? Eemm, apakah ini benar-benar makanan? 
Saya melihat sekeliling saya dan semua orang memiliki wajah 「Silakan makan」. Namun 

tidak ada orang yang mengangkat tangan mereka dan berkata, "Kalau begitu, aku akan 
mulai makan」! 

... Yah sejak Liecia dan kelompoknya makan sesuatu yang belum pernah mereka makan 
sebelumnya. Tidak adil kalau saja aku melarikan diri sendirian! Sekarang, waktunya makan 
!!!! 

mencucup 

「!?」 (Souma) 「J-Jadi, bagaimana, Souma?」 (Liecia) 

Saya mendengar suara khawatir Liecia, jadi saya, 

「... Ini tak terduga bagus.」 (Souma) 

Jawab seperti itu. Iya. Apa ini? Ini benar-benar berbeda dari yang saya bayangkan. Saya 
sudah membayangkan bahwa itu akan memiliki bau amis dan lembek seperti ika soumen, 
tetapi itu memiliki rasa kenyal dan tidak berbau amis sama sekali. Alih-alih udon, ini mirip 
dengan pot "kuzukiri" [18] atau "Ma * ny" [19]. Hanya ketika saya mengunyahnya entah 
bagaimana, ada tekstur melengking yang aneh. Apakah ini seratnya? Ini adalah putusan 
saya: 「Penampilan: Udon, Rasa: Kuzukiri, Tekstur: Masakan daerah Kyushu, Okyuuto [20]

」 Ya, ini tidak buruk. Ini tidak buruk sama sekali. 

「Memang benar ... Ini tak terduga baik!」 (Liecia) 「Sup membawa kelezatannya dengan 

baik.」 (Juna-san) 「Ini benar-benar dari Zelring itu? Mengejutkan. 」(Tomoe-chan) 「 * 

sluuuuuuuuuuuuuuurp * 」(Aisha) 

Orang-orang yang makan setelah saya juga memberikan kesan yang baik. Lagipula, itu 
enak. Tidak masuk akal mempertanyakan apakah udon atau udon polos ini lebih enak. 
Sama seperti, udon dan soba, mana yang lebih enak tergantung selera seseorang. Ini juga, 
memiliki daya tarik tersendiri. 

「Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kandungan nutrisinya?」 (Souma) 「Kandungan 

nutrisi ...... Artinya, aku tidak tahu, namun mungkin mirip dengan gel yang diambil dari 
tulang hewan.」 (Ponco ) 「Kolagen, ya?」 (Souma) 
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Jadi Zelring memiliki baik protein yang terkandung dalam tulang hewan maupun serat 
makanan tumbuhan. Semakin banyak, saya tidak tahu apakah Zelring harus dianggap 
sebagai binatang atau tanaman. 

「Bagaimanapun, saya tidak berpikir ada masalah dalam kandungan nutrisinya. Karena 

Zelrings dapat ditemukan hampir di mana-mana, jika mereka dapat dimakan, maka itu 
dapat mengurangi kekurangan makanan, bukankah Anda setuju? 」(Souma) 「 Itu benar. 

Zelrings juga mudah ditanami. Bahkan dengan pakan mereka hanya sisa-sisa dapur, 
mereka akan dengan mudah berkembang biak. 」(Liecia) 「 ... Tidak, jangan beri mereka 

hal-hal aneh untuk dimakan. Jika mereka menelan zat beracun, ketika Zelring dimakan, itu 
dapat menyebabkan keracunan makanan. 」(Souma) 「 I-Itu benar, benar 」(Liecia) 「 

Untuk saat ini, mari kita lakukan beberapa pertanian Zelring eksperimental. Memburu 
mereka di alam liar juga merupakan pilihan yang sah, tetapi akan menjadi buruk jika 
jumlah mereka berkurang terlalu banyak dan mengganggu ekosistem ... 」(Souma) 「 Saya 

pikir itu keputusan yang tepat. 」(Liecia) 

Terlepas dari itu, Zelring Udon sangat lezat. 

◇ ◇ ◇ 

「Bisakah kamu benar-benar memakannya?」 (Warga A) 「Tapi, Raja dan yang lain 

memakannya dengan lezat.」 (Warga B) 「Aku akan pergi ke Adventurer Guild dan 

melakukan pencarian untuk penangkapan Zelring.」 (Warga A) 「Ah, kalau begitu aku juga 

akan melakukan hal yang sama」 (Warga B) 

Percakapan seperti itu tampaknya telah berlangsung di setiap plaza air mancur. Dish 
Hidangan tanda tangan Elfrieden adalah Zelring Dishes 』 Tetapi pada saat ini, siapa yang 

bisa meramalkan bahwa baris ini akan berbicara kebenaran di masa depan yang jauh? 

◇ ◇ ◇ 

「Kalau begitu mari kita perkenalkan bahan-bahan selanjutnya. Hidangan yang dimasak 

sudah disiapkan. 」(Ponco) 

Ketika Poncho mengatakan ini, dia membuka kotak itu; kita kemudian melihat benda di 
dalam kotak. 

「「 「「 Ewww ... 」」 」」 (Lainnya) 

Semua orang mengeluarkan suara itu dari mulut mereka. Yah, karena apa yang ada di 
dalamnya adalah "bug". Meskipun demikian hidangan ini, adalah hidangan dari dunia ... 
tidak ada Jepang tempat saya tinggal sebelumnya. 

「Ini Belalang [21] Tsukudani [22], kan?」 (Souma) 「Ya. Ini disebut 『Raksasa Belalang 

Tsukudani』 」(Ponco) 「 Ah ... Ya, tentu itu besar. 」(Souma) 
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Belalang di tsukudani Jepang biasanya hanya seukuran jangkrik (Meskipun, mengapa saya 
membandingkan ukuran serangga dengan serangga lain?) Tetapi belalang ini sebesar 
udang kuruma [23]. Warna itu memberi rasa manis dan asin, jadi mari kita coba rasanya di 
dalam ... Hm? Tsukudani? 

「Ini tsukudani ...」 (Souma) 「Eh? Souma, Anda akan memakannya? 」(Liecia) 

Liecia menatapku dengan ekspresi terkejut ketika aku tiba-tiba menusuk garpu di belalang 
raksasa. Tentu saja, biasanya seseorang akan ragu untuk memakannya hanya karena 
penampilannya. Daripada memakannya dengan tenang, mereka akan memakannya dengan 
lebih malu-malu. Namun, saat ini, saya tidak membiarkan diri saya terganggu oleh ini. 
Lagipula aku, benar-benar perlu memastikan ini! * chomp ,  mengunyah mengunyah * ... 

「!?」 (Souma) 「Ho-Bagaimana, Souma?」 (Liecia) 

Teksturnya seperti udang dengan cangkangnya utuh. Namun, lebih penting dari itu. Ini ... 
Tidak diragukan lagi! 

「Tsukudani ini ... menggunakan Shouyu!」 「Souyuu?」 (Liecia) 

Shouyu. Kecap. Pusat selera Jepang. Jika tidak ada ini, sashimi atau makanan yang dimasak 
akan sia-sia! Ramen, hamburger, spageti, dan masakan asing lainnya akan diubah menjadi 
"Makanan Jepang" oleh bumbu ajaib ini! Mungkin saya telah merindukan rasa ini sejak saya 
datang ke negara ini! Karena membuat makanan fermentasi itu sulit, saya mereproduksi 
mayones, tetapi meskipun begitu, rasanya tidak bisa menyaingi bumbu ilusi ini! Tapi di 
piring hari ini, itu ada di depan mataku. Meskipun itu hanya belalang, tapi itu tampak 
seperti hidangan utama bagiku. 

「Eh? Tidak mungkin, Souma sedang cying? 」(Liecia) 「 Bagaimana mungkin aku tidak 

menangis? Ini adalah ... Rasa dari kota asalku. 」(Souma) 「 Rasa dari kota asal Souma ... 」

(Liecia) 「 Apakah kota kelahiran Souma-niisama juga memiliki Locust Tsukudani? 」

(Tomoe) 

Aku melihat Tomoe-chan yang dengan nikmat mengunyah belalang tsukudani. Itu 
mengingatkan saya, ketika semua orang mundur, hanya gadis ini yang tidak menunjukkan 
ekspresi terkejut ... 

「Mungkin hidangan ini adalah ...」 (Souma) 「Ya. Saya sering memakannya di desa Mystic 

Wolf Tribe. 」(Tomoe) 「 Kemudian, Mystic Wolf Tribe dapat membuat shouyu!? 」

(Souma) 「 Shooyuu ... Apakah itu mungkin "air pasta asin" [24]? 」( Tomoe) 「Air pasta 

asin?」 (Souma) 「Air pasta asin adalah bumbu yang disukai oleh Mystic Wolf Tribe, ya.」 

(Poncho) 

Kemudian, dari samping, Poncho memberikan informasi tambahan. 
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「Awalnya, Mystic Wolf Tribe mengasinkan kacang dalam garam dan mengfermentasinya 

menjadi" pasta kacang asin "[25] untuk penggunaan bumbu. Proses ini juga menghasilkan 
cairan di atas yang diambil dan kemudian disembuhkan menjadi "air pasta asin". Kedua 
bumbu memiliki rasa khas yang tidak dapat ditemukan di negara ini. 」(Ponco) 

Iya. Saya yakin dengan penjelasan ini. Lagi pula saya telah membaca di beberapa buku 
bahwa shouyu dilahirkan sebagai produk sampingan dari produksi miso. Dengan kata lain 
"pasta kacang asin" adalah miso, sedangkan "air pasta asin" adalah shouyu (alasan 
mengapa saya tidak mendengarnya sebagai "miso" dan "shouyu" mungkin karena itu tidak 
mirip dengan "shouyu" modern ). Mungkin dia masakan Mystic Wolf Tribe yang cukup 
dekat dengan Jepang ..... Hmm, tunggu sebentar. 

「Hei Tomoe-chan. Tsukudani ini juga dibuat dengan sake kan? 」(Souma) 「 Ah, ya. Sake 

yang dibuat dari biji tanaman yang disebut biji Eni. 」(Tomoe) 「 Benih jenis apa itu? 」

(Souma) 「 Umm ... Ini tanaman yang tumbuh di lahan basah, telinganya memiliki sapu 

seperti ujung yang berisi sebuah banyak biji yang mirip dengan biji-bijian gandum. 」

(Tomoe) 

Tanpa ragu, itu adalah nasi! Harapan masa depan! Untuk rencana mengganti penanaman 
tanaman komersial menjadi tanaman pangan, saya berpikir untuk menanam padi (sawah) 
yang tidak kehilangan kesuburan gandum (ladang kering), namun negara ini tidak memiliki 
benih padi yang penting sehingga rencana ini mengalami kemunduran. Jadi begitu, tumbuh 
liar di utara, ya? Tentu saja, saya harus mengirim pesanan untuk mengolahnya. 
Bagaimanapun, Trive Mystic Wolf ... shouyu, miso dan juga nasi; suku ini memiliki banyak 
hal yang saya inginkan. ...... 

「Baiklah, saya telah memutuskan! Para pengungsi dari Mystic Wolf Tribe akan diberikan 

bagian dari wilayah di Parnam. 」(Souma) 「 Uee!? 」(Tomoe) 「 Dengan demikian, saya 

ingin mereka menghasilkan pasta kacang asin dan air pasta asin. Karena dengan menanam 
banyak kacang kedelai, adalah mungkin untuk mengembalikan kesuburan tanah [26]. 」

(Souma) 「 Tunggu, Souma, apakah Anda serius!? 」(Liecia) 

Liecia bingung, tapi mungkin saja, aku benar-benar serius. 

「Shouyu dan miso ... Dengan air pasta asin dan pasta kacang asin, saya dapat 

mereproduksi masakan negara saya. Karena sepertinya ada juga nasi, bukankah kamu mau 
makan makanan enak yang tidak pernah dilihat dunia ini? 」(Souma) 「 I-Itu ... 」(Liecia) 

「 Ya! Saya ingin makan semuanya! 」(Aisha) 

Aisha dengan penuh semangat mengangkat tangannya. Gadis ini benar-benar jujur pada 
perutnya. 

「... Yah tidak hanya Aisha, tapi aku juga berpikir bahwa warga juga ingin memakannya. 

Lalu, haruskah saya merilis resep ke publik sehingga mereka bisa membuatnya secara 
pribadi setelah mengumpulkan bahan-bahan? Atau mungkin mereka bisa membuka toko 
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menggunakan masakan itu? Either way, saya percaya itu akan sangat merangsang ekonomi 
」(Souma) 

Jika ekonomi memiliki likuiditas tinggi, maka itu akan memperkaya negara ini. Inilah yang 
saya yakini. [27] Itu sebabnya saya mengatakan ini kepada warga yang menonton siaran. 

「Hanya dengan melalui administrasi yang berbakat, kita dapat terus ada. Jadi, saya akan 

menggunakan bakat itu bahkan jika itu berasal dari pengungsi. Saya tidak punya alasan 
untuk tidak menerima suku yang memiliki teknologi pengolahan makanan yang sangat 
baik. Itu benar ... Untuk lima tahun ke depan, saya akan memberikan hak monopoli untuk 
produksi pasta kacang asin dan air pasta asin kepada Mystic Wolf Tribe. Jika ada produksi 
lain, maka akan ditindak sebagai produksi terlarang. Namun, setelah lima tahun berlalu, 
maka saya akan mencabut larangan pasta kacang asin dan air pasta asin dan itu akan 
berubah menjadi pasar bebas, jadi saya mendorong Mystic Wolf Tribe untuk secara solid 
membuat fondasi bisnis mereka selama periode lima tahun ini. tahun. Itu saja. 」(Souma) 

◇ ◇ ◇ 

* Buku teks sejarah * Setelah proklamasi ini, sebuah bagian di Ibu Kota Parnam dibangun 
sebagai area perumahan bagi Suku Wolf Mystic. Setelah menerima dukungan negara, 
mereka membangun pabrik yang memproduksi "Pasta Kacang Asin" dan "Air Pasta Asin". 
Di dunia ini, ada banyak kasus di mana daerah perumahan yang diberikan kepada para 
pengungsi berubah menjadi daerah kumuh. Ini karena para pengungsi memiliki kegiatan 
ekonomi yang terbatas (baik mereka menganggur atau mereka dieksploitasi sebagai tenaga 
kerja murah, dan skenario serupa lainnya), sehingga mereka sering berakhir berjuang 
dalam kemiskinan. Namun, dalam kasus Mystic Wolf Tribe, karena hak monopoli yang 
diberikan kepada mereka oleh Raja pada "Pasta Kacang Asin" dan "Air Pasta Asin", mereka 
dapat membangun fondasi bisnis dan daerah perumahan mereka tidak menjadi daerah 
kumuh lainnya. daerah. Setelah lima tahun berlalu dan hak monopoli berakhir, para 
beastmen dari suku ini sepenuhnya berasimilasi dan menjadi bagian dari populasi warga 
negara ibukota. Bahkan setelah produk, "Pasta Kacang Asin" dan "Air Pasta Asin" diganti 
namanya menjadi 『Miso』 dan 『Shouyu』 dan hak monopoli mereka dibatalkan, Mystic 

Wolf Tribe terus mengabdikan diri untuk memproduksi produk-produk khusus ini. Jadi, 
Miso dan Shouyu yang diproduksi oleh Mystic Wolf Tribe dengan logo 『Wolf』 hexagonal 

dan yang dijual dengan merek dagang 『Kikkourou [28]』 dicintai oleh warga selama 

bertahun-tahun yang akan datang. "Pasta Kacang Asin" dan "Air Pasta Asin" diganti 
namanya menjadi 『Miso』 dan 『Shouyu』 dan hak monopoli mereka dibatalkan, Mystic 

Wolf Tribe terus mengabdikan diri untuk memproduksi produk-produk khusus ini. Jadi, 
Miso dan Shouyu yang diproduksi oleh Mystic Wolf Tribe dengan logo 『Wolf』 hexagonal 

dan yang dijual dengan merek dagang 『Kikkourou [28]』 dicintai oleh warga selama 

bertahun-tahun yang akan datang. "Pasta Kacang Asin" dan "Air Pasta Asin" diganti 
namanya menjadi 『Miso』 dan 『Shouyu』 dan hak monopoli mereka dibatalkan, Mystic 

Wolf Tribe terus mengabdikan diri untuk memproduksi produk-produk khusus ini. Jadi, 
Miso dan Shouyu yang diproduksi oleh Mystic Wolf Tribe dengan logo 『Wolf』 hexagonal 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



dan yang dijual dengan merek dagang 『Kikkourou [28]』 dicintai oleh warga selama 

bertahun-tahun yang akan datang. 

◇ ◇ ◇ 

* Narator * Di alun-alun air mancur, BGM berirama dan suara lembut Juna Dohma bisa 
terdengar. 

『Nah, waktu siaran atau program ini「 The King's Brunch 」segera mencapai waktu 

untuk mengucapkan selamat tinggal. Bagaimana menurut Anda tentang menjadi tuan 
rumah, Poncho-san? 』(Juna) 『 Y-Ya. Saya senang bahwa pengetahuan saya bisa 

bermanfaat bagi warga bahkan jika itu hanya sedikit. Namun, saya pikir menjadi tuan 
rumah terlalu berat bagi saya. Saya harap seseorang akan menggantikan saya lain kali. 』

(Ponco) 『 Mari kita lihat, akankah ada waktu berikutnya? Bagaimana menurut Anda, Yang 

Mulia? 』(Juna) 『 Itu tergantung pada permintaan warga. 』(Souma) 『 Jadi, saya 

mengerti. Jika ada permintaan maka itu akan baik. Benar, Poncho-san? 』(Juna) 『 A-Aku 

pribadi tidak punya permintaan untuk itu, ya! 』(Ponco) 『 Jangan katakan seperti itu, 

mari kita lakukan ini lagi lain kali ~ ♪ 』(Juna) 『 Haiiii! Tolong tinggalkan aku dari situ! 』 

『Terima kasih banyak untuk menonton dan mendengarkan sampai titik ini. Program ini 

dipersembahkan oleh saya, Juna Dohma dan 』(Juna) 『 Poncho Ishizuka Panacotta 

sebagai tuan rumah. Ya! 』(Ponco) 『 Baiklah semuanya. Gokigen'you [29] 』(Juna) 

Ketika BGM berhenti bermain, gambar juga lenyap. Rupanya, program itu telah berakhir. 
Ketika siaran berakhir, desahan bisa terdengar dari setiap plaza air mancur. 

「Ah ... Jadi sudah selesai?」 (Citizen C) 「Sangat menarik. Saya ingin melihatnya lebih 

banyak 」(Warga D) 「 Anda benar. Meskipun tidak setiap hari, tapi saya harap setidaknya 

akan disiarkan secara berkala. 」(Citizen C) 「 Tetapi jika ada permintaan, maka itu akan 

dilakukan lagi kan? Lalu bagaimana dengan mencoba mengajukan permintaan untuk itu di 
Majelis Nasional? 」(Warga Negara D) 「 Ooh! Ada pilihan itu. Kalau begitu mari kita bahas 

ini dengan walikota. 」(Warga Negara C) 

Percakapan seperti itu terjadi di setiap kota. Toh, hiburan di negara ini hanya sebatas 
perjudian di bar. Warga dihadirkan dengan ety Variety Show Although (Meskipun Souma 
hanya ingin memberikan 『Program Informasi』 tentang masalah makanan, tetapi ada 

olok-olok Juna dan Poncho, bagian yang mirip dengan program memasak, dan adegan-
adegan tentang keindahan yang muncul "Kyaaa "Setiap kali mereka mencicipi makanan 
aneh sehingga hasil ini tidak bisa dihindari) dengan konten yang menyediakan bentuk 
hiburan baru tepat di depan mata mereka. Tentu saja mereka akan bersemangat. 
Sebenarnya, beberapa hari kemudian, Majelis Nasional menyerahkan 『Surat Banding 

tentang Menyimpan Siaran Kerajaan Berkala』 kepada Raja. Souma, yang setelah 

menerimanya, kemudian mendirikan Elfrieden Royal Broadcast baru setiap malam. 

Yah, ada juga orang yang memiliki sudut pandang berbeda dari sudut pandang masyarakat. 
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「Ketika saya pertama kali mendengar bahwa raja yang baru tiba-tiba dinobatkan, saya 

curiga bahwa itu adalah perebutan kekuasaan. Namun, raja muda itu secara tak terduga 
adalah orang yang ramah. 」(Orang Tua A) 「 Itu benar. Saya agak mengerti alasan Raja 

Albert turun tahta 」(Pak Tua B) 「 Sang Putri juga tampak sangat bersemangat. Saya ragu 

pertunangannya bertentangan dengan kehendaknya. 」(Pak Tua A) 「 Sikap mereka 

sangat santai dengan satu sama lain. Hubungan mereka juga harus sangat baik. 」(Pak Tua 

B) 「 Hohoho, maka pada tahun berikutnya seorang penerus mungkin akan lahir. 」(Pak 

Tua A) 「 Anak dari Raja yang bijaksana dan baik hati dan putri yang gagah, ya? Saya tidak 

sabar untuk menikmati usia yang akan datang. 」(Pak Tua B) 「 Anda benar. Hohoho 」

(Orang Tua A) 

Para lansia diam-diam tertawa bersama. "Raja yang bijaksana dan baik hati" ... Itu adalah 
evaluasi mereka untuk Souma. Namun, evaluasi itu hanya setengah benar. 

Souma jelas bukan "raja yang baik hati". [30] 

◇ ◇ ◇ 

「Beri aku laporan tentang keadaan negara tetangga!」 (Souma) 

Ruang Urusan Pemerintahan Raja: Saya duduk di kursi pribadi saya dan bertanya kepada 
Hakuya yang berdiri di sisi lain meja. [31] Suara itu dingin. Tatapannya dingin. Itu adalah 
suasana yang tidak bisa dibayangkan memiliki kepribadian yang sama di program 
memasak beberapa jam yang lalu. Lagi pula, di tempat ini hanya ada Hakuya dan aku ada di 
sekitar. Pada saat ini, Liecia dan yang lainnya mungkin bersemangat dan merayakan 
keberhasilan Siaran Kerajaan. Aisha, yang menyebut dirinya pengawalku dan selalu tak 
terpisahkan dari sisiku, dipaku oleh pesta yang disiapkan. 

Setelah kami meninggalkan tempat duduk kami di pesta itu untuk sementara, kami 
mengadakan pembicaraan pribadi di ruang urusan pemerintah ini. Hakuya juga tidak 
terganggu oleh atmosfer yang saya pancarkan, dan merentangkan peta dunia ini di atas 
meja. 

Peta Benua 

「Saya akan memulai laporan. Pertama adalah meninjau negara-negara sekitarnya: negara 

kita terletak di wilayah tenggara Benua, negara-negara yang berdekatan berada di utara: 『

Aliansi Bangsa-Bangsa Timur』 [32], di barat: 『Amidonia Dukedom』 [33], dan di barat 

daya: 『Republik Torgis』 [34]; membentuk tiga negara ini. Negara-negara tetangga 

lainnya adalah negara pulau dari Head Persatuan Kepala Naga Sembilan 』[35] di timur di 

luar samudera dan negara tentara bayaran『 Zem 』[36] lebih jauh ke barat dari dia 

Amidonia Dukedom. Dari negara-negara itu, jumlah negara yang ramah kepada kita adalah 
0, netral untuk kita adalah 4, dan 1 negara yang memusuhi kita. 」(Hakuya) 「 Jadi, 

sepertinya kita benar-benar tidak punya teman, ya? 」(Souma ) 「Dengan segala hormat, 
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saya pikir ini adalah situasi yang dapat dimengerti karena saat ini merupakan periode yang 
bergejolak di mana ancaman Tentara Iblis Lord sudah dekat. Saat ini, setiap negara saling 
curiga, dan satu-satunya negara yang dianggap bersahabat adalah mereka yang state 
negara Suzerain 』[37] atau『 negara bawahan 』[38].」 (Hakuya) 「Bisakah Anda 

bahkan bisa sebut persahabatan itu? 」(Souma) 「 Jika tidak perlu khawatir tentang 

pengkhianatan, maka itu bisa dianggap ramah, saya pikir. 」(Hakuya) 

Perdana menteri ini mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal begitu saja. Bukankah itu 
berarti bahwa menyebut hubungan 'dominasi ・ penaklukan' di mana satu sisi dapat 

digunakan sampai rusak tanpa dapat menyuarakan keluhan dianggap 'persahabatan'? 
Persis seperti aliansi antara Rumah Oda dan Rumah Matsudaira ketika Oda Nobunaga 
masih hidup. [39] 

「Lalu, apakah Amidonia yang bermusuhan? Atau Zem? 」(Souma) 「 Ini bukan Zem. 

Tentu saja mereka memiliki kesan buruk tentang "hal-hal itu", namun itu tidak sampai 
pada titik permusuhan. Tentu saja, jika Pangeran Amidonia secara terbuka memusuhi kami 
dan meminta bantuan, mereka hanya akan mengirim tentara bayaran. 」(Hakuya) 「 

Amidonia, ya? ... Jika saya ingat dengan benar, mereka telah mengirim "tawaran bantuan" 
kepada kami, kan? 」(Souma) 「 Ya. Mereka mengatakan bahwa 『karena sebagai negara 

tetangga, stabilitas nasional Elfrieden terhubung langsung ke pertahanan nasional negara 
kita, jika kita dipanggil untuk membantu menenangkan Tiga Dukun, maka kita akan 
mengirim penguatan.』 」(Hakuya) 「 Hahaha ... Mereka sangat mudah dimengerti. 」

(Souma) 

Sangat jelas bahwa mereka bertujuan untuk memperbesar wilayah mereka dengan 
mengambil keuntungan dari gesekan antara sisiku dan Tiga Dukes. 

「Tapi Anda tahu, saya pikir mereka juga mengatakan hal yang sama ke pihak Tiga Dukes.

」 (Souma) 「Seperti『 Mari kita menggulingkan raja palsu Souma yang merebut tahta 

bersama 』. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditertawakan. 」(Hakuya) 

Yah, bahkan Tiga Dukes akan memperhatikan motif tersembunyi Amidonia. Karena aku 
bukan raja yang tidak disukai, mereka tidak akan bisa mengeroyok negara ini tanpa 
perlawanan. Tentu saja, bahkan Amidonia memahami ini, jadi dengan kata lain ... 

「Jika kedua belah pihak memberi mereka dukungan, maka mereka dapat memindahkan 

pasukan mereka di sini, memberikan penampilan yang adil.」 (Souma) 「Mereka akan 

menguasai kota-kota barat sambil mengirim pasukan mereka untuk memperkuat" pihak 
yang menang " " Dan kemudian, dengan satu atau lain cara, mereka akan memberikan 
alasan untuk mendapatkan kendali penuh atas kota dan secara efektif menyatakannya 
sebagai wilayah negara mereka sendiri. 」(Hakuya) 「 Taktik ortodoks, namun itu efektif 

」(Souma) 
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Ya, ada banyak contoh dalam sejarah dunia sebelumnya. Houjou Sou'un [40] 「Pinjam jalan 

untuk berburu untuk merebut kastil [41].」 Mungkin hanya orang yang mudah tertipu 

yang tidak bisa melihat melalui taktik sederhana ini. Amidonia, yang penuh tipu daya, Zem, 
yang mulai menunjukkan kecenderungan bermusuhan, dan terakhir antagonisme dari Tiga 
Dukes yang mengetuk persatuan nasional Elfrieden tidak seimbang. Ya ampun, bukankah 
situasi ini benar-benar tanpa harapan? 

「Namun, bagaimana mungkin, bagaimana dengan skenario yang telah Anda gambar?」 

(Souma) 

Aku menatap Hakuya dengan tabah. Namun Hakuya tidak terganggu bahkan untuk sedikit 
dan berbicara. 

"Iya. Untuk saat ini situasinya telah sepenuhnya berubah menjadi kebaikan bagi kita. 」

(Hakuya) 

Melihat penampilan yang tenang itu, aku dengan kasar menggaruk kepalaku. 

「Kamu ... Tahu tentang itu, kan?」 (Souma) 

Kebijakan yang diadopsi Hakuya akan menghasilkan beberapa korban. Skenario yang 
diambil Hakuya akan menimbulkan kerugian besar terhadap musuh dan memberikan 
manfaat besar bagi sekutu kita. Tidak ada keraguan bahwa metode ini diperlukan agar 
negara ini muncul sebagai kekuatan yang kuat. Namun demikian, untuk skenario ini, perlu 
bagi negara ini untuk menumpahkan darah. Daging akan dipotong dan tulangnya akan 
dipotong, tetapi daging itu adalah warga negara. Untuk skenario ini, berapa banyak orang 
yang akan dikorbankan? Namun Hakuya berbicara tanpa sedikit rasa takut. 

"Iya. Orang yang bisa memanfaatkan kesempatan ini harus memanfaatkannya. 」(Hakuya) 

「 ... 」(Souma) 「 Seharusnya, Yang Mulia juga mengerti. Bahwa jika metode ini 

membuahkan hasil, itu juga akan menyelamatkan banyak warga. 」(Hakuya) 「 ... Aku tahu 

tentang itu. Namun, Anda lihat, saya hanya bisa mengizinkan "ini" sekali. 」(Souma) 

Aku menatap mata Hakuya dan dengan jujur menjawab. 

「Di duniaku, ada seorang pemikir politik bernama Machiavelli yang mengatakan aku di in 

De Principatibus [42]』. Dia mengatakan bahwa karakteristik seorang penguasa yang bijak 

adalah bahwa sebagai seorang penguasa setelah "ini" sepenuhnya selesai, tidak akan ada 
lagi "ini". Sebaliknya jika dia memutuskan untuk mengulangi "ini" berkali-kali, maka cepat 
atau lambat dia akan menjadi tiran dan menemui kehancurannya. [43] 」(Souma) 「 ... 

bahwa Machiavelli-dono terlihat seperti orang dengan cara berpikir yang sangat realistis 
[44]. 」(Hakuya) 

Hakuya tampaknya sedikit tertarik. Ah. Karena, itu adalah sesuatu yang dia sukai. 
Machiavelli, dalam segala hal, memiliki cara berpikir yang sangat realistis, jadi saya telah 
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membaca 『De Principatibus』 berkali-kali. ... Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa hari 

ketika pengetahuan ini bisa berguna akan tiba. 

「Pokoknya, saya memberikan persetujuan saya untuk kebijakan" itu "Anda. Itu sebabnya 

... 」(Souma) 「 ... 」(Hakuya) 

「Karena mati telah dilemparkan, berikan pukulan membunuh.」 (Souma) 

◇ ◇ ◇ 

Catatan Pengarang: Saya tidak pernah memutuskan bahwa Souma adalah raja yang baik 
hati. 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Ya Tuhan ... Catatan kaki itu berlipat ganda! 

Sekarang untuk sekilas pada istilah mie umum yang muncul dalam bab ini: Soba adalah mie 
yang terbuat dari gandum dan tepung terigu. Udon adalah mie putih tebal yang terbuat dari 
tepung terigu. Soumen adalah mie putih sangat tipis yang terbuat dari tepung terigu. 

[1] Bahasa Jepang aslinya adalah Gobou atau Greter Burdock atau Arctium lappa atau 
niubang atau lappa. Ini burdock mentah: 

[2] Ya ini adalah kata yang nyata. Confute adalah kata kerja yang berarti: membuktikan 
(seseorang atau pernyataan) salah. Dan sekarang kamu sekarang. [3] Rusk: biskuit kering 
ringan atau sepotong roti dua kali, terutama yang disiapkan untuk digunakan sebagai 
makanan bayi. [4] Jika Anda tidak tahu. Indung telur ikan buntal sangat beracun. [5] Jamur 
Agaric Fly (Amania muscaria) beracun, meskipun agak bisa dimakan, siapkan saja hidup 
Anda ketika Anda makan satu. Maksudku itu jamur merah yang aneh! Dan jika Anda gagal 
kelas biologi, RED berarti PERINGATAN. Dan tidak ... Anda tidak akan menjadi lebih besar 
setelah makan ini. 

[6] Mengubah Zelrin menjadi Zelring, karena itu mengingatkan saya pada musuh tipe 
Poring (Ragnarok Online Mob, digambarkan di bawah) 

[7] Souma pergi dattebayo di sini. [8] Ika somen (イ カ そ う め ん, 烏賊 素 麺, ikasoumen, 

"mie cumi-cumi") mengacu pada jenis sashimi yang terbuat dari cumi mentah yang 
dipotong menjadi potongan-potongan halus, agak menyerupai mi jenis somen. Ika Musume 
adalah mimpi terburuk 

[9] Mie Cha Soba adalah mie soba yang terbuat dari gandum dan tepung gandum dengan 
bahan tambahan daun teh hijau segar. Sangat hijau. 
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[10] Kombu (昆布, konbu) adalah sejenis rumput laut yang dapat dimakan dari keluarga 

Laminariaceae dan banyak dimakan di Asia Timur. Ini digunakan dalam pembuatan kaldu 
dashi atau sup Jepang. Saya akan menambahkan gambar makanan nanti. 

[11] Dashi (出 汁): Stok Jepang yang terbuat dari ikan dan rumput laut, digunakan dalam 

masakan Jepang. Dashi membentuk dasar untuk sup miso, kaldu bening, kaldu mie, dan 
banyak jenis cairan mendidih. [12] Nabeyaki Udon (鍋 焼 き う ど ん) adalah sup mie udon 

panas yang disajikan secara tradisional di setiap donabe (periuk periuk) atau periuk besi. 
Selain mie udon, sup biasanya termasuk ayam, kamaboko, jamur, dan sayuran. Saya akan 
menambahkan gambar makanan nanti. Dan sekarang saya lapar untuk beberapa udon .... 

[13] Udon gaya Kansai cenderung memiliki sup bening transparan, sedangkan Udon gaya 
Kanto cenderung memiliki sup yang lebih gelap. Ingat ini. Ini akan keluar pada tes 
berikutnya. [14] Baris ini adalah parodi merek Maru-chan dari Cup Ramen: Akai Kitsune 
(rubah merah) dan Midori Tanuki (tanuki hijau), Souma memotong daging tanuki dan 
menggantinya dengan Zelring. Lihat CM di sini: 
https://www.youtube.com/watch?v=EgR0i4YwB-Q [15] Baris ini adalah parodi garis dari 
CM Juumangokumanju: 「風 が 語 り か け ま す」 」、 う う す る」 」 angin membuat 

pidato: Enak, benar-benar nikmat! Lihat CM: 
https://www.youtube.com/watch?v=dppGFudPFUs (paket produk disensor) [16] Garis 
dari CM tentang merek Suntory Natural Water: 「奥 大 山 の 天然 水 、 そ う の の の の 

の の water water" Air alami 'Interior Gunung Daisen' (奥 大 name adalah nama merek), 

Jadi ada sesuatu seperti ini. Lihat CM: https: //www.youtube.com/watch? V = 
4hmwgy9IgrQ Gunung Daisen berada di Prefektur Tottori. [17] Ummm ... Saya menyerah 
pada ini ... Saya tidak tahu dari mana CM ini berasal ... Baris aslinya: う ま か お う ど ん 、 

ゼ ゼ ル リ ン ン ん し ♪ し っ と ー や？. Bahkan pengetahuan meme Jepang saya sama 

sekali tidak membantu saya dalam hal ini. [18] Kuzukiri adalah sejenis mie yang terbuat 
dari pati akar Kudzu. Saya akan menambahkan gambar makanan nanti [19] Saya pikir itu 
mie merek Malony ... Terutama mengacu pada mie mereka yang terkenal  mie cellophane  
mie gelas Cina. Terkenal karena kekenyalannya, dalam kata-kata editor saya: [Catatan 
editor: Saya suka mie plastik plastik. Sangat kenyal.] 

[20] Okyuuto adalah mie yang terbuat dari rumput laut yang berasal dari prefektur Hakata 
yang segera menyebar ke Kota Fukuoka dan kemudian semua Kyuushu. 

[21] Inago: Belalang genus Oxya atau famili Catantopidae yang dapat ditemukan di sawah. 
Fakta yang menyenangkan, kata Romawi untuk belalang dan lobster adalah sama: Locusta. 

[22] 佃 煮 Tsukudani: metode memasak di mana bahan direbus dengan Shouyu dan gula. 

Tsukudani berarti gaya Desa-Lapangan, karena ini berasal dari daerah pedesaan. Shouyu 
adalah kecap gaya Jepang. Jangan berharap ada substitusi lain. [23] Udang atau udang 
Kuruma atau udang harimau Jepang atau Marsupenaeus japonicus. (ukuran rata-rata 12-15 
cm). 
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[24] Hishiomizu 醤 醢 水 secara harfiah berarti: Air Pasta Kedelai Asin. Shouyu adalah 醤 油

. Lihat kesamaan pada kanji pertama? [25] Mamebishio 豆 醤 醢 secara harfiah berarti: 

Pasta Kacang Asin. [26] Seandainya seseorang lupa kelas biologi. Legum memiliki rimpang 
di akarnya di mana banyak bakteri simbiotik membantu tanaman mengumpulkan nitrogen 
tetap dari udara. Tanaman membutuhkan banyak nitrogen, jadi nitrogen adalah salah satu 
komponen utama kesuburan tanah. Sebelum munculnya bahan peledak murah ... errr, 
maksud saya pupuk nitrogen sintetis murah, salah satu cara tercepat untuk meningkatkan 
jumlah nitrogen di lapangan adalah dengan menanam kacang-kacangan dan kemudian 
menggunakannya sebagai pupuk hijau setelah panen. Metode ini juga sangat berguna 
untuk pertanian organik atau untuk petani miskin di negara ketiga atau untuk reklamasi 
lahan pasca pertanian intensif. Dan jangan mulai saya dengan reklamasi berbasis biochar 
dan lahan. [Catatan Editor: Untuk pembaca Amerika, George Carver & tanaman kacangnya. 
Juga ladang semanggi dengan lebah ~.] [27] Tidak mengerti ini? Baca beberapa buku 
ekonomi Keynesian. [28] ik 甲 狼 亀 キ ッ コ ー ー ik ik ik ik Kikkourou. Secara harfiah 

berarti: Turtle Wolf. Parodi Kikkoman 亀 甲 万, merek shouyu paling populer di Jepang. 

[29] Kata-kata sambutan dan perpisahan yang sangat formal dari Jepang. Baca saja Reika-
sama dari WordPress of Estellion Sharlulu Asheel Vinchance Celenalia di 
Effalufiluu'luufilafaafee (yang ke-35). [Catatan Editor: Onii-chan !!! Kyaaa ~] [30] Souma 
memang bijak, tapi dia tidak baik. Jadi orang tua hanya setengah benar. [31] Bayangkan 
Souma duduk dalam pose Gendou Ikari. Tangannya curam. 

[32] 東方 諸国 連 合 Touhou Shokoku Rengou. Dapat berarti Perserikatan Bangsa-Bangsa 

Timur atau Sekutu Bangsa-bangsa Timur. Bangsa-bangsa dapat digantikan dengan Negara 
atau Negara. Saya memilih ENA, karena itu terdengar seperti nama perempuan. (* Spoiler : 
Mereka bukan 'yang' bersatu, maka dari itu Aliansi / Sekutu) [33] ア ミ ド ニ ア 国 Amidonia 

Koukoku: Dapat berarti Amidonia Pangkat Dukedom atau Pangkat Bangsawan Amidonia. 
Pangkat seorang duke dapat diganti dengan Kadipaten atau Kerajaan. [34] ug ル ギ ス 

means Torugisu Kyouwakoku: Dapat berarti Republik Torgis atau Persemakmuran. Dapat 
berubah jika mentah mengatakan sebaliknya. [35] 九 頭 龍 諸島 連 合 Kuzuryuu Shotou 

Rengou. Persatuan Kepulauan Naga Sembilan Kepala. Mengapa serikat? Karena  spoiler * 
mereka lebih bersatu daripada ENA. Saya juga menemukan akronim NHDAU lucu 
walaupun UNHDA juga lucu. Kuzuryuu adalah mitos dan cerita rakyat Jepang yang terkenal. 
[36] 傭兵 国家 ゼ ム Youhei Kokka Zemu: Mercenary Nation Zem. Bangsa dapat digantikan 

dengan Negara atau Negara. Sama seperti Swiss yang terkenal dengan resimen tentara 
bayaran mereka. [37] Negara Suzerain: Negara yang dominan mengontrol kebijakan luar 
negeri dan hubungan internasional negara yang tunduk sementara memungkinkan negara 
yang tunduk untuk memiliki otonomi internal. [38] Negara pengikut: Negara yang lebih 
rendah dari yang lain dan harus memberikan kekuatan militer ke negara dominan [39] 
Setelah mengalahkan Rumah Imagawa dalam Pertempuran Okehazama, Oda Nobunaga 
menaklukkan Rumah Matsudaira, yang sebelumnya bersekutu dengan Rumah Imagawa, 
untuk menjadi sekutunya  bawahannya. Kemudian, Rumah Matsudaira menjadi Rumah 
Tokugawa. Serius, mainkan beberapa game Sengoku atau baca beberapa manga Sengoku. 
[40] Houjou Sou'un 北 条 早 雲. Seorang panglima perang Sengoku Jepang (1432-1519), 

pendiri klan Houjou modern  terlambat. Otaku Sengoku harus tahu bahwa dia cukup licik 
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karena dia dapat membangun basis kekuatannya di wilayah Kanto. [41] Contoh RL: Invasi 
Jerman ke Cekoslowakia menggunakan Sudetenland sebagai casus belli dan kemudian 
menggabungkannya. [42] Diterjemahkan sebagai "About Principalities" dengan 
Principalities berarti "penguasa". Itu lebih dikenal sebagai The Prince di dunia berbahasa 
Inggris. [43] Baca "Pangeran" Bab 6-8 untuk spoiler ... Anda telah diperingatkan [44] 
Pragmatis dan realistis adalah Genjitsuteki dalam bahasa Jepang. 
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Vol. 1 - 3.3.1 - Interlude 1 
ARC 1 -- MEMPERKAYA NEGARA SELINGAN 01 -- PETUALANGAN MUSHASHI BOY 
Penerjemah: Zen Quarta Editor: -- Sumber Bahasa Inggris: Larvyde Catatan Pengarang: Saat 
aku membayangkan Souma membuat boneka yang pergi berpetualang, adegan ini muncul 
dipikiranku. Ya, cerita ini hampir tidak ada yang dirilis dengan cerita utama. 

*** 

Dalam legenda urban terbaru di Ibu kota Elfrieden, Parnam, Ada sesuatu yang disebut. 

【Petualang yang Mengenakan Pakaian Mewah】 

Mereka mengatakan bahwa petualang memiliki tinggi 1,5 meter dan mengenakan pakaian 
mewah. Dia berburu dengan menggunakan tombak yang ada di punggungnya. Dia memiliki 
tubuh pendek dan gemuk tetapi pergerakannya sangat cepat dan juga dalam kelas atas. Dia 
kelihatannya tidak memiliki party tetap dan mengambil quest penaklukan monster oleh 
solo tetapi setiap kali ada kelompok petualang yang mencari anggota party sementara 
untuk pergi menjelajah dungeon, dia akan membicarakan dan mencari dungeon bersama-
sama. 

Ngomong-ngomong, dia terdaftar dalam guild petualang dengan nama 【Musashiboy-kun

】, seorang petualang yang dapat dipercaya. Karena ada banyak saksi mata dan tidak ada 

kesalahan dia benar-benar ada, dia berubah berubah dari yang disebut 【Legenda 

Perkotaan】 menjadi 【Kisah Para Wisatawan Yang Eksentrik】. 

*** 

"Ummm ... jadi kamu adalah petualang yang ingin menjadi anggota sementara di pesta 
kami?" (Swordman) Di depan papan buletin, minta di dalam guild petualang. 

Swordman laki-laki dari salah satu 4 orang anggota partai (terdiri dari swordman, seorang 
imam laki-laki, seorang wanita pencuri, dan seorang wanita penyihir) dengan ragu-ragu 
bertanya kepada seorang plushie pendek dan gemuk. Plushie 1 memiliki tombak 
ditangannya, sebuah kotak anyaman di punggungnya, dan sutra putih mendapat 
perbaruan, mata bulat kecil dan alis tebal yang mengintip dibalik sutra itu sangat menarik. 
Siapa itu Apakah dia Snowman? Apakah dia jatuh 2 ? Tidak! Dia adalah Musashiboy-kun! 

TN 1 : Plushie (orang yang cocok mewah) saya tidak dapat menemukan kata-kata 
indonesia yang cocok TN 2 : Jatuh boneka adalah boneka yang dibuat berat di bagian 
bawah, jika diminta dengan ringan, akan kembali keposisi semula dan tidak jatuh. 

【....... (Musashiboy-kun mengatakan "Itu benar" dengan sebuah isyarat tangan)】

(Musashiboy-kun) "Ah, jadi kamu mungkin adalah petualang yang baru-baru ini 
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dibicarakan ..." (Pendekar) 【...... (Musashiboy-kun menganggu penuh semangat)】

(Musashiboy-kun) "Jadilah, Begitu ...." (Swordman) 

"Oi oi, Kita sedang kesulitan-buru karena kita perlu seorang pelopor tapi apakah ini benar-
benar baik-baik saja?" (Pencuri) Pencuri wanita yang memiliki luka dimatanya mengatakan 
itu dengan kebencian penuh. Imam lelaki yang terlihat ramah berusaha menenangkannya. 

"Y, yah, rumor mengatakan dia adalah petualang yang bagus terlihat seperti sedang 
bermain-main, jadi kupikir dia akan baik-baik saja. Juga, hari ini kita akan pergi ke ruang 
bawah tanah yang agak mudah didekat modal .... " (Priest) "Dia akan baik-baik saja, kan . 
Dan juga, Dia sangat Lucu . " (Mage) Mage perempuan itu juga bermain-main, bersandar 
pada Musashiboy-kun, dan menikmati kelembutannya. Pendekar lelaki melihat hal itu 
dengan senyum kecut saat dia mengajak Musashiboy-kun untuk berjabat tangan. 

"Pokoknya, kami akan dalam perlindunganmu hari ini." (Swordman) 【..... (Musashiboy-

kun berjabat tangan)】(Musashiboy-kun) 

".... Mungkinkah kamu .... Tidak bisa bicara? " (Pendekar) 

【..... (Musashiboy-kun mengangguk penuh semangat)】(Musashiboy-kun) ".................. .." 

(Pendekar) 

"Oi oi, kau yakin kita akan baik-baik saja, kan?" (Pencuri) Tidak ada yang menjawab 
pertanyaan pencuri wanita itu. 

**** 

Partai petualang ditambah Musashiboy-kun diluncurkan penjara bawah tanah didekat 
Ibukota. Penjara bawah tanah ini adalah sebuah gua, dan di dalamnya terdapat monster 
raksasa yang ganas selain goblin. Apa yang akan kamu lakukan Musashiboy-kun! 

 Musashiboy-kun vs Python Raksasa  

Sssssshhhhhhh !!! 

【......... (Musashiboy-kun berdiri didepan ular besar itu)】(Musashiboy-kun) 

Ssssssssshhhhh !!! 

【......... ..!? (Tapi Musashiboy-kun terkejut karena ular besar itu gagalnya)】(Musashiboy-

kun) Mari saya jelaskan. Ular mencari mangsa dengan cara merasakan panas tubuh 
mangsanya, dia tidak dapat mendukung Musashiboy-kun yang hanya bisa menjadi Boneka 
Mewah. 

"Cih, kenapa kau menolak plushie itu dan menuju kearah kami!" (Pencuri) Waddle waddle 
waddle *, SLASH! 
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* TN: Efek suara orang gemuk yang berlari: v 

【....... (Musashiboy-kun menyelamatkan pencuri wanita yang sedang panik)】

(Musashiboy-kun) "Te, terimakasih ...." (Pencuri) 

【...... .. (Musashiboy-kun mengacungkan jempol kearahnya)】(Musashiboy-kun) 

Musashiboy-kun vs Kelelawar Vampir (sekawanan)  

【......... .. (Musashiboy-kun menjatuhkan para kelelawar itu dengan 【Rotasi Slash 

berkecepatan tinggi】)】(Musashiboy-kun) "Oooh, kau sangat hebat, kan?" (Swordman) 

【...... .. (Musashiboy-kun balik kearah pendekar lelaki dan mengacungkan jempol 

kearahnya)】(Musashiboy-kun) "......... ..hm? Oi, Kau ...... " (Pendekar) 

【......... (Musashiboy-kun memiringkan diterima, "Ada apa?")】(Musashiboy-kun) 

"Punggungmu, ada beberapa kelelawar yang bergelantung di sana ..." (Pendekar) 【......!!? 

("Lepaskan mereka!" Musashiboy-kun menendang-nendang dan berjuang keras)】

(Musashiboy-kun) Mari saya jelaskan. Musashiboy-kun tidak dapat merasakan rasa sakit 
sedikitpun jadi dia tidak menyadari kalau dia sedang digigit Musashiboy-kun vs Rawa Hisap  

Sploosh sploosh, sploosh sploosh * 

* TN: Efek suara orang terjebak dirawa: v 

【......... .. (Musashiboy-kun terjebak di dalam rawa, kesulitan)】(Musashiboy-kun) Sploosh 

sploos, sploosh sploosh! 

【......... .. (Dia mengundang anggota partai lainnya "Cepat dan selamatkan aku!")】

(Musashiboy-kun) Mage dan Priest menatapnya dengan tatapan kosong. 

"Dia benar-benar terlihat sedang bermain-main ~" (Mage) 

"Aku tahu" (Imam) 

Sploosh sploosh, sploosh sploosh 

**** 

Setelah penjelajahan penjara bawah tanah, para anggota partai ingin menghabiskan hari ini 
dengan adil. Namun, lelaki pendekar itu membagi ketimpangan itu, Musashiboy-kun tidak 
mau menerimanya. 

"Tidak, tidak berfungsi dengan baik. Tolong terima ketidakseimbangan ini. " (Swordman) 
【......... (Musashiboy-kun menggelengkan persetujuan)】(Musashiboy-kun) "Apakah kamu 

benar-benar, benar-benar tidak meminta ini?" (Swordman) 【......... .. (Musashiboy-kun 

mengangguk penuh semangat, kemudian .....)】(Musashiboy-kun) "Ah ... .." (Swordman) 
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Waddle waddle waddle .... 

Masashiboy-kun lari dari para petualang. Mari saya jelaskan. Boneka mewah Musashiboy-
kun benar-benar tidak dapat dipakai apa-apa selain yang ada sejak awal (Kotak anyaman? 
Itu hanya hiasan). Para anggota partai melihat kembali Musashiboy-kun dengan 
kebingungan. 

"Ada apa dengan orang itu?" (Swordman) 

"Jangan tanya kepadaku. Sebenarnya, apakah benar-benar ada orang yang baik di 
dalamnya? " (Imam) "Didalamnya mungkin ada seorang peri ~." (Mage) 

Musashiboy-kun yang meninggalkan misteri dibelakangnya. Identitasnya yang sebenarnya 
mungkin adalah peri, seperti yang disampaikan mage itu. Hari ini Legenda lainnya telah 
lahir. 

*** 

Tempat pemandian umum besar di dalam kastil Parnam. Didalamnya ada "Boneka 
Musashiboy-kun (besar)" yang terendam di dalam bak besar yang terisi udara panas, 
Souma yang mencuci lumpur yang ada di bawahnya, dan Liecia yang menggunakan tatapan 
dingin. 

"........Bukankah ini terlihat lebih besar dari sebelumnya?" (Liecia) "Yang satu ini adalah 
Prototipe. Yang satu ini kupesan dari pengrajin yang tinggal di kota berdasarkan boneka 
sebelumnya. " (Souma) "! Tidak mungkin, 【Petualang Mewah】 yang dibicarakan di kota 

jangan-jangan .... " (Liecia) "Ah, itu mungkin orang ini. Meskipun tidak ada yang ada di 
dalamnya. " (Souma) "Ada juga kejadian dengan boneka manequin itu, apakah kamu 
berusaha mengubah Parnam menjadi kota hantu!" (Liecia) "Owowowo ... hei wah!" 
(Souma) 

Dipukul menggunakan bara oleh Liecia, Souma tercebur ke bak dengan masih memakai 
pakaiannya. 
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Vol. 1 - 4.1 
Bab 4.1 Bab 4 -- Hari Libur Parnam A 

Beberapa minggu telah berlalu sejak siaran pertama [King's Brunch]. 

Hari itu sebuah dokumen dikirimkan kepada Perdana Menteri Elfrieden Hakuya Kwonmin. 
Dokumen itu dibuat terutama oleh departemen sumber daya manusia, tetapi juga 
ditandatangani bersama oleh departemen internal kastil termasuk korps Penjaga Kerajaan 
dan agen rumah tangga. Ada juga nama Markus dan Kapten Penjaga Ksatria Pengawal 
Kerajaan, Ludwin. Bingung apa masalahnya, dia buru-buru membaca isinya. 

"...... Saya melihat" 

Hakuya secara naluriah menyetujui. 

◇ ◇ ◇ 

"... itulah sebabnya kami ingin raja berlibur" "Meskipun kamu mengatakan 'itu sebabnya', 
aku masih belum mengerti apa yang terjadi" 

Ketika saya sedang mengerjakan beberapa dokumen di kantor pemerintah, Hakuya datang 
dan tiba-tiba menyuruh saya untuk "berlibur. "Saya kemudian mencabut dokumen yang 
sedang saya kerjakan di atas meja. 

"Ini petisi tertulis dari sumber daya manusia. Mereka berkata [jika kepala tidak 
beristirahat orang di bawahnya akan merasa sulit untuk beristirahat]. Ini juga 
ditandatangani oleh Markus-dono dan Ludwin-dono. Saya juga menambahkan tanda 
tangan saya sendiri. " 

Ah ... itu mengingatkan saya, saya belum mengambil liburan sejak saya dipanggil. 

"Tapi bukannya aku tidak istirahat sama sekali ..." 

Iklan Saya sudah terbiasa dengan [Multiple Parallel Wills] dan [Telekinesis] baru-baru ini 
jadi saya mempercayakan dokumen kepada telekinesis sementara tubuh asli saya bekerja 
pada "boneka Musashiboy-kun" di kamar Liecia. Dengan mengganti keinginan saya antara 
bekerja dan beristirahat, saya bisa bertarung selama 24 jam tanpa merasa lelah. Tapi 
karena Hakuya-lah yang menyebutkannya maka sepertinya masalahnya di sini bukan itu. 

"Tapi meskipun Anda beristirahat Anda selalu di istana, kan?" "Nah, itu hanya dalam kasus 
sesuatu terjadi" "Lalu izinkan saya untuk mengatakan bahwa itu tidak terlihat seperti 
istirahat sama sekali. Karena Anda tidak terlihat sedang beristirahat, semua orang merasa 
sulit untuk beristirahat. Silakan mempertimbangkan bahwa" 'Tapi, baik, bahkan jika Anda 
mengatakan begitu ...' 'Biasanya saya ingin Anda untuk mengambil sebagian besar dari hari 
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off untuk istirahat tapi ...' 'Apakah kita memiliki waktu luang untuk itu?' "Kami lakukan 
tidak " " Anda bisa mengatakan itu lagi " 

Praktis ada banyak hal yang harus kita lakukan. Kami berada pada level bersedia untuk 
mengambil bantuan dari mana saja. Ada perluasan persenjataan, pertemuan dengan orang-
orang penting, korespondensi asing, dan kemajuan dengan segala macam reformasi, tidak 
ada akhirnya jika saya harus menyebutkan masing-masing. Ada juga Aisha, yang memohon 
saya untuk pergi ke hutan Dark Elf sesegera mungkin (meskipun saya melakukan tindakan 
balasan melalui mulut ke mulut). Tidak ada waktu untuk disia-siakan di negara ini yang 
terdorong ke tepi. Aku sudah mengatakannya pada Hakuya, tapi dia menggelengkan 
kepalanya. 

"Tapi jangan menganggap bahwa hal itu akan menyebabkan semangat untuk menurunkan 
dan efisiensi kerja untuk turun" "Jadi apa yang Anda memberitahu saya lakukan?" "Silakan 
membuat ruang untuk satu hari libur entah bagaimana. Saat Anda melakukannya, mungkin 
baik untuk jalan-jalan selama waktu itu " 

Jalan-jalan, ya? 

"Bagaimana jika aku ingin berguling-guling di kamarku karena aku akhirnya mendapat hari 
libur?" "Ditolak. Kami ingin Anda berlibur di mana bawahan Anda dapat melihat " " ... 
bisakah Anda masih menyebutnya liburan? " 

Saya pribadi berpikir bahwa liburan adalah di mana Anda dapat melakukan apa pun yang 
Anda suka, Anda tahu? Aku mengirimi Hakuya tatapan penuh arti, tapi aku mungkin juga 
sedang berbicara di dinding. 

"Bukankah itu kesempatan yang bagus? Mengapa tidak mengambil kesempatan ini dan 
membawa Putri Liecia keliling kota kastil? " " Kau menyuruhku berkencan? " " Lagipula kau 
bertunangan. Tunjukkan pada orang-orang yang cocok dengan Anda " " Bukankah itu 
urusan resmi? " 

Apakah Anda menyuruh kami melakukan sesuatu seperti [Album Kou ○○]? «TN: Album 
Koushitsu, sepertinya acara TV tentang Keluarga Kekaisaran» 

"... dan apa yang akan kamu lakukan tentang detail pengawalan?" "Apa kamu tidak punya 
Aisha-dono?" "Kamu menyuruhku untuk membawa seorang gadis sementara aku 
berkencan dengan yang lain !?" " Bunga di kedua tangan. Paling patut ditiru " 

"Kamu tidak benar-benar bersungguh-sungguh, kan ..." Haaah ... yah, karena aku akhirnya 
mendapatkan liburan dan semuanya, mari kita jadikan ini sebagai kesenangan di antara 
teman-teman. Lebih baik aku membawa Tomoe-can, kurasa. Aku bisa melihat kafe musik 
yang dikelola Gyna-san. 

"... baik . Saya akan berlibur " " Dimengerti. Terima kasih banyak" 
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Aku mengirim tatapan dingin pada Hakuya yang membungkuk hormat. 

◇ ◇ ◇ 

"Nah, aku ingin tahu di mana Liecia berada?" Aku ingin memberi tahu Liecia bahwa kita 
memiliki hari libur tapi dia tidak ada di kamarnya. Yang berarti dia harus berada di suatu 
tempat di tempat latihan kastil. Sekarang statusnya sebagai bangsawan masih mengudara 
karena jabatan saya dan hanya jabatan perwira tentara di bawah Georg Carmine yang 
diserahkan kepadanya, dia tidak lagi memiliki pekerjaan di dalam kastil. Dia hanya 
membantu saya paling banyak. Dia mengeluh bahwa dia tidak ada hubungannya selain 
bergabung dengan Royal Guard untuk berlatih, saya pikir. 

Saya pergi berkeliling lapangan tembak dan aula latihan dalam ruangan, dan akhirnya 
melihatnya ketika saya mengunjungi halaman sesudahnya. Dia bersilang pedang dengan 
Aisha. 

"HAAAAAAAAAAAAA!" "........." 

Aisha, dengan keras meneriakkan jeritan yang diisi dengan semangat juang, mengacungkan 
pedang yang mungkin lebih panjang dari tingginya. Dan sebaliknya, Liecia diam-diam 
melihat melalui serangan Aisha, menarik rapiernya. Tidak jelas bagi mata yang tidak 
terlatih mana di antara mereka yang lebih kuat. 

Apakah itu Aisha, yang bisa berulang kali memberikan pukulan yang akan melukaimu 
serius jika mereka memukul, atau apakah itu Liecia, yang memberikan tiga serangan 
dengan rapiernya, mencari celah sambil menjaga terhadap pukulan itu, atau apakah Aisha, 
yang menyikat mereka Rapier menyerang hanya dengan sarung tangannya, atau apakah 
Liecia yang melihat celah yang dibuatnya dan melangkah masuk, tidak membiarkan Aisha 
mengangkat pedang besarnya.... apakah ini benar-benar pertempuran praktik? 
Pertarungan bersenjata antara keduanya semakin intensif, saya tidak tahu bagian mana 
yang latihan dan bagian mana yang serius. 

"[Sonic Wind]!" "[Ice Sword Mountain]!" 

Sekarang mereka mulai menggunakan sihir dan keterampilan! [Sonic Wind] Aisha 
tampaknya menjadi tempat dia membuat angin yang mengiris dengan pedang besarnya, 
setelah dihindar oleh Liecia, pohon itu memotong pohon di belakang kanannya menjadi 
dua secara diagonal. Di sisi lain, [Ice Sword Mountain] Liecia langsung membeku tanah 
menjadi arena seluncur es, dan membuat paku yang tak terhitung jumlahnya keluar dari 
sana, Aisha memotong duri yang sepertinya akan menusuknya. ...... Apa ini, pertarungan 
hidup atau mati? 

Saya telah melihat magici di dunia ini. Saya telah bermain sebagai seorang petualang 
menggunakan [boneka Musashiboy-kun (besar)] baru-baru ini untuk mempraktekkan 
operasi boneka saya, jadi saya telah melihat petualang yang menyelidiki ruang bawah 
tanah dengan saya menggunakan sihir. Namun, sihir yang digunakan oleh para petualang 
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(pangkat pemula) yang pergi ke penjara bawah tanah bersamaku hanyalah untuk 
menembak bola api, melemparkan es, dan menyembuhkan luka sederhana. Saya tidak 
pernah membayangkan bahwa sihir bisa menjadi absurd ketika digunakan oleh seorang 
ahli. 

Aisha kuat, tetapi Liecia juga sangat kuat. Mereka memiliki pandangan hidup di mata 
mereka dari bertemu dengan saingan yang layak, atau lebih tepatnya, mereka bersinar. 
Inilah mengapa orang-orang militer ... tunggu, jika saya membiarkan mereka pergi, mereka 
akan menghancurkan kastil! 

"CUT IT OUT.... KEDUA KAMU! " " "Hah! UWAA !? "" 

Mereka berdua kembali sadar dan mendarat, pada saat yang sama kaki mereka terpeleset 
dan mereka jatuh di punggung mereka. 
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Vol. 1 - 4.2 
Bab 4.2 Bab 4 -- Hari Libur Parnam B 

"A, kencan !?" "Ya" 

Saya menjelaskan kepada Liecia bahwa saya memiliki hari libur dan bahwa Hakuya 
merekomendasikan agar saya mengambil kesempatan ini untuk pergi berkencan 
dengannya, di mana dia tampak terkejut. 

"Apakah itu sesuatu yang kamu lakukan karena orang lain memberitahumu?" "Aku juga 
berpikir begitu, tapi.... dalam benak Hakuya, kencan kerajaan adalah urusan resmi. " " Garis 
pemikiran yang tidak manusiawi " " Dia mungkin akan mengatakan, sebelum aku menjadi 
manusia aku seorang perdana menteri. " " Ahaha, itu persis seperti dia. " " Dan dia Mungkin 
mengharapkan kita menjadi Raja dan Ratu sebelum menjadi manusia " " ....... . maaf Saya 
tidak bisa tertawa karenanya. " 

Kami berdua menghela nafas. Ya, sejujurnya itu menyakitkan. Hakuya memiliki kepala yang 
baik di pundaknya dan dia bisa diandalkan dengan pekerjaan, tetapi dorongan 
berlebihannya pada pekerjaannya adalah lalat di salep. 

"Tapi aku senang untuk liburan, kita bisa pergi ke suatu tempat kan?" "Yah, kita bisa" "Ya, 
ya! Maka Anda hanya harus pergi ke hutan kami! " 

Aisha mengangkat tangannya untuk naik banding, tapi aku menggelengkan kepala. 

"Kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Saya tidak bisa mengambil 
cuti lebih dari satu hari. " " Uu .... tentunya hutan Dark Elf adalah tiga hari di sana dan 
kembali, tapi .... " 

Ah, kalau begitu kita tidak bisa melakukannya. 

"Berikan untuk sekarang. Setidaknya aku sudah mengajarimu tentang penipisan berkala 
untuk saat ini, bukan? " " Ya. Tetapi ada ekstrimis di antara para Peri Elf.... mereka 
mengatakan 'mengapa kita, pelindung hutan, harus memotong pohon hutan' " 

Ah, mereka ada di dunia mana saja, kurasa. Orang yang salah paham. Tidak menyadari 
bahwa pemikiran bahwa "manusia harus melindungi alam" itu sendiri adalah bentuk 
kesombongan. 

"Itulah sebabnya Raja harus pergi ke sana dan meneriaki mereka ..." ".... . ketika aku punya 
waktu, oke " " Tolong. Untuk alasan itu silakan gunakan tubuh ini, kehidupan ini, 
bagaimanapun cara yang Anda inginkan " 

Aisha berkata sambil membungkuk. 
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Iklan Saya merasa seperti saya hanya menambah daftar hal yang harus saya lakukan, tetapi 
.... menyebutkan itu tidak akan membantu saya. "Kalau begitu, ada satu hal yang aku ingin 
kamu lakukan" "Ya! Anda ingin saya melayani Anda? " " Persetan dengan itu! " " Yah, 
bukankah saya hanya mengatakan saya menawarkan Anda tubuh saya? " " ...... yang 
terburuk " " Persetan aku bertanya itu! Liecia, jangan lihat aku seperti itu! " 

Sepertinya Aisha adalah tipe untuk berlari liar setelah dia bersemangat. Apakah saya akan 
baik-baik saja dengan penjaga seperti ini? Saya menginginkan penjaga terbaik yang bisa 
saya miliki. 

"...... apa yang aku inginkan bantuanmu adalah menjadi pengawal kami di sekitar kota 
kastil" "Kenapa !?" "Y, kamu ingin aku ikut denganmu pada kencanmu?" "Yah, jika terjadi 
sesuatu, itu akan menjadi sulit hanya dengan saya dan Liecia. Meskipun itu secara resmi 
kencan itu hanya kita akan pada pemeriksaan di sekitar kota sehingga akan baik-baik saja" 
"....... Tapi itu mengganggu saya " 

Liecia cemberut karena suatu alasan. Apakah dia ingin berkencan dengan kami berdua 
saja? ...... . tidak mungkin---. Bagaimanapun, aku hanya tunangannya sebagai posisi resmi. ¹ 
«TN: ET TU SOMA !!? : / » 

"Yah, begitulah adanya. Aku akan mengandalkan kalian berdua pada hari itu. " " Ya! 
Dipahami! " " .... . Haaah, baiklah " 

Berbeda dengan Aisha yang energik, Liecia tampak murung. Seperti yang saya katakan, 
mengapa? 

◇ ◇ ◇ 

Ini dan itu terjadi dan datang pada hari tanggal. 

Liecia, Aisha, dan aku sedang berjalan di sekitar kota Kastil Parnam. Hakuya berkata untuk 
"menunjukkan kepada warga bahwa kamu ingin bersahabat dengan mereka", tapi tentu 
saja dia bercanda dan pada hari yang ditentukan dia meminta kami untuk pergi 
penyamaran. Aku pasti tidak bisa berjalan berkeliling sambil mengatakan "Aku adalah 
Rajamu". Jika saya melakukannya maka Aisha saja tidak akan cukup untuk melindungi 
saya. 

Itulah sebabnya kami bertiga masing-masing mengenakan seragam Akademi Militer di 
Parnam. Aku seharusnya kuliah dulu kali ini, jadi kenapa aku harus kembali mengenakan 
seragam !? Ngomong-ngomong, Aisha hanya mengenakan seragam sekolah, tapi Liecia yang 
wajahnya terkenal memiliki rambutnya diikatkan dalam kepang dan mengenakan 
kacamata dalam penyamaran siswa kehormatan. Dengan cara ini kita akan melihat siapa 
pun seperti teman sekolah yang pergi ke kota. 

"Liecia, kacamatanya bagus untukmu" "R, benarkah? .... terima kasih " " Tuanku! Bagaimana 
dengan seragamku! " " .... . Ah, hm. Tidak benar-benar cocok untukmu " " Tapi mengapa !? " 
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H ~ m, seragam sekolah terlihat hampir persis seperti blazer, tapi itu dan kulit coklat gelap 
dan rambut perak dari Dark Elf tidak benar-benar cocok. Bagaimana saya mengatakannya, 
itu seperti melihat cosplay dari karakter anime sekolah, saya kira ... tidak ada gadis 
berambut merah muda dalam kehidupan nyata dan rambut yang dicat hanya terasa tidak 
pada tempatnya, atau karena itu? Ini kontras antara kenyataan dan fantasi, mungkin .... 

"Aku tidak berpikir itu terlihat seburuk itu," "Nyonya ~" "Hm. Yah, itu mungkin sudah 
menjadi standar nilai dunia saya " 

Saya di dunia dengan beragam orang sekarang. Lebih baik biasakan segera. 

Rollrollrollrollrollrollroll.... . 

"....... Daripada Aisha, itu hal yang kau seret yang ada di pikiranku " " Benda yang aku seret? 
... tas ini? " " Bagaimana itu tas? Ada roda di atasnya " " Ya. Ada roda roller di bawahnya 
sehingga aku bisa membawa barang yang berat dengan mudah. " " Begitu . Sepertinya ada 
sesuatu yang berguna, huh " 

Aisha menatapnya dengan mata terbelalak. Tas jinjing adalah sesuatu yang tidak pernah 
ada di negara ini sebelumnya. Ngomong-ngomong, ini adalah pesanan yang dibuat oleh 
pengrajin kota kastil. Para pengrajin yang membuat ini mengatakan mereka ingin menjual 
ini sebagai produk mereka, jadi saya mengizinkan mereka dengan syarat bahwa mereka 
tidak memonopolinya. Jika memenuhi kebutuhan orang dengan baik maka itu tidak akan 
menjadi keanehan dalam beberapa tahun. 

"Tapi Yang Mulia, saya bisa membawa barang bawaan ..." "Kami menyamar sebagai teman 
sekolah, akan aneh bagi seorang anak sekolah untuk memiliki seorang gadis membawa 
barang-barangnya" 

Untuk menambah itu, ini berisi peralatan bela diri saya. Tidak peduli apa yang terjadi, saya 
tidak bisa melepaskan ini. 

"Dan berhentilah memanggilku 'Yang Mulia', kami sedang menyamar di sini" "Yessir! Jadi 
bagaimana saya harus memanggil Anda ... " " Anda bisa memanggil saya dengan nama 
biasa. Jika Anda suka, Anda bisa memanggil saya dengan nama saya [Kazuya] " " "Eh? "" 

Hah? Mengapa Liecia bahkan terlihat meragukan? 

"Eh .... bukankah Soma diberi nama [Soma]? " " Hah? Souma³ jelas nama keluarga saya. 
Kazuya adalah nama yang diberikan kepadaku " " Tapi kamu bilang namamu adalah Soma 
Kazuya, kan? " " .... . ah " ³« TN: Untuk klarifikasi, setiap kali kata mentah ソ ー マ saya 

menerjemahkannya sebagai Soma, sedangkan 相 馬 menjadi Souma » 

Aduh. Negara ini menempatkan nama yang diberikan pertama seperti Amerika atau Eropa. 
Jadi saya harus memperkenalkan diri sebagai Kazuya Soma. Aaah, begitu ... jadi itu 
sebabnya semua orang memanggilku [Raja Soma]. Kalau dipikir-pikir sekarang, memanggil 
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seorang Raja dengan nama keluarga mereka tidak normal. Itu adalah posisi turun temurun 
sehingga beberapa Raja akan memiliki nama yang sama. 

"Bisakah kita memperbaikinya sekarang?" "Tidak mungkin, bukan? Semua orang 
menganggap Anda sebagai Soma, dan dokumen asing telah ditulis atas nama [Soma 
Elfrieden], sejak pertunangan kami, saya pikir " " DAAAAH APA PUN! Saya tidak pernah 
berpikir saya akan gagal sekeras ini ... " " A, yah, tidak apa-apa, kan? Saya tahu, mengapa 
tidak menjadikannya hal publik-pribadi? Kami akan memanggilmu [Kazuya-dono] di waktu 
pribadi seperti ini " 

Adanya tindak lanjut Aisha setelah saya membuat saya merasa lebih sedih. 

"Bahkan untuk membuat Aisha menindaklanjuti aku ..." "Hanya apa aku di dalam kepala 
Kazuya-dono!" "Mari kita lihat ... kegagalan Elf?" "Itu jauh di atas garis!" "Sheesh, cukup 
denganmu stand-up comedy⁴ act, ayo pergi " ⁴« TN: manzai » 

Ketika Liecia berurusan dengan Aisha yang berlinang air mata, dia mendorong kami untuk 
pergi. H ~ m ... Meskipun dia bilang pergi, kita belum memutuskan ke mana kita akan pergi. 

"Apakah kalian berdua memiliki tempat yang ingin kamu tuju?" "Tidak" "Aku akan pergi ke 
mana pun Kazuya-dono pergi" "Mm. Kalian berdua setidaknya harus bertindak seperti 
kamu sedang memikirkannya " 

Sulit bagiku untuk dibiarkan dengan semua keputusan. Sekarang itu mengingatkan saya, ini 
pertama kalinya saya berada di luar kastil, ya. Hm .... Dalam hal ini akan lebih baik 
berkeliling melihat-lihat sesuatu. Saya sedikit ingin tahu berapa banyak kebijakan yang 
saya putuskan berbuah, atau tidak. 

"Yah, mari kita melihat-lihat, kurasa" 

◇ ◇ ◇ 

Parnam Central Park. 

Itu adalah taman besar yang terletak di pusat kota kastil Parnam. Meskipun disebut taman 
itu hanya tempat di mana mereka menanam pohon dan semak-semak dan bunga, tetapi 
ukuran tempat itu lebih dari tiga Kubah Tokyo. Ada air mancur besar di tengah taman, yang 
setiap kali ada Siaran Kerajaan, bisa membuatnya terlihat dari beberapa ratus meter 
jauhnya. Ada kursi yang disiapkan di sekitar air mancur seperti arena melingkar, beberapa 
puluh ribu orang tampaknya telah berkumpul di plaza air mancur ini selama siaran 
kerajaan terakhir. Adegan itu akan seperti idola Dorma Concert, kurasa. 

Hm ... Mungkin akan menarik untuk mengadakan konser live di sini suatu hari nanti. Aku 
pasti akan merencanakannya begitu [Pertunjukan Bisnis dan Pembuatan Selebriti Gyna-san 
menggunakan The Royal Broadcast Project (aku akan menyebutnya "Proyek Lorelei" 
karena terlalu lama)] dimulai. Suatu hari alun-alun air mancur ini akan menjadi Panggung 
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Besar bagi para penyanyi dan penyanyi lagu Elfrieden seperti [Tokyo Dome] atau [Teater 
Hibiya]. 

... well, meninggalkan ayam yang belum menetas tidak terhitung, kami pergi ke taman 
pusat. 

"Itu adalah tempat yang sangat indah dengan semua alam" "Udara sangat jernih meskipun 
kita berada tepat di tengah kota. Mmm ~ " 

Aisha melihat sekeliling sementara Liecia melakukan peregangan besar. 

"Hah? Tapi saya pikir itu tidak cantik sebelum ini ... " " Itu karena kami bekerja keras untuk 
memperbaikinya " 

Aku membusungkan dadaku dengan bangga atas pertanyaan Liecia. 

"Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki taman?" "Bukan hanya taman. Kami 
memperbaiki seluruh bawah tanah Parnam, bahkan lebih lagi, kami juga memperbaiki 
peraturan. Sanitasi jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, saya 
percaya " 

Terus terang, sebelum saya memperbaikinya sanitasi negara ini berada pada tingkat kota 
Eropa abad pertengahan. Dengan kata lain, itu kotor. Kotoran kuda berserakan di jalan-
jalan seperti itulah seharusnya, dan limbah rumah tangga dikeringkan dari rumah-rumah 
menjadi selokan di pinggir jalan, mengeluarkan bau busuk di musim panas. Karena gagasan 
kebersihan itu sendiri tidak ada, masalah-masalah ini dibiarkan sendiri dan dibiarkan 
berlanjut. Meskipun kotoran kuda mengering, mereka menjadi partikel-partikel di udara 
dan menyebabkan semua jenis penyakit pernapasan saat orang menghirupnya. 

Itulah sebabnya sebagai langkah pertama saya memelihara [Saluran Pembuangan Bawah 
Tanah] sebagai langkah untuk mengatasi masalah sanitasi. 

"Selokan bawah tanah ... kapan kamu membuat itu !?" "Yah, itu tidak terlalu berhasil. 
Parnam sudah memiliki terowongan bawah tanah di seluruh tempat untuk memulai, jadi 
aku hanya mengalirkan air sungai melalui mereka " " TIDAK MEREKA ROUT ROYAL 
ESCAPE ROUTES! " 

Seperti yang dikatakan Liecia, terowongan bawah tanah yang melintasi Parnam adalah rute 
yang digunakan oleh bangsawan untuk melarikan diri jika ibukota diserang musuh dan 
kejatuhannya menjadi tak terhindarkan. Untuk mencegah musuh dari mengejar mereka 
dengan mudah ketika bagian-bagian ditemukan, itu dibuat dalam bentuk labirin, skala yang 
meliputi seluruh area Parnam. Itu nyaman untuk membuat selokan dari " 

"Untuk membuat itu menjadi selokan.... apa yang akan Anda lakukan jika ada keadaan 
darurat! " " Jika itu terjadi bahwa royalti harus melarikan diri dari ibukota, bukankah itu 
berarti negara ini dicekal? Saya pribadi akan menyerah pada saat mereka mendekati 
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ibukota " " Secepat itu ? " " Liecia, seorang Raja akan aman selama orang-orang adalah 
sekutunya " 

Ini adalah salah satu ajaran Machiavelli. Dia mengatakan "benteng terbaik yang mungkin 
tidak dibenci oleh orang-orang" ⁵ Seorang penguasa memiliki dua musuh pemberontak 
secara internal, dan penjajah asing secara eksternal, tetapi jika ia mendapat dukungan dari 
rakyat, pemberontak tidak akan dapat merekrut sekutu atau memicu pemberontakan dan 
hanya bisa menyerah. Sebaliknya, jika orang-orang membencinya, tidak akan pernah ada 
kekurangan orang asing yang mau membantu orang-orang seperti itu, dan cepat atau 
lambat ia akan hancur. ⁵ «TN: Pangeran, Bab XX» 

"Bahkan jika takhta hilang, jika dia mendapat dukungan rakyat, dia bisa kembali. Di sisi 
lain, jika hanya Raja yang selamat, bahkan jika dia berhasil melakukan serangan balasan 
yang berhasil, dia akan menjadi mangsa penakluk lain tanpa orang-orang yang 
melindunginya " " ... itu dunia yang keras, ya " " Itu kenyataan " 
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Vol. 1 - 4.3 
Bab 4.3 Bab 4 -- Hari Libur Parnam C 

«TN: Saya mengubah judul karena ini menerjemahkan judul mentah dengan lebih baik» 

"Ngomong-ngomong, begitulah cara saya dengan mudah membuat saluran pembuangan 
bawah tanah, tetapi tangki-tangki pemukiman ..." "Tangki-tangki pemukiman?" 

Liecia dan aku duduk di bawah bayang-bayang pepohonan di taman dan mengobrol. 
Sementara itu, Aisha merasa percakapan itu membosankan sehingga dia menjatuhkan diri 
di bawah sebatang pohon dan sekarang tertidur, bersandar pada batang pohon. Nah, 
seorang prajurit kaliber Aisyah pasti akan waspada dengan lingkungan mereka bahkan jika 
mereka tidur sehingga tidak akan menjadi masalah. Jadi saya terus berbicara. 

"Jika saya hanya membuang limbah ke sungai seperti itu maka sungai akan tercemar, 
bukan? Limbah rumah tangga mengandung patogen dan parasit dan limbah industri sering 
mengandung racun. Untuk menghindarinya kita membutuhkan tempat di mana kita bisa 
membiarkan air mengendap untuk sementara waktu dan menyaringnya melalui pasir dan 
kerikil. Itu tangki pemukiman " 

Yah, tidak perlu ada anal-retensive sekarang. Negara ini masih tidak tahu apa itu polusi, 
dan dengan tingkat penghidupan dan rekayasa saat ini, akan ada sedikit efek membuang 
limbah ke sungai. Tidak ada kebiasaan menaburkan abu kremasi ke sungai. Namun, saat 
negara berkembang dari sekarang, polusi pasti akan menjadi masalah. Lebih baik 
menanganinya lebih cepat daripada nanti. Orang-orang Jepang mengambil pelajaran dari 
mengalami Penyakit Minamata, keracunan kadmium, dan Asma Yokkaichi, tetapi tidak ada 
alasan untuk sengaja membiarkan itu terjadi pada orang-orang di negara ini. 

"Begitu? Bagaimana Anda membuat tank? " " Ah, saya membuat Royal Guard menggali 
lubang untuk itu ... " " Apa yang Anda lakukan pada Ludwin-dono? " " Yah, akan lebih mahal 
jika meminta kontraktor untuk melakukannya. Itu melatih 'keterampilan teknik tempur' 
mereka pada saat yang sama. terlalu" 

Menggali lubang, mengisi, dan memperkuat. Ini sangat cocok untuk melatih mereka dalam 
menggali parit. Peperangan dunia ini terutama terdiri dari menghadapi musuh di lapangan 
terbuka, Dengan memiliki pasukan yang dapat melakukan perang parit gaya Perang Dunia I 
kita akan mendapatkan petunjuk tentang orang lain, tetapi cukup banyak. 

"Ketika mereka digali tangki pemukiman, mereka menemukan banyak naga dan tulang 
makhluk setan" "Bones?" "Ya, tulang. Tulang naga atau tulang Giant, banyak dari mereka " 

Itu seperti kuburan iblis, kata seorang prajurit yang ada di sana pada saat itu. Naga, 
Raksasa, atau Gargoyle, banyak tulang yang jelas bukan manusia sekilas. Terlebih lagi, 
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mereka tersebar secara acak, dan menurut seorang sarjana yang mengkhususkan pada hal-
hal itu, strata tempat mereka berada berusia ribuan tahun. 

"Pernah ada penjara bawah tanah di sana?" 

Liecia memiringkan kepalanya, tapi aku menggeleng. 

Iklan "Seperti yang aku katakan, itu adalah lapisan. Yang berarti bahwa ribuan tahun yang 
lalu itu ada di 'permukaan' " " Permukaan ... tapi itu tidak mungkin. Iblis terkadang keluar 
dari ruang bawah tanah, tetapi tidak dalam jumlah besar seperti itu. Selama itu bukan 
wilayah Raja Iblis, tidak mungkin iblis muncul ke permukaan dalam jumlah itu ...  terkesiap 
! " " Yang berarti bahwa setan yang muncul sekitar puluhan tahun yang lalu sudah ada di 
permukaan ribuan tahun yang lalu. Jika Anda memikirkannya, ada ruang bawah tanah di 
banyak tempat di seluruh negeri, dan setan tinggal di dalamnya. Ribuan tahun yang lalu 
iblis-iblis yang tinggal di negeri ini mati karena suatu alasan, tetapi beberapa dari mereka 
bersembunyi di tempat-tempat seperti ruang bawah tanah dan selamat, atau begitulah 
menurut para ulama " 

Seolah-olah dinosaurus yang seharusnya punah bertahan hidup di beberapa daerah 
terpencil di suatu tempat, atau virus yang seharusnya diberantas menanti waktu mereka 
dan muncul kembali. 

"Jadi, apa maksudmu? Apakah Anda mengatakan setan dan ras iblis di wilayah Raja Iblis 
tidak 'muncul' tetapi 'kembali'? " " Saya tidak tahu pasti. Kita harus mengumpulkan 
informasi dari banyak tempat dan menggunakan kekuatan Tomoe-chan dan membuat 
penilaian kita. Terlalu berbahaya untuk memutuskan hanya dengan informasi yang kita 
miliki sekarang " 

Apa yang kita lawan? Apa musuh kita? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak memiliki jawaban 
yang mudah. 

"Juga, ada satu hal lagi yang menggangguku ..." "Masih ada lagi !?" "Mengesampingkan 
masalah tulang, kita perlu membangun tangki pemukiman. Itulah sebabnya saya meminta 
para cendekiawan membuat catatan penggalian dan menggalinya, tetapi salah satu set 
lengkap tulang naga lengkap yang hilang. Itu seharusnya diletakkan untuk pameran dan 
diberikan kepada tahanan di Museum Kerajaan Parnam, tapi ... " " Apakah itu dicuri? " " 
Akan baik jika itu terjadi ... well, tidak bagus, tetapi hampir dua puluh Set meteran tulang 
naga yang dipamerkan akan menyulitkan untuk dibawa dan tidak ada jejak apa pun yang 
diangkut di luar tembok Parnam. Tulang sekarang terdaftar sebagai hilang. Ini hampir 
seperti pergi sendiri dan terbang " ".... . ! Mungkinkah itu Naga Tengkorak !? " " Para ulama 
curiga " 

Tengkorak Naga. Setan seperti itu tampaknya ada di dunia ini. Seekor naga, yang bisa 
memusnahkan seluruh negara jika terbang menjadi amarah, memiliki kekuatan sihir yang 
sangat besar di dalamnya. Kekuatan ini tetap ada dalam mayatnya setelah kematiannya. 
Biasanya kekuatan itu akan bocor tetapi dalam kasus-kasus di mana naga mati dengan 
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dendam (atau lebih tepatnya, di mana jenazah dibiarkan sendirian untuk waktu yang 
lama), itu akan bereaksi terhadap kekuatan sihir yang tersisa dan berubah menjadi 
[Tengkorak Naga semua-tulang] ] 

Tengkorak Naga semacam itu ditandai makhluk berbahaya peringkat-A oleh negara. Seekor 
Naga adalah 'semata-mata' tidak terkendali begitu menjadi marah, tetapi Naga Tengkorak 
lebih suka mem-boot. Orang yang bersayap bisa terbang meskipun tidak ada selaput di 
sayap itu, dan itu akan mengeluarkan racun yang akan membunuh makhluk hidup hanya 
dengan berada di sana. Itu bisa menggunakan [Nafas] yang digunakan Naga saat masih 
hidup, jadi itu adalah bencana (mati?) Yang bisa dihancurkan suatu negara untuk 
mengalahkan seluruh pasukannya. Namun, kali ini mungkin bukan itu masalahnya. 

"Jika itu masalahnya, Parnam pasti sudah terjebak dalam racun. Untuk mencegah hal itu, 
para sarjana sudah melakukan pemindaian sihir. Fosil itu seharusnya tidak memiliki 
kekuatan sihir lagi. "Fiuh ... syukurlah" "Itulah sebabnya itu bahkan lebih tidak bisa 
dimengerti. Kemana perginya tulang naga? " 

Hampir sebulan telah berlalu sejak tulang Naga menghilang, tetapi masih belum 
ditemukan. Saya cukup yakin itu entah bagaimana diangkut di luar kota benteng. Tetapi 
dalam hal itu, apa motif mereka? Kekuatan sihir telah benar-benar bocor dan tulang-
tulangnya sendiri telah membatu, hampir tidak ada gunanya sekarang. Sudah tidak 
memiliki nilai sebagai katalis. Paling-paling apa yang bisa mereka lakukan adalah 
menaruhnya di pameran dan menarik wisatawan seperti yang akan kami lakukan. 

Saya tidak mengerti. Itulah sebabnya saya merasa murung. Saya membaringkan diri di 
tempat. Liecia menatapku dengan tatapan kosong, tetapi aku tidak mempermasalahkannya. 

"Pakaianmu, mereka akan kotor, tahu?" "Mereka bisa dicuci. Dengan posisiku seperti itu, 
mereka akan dicuci bahkan jika mereka dibiarkan sendiri. " " Seorang Raja bukanlah 
seseorang yang harus menjadi kotor " " Yah ... martabat juga penting, " 

Terutama di masyarakat yang tinggi. Jika seorang politisi di Jepang modern melakukan 
kunjungan harian ke sebuah restoran mahal ia akan dikritik, sebaliknya, ia dapat menarik 
perhatian publik dengan mengunjungi toko gyudon rakyat jelata. Namun, dalam 
masyarakat dengan sistem kasta seperti negara ini, jika raja melakukan sesuatu seperti itu, 
para pengikutnya akan berpikir "Aku bisa menggulingkan raja ini". Seorang raja yang 
dianggap enteng oleh para pengikutnya akan ditinggalkan oleh rakyat. Dalam masyarakat 
yang terstruktur secara vertikal, orang-orang tidak memandang raja secara langsung, 
tetapi melihat sekilas keberadaannya melalui para pengikutnya. Jika pengikut menganggap 
raja tidak penting, orang-orang juga akan berpikiran sama. 

"....... Menyedihkan sekali. " " Aku seharusnya tidak mengatakan ini sebagai salah satu yang 
mendorongmu bekerja, tetapi menyerahlah. " " Yeah yeah. Ah, libur satu hari pasti bagus ~ 
" 
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Saya melakukan peregangan besar. Ternyata memiliki satu pikiran dari pekerjaan terasa 
hebat. Yang mengingatkan saya, saya telah bekerja tanpa henti sejak saya datang ke dunia 
ini. Ada banyak hal yang harus dilakukan, hal-hal yang harus saya lakukan, dan hal-hal yang 
tidak bisa saya lakukan, saya selalu memeras kepalaku. Saat-saat seperti ini di mana saya 
tidak perlu memikirkan sesuatu yang luar biasa. 

"Ah ~ .... Aku merasa seperti meleleh dan kembali ke bumi ~ " " ...... " 

Liecia menatapku mengatakan hal-hal seperti itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan 
berkata dengan suara rendah hati. 

"Kamu ... . mau bantal pangkuan? " 

◇ ◇ ◇ 

Aku menyiapkan pangkuanku dengan duduk dengan kaki ditekuk ke belakang--- dan 
meletakkan kepala Soma di atasnya. Ada bantal-bantal pangkuan tempat pesta lainnya 
terletak lurus dari tempat Anda melihat² dan bantal-bantal di mana mereka berbaring lay, 
saya melakukan bantal lurus. Jika aku mengintip wajah Soma, dia akan terbalik. Bagian 
belakang kepala Soma terletak di antara pahaku, rasanya sedikit geli. Itu karena dia 
langsung menyentuh bagian-bagian di mana rok saya tidak mencapai. ¹ «TN: 
onnanokozuwari» ² «TN: like so ...» ³ «TN: and so ...» 

"T, ini ... anehnya memalukan" 

"Wajah Soma memerah. ... kemungkinan besar milikku juga. 

"Aku ingin tahu apakah 'yang memberi' atau 'yang menerima' akan lebih malu?" "Yah, itu 
akan menjadi 'yang melihat mereka', bukan?" "Ahaha. Bisa jadi" 

Aku ingin tahu seperti apa raut wajah Aisha jika dia tidak tidur. Apakah dia akan menjadi 
merah melihat adegan pasangan yang bertunangan, atau akankah dia membuat retort 
jalan-off-the-mark seperti "Anda tidak dapat membuat Putri melakukan sesuatu seperti itu! 
Jika Anda ingin bantal saya akan melakukannya! ". ... entah bagaimana saya merasa yang 
terakhir lebih mungkin. 

"Apakah kita terlihat seperti pasangan yang bertunangan sekarang?" "Hanya dalam nama 
saja," "......" 

Lagi? Soma akan selalu mengatakan, "Pertunangan itu hanya sementara. Saya hanya 
memegang tahta untuk sementara waktu "kepada orang-orang yang berada di dekatnya. 
Dia benar-benar berniat untuk menyerahkan tahta kepada saya dan meninggalkan layanan 
pemerintah begitu negara telah stabil. Alasan dia akan menjelaskan reformasinya kepada 
saya secara rinci kemungkinan karena 'penyerahan' ini. Saya merasa seperti saya mengerti 
manusia yang disebut Soma sedikit sekarang sehingga saya bisa menebak apa yang dia 
pikirkan. 
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Bukannya aku tidak mengerti bagaimana perasaannya. Saya tidak ingin kekayaan atau 
kemuliaan. Yang saya inginkan adalah kehidupan yang damai dan tenang. Bagi Soma, karya 
seorang [Raja], terikat dengan [Noblesse Oblige⁴], adalah kebalikan dari apa yang dia 
inginkan. Meskipun Ayah yang melakukannya dengan tidak hati-hati, aku merasa malu 
telah mendorong pekerjaan yang menyusahkan kepadanya. ⁴ «TN: Kewajiban Noble. 
Tanggung jawab seorang bangsawan untuk memimpin dalam pertukaran hak dan hak 
istimewa » 

Tapi sekarang, negara ini berubah dengan Soma di pusatnya. Negara yang tidak berubah, 
tidak pernah maju ini, yang oleh tetangga kami disebut [Kerajaan kuno yang berjamur]. Itu 
adalah kemampuan Soma yang mengumpulkan orang-orang berbakat dan menyelesaikan 
masalah makanan sebelum menjadi serius. Baik Hakuya Kwonmin dan Poncho-san juga 
datang ke layanan pemerintah karena Soma. Saya tidak yakin saya akan bisa mengamankan 
mereka seandainya saya yang mewarisi tahta. 

Yang terpenting, saya pribadi ingin Soma menjadi raja, itulah sebabnya, 

"Soma, apakah kamu benci menjadi tunanganku?" 

Kata-kata itu tiba-tiba keluar dari mulutku. Soma membuka matanya lebar-lebar, memerah, 
dan membuang muka. 

"....... itu tidak adil, caramu mengatakannya " " R, benarkah? " " Lalu bagaimana denganmu 
Liecia? Apakah kamu baik-baik saja dengan menjadi tunanganku? " " Aku tidak keberatan " 

Anehnya itu keluar dengan keras dan jelas, bahkan mengejutkan diriku sendiri. Hanya saja 
aku merasa sedikit malu setelah kata-kata itu keluar. 

"Kamu tahu, Soma lebih baik dariku menjadi raja" "Hanya karena aku lebih baik dalam 
menjadi raja, kamu tidak keberatan menjadi tunangan dari seseorang yang tidak kamu 
sukai?" "Bukankah itu bagaimana bangsawan? " " Aku bukan bangsawan. Juga ... yah aku 
lebih suka pernikahan cinta " " Kalau begitu, apakah kamu membenciku Soma? Kamu 
mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah mencintaiku? " " Ngh ... seperti yang aku 
katakan, itu tidak adil bagaimana kamu mengatakannya. Laki-laki, Anda tahu, jika Anda 
bertindak seolah-olah Anda tertarik pada mereka meski hanya sedikit, mereka akan 
berkata [dia pasti jatuh cinta pada saya!]. Mereka tahu itu ilusi, tetapi bagaimanapun 
mereka akan memeras otak mereka dengan berat antara 99% visi yang jelas dan 1% 
harapan⁵. Jika seorang gadis cantik seperti Liecia mengatakan sesuatu seperti itu, tidak 
mungkin itu tidak akan ada dalam kepalaku. ⁵ «AN: ini pendapat pribadi» 

Soma berbicara dengan cepat seolah berusaha menutupi sesuatu. Ketika dia melakukan 
bisnis resmi, dia akan sangat pragmatis dan tenang, namun dia menjadi gugup ketika 
berbicara tentang hal-hal seperti ini, dia terlihat agak lucu. 

"Fufu. Meskipun kamu bisa memindahkan negara, kamu tidak bisa menangani hal seperti 
ini sama sekali, kan? " " ...... Aku tidak punya cukup pengalaman. Dalam beberapa hal " " 
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Saya juga selalu belajar dan berlatih dan tidak terlalu berpengalaman juga? " " Jangan 
gabungkan anak laki-laki dan perempuan. Spesifikasi dasar mereka berbeda dengan zelring 
dibandingkan dengan naga--- " " Um, maafkan aku.... " ⁶« AN: tergantung orangnya » 

Sementara kami melakukan percakapan itu, suara malu-malu datang dari belakang. Ketika 
saya menoleh, ada Aisha yang bangun beberapa waktu yang lalu dan tersenyum pahit, 
memandang kami dengan tatapan tiga konsentrasi. 

"Kapan aku bisa berhenti pura-pura tidur?" ".......... " 

Tak perlu dikatakan, kami berdua melompat berdiri. 
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Vol. 1 - 4.4 
Bab 4.4 Arc Pengayaan Nasional 

Bab 4: Liburan Parnam D [1]  Perspektif Souma  Karena ini, pemeriksaan ibukota yang 
diperlakukan lebih seperti kencan, dilanjutkan sekali lagi. Itu sudah mencapai waktu 
makan siang, tepat ketika perut kami terasa kosong, kami bertiga kemudian memutuskan 
untuk pergi dan memeriksa kafe bernyanyi tempat Juna-san bekerja. Ketika kami berjalan 
di jalan beraspal yang memiliki deretan toko di kedua sisi jalan, aku mendengar Liecia 
berkata, 

「Itu adalah sesuatu yang Anda katakan sebelumnya, tetapi. . . . . jika saya ingat dengan 

benar Anda menyebutkan istilah laws hukum yang berlaku 』. Apa maksudmu? 」(Liecia) 

「 Ah, itu hanya 『Undang-Undang Jalur Pejalan Kaki Surga [2]』 dan 『Undang-Undang 

Manajemen Publik tentang Pembuangan Sampah』. 」(Souma) 「. . . . . . Maaf Saya tidak 

tahu apa yang Anda bicarakan. 」(Liecia) 

Yah, itu mungkin benar. Meski begitu, keduanya terhubung langsung dengan masalah 
sanitasi. 

「Pertama,『 Undang-Undang Pejalan Kaki 'Paradise Pathway 』, ini hanyalah larangan 

mengendarai kuda selain yang ada di jalan utama. Ada pengecualian untuk kereta kuda 
yang mengangkut barang; juga pembatasan hanya aktif selama beberapa jam di pagi hari. 
Tidakkah kamu menyadari bahwa kita belum melihat seekor kuda pun di jalan selama 
beberapa waktu sekarang? 」(Souma) 「 Sekarang kamu menyebutkannya. . . . . . 」(Liecia) 

Liecia melihat sekeliling dengan gelisah, tetapi tidak ada kuda yang ditemukan. 

「Ini hanya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang berhubungan dengan kuda, 

meskipun ada juga arti lain untuk mempersiapkan lingkungan di mana pelanggan dapat 
membeli barang-barang dengan aman dan, dengan demikian, merangsang kegiatan 
ekonomi. . . . . . Namun, tujuan utamanya adalah kotoran kuda. 」(Souma) 「 Kotoran kuda? 

」(Liecia) 「 Jangan buang kotoran kuda saat mereka bergerak? Kotoran sisa yang kering 

kemudian akan tertiup angin dan kemudian merusak paru-paru orang yang menghirupnya. 
Kotoran kuda lebih mudah ditinggalkan di tempat yang biasanya tidak bersih. Lebih mudah 
untuk mengumpulkan kotoran kuda jika kuda itu terbatas pada jalan utama. Dengan ini, 
jumlah orang yang menderita pneumonia akan berkurang dari sekarang. 」(Souma) 「 Eh! 

Itu dia!? 」(Liecia) 「. . . . . . Ya Mungkin itu hanya "itu" tetapi jika kita hanya melakukan 

"itu", maka kita bisa menyelamatkan nyawa. 」(Souma) 

Cara bicara saya menjadi sedikit tumpul dan keras. Tapi, saya agak marah dengan "itu", 
ungkapan yang digunakan untuk memandang rendah orang lain. . . . . . . Baru saja saya 
hampir meledak karena kemarahan. Saya perlu merenungkan hal ini. Setelah menerima 
bantahan saya, wajah Liecia menjadi pucat. "Itu dia" adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai 
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selama pemerintahan orang tuanya. Itu tidak seperti Liecia yang berkuasa secara pribadi 
pada waktu itu, tapi mungkin ini karena dia seharusnya menjadi bangsawan. 

「Yah, saya pikir itu bisa dimengerti. Negara ini tidak memiliki konsep tentang sanitasi 

sejak awal. Bahkan di antara para dokter, hanya dua orang yang memahami gagasan ini. 」

(Souma) 「. . . . . . 」(Liecia) 

Saya sebelumnya berpikir bahwa mungkin karena sihir ada di negara ini, menyebabkan 
bidang sains dan teknologi berantakan, hal yang sama juga dapat dikatakan tentang bidang 
ilmu kedokteran. Seperti semua pengaturan fantasi, dunia ini juga memiliki 『Sihir 

Penyembuhan』. Dengan mengubah kekuatan sihir di dalam tubuh menjadi gelombang 

khusus, itu akan meningkatkan kekuatan penyembuhan alami tubuh. Itu efektif untuk luka 
luar seperti lecet, luka atau memar. Pada orang-orang dengan kekuatan penyembuhan 
alami yang luar biasa, mereka bahkan dapat memasang kembali lengan yang terputus 
seperti baru. Orang-orang yang telah melihat sebanyak ini akan berpikir bahwa itu adalah 
pekerjaan Tuhan. Di sisi lain, itu tidak terlalu efektif pada penyakit virus seperti pilek atau 
penyakit menular lainnya yang tidak dapat disembuhkan dengan kekuatan penyembuhan 
alami tubuh. Selain itu, efektivitasnya dalam menyembuhkan luka eksternal juga lebih 
rendah pada orang dengan kekuatan penyembuhan alami yang lebih rendah seperti orang 
tua. Itu adalah sesuatu yang mudah dipahami selama seseorang mengetahui mekanisme 
yang melatarbelakanginya, atau begitulah yang saya pikirkan, namun warga negara ini 
tidak tahu tentang keberadaan kuman, apalagi virus. Karena mereka berusaha untuk 
menemukan jawabannya secara paksa tanpa memiliki pengetahuan tentang hal itu, mereka 
hanya dapat menemukan jawaban dalam batasan terbatas dari akal sehat mereka sendiri. 

Magic Sihir penyembuhan tidak efektif〉 = 〈Bahkan pekerjaan Allah tidak dapat 

menyembuhkannya〉 = 〈sumpah kutukan dari Iblis〉 

Kesimpulan semacam itu diambil di dalam kepala mereka dan obat-obatan untuk penyakit 
diperdagangkan hanya sebagai beberapa barang magis yang dipertanyakan alih-alih obat 
asli. 「Jika Anda membeli vas ini, Anda tidak akan sakit!」 Ini adalah praktik bisnis yang 

umum yang saya bahkan tidak bisa menertawakannya. Jika Anda membelinya, Anda 
mungkin juga mengenakan daun bawang di leher Anda dan tidur. [3] 

Namun, masih ada secercah harapan. Sama seperti dua dokter yang saya sebutkan 
sebelumnya. Jika keduanya menjadi pusat reformasi teknologi medis, maka. . . . . . 

「Hei, Souma, mengapa kamu bergumam pada dirimu sendiri?」 (Liecia) 

Saya kembali sadar setelah dipanggil oleh Liecia. Rupanya, saya terlalu tenggelam dalam 
pikiran saya sendiri. 

Iklan 「Maaf, saya hanya berpikir sebentar」 (Souma) 「Mou. . . . . . . meski begitu 

bagaimana dengan yang lain, 『Undang-Undang Manajemen Publik tentang Pembuangan 

Sampah』, yang telah Anda katakan sebelumnya? 」(Liecia) 「 Seperti apa namanya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Apakah Liecia tahu tentang apa metode khas pembuangan sampah di negara ini? 」

(Souma) 「 Mereka dipecah menjadi 『Sampah Dapat Terbakar』 dan 『Sampah Tidak 

Terbakar』. Sampah yang bisa dibakar harus dibakar dan sampah yang tidak bisa terbakar 

harus dikubur, kan? 」(Liecia) 「 Oh, Anda menjawab ini dengan sangat lancar, betapa tak 

terduga. 」(Souma) 「 Apakah Anda berpikir bahwa saya tidak mengetahui cara dunia 

karena saya bangsawan? Jangan bodoh. Ketika saya menghadiri Akademi Militer, saya 
tinggal di asrama jadi tentu saja saya tahu tentang itu. 」(Liecia) 

Saya melihat . Bukannya aku menganggapnya tidak tahu cara dunia. . . . . . . 

「Namun, itu jawaban yang salah. 」(Souma) 「 Eh? 」(Liecia) 「 Aku berkata "khas", kan? 

Jawaban Liecia datang dari cara berpikir yang cocok dengan ojou-sama dari kelas atas. Jadi 
sangat berbeda dengan akal sehat rakyat jelata. 」(Souma) 「 Lalu-lalu, apa yang akal sehat 

rakyat jelata katakan?! 」(Liecia) 「 Aisha, bagaimana Anda menangani sampah di Hutan 

Peri Gelap? 」(Souma) 「 Eh? Sampah? 」(Aisha) 

Aisha menjadi bisu ketika dia tiba-tiba disebutkan, tetapi kemudian dia segera 
memikirkannya. 

"Ayo lihat . . . . . . Membakarnya. 」(Aisha) 「 Itu dia? 」(Liecia) 「 Itu dia. 」(Aisha) 「 

Tidak mungkin hanya itu! Bagaimana dengan hal-hal yang tidak bisa dibakar?! 」(Liecia) 

Liecia berkobar, tetapi Aisha menatap dengan bingung. 

「Eh? Untuk memulainya, apakah ada sampah yang tidak bisa terbakar? 」(Aisha) 「 

Tentu saja ada! Bagaimana dengan alat yang rusak? 」(Liecia) 「 Diperbaiki dan digunakan 

kembali. 」(Aisha) 「. . . . . . Eh? 」(Liecia) 「 Sampah dapur bisa dikubur sebagai pupuk. 

Pecahan tembikar yang rusak dibumikan dengan baik dan tersebar di tanah. Alat logam 
yang rusak diperbaiki dan digunakan kembali. Jika masih rusak, maka akan dijual sebagai 
besi tua (ke pedagang yang mengumpulkan limbah logam). Sampah hanya sebagian besar 
terdiri dari benda-benda seperti serpihan kayu atau pelindung kulit yang rusak. . . . . . 
Mereka biasanya dibakar bersama dalam api terbuka. 」(Aisha) 「 Ah. . . . . . Eh. . . . . . ? 」

(Liecia) 

Kali ini giliran Liecia yang dungu. Mendengar percakapan ini, aku tanpa sengaja tertawa 
terbahak-bahak. 

「Hahaha, jawaban Aisha tadi benar. 」(Souma) 「 Souma. . . . . . . 」(Liecia) 「 Untuk kelas 

atas yang khawatir tentang penampilan mereka atau untuk tentara di mana peralatan 
mereka berkorelasi dengan hidup dan mati mereka, alat mereka tentu saja harus selalu 
baru. Namun, ini bukan kasus yang sama untuk keluarga biasa. Yah tentu saja mereka tidak 
pergi ke ekstrem seperti elf dalam cerita Aisha, tetapi itu dekat dengan apa yang dilakukan 
warga ibukota. Perbedaannya adalah bahwa mereka membersihkan sampah dapur mereka, 
dan ada kebiasaan untuk mengumpulkan furnitur kayu dan sampah besar untuk 
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membakar mereka di alun-alun pada akhir tahun. Itu sebabnya bagi mereka, sampah hanya 
terdiri dari barang-barang yang bisa dibakar. 」(Souma) 

Dunia ini masih belum memiliki busa plastik atau polystyrene [4], jadi tidak ada hal yang 
tidak dapat digunakan kembali setelah diberi perlakuan khusus. Di tempat pertama, alat 
terbuat dari logam, batu (juga kaca atau porselen) atau kayu. Besi dapat dilebur dan 
digunakan kembali, dan bahkan jika mereka meninggalkan alat-alat batu sendirian, seiring 
berjalannya waktu mereka akan direklamasi secara alami. Ada pengecualian untuk bahan 
buatan (bahan ajaib) yang diciptakan oleh para penyihir, tetapi benda itu sendiri sangat 
berharga dan membuangnya karena sampah adalah sesuatu yang tidak dapat dipercaya. 

Sebagai contoh: Logam, karena biayanya yang mahal, masyarakat umum akan 
memperbaiki dan menggunakannya kembali, karena mudah diperbaiki dengan memalu 
besi ke dalamnya. Jika setelah proses ini dan itu masih tidak dapat digunakan, maka akan 
lebih murah untuk membeli pengganti dan barang lama akan dibeli oleh pedagang besi tua 
untuk beberapa koin. Pedagang besi tua kemudian akan melelehkan logam yang terkumpul 
dan kemudian membuangnya menggunakan logam lebur yang sama. Namun, karena orang-
orang ini melakukan proses ini tanpa memiliki peralatan yang tepat dan tidak memiliki 
cukup waktu dan tenaga, mereka hanya dapat menghasilkan logam dengan kualitas buruk 
yang hampir tidak ada gunanya. Karena mereka hanya menuang logam yang meleleh, maka 
tidak dapat dihindari jika kotoran dimasukkan dalam proses ini. Hasilnya adalah logam 
berkualitas buruk yang muncul di pasar negara itu. 

Negara ini memiliki sumber daya yang terbatas. Karena hanya logam berkualitas rendah 
yang beredar di pasar domestik, pada akhirnya, logam berkualitas tinggi harus diimpor 
dari negara lain. Saya ingin mengurangi biaya ini. Namun, bahkan jika saya menyuruh 
pedagang besi tua untuk mengurangi kotoran dan mendaur ulangnya sebagai logam 
berkualitas tinggi, biayanya akan meningkat dan keuntungan mereka akan sangat defisit. 
Karena itu: 

「Karena itu, pembuangan sampah akan dikelola secara publik. . . . . . Dengan kata lain, 

negara akan menjadi orang yang melakukannya. Jika ada individu yang tidak puas, negara 
akan menyediakan uang dan fasilitas pribadi untuk mereka, sehingga jumlah tenaga kerja 
dan waktu juga dapat dikurangi. Ekstrak masing-masing dan setiap kuku dari kayu yang 
dibuang, lalu Anda bisa membuat ulang besi menjadi bentuk lain. 」(Souma) 「 Luar biasa, 

tapi. . . . . Bukankah ini merampok pedagang besi tua dari pekerjaan mereka? 」(Liecia) 「 

Tidak akan ada masalah. Untuk pekerjaan ini, kami mempekerjakan pedagang besi tua 
sebagai pegawai negeri. 」(Souma) 

Pertama, pekerjaan mereka dibayar rendah. Membeli logam yang pecah dengan murah dan 
menyimpannya, melebur dan menuangnya, lalu menjualnya secara grosir kepada guild 
pengrajin. Namun, karena logam berkualitas rendah tidak berguna untuk sebagian besar 
keperluan, mereka harus menjualnya dengan tanah murah dan mereka hampir tidak 
mendapat untung. Pada kenyataannya, pedagang besi tua adalah pekerjaan yang termasuk 
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dalam hierarki pekerjaan terendah. Karena mereka adalah orang-orang yang berurusan 
dengan sampah, mereka dianggap praktis tidak berbeda dengan pengemis. 

「Namun, karena ini adalah layanan negara, maka uang untuk membelinya juga akan 

berasal dari negara tersebut. Negara ini telah menyiapkan fasilitas yang memadai yang 
dapat melebur logam berkualitas tinggi. Bahkan ketika melakukan transaksi dengan guild 
pengrajin, karena itu adalah sesuatu yang dilakukan negara, guild tidak bisa mengalahkan 
harga ketika mereka membelinya. Kemudian, mantan pedagang besi tua yang berubah 
menjadi pegawai negeri akan menerima gaji dari negara setiap bulan. Mungkin, bukankah 
penghasilan mereka akan meningkat 10 kali lipat jika dibandingkan dengan apa yang 
mereka miliki sebelumnya? 」(Souma) 「 Ya. . . . . . Tidak akan ada keluhan, kan? 」(Liecia) 

Sebenarnya, tidak ada satu keluhan pun dari pedagang besi tua. Atau lebih tepatnya, ketika 
saya mengirim menteri yang bertanggung jawab atas pembuangan sampah untuk 
melakukan inspeksi fasilitas pemrosesan ulang, dia mendapati bahwa semua karyawan 
mengucapkan terima kasih dalam air mata. 

「Tapi, jika kita ceroboh, bukankah ini akan lebih mahal daripada mengimpornya dari 

negara lain?」 (Liecia) 

Ketika Liecia menunjukkan ini, saya hanya mengangguk, "Ya, saya harus mengakuinya. 」 

「Mungkin pada tahap saat ini, ini sedikit minus? Namun, membayar biaya di dalam negeri 

dan membayar biaya di luar negeri memiliki arti yang sama sekali berbeda. Jika kita 
membayar biaya di luar negeri, maka akan ada aliran modal, tetapi jika kita membayar 
biaya di dalam negeri, modal itu akan bersirkulasi di dalam perekonomian negara kita. 」

(Souma) 「 Lagi-lagi ini tentang ekonomi. . . . . . 」(Liecia) 

Tampaknya Liecia, yang ahli dalam bidang urusan militer, sebagian besar miskin di bidang 
ini. Karena tentara juga memiliki orang-orang yang berurusan dengan birokrasi tentara, 
mereka mungkin memiliki perwira yang memperhatikan untuk menjaga jalur pasokan. 

「Lalu tentang urusan militer. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah diplomatik: Jika 

Anda berhemat sumber daya di dalam negara Anda, maka negara-negara lain tidak dapat 
menggunakan impor sumber daya itu sebagai alat diplomatik lagi. Misalnya, jika Adipati 
Amidonia yang mengincar negara dengan burung nasar seperti kelaparan, membatasi 
ekspor besi ke negara kita, apa yang akan Anda katakan? 」(Souma) 「. . . . . . Saya akan 

bermasalah. Untuk memulai kembali perdagangan saya akan melakukan kondisi apa pun 
yang disodorkan pada saya. 」(Liecia) 「 Benar. Ini juga bertujuan untuk mencegah kondisi 

tersebut. 」(Souma) 

Saya tidak bisa menyebut nama negara itu, tetapi di dunia saya, ada negara yang memiliki 
sumber daya alam yang relatif langka yang digunakan sebagai alat diplomatik oleh negara 
lain untuk menekannya. Nah, karena itu, negara kepulauan beralih ke berbagai negara 
untuk memperoleh sumber daya dan mengembangkan teknologi pengganti. Akibatnya, 
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nilai kartu kelangkaan sumber daya yang digunakan oleh negara tetangga sangat menurun. 
Namun, saya tidak akan menyebutkan negara mana itu! [5] 

「Dengan menghemat sumber daya, bahkan jika negara lain menghentikan ekspornya, kita 

dapat mengurangi kerusakan, dan bahkan menyimpan sebagian dari sumber daya yang 
bersirkulasi selama masa damai sebagai persediaan persiapan jika terjadi keadaan darurat. 
」(Souma) 「 Begitu. Itu sebabnya bahkan jika itu menyebabkan defisit, ada titik 

mengubahnya menjadi manajemen publik. 」(Liecia) 

Liecia cepat memahami masalah-masalah Militer dan Diplomasi. Mungkin dia adalah tipe 
yang memiliki kemampuan belajarnya dipengaruhi oleh suka dan tidak suka. Bahkan ketika 
dia adalah seorang putri suatu negara, apakah ini baik-baik saja? Ngomong-ngomong, pada 
saat ini Aisha pergi, 「Daripada itu, aku ingin makan makanan」 dan untuk waktu yang 

lama dia membuat ekspresi seperti anjing yang diperintahkan untuk 「Tunggu」 untuk itu 

makan. Bahkan hari ini, peri gelap yang mengecewakan ini tidak mengubah prioritasnya. 

◇ ◇ ◇ 

Di jalan yang dilanda sinar matahari adalah Singing Café yang populer: 『Lorelei』. [6] Tak 

perlu dikatakan, ini adalah toko tempat penyanyi kami [7] Juna Dohma, bekerja. Ketika 
saya mendengar istilah 「kafe bernyanyi」, saya mendapat kesan bahwa itu adalah café 

Kafe yang menyediakan Karaoke dimana pelanggan bebas untuk bernyanyi bersama 」, 

namun tempat yang disebut kafe bernyanyi di negara ini adalah tempat di mana Anda bisa 
mendengar nyanyian para penyanyi lagu sambil menikmati waktu minum teh sore. Di 
malam hari, itu berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan Jazz Bar. Itu tidak seperti 
kedai kopi yang hanya milik toko rantai tertentu yang terus bertambah banyak, tetapi 
apakah ada toko seperti ini di Jepang? Meskipun opsi Pembantu Cafe juga mungkin. . . . . . 

「Kami ingin berkunjung, kan? Mari kita masuk dengan cepat. 」(Liecia) 

「Perutku kosong. . . . . . 」(Aisha) Diminta oleh Liecia dan Aisha, kami melewati pintu 『

Lorelei』. Pada saat kami memasuki toko, kami bisa mendengar nyanyian Juna-san. 

Mendengar nyanyian itu, saya berlutut. K-Kalau dipikir-pikir, lagu ini adalah sesuatu yang 
aku ajarkan padanya. Seperti yang diharapkan dari Juna-san. Dia bisa dengan sempurna 
menyanyikan lirik bahasa Inggris yang bahkan terdengar misterius bagiku. 

"Wow . Nyanyian yang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari Juna-dono. 」(Aisha) 「 

Saya tidak mengerti arti dari kata-kata itu, tetapi lagunya bagus. 」(Liecia) 

Aisha dan Liecia juga menunjukkan kekaguman mereka. Ya, saya bisa mengatakan itu lagu 
yang bagus. Pada hari itu saya pertama kali bertemu dengannya, saya berjanji pada Juna-
san bahwa saya akan mengajarinya lagu-lagu yang saya tahu, tetapi jika saya benar-benar 
memikirkan ini dengan seksama, saya akan menyadari bahwa saya hanya tahu lagu-lagu 
anime dari tahun 80-an dan tidak. Aku tidak tahu satu lagu pun. Karena itu, saya merasa 
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sedih karena lagu pertama yang saya ajarkan kepadanya adalah lagu anime jadi saya 
akhirnya memutuskan untuk mengajarinya lagu anime yang tidak terdengar seperti lagu 
anime. 

『Hari Lebih Baik dari Neil Sedaka akan Datang』 [8] 

Mungkin lebih mudah untuk dipahami jika saya menyebutkan bahwa lagu ini sebenarnya 
adalah dasar untuk lagu yang dibahas [9] oleh Aikawa Maya [10] 『Z Beyond Time』 [11], 

lagu pembuka kunci pertama dari anime robot nasional 『Mobile Setelan Z Gundam 』. 

Tapi sekarang aku berpikir bahwa di masa depan itu baik untuk mengajarinya lebih banyak 
lagu anime. Juna-san secara pribadi menyerupai Yakushimaru Hiroko-san [12] ketika 
menyanyikan lagu-lagu populer dan Moriguchi Hiroko-san [13] ketika menyanyikan lagu-
lagu anime. Saya pasti ingin mendengarnya menyanyikan lagu-lagu dari 『Detective Story

』 [14] atau 『Dari Aqueous Star with Love』 [15]. Aku ingin tahu apakah dia bisa 

menyanyi ini suatu hari nanti. . . . . . . 

Interior toko memberikan suasana gaya modern-era Showa yang tenang. Kami duduk di 
meja di sudut dan mendengarkan dengan penuh perhatian setiap lagu Juna-san. Setelah 
beberapa saat, Juna-san selesai bernyanyi, memperhatikan kami dan datang ke tempat 
duduk kami. 

「Bukankah ini ibumu? . . 」(Juna) 「 Hari baik untukmu, Juna-san, aku tidak tahu apakah 

kamu mengingatku atau tidak, tapi aku Kazuya, pewaris toko kain krep di Kerajaan Echigo! 
[17] 」(Souma) 

Aku berbicara dengan cepat dan tanpa henti untuk mengganggu kata-kata Juna-san. Juna-
san yang cakap tampaknya memahami situasi, 

「Ah ya, ini Kazuya-san. Lama tidak bertemu . Apakah ayahmu baik-baik saja? 」(Juna) 「 

Ya. Dia benar-benar energik karena baru-baru ini ibuku tahu tentang dia bermain-main dan 
itu menjadi masalah besar. 」(Souma) 「Begitukah ? Kazuya-san juga harus hati-hati saat 

berhadapan dengan wanita, kan? 」(Juna) 

Dia mencocokkan ceritanya dengan ceritaku. Seperti yang orang duga, di tempat di depan 
mata publik seperti ini, aku akan bermasalah jika dia menundukkan kepalanya dan 
menyapaku dengan 「Yang Mulia」 karena aku bepergian dengan penyamaran. Namun, 

kemampuannya untuk menyesuaikan dan mencocokkan pembicaraan acak saya di tempat, 
seperti yang diharapkan dari orang berbakat yang saya ingin berada di kastil dengan segala 
cara. 

「Jika saya membayar Anda lima kali lipat upah Anda saat ini, apakah Anda akan menjadi 

sekretaris eksklusif saya?」 (Souma) 「Meskipun saya menghargai proposal Anda, namun 

saya pikir pekerjaan ini, di mana saya menyenangkan semua orang dengan lagu saya, 
adalah panggilan hidup saya, jadi Saya benar-benar minta maaf karena menolak tawaran 
itu. 」(Juna) 
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Dia dengan lembut menolak. Bahkan caranya menolak pun disempurnakan. 

「Itu benar-benar disesalkan. Namun karena ada yang mengatakan bahwa alih-alih diatur 

untuk menghias ruangan, bunga liar lebih indah ketika mereka mekar bebas di ladang. 」

(Souma) 「 Ara, bahkan jika itu bukan untuk dekorasi, bunga-bunga di dalam vas akan 

mekar dengan upaya terbaik mereka sehingga mereka dapat dikagumi. 」(Juna) 「 Begitu 

ya, kalau begitu, bukankah perlu meningkatkan pengaturan sehingga layak untuk 
dikagumi? 」(Souma) 「 Ya. Saya percaya bahwa bunga tidak akan keberatan rusak selama 

proses itu. 」(Juna) 「 Hahahahahaha. 」(Souma) 「 Ufufufufu. 」(Juna) 

Juna-san ikut tertawa. Melihat kami berdua seperti ini, Liecia agak tertarik, jadi dia berkata. 

「. . . . . . Entah bagaimana, percakapan antara Anda berdua seolah-olah Anda sedang 

menyelidiki niat masing-masing. 」(Liecia) 

Itu terlihat seperti itu. Tapi itu berbeda, Liecia. Ini mungkin 「sebuah adegan di mana 

seorang bidadari dengan lembut menegur otouto yang menginginkan sesuatu di luar 
kemampuannya. 」 . . . . . . dengan usia yang hampir tidak perlu diubah. [18] 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Sanitasi itu penting! London dan Kota-Kota Besar di Eropa belajar ini dengan cara yang 
sulit ketika industrialisasi dimulai! Dan ya . . . Kita harus memilah sampah dengan baik. . . 
Sekarang, mari kita lihat bagaimana wadah kompos saya berjalan. . . 

[1] Judulnya adalah permainan kata-kata "ROMAN HOLIDAY". . . Sekarang saya hanya bisa 
melihat Liecia sebagai Audrey Hepburn. . . [2] Surga Pedestrian adalah istilah untuk Jalan 
yang eksklusif untuk pejalan kaki tanpa Mobil yang diizinkan masuk kecuali untuk alasan 
khusus (seperti ambulans, polisi, atau pemadam kebakaran dengan tugas resmi). Contoh: 
Melbourne, Akihabara, Iowa City Downtown. Pandangan pribadi saya: Pusat kota harus 
tanpa mobil, kecuali untuk Shuttle Bus. [3] Obat tradisional dingin di Jepang. Spring Onion 
atau Negi (Allium fistulosum) tidak sama dengan Leek (Allium ampeloprasum), meskipun 
banyak orang yang percaya sebaliknya (Itu adalah salah satu dari 7 mitos Hatsune Miku). 
[Catatan Editor: Rasanya sangat berbeda, bagaimana Anda mencampurnya ???] TL: Mereka 
terlihat sama untuk beberapa orang. [4] Umumnya dikenal sebagai Styrofoam, tetapi ini 
adalah merek. [5] Ingat suatu negara Eurasia Timur tertentu yang (diduga) mengurangi 
ekspor logam tanah jarang karena perselisihan perahu nelayan dengan negara kepulauan 
tertentu? (dan akhirnya menghancurkan pasar begitu keras sehingga banyak investor 
kehilangan uang mereka ketika pasar jenuh suplai?) [6] Ini adalah yang terbaik yang bisa 
saya lakukan dengan permainan kata 日 の 当 た る dan 当 た り に あ る. [7] Songstress 

adalah Utahime 歌 姫 di Jepang. Secara harfiah berarti: Putri Bernyanyi atau Putri Song. [8] 

Penyanyi dan penulis lagu pria Amerika Neil Sedaka. Dia merilis "Better Days are Coming" 
pada tahun 1972. Lagu ini dikerjakan ulang menjadi Lagu Pembuka Anime untuk Ponsel 
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Zeta Gundam pada tahun 1985. [9] Sampul dalam istilah Lagu Jepang berarti, menyanyikan 
lagu yang pertama kali dinyanyikan oleh penyanyi lain. [10] Aikawa Maya 鮎 川 麻 弥. 

Seorang penyanyi-penulis lagu wanita Jepang. Terkenal karena pembukaan anime Sunrise 
pada akhir 1980-an. [11] Ｚ ・ 刻 を 越 え て (Zeta -- Toki o Koete). [12] Yakushimaru 

Hiroko 薬 師 丸 ひ ろ 子. Seorang penyanyi-aktris Jepang yang terkenal pada 1980-an. [13] 

Moriguchi Hiroko 森 口 博 子. Seorang penyanyi Jepang yang menyanyikan banyak lagu 

Gundam di tahun 80-an. Bagi orang-orang yang lahir setelah tahun 80-an, ia adalah 
penyanyi lagu penutup One Punch Man. [14] 探 偵 物語 Tantei Monogatari, sebuah aksi 

serial TV Jepang yang dibintangi Yusaku Matsuda yang awalnya disiarkan di Nippon TV 
dalam 27 episode empat puluh lima menit dari 18 September 1979 hingga 1 April 1980. Itu 
tentang seorang mantan polisi San Francisco yang menjadi detektif swasta yang 
mengendarai skuter Vespa, merokok rokok Unta, mengenakan setelan hitam dan putih dan 
kacamata. Harus dilihat bisa dipercaya. (Dia adalah dasar untuk Laksamana Aokiji di 
OnePiece) 

[15] izu の e へ 愛 を こ め izu Mizu no Hoshi dan Ai wo Komete. Lagu Pembuka Kedua Zeta 

Gundam. Juga dinyanyikan oleh Moriguchi Hiroko [16] Tahun Pemerintahan Jepang 1926-
1989 [17] Echigo adalah nama lama untuk prefektur Niigata. [18] Jadi Juna lebih tua dari 
Souma. Saya melihat . 
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Vol. 1 - 4.5 
Bab 4.5 Arc Pengayaan Nasional 

Bab 4: Liburan Parnam E  Perspektif Souma  「* sluuuuuuuuuuurp *. . . . . . Bagaimanapun, 

Zelring udon enak. 」(Aisha) 

Kami memutuskan untuk makan siang di kafe 『Lorelei』. Setelah selesai memakan satu 

mangkuk penuh Zelring udon, Aisha mempersembahkan mangkuk kosong itu kepada 
pelayan-san, 「Beri aku waktu sebentar!」. Sebuah kafe bukan tempat dengan cara makan 

seperti itu, kan? . . . . . . Yah, terserahlah. 

「Meski begitu, Zelring udon di kafe adalah. . . . . . 」(Souma) 「 Apakah itu tidak sesuai 

dengan selera Anda? 」(Juna) 

Juna-san menunjukkan ekspresi khawatir, jadi aku menggelengkan kepala dan berkata, 
"Ah, bukan itu. 」 

「Saya bingung apakah akan baik-baik saja untuk menyeruput udon di dalam toko yang 

memiliki suasana yang sangat baik. 」(Souma) 「 Setelah siaran itu, ada banyak orang yang 

ingin memakannya. Karena kita masih belum sepenuhnya lolos dari kekurangan makanan, 
bahan murah semacam ini sangat dihargai. 」(Juna) 「 Bagi Anda untuk mengakui seperti 

ini. . . . . . Saya minta maaf atas kurangnya kemampuan saya. 」(Souma) 「 Tidak, tidak. . . . . 

. Saya pikir Kazuya-san telah dengan baik hati melakukan yang terbaik untuk melakukan 
tugasnya. 」(Juna) 

Senyum anggun dari Juna-san, entah bagaimana membuat hatiku terasa hangat dan lembut.  
memukul  memukul * Ya, itu sebabnya Liecia, berhenti menendang tulang keringku di 
bawah meja. 

「Bukankah sikap Souma entah bagaimana berbeda dengan Juna-san saja?」 (Liecia) 「Ah,  

slurrrp . . . . . maka saya juga. . . .  slurrrp . . . . . merasakannya . 」(Aisha) 「. . . . . . Tidak bisa 

dihindari, kan? Tentu saja, saya akan gugup ketika berbicara dengan seorang wanita cantik. 
Juga, Aisha, putuskan apakah Anda ingin berbicara atau makan. 」(Souma) 「  slurrrrp  」

(Aisha) 

Jadi kamu memilih untuk makan, ya? Saya memutuskan untuk mengabaikan kewajiban 
tsukkomi yang melewati pikiran saya. 

「. . . . . Meskipun kamu mengatakan bahwa 'kamu cantik' untukku (* berbisik *) 」(Liecia) 

「 Tidak seperti itu, aku hanya percaya bahwa vektor kecantikan Liecia dan Juna-san 

berbeda, bukankah kamu setuju? 」 (Souma) 「Wha-Bagaimana Anda bisa mendengarnya?

」 (Liecia) 
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Tidak, jika Anda tidak ingin didengar maka turunkan volume Anda lebih lanjut. 
Bagaimanapun, saya bukan protagonis tuli yang akan mengabaikan seorang gadis yang 
bergumam dan berkata say Eh? Apakah Anda mengatakan sesuatu? 」. . . . . Saya juga punya 

beberapa pertimbangan yang tidak biasa sejak acara pangkuan bantal beberapa waktu lalu. 

「Ca-tidak bisakah kamu mengabaikannya, kan?」 (Liecia) 「Abaikan saja, ya? Jangan 

meremehkan delusi anak laki-laki sehat tentang keagungan terhadap seorang gadis. [1] 」

(Souma) 「 Araara, wajah Anda menjadi merah padam. Kalian berdua benar-benar tidak 

bersalah, saya mengerti. 」(Juna) 

Iklan Juna memandang pertengkaran kami sambil tersenyum terus menerus. Di 
sebelahnya, Aisha sedang menyeruput udon seolah mencibir. 

「* Slurrrp . . . . mengapa Anda memperhatikan niat baik sang putri namun. . . . . .  slurrrrrp * 

terus mengabaikanku. . . . . .  slurrrp . Ah, tolong beri saya waktu sebentar. 」(Aisha) 「 Ini 

mungkin kurang sopan untuk saya katakan. . . . . . Karena kelakuanmu dia tidak 
menganggapmu serius, kan? 」(Juna) 「 Juna-dono !? Apakah maksud Anda ada sesuatu 

yang salah dengan saya!? 」(Aisha) 「 Itu adalah kerakusan Anda. Ketika Anda pertama 

kali memiliki penonton di istana kerajaan dan berbicara langsung kepada raja, Anda 
tampak seperti wanita pemberani yang bermartabat, tetapi baru-baru ini Aisha-san hanya 
makan makanan, jadi itu sangat mengecewakan. 」(Juna) 「 B-Bagaimana mungkin ini 

terjadi. . . . !? 」(Aisha) 

Aisha menatapku seolah mengatakan 「Itu bohong, Raja. 」 Aku dan Lieca tersenyum 

padanya, sementara kami membuat tanda「 X 」dengan tangan kami. Lagipula, aku setuju 

100 persen dengan pendapat Juna-san. 

「Sudah jelas bahwa Anda mengalahkan Poncho dalam gimnya sendiri. 」(Liecia) 「 Saya 

ingin tahu ke mana Aisha yang gagah itu pergi. 」(Juna) 「 Ue ~ n! Tidak ada berbagai 

hidangan seperti ini di hutan jadi aku tidak bisa menahannya! 」(Aisha) 「 Pertama-tama, 

mengapa Anda mencoba merayuku bahkan ketika aku sudah memiliki tunangan 
(sementara). . . . . . 」(Souma) 「 「「 Eh? 」」 」(Liecia) (Juna) (Aisha) 

Ketiga gadis itu menatapku dengan tatapan bingung. Apakah saya mengatakan sesuatu 
yang aneh? 

「Umm. . . . . . Souma? Di negara ini, jika seseorang makmur maka poligami adalah praktik 

yang dapat diterima lho? 」(Liecia) 「 Sebaliknya, jika seorang wanita memiliki 

kemampuan finansial yang cukup, maka juga dimungkinkan untuk melakukan poliandri. 
Meskipun itu tidak biasa. 」(Juna) 「 Karena jika itu terbatas pada monogami, jika sesuatu 

terjadi, maka garis rumah bisa punah. 」(Aisha) 

Liecia, Juna-san dan Aisha menjawab dengan ekspresi serius. Apakah kamu serius? . . . . . Ah, 
tidak, saya pikir mereka serius. Masyarakat di dunia ini masih belum keluar dari Abad 
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Kegelapan ke Abad Pertengahan. Angka kelahiran juga tidak stabil, bidang ilmu kesehatan 
dan kebersihan tidak berkembang; selain itu itu adalah masa yang bergejolak di mana 
jarang orang mencapai usia harapan hidup maksimum. Selain itu, masyarakat abad 
pertengahan mereka menghargai konsep 'Rumah', jika mereka memiliki kekuatan finansial 
yang cukup untuk mendukungnya, maka mereka ingin memiliki banyak anak sebagai 
pewaris mereka. Karena alasan itu, mereka mengadopsi praktik poligami. Saya bisa 
mengerti ini. 

「Tapi tidak ada ratu selain ibu Liecia. . . . . . 」(Souma) 

Jika Raja juga melakukan poligami, maka ayah Liecia harus memiliki istri tambahan, kan? 
Sebenarnya, saya juga direcoki oleh Hakuya untuk segera membuat beberapa ahli waris. 

「Ah, orang dengan Kerajaan Prerogatif adalah Ibu saya, karena dia adalah cucu dari Raja 

yang sebelumnya memerintah sebelum Raja Albert [2]. 」(Liecia) 「 Maka itu berarti Raja 

menikah dengan keluarga! 」(Souma) 「 Ya, itu sebabnya bahkan jika dia mengambil 

banyak istri tidak akan ada artinya. Hanya anak-anak dari Ibu saya yang memegang hak 
suksesi. . . . . . Yah, saya tidak tahu apakah mungkin saya memiliki saudara kandung yang 
tidak memiliki hak suksesi. 」 「 Hah? Maka apakah tidak apa-apa bagi Raja untuk 

menyerahkan tahta kepada saya? 」(Souma) 「 Tidak akan ada masalah. Ayah saya berdiri 

di depan tetapi tanpa persetujuan dari Ibu saya dia tidak bisa turun tahta. 」 

Jadi itu berarti bahwa turun tahta Raja bukan hanya atas penilaiannya sendiri tetapi juga 
diakui oleh Ratu, ya? 

「Selain itu, tidak ada orang yang memegang hak suksesi selain saya, jadi saya pikir itu 

tidak jauh berbeda dengan memilih menantu. Perbedaannya adalah apakah Prerogatif 
Kerajaan ada bersama saya atau dengan pasangan saya. 」(Liecia) 「. . . . . . Maka bukankah 

lebih baik bagi Liecia untuk memerintah sebagai Ratu? 」(Souma) 「 Maka setiap 

reformasi Souma akan membutuhkan persetujuan saya, Anda tahu? Bukankah itu 
menyusahkan? 」(Liecia) 「 Ya. . . . . . tentu saja. 」(Souma) 

Bukannya saya menganggap Liecia bodoh, tetapi jika saya perlu menyetujui setiap rencana, 
maka reformasi administrasi dapat jauh lebih tertinggal. Terlebih lagi, jika pembuat 
keputusan tertinggi dan pembela reformasi adalah dua orang yang berbeda, maka sebuah 
faksi oposisi dapat muncul dan menghalangi kedua orang itu dari kerja sama dan 
menyebabkan banyak masalah bagi reformasi. 

「Itu sebabnya ayah Liecia segera membuat keputusan untuk mentransfer seluruh otoritas 

kepada saya. . . . 」(Souma) 「 Itu benar. . . . . . Bahkan sekarang, saya pikir dia sangat patuh. 

」(Liecia) 

Tetapi beban itu dialihkan kepada kami. Kami berdua mendesah. 
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「Karena itu, jika Souma ingin poligami maka. . . . . . itu mungkin . 」(Liecia) 「 Akankah 

Liecia baik-baik saja dengan itu? 」(Souma) 「 Meskipun saya tidak senang dengan itu, jika 

karena itu, Souma akan naik takhta kemudian. . . 」(Liecia) 「 Bukankah pemahamanmu 

terlalu banyak. . . . . . 」(Souma) 「 Jika hanya 8 istri termasuk saya, maka saya akan 

mengizinkannya. 」(Liecia) 「 Itu terlalu banyak! Saya tidak bisa memikul tanggung jawab 

jika itu banyak, Anda tahu!? 」(Souma) 

Bukannya saya tidak tersentuh secara emosional setelah mendengar kemungkinan 
menciptakan harem. . . . . . Tetapi entah bagaimana, saya hanya bisa membayangkan masa 
depan yang penuh dengan kesulitan. Saya bukan orang yang pandai berurusan dengan 
wanita dan jelas bahwa jika jumlah mereka meningkat maka secara proporsional, rasa 
malu saya sendiri juga meningkat. 

「Ngomong-ngomong, apa dasar untuk angka itu?」 (Souma) 「Ini dibagi satu minggu. 」

(Liecia) 

Dunia ini memiliki 8 hari per minggu. Itu alasannya !? 

「Lalu bagaimana kasus memiliki beberapa orang secara bersamaan?」 (Juna) 「Rotasi 

menjadi lebih cepat, ya? Atau mungkin kita masing-masing dapat diundang pada hari saya 
dan hari mereka masing-masing. . . . . 」(Liecia) 「Begitu . Maka itu belum tentu seminggu 

sekali, kan ?! Seperti yang diharapkan dari Juna-dono. 」(Aisha) 

Tidak, tidak, tidak, bahkan Aisha dan Juna-san juga bergabung dengan topik ini !? Secara 
bersamaan, benar. . . . . . Bukan karena saya tidak tertarik di dalamnya, atau lebih tepatnya 
tidak ada laki-laki yang BISA tidak tertarik di dalamnya, jadi untuk alasan itu saya harus 
mewarisi tahta. Kepribadian realistis saya memiliki keengganan untuk kesulitan takhta 
sementara di sisi lain, saya ingin mengejar tujuan seorang pria dan, skala jarum di hati saya 
berayun dari sisi ke sisi. Pada saat yang genting itu, aku dengan susah payah merasakan 
keinginan untuk melarikan diri. 

「Kamu tidak boleh, nodesu! Hal, kamu benar-benar tidak boleh mengangguk! 」(Gadis 

Nodesu) [3] 「 Kamu tidak tahu apa-apa tentang itu! 」(Hal) 

Dari kursi yang jauh, saya mendengar suara pertengkaran datang dari seorang anak laki-
laki dan perempuan. 

Laki-laki dan perempuan yang bertengkar itu mengenakan seragam Akademi Militer 
Kerajaan yang sama seperti kita. Bocah itu berambut merah dan tinggi untuk manusia. 
Tingginya sekitar 190 cm. Dari lebar pundak blazernya, jelas bahwa ia memiliki tubuh yang 
kokoh. Gadis yang menghadapnya memiliki rambut pirang dengan potongan bob pendek, 
dua telinga segitiga dan seorang gadis mungil. Apakah dia dari Mystic Wolf Tribe? 

「Tidak, gadis itu berasal dari Mystic Fox Tribe [4]. 」(Liecia) 
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Dari apa yang dikatakan Liecia, aku mengerti bahwa dia berbeda. 

「Anda bisa menilai dari ekor. Itu adalah rubah, kan? 」(Liecia) 「 Jadi aku tidak bisa 

menyatukan mereka sebagai Suku Anjing Mistik [5] karena mereka berasal dari keluarga 
anjing yang sama? 」(Souma) 「 Jika Anda mengatakan itu, maka orang-orang dari Mystic 

Wolf Tribe dan Mystic Fox Tribe akan marah. Karena, Mystic Dog Tribe mengacu pada 
Kobolds, ia memiliki perasaan yang sama dengan memanggil manusia, monyet. 」(Liecia) 

「. . . . . Setelah itu, tolong ajari aku tabu di antara ras. 」(Souma) 

Sebagai seorang raja, jika saya secara tidak sengaja melanggar tabu ketika memiliki 
audiensi, itu dapat menyebabkan masalah internasional. Seperti yang diharapkan dari 
dunia lain, aku tidak tahu di mana ranjau darat telah dikuburkan. Sementara aku 
memikirkan ini, gadis Mystic Fox Tribe berteriak dengan sedih. 

「Hal, aku mohon padamu desu. Anda tidak harus pergi ke Kadipaten Carmine sekarang 

desu! Jenderal Angkatan Darat Duke George Carmine [6] bermusuhan dengan desu raja 
baru. Mungkin ada nodesu perang saudara! 」(Gadis Nodesu) 「 Itu sebabnya saya harus 

pergi. Jika itu menjadi pertempuran, itu bisa menjadi kesempatan saya untuk promosi 
hidup saya. 」(Hal) 

Pemuda berusia sekitar 18 tahun yang dipanggil Hal, tertawa tanpa rasa takut. Wajah gadis 
Mystic Fox Tribe di depannya menjadi sedih. 

Concept Konsep perang Hal terlalu ringan, nodesu. 」(Gadis Nodesu) 「 Kaede terlalu 

khawatir. 」(Hal) 「 Ayah Hal mengkhawatirkan Hal sehingga dia memintamu untuk 

pulang, kau tahu, nodesu! 」(Kaede) 「 Ayahku tidak memiliki hubungan dengan ini! Dia 

hanya seorang pengecut yang mengasingkan diri di ibukota ketika situasinya menjadi 
buruk, bahkan ketika dia telah melayani Rumah Carmine selama bertahun-tahun. Saya 
tidak perlu mendengar kata-katanya! 」(Hal) 「 Ayah Hal telah membaca aliran zaman, 

nodesu. Orang yang mencoba menentang tanpa alasan besar adalah Duke Carmine, nodesu 
」(Kaede) 

Keduanya terus bertengkar. Melihat mereka berdua seperti ini, Liecia dengan celepuk, 
bertepuk tangan. 

「Saya pikir saya pernah melihatnya sebelumnya, dia adalah Officer Hulbert Magna [7], 

saya pikir. 」(Liecia) 「 Jadi, Anda kenal dia, La ...... Liecia 」(Souma) son Putra tertua dari 

faksi Magna House of the Army yang terkenal yang dikatakan memiliki bakat luar biasa 
yang tak tertandingi oleh siapa pun dalam hal kekuatan tempur sejak kehebatannya. hari-
harinya di Akademi Militer. Setelah lulus, dia ditugaskan ke pasukan ...... Jadi, dia kembali ke 
rumah? 」(Liecia) fellow Orang itu secara tak terduga terkenal. Lalu, bagaimana dengan 

gadis itu? 」(Souma) 「 Coba lihat ...... aku tidak pernah melihat wajahnya di pasukan. 」

(Liecia) 「 Gadis itu adalah Kaede Foxia-san [8]. 」(Juna) 
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Juna menjawab, bukannya Liecia. Eh? Bagaimana Anda bisa mengenalnya? 

「Karena gadis itu adalah pengunjung tetap kafe ini. Jika aku ingat dengan benar, dia 

adalah seorang penyihir yang terikat pada Pasukan Kerajaan [9] (Pasukan Pribadi Raja). 」

(Juna) 「 Jika dia berada di Royal Army, maka aku bertanya-tanya apakah dia seorang 

penyihir dengan atribut Bumi. 」(Liecia) 

Sihir dunia ini dibagi menjadi 6 atribut, Api, Air, Bumi, Angin, Terang dan Gelap. Api, Air, 
Bumi, dan Angin masing-masing memanipulasi elemen mereka masing-masing untuk 
menggunakannya sebagai sihir ofensif. Cahaya adalah dasar dari sihir penyembuhan. Yang 
disebut Sihir hitam tidak sepenuhnya tentang memanipulasi kegelapan, karena sihir 
khusus yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai 5 atribut lainnya secara umum diberi 
label di bawah 『Seri gelap』. Telekinesis atau sihir berpikir paralelku juga secara 

sistematis disebut sebagai Gelap. 

Dalam hal penyihir melekat pada pasukan, penempatan mereka di tentara tergantung pada 
atribut mereka. Atribut api di Angkatan Darat, Atribut angin di Angkatan Udara, Atribut air 
di Angkatan Laut, dan atribut Bumi dan Gelap (meskipun jarang) di Angkatan Darat 
Kerajaan. Atribut ringan memiliki peran yang sama dengan petugas medis tempur dan 
disebarkan secara merata di semua cabang. Sejujurnya, saya menentang metode 
penyebaran yang kurang fleksibel ini, namun Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan 
Angkatan Udara semuanya di bawah kendali Tiga Dukun sehingga saya tidak bisa ikut 
campur dalam hal ini. Jika saya sudah sepakat dengan mereka, saya akan masa depan, maka 
saya akan benar-benar melakukan reformasi struktural ini. 

Sementara saya memikirkan hal ini, Kaede dan Hulbert terus bertengkar. 

「Tidak mungkin Duke Carmain akan kalah dari raja muda yang tidak berpengalaman itu!

」 (Hulbert) 「Hari-hari ini Duke Carmain adalah nodesu yang aneh! Bahkan ketika satu-

satunya yang menerima keuntungan dari pertentangan domestik adalah negara-negara 
sekitarnya. Amidonia bertujuan untuk memulihkan wilayah mereka yang mereka 
hilangkan dari Raja generasi sebelumnya. Republik Torgis yang sebagian besar tertutup 
oleh permafrost [10] juga menginginkan tanah yang subur. Jika itu menjadi perang 
saudara, maka mereka pasti akan ikut campur. Dan itu bukan satu-satunya hal yang tidak 
dipahami oleh Duke Carmine nanodesu ...... 」(Kaede) 

Eh? Gadis itu tampaknya memiliki pemahaman yang baik tentang keadaan di negara-
negara sekitarnya. 

Pada peta dunia ini, ke barat (saya tidak tahu apakah itu sama dengan arah mata angin 
Bumi, tetapi saya menggunakan ungkapan itu secara tertulis untuk membuatnya lebih 
mudah dipahami) dari negara kita terletak 『Amidonia Dukedom uk di mana kira-kira 

setengah dari wilayah mereka direnggut oleh kebijakan ekspansionis Raja generasi 
Elfieden sebelumnya. Namun, 50 tahun telah berlalu sejak itu, bahkan sekarang mereka 
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dengan bersemangat menunggu kesempatan mereka untuk memulihkan wilayah yang 
hilang. Mereka jelas merupakan negara yang bermusuhan dengan negara kita. 

Di selatan dari Amidonia, yang terletak di ujung selatan benua adalah 『Republik Torgis』 

yang, seperti yang dikatakan Kaede, adalah sebuah negara di mana sebagian besar wilayah 
mereka akan tertutup tanah beku ketika musim dingin tiba. Berdasarkan peta dunia ini, 
suhu akan turun jika seseorang terus menuju ke Selatan. Saya tidak tahu apakah karena 
benua ini (jika saya harus mengatakan dengan pengertian Jepang) tampaknya terletak di 
belahan bumi selatan, atau apakah utara dan selatan berbeda dari sudut pandang saya, 
atau apakah itu adalah efek dari fenomena magis misterius, tetapi jika seseorang pergi ke 
selatan di Elfrieden, itu menjadi lebih dingin dan jika seseorang menuju ke utara itu 
menjadi panas. 

Dengan karakteristik nasional seperti itu, 『Kebijakan Going North』 [11] dapat disebut 

kebijakan nasional Republik Torgis. Namun, di antara negara-negara yang berbagi 
perbatasan nasional mereka dengan mereka, Grand Chaos Empire terlalu kuat untuk 
membuat musuh dan Bangsa Mercenary Zem adalah sekutu jadi itu juga tidak mungkin. 
Karena itu, Kebijakan Going North mereka difokuskan ke Amidonia dan Elfrieden. 

Negara mana pun akan mengambil keuntungan dari pelanggaran di negara kami seperti 
sekelompok hyena yang kelaparan. [12] 

「Itulah situasi negara-negara nanodesu di sekitarnya! Meski begitu, apa yang dipikirkan 

Duke Carmine nodesu? 」(Kaede) 「 ...... Duke Carmine berbeda. Dia pasti telah 

memikirkan sesuatu. 」(Hulbert) 「 Jadi Hal tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri 

nodesu? 」(Kaede) 「 Tentu saja aku sudah memikirkannya! Sebenarnya, saya telah 

mendengar bahwa banyak bangsawan menyerah pada raja dan segera mengumpulkan 
pasukan pribadi mereka di bawah komando Duke Carmine. Gagal mendapatkan dukungan 
mereka adalah bukti ketidakmampuan Raja, kan!? 」(Hulbert) 

...... 

「Kita masih tidak tahu apakah Raja mampu atau tidak kompeten, dia belum membuat 

kesalahan sampai sekarang! Selain itu, para bangsawan yang berkumpul di bawah Duke 
Carmine adalah para bangsawan, yang saya percaya, tidak senang dengan reformasi 
ekonomi raja baru yang merampas hak konsesi mereka, atau menyita properti mereka 
setelah penyelidikan penipuan, nodesu! Dengan menggulingkan Raja saat ini, mereka dapat 
mengembalikan hak mereka. Tidakkah kamu berpikir bahwa negara ini benar-benar 
mendapatkan nodesu yang lebih baik!? 」(Kaede) 

Kaede mendesak Hulbert untuk menjawab, sementara Hulbert hanya bisa mengalihkan 
matanya. 

「...... Duke Carmain pasti memikirkan sesuatu. 」(Hulbert) 「 Duke Carmain lagi, apakah 

Hal tidak memiliki pendapatnya sendiri nodesu!? 」(Kaede) 「 Shu-Diam! Seolah-olah 
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Kaede dapat meramalkan masa depan! 」(Hulbert) 「 Aku sudah mengerti itu nodesu! 」

(Kaede) 

Kaede jelas menyatakan kepada Hulbert yang menantang berbicara padanya. 

「Kaede sudah mengerti itu nodesu! Orang itu menakutkan. Menuju Tiga Dukes, Raja Baru 

akan ... 」(Kaede) 「 Oke, Berhenti. 」(Souma) 

Aku memotong kata-kata Kaede sambil memaksaku masuk di antara keduanya. Keduanya 
menatap heran pada pengganggu yang tiba-tiba. Mengabaikan Hulbert yang terkejut yang 
berkata, "A-siapa kamu, bangsat!」, Aku tersenyum pada Kaede yang menatap dengan 

mulut ternganga. 

「Jika Anda mengoceh banyak, Anda dapat ditahan dengan menggunakan kekuatan negara 

yang Anda kenal?」 (Souma) 
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Vol. 1 - 4.6 
Bab 4.6 Arc Pengayaan Nasional 

Bab 4: Liburan Parnam F  Perspektif Souma  Gadis dengan telinga rubah sepertinya segera 
mengenaliku. 

「! K-kamu!? 」(Kaede) 「 Ya, itu sebabnya aku berkata pelan. Astaga, saya tidak tahu 

seberapa banyak yang Anda pahami, namun jika Anda mengatakan apa yang Anda yakini 
terlalu banyak di tempat ini, mungkin akan menimbulkan kerugian besar bagi negara ini. 」

(Souma) 「 Saya minta maaf. Tapi, kenapa kamu ada di tempat ini ......! Anda tentu tidak 

datang ke sini untuk menangkap Hal yang memberontak !? Anda salah nodesu! Kepala Hal 
lemah jadi pemberontakan adalah ...... 」(Kaede) 

Dia mengambilnya dengan cara yang salah dan kemudian ketika salah memahami situasi, 
mulai membuat alasan. Di mana kemampuan analitiknya yang dia tunjukkan sebelum 
pergi? Dengan panik Kaede terus berdebat dengan keras demi Hulbert. Sepertinya dia ...... 
mencintai Hulbert. 

"Tentu saja tidak . Karena saya tidak tertarik hanya pada satu tentara. 」(Souma) 「 Lalu, 

apa yang kamu lakukan di tempat ini? 」(Kaede) 「 Karena aku tiba-tiba diminta untuk 

mengambil hari libur, aku hanya datang untuk melihat-lihat toko Juna-san. 」 「 Benarkah 

begitu? . . . . . . 」(Kaede) 

Kaede segera membuat ekspresi lega. Adapun Hulbert, dia telah melotot ke arah saya 
selama beberapa waktu. 

「Kamu bajingan [1], jadi kamu tiba-tiba memotong pembicaraan kami untuk mengancam 

Kaede. 」(Hulbert) 「 U-um Hal? Saya tidak terancam, Anda tahu ...... 」(Kaede) 「 

Mengganggu! Kaede, diam saja! 」(Hulbert) 「 Hyau! 」(Kaede) 

Hulbert memukul meja dengan keras dan bangkit dengan tatapan mengancam dan Kaede 
yang ketakutan. 

「...... Saya pikir Andalah yang mengancamnya. 」(Souma) 「 kataku diam! 」(Hulbert) 

Dia mengulurkan tangannya untuk meraih kerahku, 

「Ugh」 (Hulbert) 

Tapi tangannya berhenti dalam perjalanan. Dari sudut pandang saya, saya akan melihat 
pemandangan Hulbert yang langsung dikelilingi oleh tiga gadis dari kelompok saya. 
Meskipun dikelilingi oleh tiga wanita cantik seharusnya menjadi situasi yang melamun ....... 
Tapi aku tidak iri padanya. Bagaimanapun, Liecia mencabut rapiernya dari pinggangnya 
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dan mengarahkan ujungnya ke leher Hulbert, Aisha (dia tidak membawa pedang besarnya 
karena itu penghalang) meraih wajahnya dengan cengkeraman Cakar Besi [2], sementara 
Juna-san berdiri di belakangnya dengan senyum sambil menekan pisau buah ke 
punggungnya. Whoaa... para gadis di kelompokku memiliki kekuatan bertarung yang 
terlalu tinggi. 

「Tapi, mengapa Juna-san juga?」 (Souma) 「Karena toko ini melarang semua jenis 

perilaku kekerasan. (* tersenyum *) 」(Juna) 「 Ah, ya .... . 」(Souma) 

Seperti yang diharapkan, dihadapkan dengan situasi ini, bahkan Hulbert yang sangat 
gelisah tidak bisa menahan keringatnya keluar. Tanpa bisa menggerakkan bahkan otot, dia 
hanya bisa menatap dengan ekspresi malu dari sela-sela jari Aisha. 

「Kamu bajingan ...... Biarkan aku pergi! Meskipun menjadi seorang pria, Anda berani 

bersembunyi di belakang punggung wanita 」(Hulbert) 「 Bahkan jika Anda mengatakan 

itu kepada saya, tampaknya pekerjaan saya mengharuskan saya untuk dilindungi. Atau 
lebih tepatnya, saya pikir itu akan menjadi masalah jika saya pergi ke ruang publik tanpa 
pengawal. 」(Souma) 

Ketika saya mengatakan ini, gadis-gadis dalam kelompok saya mengangguk setuju. 

「Jika Anda sudah tahu tentang ini, saya berharap Anda tidak akan menyodok masalah 

orang lain dan menyebabkan masalah. 」(Liecia) 

Liecia menegur saya tanpa mengejar lebih jauh. Ah ya, saya minta maaf. Saya akan lebih 
bijaksana. Cemberut kesal Hulbert menusukku. 

「...... Bajingan, siapa kamu?」 (Hulbert) 「Fumu ...... Lalu izinkan saya menjawab Anda 

dengan nomor enam dari drama sejarah teratas [3] yang ingin saya katakan. 『(Dengan 

suara Matsudaira Ken) Hulbert, apakah Anda gagal mengenali wajah saya?』 [5] 」

(Souma) 「 Wha -? 」(Hulbert) 「 Mengapa Anda tiba-tiba bertindak begitu tinggi dan 

perkasa? 」(Liecia ) 

Iklan Liecia tiba-tiba memotong pembicaraan. Tida ... Biarkan aku mengatakannya lagi. 
Kemudian Aisha adalah orang yang berbicara berikutnya, bukan saya. 

"Tahan lidahmu! Apakah kamu tidak mengenali siapa pria ini?! 」(Aisha) 

Woah, itu hanya mirip dengan garis drama sejarah top ketiga yang ingin saya katakan 
(ngomong-ngomong, posisi pertama milik: jika saya diberi tahu 『Hanya Anda sendiri, apa 

yang dapat Anda lakukan? I, maka saya akan mengubahnya kembali dengan 『Saya tidak 

sendirian』), mengapa Anda harus mengatakannya! 

「Anda berada di hadapan yang paling agung, Raja Elfrieden ke-24 (Sementara), Yang 

Mulia Souma!」 (Aisha) 
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* Blam * Saya mendengar BGM bermain, tapi itu hanya dalam imajinasi saya sendiri. Untuk 
saat ini, aku dengan ringan memukul kepala peri gelap yang mengecewakan ini. 

「Suara Anda terlalu keras. Bukankah aku sudah bilang aku bepergian dengan 

penyamaran? 」(Souma) 「 Ah ...... Fo-Maafkan aku, Yang Mulia. 」(Aisha) 「 Yang Mulia? . . 

. . . . Jadi, Anda tidak mungkin menjadi Raja? 」(Hulbert) 

Hulbert barusan tampak terkejut. Saya pikir di tempat ini, satu-satunya yang tidak tahu 
hanya dia, jadi dia sangat bodoh. Untuk saat ini, jika rapier + cakar besi + pisau yang 
mengelilinginya tidak ditarik, pembicaraan tidak dapat dilanjutkan, jadi saya meminta 
semua orang untuk mundur. Tapi Aisha dan yang lainnya sepertinya tidak senang. Saya 
mengalihkan pandangan saya ke Hulbert yang tampak lega dan mulai bertanya kepadanya. 

「Baiklah, Hulbert Magna, apakah Anda bermaksud untuk menyerang saya?」 (Souma) 「

I-Itu ...... ...... (Hulbert) 

Hulbert mengalihkan pandangannya. Hei, apakah ini berarti dia mengundurkan diri? 

「Dapatkah saya menganggap itu sebagai pendapat konsensus dari Gedung Magna?」 

(Souma) 「Apa-! Orang tua saya tidak ada hubungannya dengan ini! 」(Hulbert) 「 Apakah 

dia benar-benar tidak berhubungan? Mengesampingkan para prajurit yang seharusnya 
mematuhi aturan saya, orang-orang yang memberontak melawan saya dan memegang 
pangkat bangsawan akan diadili di bawah hukum. Mereka bahkan dengan jelas 
menunjukkan semangat pemberontakan. Dalam hal ini, itu dapat dianggap sebagai Tre 
Pengkhianatan Tinggi 』[6] ...... Ini adalah kejahatan berat. Paling tidak, semua kerabat 

tingkat ketiga akan dieksekusi. 」(Souma) 「 Wha- ...... 」(Hulbert) 

Hulbert menjadi terdiam. Tapi, aku hanya melempar kenyataan pahit di wajahnya. 

「Itu ...... itu terlalu banyak ......」 (Hulbert) 「Bahkan jika saya mengatakan ini, jangan 

punya dendam terhadap saya. Inilah yang diputuskan oleh hukum negara ini. Saya ingin 
mereformasi hukum yang menghukum bayi yang bahkan tidak bersalah, tetapi sayangnya, 
kondisi saat ini telah mengikat tangan saya untuk melakukan ini. Mungkin jika Tiga Dukes 
bekerja sama dengan saya, maka saya bisa melakukan reformasi. Namun, karena saya tidak 
dapat merevisinya, maka jika mereka dihakimi di bawahnya, saya tidak akan memiliki cara 
lain untuk mengungkapkannya selain bahwa mereka menuai apa yang telah mereka tabur. 
」(Souma) 「 ...... 」(Hulbert) 「Hulbert Magna, Anda dilahirkan di bawah Rumah Magna 

yang mulia. Itu sebabnya jika Anda pergi ke sisi Tiga Dukes dan Tiga Dukes 
membangkitkan pemberontakan, maka jika saya menang, saya akan mengeksekusi semua 
kerabat tingkat ketiga Anda. Lagi pula, itulah yang ditetapkan oleh hukum, jadi saya tidak 
bisa berbuat apa-apa, kan? 」(Souma) 

Saya menekankan bahwa saya hanya membuat penilaian mengikuti surat-surat hukum dan 
saya tidak akan hanya hukuman mati tanpa pengadilan pribadi saya. Machiavelli 
mengatakan: 
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『Jika Anda bertanya antara para Bangsawan dan Rakyat yang mana lebih mudah untuk 

mendapatkan dukungan, maka jawabannya adalah Rakyat. Setelah semua yang diminta 
Rakyat hanyalah 「Perlindungan」 dari 「Oppresion Nob para bangsawan. Namun, untuk 

melindungi Rakyat berarti memusuhi para Bangsawan, dan mereka mungkin mengarahkan 
pedang mereka terhadap Penguasa. Itu sebabnya Raja Bijaksana akan menciptakan cabang 
yudisial, yang menahan para bangsawan dengan hukum dan mendapatkan dukungan dari 
Rakyat, juga menghindari permusuhan para bangsawan karena bukan penguasa sendiri 
yang memberikan penilaian. 』 (Kutipan dari De Principatibus Bab IX (babak pertama) dan 

Bab XIX (babak terakhir)) 

...... Itu mungkin terdengar seperti menyesatkan, tapi ini adalah Realitas. 

「Lalu, mari kita pikirkan apa yang akan terjadi jika Tiga Dukes menang. 」(Souma) 「! I-

Itu benar! Jika kita menang maka tidak akan ada masalah! 」(Hulbert) 「 Kalau begitu, apa 

yang akan terjadi pada gadis ini? 」(Souma) 

Saya meletakkan tangan saya di bahu Kaede. Wajah Hulbert kemudian berubah pucat. 

「Kamu tidak bermaksud bahwa kamu akan mengambil Kaede sebagai sandera?!」 

(Hulbert) 「Ini bukan tentang yang kamu tahu. Hanya saja gadis ini milik Tentara Kerajaan. 

Jika Tiga Dukes membangkitkan pemberontakan, maka dia akan berada di "sisiku" dan 
dikirim ke garis depan. Dengan kata lain, dia akan menjadi musuhmu. 」(Souma) 

Lalu aku menatap langsung ke Kaede. 

「Ngomong-ngomong, apa hubunganmu dengan Hulbert?」 (Souma) 「Teman Chi-

Childhood nanodesu. 」(Kaede) 「 Teman masa kecil ....... apakah itu? 」(Souma) 

Itu bukan hanya "hanya teman masa kecil". Sejak awal, dari pembicaraan dan perilaku 
mereka, saya bisa melihat sekilas perasaan bersama mereka. Yah, aku tidak peka untuk 
menunjukkannya dengan keras di tempat ini. Juga tidak ada keuntungan dari itu. 

「Nah, sebagai teman masa kecil, maka" kasih sayang "Anda padanya di atas rata-rata, kan? 

Lalu jika pihak Tiga Dukes menang, menurut Anda apa yang akan terjadi padanya? 」

(Souma) 「 Apa yang akan terjadi ...... Tidak ada yang akan terjadi. 」(Hulbert) 「 Kami 

sedang berbicara jika pihak Tiga Dukes menang. Anggap saja saya diserang dan orang yang 
memotong kepala saya adalah Anda. 」(Souma) 「 Huh! Maka, pasti saya akan 

dipromosikan dan menjadi sukses. 」(Hulbert) 「 ...... Itu mungkin benar, lalu apa yang 

menurut Anda akan terjadi pada Kaede pada saat itu? Di antara prajurit yang kalah, ada 
seorang gadis yang lucu. Lalu, apa yang Anda ketahui tentang "Hal-hal yang akan dilakukan 
prajurit yang menang" .... . Karena Anda pernah bertugas aktif, Anda dapat dengan mudah 
membayangkannya, bukan? 」(Souma) 

Ketika saya menunjukkan ini, wajah Hulbert menjadi lebih pucat. Mungkin dia 
membayangkan adegan "itu". Setelah perang berakhir, pemenang seringkali akan 
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menginjak-injak yang kalah. Penjarah, pembakaran, pemerkosaan, pembantaian ...... Untuk 
membiarkan tindakan-tindakan brutal ini diabaikan sedemikian rupa, perang mirip dengan 
narkotika yang memabukkan. Hulbert kemudian melepaskan keraguannya dan mulai 
membantah. 

「Duke Carmine memimpin pasukannya dengan tuntas! Mereka tidak akan melakukan 

tindakan biadab seperti itu! 」(Hulbert) 「 Saya tidak benar-benar tahu tentang situasi 

internal Angkatan Darat, namun pasukan yang saat ini berada di Carmine Duchy bukan 
Tentara formal, karena ada orang idiot yang membesarkan pemberontakan. Setelah saya 
menyita aset mereka setelah menyelidiki korupsi mereka, orang-orang itu tidak punya 
tempat untuk pergi. Jika mereka kalah, yang menanti mereka adalah eksekusi ringkasan 
dan kepunahan keluarga. Itu sebabnya mereka membuang semua dana mereka dan 
mempekerjakan banyak tentara bayaran dari Zem. 」(Souma) 

The Mercenary Nation Zem. Negara berukuran sedang yang terletak di sebelah barat 
Amidonia, utara Torgis, awalnya adalah negara yang mempekerjakan seorang kapten 
tentara bayaran bernama Zem. Namun, dengan kecerdasannya sendiri, ia menggulingkan 
negara dan mendirikan negara tentara bayaran. Negara itu menganjurkan "Netralitas 
Permanen", namun, ekonomi utamanya berputar di sekitar pengiriman tentara bayaran ke 
banyak negara. Untuk meringkasnya dengan kata lain demand Jika mereka diminta, mereka 
dapat mengirim seluruh negara mereka sebagai tentara bayaran 」. Karena tentara 

bayaran itu sangat kuat, alih-alih menjadikan mereka musuh, semua bangsa malah 
membuat kontrak tentara bayaran dengan mereka dan mendapatkan mereka sebagai 
sekutu. 

「Itu tidak mungkin! Tentara Kerajaan juga mempekerjakan tentara bayaran di antara 

jajarannya! Jadi jika Tiga Dukes juga mempekerjakan tentara bayaran, maka bukankah itu 
akan menjadi api persahabatan!? 」(Hulbert) 「 Ah, itu tidak akan terjadi. Karena Tentara 

Kerajaan telah membatalkan kontrak kerja mereka beberapa waktu yang lalu. 」(Souma) 

Karena ini adalah kesempatan yang baik, mari kita bicara tentang organisasi militer negara 
ini. Total kekuatan militer negara ini adalah sekitar 100.000 orang kuat. Itu diatur lebih 
lanjut ke dalam: 

Angkatan Darat yang dipimpin oleh Duke George Carmine [7]: 40.000 Angkatan Laut yang 
dipimpin oleh Duke Excel Walter [8]: 10.000 Angkatan Udara yang dipimpin oleh Duke 
Castor Vargas [9]: 2.000 (Namun, dikatakan bahwa satu Wyvern Knight setara dengan 100 
prajurit kaki.) 

Meskipun Angkatan Udara diorganisir sehingga setiap prajurit setidaknya memiliki gelar 
bangsawan Ksatria (Biasanya terdiri dari tim 『1 Wyvern + 1 atau 2 tentara』 yang akan 

disebut bersama sebagai unit tunggal 『Wyvern Knight』) Angkatan Darat dan Angkatan 

Laut sebagian besar terdiri dari prajurit karir. [10] Mereka selalu berlatih siang dan malam 
di wilayah Tiga Dukes, dan mereka menerima gaji yang disediakan oleh wilayah Tiga 
Dukes. Dapat dikatakan bahwa untuk mendukung mereka, bahwa Tiga Dukes memberi 
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banyak hak istimewa kepada mereka, seperti hak otonomi sendiri atau pembebasan pajak 
untuk panen ladang mereka. 

Kemudian, 40.000 terakhir milik Tentara Kerajaan, namun struktur mereka rumit. 
Pengawal Kerajaan dan prajurit-prajurit Tentara Kerajaan di bawah komando langsung 
raja adalah prajurit karier. Kemudian, mereka juga ditambahkan ke tentara pribadi para 
bangsawan di samping Tiga Duke (mereka tidak memiliki hak istimewa seperti Tiga Duke). 
Terakhir pasukan tentara bayaran, yang dipekerjakan dari Mercenary Nation Zem di 
bawah komando Tentara Kerajaan, namun kontrak ini telah dibatalkan. 

Bagi Tentara Kerajaan untuk memiliki lebih sedikit tentara daripada Tiga Dukes adalah 
hasil dari doktrin negara ini. 

Negara ini adalah negara yang awalnya lahir dari percampuran ras yang berbeda. Karena 
alasan itu, karena Raja berasal dari manusia yang memiliki populasi lebih besar, untuk 
melindungi hak istimewa ras lain, diputuskan bahwa pemimpin Angkatan Darat, Angkatan 
Laut dan Angkatan Udara akan dipilih dari ras lain. Sistem ini didirikan sehingga jika 
seorang tiran mengambil alih takhta dan mulai menindas ras-ras lain, maka pasukan Tiga 
Dukun yang melampaui jumlah Tentara Kerajaan bisa mengeluarkannya. Sebaliknya, itu 
juga sebuah sistem yang jika bahkan salah satu dari Tiga Dukes berusaha untuk merebut 
tahta hanya dengan bantuan satu Duke lainnya, adalah mungkin bagi Raja untuk 
menundukkannya. 

Pengaturan seperti itu mungkin berhasil dengan baik jika ini adalah era yang damai. 
Namun, saat ini dengan Wilayah Raja Iblis muncul, ini adalah zaman perselisihan di mana 
masing-masing negara mencari kesempatan untuk saling bertemu. Untuk sistem dengan 
para pembuat keputusan yang terputus, mereka mungkin tidak dapat membuat respons 
apa pun terhadap situasi darurat. Pada kenyataannya, terlepas dari kenyataan bahwa saya 
ingin melanjutkan reformasi saya, oposisi Tiga Dukes akan memberi saya banyak kesulitan. 

Jadi, mari kita kembali ke masalah saya membatalkan kontrak untuk tentara bayaran. 

「Tunggu sebentar, apa maksudmu dengan membatalkan kontrak tentara bayaran!?」 

(Liecia) 「Ah ...... Sekarang setelah kamu menyebutkannya, sepertinya aku belum 

mengatakan apa-apa tentang itu. 」(Souma) 

Aku tersenyum masam pada Liecia yang menjadi lebih terkejut daripada Hulbert dan 
meneriaki aku. 

「Seperti apa yang saya katakan. Tentara bayaran yang hanya hidup untuk emas tidak ada 

gunanya. 」(Souma) 

Machiavelli mengatakan, 『Kamu tidak dapat bergantung pada tentara yang dicampur 

dengan tentara bayaran. 』. Menurut dia, 
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『Karena tentara bayaran terhubung dengan keuntungan, jika mereka diberi keuntungan 

lebih besar, mereka mungkin akan dengan mudah memalingkan mereka dari Anda. Bahkan 
jika ada pertempuran, daripada majikan mereka, mereka akan lebih menjaga diri mereka 
sendiri, jadi Anda tidak bisa mengharapkan kesetiaan atau sejenisnya dari mereka pada 
awalnya. Jika tentara bayaran tidak kompeten, maka tidak akan ada artinya dalam 
mempekerjakan mereka, dan jika tentara bayaran itu kompeten, maka mereka mungkin 
menggunakan akalnya untuk merampas posisi Anda. 』 (Kutipan dari De Principatibus Bab 

XII) 

Dalam novel fantasi atau RPG, seringkali pendudukan karakter protagonis utama 
diperkenalkan sebagai 『Mercenary』, namun garis kerja tentara bayaran yang 

sebenarnya sangat berbeda dari gambar-gambar fantasi. Lagipula, orang-orang ini mencari 
nafkah di medan perang. Itu adalah pekerjaan di mana mereka tidak memiliki kesetiaan 
kepada bangsa maupun penguasa, mereka bisa bertukar sisi setelah menghitung kerugian 
dan perolehan. Jika mereka kalah perang, mereka akan segera melarikan diri, dan jika 
mereka memenangkan perang, mereka bisa mengamuk di sekitar. Meskipun biaya 
perawatan mereka mungkin lebih murah daripada pasukan berdiri dengan jumlah yang 
sama, tetapi dalam jangka panjang, tidak ada yang lain kecuali minus. [11] 

After Lagi pula, kita tidak punya uang surplus untuk membayar banyak yang tidak berguna 
dengan emas. 」(Souma) 「 Itu sebabnya, dengan mengontrak tentara bayaran kita bisa 

mendapatkan jaminan keamanan dari Zem, kau tahu! 」(Liecia) 「 Ini tentu saja posisi 

diplomatik yang berbahaya. Namun, bukankah Liecia yang mengatakan 『Bahkan jika kita 

bertaruh 1.000 pon emas [12] untuk pertahanan nasional, kita bahkan tidak akan 
memberikan satu rambut pun untuk upeti. 』? Karena Zem berbeda dari Kekaisaran, 

mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyerang kita secara pribadi. Jadi tidak ada 
artinya memberi mereka upeti. 」(Souma) 

Nah, untuk alasan ini tentara bayaran mungkin membalas dendam dengan mempekerjakan 
diri mereka sendiri di pihak Tiga Dukes. Saya kemudian melihat langsung ke Hulbert. 

「Jadi tentara bayaran yang haus darah itu berada di kamp Tiga Duke. Apakah Anda pikir 

mereka akan meninggalkan seorang gadis, seperti Kaede-chan, dari pasukan yang kalah 
sendirian? Para tentara bayaran akan menyiksa Kaede-chan, dan setelah dia melayani 
tujuannya, mereka akan membunuhnya. Pada saat itu, perasaan seperti apa yang akan 
kamu miliki, aku bertanya-tanya ... 」(Souma) 「 Itu, ...... 」(Hulbert) 

Hulbert bimbang. Sikap ragu-ragu seperti itu secara bertahap membangkitkan kemarahan 
saya. 

「Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan mengambil leher saya !? Bukankah kamu 

ingin menyanyikan kemenanganmu !? Bahkan ketika dalam perjalanan untuk ini, Anda 
mungkin menemukan bahwa teman masa kecil Anda secara tragis akan menjadi mayat 
setelah benar-benar dimainkan oleh beberapa pria!? 」(Souma) 「 Gugh ...... 」(Hulbert) 
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Aku berteriak padanya, dan Hulbert pingsan dan meletakkan kedua tangannya di atas meja. 
Dia tidak bisa menjawab dan mulutnya ditutup. Kaede-chan menatap penampilannya 
dengan tatapan khawatir. Melihatnya seperti ini .... . Saya kurang lebih memulihkan 
ketenangan saya. 

「Hulbert Magna. Keputusan yang Anda pilih hari ini hanya akan membawa Anda ke jalan 

buntu. Jika saya menang, Anda akan dieksekusi. Jika Tiga Dukes menang maka Kaede-chan 
akan ...... mungkin tidak akan menemui akhir yang damai. Ini adalah pertaruhan hebat yang 
hanya bisa Anda lakukan sekali seumur hidup, setidaknya pilihlah meja di mana masa 
depan Anda ditempatkan. 」(Souma) 「 ...... 」(Hulbert) 「 Pikirkan baik-baik, sebelum 

Anda melakukan sesuatu yang gegabah. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Untuk 
alasan apa? Demi siapa? Lihatlah ke sekeliling Anda dan kemudian pikirkan. 」(Souma) 「 

Untuk apa ...... Untuk siapa ...... 」(Hulbert) 

Hulbert memandang sekelilingnya. Ada Kaede-chan yang menatapnya dengan mata penuh 
kekhawatiran. Keduanya saling memandang tanpa mengatakan apa-apa, tetapi Hulbert 
memiliki ekspresi seolah-olah roh jahat telah diusir darinya. ...... Apa yang akan terjadi 
selanjutnya adalah bagi mereka untuk memutuskan secara pribadi. 

「Maaf Juna-san, karena menyebabkan gangguan dalam bisnis Anda. Kita juga harus pergi. 

」 

Pada akhirnya, aku meminta maaf pada Juna-san karena sikap kasarnya, namun dia dengan 
tenang menggelengkan kepalanya. 

「Tidak perlu untuk itu. Kata-kata Baginda sudah terukir di hatiku. 」(Juna) 

Kemudian dengan busur yang elegan, dia melihat kami pergi. 

◇ ◇ ◇ 

「Hei Souma, aku ingin bertanya sesuatu padamu. 」(Liecia) 「 Hm? Tentang apa? 」

(Souma) 

Di dalam pelatih yang kembali ke Royal Castle, Liecia yang duduk di sampingku mulai 
bertanya padaku. Aisha bertindak sebagai kusir, jadi di dalam pelatih hanya kami berdua. 

「Tentang hal yang terjadi kemudian: Anda membujuk Hulbert, bukan? Itu tidak terduga 

karena Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan mengampuni pemberontakan itu dan 
Anda agak serius. 」(Liecia) 「 ...... Karena dia masih belum secara resmi memberontak 

melawan saya. Jika dia masih memberontak setelah ini, maka tidak akan ada 
pengampunan. 」(Souma) 「 Kamu sangat baik. 」(Liecia) 「Berbaik hati pada temanmu, 

bersikap tegas pada musuhmu ...... Itu adalah raja yang bisa didukung oleh rakyat. Itu 
sebabnya bukan berarti saya suka bersikap tegas. Semakin sedikit musuh, semakin baik. 」

(Souma) 「 Seperti apa yang saya pikirkan ...... Anda benar-benar baik. 」(Liecia) 
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* celepuk * Liecia meletakkan kepalanya di pundakku. 

「Souma, jangan terlalu memaksakan diri. 」(Liecia) 「 Saya tahu. 」(Souma) 「 Ahahaha, 

itu benar 」(Liecia) 「 Tapi, aku harus bekerja lebih keras hanya untuk sedikit lebih 

banyak. 」(Souma) 「 ...... Ya. 」(Liecia) 

◇ ◇ ◇ 

Ketika saya tiba ditemani oleh Liecia dan Aisha sebagai pengawal di ruang audiensi, ada 
tiga orang yang sudah berlutut. Salah satunya, seorang pria paruh baya, berada di depan 
yang lain dan di kepalanya yang tertunduk, garis-garis rambut putih bisa terlihat. Dari 
sosoknya yang mengenakan baju besi, aman untuk menduga bahwa ia memiliki layanan 
panjang di militer. Di sebelahnya ada dua orang yang saya temui kemarin, Kaede Foxia dan 
Hulbert Magna. Ngomong-ngomong, orang yang menundukkan kepalanya di depan kedua 
orang ini adalah ayah Hulbert, Glaive [13] Magna. 

「Anda bertiga dapat mengangkat kepala. 」(Souma) 「 「Ya, Yang Mulia. 」」 (Kaede) 

(Hulbert) 

Hulbert dan Kaede mengangkat kepala. Tapi pandanganku tertuju pada wajah Hulbert. 
Lagipula, itu karena ada banyak bekas luka di wajahnya. Pipinya bengkak dan matanya 
dilingkari biru. Karena tidak ada di sana kemarin, maka luka-lukanya mungkin ditimbulkan 
setelah kami berpisah dengannya. 

「...... Aku melihat wajahmu menjadi lebih tampan. 」(Souma) 「 Ugh ...... Ya, Yang Mulia! 」

(Hulbert) 

Meskipun dia memiliki ekspresi jengkel, dia tidak menunjukkan sikap bermusuhan seperti 
yang dia lakukan kemarin. Saya ingin tahu apa yang terjadi setelah kami pergi. Lalu aku 
memanggil Glaive yang masih menundukkan kepalanya. 

「Glaive Magna, Anda dapat mengangkat kepala. 」(Souma) 「 Saya dengan rendah hati, 

dengan rendah hati berharap untuk pengampunan Yang Mulia atas kecerobohan anak saya! 
」(Glaive) 

Dia menjawab dengan nada sedih. Dahinya dipakukan di lantai. Meskipun saya tidak benar-
benar mengerti bagaimana dia duduk di lantai dengan postur setinggi lutut; mungkin ini 
mirip dengan dogeza di Jepang. [14] 

「Kecerobohan yang Anda sebutkan, apakah itu terkait dengan urusan kemarin?」 

(Souma) 「Ya, Yang Mulia! Saya telah mendengar detail dari Kaede-dono. Meskipun 

demikian, ia menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan tugas profesionalnya, tidak 
hanya ia telah mengirim fitnah terhadap Yang Mulia berulang kali, apalagi ia bahkan secara 
tak terelakkan menegaskan untuk berpartisipasi dalam pemberontakan Tiga Dukes! . . . . . . 
Namun putra saya masih belum berpengalaman dan ia disebut sebagai seorang yang 
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memiliki kepala yang tidak memadai. Jika Yang Mulia telah tersinggung oleh perilakunya, 
tolong arahkan kemarahan itu kepada saya yang telah mengabaikan untuk mendidiknya 
secara memadai! 」(Glaive) 

...... Hmm ...... Pidato yang panjang sekali. Jadi apa yang dia katakan adalah 『Karena saya 

akan menerima hukuman, tolong selamatkan hidup anak saya. 』Tapi sejak awal, saya 

tidak marah sama sekali. 

「Kemarin saya bepergian dengan penyamaran, jadi saya tidak punya niat untuk 

menganggapnya sebagai masalah serius. Lagi pula, dari apa yang saya lihat, dia telah 
menerima hukuman yang tepat. 」(Souma) 「 Ya, Yang Mulia! Kata-katamu terlalu bagus 

untukku. 」[15] (Glaive) 

Tuan Magna meminta maaf dengan bersujud. Hulbert dan Kaede juga buru-buru 
membungkuk sekali lagi. Aku tidak marah atau apa pun, jadi minta maaf agak berlebihan 
...... dan kemudian Glaive mengangkat kepalanya. 

「Kemudian Yang Mulia, maafkan saya karena melakukan tindakan tidak sopan lainnya. 」

(Glaive) 「 ...... Apa itu? 」(Souma) 「 Ini ... Jika mungkin, akan lebih baik jika pembicaraan 

tidak dapat didengar oleh banyak orang ...... 」(Glaive) 

Jadi, diskusi rahasia? Tidak diragukan lagi, ini mirip dengan drama sejarah. Mengabaikan 
semua orang di ruangan itu, hanya ada aku, Liecia, Aisha, Hakuya, Glaive, Hulbert, dan 
Kaede yang tersisa. Meskipun sepertinya tidak pantas untuk membiarkan Aisha melakukan 
pembicaraan rahasia ini, dia harus tetap tinggal sebagai pengawal saya. Jika pembicaraan 
rahasia itu hanya tipuan dan tujuan sebenarnya adalah untuk membunuhku, maka 
diharapkan dia bisa mengatasinya juga. 

「Jumlah orang telah menurun. Jadi, apa yang dibicarakan ini? 」(Souma) 「 Ya. Subjek 

pembicaraan ini adalah ...... 」(Glaive) 

Glaive mulai berbicara secara mendalam. Kemudian, setelah mendengar isi pembicaraan, 
Hulbert membuka matanya lebar-lebar, Kaede menundukkan kepalanya ke bawah dan 
menggenggam erat tinjunya, Hakuya menutup matanya, Aisha gelisah melihat ekspresi 
semua orang .... . . Liecia tidak mengatakan apa-apa dan hampir tanpa ekspresi sementara 
tubuhnya menegang. Hanya saja, garis-garis air mata terbentuk di pipinya. 

Ngomong-ngomong, saya punya perasaan kompleks. Kemarahan, kejutan, pengunduran 
diri, kesedihan, kebencian ...... di dalam dadaku, emosi ini campur aduk, tapi aku mencoba 
untuk tidak membiarkan mereka membuatku kewalahan. Kemudian sebisa mungkin, saya 
berbicara dengan tenang dan tenang sehingga emosi ini tidak dapat dirasakan oleh orang 
lain. 
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「Dengan menceritakan kisah ini kepada saya, apa yang Anda harapkan dari saya?」 

(Souma) 「Tidak ada, Yang Mulia. Hanya saja aku hanya ingin agar Yang Mulia 

menyadarinya. 」(Glaive) 「 ...... Ini berat. 」(Souma) 

Lalu aku berdiri dan memberikan dekrit kepada Kaede dan Hulbert. 

「Pesulap Afiliasi Tentara Kerajaan Kaede Foxia. Wawasan Anda terlalu bagus untuk hanya 

menjadi pesulap, apalagi itu berbahaya. Saya menunjuk Anda sebagai staf di bawah 
Komandan Ludwin dari Royal Guard Knights. 」(Souma) 「 Eh, apa, ya Yang Mulia! 」

(Kaede) 「 Hulbert Magna dari Angkatan Darat. Saya perintahkan kamu untuk pindah ke 

Royal Army. 」(Souma) 「!? Apakah maksud Anda bahwa saya akan berada di Royal Army? 

」(Hulbert) 「 Benar. Dukung dia sebagai ajudan untuk Kaede. Posisinya pada dasarnya 

adalah nomor 2 di Angkatan Darat Kerajaan. Karena dia masih seorang wanita muda, dia 
cenderung dipandang rendah oleh bawahannya. Jika itu terjadi, adalah tugas Anda untuk 
menjaga mereka tetap di jalur. Bukankah ini bagus untukmu? 」(Souma) 「 ...... Ya, Yang 

Mulia! 」(Hulbert) 

Demikianlah seorang perwira muda baru bergabung dengan Tentara Kerajaan. Namun 
tidak ada kegembiraan di hatinya dalam menjadi bagian baru dari kekuatan. Mendorong 
emosinya yang keras, dari mulutnya yang terkatup ia hanya memberikan tiga kata dari 
perasaannya yang sebenarnya. 

「Bajingan bodoh itu!」 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 
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Vol. 1 - 4.6.1 - Interlude 2 
ARC 1 -- MEMPERKAYA NEGARA SELINGAN 2 -- KELUHAN DUCHESS ECKSEL WALTER 
Penerjemah: Zen Quarta Editor: -- Sumber Bahasa Inggris: Larvyde 

Mari kita bicara tentang sistem feodalisme di negara ini. 

Tingkatan sosial di negara ini, selain keluarga kerajaan dan Duke Ketiga, di bagi menjadi 
tiga kasta utama: 【Bangsawan & Ksatria】, 【Warga Biasa】, dan 【Budak】 ('pengungsi', 

bukan warga negara, tidak termasuk semua kategori itu). Perbudakan akan menjelaskan 
peda peluang lain, tapi apa yang membedakan 【Bangsawan & Ksatria】 dari 【Warga 

Biasa】 adalah 'apakah mereka memiliki wilayah sendiri atau tidak'. Dengan demikian 【

Bangsawan & Ksatria】 kemudian disebut 【Tuan】 dan warga yang tinggal diwilayah 

mereka disebut 【Rakyat】 (【Budak】 tidak termasuk yang dihitung sebagai milik 

pribadi). 【Tuhan】 memiliki berbagai macam hak yang berkaitan dengan wilayah mereka, 

tetapi disisi lain, mereka memiliki tanggung jawab untuk melayani bagian militer dinegara 
itu. 

【Bangsawan & Ksatria】 menerima gelar dan wilayah melalui warisan mereka, tetapi ada 

laporan orang-orang di antara warga biasa yang melakukan hubungan luar biasa yang 
diberikan judul wilayah dan menjadi 【Bangsawan atau Ksatria】. Jika melakukan mereka 

di bidang negara mereka akan menjadi bangsawan, dan jika di bidang militer maka mereka 
akan menjadi Ksatria. Selain itu, ada juga yang ikut menikah dan masuk ke dalam keluarga 
【Bangsawan & Ksatria】 (dalam hal ini, wilayah bangsawan yang akan dikumpulkan dan 

diberikan kepada mereka). Kasus ini disebut sebagai 【Bangsawan Baru atau Ksatria Baru

】. Sementara pada nyatanya tidak ada yang membedakan mereka, orang-orang yang keras 

kepala memanggi mereka 'Orang kaya baru yang tidak didukung oleh Bangsawan atau 
Ksatria'. Judul 【Bangsawan dan Ksatria Baru】 dapat diwariskan. Dan setelah sekitar tiga 

generasi mereka akan membahas keluarga bangsawan yang baru. 

Di sisi lain, orang yang memiliki peringkat 【Bangsawan & Ksatria】 dan melakukan 

kejahatan akan diturunkan menjadi 【Warga Biasa】 atau 【Budak】 bergantung pada 

menambah kejahatan yang mereka perbuat. Dalam masalah ini, wilayah dan judul yang 
diberikan oleh negara akan disita dan seluruh pembayaran akan ditingkatkan. Hal ini 
disebut sebagai 【Penghancuran】. Fakta bahwa 【Bangsawan & Ksatria】 menentukan 

dirinya dari 【Bangsawan & Ksatrian Baru】 mungkin karena kesatuan karena mereka 

mampu mempertahankan status mereka selama lebih dari tiga genarasi tanpa 
mendapatkan 【Penghancuran】. 

Saat ini para 【Bangsawan & Ksatria】 tidak perlu mengatur wilayah mereka sendiri. 【

Ksatria】 khusus harus menghabiskan sebagian besar mereka untuk bekerja di militer, jadi 

mengelola wilayah mereka dipercayakan untuk siapa pun dari keluarga mereka. Hal ini 
juga belaku untuk Royal Guard Kapten Ludwin Arcus. Diantara para bangsawan juga, ada 
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orang-orang yang mempercayakan pengelolaan wilayah mereka kepada orang lain dari 
mereka, tinggal di Ibukota Parnam, dan bekerja keras di bagian-bagian penting seperti 
Birokrat Senior atau Ketua Majelis Nasional. Mereka disebut 【Bangsawan Ibukota 

Kerajaan】, mantan Perdana Menteri (Shichuu saat ini) Markus adalah salah satu dari 

mereka. 

Namun, jumlah dari 【Bangsawan Kerajaan】 telah berkurang separuhnya tahun lalu. 

Orang-orang yang menghilang adalah mereka yang terbukti melakukan korupsi saat Souma 
melakukan peninjauan kembali negara. Orang-orang yang didakwa dengan kejahatan, 
meninggalkan pekerjaan mereka di Ibukota dan status aman di rumah masing-masing. 
Mereka yang melakukan pinjaman ringan harus mengembalikan uang yang mereka 
gelapkan dan menyerahkan kepemimpinan keluarga kepada orang lain, tetapi keluarga 
mereka masih dapat diterima melanjutkan. Namun, mereka yang melakukan kejahatan 
akan kehilangan semua yang mereka miliki dan akan 【Dihancurkan】. 

Tentu saja, orang yang melakukan korupsi tidak akan rela memenangkan 【Penghancuran

】, tetapi mengumpulkan pasukan pribadi dan harta mereka dan melepaskan diri. Namun, 

telah disetujui hal itu akan terjadi, Perdana Menteri Hakuya telah meblokade perbatasan, 
dan mereka tidak bisa membawa harta mereka keluar negri. Tidak bisa tinggal diwilayah 
mereka sebelum meninggalkan negara ini, mereka akhirnya pindah kewilayah Duke 
Carmine. Dibawah George Carmine yang memutuskan Raja, mereka berbaring dan 
menunggu kesempatan mereka. 

*** 

Pusat kota dari Wilayah Duke Carmine, 【Rendel】. Itu lebih kecil dibandingkan dengan 

Ibukota Parnam, tapi itu termasuk besar dibandingkan dengan kota lain, dan hanya di sini 
di mana ada cukup orang untuk membuat sebuah negara-kota *. Kastil Angkatan Darat 
milik Jendral Georg Carmine ada di sini, dan kota ini dikembangkan sebagai kota benteng 
untuk Kastil itu. Hanya saja generasi dari Jenderal Angkatan Darat tidak terlalu peduli 
tentang administrasi kota, jadi tidak seperti Ibukota yang penuh sesak dan pengurusan 
kebijakan Raja, tinggal di sini adalah kota tua yang tidak berubah selama beberapa tahun. 
Itu dapat dibandingkan dengan Kyoyo dan Nara di Jepang. 

* TN: Negara-kota hanyalah negara yang hanya terdiri dari kota. 

Ada kereta kuda yang berhenti di sudut jalan di kota Randel. Didalam kereta kuda itu ada 
wanita muda cantik dipertengahan umur tiga perempat. Dia memiliki penampilan yang 
tidak diragukan lagi akan membuat orang yang melihat terkagum-kagum. Dia memiliki 
garis tubuh yang indah yang terlihat di bawah pakaian yang mrip Kimino resmi miliknya. 
Hanya ekor reptil yang keluar dari bagian belakang pakaiannya dan tanduk kecil yang 
menarik dari rambut birunya yang menunjukkan bahwa dia bukan manusia. 
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Dari dalam kereta kuda, dia penuh perhatian mendengarkan hiruk pikuk kota itu. Dia dekat 
dengan sebuah kedai. Suara para pemabuk yang menggerutu sambil minum dapat 
didengar. 

【Shessh, apa yang berubah ... raja baru itu ... dia pikir ... kita ini apa ... hic. 】 

【Benar, kita adalah orang yang telah mendukung negara ini dari tahun ke tahun. 】 

【Dan Raja itu, dia memindahkan semuanya, dan memerintah semaunya! 】 

【Mengapa Raja Alberto menyerahkan negara ini kepada orang sombong itu ...】 

【Dan para pengikutnya juga, kau tahu! Semuanya, para pemuda yang tak berpengalaman! 

Apa-apaan bajingan hitam suram itu! Apa-apaan lelaki gendut itu! 】 

【Heh heh heh, tidak, dia mungkin hanya menerima para penjilat. 】 

【Ya, sama seperti anak kemarin sakit! Setelah mengeluarkan kita yang berhasil dan hanya 

mendengarkan para penjilat itu, Raja tidak akan bertahan lama! 】 

【Itu benar! Ayo rebut kembali negara ini dari Raja Palsu dengan tangan kita sendiri! 】 

【Ya! Untuk tanah air kita tercinta! 】 

【【【Untuk tanah air kita tercinta! 】】 

(Untuk tanah air, ya ... itu benar-benar, sifat mementingkan diri sendiri yang mereka miliki) 

Gadis di dalam kereta kuda itu menghela nafas. Setiap dan seluruh gerakannya sangat 
memikat. 

(Kalian adalah orang-orang yang telah mengkhianati negara ini dengan melakukan korupsi. 
Kemudian saat kalian dihakimi karena hal itu, kalian lari dan memiliki rasa sakit hati untuk 
mangatakan Raja yang telah melampar kalian keluar. Dan Raja menerima para penjilat? 
Hakuya-dono dan Poncho-dono, semua diterima karena mereka layak diterima. Alasan dia 
tidak menggunakan kalian hanya karena kalian tidak berguna) 

(Sudah beberapa bulan sejak Yang Mulia Souma mengambil alih kerajaan tapi dia tidak 
membuat kesalahan besar, atau malah melepaskan dukungan warga. Sebaliknya, dia 
dengan memecahkan masalah pangan, saat ini 'hal itu' dapat disebut sebagai kemampuan 
yang unik. Aku kagum dengan mata tajam yang mewajibkan Raja Alberto, Aku tidak bisa 
membahas mengapa aku menolak perkataan "Kenapa anak kemarin sore itu") 

Dia mengistirahatkan sikunya di ambang jendela dan menyangga dagunya menggunakan 
penggantian. 
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(Jadi Kebanggaan para bangsawan sejak masa berdirinya negara telah jatuh saat ini ... Para 
pendiri pasti sedang uring-uringan di dalam makamnya) 

Meskipun dia terlihat seperti menghabiskan sekitar tiga puluh tahunan, dia teringat rekan-
rekannya dari awal terbentuknya negara ini lima ratus tahun yang lalu, dan tersenyum. 
Sebagai seseorang yang memiliki darah Ular Laut, akan ada lima ratus tahun lagi sebelum 
dia menjawab mereka. 

"Saat-saat seperti ini adalah saat yang sulit bagi kita yang memiliki umur panjang, 
sementara aku ingin mengganti kata perpisahan dengan umur yang pendek. Aku telah 
melihat apa yang tidak ingin kulihat. Aku sangat iri kepada kalian semua yang bisa 
mengatakan 【Kau kira aku tahu apa yang terjadi setelah aku mati】 " (Ecksel) 

Laksamana Angkatan Laut Ecksel Walter, mengatakan hal itu sambil tersenyum mengejek 
dirinya sendiri. 

【Nyonya Laut】 

Sebuah suara keluar dari luar kereta kuda dan Ecksel menegakkan dirinya. 

"... ada apa?" (Ecksel) 

【Aye, sebuah laporan datang dari 'Canaria'】 

"Perlihatkan kepadaku." (Ecksel) 

【Aye aye, ini dia】 

Surat itu dikirimkan melalui celah kereta kuda. Ecksel mengambil dan membukanya dan 
melihat isinya. Saat dia terus membaca, dia akhirnya tersenyum. 

(Membantah dia menjawab dengan baik ... Ada banyak tempat dimana ada perkataan 
seperti dia sedang membicarakan kekasihnya, meskipun aku memiliki perasaan campur 
aduk) 

Ecksel membekukan surat ditangannya dengan nafas dan melepaskannya. Saat surat yang 
membeku itu terjatuh dan menghantam lantai, surat itu hancur berkeping-keping. 

(Biarkan aku memperbaiki perkataanku. Hidup sangat lama sama sekali tidak buruk. Aku 
harus melihat apa yang tidak mau kulihat, aku juga bisa melihat cahaya yang tidak bisa 
diduga. 'Kalian semua' yang telah mati tidak dapat menikmati hal seperti ini, bukan?) 

Benar telah melayani Anda. 

Ecksel tersenyum seperti gadis kecil yang tidak cocok dengan umur yang dia dapatkan. 
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Vol. 1 - 5.1 
Bab 5.1 Bab 5 -- Roma Lahir pada Suara Palu 

Di dalam Parnam Castle, Royal Audience Chambers. Kerumunan orang sekarang berlutut di 
sini di tempat yang digunakan untuk pemanggilan pahlawan dan upacara penghargaan 
bakat. Mereka adalah birokrat keuangan negara ini. Mereka semua tampak lelah. Pipi 
cekung, lingkaran hitam di bawah mata mereka, dan senyum kering, beberapa dari mereka 
bahkan tampak akan runtuh setiap saat. Namun terlepas dari semua itu, mereka semua 
memiliki mata yang bersinar terang, itu adalah mata para pejuang yang selamat dari 
pembantaian. 

Mereka semua selamat melalui hadiah yang menyakitkan. Ketika kerajaan berubah dan 
reformasi untuk keuangan yang berada di ambang kebangkrutan dimulai, mereka menjadi 
pekerja keras Raja baru. Orang-orang di antara birokrat yang menyalahgunakan posisi 
mereka untuk mengisi kantong mereka sendiri dipecat, hanya menyisakan orang-orang 
jujur, sehingga mereka dengan panik bekerja, bahkan tidak mau tidur. Beberapa dari 
mereka membandingkan angka dalam dokumen sepanjang hari, beberapa menghabiskan 
sepanjang hari menunggang kuda ke masing-masing dan setiap tempat memastikan 
anggaran digunakan dengan benar. 

Mereka baru saja pulang ke rumah untuk tidur, bahkan, mereka menghabiskan hari-hari 
mereka tidak kembali ke rumah tetapi tidur di kamar tidur kastil, dan begitu mereka 
bangun mereka akan segera mengerjakan pekerjaan mereka. Ada yang punya keluarga. Ada 
yang punya anak. Ada yang baru menikah. Waktu yang bisa mereka habiskan bersama 
keluarga .... mereka membuangnya dan terus bekerja. Mereka memunggungi istri-istri 
mereka, tidak puas dengan memprioritaskan pekerjaan. Mereka memunggungi wajah 
anak-anak mereka, kesepian karena tidak bermain-main dengan mereka. Mereka 
memunggungi istri-istri baru mereka dengan sungguh-sungguh mengkhawatirkan mereka. 
Inilah saatnya, kata mereka ketika mereka dengan bersemangat bekerja. 

Semata-mata untuk menyelamatkan negara ini dari kebangkrutan. Hanya untuk 
melindungi orang yang mereka cintai yang tinggal di negara ini. 

Saat ini, saya sedang duduk di atas takhta, menguasai mereka. Warna wajahku mungkin 
tidak terlalu berbeda dengan mereka. Tidak seperti mereka, kesadaran saya yang tidak 
digunakan bisa bergiliran beristirahat, tetapi meskipun demikian, karena beban kerja saya 
yang lima kali norma saya merasa seperti jiwa saya sudah lelah, belum lagi tubuh saya. 
Saya praktis belum memiliki istirahat yang layak sejak tanggal di Royal Capital. 

"Semua orang, kamu memiliki wajah yang bagus" 

Saat saya berdiri, saya dengan tenang berbicara kepada mereka semua. Saya kemudian 
turun ke mereka dan meletakkan tangan saya pada seorang pria kurus. 
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"Ekspresi yang bagus, seperti hantu dengan mata cekung" [............] "Aku tahu bahwa kamu 
semua menghemat waktu tidurmu, bahwa kamu bertarung dengan angka sepanjang hari, 
bahwa kamu mengangkat bahu orang yang kamu cintai dan datang ke kastil beberapa hari 
terakhir. Kalian semua justru orang-orang yang pantas menjadi harta negara kita! Bangga! 
Untuk setiap jiwamu yang telah kau hilangkan, bahwa banyak dari rakyat negara kita 
selamat! " [UOOOOOOOOOOOOOOHHHH !!!!!] 

Orang-orang kurus dan pucat yang dapat dilihat siapa pun sebagai tipe orang dalam 
ruangan, mengangkat tangisan perang seperti orang barbar dan berdiri sekaligus. Mereka 
mengangkat tinju mereka dan berteriak [Raja Soma! Raja Soma]. Saya menunggu semangat 
mereka untuk sedikit tenang dan melanjutkan pidato saya. 

"Kami bisa mendapatkan dana berkat kerja keras Anda. Sekarang proyek [Veneti Nova] 
dapat dimulai dengan sungguh-sungguh. Penyelesaian lengkap masalah pangan negara 
adalah awal dari proyek ini. Ini semua karena Anda melakukan tugas Anda, memulihkan 
ekonomi yang dalam kesulitan, dan mengumpulkan dana! Atas nama orang-orang, izinkan 
saya mengucapkan terima kasih! " 

[Raja Soma!] [Raja Soma!] 

Iklan "Kalian semua telah melakukan tugas tanpa pamrih untuk negara! Ini bukan jenis 
pekerjaan yang akan turun dalam sejarah. Meski begitu, Anda semua telah menyelamatkan 
lebih banyak nyawa daripada pahlawan yang menyelamatkan hari itu di medan perang. 
Untuk itu, aku, Soma Kazuya, akan mengingatmu seumur hidupku! Andalah yang 
merupakan pahlawan tanpa nama! " 

[Glory to King Soma!] [Glory to King Soma dan Elfrieden!] 

"Kamu semua melakukan pekerjaan dengan baik, dan karenanya kamu harus diberi 
penghargaan. Saya akan memberi Anda lima hari libur mulai besok! Kembali ke 
keluargamu, istirahatkan tubuhmu dan kembalikan kekuatanmu! " 

[UUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHH !!!!] 

Itu adalah bersorak paling keras hari ini. Aku tahu perasaan itu . Mereka semua kelaparan 
untuk beristirahat. Maaf sudah melakukan bisnis hitam¹. ¹ «TN: Pelecehan karyawan» 

"Aku biasanya akan memberimu bonus, tetapi menggunakan uang yang dengan susah 
payah kamu kumpulkan akan menempatkan kereta di depan kuda. Saya sangat meminta 
maaf " [.......... . ] "Sebagai gantinya, saya telah berkonsultasi dengan perdana menteri dan 
akan memungkinkan Anda untuk mengambil satu botol masing-masing minuman keras 
terbaik dari gudang anggur kastil! Angkat roti panggang, atau jual untuk uang! Lakukan apa 
pun yang kamu suka! " [UUOOOOOOOOOOOOHHHH! Raja Soma! Raja Soma!] 

Aku tersenyum puas melihat para birokrat meledak dengan gembira. Namun, hanya Liecia 
yang menonton hasilnya di sebelahku adalah.... 
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[....... ] 

... diseret keluar oleh pemandangan. 

◇ ◇ ◇ 

"Soma ... kamu pasti lelah" "Tidak akan menyangkal itu" 

Sekembalinya ke kantor pemerintah, Liecia dengan serius mengatakannya padaku. Ya, yah 
... ketegangan itu benar-benar sesuatu. Memikirkan kembali, saya hanya bisa melewatinya 
secara kebetulan. 

"Aku sudah bekerja sampai hampir subuh. Saya akan berubah menjadi abu karena kurang 
tidur " 

Saya menjawab, berbaring seperti biasa di tempat tidur penggunaan eksklusif saya 
berbaring di sudut kantor pemerintah. Hakuya terus berkata, "Tidak harus mewah, tapi 
tolong dapatkan kamar untuk dirimu sendiri. Aneh bagi perwakilan negara untuk tidur di 
kantor pemerintah "sampai wajahnya biru, tetapi saya tidak ingin kehilangan kenyamanan 
untuk dapat bekerja langsung setelah bangun, jadi saya membiarkannya. Saya mungkin 
akan tidur di sini setidaknya sampai situasi politik sedikit tenang. 

Liecia duduk di tempat tidur di sebelah tempat aku berbaring. Sepasang bokong kecil 
berbentuk baik tiba-tiba muncul di depan mataku jadi aku secara spontan berpaling. Liecia 
mengenakan seragam militer langsung dari [Rose of Versailles] (dengan celana pas di 
bawahnya), jadi lingkar pinggangnya terlihat jelas. Yang mengingatkan, karena menjadi 
"putri" saya tidak ingat pernah melihatnya dalam gaun. Fakta bahwa karena aku menerima 
mahkota, dia tidak bisa mendapatkan takhta dan statusnya naik di udara mungkin ada 
hubungannya dengan itu. 

"Kamu membuat kesadaranmu bergiliran beristirahat bukan?" "Eh, ah ... kurasa. Tetapi 
saya baru saja dapat mengumpulkan sedikit lebih banyak dari anggaran yang dibutuhkan 
untuk proyek besar itu sehingga saya membuat kesadaran saya bekerja dengan lancar " 

Saat aku mengatakan itu, Liecia menghela nafas. 

"Aku tahu kamu bekerja keras, tapi tolong jangan membuatku khawatir." "Kamu 
khawatir?" "Tentu saja. Tidak ada yang menggantikanmu " " Jika itu yang terjadi ... kau bisa 
memanggil orang lain sebagai pahlawan, kan? " " Dasar idiot! Jangan katakan apa-apa lagi 
atau Anda akan ditampar " 

Tiba-tiba aku menoleh untuk menghadapi Liecia. Ketika saya melihat ke atas, saya melihat 
Liecia menjadi sangat marah. 

"Jika kita memanggil pahlawan lain, orang itu bukan Soma. Saya ingin Soma " " O, kay ... " " 
Ingat ini. Saya ingin Soma menjadi raja. Saya tidak ingin raja lain. Jika ayah menyuruhmu 
mengembalikan tahta aku akan bertarung untukmu " 
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Dia mengatakan sesuatu yang luar biasa begitu serius hingga aku hanya bisa mengangguk. 
Aku entah bagaimana ... menangkap sekilas Ibu Gutsy² dalam dirinya. Sepertinya dia akan 
menjadi pengantin yang baik. Namun, fakta bahwa saya adalah seorang calon suami masih 
belum mendaftar dengan tepat. Untuk saat ini, Liecia tampaknya menyetujui reaksi saya. ² 
«TN: serial TV akhir 60-an» 

"Begitu? Anda mengatakan sesuatu tentang anggaran .... untuk apa kau menggunakannya? " 
" Ah, kupikir aku akan membangun kota untuk saat ini " " Kota? " 

Saya meminta Liecia untuk menjemput saya peta negara dari meja kerja saya dan 
menunjuk pada sendi surat く yang menyerupai wilayah negara ini. 

"Aku akan membangun kota teluk di sini. Sementara itu, saya akan melanjutkan dengan 
konstruksi jalan. Jika saya bisa mempertahankan rute transportasi dari kota teluk ke setiap 
tempat lain saya bisa mengendalikan transportasi laut dan darat. Ini harus memperlancar 
peredaran barang. Jujur, saya tidak mengerti mengapa Anda tidak menggunakan lokasi 
yang baik. Jika segalanya lebih damai, saya ingin menempatkan ibukota di sana. " " Jika 
semuanya damai? " " Kota-kota pelabuhan rentan terhadap pengeboman, kan? " " Ah ... " 

Relokasi ibukota harus menunggu sampai keadaan menjadi lebih damai daripada saat ini. 
Ngomong-ngomong, di sebelah timur lautnya ada satu dari tiga adipati, kota pelabuhan 
adipati Laksamana Angkatan Laut Ecksel Walter [Lagoon City]. Sekarang ini adalah 
pelabuhan perdagangan terbesar di negara itu tetapi pada saat yang sama itu adalah 
pangkalan angkatan laut, dengan dermaga kapal perang. Itu keseimbangan yang buruk, 
dengan pelabuhan-pelabuhan tempat barang-barang dari seluruh dunia hidup 
berdampingan dengan pangkalan angkatan laut di mana kerahasiaan dibutuhkan. 
Perdagangan cenderung berhenti setiap kali ada keadaan darurat. 

Dengan pemikiran itu, membangun kota baru dengan pelabuhan perdagangan menjadi 
bisnis yang mendesak. 

"Kota teluk ini akan menjadi jantung negara, dan rute transportasi akan menjadi urat 
nadinya. Jika sirkulasi lancar maka jika utara memiliki kekurangan beberapa barang, itu 
dapat diangkut dari tempat-tempat di selatan yang memiliki kelebihan. Apakah Anda tahu 
apa artinya ini? " " Umm ... Anda melakukan pembunuhan dengan membeli barang-barang 
di mana harga turun karena kelebihan pasokan dan menjualnya kembali di mana harga 
telah mendaki karena permintaan tinggi ... saya kira? " " Liecia, apa yang Anda , seorang 
pedagang? " " Aku salah? " " Kenapa kau merobek orang yang ingin kita perkaya ... " 

Yah jika ini [Tai〇〇〇 Risshiden] ³ atau jika kita berbicara perdagangan luar negeri dia 

akan benar. Namun, karena kita berbicara perdagangan domestik, kita harus berpikir 
seperti negara daripada individu. ³ «TN: Taikou Risshiden» 

"Tentu, awalnya akan ada pedagang yang melakukan pembunuhan, tetapi pada akhirnya 
kekurangan barang akan berkurang, keseimbangan antara penawaran dan permintaan 
akan dipulihkan, dan harga yang tinggi akan berangsur-angsur turun. Dengan cara ini, 
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harga di seluruh negara bahkan akan keluar, yang berarti ... " " Anda dapat membeli 
barang-barang yang sebelumnya terlalu mahal untuk dibeli? " 

Aku mengangguk, puas dengan jawaban Liecia. 

"Saat ini, hal yang paling diminati di negeri ini adalah bahan makanan. Sangat mendesak 
untuk mempertahankan rute distribusi untuk memastikan pasokan yang stabil. Selain itu, 
lebih dari setengah perbatasan negara ini ada di laut. Kami memiliki produk laut yang 
berlimpah. Jika kita bisa mengambil itu di pedalaman kita bisa menyelesaikan masalah 
makanan dalam satu jalan " " Kita bisa mengambil makanan asin dan kering bahkan 
sekarang, kan? " " Oke, jadi Anda ingin makan makanan asin dan kering setiap kali Anda 
makan? Aku tahu aku akan bosan dengan itu " " Yah .... Saya melihat" 

Ikan tenggiri kering dan makanan lainnya rasanya enak, tetapi saya rasa saya tidak ingin 
memakannya sepanjang waktu. Karena asin (dan garamnya yang memiliki sifat 
antibakteri) orang tidak dapat mengubah rasanya jika orang bosan. Pertama-tama, tidak 
ada lagi yang bisa dilakukan untuk "memanjakan cepat" ikan daripada mengeringkannya. 
Itulah mengapa penting untuk membawa ikan mentah ke darat sesegera mungkin. 

"Dan untuk itulah jaringan transportasi itu, benar" "Benar. ... Baiklah kalau begitu" 

Aku berguling untuk tidur di tempat tidur dan menutup mataku. 

"Tidur sebentar. Mari kita pergi ke area pembangunan kota yang direncanakan bersama 
ketika Anda bangun. Ludwin telah maju dan mulai bekerja lebih lanjut, .... harus pergi dan 
mengunjunginya ... " " Baiklah. Selamat malam Soma " " Ya, goodni .... !? " 

Aku merasakan sesuatu yang hangat dan lembut di pipiku. Ketika saya membuka mata 
karena terkejut, saya hanya melihat punggung Liecia yang berlari di luar. Ah ... s, jadi ini 
ciuman selamat malam ... Aku, kurasa. Saya kira itu tidak aneh di tempat tipe barat. Tidak 
dapat membantu kalau begitu. Hati saya semakin gelisah karena saya tidak sering 
berkencan dengan gadis-gadis, harus ada batas untuk tidak diimunisasi⁴. Ya, saya akan 
baik-baik saja, itu normal, itu normal. Tidak ada yang spesial . Bahkan Liecia mungkin 
melakukannya dengan santai. Tidak ada makna yang dalam untuk itu. Mungkin Mungkin . ⁴ 
«TN: Harus ada batasan untuk menyangkal» 

.......... 

Itu harus pergi tanpa mengatakan bahwa pada akhirnya aku tidak bisa tidur. 
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Vol. 1 - 5.2 
Bab 5.2 Bab 5 -- Roma Lahir pada Suara Palu 

Ketika saya sebelumnya berbicara tentang bagaimana teknologi negara ini aneh, saya 
menyebutkan bahwa [mereka memiliki kapal perang baja tetapi mereka ditarik oleh naga 
laut raksasa], saya ingin tahu apakah Anda ingat. Hal yang menyambut Liecia dan saya 
ketika kami sampai di lokasi pembangunan kota baru yang direncanakan adalah kapal 
perang baja. 

Battleship [Alberto] 

Dia adalah satu-satunya kapal perang Royal Guard, dinamai King¹ sebelumnya, dan 
merupakan unggulan dari Angkatan Laut Kerajaan. Dalam penampilannya, ia menyerupai 
unggulan Armada Gabungan selama pertempuran Tsushima², [Mikasa]. Dia memiliki salah 
satu baterai utamanya masing-masing di bagian depan dan belakang untuk total empat 
meriam, dan baterai sekunder di sepanjang sisinya. Perbedaannya adalah kenyataan bahwa 
karena dia tidak memiliki mesin pembakaran internal, tidak ada cerobong asap pada 
dirinya dan baterai utama dan sekunder bukanlah senjata tetap tetapi hanya meriam yang 
dimuat di kapal. Vessel normal ditarik oleh satu naga laut (mereka terlihat seperti 
plesiosaurus tetapi dengan leher pendek dan gagah dan tanduk seperti kambing di kepala 
mereka) tetapi yang ini ditarik oleh dua. ¹ «TN: um, ya, kapal-kapal yang diberi nama 
berdasarkan nama pria masih disebut sebagai" dia "» ² «TN: alias. 日本 海海 戦 -- 

pertempuran Laut Jepang » 

Ini adalah kesempatan yang baik, jadi izinkan saya menjelaskan ketidakseimbangan 
teknologi negara ini. Secara keseluruhan, itu pada tingkat teknologi abad pertengahan 
sebelum Revolusi Industri sehingga mungkin aneh untuk kapal perang era-ish modern 
seperti ini berada di sini. Namun, karena kekuatan sihir di dunia ini dan keberadaan 
makhluk aneh, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. 

Bahkan kapal-kapal logam dapat mengapung di atas air jika mereka dibentuk untuk 
memperhitungkan gaya daya apung, dan itu seharusnya juga mungkin terjadi di Bumi pada 
Abad Pertengahan. Alasan tidak ada yang dibuat sampai setelah Revolusi Industri adalah 
bahwa mekanisme yang digunakan untuk memindahkan mereka tidak ada. Di zaman di 
mana satu-satunya cara untuk menggerakkan kapal adalah berlayar untuk menangkap 
angin atau mendayung, tidak ada gunanya membangun kapal logam yang lebih mahal 
daripada kapal kayu dan tidak bisa menavigasi perairan laut dalam. 

Namun, di dunia ini ada Naga Laut yang cukup kuat untuk menarik kapal logam. Dengan 
melatih mereka dan melampirkannya navigasi laut menjadi mungkin. Karena itu mereka 
membuat kapal-kapal logam. 

Meriam yang dimuat di kapal perang itu sama. 
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Bubuk mesiu sudah ada di dunia ini. Ini sendiri tidak terlalu aneh. Bahkan dalam sejarah 
Bumi ada jejak-jejak bukti bubuk mesiu sebelum bubuk hitam masuk sebagai salah satu 
dari Tiga Penemuan Besar Tiongkok³. Ada sebuah catatan bahwa selama era Annals of 
Three Kingdoms pada abad kedua Masehi bahwa para pembela benteng Chenchang⁴ 
menyerang pasukan Zhuge Liang dengan senjata mesiu (mungkin senjata seperti petasan). 
³ «TN: seharusnya ada empat penemuan hebat IIRC: bubuk mesiu, kertas, percetakan, 
kompas» ⁴ «TN: Saya rasa saya mungkin harus mulai belajar bahasa Cina ... » 

Namun, korek api tidak ada di dunia ini. Senjata tidak dikembangkan karena mereka 
memiliki metode serangan jarak jauh dengan hanya meluncurkan sihir. Di mana senjata 
akan menembakkan satu peluru, penyihir tipe bumi bisa menembakkan beberapa batu 
seperti senapan, penyihir tipe api bisa menjatuhkan serangan yang tidak seperti serangan 
bom napalm, penyihir tipe angin dapat meluncurkan angin pemotongan dari jarak yang 
luar biasa, dan penyihir bertipe air dapat, meski berada dalam jarak pendek, menggunakan 
tekanan hidrolik untuk meruntuhkan rintangan. Sebenarnya, busur dan anak panah lebih 
efektif karena mereka dapat ditembak pada sudut yang tinggi untuk melawan penyihir 
bumi yang membuat dinding pelindung keluar dari bumi, dan dapat dipikat dengan atribut 
magis. 

Namun, meriam ada, tetapi penggunaannya terbatas pada angkatan laut. Mereka 
dikembangkan sebagai metode serangan jarak jauh karena sihir selain jenis air sangat 
terbatas di air. 

Mereka mengatakan bahwa sihir di dunia ini menyebabkan segala macam fenomena 
dengan menambahkan gelombang unik yang ditembakkan orang ke mana yang ada di 
atmosfer. Mana ini (kecuali kegelapan) juga memiliki lima atribut, dan konten masing-
masing di atmosfer sangat bervariasi tergantung pada medan. Sederhananya, gurun 
mengandung banyak mana api membuat sihir air sulit digunakan. Di sisi lain, ketika mana 
air yang berlimpah, sihir api akan melemah. 

Karena itu, selama pertempuran laut penyihir api akan melemah karena kurangnya api 
mana, penyihir bumi tidak akan memiliki bumi untuk dimanipulasi, penyihir angin tidak 
dapat merusak kapal baja dengan angin pemotongan mereka, dan penyihir air tidak 
memiliki jarak. Nah, karena mereka dapat melakukan hal-hal seperti menggunakan arus air 
untuk menjalankan kapal, penyihir air ditugaskan untuk angkatan laut. Untuk alasan itu 
meriam dikembangkan sebagai sarana serangan. Pada akhirnya, teknologi berkembang 
karena ada kebutuhan untuk itu. 

Mari kita kembali ke topik, ke kapal perang Alberto. Alberto adalah satu-satunya andalan 
milik Pengawal Kerajaan, jadi .... 

"Seperti yang aku katakan, apa maksudmu dengan hanya satu kapal ..." 

Karena kapal perusak atau kapal penjelajah itulah kapal perang dan kapal induk dapat 
menunjukkan kekuatan mereka. Hanya satu kapal perang adalah kertas harimau, orang-
orangan sawah. 
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"Yah, begini, asumsinya adalah dia akan dimobilisasi bersama-sama dengan Angkatan 
Laut" "Kalau begitu, kamu seharusnya meninggalkan dia di Angkatan Laut, kamu bisa 
mengurangi biaya dengan cara itu ... " 

Jawaban Liecia tampak sedih. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia adalah seekor 
gajah putih. 

"B, tapi kamu bisa menggunakannya untuk mengangkut material, kan" "Kurasa ..." 

Kami menggunakan kapal besar yang tidak berguna ini untuk membawa material untuk 
pembangunan kota teluk. Dia memiliki daya dukung yang cukup besar setelah kamu 
mengeluarkan senjatanya. Dengan demikian, kami dapat mengangkut material beberapa 
kali lebih cepat dibandingkan dengan membawanya di darat ketika tidak ada rute 
transportasi yang ditetapkan. 

"Tapi kalau begitu, akan lebih efisien jika kamu menjadikannya kapal pengangkut sejak 
awal" "Sheesh! Jangan terlalu negatif! " " Aku sudah berjuang dengan anggaran sampai 
sekarang, kau tahu. Baru saja terlintas di benak saya ketika melihat biaya " 

Akan lebih baik jika dia lebih mudah digunakan, tapi kurasa ini dia .... Kemudian, Aisha 
datang dari sisi lain ditemani oleh Ludwin. 

"Yang Mulia, saya telah memanggil Ludwin-dono" "Yang Mulia, dan Tuan Putri juga. 
Selamat datang di situs konstruksi kota baru " 

Iklan Kapten Ksatria Kerajaan yang tampan, Ludwin Arcus berkata demikian dan memberi 
hormat sambil tersenyum. Dia dulu selalu mengenakan baju besi berwarna perak di kastil 
kerajaan, tapi dia berpakaian relatif lebih kasar di sini. Dia mengenakan kemeja putih dan 
rompi kulit, memberinya suasana seperti pelaut bajak laut yang tampan. 

Saya melemparkan Pengawal Kerajaan ke dalam konstruksi kota. Tentu saja, saya memang 
mempekerjakan banyak pekerja dari guild teknik dan konstruksi, tetapi dengan lingkup 
pekerjaan yang tidak cukup. Itulah sebabnya saya berpikir untuk melempar Pengawal 
Kerajaan dan membersihkan semuanya dengan menggunakan serangan gelombang 
manusia. Pada kenyataannya, karena [Royal Guard Combat Engineering Program] mereka 
dapat melakukan beberapa pekerjaan umum sendiri. Meskipun, Pengawal Kerajaan yang 
ditempatkan di sini hanya dua persepuluh dari jumlah total mereka, dengan delapan 
persepuluh sisanya membangun jaringan transportasi ke setiap kota. 

"Jadi, bagaimana proyeknya berlangsung?" "Kami sudah menandai daerah itu. Pekerjaan 
sedang berlangsung ... atau seharusnya, tapi ... " " Apakah ada sesuatu yang terjadi? " 

Karena dia mengatakannya dengan mengelak, saya bertanya, dan Ludwin tersenyum pahit. 

"Ada orang tua yang merepotkan ini ..." 

◇ ◇ ◇ 
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[Itu sebabnya aku bilang untuk berhenti membangun!] [Dengarkan di sini kakek. Kota ini 
dibangun atas perintah raja!] [Aku mengatakan ini untuk kebaikan raja! Anda tidak dapat 
membangun kota di sini!] [Anda tidak mengerti, apakah Anda menggerutu. Kami tidak 
menyuruhmu meninggalkan tempat itu] [Kaulah yang tidak mendapatkannya!] 

Suara pertengkaran terdengar dari tenda kantor pembangunan kota baru. Yah, daripada 
bertengkar, itu lebih dari seorang lelaki tua yang satu sisi berteriak paru-parunya. Saya 
bertanya pada Ludwin. 

"Jadi ada pria tua yang sudah hidup di sini siapa yang keras menentang pembangunan kota 
baru?" "Ya. Seorang nelayan lokal dengan nama Urup " " ... Meskipun aku mengatakan 
untuk tidak memaksa orang keluar dari tanah mereka? " " Tentu saja. Kami merekrut dari 
warga, sehingga penduduk setempat dapat tinggal di sini sebagaimana adanya, kami 
bahkan tidak mengenakan biaya sewa. Kami juga berencana untuk membangun kembali 
rumah ketika kami harus mengatur ulang hal-hal " " Sepertinya tidak ada yang perlu 
dikeluhkan " 

Seperti kata Aisha, tidak ada yang perlu dikeluhkan. Sejauh yang saya bisa lihat, tidak ada 
apa pun di sini selain desa nelayan miskin. Seharusnya susah tinggal di tempat terpencil 
seperti ini. Jika kota itu dibangun, kesulitannya akan turun seiring dengan masuknya 
sejumlah besar orang. Untuk tidak diusir dari lokasi yang prospektif dan bahkan memiliki 
rumah yang dibangun untuk mereka, saya bertanya-tanya apa yang dia keluhkan. 

"Lalu bagian mana yang ditolak pria itu" "Itu adalah ..." [Sudah kubilang, kamu seharusnya 
tidak memancing kemarahan Dewa Laut!] 

Raungan marah keluar dari tenda. Dewa Laut? 

"Yah, dia marah karena dia bilang kita membangun rumah di wilayah Dewa Laut" "Dewa 
Laut? Jadi ada Dewa Laut di dunia ini? " 

Saya bertanya pada Liecia dan yang lainnya, tetapi mereka semua menggelengkan kepala. 

"Aku belum pernah mendengarnya." "Aku juga tidak tahu." "Mungkin hanya dongeng 
seorang lelaki tua, kurasa" 

Tak satu pun dari mereka yang tahu apa-apa tentang Dewa Laut. 

[Belum pernah mendengar tentang Dewa Laut sebelumnya. Berhentilah menghalangi 
pembangunan hanya karena agama yang aneh] [Bukan agama! Dewa Laut benar-benar ada! 
Jika Anda membangun di atas wilayah Dewa Laut Anda akan memancing kemarahannya 
dan dihancurkan! Sebenarnya, Dewa Laut mengamuk seratus tahun sekali!] 

Hm? 

[Ketika aku masih kecil, Dewa Laut mengamuk sekali. Waktu itu, orang-orang yang 
membangun rumah di Lautan Dewa semuanya ditelan laut] 
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Itu adalah .... Saya memasuki tenda. Di dalamnya ada seorang prajurit penjaga kerajaan 
muda dan seorang lelaki tua berjemur memakai ikat kepala. 

"Hei, pak tua. Bisakah saya mendengar cerita itu dengan lebih detail? " " Apa kabar? Aku 
sedang berbicara dengannya " " A, ah, Yang Mulia " " Yang Mulia !? " 

Tentara itu dengan cepat memberi hormat sambil berdiri sementara lelaki tua itu panik. 

"Howdy. Aku Raja Soma Kazuya yang sementara dari Elfrieden " ".... Saya ... Urup " 

Saya meminta jabat tangan dan Urup merespons dengan tegang. Dengan jabat tangan 
berakhir, saya langsung pergi untuk masalah utama. 

"Jadi, pak tua. Apa cerita tentang tadi? " "!? I, itu benar! Yang Mulia, saya mohon dari Anda. 
Tolong berhenti membangun rumah di tanah suci Dewa Laut. " " Untuk bahkan 
menyemprotkan omong kosong seperti itu kepada Raja ... " " Tidak, mari kita dengarkan itu 
" 

Saya memberi isyarat kepada tentara itu untuk berhenti dengan tangan saya. 

"Ceritakan padaku kisah itu dengan lebih detail" "O, tentu saja" 

Saya kemudian menerima cerita rakyat negeri ini dari orang tua itu. Tampaknya tanah ini 
awalnya milik Dewa Laut, tetapi ia dikalahkan oleh Dewa Tanah dan itu hilang. Namun, 
Dewa Laut tampaknya masih menganggap tanah ini miliknya, dan setiap kali seseorang 
datang dan membangun rumah di sini, mereka semua akan dihancurkan tanpa jejak. Itulah 
sebabnya desa-desa nelayan di sekitarnya memutuskan untuk tidak membangun rumah di 
sini. 

Mendengar kisah lelaki tua itu, Liecia dan Aisha ... 

"Terlalu kabur, aku tidak mengerti" "Tidak ada gunanya hanya mendengar tentang itu, ya" 

Mereka terkejut, tetapi bukan itu masalahnya dengan saya. Saya meminta Ludwin 
menyiapkan saya peta di sepanjang jalan, dan benar-benar menanyai orang itu bagian 
mana yang merupakan wilayah Dewa Laut. Lalu aku memeras 'tanah suci Dewa Lautan' 
sampai batas tertentu dan sambil melihat peta, aku memberi tahu Ludwin. 

"Kami membuat perubahan besar pada rencana kota" 

◇ ◇ ◇ 

"Tunggu, Soma. Apa yang kamu katakan tiba-tiba !? " " Yang Mulia tidak bisa mempercayai 
apa yang dikatakan orang tua itu? " " Jika kita mengubah rencana sekarang, itu akan 
menghabiskan banyak waktu bagi kita, tahu? " 
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Liecia, Aisha, dan Ludwin masing-masing mengatakan demikian. Saya mengerti. Saya juga 
tidak ingin melakukan sesuatu yang merepotkan ini. Tetapi saya harus melakukan ini demi 
perdamaian kota baru. 

"Soma, kamu tidak bisa benar-benar percaya bahwa Dewa Laut itu ada?" "Nah, dia mungkin 
tidak" 

"Lalu mengapa ..." "Liecia, cerita rakyat adalah ingatan orang-orang" Saya berkata, 
menekan pelipis saya. 

"Cerita rakyat adalah sesuatu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi mengapa 
diturunkan? Alasannya adalah bahwa generasi sebelumnya menilai bahwa itu perlu. 
Sesuatu tanpa nilai tidak akan diceritakan kembali ke generasi berikutnya. Jika diturunkan 
maka harus mengandung [moral] atau [kebijaksanaan hidup] di dalamnya " 

"Maksudmu kutukan Dewa Laut ini sama?" "Ya. [Moral] dari cerita ini adalah 'tidak 
membangun rumah di lokasi tertentu', dan 'jika Anda membangun rumah di sana, orang-
orang di rumah itu akan dihancurkan tanpa jejak "..." 

Saya kemudian menatap lurus pada pria tua itu, Urup. 

"... dengan gelombang pasang, kan?" 

Orang tua Urup membuka matanya lebar-lebar. Tiba-tiba dia gemetar. 

"T, itu benar! Itu adalah gelombang pasang! Orang-orang yang membangun rumah di sana 
semuanya hanyut di rumah mereka! " " Dan apakah ada gempa besar tepat sebelum 
gelombang pasang? " " H, bagaimana kamu tahu !? " 

Kata orang tua Urup, tampak seperti dia baru ingat sekarang. Mungkin karena fakta bahwa 
orang-orang dan rumah-rumah hanyut terlalu mengejutkan sehingga itu disegel dalam 
ingatannya. Itulah sebabnya ia hanya bisa mengatakan secara abstrak bahwa rumah-rumah 
dihancurkan oleh murka Dewa Laut. Seorang Jepang yang pernah mengalami gempa timur 
Jepang dan melihat pemandangan tsunami di berita berkali-kali tahu dengan sangat baik 
bagaimana perasaannya. 

"Sifat sebenarnya dari murka Dewa Laut adalah [gelombang pasang raksasa yang 
disebabkan oleh gempa bawah laut]" 

◇ ◇ ◇ 

Bahkan di Bumi, baru-baru ini saja mekanisme di balik gempa bumi dijelaskan sampai 
batas tertentu. Bahkan itu harus menunggu sampai abad kedua puluh ketika internal Bumi 
dijelaskan. Sampai saat itu, bahkan jika seseorang secara pribadi mengalami fenomena 
yang disebut gempa bumi, orang akan mengatakan bahwa penyebabnya adalah [karena 
aktivitas gunung berapi] atau [karena rongga bawah tanah yang disebabkan oleh 
penguapan di saluran air telah runtuh] atau semacamnya. Bahkan bisa sampai pada 
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kesimpulan itu baik, ketika agama masuk ke dalam campuran, itu menjadi cerita seperti 
[menggeliat orang-orang jahat di bawah bumi], meskipun di Jepang, itu hanya ikan lele 
besar. Karena alasan itu, itu adalah fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh dunia ini, 
yang terasing dari sains. Harus menjelaskan itu adalah rasa sakit yang luar biasa di bagian 
belakang. 

"Seperti yang saya katakan, di dunia ini ada tempat di mana [benua sedang dibentuk] dan 
di mana [benua terendam], dan tempat di mana mereka tenggelam adalah di mana sebuah 
benua ditumpuk di atas yang lain, dan salah satu dari benua yang tenggelam akan berguling 
ke bawah dan yang lainnya akan bengkok dan tegang. Untuk meredakan ketegangan di 
benua yang tertekuk, ia perlu meluncur atau membentak dan getaran yang disebabkannya 
disebut [gempa bumi], tapi ... " ⁵« TN: Istilah sebenarnya adalah subduksi » 

Saya menjelaskan dengan kedua tangan saya dalam posisi seperti laporan gempa bumi 
program berita dan gambar [sebuah piring yang tergelincir di bawah piring lain] yang saya 
lihat terlalu banyak, tetapi mata semua orang berada di tempat itu. 

"....... sepertinya kau tidak mengerti, ya " " Ummmm ... " " Benua? Getaran? Apakah Anda 
berbicara tentang sihir, Yang Mulia? " " Aku juga tidak mengerti. Anda perlu belajar di 
Royal Academy untuk sesuatu yang lebih maju atau ... " 

Tidak seorang pun mengerti. Waktu belum mencapai titik itu sehingga tidak terlalu banyak. 

"Baik, jadi jangan pikirkan mekanismenya. Bagaimanapun, ketika gempa bumi terjadi di 
bawah laut mereka sering menyebabkan gelombang pasang. Dengan kata lain, lelaki tua 
[Wrath of the Sea God] yang dibicarakan Urup bukanlah sesuatu yang terjadi karena 
seseorang membangun rumah di tanah suci, tetapi sesuatu yang terjadi secara berkala " " 
Apa ... jadi itu terjadi bahkan jika tidak ada yang membangun rumah? " 

Orang tua Urup membelalakkan matanya. Saya menelusuri garis pantai negara itu di peta 
dan menunjukkan. 

"Kebetulan, garis pantai negara ini membungkuk seperti huruf く dan tempat ini menjadi 

tempat bengkok surat itu. Tempat semacam ini menerima lebih banyak kerusakan 
gelombang pasang daripada yang lain. Alasannya adalah ... terlalu sulit bagimu untuk 
mengerti bahkan jika aku memberitahumu jadi pikirkan saja seperti itu " " O, oke ... " 

Lebih baik saya membuat miniatur garis pantai dan menuangkan air ke arahnya, lalu 
menunjukkan apa yang terjadi ketika gelombang surut. Ini mungkin akan membuat mereka 
mengerti, tapi itu banyak pekerjaan. Mari kita lakukan nanti. 

"Tapi kalau itu tempat yang berbahaya, bukankah terlalu berbahaya untuk membangun 
kota?" 

Ditunjuk oleh Liecia, aku mengerang. 
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"Hmmm------ ...... Kota-kota teluk yang tidak seburuk tempat ini semuanya mirip, dan 
tempat ini jelas merupakan yang terdekat dengan pusat negara. Sejauh yang saya dengar 
kejadiannya terjadi dalam siklus yang panjang, sekali setiap seratus tahun, jadi saya pikir 
kita akan baik-baik saja jika kota ini dibangun dengan asumsi bahwa kota itu akan dilanda 
gelombang pasang " 

Kemudian sambil melihat Ludwin dan peta saya melanjutkan dengan rencana dari 
sekarang. 

"Pertama, kita membuat tanggul dan menaikkan permukaan tanah secara keseluruhan" 
"Sekarang? Akan membutuhkan banyak tenaga dan waktu, " " Putar Pengawal Kerajaan 
dengan preferensi pada mereka yang memiliki sihir tanah. Jika itu mengganggu proyek-
proyek lain, maka itu tidak bisa dihindari. " " Dimengerti. Yang mengingatkan saya, saya 
mendengar di ibu kota Walter Duchy [Lagoon City] ada sesuatu yang disebut seawalls, 
haruskah kita membangunnya di sini? " " Seawalls, ya ... itu akan merusak pemandangan, 
bukan. Saya ingin membangun ini sebagai kota perdagangan yang bisa kita gunakan 
sebagai objek wisata. Itu juga tidak akan mampu menahan gelombang pasang besar, " " Jadi 
kita tidak akan membangunnya? " "...... Saya rasa begitu. Saya sebenarnya ingin 
membangun kota tanpa harus bergantung pada tembok laut. Harus ada spesialis 
pengendalian banjir dengan guild konstruksi dan teknik, pergi mengundang mereka dan 
bertanya apa yang mereka pikirkan " " Paham. Sekarang tentang perencanaan kota yang 
konkret ... " " Terima kasih kepada orang tua Urup, kita tahu sejauh mana gelombang 
pasang. Tempatkan area perumahan, komersial, dan industri untuk menghindari itu. Dan 
tentu saja fasilitas penting seperti parlemen " " Wilayah dalam luasan tidak akan 
dikembangkan? " " Pelabuhan dan pelabuhan perikanan tidak bisa ditolong, kan? Jadikan 
lokasi yang tersisa menjadi taman tepi pantai " " Begitu. Kita akan membangun mereka 
dengan premis bahwa mereka akan tenggelam. "Ya. Juga, orang tua Urup " " Hyhesh? Apa 
itu?" "Aku membuatmu pendongeng resmi negara, jadi sampaikan [Legenda Dewa Laut] 
sebelumnya. Perlakuan Anda akan seperti seorang pejabat pemerintah dengan kualifikasi 
dihapuskan, sehingga Anda akan memberikan cerita dan melatih generasi berikutnya 
sampai hari Anda mati " " M, saya sebagai pejabat pemerintah !? " " Ya. Selain [jangan 
membangun rumah di mana gelombang pasang akan mencapai], tambahkan [jika ada 
gempa mengharapkan gelombang pasang datang] dan [jika gelombang pasang mencapai 
tanah tinggi]. Jangan pernah memikirkan hal-hal tentang murka Dewa Laut jadi kumpulkan 
dan buatlah sesuatu yang mudah untuk ditransmisikan " " ........ Dipahami! Aku akan 
mencurahkan sisa hari hidupku! " " Baiklah. Ngomong-ngomong, tentang tembok yang 
mengelilingi kota ... " 

Ketiga lelaki itu dengan gembira mendiskusikan rencana untuk kota itu. Tertinggal oleh 
orang-orang dengan semangat seperti itu, Liecia dan Aisha membuat senyum tegang saat 
mereka memandang mereka. 

"Yang Mulia ... sepertinya dia bersenang-senang" "Dia pasti, dibandingkan dengan ketika 
dia bekerja untuk meningkatkan anggaran" "Kurasa dia akan bersenang-senang . Aku 
merasa seperti telah melihat sedikit masa muda Yang Mulia " " (Pemuda, ya. Jadi kita 
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mendorong negara pada 'pemuda' itu, bukankah kita ...) " "? Ada apa dengan putri? " " 
Tidak. Tidak apa. ... Ngomong-ngomong Aisha " " Ada apa? " " Aisha, apa kau ... suka Soma? " 
" Ya! Dia memiliki rasa hormat dan kasih sayang saya! " " .... Saya melihat. Mari kita berdua 
mendukungnya dengan cara kita sendiri sehingga Soma dapat tetap tersenyum muda, oke " 
" ....... Iya! Tentu saja!" 

Fakta bahwa percakapan itu terjadi tidak diperhatikan oleh saya. 

◇ ◇ ◇ 

Tiga puluh tahun sejak saat itu, gempa bumi dan gelombang pasang besar yang belum 
pernah terjadi sebelumnya menyerang daratan. Meskipun tanah itu ditutupi oleh aliran 
berlumpur dan banyak perahu hanyut, hanya ada sedikit korban manusia. Semua orang 
yang tinggal di negeri ini dibesarkan mendengarkan cerita tentang [Legenda Dewa Laut], 
dan ketika gempa bumi terjadi, mereka segera mengambil tindakan dan dapat menemukan 
perlindungan. Kemudian waktu berlalu, setiap kali tanah ini diserang oleh gelombang 
pasang, nama pendongeng generasi pertama, orang tua terhormat Urup, akan 
meningkatkan lebih banyak lagi. 

Lebih dari seratus tahun kemudian, [Patung Raja dan Orang Tua] akan dibangun di taman 
tepi pantai. Itu menggambarkan pemandangan di ambang pembangunan kota baru, ketika 
seorang lelaki tua akan mempertaruhkan nyawanya untuk berbicara langsung kepada raja 
tentang persiapan untuk gelombang pasang, dan raja yang bijaksana yang mendengarkan 
usulan lelaki tua itu. Jika mereka berdua mendengarnya, mereka mungkin akan tersenyum 
kecut dan berkata [itu terlalu berlebihan]. Secara khusus, wajah seperti apa Urup yang 
seharusnya menjadi pendongeng akan membuat dari bawah bilah rumput setelah menjadi 
"lelaki tua legenda" dan menceritakan kisahnya kepada generasi mendatang. 
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Vol. 1 - 5.3 
Bab 5.3 Arc Pengayaan Nasional 

Bab 5: Roma Dilahirkan melalui Suara Palu Nama saya Hulbert Magna, 19 tahun. Saya 
adalah anak tertua dari keluarga Magna yang terkenal di seluruh Tentara Kerajaan 
Elfrieden dan saya awalnya adalah seorang perwira di sana juga. Namun, sesuatu atau yang 
lain terjadi dan sekarang saya telah dipindahkan ke Royal Army. Ini masih bisa diterima. 
Namun, untuk memiliki teman masa kecil saya, Penyihir Bumi Kaede Foxia, sebagai atasan 
saya adalah sesuatu yang saya tidak bisa terbiasa bahkan sampai sekarang. Bagaimanapun 
juga, cara bicaranya yang nan ~ nanodesuyo 」kedengarannya konyol, kan? Biarpun 

urutan dari atas seperti ini, namun aku benar-benar harus mematuhi ...... Jujur, akan lebih 
baik jika ini hanya lelucon. 

Namun, apa yang saya lakukan sekarang? Saat ini, saya tidak memegang pedang melainkan 
alat yang mengakar (Itu sekop dengan pisau bundar yang juga dapat digunakan sebagai 
senjata jarak dekat). Ketika Tentara Kerajaan tiba di tempat mereka memerintahkan kami 
untuk berbaris, yang menunggu kami adalah pekerjaan menggali tanah. Kemudian, kami 
harus menuangkan cairan kental (?) Di tengah lubang, mengeras sisi dengan kerikil, 
menanam bibit di sisi dan kemudian memasang lampu jalan yang berisi jenis lumut 
bercahaya yang terkenal karena menyerap sinar matahari. siang hari dan melepaskan 
energi itu sebagai luminescence di malam hari. Kami terus mengulangi pekerjaan ini dan 
memindahkannya tanpa henti. Dengan kata lain, ini adalah pembangunan jalan. [1] 

Meski musim panas sudah berlalu, sinar matahari masih panas. Dengan alat pengikat, saya 
terus menggali tanah berulang kali. Ah itu benar, jadi ini neraka. 

「Kenapa, apakah Tentara Kerajaan, melakukan pekerjaan seperti ini, apa alasannya, 

adalah alasannya. 」(Hulbert) 「 Anda di sana! Lakukan pekerjaan Anda segera tanpa 

obrolan nanodesuyo! 」(Kaede) 

Sementara aku mengusap keringat, aku mendongak, melihat Kaede yang berdiri di menara 
pseudo-watch dan mengambil alih komando situs itu, memukuli pegangan dengan 
megaphone-nya. Mungkin karena panas. Telinga rubah khasnya yang selalu mengarah ke 
atas saat ini melorot seperti telinga anjing. 

「Hei Kaede, ini benar-benar,」 (Hulbert) 「Kamu tidak bisa nanodesu! Hal adalah 

bawahan, nanodesuyo! Anda perlu menangani pengawas lapangan dengan benar! 」

(Kaede) 「 ...... Pengawas Nyonya. Apakah ini benar-benar bekerja untuk Tentara Kerajaan? 

」(Hulbert) 「 Baru-baru ini semua pekerjaan untuk Tentara Kerajaan adalah seperti 

nanodesuyo ini. 」(Kaede) 「 Tidak bisakah ini dipercayakan kepada kontraktor sipil saja? 

」(Hulbert) 「 Itu hanya karena tidak ada cukup tangan nanodesuyo. Bagaimanapun juga, 

itu adalah rencana untuk membangun jaringan jalan di dalam Kerajaan. Meskipun kami 
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bahkan mempekerjakan orang-orang yang menganggur di ibukota, jumlahnya masih tidak 
cukup walaupun kami bisa meminjam tangan werecats. [2] 」(Kaede) 

Karena itu, apakah ini sesuatu yang biasanya dilakukan oleh pasukan? 

「Selanjutnya, tidak ada kontraktor sipil yang akan datang ke pinggiran nodesu ini. Karena 

jika kamu pergi ke pinggiran, maka monster juga akan keluar. Jika kami mempekerjakan 
petualang sebagai penjaga untuk kontraktor, maka biayanya akan terlalu mahal. 」(Kaede) 

「 Pada akhirnya itu semua tentang buruh murah ...... 」(Hulbert) 「 Jika Anda mengerti, 

maka lakukan pekerjaan Anda dengan benar nodesuyo! 」(Kaede) 「 Anda adalah Penyihir 

Bumi, kan? Maka bukankah akan selesai lebih cepat jika Anda menggunakan sihir? 」

(Hulbert) 「 Saya tidak bisa mengkonsumsi mana di tempat ini nodesuyo. Bisakah Hal 

menggali terowongan di gunung sebagai gantinya? 」(Kaede) 「 ...... 」(Hulbert) 

Saya kembali ke pekerjaan saya menggali tanah. Menggali terowongan adalah kerja keras 
di saat tanpa sihir ...... 

◇ ◇ ◇ 

Iklan Akhirnya siang. Jadi mereka memberi kami waktu istirahat dua jam untuk kembali ke 
kamp. Semua orang makan di tenda, mengobrol dengan ramah, atau tidur siang di ranjang 
semu (itu mirip dengan tandu tangan). Tidur setelah makan adalah sesuatu yang 
dipromosikan Raja. Dia mengatakan bahwa ini entah bagaimana akan meningkatkan 
efisiensi kerja. Meskipun baru-baru ini semua karya Royal Army benar-benar 「Tiga kali 

sehari dengan tidur siang」, saya pikir tidak ada yang akan iri jika mereka tahu betapa 

melelahkannya proyek-proyek Teknik Sipil. 

Either way, jika saya tidak makan makan siang itu akan sia-sia, jadi saya makan bento yang 
sudah disiapkan. Bento hari ini adalah daging dan sayuran segar yang diselingi di antara 
dua roti. Enak. Rasa manis dan asin dari daging itu benar-benar menghilangkan rasa lelah 
yang kurasakan. Saya diberitahu bahwa ini adalah hidangan yang disebut "babi yang 
digoreng dengan jahe" [3], dan itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Raja. Entah 
bagaimana itu dibuat dari bumbu yang disebut "Miso", "Shouyu" dan "Mirin" [4] yang 
direncanakan akan diproduksi oleh Mystic Wolf Tribe di ibukota. 

Raja menunjuk Tentara Kerajaan sebagai penguji rasa menu hidangan prototipe. Mengapa 
dia memberikannya kepada Tentara Kerajaan dulu? Itu karena dia ingin melihat apakah 
piringnya sesuai dengan langit-langit negara ini. Biarpun itu hanya untuk hidangan ...... 
Kupikir ini adalah bagian yang baik dari ditransfer ke Angkatan Darat Kerajaan. Makan 
Tentara Kerajaan memprioritaskan jumlah lebih dari kualitas sedemikian rupa, sehingga 
mereka memberi kesan menjadi 「Makanan Pria」. Jujur, setelah makan salah satu dari 

makanan ini sekali saja, saya tidak ingin kembali ke tentara sama sekali. 

King Raja itu ...... Aku tidak bisa tidak mengakui bakatnya dalam memasak. 」(Hulbert) 「 

Hidangan yang disajikan Raja benar-benar enak nodesu. 」(Kaede) 
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Sebelum kusadari, Kaede sudah duduk di sampingku dan makan menu yang biasa. 

「Meski begitu, luar biasa kita bisa makan sayuran segar nodesu. Itu karena jalan dari 

ibukota bahkan terhubung ke desa terdekat nodesuyo. Untuk dapat dengan mudah 
meningkatkan jalur suplai, kekuatan jalan adalah nodesu besar. 」(Kaede) 「 Apakah jalan 

yang kita buat akan segera bermanfaat? 」(Hulbert) 「 Dapat dikatakan bahwa dengan 

peningkatan kapasitas transportasi ini, maka masalah kekurangan makanan akan teratasi, 
nodesuyo. Dengan ini, di masa depan kita bahkan dapat mengangkut makanan yang 
sebelumnya tidak dapat diangkut karena masalah yang merusak, nodesu. [5] 」(Kaede) 「 

...... Apakah Anda benar-benar memahami Raja sedemikian rupa? 」(Hulbert) 「 Ia adalah 

orang yang sangat luar biasa nanodesuyo. Tapi pandangan ke depan orang itu juga desu 
yang benar-benar menakutkan. 」(Kaede) 

Tidak, saya pikir kemampuan Anda untuk memahaminya juga luar biasa. Saya benar-benar 
tidak mengerti sama sekali, jadi ketika saya akhirnya menyadari wawasannya, saya 
terkejut. Meskipun sedikit membosankan, Kaede pada dasarnya adalah spec tinggi. Dia bisa 
menggunakan sihir, penampilannya di atas rata-rata, dan kepalanya juga tajam. Itu 
sebabnya dia menerima promosi luar biasa dari raja. Sebagai teman masa kecilnya, saya 
agak jengkel. ...... Aku juga harus bekerja lebih keras lagi. 

「Lalu, karena Hal sudah selesai makan, apakah Hal ingin tidur?」 (Kaede) 「Itu benar ...... 

Karena aku lelah, aku perlu istirahat. 」(Hulbert) 「 Lalu haruskah aku memberi Hal bantal 

pangkuan? 」(Kaede) 「  bu  ho *! 」(Hulbert) 

Saya semburkan teh yang saya minum. Saya segera melihat sekeliling saya. Kemudian saya 
merasa niat membunuh datang dari mayoritas laki-laki ke arah saya. Bahkan meninggalkan 
penilaian teman masa kecil yang menyenangkan, Kaede lucu. Gayanya bukan sesuatu yang 
cukup layak untuk disebutkan, tapi dia tidak seburuk itu. Telinga dan ekor rubahnya adalah 
poin pesonanya. [6] Ada juga kesepakatan tak terucapkan di dalam Tentara Kerajaan untuk 
memperlakukannya sebagai Idol. Raja mungkin telah mengatakan kepada saya untuk 
menjaga bawahan agar mereka tidak memandang rendah Kaede, tetapi jujur saja, saya 
percaya bahwa jika itu adalah sesuatu yang diminta oleh Kaede dari mereka, mereka akan 
mematuhinya, bahkan jika itu bisa mengancam hidup mereka. Begitu banyak sehingga 
mereka menaruh semua niat membunuh mereka ke arahku yang akrab dengan Kaede. 

「* Ge  ho  Apa yang kau katakan?!」 (Hulbert) 「Baru-baru ini topik tentang bagaimana 

sang Putri memberi bantal pangkuan kepada Raja di Taman Ibu Kota telah menjadi 
pembicaraan di kota nodesuyo」 (Kaede) 「Mereka benar-benar punya nyali untuk 

melakukan itu di tempat umum ...... 」(Hulbert) 

Yah, karena mereka bertunangan, tidak ada yang aneh tentang itu. Itu lebih baik daripada 
memiliki hubungan yang buruk. Jika hubungan suami dengan istri sahnya buruk, 
menyebabkan dia mendapatkan selir, itu bisa memicu pertengkaran keluarga tanpa henti. 
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「Ada juga topik tentang bagaimana akan ada pewaris tahun depan. Bahkan ada kumpulan 

taruhan untuk nama yang akan diberikan kepada ahli waris, tetapi karena Raja adalah 
orang yang dipanggil dari dunia lain, tampaknya mereka tidak dapat mempersempit daftar. 
」(Kaede) 

「Saya harap mereka tidak akan berbicara dengan egois, sambil berpikir bahwa itu 

masalah orang lain ......」 (Souma) 「!?」 (Hulbert) (Kaede) Kami terkejut oleh suara tiba-

tiba dan berbalik ke arah pembicara, menemukan Raja Souma menjatuhkan bahunya 
sambil menghela napas dan Putri Liecia dengan wajah memerah, berdiri di pintu masuk 
tenda. 

◇ ◇ ◇ 

「Hei, kalian berdua, bagaimana perasaanmu hari ini?」 (Souma) 「Luar biasa, Yang Mulia 

nodesuyo. Kami menyampaikan kabar baik kepada Yang Mulia dan Putri Anda. 」(Kaede) 

「 Yah, tidak ada yang terjadi. Benar, Liecia? 」(Souma) 「 Itu benar. Tapi saya harap Anda 

memiliki sedikit kesadaran diri sebagai seorang raja. 」(Liecia) 

Raja Souma dan Putri Liecia duduk menghadap Kaede dan mulai mengobrol ramah. Eh, 
situasi seperti apa ini? Aku dan Kaede duduk berhadapan dengan Raja Souma dan Putri 
Liecia, dengan peri gelap sejak saat itu di kafe berdiri dekat dengan pintu masuk. Saya 
senang bahwa Juna-san tidak ada di sini, tapi itu mungkin karena trauma sejak saat itu. 
Kemudian Raja Souma mengalihkan pembicaraan ke arahku. 

「Hulbert, apakah Anda terbiasa hidup di Angkatan Darat Kerajaan?」 (Souma) 「Ya Yang 

Mulia! Tidak ada masalah, Yang Mulia! 」(Hulbert) 「 Jangan terlalu kaku. Di mana 

semangat yang telah Anda tunjukkan sebelumnya? 」(Souma) 「 Saya benar-benar 

meminta untuk dimaafkan untuk waktu itu! Meskipun aku hanya seorang prajurit 
rendahan, aku berani bertindak kasar terhadap Yang Mulia Souma. 」(Hulbert) 「 Ini 

adalah perintah raja. Berhentilah menggunakan bahasa sopan. Juga tidak perlu 
memanggilku Yang Mulia, hanya Souma baik-baik saja. 」(Souma) 「 Tidak, tapi ...... 」

(Hulbert) 「 "Hal", apakah Anda tidak mendengarnya dengan baik? Ini pesanan. 」(Souma) 

「 ...... Aku mengakui-, aku mengerti ...... Souma 」(Hulbert) "Itu bagus . Bahkan jika saya 

memiliki banyak orang yang melayani saya di istana kerajaan, tidak ada seorang pun yang 
bisa saya temui. Saya ingin memiliki seorang pria yang sebaya dengan saya yang bisa saya 
ajak bicara dengan santai. 」(Souma) 

Raja Souma ... tidak, Souma mengangguk puas. Apa yang dia katakan, ya ampun. Tetapi 
karena orang itu sendiri berkata bahwa itu baik-baik saja, maka itu akan baik-baik saja, 
saya pikir. Saya juga tidak begitu menghormati dia. 

「Lalu ...... Apa yang kamu lakukan di sini?」 (Hulbert) 「Ini inspeksi. Sebuah inspeksi. 

Saya ingin melihat keadaan kemajuan pembangunan jalan. 」(Souma) 「 Tidak perlu 

dikatakan, kami bekerja keras, Anda tahu. 」(Hulbert) 「 Sepertinya begitu. Saya telah 
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melihat hasilnya saat bepergian ke tempat ini. 」(Souma) 「 Bersyukurlah kepada kami. 

Karena kami mengalami kesulitan konyol saat mengerjakannya. 」(Hulbert) 「 Tapi 

bukankah aku sudah memberikan hadiah mewah dalam bentuk makanan lezat? 
Kompensasi sudah cukup memuaskan. 」(Souma) 

Kami dengan cepat terbiasa berbicara dengan santai. Di tempat pertama, Souma juga tidak 
memiliki udara seorang raja. Ketika Souma menduga bahwa makan siang kami telah 
berakhir, ia berdiri. 

「Lalu kalian berdua, bisakah kamu menemaniku memeriksa jalan? Saya ingin 

menjelaskan pembangunan jalan ke Liecia. 」(Souma) 

「...... Bisakah Kaede melakukan ini sendiri? Dia adalah pengawas lokasi, kan? 」(Hulbert) 

「 Tidak, karena saya ingin melihat pekerjaan yang sebenarnya. Selain itu, jika Anda benar-

benar bekerja ketika atasan meminta Anda untuk melakukannya, di masa depan hubungan 
ini akan berguna bagi Anda, Anda tahu? 」(Souma) 「 Bagaimana itu bisa berguna? 」

(Hulbert) 「 Mari kita lihat .... Saat ini saya sedang meneliti metode untuk membuat Zelring 

udon menjadi makanan instan. Ini akan menjadi makanan yang, hanya dengan 
menambahkan air panas, tidak peduli kapan dan di mana, Anda dapat makan Zelring udon. 
Bahkan di kamp militer. Haruskah saya mengirim beberapa produk uji coba ke unit ini ... 」

(Souma) 「 Silakan dengan cara ini Yang Mulia. Biarkan saya menjadi panduan Yang Mulia. 

」(Hulbert) Saya berdiri dan memberi hormat kepada Yang Mulia Souma. Instant Zelring 

udon. Bukankah ini bagus? Ini adalah kesempatan untuk menambah variasi menu makanan 
yang langka bahkan di waktu normal, saya tidak bisa melewatkan ini. Melihatku dengan 
cepat memutar telapak tanganku, sang Putri dan Kaede menatapku dengan dingin, tetapi 
aku tidak keberatan. Bagaimanapun, makanan adalah prioritas utama! [7] 

◇ ◇ ◇ 

Kaede, Souma, Puteri Liecia, Aisha-dono, dan aku, kami berlima, tiba di tempat di mana 
jalan berada di tahap tengah prosedur pengaspalan. Di sana, Souma benar-benar 
mengamati prosedur kerja dari tugas yang dia percayakan kepada kami. Karena sekarang 
ini masih waktu istirahat, jika mungkin aku ingin beristirahat, namun ini semua demi udon 
Zelring Instan. Pertama-tama kami memeriksa tanah yang menumpuk di kedua sisi jalan. 

「Jadi, dengan cara ini kami mengisi bagian tengah yang dibatasi oleh tanah di kedua sisi 

dengan menuangkannya ke zat kental itu. 」(Souma) 

Souma sedang menjelaskan prosedur pembuatan jalan ke Putri Liecia. 

「Apa zat kental itu?」 (Liecia) 「『 Beton Kuno 』. Campuran abu vulkanik dan batu 

kapur [8]. Ini memiliki sifat pengerasan setelah beberapa waktu berlalu, namun masih 
mempertahankan beberapa viskositas sebelumnya. Ini membuatnya sulit untuk retak, dan 
kekuatannya .... . Nah, bukankah akan lebih mudah untuk dipahami jika Anda melihatnya? 
」(Souma) 
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Souma mengucapkan kata-kata ini dan kemudian dia menunjuk ke kadal monitor 
berukuran rumah. Kadal monitor itu menarik wadah yang memiliki banyak roda. Kontainer 
penuh dengan bahan konstruksi dan perlengkapan untuk para prajurit. 

Kadal itu disebut Rhinosaurus. 

Seperti apa yang disebut sebagai "Kadal Banyak-Tanduk", dua tanduk besar yang tumbuh 
di atas moncongnya adalah karakteristik dari kadal raksasa ini (Souma menyatakan bahwa 
itu adalah 『Sama seperti kombinasi badak dan naga komodo). , tetapi dengan ukurannya 

diperbesar 10 kali 』). Itu omnivora, patuh, dan mudah jinak, sehingga dibesarkan untuk 

menarik muatan dalam jumlah besar di kota-kota besar. Namun, mereka juga memegang 
kekuatan pengisian yang luar biasa pada saat mereka menjadi gelisah dan mengamuk di 
luar kendali, sehingga mereka juga dapat digunakan sebagai senjata pengepungan. 

Strength Kekuatan beton adalah sedemikian rupa sehingga, bahkan jika Rhinosaurus 
melesat di atasnya dengan semua kekuatannya, itu tidak akan retak. 」(Souma) 「 Apa, 

bahan yang keras? 」(Liecia) 「 Ah, tidak, tidak seperti itu. Sebaliknya, ia memiliki 

elastisitas sedang sehingga dapat menyebar di sekitar kekuatan yang diterapkan padanya. 
Itu sebabnya di dunia saya, bahkan bangunan yang dibangun dengan beton ini 2000 tahun 
yang lalu masih berdiri hingga hari ini. 」(Souma) 

Bangunan dari 2.000 tahun yang lalu, ya? Itu 4 kali lebih kuno dari tanggal negara ini 
didirikan. Sangat menakjubkan . 

「Dan, lampu jalan yang dipasang di kedua sisi jalan adalah jenis yang sama dengan yang 

digunakan di ibukota. Meskipun saya percaya itu akan mengurangi penampilan satwa liar 
malam hari, tetapi dengan ini, juga akan sulit bagi seseorang untuk tersesat bahkan di 
malam hari. Kemudian, tentang pohon-pohon yang ditanam di pinggir jalan, itu adalah 
pohon-pohon yang berasal dari Hutan Lindung Dewa yang disebut 【Exorcist Trees】 [9]. 

」(Souma) 「 Pohon Pengusir setan? 」(Liecia) 「 Aisha, aku serahkan penjelasannya 

padamu. 」(Souma) "Ya yang Mulia! Pohon pengusir setan ini selalu memancarkan 

gelombang yang dibenci oleh monster, sehingga mereka tidak mendekatinya. Mungkin efek 
ini dilahirkan untuk melindungi dirinya dari dimakan oleh babi hutan. Jadi sekarang, 
lingkungan desa di dalam Hutan Lindung Dewa ditumbuhi pohon Exorcist untuk 
melindungi mereka dari serangan monster. 」(Aisha) 「 Begitu. Ini seperti penghalang 

sederhana, kan? 」(Liecia) 

Menuju jawaban Putri, Souma mengangguk puas. 

「Ini bisa disebut sebagai pengetahuan lokal. Yah, saya tidak tahu apa efek penanaman 

massal yang begitu padat di jalan terhadap ekosistem lokal. Jadi, kami tidak akan membuat 
"pertahanan penuh terhadap monster" dan malah meninggalkan celah moderat di antara 
pepohonan untuk membatasi itu menjadi "sulit bagi monster untuk didekati". 」(Souma) 

「 Eh, mengapa? Bukankah pertahanan lengkap terhadap monster lebih baik untuk 
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logistik? 」(Liecia) 「Kemudian, Liecia: Serigala Setan dan Beruang Merah mengubah 

tempat perburuan mereka saat musim berganti, tetapi jika mereka dihentikan karena jalan, 
tanpa makanan yang cukup, mereka akan memutuskan diri untuk menyerang ternak atau 
permukiman manusia. Demikian pula, jika habitat mereka dibatasi oleh jalan dan mereka 
menghabiskan semua makanan mereka, Monyet Setan atau Babi Setan bisa turun ke 
pemukiman manusia dan melahap tanaman di ladang. Ketika mereka melakukan itu, 
mereka dapat menyebarkan lintah gunung atau parasit yang awalnya tidak ada di 
permukiman manusia ...... Lalu jika ini terjadi, apa yang akan Anda lakukan? 」[10] (Souma) 

「 Saya mengerti bahwa lebih baik untuk benar-benar mencegahnya terjadi, tetapi 

mengapa Anda harus sespesifik itu? 」(Liecia) 「Karena penanggulangan terhadap hewan 

berbahaya adalah masalah publik yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah!! (Souma) 

Souma menekankan kata-katanya sambil membuka matanya lebar-lebar. Um Saya tidak 
benar-benar tahu apa-apa tentang pemerintah daerah, tetapi saya dapat merasakan 
antusiasmenya. Saya mengagumi Kaede yang berdiri di depan Souma dan tampaknya 
mengerti kata-katanya. 

「Hoe ~ [11], untuk berpikir sejauh itu, Yang Mulia nanodesuyo luar biasa!」 (Kaede) 「

Mm. Yah saya percaya saya harus mempertimbangkan dengan baik kelebihan dan 
kekurangan dari kebijakan yang akan saya buat dan saya hanya berusaha mengurangi 
bagian demerit sebanyak mungkin. 」(Souma) 「 Sungguh menakjubkan nodesuyo . Seperti 

yang diharapkan dari Yang Mulia nodesuyo  」(Kaede) 

Dengan mata berbinar, Kaede memandangi Souma yang menjadi malu. Aku melihat 
ekspresi Putri Liecia menjadi sedikit kesal sambil melihat mereka berdua bertingkah 
seperti ini. 

「Ummm, Putri?」 (Hulbert) 「Apa?」 (Liecia) 「Wajahmu. Menakutkan . 」(Hulbert) 「 

Benarkah? ...... tapi, bukankah kamu harus melihat dirimu sendiri sebelum berbicara 
tentang orang lain? 」(Liecia) 「 Eh? 」(Hulbert) 

Entah bagaimana atau lain, sepertinya ekspresiku juga menjadi sedikit kesal ....... Kemudian 
itu terjadi pada saat itu. 

「Tidak mungkin!」 (Aisha) 

Aisha-dono yang berdiri terpisah dari kami tiba-tiba berteriak. Apakah ada yang terjadi? 
Kami melihat Aisha-dono yang sangat gelisah setelah melihat sesuatu seperti surat di 
tangannya. Seekor burung putih hinggap di bahunya yang bergetar. Apakah itu mungkin 
Pigeon Mail? Dengan memanfaatkan insting dan kemampuannya yang dapat memahami 
gelombang yang dilepaskan oleh pemiliknya, Anda dapat menghubungi orang atau tempat 
tertentu. Mengabaikan Siaran Kerajaan yang lebih seperti cheat, menggunakan merpati pos 
adalah cara komunikasi tercepat di zaman sekarang. Lalu, apakah ini berarti dia telah 
menerima laporan dari suatu tempat? 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



「Apa yang terjadi, Aisha?」 (Souma) 

Ketika Souma bertanya, Aisha menjawab dengan bibir bergetar. 

「Baru saja, saya menerima laporan dari Hutan Lindung Dewa:『 Tanah longsor skala 

besar telah terjadi 』!」 (Aisha) 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 
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Vol. 1 - 5.4 
Bab 5.4 Arc Pengayaan Nasional 

Bab 5: Roma Dilahirkan melalui Suara Palu 「Baru saja, saya menerima laporan dari ayah 

saya, kepala desa Peri Gelap. Tadi malam, tiba-tiba 『Ada tanah longsor dan mengubur 

setengah dari desa』. Tampaknya ...... baru-baru ini, Hutan Lindung Dewa telah menerima 

curah hujan yang hampir konstan ...... Jumlah orang yang hilang ...... adalah ... banyak ...... 」

(Aisha) 

Aisha melaporkan, tetapi dia berhenti di tengah-tengahnya. Toh, kampung halaman dan 
keluarganya baru saja mengalami musibah yang mengerikan. Meskipun dia mencoba 
menahannya, itu masih mengejutkan baginya. Saya khawatir tentang dia, tetapi saya tidak 
punya waktu untuk menghiburnya. Ini pastinya adalah situasi darurat, itu tidak bisa 
dimaafkan jika orang dengan otoritas tertinggi tidak dapat memikirkan sesuatu. Sementara 
saya berpikir diam-diam, Hal mengajukan keluhan kepada saya, 「Anda seharusnya 

menghibur bawahan yang mengikuti Anda. 」, Tapi sebelum aku bisa membalasnya, 

telinganya ditarik oleh Kaede. 

「Auch-auch-auch ...... Tunggu. Kaede. Itu menyakitkan . 」(Hulbert) 「 Raja sedang 

berpikir serius. Jangan ganggu dia. 」(Kaede) 「 ...... 」(Hulbert) 

Dia adalah teman masa kecil yang baik, tidakkah Anda setuju? Hargai dia dengan mahal. 
Baiklah, saya telah mengumpulkan pikiran saya. Saya mengangkat wajah saya dan segera 
memesan mobilisasi. 

「Unit ini akan keluar dan memberikan bantuan ke desa para Dark Elf!」 (Souma) 

Mendengar apa yang saya katakan, mata Hal berkedip karena terkejut, sementara 
telinganya masih ditarik oleh Kaede. 

「Bahkan jika Anda mengatakan unit ini, ada kurang dari 50 orang di sini. 」(Hulbert) 「 

Bantuan bencana adalah perlombaan melawan waktu. Kami tidak punya waktu untuk 
kembali ke ibukota. Untungnya, tempat ini lebih dekat ke Hutan Lindung Dewa daripada 
ibukota. Pertama-tama, unit ini akan dikirim sebagai unit muka! 」(Souma) 

Setelah itu, saya mengeluarkan berbagai perintah. 

「Liecia, kembali ke ibukota dan mengumpulkan unit bantuan. Juga, minta Hakuya untuk 

mengirim makanan, pakaian, tenda, dan pasokan bantuan lainnya ke desa Elf. 」(Souma) 

「 Saya mengerti, tapi ...... Anda memiliki "kesadaran" Anda bekerja di ibukota, kan? Jika 

sudah, maka bukankah lebih cepat untuk menghubungi mereka? 」(Liecia) 「 Saya tidak 

bisa melakukannya. Itu di luar jangkauan. Kisaran kemampuan saya hanya memanjang 
hingga 50 meter. 」(Souma) 「 Apakah itu benar!? 」(Liecia) 
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Itu adalah kebenaran. Selain itu ada banyak batasan lainnya. Sebagai contoh, hal-hal yang 
dapat saya pindahkan hanyalah "milik saya sendiri". Kemudian, saya bisa 
mengapungkannya hingga 2 meter di atas tanah (atau lantai) sebelum saya merasa bahwa 
"kesadaran saya akan meninggalkan objek", jadi saya tidak dapat mengakses kesadaran 
saya pada objek yang jauh dari saya. Oleh karena itu, bahkan telekinesis saya tidak bisa 
meniru "menghentikan peluru di udara dan kemudian mengirimnya kembali ke musuh" 
bergerak seperti dalam film [1]. Saya tidak dapat mengakses objek yang terlalu jauh atau 
milik orang lain, jadi mengumpulkan informasi rahasia menggunakan keterampilan ini 
tidak mungkin. Seperti yang diharapkan, ini adalah keterampilan yang hanya luar biasa 
untuk berurusan dengan dokumen domestik. 

「Eh? Tapi sebelumnya, bukankah 『Musashi Boy-Kun』 Anda bisa berpetualang jauh? 」

(Liecia) 「 Ah ...... Itu pengecualian. Jika objek yang dimanipulasi adalah sesuatu yang 

menyerupai boneka, maka dalam hal itu, jangkauan efektif dapat diperluas ke lingkungan 
ibukota dan itu dapat berubah menjadi klon yang dapat saya manipulasi secara tepat. Ini 
seperti kesadaran saya dipindahkan ke boneka itu. 」(Souma) 「 ...... Bukankah itu seperti 

milik hantu? 」(Liecia) 

Iya . Saya tidak dapat menyangkal bahwa rasanya seperti itu. Mungkin kekuatan saya 
adalah untuk membagi sebagian dari jiwa saya untuk memiliki hal-hal seperti roh 
pendendam. Mungkin itu bukan telekinesis tapi fenomena seperti poltergeist? . . . . . . Saya 
tidak bisa menyangkal ini. Jika demikian, maka kekuatan saya 『Telekinesis』 dan 『

Berpikir Paralel Simultan』 akan disebut called Poltergeist Hidup 《[2] mulai sekarang. Itu 

terdengar sedikit chuuni-ish [3]. 

「Nah, karena ini, seseorang perlu secara pribadi pergi dan meminta bantuan. 」(Souma) 

「 Saya mengerti. Serahkan padaku . 」(Liecia) 「 Saat kamu kembali, jangan lupa 

membawa beberapa penjaga! Tidak akan lucu jika sesuatu terjadi pada Anda di sepanjang 
jalan. 」(Souma) 「 Saya pikir saya akan baik-baik saja, tapi ...... saya mengerti. Anda juga 

berhati-hati. 」(Liecia) 

Iklan Liecia dengan cepat mulai berlari. Meskipun, ketika Anda memikirkannya dengan 
cermat, sungguh menakjubkan bahwa saya telah menjadikan seorang putri suatu negara 
menjadi gopher saya, tetapi Liecia tidak keberatan sama sekali. Dalam hal ini, kami sudah 
menari dengan irama yang sama dalam harmoni. [4] 

「Aisha, seberapa jauh Hutan Terlindungi Tuhan dari tempat ini?」 (Souma) 「Setengah 

hari dengan kuda cepat. Dengan kecepatan rata-rata pasukan, bahkan jika kita bergegas, itu 
akan memakan waktu sekitar 2 hari. 」(Aisha) 「 Satu setengah hari ...... Jam berapa 

bencana terjadi? 」(Souma) 「 Saya mendengar bahwa itu terjadi pada jam ketiga [5] 

malam itu. 」(Aisha) 「 Itu berarti setengah hari telah berlalu ...... Tidak peduli seberapa 

cepat kita berjalan, dua setengah hari akan berlalu sejak bencana. Akan sulit untuk 
melakukan penyelamatan dengan hanya setengah hari tersisa sampai mencapai 72 jam. 」

(Souma) 
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Lalu saya mendengar Hal bertanya, 「Apa itu? Arti 72 jam? 」. 

「Dalam bencana seperti ini, ada batas waktu ketika dilewati, maka risiko kematian orang-

orang yang membutuhkan bantuan akan meningkat secara dramatis. Baris ini adalah 
sekitar tiga hari penuh setelah bencana terjadi, Wall 72 Jam Dinding 』. [6] 」(Souma) 「 

Maaf, tapi tolong jelaskan dengan kata-kata yang lebih sederhana. 」(Hubert) 「 

Sederhananya, jika masih di bawah 72 jam, maka kita bisa menyelamatkan banyak orang. 
」(Souma) 「 Begitu ....... Eh, kalau begitu bukankah itu berarti kita tidak boleh berpangku 

tangan di sini dan harus dengan cepat pergi ke Hutan yang Dilindungi oleh Dewa !? Sudah 
dua hari penuh bepergian ke sana, kan? 」(Hulbert) 「 Saya tahu itu. Apakah ada kereta di 

sini? 」(Souma) 「Awalnya, jika kami ingin pergi atau kembali ke tempat lain, kami perlu 

mengajukan permintaan transportasi. Tetapi bahkan mempersiapkan gerbong untuk 50 
orang akan memakan waktu cukup lama. 」(Hulbert) 「 Sial. Apakah tidak ada cara lain 

......... !! 」(Souma) 

Saya ingat sesuatu dan menoleh ke belakang. Hal dan yang lainnya, yang juga melihat apa 
yang telah saya lihat, juga memperhatikannya. Di depan pandangan kami adalah hewan 
yang telah menarik wadah yang diisi dengan bahan konstruksi. Perpaduan antara badak 
dan naga komodo, diperbesar 10 kali, kadal raksasa 【Rhinosaurus】. Itu memiliki tubuh 

yang besar, tetapi bisa berjalan terus menerus dengan kecepatan menyerupai lokomotif 
kereta api awal; makhluk yang menjadi batu kunci transportasi darat. Jika jalan bisa 
diselesaikan di masa depan, saya bertanya-tanya apakah mungkin untuk menghasilkan 
station wagon [7] menggunakan Rhinosaurus ini. 

「Hei, Hal dan Kaede-chan. 」(Souma) 「 Apa? 」(Hulbert) 「 Apa nanodesu? 」(Kaede) 

「 Mungkin akan menyebabkan mabuk perjalanan, tetapi apakah kalian baik-baik saja? 」

(Souma) 「 Aku jarang mendapat nodenya mabuk. 」(Kaede) 「 ...... Aku akan 

menanggungnya. 」(Hulbert) 「 Begitu. Maka saya juga akan menanggungnya. 」(Souma) 

Saya kemudian mengeluarkan perintah kepada 50 tentara dari Tentara Kerajaan di tempat. 

「Bongkar semua bahan dari wadah! Untungnya, Hutan Lindung Dewa terletak dekat 

dengan jalan, tetapi kita harus berjalan kaki di hutan! Bagasi harus ringan! Biarkan 
material yang dibongkar apa adanya! Anda tidak akan disalahkan bahkan jika itu hilang! 
Karena saya akan menjadi orang yang menulis surat permintaan maaf, Anda hanya akan 
menerima omelan Marcus! Jangan menunjukkan perilaku yang tidak pantas dengan 
menyantap makanan yang disisihkan untuk bantuan! 」(Souma) 「 「「 Ya, Yang Mulia! 」

」 」(Tentara) 

Para prajurit Angkatan Darat Kerajaan segera menurunkan barang-barang dari wadah 
sesuai pesanan. Seperti yang diharapkan, karena mereka hanya melakukan pekerjaan 
membangun rekayasa publik akhir-akhir ini, mereka bekerja dengan cepat. Mereka 
memindahkan materi dengan efisiensi dan kerja sama yang hanya saya lihat dari seorang 
pekerja terampil dari perusahaan yang bergerak. Sungguh, mereka luar biasa. 
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「Tidak, bukankah kita tentara?」 (Hulbert) 「Berhenti menyerang obrolan kosong dan 

mulai bekerja, Hal nodesuyo!」 (Kaede) 

Kaede-chan membawa sendiri sejumlah besar bahan sendiri, meskipun biasanya perlu 
beberapa pria dewasa untuk memindahkannya. Kemungkinan dia dengan sembrono 
menggunakan sihirnya. Tampaknya sihir tipe Bumi adalah sihir yang memanipulasi 
gravitasi. Mereka tidak dapat menghasilkan tanah atau batu dari ketiadaan, tetapi mereka 
dapat memanipulasi tanah dan batu yang sudah ada. Itulah caranya dia bisa mencapai 
prestasi ini. Memainkan peran besar ...... Saat ini orang yang paling tidak membantu di 
tempat ini, tanpa ragu, adalah aku. Menjadi orang biasa, saya tidak bisa melakukan 
pekerjaan fisik dan jika saya mencoba membantu tentara, maka saya hanya bisa menjadi 
penghalang. Tanpa melakukan apa-apa dan hanya menonton pekerjaan dalam kesunyian, 
Aisha mendatangi saya. 

「Yang Mulia ......」 (Aisha) 

Dia memiliki ekspresi yang lemah seolah-olah dia bisa jatuh kapan saja. Sejak acara Talent 
Gathering, Aisha selalu berdiri di dekatnya sebagai pengawal saya dan saya pikir saya telah 
melihat berbagai ekspresi darinya. Ekspresi tegas penuh ketika dia berbicara langsung 
dengan saya, ekspresi prajurit gagah, ekspresi kekanak-kanakan ketika dia makan 
makanan lezat, ekspresi anjing liar ketika dia dibuat untuk menunggu makanan itu ...... Aku 
telah melihat berbagai ekspresi, tapi ini adalah pertama kalinya aku melihatnya dengan 
ekspresi yang rapuh. 

Melihatnya, yang memiliki kekuatan bertarung tak tertandingi yang tidak kumiliki, 
memiliki penampilan yang lemah, menyakiti dadaku. Aisha selalu melindungiku sebagai 
pengawal, tapi kupikir kali ini mungkin adegan di mana giliranku untuk melindunginya. 
Aku meletakkan tanganku di kepalanya yang hanya sedikit lebih rendah dari milikku. 

「Eh, Yang Mulia?」 (Aisha) 「Serahkan padaku. 」(Souma) 

Aku menariknya lebih dekat dan meletakkan dahinya di bahuku. 

「Meskipun kekuatanku jauh lebih lemah dari Aisha, aku dalam posisi yang beruntung 

yang dapat menggerakkan banyak orang. Itu sebabnya kamu harus menyerahkannya 
padaku. Selama mereka masih bisa diselamatkan, saya akan menyelamatkan mereka. 」

(Souma) 「 Yang Mulia ...... Yang Mulia-huaaaaaa! 」(Aisha) 

Aisha membenamkan kepalanya di pundakku dan menangis. Aku dengan lembut menepuk 
kepalanya. Sampai persiapan selesai, saya terus menghibur Aisha yang terisak. 

◇ ◇ ◇ 

Hutan Lindung Dewa terletak di hutan di bagian selatan negara ini. 

Peta Non-Spoiler 
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Nama ini berasal dari legenda bahwa hutan dilindungi oleh binatang ilahi 『Kamui』, yang 

mengambil bentuk kijang besar. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada yang 
melihatnya, dikatakan bahwa ada banyak tanda-tanda keberadaannya. Dikatakan bahwa 
fakta bahwa hutan tidak digeledah oleh belalang, kering oleh kekeringan, atau beku oleh 
gelombang dingin dan selalu hijau subur dan dipenuhi dengan pohon-pohon semua berkat 
perlindungan ilahi. Seekor binatang buas ilahi yang keberadaannya hanya diketahui dari 
perlindungan ilahi nya ...... Apakah itu benar-benar ada? Orang-orang yang 
"memproklamirkan diri" sebagai penjaga binatang suci 『Hutan Kamui were adalah orang-

orang dari suku elf gelap. 

Hutan itu memiliki area yang mungkin seluas lautan pohon di bawah Fuji. [8] Yang disebut 
『Hutan』 adalah wilayah pemerintahan sendiri para Peri Elf. Awalnya itu eksklusif untuk 

ras mereka sendiri, dan orang-orang dari ras lain dilarang memasuki hutan (Aisha juga 
datang untuk berbicara langsung dengan saya tentang gangguan dari manusia). Kali ini, 
sekitar 50 orang (unit yang akan berjumlah ratusan) akan memasuki hutan untuk bantuan. 
Namun, ini adalah kasus khusus di mana putri kepala peri gelap Aisha memohonnya. 

Itu merepotkan. Namun, ini adalah kebiasaan dari suku elf gelap. Mereka tinggal di hutan, 
menjaga otonomi mereka, dan membenci intervensi orang luar. Sebenarnya, terlepas dari 
kenyataan bahwa mereka dihancurkan oleh tanah longsor, mereka tidak akan mengirim 
permohonan bantuan ke ibukota. Mungkin, jika Aisha tidak menghubungi kami, kami 
bahkan tidak akan tahu bahwa ada bencana yang terjadi di sana. "Itu adalah masalah kami 
sehingga kami akan menyelesaikannya sendiri": sebagai konsekuensi dari ini, jumlah orang 
yang kehilangan nyawanya dapat naik lebih tinggi lagi. 

「...... Cara berpikir yang bodoh. 」(Souma) 

「Jika seseorang belum pernah melihat dunia luar, cara berpikir mereka bisa menjadi tidak 

fleksibel. Saya bertemu dengan Yang Mulia dan Yang Mulia menerima pendapat saya, dan 
ada tanda-tanda perubahan pada akhir-akhir ini, namun ...... 」(Aisha) Saat bepergian ke 

Hutan Lindung Dewa, Aisha mengatakannya dengan nada sedih: 

「Ini bukan waktunya untuk hidup santai di hutan! Tidakkah mereka mengerti bahwa 

Tentara Raja Iblis dapat menuju ke selatan kapan saja ?! Apakah mereka serius percaya 
bahwa binatang ilahi-sama akan menyelamatkan mereka jika mereka terus mengurung diri 
di hutan? Bahkan ketika binatang ilahi-sama hanya memberikan perlindungan ilahi di 
hutan dan bukan binatang penjaga untuk peri gelap! 」(Aisha) 「 A, ah ya ...... 」(Souma) 「 

Itulah sebabnya, elf gelap harus belajar seberapa luas dunia ini! 」(Aisha) 

Aisha menunjukkan semangatnya. Rasanya sudah beberapa waktu sejak aku melihat 
sosoknya yang gagah. 

「Selanjutnya, jika mereka terjebak di hutan, maka bukankah mereka tidak akan bisa 

makan makanan lezat yang datang dengan Yang Mulia?」 (Aisha) 「Jangan merusak 

suasana hati!」 (Souma) 
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Saya mengubah kata-kata saya, seperti yang diharapkan, Aisha adalah peri yang 
mengecewakan. ...... Yah, ini jauh lebih baik daripada jika dia selalu gelisah. 

◇ ◇ ◇ 

「Ooo, Yang Mulia! Selamat datang di tempat tinggal kami yang sederhana. "(Peri) 

Ketika kami tiba di desa elf, kami disambut oleh peri gelap yang tampan yang terlihat 
seperti seseorang berusia dua puluhan. Penampilan dan wajahnya sedikit mengingatkanku 
pada Aisha, jadi mungkin dia kakaknya. Tingginya sekitar 190 cm. Meskipun ornamen di 
kepala dan lengannya menunjukkan bahwa ia berada dalam posisi tinggi, jubah berkualitas 
tinggi yang ia kenakan kotor oleh tanah. Dia tampak sedikit lelah. Aisha kemudian 
memberikan penghormatannya kepada peri muda itu. 

「Ayah, aku telah membawa Yang Mulia bersamaku. 」(Aisha) 「 Kerja bagus. Untuk bisa 

mendapatkan persahabatan Raja, ini mungkin panduan dari Divine Beast. 」(Ayah Aisha) 

「 Ayah!? 」(Souma) 

Melihatku yang terkejut, senyum muncul di wajah lelah peri muda itu. 

「Oh Raja, saya percaya bahwa ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan Anda. 

Saya adalah kepala peri gelap dan ayah Aisyah, Boden Utgard [9]. Terima kasih karena 
selalu menjaga putriku. 」(Boden) 「 Ah, umm ... Kamu terlihat muda. 」(Souma) 「 Tubuh 

elf berdarah murni akan berhenti matang setelah mencapai usia tertentu. Rentang hidup 
kita juga tiga kali lebih lama dari manusia, jadi meskipun aku terlihat seperti ini, aku sudah 
hidup selama 80 tahun. 」(Boden) 

Saya melihat . Garis besarnya mirip dengan peri -- peri dalam cerita. Peri memiliki masa 
hidup yang panjang, tidak menjadi tua, dan bisa dikatakan sangat tampan dan cantik. 
Namun, penasihat Marcus, yang merupakan setengah peri, hanyalah seorang pria paruh 
baya yang terlihat normal. Mungkin umur dan pertumbuhan berbeda dalam kasus 
setengah-peri? Mengesampingkan hal itu, aku berbisik pada Aisha. 

「(Ini sambutan yang hangat, tetapi bukankah dikatakan bahwa hutan hanya untuk peri 

gelap saja?)」 (Souma) 「(Ayah adalah kepala faksi budaya terbuka dan memahami 

manfaat berinteraksi dengan orang luar. Ayahlah yang menyetujui saya untuk pergi dan 
mengajukan petisi kepada Yang Mulia.) 」(Aisha) 「 (Begitu. Jadi, kecenderungan Aisha 

untuk tidak terlalu peduli dengan peraturan dan itu karena pengaruh orang ini. ) 」

(Souma) 

Saya bertukar jabat tangan dengan Boden. 

「Saya Perwakilan Raja Elfrieden, Souma Kazuya. Kami tiba untuk membantu dengan 

bantuan bencana sesuai dengan permintaan dari Aisha-dono. 」(Souma) 「 Kami sangat 

menghargainya. Meski begitu, karena kamu adalah raja, kamu tidak perlu menggunakan 
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bahasa sopan denganku. 」(Boden) 「 ...... Saya mengerti. Apakah berbicara seperti ini 

bagus untukmu? 」(Souma) 「 Ya. Meski begitu, saya tidak pernah membayangkan bahwa 

Raja sendiri akan datang secara pribadi. 」(Boden) 「 Saya baru saja memeriksa secara 

kebetulan. Untuk saat ini, saya membawa 50 tentara terdekat dari Royal Army sebagai regu 
penyelamat terlebih dahulu. Unit kedua akan tiba beberapa hari kemudian dengan 
membawa barang-barang bantuan. 」(Souma) "Terima kasih banyak . Biasanya, saya akan 

dengan hangat menyambut Kunjungan Kerajaan dan menunjukkan kepada Anda desa, 
namun karena situasinya menjadi seperti ini, saya meminta maaf kepada Anda. 」(Boden) 

「 Saya mengerti ...... Ini adalah keadaan yang tragis. 」(Souma) 

Pemukiman elf gelap dikelilingi oleh 『Pohon Pengusir setan』 yang ditanam padat dalam 

sebuah lingkaran. Hutan dipenuhi dengan permukiman seperti di mana elf gelap tinggal. 
Jika kita menilai Hutan Lindung Dewa sebagai sebuah negara, maka desa ini bisa dianggap 
sebagai ibu kota, dibandingkan dengan desa-desa lain di hutan, ukurannya lebih besar, 
seperti Tokyo Dome [10]. Tentu saja jumlah peri gelap yang tinggal di dalamnya jauh lebih 
tinggi daripada desa-desa lain. 

Di desa ini, seolah-olah sepertiga dari sisi timur desa telah dicungkil dengan tanah dan 
pasir. Tampaknya lereng agak tinggi di sisi timur telah runtuh. Mungkin karena hujan 
terus-menerus, sejumlah besar tanah telah terpapar oleh sejumlah besar air yang mengalir. 
Ini mungkin menyebabkan tanah menjadi sangat longgar. Saat ini cuacanya cerah, sehingga 
sedikit membantu kami. Jika ada hujan, maka saya khawatir akan ada tanah longsor lain 
saat kami melakukan penyelamatan. 

「Bisakah Anda memberi saya laporan kerusakan?」 (Souma) 「Jumlah korban hampir 

mencapai 100 orang. Jumlah orang yang hilang setidaknya lebih dari 40 orang. 」(Boden) 

「 Lalu, kita harus mulai menyelamatkan mereka sesegera mungkin. Namun, karena ada 

risiko bencana sekunder, lebih baik untuk mengevakuasi perempuan dan anak-anak ke 
tempat yang aman. Kemudian, mintalah seseorang untuk mengawasi gunung yang pecah. 
Jika gunung mulai bergerak sedikit atau menghasilkan suara aneh, laporkan kepada kami. 
Itu tidak akan menjadi lelucon tertawa jika ada tanah longsor lain sementara kita berada di 
tengah menyelamatkan para korban. 」(Souma) 「 Sekaligus, Yang Mulia. Adakah hal lain 

yang bisa kita lakukan untuk membantu? 」(Boden) 「Siapkan daftar orang hilang. Setelah 

kami memastikan keamanannya, kami akan mencoretnya satu per satu. 」(Souma) 「 

Terserah Anda, Yang Mulia. 」(Boden) 

Membawa diskusi saya dengan Boden berakhir, saya kemudian memberikan instruksi 
untuk Tentara Kerajaan. 

「Aisha. 」(Souma) 「 Ya, Yang Mulia! 」(Aisha) 「 Evakuasi para wanita dan anak-anak 

ke tempat yang tidak mungkin mengalami tanah longsor. Konsultasikan tempat itu dengan 
Boden-san. Anda harus bertindak sebagai penjaga untuk mengirim mereka ke tempat yang 
aman. 」(Souma) 「 Ya, seperti yang Anda inginkan, Yang Mulia. 」(Aisha) 「 Baiklah. 

Perhatian Tentara Kerajaan! Sekarang kita akan mulai mencari orang hilang. Kalian benar-
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benar terampil menggali lubang di tanah, bukan? Dengarkan dengan telingamu dengan 
cermat suara orang-orang yang meminta bantuan dan kemudian dengan hati-hati 
menyelamatkan mereka. 」(Souma) 

「「 「Ya, Yang Mulia!」 」」 (Tentara) 

「Namun, jangan lakukan hal yang mustahil. Jika runtuh lagi, maka bahkan jika Anda 

berada di tengah penyelamatan, Anda harus segera mengungsi. Saya tidak akan memaafkan 
Anda jika bahkan satu dari Anda menjadi korban. Apakah kamu mengerti! 」(Souma) 

「「 「Ya, Yang Mulia!」 」」 (Tentara) 

Aku mengangguk pada jawaban Angkatan Darat Kerajaan, lalu aku memberikan perintah: 

「Saya dengan ini mengumumkan dimulainya operasi penyelamatan!」 (Souma) 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 
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Vol. 1 - 5.5 
Bab 5.5 Arc Pengayaan Nasional 

Bab 5: Roma Dilahirkan melalui Suara Palu Operasi penyelamatan adalah perang total. 
Semua orang bersatu dalam apa yang bisa mereka lakukan. Sebutkan nama orang yang 
hilang itu, dengarkan baik-baik jawabannya, dan jika mereka mendengar suara yang samar, 
maka mereka akan menggali pasir dan tanah. Tidak masalah jika mereka adalah penduduk 
desa atau tentara Kerajaan, mereka akan bekerja sama dalam memindahkan tanah, 
menebang pohon-pohon tumbang, dan menyelamatkan orang-orang yang terperangkap di 
bawah. Kaede-chan memindahkan batu besar dengan sihirnya dan Aisha, yang kembali 
setelah mengantar para wanita dan anak-anak ke tempat yang aman, berdiri mengawasi 
kondisi gunung dari atas pohon. Dia bertugas memberikan sinyal untuk mengungsi jika dia 
melihat tanah runtuh. 

Hal dan aku sedang melakukan pencarian bersama. 

「Hal, di bawah pohon besar itu! Ada seseorang yang masih hidup! 」(Souma) 「 Haa !? 

Tapi saya tidak mendengar suara apa pun? 」(Hulbert) 「 Ada! Jadi gali dengan cepat! 」

(Souma) 

Hal menatapku dengan pandangan ragu, namun ketika dia menggali persis seperti yang 
kukatakan padanya, tangan seorang gadis menjulur keluar dari tanah. 

「Apakah kamu serius?! ...... Tunggu sebentar, kami akan menyelamatkan kamu segera!」 

(Hulbert) 

Hal memindahkan puing-puing, dan mengeluarkan gadis peri gelap itu. Meskipun sulit 
dikatakan karena kulitnya yang cokelat, dia tampak cukup pucat. Tentu saja, mungkin itu 
karena dia telah direndam di tanah basah selama beberapa waktu. Itu bagus bahwa ini 
masih di musim panas musim panas. Saya kembali dengan selimut; Hal memeluk gadis itu 
dan mengusap punggungnya. 

「Kamu telah melakukan yang baik. Anda sudah aman sekarang. 」(Hulbert) 「 ...... Uu ...... 

uwaaaaaaaaaaa 」(Gadis) 「 Tidak apa-apa, karena kamu sudah aman sekarang! 」

(Hulbert) 

Hal dengan panik berusaha menenangkan gadis yang menangis. Saya percaya bahwa di 
saat seperti ini, seorang pria tidak berguna. Hal dan aku hanya bisa dengan gugup 
mengatakan "tidak apa-apa" berulang kali. Gadis itu terbungkus selimut dan setelah dia 
tenang, aku memanggil salah satu prajurit Angkatan Darat terdekat. 

「Bawa gadis ini ke tempat yang aman. 」(Souma) 「 Ya, Yang Mulia! Terserah Anda! 」

(Tentara) 
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Saya melihat tentara membawa gadis itu pergi dan kemudian Hal mulai menanyai saya. 

「Bagaimana Anda menemukan anak itu? Bahkan aku tidak mendengar apa pun saat itu. 」

(Hulbert) 「 Karena saya selalu mencari di berbagai tempat. 」(Souma) 「 Anda dapat 

menggunakan Sihir Penelusuran? 」(Hulbert) 「 Agak berbeda ...... saya menggunakan ini. 

」(Souma) 

Saya mempersembahkan telapak tangan saya kepada Hal, dan sesuatu yang kecil melompat 
dengan kasar dari tanah dan mendarat di atasnya. Ketika Hal melihatnya, matanya 
berkedip karena terkejut. 

Iklan 「Apakah itu ...... tikus?」 (Hulbert) 「Ini ukiran kayu. 」(Souma) 

Itu adalah ukiran kayu ukuran 10 cm dari seekor tikus. Saya memanipulasinya 
menggunakan kemampuan saya 【Living Poltergeist】, untuk mencari orang-orang yang 

terperangkap di bawah puing-puing. Jika kemampuan saya digunakan pada hal-hal yang 
meniru organisme hidup, maka saya bisa membuatnya bergerak dengan lembut bahkan 
untuk jarak jauh. Dengan cara ini, saya memindahkan 4 tikus kayu seperti tikus sungguhan 
dan mencari orang-orang yang perlu diselamatkan. Hal mengucapkan kekagumannya. 

「Senang sekali kamu membawa boneka-boneka ini. 」(Hulbert) 「 Ketika saya berada di 

tengah-tengah teman kencan saya dengan Liecia, saya menemukannya di sebuah kios 
jalanan. Berpikir bahwa saya mungkin bisa menggunakannya untuk sesuatu, saya 
memasukkannya ke dalam tas jinjing yang saya kenakan untuk perlindungan diri. 」

(Souma) 

Ngomong-ngomong, di dalam tas jinjing ada juga 2 buah 『Boneka Mushashi Boy-Kun 

(Kecil)』, saat ini mereka sedang melakukan pengawasan di dalam hutan. Meskipun 

gunung itu runtuh dan kondisi jalan bahkan lebih buruk, karena berat boneka itu ringan, 
mereka hanya bisa dengan ringan melompati rintangan. 

Power Kekuatanmu sangat luar biasa. 」(Hulbert) 「 Ah, ini pertama kalinya bisa berguna 

untuk hal-hal selain untuk urusan rumah tangga ........ Ugh 」(Souma) 「 Hei, ada apa!? 」

(Hulbert) 

Saat itu, saya berjongkok dan muntah. Melihatku muntah seperti itu, Hal menatapku 
dengan khawatir. 

「H-hei Souma ...」 (Hulbert) 「* blurrgh  ......  batuk  batuk  ......」 (Souma) 「A-apakah 

kamu baik-baik saja? Mengapa Anda tiba-tiba muntah? 」(Hulbert) 「 ......  batuk  ...... Ma-

maaf. Salah satu tikus yang berada di tengah pencarian ...... tiba-tiba menemukan mayat 
yang rusak parah ...... So (Souma) 「Kerusakan parah ......?」 (Hulbert) 「Bola mata -」 

(Souma) 「Tidak, itu sudah cukup! Saya tidak ingin mendengar lagi! 」(Hulbert) 
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Hal berbalik dan meletakkan tangannya di telinganya ...... Aku mengerti bagaimana 
perasaannya. Saya melihat pasir dan tanah di depan mata saya. Ketika wartawan berbicara 
tentang lokasi bencana pada program berita televisi, mereka hanya melakukan tembakan 
jarak dekat dari para korban bencana dan para penyintas ajaib. Namun, setelah secara 
pribadi melihat lokasi bencana yang sebenarnya, itu benar-benar tampak seperti 
pemandangan dari neraka. Sebagai mantan rakyat jelata, realitas suram sangat keras. Itu 
bisa menghancurkan hati seseorang. Namun, hal-hal semacam itu lebih baik dibiarkan 
tanpa dikatakan untuk saat ini. 

「Hal! Sisi kiri, 50 meter di depan, ada dua orang yang membutuhkan bantuan di bawah 

batu! 」(Souma) 「! Dipahami! 」(Hulbert) 

...... Saat ini; Saya hanya perlu; menekan hatiku ...... 

◇ ◇ ◇ 

Operasi penyelamatan habis-habisan berlanjut. Sejak itu, kami telah menggali sejumlah 
besar peri gelap dari puing-puing yang ditutupi tanah. Setiap orang memiliki beberapa 
jenis cedera, beberapa memiliki cedera serius dengan kemungkinan buruk untuk bertahan 
hidup meskipun mereka telah diselamatkan, dan ada sejumlah besar dari mereka yang 
sudah mati. Rasio yang selamat dan yang meninggal sekitar setengah dan setengah, lebih 
condong ke sisi yang meninggal. Ketika saya pertama kali tiba di desa ini dan mendengar 
Boden-san mengatakan 「korbannya mendekati 100」, saya berpikir bahwa rasio mati-

hidup hanya sekitar 20%, tetapi saya mengerti bahwa seiring berjalannya waktu, 
situasinya hanya akan terus memburuk terus. 

Pihak pencari telah dirambah oleh kelelahan. Meskipun mereka bergiliran beristirahat, 
sudah tiga hari sejak bencana pertama kali melanda. Peri gelap tentu saja lelah, dan begitu 
pula para prajurit yang tidak hanya harus mencari tetapi juga telah berbaris jauh 
sebelumnya hari ini. Ada juga sejumlah besar orang yang telah diselamatkan (ada 
perbedaan dengan korban selamat dan korban tewas). Saya meminta Boden-san untuk 
mengkonfirmasi ulang apakah ada orang yang masih hilang. Jika kami mencoret nama-
nama yang selamat, maka saya pikir kami bisa membagi personil untuk melakukan 
pencarian terfokus untuk orang-orang yang hilang. Ketika saya memikirkan ini, 

「Oh Divine Beast! Oh Kamui-Sama! Kenapa?! 」(Elf Muda) [1] 

Saya mendengar teriakan sedih. Apa yang kulihat adalah peri muda laki-laki (?) Yang entah 
bagaimana mirip dengan Boden-san. Dia membenturkan kepala dan lengannya ke tanah 
sambil meratap. Saya bertanya tentang Aisha yang telah kembali dari membawa wanita 
dan anak-anak ke tempat yang aman dan sekarang sedang berpartisipasi dalam pencarian. 

「Aisha, siapa orang itu?」 (Souma) 「Orang itu adalah ...... paman saya, Robthor Udgard 

[2]. Dia adalah adik ayahku. 」(Aisha) 「 Dan alasan ratapannya tentu saja ...... 」(Souma) 

「 Ya. Dengan kata lain istri dan anak perempuannya, bibi dan sepupu saya masih hilang. 
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」(Aisha) 「 Itu ...... benar-benar tragis. Apakah Anda baik-baik saja dengan itu, Aisha? 」

(Souma) 「 Tentang itu ...... Jika ayah adalah pemimpin dari faksi budaya terbuka, maka 

paman adalah pemimpin kaum konservatif, keluarga kami tidak benar-benar akrab ...... 
Putrinya adalah masih muda dan imut, ini benar-benar memilukan ...... 」(Aisha) 「 Begitu 

...... 」(Souma) 

Batas waktu 72 jam sudah terlewati. Jika mereka ditemukan sekarang, maka mereka sudah 
akan ...... Tiba-tiba, Robthor-san melihat ke arahku. Memperhatikan keberadaan saya, dia 
dengan kaget mendekati saya. 

「Raja ...... Oh Raja ...... Kenapa?」 (Robthor) 

Robthor-san mengulurkan tangannya ke leherku, Aisha-san segera memancarkan 
kemarahannya, tetapi aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. Lagi pula, tangan-
tangan itu tidak bertujuan untuk mencekik leher saya, tetapi hanya untuk melekat padanya. 
Jika aku mengguncang tubuhku sedikit saja, maka dia pasti akan jatuh. 

「Oh raja ...... aku telah melindungi hutan sampai sekarang. Jadi mengapa, mengapa hutan, 

keluargaku ...... 」(Robthor) 「 ...... 」(Souma) 

Aisha menatapnya. 

「Itu karena Paman menentang menipisnya hutan secara berkala. Apa yang tadi kamu 

katakan? "Tidak masuk akal untuk peri gelap yang melindungi hutan untuk melakukan 
penebangan pohon yang tidak perlu". Lokasi di mana tanah longsor terjadi adalah tempat 
di mana kami tidak dapat melakukan penipisan berkala karena Paman menentangnya. 」

(Aisha) 

Dia memberi tahu kami begitu. Jadi, itu terjadi ...... 

「Oh Raja! Mengapa! Kenapa keluargaku dihancurkan oleh hutan yang aku lindungi ?! Jika 

saya menebang pohon seperti yang dikatakan Boden dan yang lainnya, maka bisakah 
keluarga saya diselamatkan!? 」(Robthor) 

「Itu ...... aku tidak tahu. 」(Souma) 「 Kenapa!? 」(Robthor) 「 Saya yakin bahwa dengan 

melakukan penjarangan berkala yang moderat, maka itu dapat meningkatkan 
pertumbuhan semak-semak hutan, yang akan meningkatkan kapasitas retensi air tanah. 
Kemudian, itu akan menciptakan lingkungan di mana akan sulit terjadi tanah longsor. 
Namun, itu hanya akan "sulit terjadi". Kalau-kalau hujan yang berlangsung untuk waktu 
yang lama seperti sekarang, maka ...... itu tidak akan aneh untuk itu bisa terjadi di mana pun 
tempat itu berada. 」(Souma) 「 Tapi itu ... Tapi itu hanya berarti bahwa kita hanya sial .... . 

」(Robthor) 「Ini adalah nasib buruk yang terjadi ketika tanah longsor terjadi. Namun, jika 

kita melakukan penjarangan berkala, maka itu berarti kita akan selalu bekerja di dalam 
hutan. Tentu saja, ini akan membuatnya lebih mudah untuk memperhatikan tanda-tanda 
tanah longsor yang akan datang seperti mendengar suara aneh atau melihat hutan 
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bergeser. Jika kita dapat menyadarinya, maka kita juga dapat menetapkan beberapa 
tindakan pencegahan untuknya atau melakukan evakuasi lebih awal. 」(Souma) Inilah 

yang dikatakan sebagai salah satu keuntungan dari membangun sawah bertingkat di lereng 
gunung. Meskipun, dengan menebang pohon dan mengubah tanah menjadi sawah 
bertingkat dapat dianggap sebagai penyebab lebih mudah mengalami tanah longsor, tetapi 
ketika tanah longsor benar-benar terjadi, tanah itu jarang menyebabkan korban atau 
cedera manusia. Alasannya adalah karena orang-orang selalu bekerja di ladang, mereka 
akan segera melihat jika ada tanda-tanda tanah longsor yang akan datang, sehingga 
memudahkan mereka untuk membuat penanggulangan untuk itu. Penanggulangan paling 
penting untuk tanah longsor adalah dengan terus mengamati hutan. Karena dunia ini tidak 
memiliki sensor tanah longsor seperti Jepang modern, itu sebabnya memiliki sejumlah 
besar mata adalah penting. 

「Apakah melindungi hutan ...... keputusan yang salah?」 (Robthor) 「Gagasan untuk 

melindungi dirinya sendiri adalah sebuah kesalahan. Seperti yang Anda lihat, alam tidak 
begitu lemah untuk membutuhkan manusia untuk melindunginya. 」(Souma) 「 ...... 」

(Robthor) 「 Jika itu adalah egoisme manusia untuk menghancurkan alam, maka berusaha 

untuk melindunginya juga merupakan egoisme. Sebenarnya, siklus kehancuran dan 
regenerasi dapat diharapkan terjadi secara alami, karena itu tidak terjadi demi 
kenyamanan manusia. Apa yang bisa dilakukan manusia hanyalah tindakan tertentu 
seperti penipisan berkala, untuk menciptakan situasi di mana dimungkinkan untuk hidup 
berdampingan dengan hutan. Sama seperti Anda seharusnya tidak mengganggu air yang 
tenang, di -- 」(Souma) 

Pada saat itu, salah satu tikus kerajinan kayu yang sedang mencari telah menemukan 
sesuatu. 

"Itu ada! Seorang ibu dan anak! 」(Souma) 「 Ke-Di mana mereka!? 」(Robthor) 「 Tunggu 

...... Lokasi 2 meter di depan dan diagonal ke kiri dari rumah pribadi yang runtuh di 
punggungan! 」(Souma ) 

Tanah dan pasir di lokasi itu dipindahkan dengan tergesa-gesa. Di sana, di celah antara 
kayu yang runtuh, kami menemukan seorang gadis dan seorang wanita yang mirip ibunya. 
Saya percaya ibu berusaha melindungi gadis itu dengan memeluknya erat-erat dengan 
tangannya. Ketika Robthor-san melihat mereka berdua, dia mencoba berteriak sesuatu 
tetapi suaranya tidak keluar. Saya percaya gadis dan wanita ini adalah istri dan putrinya. 

Ketika kami mengeluarkan wanita itu dan memeriksanya, dia sudah mati. Apakah kita 
terlambat ... Ketika aku memikirkan ini, Aisha berteriak. 

「Yang Mulia! Gadis itu masih bernafas! 」(Aisha) 「 Bawa dia ke pesta pertolongan 

dengan cepat! Jangan biarkan dia mati bagaimanapun caranya! 」(Souma) 「 Dipahami, 

Yang Mulia 」(Aisha) 
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Setelah saya melihat Aisha yang pergi sambil menggendong gadis yang dibungkus selimut, 
saya melihat Robthor yang menangis di depan tubuh istrinya yang tak bernyawa. 
Meskipun, kupikir mungkin lebih baik meninggalkannya sendirian, orang ini masih 
memiliki seseorang untuk dilindungi. Akan menjadi masalah jika dia hanya diam di tempat 
ini. Saya meletakkan tangan saya di bahunya dan dengan lembut berbicara dengannya. 

"Istri Anda; telah melindungi putri Anda sampai akhir. 」(Souma) 「 ...... Ya. Aku, dia ...... 

seorang istri yang lebih baik daripada yang aku layak ...... 」(Robthor) 「 Tenangkan 

dirimu! Dia telah mempercayakan putrinya padamu. Sekarang bagianmu untuk melakukan 
sesuatu. 」(Souma) 「! Ya ...... Ya ...... 」(Robthor) 

Robthor-san mengangguk berulang kali sementara suaranya bergetar dengan isakan. 
Setelah beberapa saat, saya menerima laporan bahwa pesta bantuan kedua, yang diadakan 
oleh Liecia, yang kembali ke ibukota, telah tiba. 

◇ ◇ ◇ 

Setelah semua orang yang hilang telah dipertanggungjawabkan, unit penyelamatan di 
muka dibebaskan dari tugas mereka. Setelah ini, pihak kedua yang memiliki peralatan dan 
personel akan mengambil alih pekerjaan perbaikan. Pada akhirnya, pesta pertolongan 
lanjutan mengangkat doa bisu bagi para korban dan kemudian akan kembali ke ibukota. 
Semua orang dari regu penyelamat sebelumnya benar-benar kelelahan ketika mereka 
mengemas diri mereka ke dalam wadah seperti tuna yang diangkut dalam truk freezer. Hal 
saat ini sedang beristirahat di bantal pangkuan Kaede-chan (berkat sihir, dia tidak memiliki 
kelelahan fisik), sementara lelah lelah. 

Saya juga dalam kondisi yang sama, tetapi seperti yang diharapkan karena tidak ada 
gunanya bagi seorang raja untuk dikemas di dalam sebuah wadah, saya naik kereta yang 
sudah disiapkan bersama Liecia. Aisha tetap tinggal. Seperti yang diharapkan, dengan 
kampung halamannya dalam kondisi seperti itu, dia tidak akan bisa berkonsentrasi pada 
tugasnya. Itu sebabnya saya mengatakan padanya untuk tetap di Hutan Lindung Dewa 
untuk sementara waktu. Sementara saya bersandar ke jendela kereta dan jatuh tertidur, 

「Kali ini, aku tidak bisa melakukan apa-apa. 」(Liecia) 

Saya mendengar kata-kata sedih Liecia yang terdengar. 

「Anda menelepon pesta bantuan, kan? Setiap orang telah melakukan yang terbaik. 」

(Souma) 「 Souma ...... 」(Liecia) 「 Atau lebih tepatnya aku ...... yang merasa tak berdaya 

kali ini. 」(Souma) 「 Itu tidak mungkin. Saya mendengar bahwa Anda memainkan peran 

besar di lokasi bencana. 」(Liecia) 

Atas komentar tindak lanjut Liecia, aku menggelengkan kepala. 
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「Posisi saya adalah sebagai raja. Dalam kasus darurat, memberikan arahan di lokasi 

bencana bukanlah tugas raja. Tugas seorang raja adalah melakukan persiapan terlebih 
dahulu sebelum keadaan darurat "terjadi". Saya telah lalai dalam bagian ini ...... 」(Souma) 

「 Tapi itu ...... 」(Liecia) 「 Meskipun saya percaya bahwa Angkatan Darat Kerajaan telah 

berhasil dalam peran mereka sebagai pesta bantuan, namun masih ada banyak poin yang 
tersisa yang tidak memadai. Sarana komunikasi, sarana transportasi jarak jauh, 
penyimpanan darurat persediaan bantuan di setiap wilayah, lampiran tim medis di pesta 
bantuan, pelatihan psikiater untuk memberikan konseling bagi pasien PTSD [3] ...... 
Semuanya tidak mencukupi. Situasi ini berkembang karena kelalaian saya hanya 
memfokuskan mata saya pada kekurangan makanan dan masalah Tiga Dukes. 」(Souma) 

Aku memandangi wajah letihku yang sarat muatan yang terpantul di jendela. 

(Hei "Kamu". Bukankah kamu raja? Apakah kamu tidak banyak menanggung di 
pundakmu?) 

Mungkin, jika setiap masalah telah diselesaikan, setelah itu ...... aku melihat bayangan Liecia 
menatapku dengan ekspresi khawatir di jendela, namun aku pura-pura tidak 
memperhatikannya. 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 
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Vol. 1 - Epilog 1 
ARC 1 -- MEMPERKAYA NEGARA EPILOG -- KONFERENSI KETIGA DUKE  MEREKA YANG 
MENGGELIAT SEPERTI CACING  PANGGUNG DENGAN BANYAK PENULIS SKENARIO A 
Penerjemah : Zen Quarta Editor : -- Sumber English : Larvyde 

Kota utama dari wilayah Duke Carmine, 【 Randell 】. Di ruang pertemuan di kastil Jendral 

Angkatan Darat Georg Carmine yang terletak jauh didalamnya, saat ini, Ketiga Duke yang 
memimpin Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara negara ini, sedang 
berkumpul. Sekarang, duduk dikursi kehormatan adalah pemimpin dari kastil ini Duke 
Georg Carmine, sebagai Jendral Angkatan Darat. Dia adalah seorang beastman yang 
memiliki tubuh kekar berotot yang terlihat dibalik seragam militernya dan kepala seekor 
singa, dan tampak seperti contoh nyata dari orang yang telah mengabdi di pasukan militer 
dalam waktu yang lama. Usianya sudah melewati 50 tahun* tapi dia tidak menunjukan 
tanda-tanda melemah sama sekali. Selama pertemuan ini dia menampilkan postur tegas 
tanpa menggerakkan satu alispun. 

*TN: Beastman memiliki rentang umur yang sama dengan manusia. 

Duduk disebelah kanan Georg adalah Laksamana Angkatan Laut, Duchess Ecksel Walter. 
Dia adalah seorang wanita mizuchi cantik yang mengenakan pakaian yang mirip dengan 
pakaian khas Jepang, dan memiliki tanduk rusa kecil yang menyembul keluar dari rambut 
birunya. Mizuchi adalah sebuah ras yang dapat hidup lebih dari seribu tahun dan dia juga 
sudah berumur lebih dari 500 tahun. Namun, penampilannya sama seperti seorang wanita 
berumur dua puluh tahun. Dia adalah wanita yang memiliki kebijaksanaan dan kecantikan 
tapi saat ini dia tampak agak kesal. 

Duduk didepannya adalah Marsekal Angkatan Udara, Duke Castor Vargas. Dia terlihat 
seperti pemuda yang gagah, tapi dia adalah seorang dragonewt dengan dua tanduk mirip 
iblis yang tumbuh keluar dari rambut merahnya dan dua sayap bermembran yang tumbuh 
di punggungnya. Dia berumur 100 tahun tapi karena dragonewt dapat hidup sampai usia 
500 tahun, dia masih dianggap sebagai pemuda. Dikatakan bahwa seseorang dari ras 
berumur panjang memiliki usia mental yang sebanding dengan penampilannya. Meski 
begitu, Ecksel yang terlihat muda adalah pengecualian diantara pengecualian. Juga, dia 
tampak cemberut. Melihat sikap kedua orang itu, Ecksel mendesah. 

"..... Kupikir ini adalah pertemuan untuk menghindari pertarungan yang sia-sia?" (Ecksel) 

"Ada apa nenek? Apakah kau takut?" (Castor) 

Castor membentak Ecksel. 

"Seorang Mizuchi takut kepada seorang manusia biasa, Duchess Walter, apakah kau mulai 
pikun?" (Castor) 
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".... Ara, aku bertanya-tanya, siapa maniak wanita tua yang mengejarku lima puluh tahun 
yang lalu?" (Ecksel) 

"Uguu." (Castor) 

"Juga, jika kau ingin memanggilku, itu harusnya 'Ibu mertua', bukan nenek. Kan?" (Ecksel) 

".....Ya." (Castor) 

Merasa dipermainkan, Castor menjadi kesal. Sebenarnya, Ecksel adalah target cinta milik 
Castor, dan mungkin karena dia tidak pernah melupakan kekalahannya, dia jatuh cinta dan 
menikahi putri Ecksel, Accella, yang seumuran dengannya dan dia temui setelahnya. Yang 
artinya karena Castor adalah menantu Ecksel, dia adalah musuh yang tidak akan pernah 
bisa Castor kalahkan karena posisinya. 

"Castor, apakah kau akan menentang Raja?" (Ecksel) 

"Tentu saja! Aku tidak peduli apakah dia pahlawan atau apapun, Raja palsu itu telah 
merebut takhta, memaksa Putri Liecia melakukan pernikahan, dan mengambil alih negara! 
Ada banyak alasan untuk menentangnya!" (Castor) 

"Orang-orang yang mengatakan hal itu hanyalah para bangsawan yang lari dari proses 
hukum. Penurunan takhta itu adalah keninginan Alberto-dono sendiri, dan hubungannya 
dengan Putri Liecia juga harmonis." (Ecksel) 

"Meski begitu, apa alasan dia menjadi Raja! Jika dia ingin memperbaiki negara, dia dapat 
melakukannya sebagai seorang bawahan! Apakah ada masalah dengan aturan Raja yang 
sebelumnya?" (Castor) 

".....( Tidak ada masalah tapi fakta bahwa tidak ada yang baik tentang peraturan itu juga 
merupakan sebuah masalah )" (Ecksel) 

Itulah yang Ecksel pikirkan, tapi karena itu terlalu tidak sopan terhadap Raja sebelumnya, 
dia tidak mengatakan hal itu dengan keras. Ecksel merasa ragu dengan penurunan takhta 
Alberto yang tiba-tiba, tapi melihat perubahan setelah itu, dia dapat menyebut itu sebagai 
keputusan yang tegas. Raja Alberto di ingatan Ecksel bukanlah seorang pemimpin yang 
dapat mengambil keputusan seperti itu, tapi dia telah mengalami beberapa perkembangan 
dengan sendirinya. 

"Dari awal, aku tidak suka dengan caranya memandang kepada kita Ketiga Duke yang telah 
melingdungi negara ini selama bertahun-tahun. Dia mengirim surat yang mengatakan 【 

Pilihlah apakah kalian akan memmatuhiku atau tidak 】, bukan?" (Castor) 

"Meskipun dia mengatakan 【 Jika kalian bekerja sama dengan reformasiku, aku akan 

memberikan bantuan makanan dan membangun jalan menuju wilayah kalian 】...." 

(Ecksel) 
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Sebenarnya, itu adalah penawaran yang menarik. Karena ketiga wilayah Duke memiliki 
populasi yang lebih sedikit dibanding dengan wilayah kerajaan dan memiliki persediaan 
untuk memelihara pasukan, masalah pangan mereka tidak terlalu parah. Tapi meski begitu, 
ada beberapa kematian yang disebabkan oleh kelaparan, kesalahan ekonomi yang lebih 
parah dari wilayah kerajaan. Di ambang krisis pangan, Wilayah Ketiga Duke membongkar 
persediaan militer dan membagikannya, tapi karena hal itu, para penjual makanan yang 
kehilangan pelanggan adalah yang pertama kali bangkrut. Kemudian karena lapangan 
perkerjaan berkurang, toko yang tidak dapat menjual barang dagangan mereka juga 
bangkrut, dan rantai itu terus berlanjut kepada pemasok yang mengirimkan barang-barang 
ke toko-toko itu yang juga akan bangkrut. 

Pada saat itu, Souma mendatangkan badai dengan hanya memberikan bantuan kepada 
orang miskin, dan tidak memberikan jatah berlebihan, dan mengenalkan makan makanan 
yang biasanya tidak dimakan oleh para warga, sehingga dapat mengurangi penurunan 
perekonomian sekecil mungkin. Juga, karena diantara Wilayah Ketiga Duke, hanya Wilayah 
Duchess Walter yang memiliki rute perdagangan maritim sendiri, mereka dapat 
menghentikan sedikit rantai itu hanya dengan menjual barang yang tidak laku ke luar 
negeri. 

( Tapi itu terjadi karena wilayahku memiliki kota pelabuhan. Wilayah Carmine dan Vargas, 
keduanya berada di darat dan tidak memiliki jalur perdagangan. Wilayah Duke Carmine 
khususnya memiliki banyak pasukan dan melindungi para bangsawan yang melarikan diri 
beserta pasukan pribadi mereka, jadi meraka pasti memiliki masalah ekonomi yang paling 
berat. Jadi aku bertanya-tanya mengapa Georg secara keras kepala menolak sang Raja ) 

Saat dia memikirkan hal itu, Castor berteriak. 

"jadi dia berkata 【 Aku akan memberi makan kalian jadi patuhlah padaku 】!? Dia 

memandang rendah kita!" (Castor) 

"Jika itu untuk warga... mau bagaimana lagi, bukan?" (Ecksel) 

"Aku tidak suka hal itu! Dia pikir dia dapat mengatur kita dengan menggunakan umpan!" 
(Castor) 

"Bahkan Raja tidak membutuhkan seekor hewan peliharaan yang hanya memiliki 
kebanggaan." (Ecksel) 

Saat Ecksel mengatakan itu, BAM, Castor memukul meja. 

"..... Apa yang kau rencanakan! Itu seperti kau benar-benar mendukung Raja itu! Bukankah 
kau menolak permintaannya karena kau juga tidak menyukai Raja itu!?" (Castor) 

"Jangan anggap kami sama denganmu. Apa yang paling berharga bagi kami para Mizuchi 
adalah kedamaian bagi 【 Lagoon City 】 kami yang tercinta. Kami siap untuk patuh jika 

hal itu bisa dijamin." (Ecksel) 
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Perasaan penghargaan yang dimiliki mizuchi, termasuk Ecksel, agak berbeda. Mizuchi 
memprioritaskan pemikiran pada 【 Lagoon City 】 diatas semua hal lain. Nenek moyang 

dari Mizuchi pernah tinggal di Kepulauan Nine Headed Dragon, tapi mereka kalah dalam 
perang yang memperebutkan kekuasaan pulau itu dan dilemparkan ke laut, berkeliaran 
sebagai bajak laut. Markas yang nenek moyang mereka bangun setelah perjalanan panjang 
mereka adalah apa yang nantinya akan disebut 【 Lagoon City 】. Mizuchi memiliki 

kebanggaan di wilayah yang akhirnya mereka dapatkan, mereka mencintai wilayah itu, dan 
mereka tetap setia melindunginya. Salah satu alasan mereka ikut dalam perang untuk 
mendirikan Nagara multi-etnik Elfrieden adalah untuk melindungi 【 Lagoon City 】. 

"Demi 【 Lagoon city 】 kami akan mengibaskan ekor kami kepada siapapun, jika ada 

orang yang mengancam 【 Lagoon City 】 kami akan menghancurkan mereka tidak peduli 

siapapun mereka. Itu adalah kebanggaan dari Mizuchi." (Ecksel) 

"Hmmph, mengibaskan ekormu adalah kebanggaan?" (Castor) 

"Ya. Kami akan bertarung demi hal-hal yang harus kami lindungi. Kami bukanlah anak kecil 
yang akan mengeluarkan kemarahan hanya karena kami tidak menyukai sesuatu. Jika kami 
dapat menyelesaikannya dengan pembicaraan, maka lebih baik untuk melakukan hal itu. 
Ini adalah hal bodoh untuk memulai perang saudara ketika negara tetangga sedang 
menunggu kesempatan mereka." (Ecksel) 

"...... Kerajaan Amidonia, bukan?" (Castor) 

Kerajaan Amidonia, negara yang tepat berada disebelah barat Elfrieden. Setelah kehilangan 
hampir separuh wilayahnya sebagai akibat dari kebijakan ekspansi Elfrieden yang 
dilakukan oleh Raja sebelum Raja Alberto, Kerajaan Amidonia sedang menunggu waktu 
untuk merebut kembali wilayah mereka yang hilang. Berniat sepenuhnya untuk 
mengintervensi pergesekan antara Souma dan Ketiga Duke, mereka telah mengirim surat 
kepada Ketiga Duke bahwa 【 mereka telah siap untuk mengirimkan bala bantuan karena 

mereka ingin menggulingkan Raja Palsu itu 】. 

"Sheesh, benar-benar kelompok yang keras kepala. Sangat jelas apa yang mereka inginkan." 
(Castor) 

"Aku yakin mereka juga mengirimkan hal yang sama kepada Raja. Aku tidak berpikir Raja 
akan menerima hal itu tapi mereka mungkin akan mengirim 'bala bantuan' itu 
bagaimanapun caranya. Kau mengerti, kan? Betapa bodohnya perang ini?" (Ecksel) 

"Keh. Maka bukankah kau harus bergegas dan mengibaskan ekormu kepada Raja itu?" 
(Castor) 

"Aku akan melakukan hal itu setelah memastikan beberapa hal. Tentang Raja, dan juga 
tentang kalian." (Ecksel) 
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Ecksel mengalihkan matanya ke arah Georg Carmine yang masih terdiam. Dia telah 
menutup matanya sejak mereka datang ke ruangan ini dan bertukar sapaan ringan, tanpa 
mengatakan satu katapun. Apakah dia mendengarkan keluhan Ecksel dan Walter, atau 
apakah dia memiliki beberapa pemikiran tersendiri? Dia tidak mungkin tertidur.... Ecksel 
sedikit merasa kesal dengan sikapnya. 

"Georg, bagaimana pendapatmu?" (Ecksel) 

"..... Tentang apa?" (Georg) 

"Ara, jadi kau tidak tidur. Tentu saja, aku berbicara tentang alasan mengapa kau yang 
seharusnya paling patriotik dan setia diantara kita yang ada disini, bertindak memusuhi 
Raja Baru." (Ecksel) 

"Jendral Georg juga tidak menyukai Raja Palsu itu, bukan?" (Castor) 

"Aku tidak bertanya kepadamu Castor. Jawab aku Georg. Terlepas dari dia menjadi Raja 
Palsu atau apapun, pemerintahannya sangat damai. Mengapa kau dengan sengaja 
mengusiknya?" (Ecksel) 

Ditekan oleh pertanyaan Ecksel, Georg dengan pasti membuka mulutnya. 

"Karena aku menilai bahwa Raja itu tidak akan memerintah negara ini dengan damai. Itu 
saja." (Georg) 

"Kenapa? Apakah kau memiliki masalah dengan kemampuan Raja yang bahkan telah 
mengatasi kesulitan pangan dan ekonomi yang melanda negara ini?" (Ecksel) 

"Untuk hal itu, Raja telah seenaknya menolak banyak hal." (Georg) 

Georg membuka matanya. Hal itu cukup untuk mengubah suasana menjadi berat. Suasana 
itu membuat Ecksel dan Castor menelan ludah mereka. Georg memang yang paling muda 
diantara semua orang yang ada disini, tapi dalam penampilan dan pemikiran dialah yang 
paling dewasa. Dia memiliki aura orang militer nomor satu dinegara ini. 

"Aku mendengar bahwa Raja itu dipanggil dari dunia lain. Jadi karena sejak awal tidak 
memiliki ketertarikan dengan hal-hal itu, dia dengan seenaknya membuang mereka. Dia 
membuang segala sesuatu yang tidak efisien, baik itu sejarah, tradisi, prajurit, atau 
bawahan. Apakah aku salah, Nyonya Ecksel?" (Georg) 

"Yah...." (Ecksel) 

Ecksel kehabisan kata-kata. Aturan Raja Souma sudah pasti dapat dilihat seperti itu. 

"Raja itu membuang semua bawahan yang telah melayani negara dalam waktu yang lama." 
(Georg) 
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"Bukankah dia melakukannya karena mereka korup?" (Ecksel) 

"Sebanyak itu sampai-sampai memusuhi mereka? Nyonya Ecksel, kau barusan berkata 
bahwa ini adalah sebuah kebodohan yang akan mengancam negara ini. Rajalah yang 
menabur benih-benih untuk hal itu." (Georg) 

"Meskipun kau adalah yang melindungi para bangsawan itu?" (Ecksel) 

"Mereka yang memiliki dendam kepada Raja adalah pion yang sempurna jika digunakan 
untuk melawannya. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan mereka setelah perang usai." 

Wajah Georg tersenyum sambil mengatakan hal itu, membuat Ecksel bergidik. 

( Pria ini berencana membuat para bangsawan korup itu mati dalam perang ini!? ) 

Mengalahkan Raja, menggunakan bangsawan korup sampai mati, dan jika mereka masih 
belum mati, cari kesalahan dan hukum mereka karena hal itu. Mereka adalah orang-orang 
dengan banyak kesalahan. Dengan demikian, Ibukota akan bersih dari fraksi Raja dan para 
bangsawan korup. Dan apa yang akan tersisa hanyalah lahan kosong yang dapat dia ubah 
sesuka hatinya. Dia dapat mengembalikan Raja Alberto sebagai boneka, atau bahkan 
mengangkat dirinya sebagai Raja. Ecksel kemudian berdiri. 

"Apakah kau memiliki keinginan untuk mengambil takhta, Georg!" (Ecksel) 

"O, oi. Tenang. Kita sedang berbicara tentang orang paling setia, Duke Carmine. Dia tidak 
mungkin berpikir untuk merebut takhta, kan?" (Castor) 

Dengan Castor yang menengahi mereka, Georg mengagguk dalam diam. 

"Tentu saja, setelah mengusir Raja Souma, aku akan mengembalikan Raja Alberto, kita akan 
mendukungnya." (Georg) 

"Aku mengharapkan hal itu." (Ecksel) 

Ecksel kembali duduk. Dia berpura-pura tenang tapi didalam hatinya, dia merasa bingung. 

( Ini lebih buruk dari yang kupikirkan. Skenario terburuk... kukira aku harus bekerja 
dengan asumsi bahwa Duke Carmine dan Amidonia bersekongkol dibalik layar. Kuh, Jika 
saja Castor memiliki penilaian yang tepat, kami berdua dapat mengekangnya.... ) 

Ecksel merasa sakit pada kelalaian menantunya itu. Dia memiliki anaknya Accella dan 
cucunya Carla bersama Castor. Dia tidak mudah membiarkan Duke Carmine menang, tapi 
dia adalah satu-satunya fraksi Raja yang ada disini. Jika Raja Souma menang apa yang akan 
terjadi pada istri dan anak Castor yang berkhianat, Accella dan Carla? Di dalam hukum 
negara ini, keluarga dari seorang kriminal sampai tingkat ketiga akan dianggap bersalah 
atas kejahatan yang sama. Dengan memotong ikatan kekeluargaan dengan Castor, dia 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



dapat menghindari seluruh keluarganya untuk terlibat, tapi bagaimana dengan Accella dan 
Carla.... 

"Castor." (Ecksel) 

"Apa." (Castor) 

"Putuskan ikatanmu dengan Accella dan Carla." (Ecksel) 

"!? Kau pikir aku akan kalah melawan pemuda itu!" (Castor) 

"Untuk berjaga-jaga. Kau harus siap akan hal itu jika kau akan menentang negara." (Ecksel) 

Ecksel sekilas menatap Georg tapi dia hanya menutup matanya dalam diam seolah-olah 
mengatakan dia tidak akan mengganggu. Meskipun mereka berbicara tentang dia yang 
akan kalah.... Mugkinkah itu kepercayaan diri? Disisi lain, Castor yang diperintahkann 
untuk menceraikan istrinya terlihat kesulitan. 

"Kesampingkan Accella... itu tidak mungkin bagi Carla." (Castor) 

"Kenapa?" (Ecksel) 

".... Dia tidak akan mendengarkan bahkan jika aku yang menyuruhnya." (Castor) 

Pada saat itu, pintu ruangan terbuka dengan keras. Orang yang mendobrak pintu itu dan 
masuk adalah seorang gadis muda dengan kecantikan yang mengesankan, rambut merah 
menyala, dan pupil berwarna emas. Dia terlihat seperti berumur 16 atau 17 tahun. Dia 
mengenakan satu set Armor Besi berwarna merah, dan memiliki sepasang sayap naga dan 
sebuah ekor di punggung dan bagian belakangnya. Melihat penampilannya yang 
mengesankan, Ecksel menerima sakit kepala. 

"Carla...." (Ecksel) 

Dia adalah anak perempuan Castor, Carla. Penampilannya seperti seorang gadis yang 
lembut, seperti Ecksel dan Accella, tapi kepribadiannya adalah hasil turunan dari Castor, 
yang berarti, 'kasar'. Meskipun telah berada dalam usia pernikahan, dia tidak memiliki 
penampilan feminim sama sekali. Dia adalah seorang wanita tomboy keras kepala yang 
menghabiskan waktunya dengan sia-sia untuk berlatih di Angkatan Udara yang dipimpin 
Castor. Ada banyak anak bangsawan dan ksatria yang merayu-nya, tapi dia akan 
membentaknya mereka dengan "Aku tidak tertarik dengan orang yang lebih lemah dari 
pada aku". 

Sebenarnya, kemampuan tempurnya adalah nomor dua di Angkatan Udara dibawah Castor, 
dan setiap orang yang merayu-nya akan dikalahkan dengan telak. Itu adalah sebuah 
masalah yang rumit bagi Castor; sebagai 'orang tua laki-laki' dia merasa lega, tapi sebagai 
'ayah' dia merasa khawatir apakah itu sudah terlambat bagi Carla atau belum. Tidak dapat 
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dipungkiri bahwa Ecksel memiliki perasaan tidak enak saat Carla muncul disini. Lalu sama 
seperti yang dia pikirkan, apa yang keluar dari mulut Carla adalah.... 

"Nenek! Jika Ayah memilih untuk bertarung, maka aku juga akan bertarung!" (Carla) 

Dia menyatakan hal itu. Pembuluh darah muncul di kening Ecksel dan dia berteriak. 

"Kau tidak boleh melakukan hal itu! Apakah kau berencana untuk menjadi pengkhianat di 
usiamu saat ini!" (Ecksel) 

"Aku tidak akan memaafkannya karena telah menggulingkan Raja Alberto dan mencoba 
untuk memperkosa sahabatku Liecia! Aku akan menghukumnya sendiri untuk penghinaan 
ini!" (Carla) 

"Kau salah! Raja Souma...." (Ecksel) 

"Ah---.... Itu tidak berguna, Ibu mertua. Carla akan menjadi keras kepala saat dia seperti 
itu." (Castor) 

Castor mengangkat bahunya. 

"Kalian berdua... Astaga...." (Ecksel) 

Ecksel membuat wajah masam, tapi bahkan saat ini, Georg tetap diam sampai akhir. 
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Vol. 1 - Epilog 2 
ARC 1 -- MEMPERKAYA NEGARA EPILOG -- KONFERENSI KETIGA DUKE  MEREKA YANG 
MENGGELIAT SEPERTI CACING  PANGGUNG DENGAN BANYAK PENULIS SKENARIO B 
Penerjemah : Zen Quarta Editor : -- Sumber English : Yukkuri 

Van: Ibukota Dukedom Amidonia. Wilayah Dukedom Amidonia memiliki panjang dan lebar 
yang tidak merata, dan Ibukota ini terletak disisi timur wilayah itu. Karena Ibukota itu 
dapat dikatak terletak dekat dengan perbatasan kerajaan Elfrieden, itu mungkin adalah 
alasan mengapa mereka tidak menyerah untuk mendapatkan kembali wilayah timur 
mereka yang telah direbut. Di ruang urusan pemerintahan yang terletak didalam istana 
ditengah Van, seorang pria paruh baya dengan Kaiser Beard* sedang membaca sebuah 
surat. Sebuah mantel menutupi tubuhnya yang terlihat kekar, namun, karena dia memiliki 
bahu yang lebar, dia tidak terlihat gemuk. Mungkin dibalik mantel itu, dia memiliki tubuh 
yang penuh dengan otot. Pria itu adalah Gaius VIII, Duke Amidonia. 

TN: Dukedom adalah sebuah negara yang dipimpin oleh seorang Duke. TN: Kaiser Beard 
silahkan cari di Google. 

"Oh..." (Gaius) 

"Apakah ada masalah, Ayah?" (Julius) 

Dari sampingnya, seorang pria muda yang mengenakan seragam tentara bertanya 
kepadanya. Bagaimanapun dia memiliki wajah yang tampan, matanya memancarkan 
cahaya dingin yang membuat penampilannya juga terlihat dingin. Dapat dikatakan bahwa, 
matanya itu sudah dapat menunjukan bahwa dia, Julius Amidonia, Pangeran Dukedom 
Amidonia, yang mewarisi temperamen bardarah dingin dari ayahnya. Gaius memberikan 
surat itu kepada Julius sehingga dia dapat membacanya. 

"Itu dari Georg Carmine. Tampaknya dia akhirnya telah 'bangkit'." (Gaius) 

"Oh, akhirnya dia melakukan hal itu. Kudengar dia terkenal sebagai seorang yang 
melakukan suatu hal dengan cepat tanpa penundaan saat dia masih muda. Tapi tampaknya 
orang itu saat ini memiki pinggang yang cukup berat." (Julius) 

"Itu mungkin karena dia semakin tua. Meskipun jika dia masih memiliki kecerdasannya, dia 
tidak akan menolak tawaran kita." (Gaius) 

"Memang...." (Julius) 

Julius mengembalikan surat itu kepada Gaius. 

"Bersamaan dengan pernyataan perang melawan Raja Baru, laksanakan rencana itu. Kirim 
'bala bantuan' ke Kerajaan itu." (Gaius) 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Oh... ke sisi yang mana?" (Julius) 

"Sisi mana? Tentu saja itu akan dilaporkan di sisi Raja sebagai [Bala bantuan untuk sisi 
ketiga Duke] dan di sisi Ketiga Duke sebagai [Bala bantuan untuk sisi Raja Baru]." (Gaius) 

"Begitu, lagipula kita tidak memiliki kewajiban untuk mematuhi sisi manapun." (Julius) 

"Kukuku, tepat sekali." (Gaius) 

Gaius dan Julius saling bertukar tawa jahat. Tapi disana ada seseorang yang melihat 
mereka dengan tatapan dingin. 

( Ya ampun.... Ayah dan saudara bodohku sangat memalukan.) 

Itu adalah seorang gadis yang mengalihkan pandangannya dengan acuh. Umurnya sekitar 
18 tahun. Wajahnya menyerupai wajah Kakaknya yang tampan, namun aura dingin tidak 
terlalu tampak padanya. Sebaliknya, matanya seperti chestnut dan dia memiliki muka bulat 
yang menawan seperti sebuah boneka tanuki. Rambut panjangnya di ikat kepang dua 
sebatas tengkuknya, yang biasanya disebut gaya twin tail. Gadis itu adalah Putri pertama 
Dukedom Amidonia, Roroa Amidonia. Meskipun berkebalikkan dengan penampilannya, 
pemikirannya sebenarnya cukup kasar. 

(Apakah pasangan ayah dan anak bodoh ini berniat untuk memperpendek umur negara ini, 
yang sebenarnya sudah pendek, lebih jauh lagi?) 

Kerajaan Amidonia adalah negara pegunungan. Negara itu memiliki banyak sumber daya 
logam, namun disisi lain, negara itu memiliki sedikit tanah yang subur sehingga selalu 
terjadi masalah pangan. Kerajaan Elfrieden yang bertetangga dengannya juga mengalami 
masalah pangan yang serius, namun tidak separah itu. Bagaimanapun, jika panen gagal 
meski hanya sedikit, maka akan ada orang yang mati kelaparan. 

( Ini tidak seperti aku tidak memahami keinginan Ayah untuk memiliki tanah yang subur. 
Itu benar, tapi Ayah telah menggunakan seluruh dana yang telah kupulihkan setelah 
melalui begitu banyak masalah dan menghabiskannya untuk anggaran militer. ) 

Roroa menggertakkan giginya. Roroa, selain menjadi Putri di negara ini, dia juga memiliki 
kemampuan bisnis yang luar biasa, dan juga mendukung seluruh urusan keuangan negara 
ini dari balik layar. Dia membuat kerja sama perdagangan dengan negara lain, dan 
mengenalkan cara untuk menghasilkan barang yang dapat di ekspor. Kemampuannya 
adalah sesuatu yang pasti diinginkan oleh negara lain. Dapat dikatakan bahwa negara ini, 
yang sedang berada diambang bencana ekonomi, tidak mengalami kehancuran ekonomi 
berkat pergerakan cepat yang dilakukan Roroa. Namun, Gaius dan antek-anteknya tidak 
dapat menggunakan situasi yang telah dihasilkan oleh pergerakan cepat yang dilakukan 
Roroa dengan baik. 
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( Meskipun menggunakan dana yang susah payah didapatkan itu untuk meningkatkan 
bidang industri akan membuat mereka memperoleh lebih banyak uang, ayah dan anak 
penggila perang ini hanya menghabiskannya untuk anggaran militer. Hal yang merepotkan 
adalah bahwa mereka benar-benar percaya [Dengan memperkuat militer, mereka bisa 
mendapatkan apapun]. Benar-benar konyol, tolol, kebodohan yang menggelikan! Jika 
mereka menggunakan dana itu, mengumpulkan keuntungan, dan mengulangi hal itu, maka 
akan ada beberapa makna untuk hal itu. Hanya menghabiskannya? Bukankah itu sia-sia!?.... 
Masalahnya adalah, bahkan jika aku meneriakkan hal ini, akankah pria tua itu 
mendengarkannya....?) 

"Hei, Roroa bagaimana menurutmu?" (Julius) 

"Ya Kakak." senyum (Roroa) 

Tiba-tiba dipanggil, Roroa menjawab sambil memaksakan sebuah senyum tulus. Dia 
sebenarnya sama sekali tidak mendengar apa yang mereka bicarakan.... 

( .... Negara ini mungkin memiliki terlalu banyak bagian yang tidak berguna, kan..... Aaaaah, 
aku iri kepada Elfrieden. Karena populasinya besar, lalu ibukota yang dapat digunakan 
pasti juga besar. Benar, bukankah ini seperti iri dengan dompet milik tetangga... Dompet?) 

Pada saat itu, Roroa menyadari sesuatu. 

( Jika aku iri dengan dompet milik tetangga maka.... Bukankah akan lebih baik jika aku 
menggabungkan dompetku dengan milik mereka? Lagi pula, dengan cara yang se-masuk 
akal mungkin.... Apakah hal ini bisa dilakukan?..... Un, ini mungkin berhasil. Untuk itu, aku 
harus menghubungi kakek yang melindungi Nelva.... ) 

Sambil bergumam sendiri, Roroa mulai menyusun rencananya. Resiko tinggi, keuntungan 
yang tinggi juga. Roroa yang memulai taktiknya, mengeluarkan sebuah senyuman. Dalam 
hal ini, dia agak mirip dengan Ayah dan Kakaknya. 

*** 

Parnam, Ibukota Kerajaan Elfrieden. Di ruang urusan pemerintahan di Istana Parnam, aku 
mendengar laporan terbaru tentang masalah pangan dari Hakuya. 

"Berdasarkan dokumen yang ada, panen musim gugur sangat memuaskan sesuai dengan 
harapan kita. Selanjutnya, karena jaringan transportasi yang telah Yang Mulia bangun, 
jumlah orang dan kepadatan lalu lintas telah meningkat. Dan barang-barang mulai 
mengalir keseluruh negara dari daerah asalnya. Tentu saja, itu juga termasuk bahan 
makanan. Dengan ini, kita dapat menganggap bahwa kedepannya, kurang lebih masalah 
pangan akan teratasi." (Hakuya) 

"Maka, itu adalah berita bagus. Sepertinya sudah sepantasnya kerja keras kita 
mendatangkan hasil seperti ini." (Souma) 
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Itu sudah cukup lama, tapi dengan ini, aku akhirnya dapat mengambil nafas lega. Karena 
aku telah berurusan dengan masalah ini hampir sepanjang waktu, aku secara pribadi 
sangat tersentuh oleh hal ini. Namun, 

"Ya. Dengan ini, kita dapat merasa nyaman untuk melanjutkan ke 'tahap berikutnya'." 
(Hakuya) 

Sambil mengabaikan waktu emosionalku. Hakuya mengatakan hal itu. Tahap selanjutnya, 
kan? 

"Seperti yang kuduga.... Kita harus melakukan itu, kan?" (Souma) 

"Apakah anda merasa enggan?" (Hakuya) 

"Yah, kau tahu. Meskipun aku tahu kalau ini adalah sesuatu yang diperlukan, tapi....." 
(Souma) 

Ya. Itu diperlukan. Pemikir politik Machiavelli telah mengatakannya didalam [De 
Principatibus]: 

[Jika penguasa melakukan suatu kekejaman, bahkan selama masa damai, maka itu akan 
membahayakan posisinya. Namun, bahkan saat beberapa Penguasa secara terpaksa 
melakukan suatu kekejaman, tidak akan ada pemberontak dikalangan rakyatnya atau 
serangan dari musuh luar. Ini karena perbedaan apakah Penguasa itu menggunakan 
kekejaman itu dengan baik atau dengan buruk.] 

[Seseorang yang terampil akan segera melakukan suatu kekejaman saat sebuah bahaya 
datang kepadanya. Setelah dia melakukan itu, dia akan meninggalkan hal itu dan setelah itu 
kembali memerintah sesuai dengan keinginan rakyat sebaik mungkin. Lalu, dia akan 
disebut sebagai Penguasa yang Bijaksana. Sebaliknya, jika dia sejak awal telah melakukan 
kekejaman, dan kemudian terseret oleh hal itu dan melakukannya berkali-kali, maka itu 
bisa disebut sebagai penggunaan kejahatan yang tidak terampil.] (Dikutip dari De 
Principatibus Chapter VIII) 

Karena kalimat ini, [De Principatibus] milik Machiavelli telah lama dikritik oleh Gereja dan 
para pengikutnya. Itu menyarankan Penguasa untuk melakukan 'kekejaman'. Tentu saja, 
jika seseorang membaca hal itu secara sekilas, maka mereka akan mengatakan bahwa itu 
adalah hal yang sangat mengerikan. Cinta dan Kedamaian. Selain itu, bukankah akan lebih 
baik jika semuanya diselesaikan dengan cinta? Namun, bukan itu yang terjadi di dunia 
nyata. Jika seseorang mengingat kenyataan ini dan kemudian membaca kalimat itu lagi, 
maka mereka akan memahami bagaimana Ide-ide Machiavelli sesuai dengan kenyataan 
yang ada. 

'Kejahatan' yang dimaksud disini bukanlah sesuatu seperti membantai warga sipil. Hal 
yang bagus dalam penggunaan paham Machiavelli adalah sesuatu seperti menyingkirkan 
lawan politik milik seseorang. Hanya dengan melakukan sebuah kejahatan akan 
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menstabilkan kekuatan politik seseorang, dan jika keadaan politik yang stabil dapat 
tercapai, maka rakyat juga akan merasa senang. Sebaliknya, jika dia tidak bisa melakukan 
kebijakan politik dengan baik, maka lawan politiknya akan menunjukan wajah mereka dan 
kemudian, jika dia tidak benar-benar menyerang mereka sejak awal, maka dia harus 
melawan para pemberontak berulang kali dan akan kehilangan kepercayaan dari 
rakyatnya. 

Mengambil contoh yang nyata, Cesare Borgia, seorang condotierro* dari Italia, yang dipuji 
Machiavelli sebagai penguasa yang ideal, mendapatkan posisi yang bagus setelah 
membunuh para bangsawan berpengaruh yang mengundangnya ke sebuah pesta. Pewaris 
Uesugi Kenshin, Uesugi Kagekatsu, menghancurkan saudara tirinya, Uesugi Kagetora, 
selama perebutan warisan, tapi setelah itu dia hidup sebagai orang yang setia dan 
mendapatkan reputasi sebagai Komandan Militer [Terhormat]. 

*TN: Cari di google :v 

Kasus Oda Nobunaga sedikit unik. Dia tidak ragu melakukan kekejaman dan 
menggunakannya dengan cerdik, dan itu mungkin dapat dikatakan sebagai kekejaman yang 
digunakan dengan baik karena dia tiba-tiba menjadi daimyo kuat dalam waktu singkat. 
Namun, kekejamannya yang berkepanjangan mempersingkat waktu hidupnya, saat dia 
dikhianati oleh punggawanya dan kehilangan nyawanya. Jadi tak dapat dipungkiri jika hal 
itu dapat dikatakan bahwa dia menggunakan kekejaman dengan buruk. 

Untuk meringkasnya, 'kekejaman' adalah pedang terakhir yang dapat memutuskan apapun 
bagi Penguasa, tapi itu juga merupakan sebuah pedang terkutuk yang akan menguasainya 
jika digunakan terlalu banyak dan cepat atau lambat akan membawa kehancuran bagi 
dirinya. 

"Hal ini sama seperti yang kau katakan sebelumnya. Rencanamu akan memutuskan 
kekejaman ini." (Souma) 

"Ya. Lalu saya akan mengabungkan dengan perkataan anda [Jika bisa, selesaikan itu dengan 
satu pukulan]." (Hakuya) 

"Bisakah kau melakukannya?" (Souma) 

"Tentu saja." (Hakuya) 

"Itu bagus." (Souma) 

Meskipun itu mungkin dapat dikatakan bahwa 'Ini untuk negara', aku tidak memiliki 
hubungan yang dalam dengan negara ini. Ini juga bukan untuk keadilan atau hal besar. Tapi 
saat kupikir 'Untuk apa aku melakukan ini?', Wajah Liecia dan yang lainnya muncul 
dipikiranku. 

Wajah Liecia, Aisha, dan Juna-san yang tertawa dan menangis untuk negara ini. 
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......Ya. Itu sudah cukup bagiku. Jika itu untuk menjaga senyuman Liecia dan orang lain yang 
kusayangi, maka aku akan menjadi seorang Raja yang Kejam hanya untuk kali ini. 

"'Penaklukan' akan dimulai dari sekarang." (Souma) 

*** 

Dimasa depan, perang itu akan disebut sebagai [Perang Lima Hari], lalu beberapa tahun 
kemudian, seorang reporter mewancarai Souma mengenai hal ini. Dia tersenyum kecut 
sebelum mulai bercerita. 

[Memang benar bahwa aku dan Hakuya adalah penulis skenario untuk perang itu. Namun, 
sebelum aku menyadarinya, Aku dan Hakuya-lah yang sebenarnya sedang dikendalikan 
untuk menari di panggung.... Ah, benar juga. Penulis skenario dalam perang itu bukan 
hanya kami saja. Itu benar.... Kupikir setidaknya ada tiga lainnya? Sekarang saat kau 
menyebutkan hal itu, kupikir perang mencapai akhir seperti itu karena sebuah perjanjian 
sangat aneh yang telah terjadi.] 

Di akhir wawancara, Souma menggerutu dengan suara pelan. 

[Pada akhirnya, aku bertanya-tanya siapa penulis skenario terbaik....] 
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